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Избор на програма за пране

За да изберете програма за пране:
• Включете машината от бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
• Активирайте програматора като го натиснете и освободите
• Изберете програмата за пране чрез завъртане на програматора (вж. 

Таблицата с програмите на последната страница)

Нормално Деликатно Разни Сушене
1  Нормално 
студено

8  Деликатно 
студено

12 Изплакване 14 Нормално 
сушене

2  Бързо 30оС 9  Деликатно 30оС 13 Центрофуга 15 Деликатно 
сушене

3  Нормално 30оС 10 Деликатно 40оС 16 
Изпомпване/край

4  Нормално 40оС 11 Деликатно 60оС
5  Нормално 60оС
6  Нормално 90оС
7  Предпране 60оС

За да изберете време за сушене

• Изберете времето за сушене чрез натискане на бутона “Време за сушене”
• Времето ще се появи на дисплея увеличавайки се със всяко натискане на 

бутона
• ВАЖНО: Ако избирате функцията пране + сушене, теглото на прането 

не трябва да надвишава 4кг (1.5кг за програми за деликатно пране)

При избора на програма, следните символи се появяват на дисплея:

Отделение за 
прах за пране

Бутон вкл./
изкл.

Програматор Бутон 
старт/стоп Бутон центрофуга/ 

ненамачкване

Отложен старт
Функционален 
бутон

Дисплей Бутон време за 
сушене



ИЗБОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

      БУТОН ИНТЕНЗИВНО ПРАНЕ   Препоръчва се за силно замърсено пране. 
Дава добри резултати чрез увеличаване цикъла на изпиране.

А/ Има 3 вида допълнителни функции: лесно 
гладене, интензивно пране и допълнително 
изплакване. Натиснете функционалния бутон 
SELECT за да се появят на дисплея 
възможните варианти

Б/ С неколкократно натискане можете да 
избирате между различните варианти и 
комбинации – една, две или три допълнителни 
функции едновременно според програмата, 
която сте избрали

БУТОН ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ 
Тази опция намалява образуването на гънки 
чрез специална програма със специални 
движения след центрофугирането, като 
улеснява гладенето

БУТОН ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗПЛАКВАНЕ
Увеличава интензивността на последното 
изплакване. Препоръчва се за обемен текстил 
и облекла на хора с чувствителна кожа. 
Увеличава консумацията на вода!

1. Фази на прането
- изпиране
- изплакване
- центрофуга
- сушене

2. Обороти на центрофугата
3. Номер на програмата (за няколко 

секунди) и след това 
продължителността на програмата

4. Допълнителни функции
- лесно гладене
- допълнително изплакване
- интензивно пране



ОТЛОЖЕН СТАРТ

ИЗБОР НА ОБОРОТИ

Опциите за изпиране трябва да се избират винаги
след избора на програма. Всяка промяна на
програмата анулира предишните настройки.

А/ Обороти
Избраната програма показва оборотите в минута
на центрофугата

Б/ При всяко натсикане на бутона оборотите на-
маляват с по 100, докато достигнат 400

В/ Бутон без центрофуга 
Натиснете още вендъж бутона за да изберете
без центрофуга. Тази опция се използва при
пране на специфични тъкани и не позволява
образуването на гънки.

Отложен старт може да се избира за период 
до 24 часа. Отложения старт се избира след 
избирането на програма за пране. За да 
изберете броя часове на отлагане  натиснете 
посочения бутон. Всяко натсикане увеличава 
отлагането с 1 час. 
За отмяна на отложения старт натискайте 
бутона докато отлагането стане 24 часа + 
още 1 път. Деактивиране се получава и при 
смяна на програмата.



Г/ Ненамачкване
Тази опция спира пералнята при последното
изплакване и оставя прането във вода. Когато
функцията се деактивира пералнята продължава
да работи като изпомпва и центрофугира. Тази
функция се използва, когато например не сте си
в къщи и искате да пуснете центрофугата непос-
редствено преди изваждане на прането за да
избегнете намачкването му.

ЗАКЛЮЧВАНЕ

Активиране на заключването 

Заключването се активира като задържите
бутона СТАРТ/СТОП за 3 секунди. Дисплея
показва, че функцията е активирана

Деактивиране на заключването

Заключването се деактивира при приключване
на прането. За отключване преди края на
програмата задръжте бутона СТАРТ/СТОП за
поне 3 секунди. Индикаторът ще изчезне и перал-
нята ще бъде спряна.

Бутонът ВКЛ./ИЗКЛ. не деактивира заключването

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

Когато приключи програмата дисплея
Показва “0”.
При отваряне на вратата заключването
се деактивира и дисплея показва “000”



В случай на спиране на електричеството или натсикане на бутона ВКЛ./ИЗКЛ. 
след възстановяване на напрежението пералнята продължава оттам, докъдето е 
стигнала


