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Програма Пране

Памук Обикновени памучни и ленени тъкани 
• тъкани  (кърпи, бельо, тениски, хавлии и др.)

Микс / 

Синтетика

Цветно пране (дрехи с подобни цветове), 
• произведено от смесени тъкани като например полиестер, 

полиамид и др.

Ръчно пране/ 

Деликатно

Деликатни дрехи, изработени от лен, коприна,
• вълна или вискозна коприна (рокли, поли, блузи и др.) и пердета. 

Много нежна програма.

Вълна Вълнени облекла или дрехи от смесени тъкани, съдържащи вълна,
• етикирани за машинно пране.

Кратка 

програма 17´

Слабо замърсени дрехи, освежаване на пране. 
• За пестене на време и енергия.

Спорт Слабо замърсени спортни облекла, изработени от памук, 
микрофибър, синтетика и др., 
• които се изпират при ниски обороти.

Програма Пране

Нощно пране Смесени цветни облекла от тъкани с различна здравина, 
• изпирани с леко въртене на барабана и  с по-кратка програма.

Био пране Дрехите се изпират с много малко или никакъв препарат и при леко 
въртене на барабана.

Идеално черно Изпиране на тъмни облекла, като използвате специални препарати
• за пране при ниски температури и по-леко въртене на барабана.

Ултра бяло Деликатно, слабо замърсено пране, обработвано със специални 
препарати за бяло и деликатно пране
• и при ниски температури с бавно въртене на барабана.

Накисване

 

• Прането се изплаква без центрофугиране между циклите на 
изплакването и с една центрофуга накрая.

Омекотяване

 

• Омекотява, колосва или овлажнява предварително изпрани дрехи. 
Можете да използвате програмата и за бързо изплакване на прането 
ви с една центрофуга накрая.

Центрофуги-

ране 

изпомпване

 

• За центрофугиране на прането.
• Ако желаете да изпомпате водата от машината, намалете оборотите до 

“DRAIN”.

ПОДХОДЯЩО ЗА МАШИННО 

ПРАНЕ

НЕПОДХОДЯЩО ЗА 

МАШИННО ПРАНЕ

Макс. 
температура на 

пране
60°C

Макс. 
температура на 

пране
40°C

Макс. 
температура 

на пране
30°C

Не се переСамо за ръчно 
пране

Макс. 
температура 

на пране
95°C

1
Затворете 
всички 

ципове и вържете 
всички връзки.

3
Закопчайте 
копчетата.2

Обърнете 
джобовете 

на обратно.
4

Поставете 
деликатните 

дрехи в 
специална чанта 
за пране.

5
Отворете вратата на пералнята, 
като дръпнете дръжката към вас.

СТЪПКА 1
ПРОВЕРЕТЕ 

ЕТИКЕТИТЕ НА 

ВАШИТЕ ДРЕХИ

 Информация за 

значението и на други 

символи ще намерите 

в пълното ръководство 

за употреба.

СТЪПКА 2
ПОДГОТОВКА НА 

ПРАНЕТО

СТЪПКА 3
СОРТИРАНЕ НА 

ДРЕХИТЕ ПО ВИД 
(подробности ще намерите 

по-долу в таблицата с 

програми).
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1
ИЗБОР НА ПРОГРАМА 

ИЛИ ВКЛЮЧВАНЕ/ 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА 

ПЕРАЛНАТА МАШИНА

СТЪПКА 4

2
ЗАДАЙТЕ СТИЛА 

НА ИЗПИРАНЕ

4,5 ЗАДАЙТЕ 

ОБОРОТИТЕ НА 

ЦЕНТРОФУГИРАНЕ 

И ЧАСА ЗА ПРИКЛЮ-

ЧВАНЕ НА ЦИКЪЛА

За да променяте 
оборотите на 
избраната програма.

Задайте часа, в който 
желаете да приключи 
програмата (макс. до 
24 часа)

3
ЗАДАЙТЕ 

ТЕМПЕРАТУРАТА 

НА ИЗПИРАНЕ

За да промените 
температурата 
в избраната 
програма.

От предварително 
зададената стойност 
към положение 
пране със студена 
вода.

6
ИЗБЕРЕТЕ ВИДА НА 

ПЕТНАТА

Групи петна: 
плодове, кръв, вино, 
кафе.

Премахване на 
петната, като 
използвате 
специални 
препарати.

7
ЗАДАЙТЕ 

ДОПЪЛНИ-

ТЕЛНИ ФУНКЦИИ

8
НАТИСНЕТЕ ЗА 

СТАРТ/ ПАУЗА 

НА ЦИКЪЛА НА 

ИЗПИРАНЕ

НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ПРОГРАМИ

ДИСПЛЕЙ С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

 ПРЕДПРАНЕ 

За пране на силно замърсени дрехи.

 ДОПЪЛ. ВОДА

Изпиране с допълнително количество 
вода.

 ПРОГРАМА ЗА САМОПОЧИСТВАНЕ

Премахва замърсяванията от пералната 
машина (само за програма NORM 
Памук 95°C без дрехи в барабана).

