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Uwaga: Urządzenie jest sterowane przez czujniki. Należy unikać zbyt dużej ilości detergentu.

Program Etykiety Typ prania / Uwagi

Maks. 
wsad

kg

Detergenty i dodatki Funkcje specjalne Tempera-
tura

°C

Maks. 
Prędkość
Wirowania

obr/min

Pranie 
wstępne

Pranie
zasa-
dnicze

Środek 
zmiękc-
zający

Wybie-
lacz

Szybki Inten-
sywne

płukanie

Zatrzymanie 
płukania

Bawełna z praniem wstępnym   
Bardzo zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane 
i lniane. 5,0 Tak 1) Tak ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ Maks. 95 800

Tworzywa z praniem wstępnym  
Bardzo zabrudzone bluzki, koszule, fartuchy itp. z poliestru (Diolen, Trevira), 
poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną. 2,0 Tak 1) Tak ❉ — ❉ ❉ ❉ Maks. 60 800

Delikatne z praniem wstępnym  
Bardzo zabrudzone zasłony oraz delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i 
bluzki. 1,5 Tak 1) Tak ❉ — — — ❉ Maks. 40 800

Bawełna  
Zabrudzona i bardzo zabrudzona pościel, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itp. 
bawełniane i lniane. 5,0 — Tak ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ Maks. 95 800

Kolorowa bawełna Zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane 
i lniane. 3,0 — Tak ❉ — — ❉ ❉ Maks. 60 800

Codziennie Mało lub średnio zabrudzone materiały bawełniane lub syntetyczne. 3,0 — Tak ❉ — — ❉ ❉ Maks. 60 800

Tworzywa Średnio i bardzo zabrudzone bluzki, koszule, fartuchy, itp. z poliestru (Diolen, 
Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek z bawełną. 2,0 — Tak ❉ — ❉ ❉ ❉ Maks. 60 800

Tworzywa - skrócony Średnio zabrudzone fartuchy i ubrania sportowe bawełniane, z poliestru, poliamidu i 
mieszanek z bawełną. 1,5 — Tak ❉ — — ❉ ❉ Maks. 60 800

Tkaniny delikatne Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki. 1,5 — Tak ❉ — — — ❉ Maks. 40 800

Wełna
Tylko rzeczy wełniane, oznaczone symbolem wełny, które można prać w pralce.
Jeśli zostanie wybrana opcja “Zatrzymanie płukania”, nie należy zbyt długo 
pozostawiać prania w wodzie.

1,0 — Tak ❉ — — — ❉ Maks. 40 800

Pranie ręczne
Tkaniny jedwabne, lniane, wełniane i z wiskozy przeznaczone do prania ręcznego.
Jeśli zostanie wybrana funkcja “Zatrzymanie płukania”, nie należy zbyt długo 
pozostawiać prania w wodzie.

1,0 — Tak ❉ — — — ❉ Maks. 30 — 2)

Płukanie + delikatne 
wirowanie  — Program do krochmalenia lub zmiękczania delikatnych tkanin 2,0 — — ❉ — — — ❉ — 800

Płukanie + wirowanie  — Program do krochmalenia lub zmiękczania tkanin bawełnianych lub lnianych. 5,0 — — ❉ — — — ❉ — 800

Wirowanie — Program do intensywnego odwirowania rzeczy bawełnianych i lnianych z 
maksymalną prędkością wirowania. 5,0 — — — — — — — — 800

Wirowanie delikatne — Program do odwirowania rzeczy delikatnych z ograniczoną prędkością wirowania. 2,0 — — — — — — — — 800

Odpływ — Tylko spust wody - bez wirowania. Alternatywny sposób przerwania programu po 
wstrzymaniu płukania. — — — — — — — — — —

A. Pokrętło wyboru programu
B. Pokrętło wyboru temperatury
C. Pokrętło wyboru prędkości wirowania
D. Przycisk On/Off (Zał/Wył)

❉ : funkcja / Tak: wymagane dozowanie
1) Nie należy stosować detergentów w płynie.
2) W programie tym, dla ochrony ubrań, wirowanie 

jest wyłączone.

Pranie na zimno
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Cykl prania wstępnego wydłuża czas trwania programu o około 15 minut. Podane wartości zużycia wody i energii 
były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i 
energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i 
temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wsadu.
Dane znajdujące się na “Etykiecie energii” odnoszą się do programu “Bawełna 60°C”.
* Aby obniżyć temperaturę wody, na końcu głównego cyklu pranie jest wpuszczana zimna woda, zanim 

rozpocznie się wypompowywanie wody.

1. Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna 
i sprawdzić, czy są prawidłowo zablokowane.

