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 ПОЧИСТВАНЕ : натиснете, за да изберете 
желаната степен на интензивност на прането. 

 ПОЧИСТВАНЕ : натиснете, за да изберете 
желания вид изплакване. 
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    A                
     

  C                    
          

  D               
           

                 
         

  F              
 

     
                 
          
                 
         STARTPAUSE

!                 
                 
Ако желаете да промените езика, изключете машината, натиснете едновременно бутоните , ,  докато чуете 
звуков сигнал; тогава отново ще се появи меню за избор на език.

AB

C

D

E

F

Z
X

Y



Как се извършва един цикъл на 
пране или сушене 
 

1. ВКЛЮЧВАНЕ НА ПЕРАЛНЯТА. Натиска се бутон Светлинният индикатор START/PAUSE мига бавно в 

зелено 
2. ПОСТАВЯНЕ НА ДРЕХИТЕ ЗА ПРАНЕ. Отваря се вратичката на люка. Заредете дрехите за пране, 
като внимавате да не превишите количеството на зареждане, посочено в таблицата с програмите на 
следващата страница. 
3. ДOЗИРАНЕ НА ПЕРИЛНИЯ ПРЕПАРАТ. Извадете чекмеджето и изсипете перилния препарат в 
специалните ванички, както е обяснено в “Перилни препарати и дрехи за пране”. 
4. ЗАТВОРЕТЕ ЛЮКА. 
5. ИЗБИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА. Изберете с превключвателя ПРОГРАМИ желаната програма; 
към нея са предвидени температура и скорост на центрофугиране, които могат да бъдат изменяни. 
На дисплея се изобразява продължителността на цикъла на пране. 
6. ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ЦИКЪЛ ПРАНЕ. 
Натиснете съответните бутони: 

Промяна на температурата. Машината автоматично изписва максималните температура предвидена за 
зададената програма, или последно избраните такива параметри, ако са съвместими с текущо избраната програма. С 

натискане на бутон  се намалява прогресивно температурата – до студено пране – “OFF”.  Последващо натискане 

на бутона връща стойностите на максимално предвидените. 

 

 
 А – въз основа на желаното ниво на сушене 
За гладене: препоръчва се за дрехи, които по-късно ще се гладят. По-голямата степен на влажност омекотява гънките 

и улеснява тяхното отстраняване.  
За окачване”: идеално за сушене на дрехи, които не изискват пълно изсушаване.  
За гардероба: подходящо за сушене на дрехи, които ще се приберат направо в гардероба без да се гладят.  
Сухи: сушене, което е подходящо за пране, изискващо пълно изсушаване като например хавлиени кърпи и халати.  
В – въз основа на времето от 20 до 180 мин. 

 
Само сушене 



От программатора изберете програма на сушене въз основа на типа на тъкани. Възможно е също така нивото или 

времето на желаното сушене да се зададе от бутона  СУШЕНЕ . 
Избирайки програмата за сушене на памук чрез программатора и натискайки бутона “ECO” се активира автоматична 

програма на сушене, която ви позволява да спестите енергия благодарение на оптималната комбинация от 

температура на въздуха и продължителност на програмата. На дисплея ще се изпише ниво на сушене А2.  
Настройте на желаната степен на интензивност на пране. 

Опцията   позволява да се оптимизира изпирането в зависимост от степента на замърсяване на тъканите и 

избраната от вас степен на интензивност на прането. Изберете програмата за пране; цикълът се настройва 

автоматично на степен “Normal”, оптимизирано за средно замърсено пране, (настройката не е валидна за цикъла 

„Вълна“, който се настройва автоматично на степен “Delicate”. 
При много замърсено пране натиснете бутона  докато достигнете степен “Super wash”. Благодарение 
на използването на по-голямо количество вода в началната фаза на цикъла и на по-силното триене 
тази степен гарантира висококачествено изпиране и е подходяща за отстраняване на упорити петна. 
Може да се използва със или без белина. Ако желаете избелване, поставете допълнителната ваничка 4, комплект с 

доставката, във ваничка 1. При дозиране на белина не надвишавайте максималното ниво „max“, указано на 

централната ос.  За слабо замърсено пране или за по-деликатно третиране на тъканите натиснете бутона , докато 
достигнете степен “Delicate”. Цикълът ще намали триенето, за да осигури безупречно изпиране на деликатните 

тъкани. 