  +  = ЗАЩИТА ОТ ДЕЦА

Функция за безопасност. За да 
включите защитата от деца, натиснете 
едновременно бутоните и ги задръжте 
за поне 3 секунди. За да изключите 
функцията, изпълнете същата 
процедура.

 care (НОРМАЛНО)
(Основна настройка)

 care (ВРЕМЕ)
(Пести време, по-кратко време за изпиране, 
повече вода)

 care (АНТИАЛЕРГИЧНО) 
(За дрехи, принадлежащи на хора, които са 
особено чувствителни към препарати)

 care  (ЕКОЛОГИЧНО )
(Пестене на електроенергия, по-дълго време за 
изпиране, по-малко използвана вода)

6
Изключете 
захранващия 

кабел от контакта.
1

Отворете 
вратата на 

пералната машина, 
като дръпнете 
лостчето към вас.

2
Извадете 
прането от 

барабана.
4

Спрете 
крана за 

водата.
5

Изключете 
уреда 

(завъртете 
програматора 
(1) в позиция 
"ИЗКЛЮЧЕНО").

СТЪПКА 5
КРАЙ НА 

ПРОГРАМАТА

Краят на 

програмата ще 

бъде отбелязан със 

звуков сигнал; на 

информационния 

дисплей ще се изведе 

индикация “КРАЙ”.

3
Затворете 
вратата 

на пералната 
машина.
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 Филтърът трябва да 

бъде почистван периодично, 

особено след пране на 

стари мъхести или вълнени 

дрехи.

МРЕЖЕСТ ФИЛТЪР 

НА МАРКУЧА ЗА 

ВХОДЯЩАТА ВОДА 

И ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ 

НА ВРАТАТА

1
Свалете мрежестия филтър от 
маркуча за входящата вода.

2
Почистете особено внимателно 
отворите в горната част на 

камерата за изплакване с помощта 
на четка.

3
След всяко пране 
почиствайте гуменото 

уплътнение на вратата.

ПОЧИСТВАНЕ НА 

ФИЛТЪРА

СЪВЕТИ

ЗА ПРАНЕ

ИКОНОМИЧНО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ПЕРАЛНАТА МАШИНА

• Изперете новите си цветни дрехи отделно първия път.
• Перете силно замърсените дрехи в по-малки количества 

и с повече перилен препарат, или активирайте цикъл 
предпране.

• Третирайте упоритите петна с препарат за почистване 
на петна преди същинското пране.

• Честото пране при ниски температури с течен перилен 
препарат може да доведе до развитието на микроби, 
които са причина за появата на неприятна миризма в 
пералната машина. Препоръчваме ви да използвате 
самопочистващата програма.

• Разплетете омоталите се дрехи преди да ги поставите в 
барабана.

• Използвайте само препарати за машинно пране.
• Използвайте перилните препарати според 

инструкциите на производителя и в зависимост от 
температурата на изпиране и избраната програма.

ПОЧИСТВАНЕ НА 

ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА 

ПРЕПАРАТ

1
За да извадите отделението за 
препарат от корпуса, натиснете 

освобождаващия механизъм.
2

Използвайте четка, за да 
почистите отделението за 

препарат под течаща вода и го 
подсушете изцяло.
Също така почистете остатъците от 
препарат от дъното на корпуса.

3
Ако е необходимо, извадете 
и почистете капачката на 

отделението.

Почистете запушалката под течаща 
вода и я върнете на мястото й.

Преди почистване 

изключете пералната 

машина от мрежата.

СЪВЕТИ ЗА ПРАНЕ СЪВЕТИ ЗА ИКОНОМИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ

• Избягвайте да перете малко дрехи, за да спестите 
енергия и да получите по-добри резултати.

• Препоръчваме ви да перете слабо замърсените дрехи 

с програми без предпране, като използвате по-кратки 
програми (напр. Грижа към времето) и по-ниски 
температури на изпиране.

• Ако нивото на твърдост на водата надвишава 14°dH 
градуса, използвайте омекотител за водата.

• Не препоръчваме използването на избелващи 
препарати на хлорна основа.

• Не добавяйте втвърдени бучки прах за пране в 
отделението.

• Препоръчваме ви да разреждате с вода твърде гъстия 
течен препарат, ако използвате такъв.

2 
Преди да почистите филтъра 
свалете фунията за отходната 

вода (a).
Завъртете филтъра бавно по посока 
обратна на часовниковата стрелка 
(b). Извадете филтъра, за да позволите 
на водата бавно да се оттече.

3
Почистете филтъра под течаща 
вода и го поставете на мястото 

му.

Затегнете филтъра, като го завъртите 
по посока на часовниковата стрелка.

2
Почистете няколко пъти 
мрежестия филтър под течаща 

вода.

ПОЧИСТВАНЕ 

НА ОБЛАСТТА ЗА 

ИЗПЛАКВАНЕ НА 

МАШИНАТА,

1
Преди да поставите отделението 
за препарата, почистете също 

областта за изплакване.
3

Върнете отделението за 
препарата на мястото му.

BG

За допълнителни инструкции, м
оля, прочетете 

подробните инструкции.
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КАК ДА И
ЗПОЛЗВАТЕ 

ПЕРАЛН
АТА М

АШ
И

Н
А

1 
Свалете капака на филтъра като 
използвате отвертка или подобен 

инструмент.
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