2. Dodać detergenty i dodatki do pojemnika nie 
przekraczając znaku “MAX”.

• Programy z praniem wstępnym i 
zasadniczym

• Program prania zasadniczego bez 
prania wstępnego

• Środki do zmiękczania i pielęgnacji 
tkanin

• Wybielacz chlorkowy
• Środki do wywabiania plam
• Środki do usuwania kamienia 

(jeśli to konieczne)

3. Obrócić pokrętło programatora na żądany 
program. 

4. Ustawić pokrętło wyboru temperatury na 
żądaną temperaturę.

5. Ustawić pokrętło szybkmci wirowania na 
żądaną szybkość. Jeżeli szybkość wirowania 
została ustawiona na 0, to ostatnie wirowanie 
jest skasowane, ale nie krótkie wirowania 
pośrednie. Program kończy się spustem wody.

Funkcje można wybierać i zmieniać w każdym 
momencie trwania programu. Daną funkcję 
można dodać wtedy, gdy odpowiadająca jej faza 
programu nie została jeszcze wykonana.

Przycisk “Szybki”

• Dla szybkich cykli oszczędzających energię.

• Idealny dla małych wsadów lekko 
zabrudzonego prania.

Przycisk “Intensywnego płukania”

• Zostaje dodany jeden cykl płukania dla 
zapewnienia lepszych rezultatów płukania.

• Funkcja ta jest szczególnie użyteczna na 
obszarach o bardzo miękkiej wodzie, do 
prania bielizny niemowlęcej i ubrań osób 
uczulonych na detergenty.

DANE ODNOŚNIE ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Program

Pokrętło 
temperatury

(°C)

Wsad

(kg)

Woda

(l)

Energia

(kWh)

Ok. Program
Czas trwania

(godziny : minuty)

Bawełna 95 5,0 63* 1,80 2:05

Bawełna 60 5,0 55 0,95 1:55

Bawełna 40 5,0 55 0,60 1:55

Codziennie 40 3,0 45 0,48 1:00

Tworzywa 60 2,0 62 0,80 1:35

Tworzywa 40 2,0 56 0,45 1:30

Tkaniny delikatne 40 1,5 63 0,45 0:50

Wełna 40 1,0 63 0,45 0:40

Pranie ręczne 40 1,0 63 0,30 0:50

PRZYGOTOWANIE PRANIA

WYBÓR ŻĄDANEJ FUNKCJI

Przycisk “Zatrzymanie płukania”

• Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z 
ostatniego płukania bez przechodzenia do 
cyklu odwirowania; ma to na celu uniknięcie 
gniecenia i odbarwiania tkanin.

• Opcja ta jest szczególnie zalecana dla 
prania w programach “Tworzywa”, 
“Delikatne” oraz “Codziennie”.

• Funkcja ta jest użyteczna, jeśli chcemy 
opóźnić wirowanie lub tylko spuścić wodę 
(bez wirowania).

Uwaga: pokrętło wyboru programu zatrzymuje 
się na pozycji .

Urządzenie w trybie “Zatrzymanie 
płukania”:

• Nacisnąć ponownie przycisk “Zatrzymanie 
płukania”: program zakończy wtedy 
automatycznie pranie na uprzednio 
ustawionym programie z cyklem wirowania.

• Jeśli nie chcemy wirować bielizny, należy 
nacisnąć przycisk “On/Off”, ustawić 
pokrętło programów na program “Spust 
wody” i ponownie nacisnąć przycisk 
“On/Off”.

Odkręcić kurek wody i nacisnąć przycisk 
“On/Off”. Lampka sygnalizacyjna przycisku 
“On/Off” zaświeci się.
Uwaga: Jeśli nastąpi przerwa w dostawie 
prądu lub urządzenie zostanie wyłączone 
podczas cyklu, program rozpocznie się od 
miejsca, w którym nastąpiła przerwa.

• Pokrętło programów znajduje się w pozycji 
Stop.

1. Nacisnąć przycisk “On/Off”, aby wyłączyć 
pralkę.

2. Skasowanie funkcji.

3. Zakręcić kurek wody.

4. Odczekać, aż pokrywa zostanie 
odblokowana (około 1 minuty).

5. Otworzyć pokrywę, drzwiczki bębna i 
wyładować pralkę.

1. Wyłączyć pralkę naciskając przycisk 
“On/Off”.

2. Wybrać nowy program.

3. Uruchomić program naciskając ponownie 
przycisk “On/Off”.

Jeśli z jakiegoś powodu chcemy przerwać 
program na określony czas i kontynuować go 
później:

1. Nacisnąć przycisk “On/Off” (Zał/Wył).

2. Po przerwie ponownie nacisnąć przycisk 
“On/Off”.

1. Wyłączyć pralkę naciskając przycisk 
“On/Off”.

2. Ustawić programator na “Spust wody”.

3. Nacisnąć przycisk “On/Off” ponownie, aby 
uruchomić spust wody.

URUCHAMIANIE PROGRAMU

KONIEC CYKLU PRANIA

ZMIANA PROGRAMU PODCZAS TRWANIA 
CYKLU

PAUZA/PRZERWANIE PROGRAMU

ANULOWANIE PROGRAMU


