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/ Огляд програм
.жаутмно їіцатулпскезїіцкуртснодшукрамйеиО

Програма / тип білизни / інформація

Налаштування

Назва програми: стислий опис програми і вказівка, для якої білизни вона
підходить.

макс. завантаження; температура
швидкість віджимання*
додаткові параметри, які можна
обрати

Бавовна: забруднені речі, жаростійкі речі, вироблені з бавовни або льону
7 кг/4** кг; - - (холодна) - 90 °C
Вказівка: Налаштування SpeedPerfect можна використовувати в якості короткої - - - (Зупинка Ополіскування), 0 програми для білизни легкого ступеня забруднення.
1400* об/хв
G F, Вода+/Промивання+,
Попереднє прання
Бавовна ü ЕКО: забруднені тканини, жаростійкі речі, вироблені з бавовни або
льону
Прання з оптимізацією енергоспоживання шляхом зниження температури зі
збереженням відмінного результату прання для програми Бавовна.
Вказівка: Температура прання нижча за обрану температуру. Якщо
потребується вища температура води, оберіть програму Бавовна з вищою
температурою.

7 кг; - - (холодна) - 90 °C

Синтетика: текстильні вироби з синтетичних матеріалів або змішаних волокон

4 кг; - - (холодна) - 60 °C

- - - (Зупинка Ополіскування), 0 1400* об/хв
Вода+/Промивання+, Попереднє
прання

- - - (Зупинка Ополіскування), 0 1200* об/хв
G F, Вода+/Промивання+,
Попереднє прання
Вовна/Ручие прання: вовна або вироби з домішками вовни, які можна прати
вручну або в машинці. Особливо делікатна програма прання, яка запобігає
усадці, довші паузи між етапами програми (текстильні вироби залишаються у воді
від прання).
Вказівки
■
Вовна має тваринне походження (наприклад,: ангора, альпака, лама, вівця).
■
Застосовуйте придатний пральний засіб для прання вовни в машинці.

2 кг; - - (холодна) - 40 °C

Супер 15’/30’: надшвидка програма на прибл. 15/30 хвилин, підходить для
невеликих речей легкого ступеня забруднення
Вказівка: Обравши налаштування SpeedPerfect, можна запустити програму
Супер 15’.

2/3,5 кг; - - (холодна) - 40 °C

Змішані тканини: завантаження зі змішаної білизни й синтетичних волокон

4 кг; - - (холодна) - 40 °C

- - - (Зупинка Ополіскування), 0 800 об/хв
-

- - - (Зупинка Ополіскування), 0 1200* об/хв
G
- - - (Зупинка Ополіскування), 0 1400* об/хв
G F, Вода+/Промивання+,
Попереднє прання

* максимальна швидкість віджимання залежить від програми й моделі
** зменшений об’єм завантаження для SpeedPerfect
*** залежно від моделі
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Програма / тип білизни / інформація

Налаштування

Назва програми: стислий опис програми і вказівка, для якої білизни вона
підходить.

макс. завантаження; температура
швидкість віджимання*
додаткові параметри, які можна
обрати

Нічне прання: особливо тиха програма для прання вночі; підходить для бавовни, 4 кг; - - (холодна) - 40 °C
льону, синтетики та змішаних волокон
- - - (Зупинка Ополіскування), 0 Вказівка: Зумер наприкінці деактивований.
1400* об/хв
G F, Вода+/Промивання+,
Попереднє прання
Ополіскування / Віджимання / Відведення води: комбінована додаткова
програма ополіскування й віджимання білизни з кінцевим відведенням води
Вказівки
■
Налаштування Вода+/Промивання+ попередньо встановлене за
замовчуванням.
■
Тільки для ополіскування встановіть значення Число обертів центрифуги0.
■
Тільки для віджимання деактивуйте Вода+/Промивання+ та за необхідності
відрегулюйте швидкість віджимання.
■
Лише для відведення води встановіть значення Число обертів центрифуги0
та деактивуйте Вода+/Промивання+.

-; -

Очищення барабана: програма очищення й догляду за барабаном і внутрішнім
корпусом, наприклад перед запуском першого прання, при частому пранні за
низьких температур (40 °C або нижче) або якщо після тривалого періоду
невикористання в машині утворилися неприємні запахи. Очищення Барабана
Індикаторна лампочкаÛ миготить, якщо ви не запускали програму з
температурою 60 °C або вище протягом тривалого часу.
Вказівки
■
Запустіть програму догляду за барабаном без білизни.
■
Застосуйте пральний порошок або пральний засіб із вмістом відбілювача. З
метою уникнення піноутворення використовуйте лише половину кількості
прального засобу, рекомендованої виробником. Не застосовуйте пральні
засоби, які призначені для вовни або тонких тканин.

0 кг; 90 °C

Тонкі тканини/Шовк: для делікатних текстильних виробів, які можна прати,
наприклад із шовку, атласу, синтетичних або змішаних
волокон(наприклад, шовкові блузки, шовковий шарф)
Вказівка: Застосовуйте придатний пральний засіб для прання тонких або
шовкових речей в машинці.

2 кг; - - (холодна) - 40 °C

Пухові вироби: речі, наповнені синтетичним волокном, які можна прати в
машинці, такі як подушки, ватні ковдри й покривала; також підходить для виробів,
наповнених пухом
Вказівка: Великі речі періть окремо. Використовуйте пральний засіб,
призначений для делікатних речей, та дотримуйтеся вказівок на етикетках.
Пральний засіб використовуйте економно.

2 кг (пух 1.5 кг); - - (холодна) - 60 °C

Спортивний одяг: одяг із мікрофібри для спорту й дозвілля
Вказівки
■
Не промивайте білизну кондиціонером.
■
Перед пранням ретельно промийте кювету для прального засобу (всі
відділення), щоб видалити залишки пом’якшувача для білизни.