 
Променяне на характеристиките на цикъла. 
• Натиснете бутона, за да активирате опцията - съответният индикатор за бутона светва. 
• При повторното му натискане опцията се деактивира и индикаторът изгасва. 
! Ако избраната опция не е съвместима със зададената програма, светлинният индикатор ще мига и опцията няма да 

се активира. ! Ако избраната опция не е съвместима с друга опция, избрана преди това, съответният светлинен 

индикатор за първата избрана функция ще свети с мигаща светлина и ще се активира само втората, светлинният 
индикатор наактивираната опция щесветне. 
! Опциите могат да променят препоръчителното количество на зареждане и/или продължителността на цикъла. 
7. СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА. Натиснете клавиш START/PAUSE. Съответният индикатор  
започва да свети непрекъснато в зелено и люкът се блокира (символът БЛОКИРАН ЛЮК свети). 
За да смените програмата, докато се изпълнява един цикъл, поставете пералнята със сушилня в 
режим на пауза, натискайки бутона START/PAUSE (светлинният индикатор START/PAUSE започва 
бавно да мига в кехлибарен цвят), след което изберете желания цикъл и натиснете отново бутона 
START/PAUSE. За да отворите люка по време на цикъл на пране, натиснете бутона START/PAUSE. 
Ако символът БЛОКИРАНЕ НА ЛЮКА не свети, ще бъде възможно да отворите вратата. Натиснете 
отново бутона START/PAUSE, за да продължи програмата от мястото, в което е била прекъсната. 
8. КРАЙ НА ПРОГРАМАТА. Указва се от надписа “END” върху дисплея и когато символът за БЛОКИРАН ЛЮК  

угасне, люкът може да се отвори. Отворете люка, извадете прането и изключете пералнята. 
! Ако искате да спрете вече започнал цикъл, натиснете продължително бутона . Изпълнението на цикъла 
ще се прекъсне и пералнята със сушилня ще се изключи. 
 



 
 
 
ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИТЕ 

 
 
 
 

Опции на пране 

Eco  
Опцията Есо спестява енергия без да загрява водата, която се използва за изпиране на дрехите –предимство в полза, 

както на околната среда, така и на сметката ви за ток. Интензивното действие на изпиране и оптимизиран разход на 

вода осигуряват отлични резултати на изпиране за същото време необходимо за пране при стандартна програма.  За 

най-добри резултати се препоръчва използването на течен препарат. 
! Не може да  се използва с програми , Готови за обличане, Сушене Памук, Сушене Синтетика 
Избирайки също така функцията на сушене, автоматична програма на сушене се активира в края на програмата за 

пране. Позволява ви също така да спестите енергия благодарение на оптималната комбинация от температура на 

въздуха и продължителност на програмата.  
  
 

Бързо пране  
При избор на тази опция времетраенето на програмата намалява с до 50% в зависимост от избрания цикъл, като 
същевременно се гарантира пестене на вода и енергия. Използвайте тази опция за не много замърсени дрехи. 

! Не може да се активира с програмите: Готови за обличане,  
 

 
Натиснете този бутон, за да намалите оборотите на центрофугата.  

! Не може да се активира с програмите: Готови за обличане, ,  и Източване на водата.  
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Отделение 1: Препарат за предпране (на прах)
Преди да изсипете препарата, проверете дали не е 
поставена допълнителната ваничка 4.
Отделение 2: Препарат за пране (на прах или течен)
При употребата на течен препарат за пране се 
препоръчва да се използва разделителят от комплекта 
A с цел правилно дозиране. В случай на употреба на 
прах за пране върнете разделителя в отделение B.
Отделение 3: Допълнителни препарати (омекотител и др.)
Омекотителят не трябва да изтича извън решетката. 
допълнителна ваничка 4: Белина

  

   
      
       
     
        

 
    9 
     
     
      

   

    

    
    
    
   9 
    

MAX

1

2

4

3

AB

 

БЕЗ ПЕТНА: програмата  е подходяща за 
изпирането на силно замърсено пране с устойчиви 
цветове. Програмата осигурява по-висок клас 
изпиране от стандартния (клас A). Не активирайте 
програмата при разноцветно пране. Препоръчва се 
използването на прахообразен перилен препарат. 
Срещу упорити петна се препоръчва предварителна 
обработка със специални допълнителни препарати. 
 

     
   P C 
M       
        
         
        
          
 
УЛТРАДЕЛИКАТ: използвайте програмата  за 
изпиране на много фини тъкани с апликации от рода 
на страс или пайети.
За изпиране на копринени тъкани и пердета 
изберете цикъл  и настройте на степен 
„ДЕЛИКАТНО“ от опция .
Препоръчва се обръщането на дрехите наопаки 
преди прането и слагането на малките дрехи в 
торбичката за фино пране. 
За по-добри резултати се препоръчва използването 
на течен препарат за пране за фини тъкани.
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•  Пералнята разполага с програма за „Автоматично 
почистване“ на вътрешните части, което трябва да се 
извършва при абсолютно празен барабан.
Прахът за пране (10% от препоръчваното количество 
за слабо замърсено пране) или специални 
допълнителни препарати за почистване на пералнята 
може да се ползват в добавка към програмата за 
изпиране. Препоръчва се пускането на програмата за 
почистване на всеки 40 изпирания.
За да задействате програмата, натиснете едновременно 
бутони A и B за 5 сек (вижте фигурата).
Програмата ще се активира автоматично и ще 
продължи около 70 минути. За да спрете цикъла, 
натиснете бутона START/PAUSE.
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