2 кг; - - (холодна) - 40 °C

* максимальна швидкість віджимання залежить від програми й моделі
** зменшений об’єм завантаження для SpeedPerfect
*** залежно від моделі

2

- - - (Зупинка Ополіскування), 0 1400* об/хв
Вода+/Промивання+

1200* об/хв
-

- - - (Зупинка Ополіскування), 0 800 об/хв
G F, Вода+/Промивання+,
Попереднє прання
- - - (Зупинка Ополіскування), 0 1200* об/хв
G F, Вода+/Промивання+

- - - (Зупинка Ополіскування) , 0 800 об/хв
G F, Вода+/Промивання+,
Попереднє прання
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Програма / тип білизни / інформація

Налаштування

Назва програми: стислий опис програми і вказівка, для якої білизни вона
підходить.

макс. завантаження; температура
швидкість віджимання*
додаткові параметри, які можна
обрати

Темні тканини: темні текстильні вироби з бавовни або синтетики.
Вказівка: Періть білизну вивернутою.

3,5 кг; - - (холодна) - 40 °C
- - - (Зупинка Ополіскування), 0 1200* об/хв
G F, Вода+/Промивання+,
Попереднє прання

Сорочки/Діловий одяг: блузи та сорочки спрощеного догляду з бавовни, льону,
синтетичних або змішаних волокон
Вказівки
■
Сорочки/блузи лише швидко віджимаються з налаштуванням Легке
прасуван.***. Розвішуйте висихати мокрими. ~ Ефект
саморозгладжування
■
Запустіть програму Тонкі тканини/Шовк для прання сорочок або блузок із
шовку або делікатних тканин.

2 кг; - - (холодна) - 60 °C

Протиалергійна: текстильні вироби, які багато носяться, зроблені з льону або
бавовни
Вказівка: Зокрема, підходить для прання речей, які повинні бути гігієнічно
чистими та особливо м'якими для чутливої шкіри, завдяки подовженому циклу
прання за визначеної температури, вищому рівню води й довшому циклу
віджимання.

6,5 кг; - - (холодна) - 60 °C

- - - (Зупинка Ополіскування), 0 800 об/хв
G F, Вода+/Промивання+,
Попереднє прання

- - - (Зупинка Ополіскування), 0 1400* об/хв
G F, Вода+/Промивання+,
Попереднє прання

* максимальна швидкість віджимання залежить від програми й моделі
** зменшений об’єм завантаження для SpeedPerfect
*** залежно від моделі

[ Таблиця значень споживання
Споживання води й електроенергії, тривалість програми й
рівень залишкової вологи для програми основного прання

.жаутмно їіцатулпскезїіцкуртснодшукрамйеиО

(приблизні значення)
Програма

Завантаження Споживання
електроенергії*

Споживання води* Тривалість програми*

Бавовна 20 °C

7 кг

0,29 кВт*год

76 л

2 1/2 год.

Бавовна 40 °C

7 кг

1,01 кВт*год

76 л

3 год.

Бавовна 60 °C

7 кг

1,20 кВт*год

76 л

2 1/2 год.

Бавовна 90 °C

7 кг

2,25 кВт*год

87 л

2 1/2 год.

Синтетика 40 °C

4 кг

0,79 кВт*год

69 л

2 год.

Змішане 40 °C

4 кг

0,63 кВт*год

46 л

1 1/4 год.

Тонкі тканини/Шовк 30 °C

2 кг

0,22 кВт*год

38 л

3/4 год.

Вовна 30 °C

2 кг

0,19 кВт*год

44 л

3/4 год.
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Програма

Приблизні дані щодо залишкової вологи**
WAN28 ...

WAN24 ...

WAN20 ...

макс. 1400 об/хв

макс. 1200 об/хв

макс. 1000 об/хв

Бавовна

53 %

58 %

68 %

Синтетика

40 %

40 %

40 %

Тонкі тканини/Шовк

30 %

30 %

30 %

Вовна

45 %

45 %

45 %

Значення визначені згідно з EN60456:2010.
** Наведені показники будуть відрізнятися від зазначених, залежно від тиску, жорсткості води, температури на вході,
температури зовнішнього середовища, типу, кількості білизни та ступеню її забруднення, прального засобу,
перепадів напруги та обраних додаткових опцій.
** Інформація щодо залишкової вологи базується на програмному обмеженні швидкості віджиманні та
максимальному завантаженні.

Перевірені на ефективність програми для бавовняних тканин
Наступні програми (стандартні програми, позначені ü) придатні для очищення білизни
звичайного ступеня забруднення та є найбільш ефективними з огляду на поєднання
споживання води й електроенергії.
Стандартні програми для бавовни згідно з
Директивою (ЄС) № 1015/2010

Завантаженн Приблизна тривалість програми
я

Бавовна ü Eco + ú**

7 кг

3 1/2 год

Бавовна ü Eco + ú**

3,5 кг

3 1/2 год

Бавовна ü Eco + û**

3,5 кг

3 1/2 год

** Вибір програми для контролю та енергетичного етикетування згідно з директивою 2010/30/ЄС для холодної води (15
°C).
Значення температури програми базується на температурі, вказаній на етикетці білизни. Поточна температура
прання може відрізнятися від вказаної температури програми з міркувань збереження електроенергії. Ефективність
прання відповідає налаштуванню температури.

Вказівки
■

■

Цей окремий аркуш постачається в
комплекті з інструкцією щодо
експлуатації та монтажу. Збережіть усі
документи для подальшого використання.
Набагато важливіша інформація наведена
у вашій інструкції з експлуатації та
монтажу.
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