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Програма
Позна-
чка про 
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кг

Тип білизни

Дотримуйтесь порад виробника, вказаних на етикетці текстильного виробу.

Засоби очищення Опції Макс.  
кількість 
обертів  
центри-

фуги

об./хв

Попе-
реднє 
прання

Основне 
прання

Ополіс-
кувач

Зручний  
для прасу- 

вання

Швидкий Інтен- 
сивний

Пуск 
через

 Стоп 
ополіс-
кування

Вода 
плюс

Попе- 
реднє 
прання

об./хв

Бавовна Eco 
холодна - 90 °C

<:
98

7,0 Бавовняна білизна від звичайного до сильного ступеню забруднення. При 40 °C та 60°C більш підхожа 
програма з огляду на комбіноване споживання води та електрики. i Так i i i i i i i i i макс.

Eco +
холодна - 60 °C :9 7,0

Сильно забруднена і стійка білизна з бавовни, синтетики та їх поєднань. Більш економне споживання 
електрики завдяки подовженій тривалості прання - ідеальний варіант для прання вночі для отримання 
вигоди від більш низьких тарифів на електрику. Щоб уникнути вночі шуму від працювання центрифуги, 
оберіть "Стоп ополіскування" і запускайте віджимання вранці, або налаштуйте відповідно запуск 
програми за допомогою попередньої настройки запуску. Для речей з великою часткою синтетики 
користуйтеся сіткою для прання білизни.

– Так i – – i i i – – i макс.

Синтетика
холодна - 60 °C

BA
>

3,0 Текстильні вироби, які не потребують особливого догляду, напр. з бавовни, льону, синтетики або їх 
поєднань. i Так i i i i i i i i i макс.

Змішані тканин
холодна - 40 °C

98
A>

3,0 Змішана білизна з бавовняних та синтетичних текстильних виробів. 
Для слабо забрудненої білизни без плям. – Так i – – – i i – – i макс.

Нижня білизна
холодна - 40 °C LK 1,5 Тонка білизна, придатна для машинного прання (бавовна, синтетика, і їх поєднання, …), напр. штори. Між 

операціями ополіскування віджимання не потрібне. i Так i – – i i i – i i 1000 1)

Вовна/Ручня ирання
холодна - 40 °C XW 1,0

Тонка білизна, придатна для прання, напр. з шовку, сатину, синтетичних волокон або з меланжевих тканин 
(напр. шовкові блузки, шовкові шалі). Використовуйте пральні засоби передбачені для тонкої білизни та/або 
шовку.

– Так i – – i i i – – i 1000 1)

Протиалергійна
холодна - 95 °C

<:
9 3,0 Зносостійкі текстильні вироби. Для особливо чутливої шкіри: більш тривале прання з підвищеним рівнем води і 

додатковим віджиманням. – Так i i – i i i – – i макс.

Темні тканини
холодна - 60 °C

AB
>A

4,0 Темні текстильні вироби з бавовни і темні текстильні вироби, які не потребують особливого догляду.
Текстильні вироби слід прати вивернувши внутрішню сторону назовні. i Так i – – i i i – i i макс.

Сорочки/Блузи
холодна - 60 °C

98
A>

4,0 Сорочки/блузки з бавовни, льону, синтетики або меланжевих тканин, які не потребують прасування. 
Сорочки/блузки з тонкого шовку прати в програмі Вовна/Шовк. i Так i – – i i i – i i 1000 1)

Спортивний одяг
холодна - 30 °C 8> 3,0

Текстильні вироби для спорту і дозвілля з мікроволокон. Не використовувати ополіскувачі.
Містить операцію попереднього промивання; за необхідності додайте також в камеру попереднього 
промивання пральний засіб.

i Так – i i i i i – i i макс.

Супер 15'
холодна - 30 °C > 3,0 Дуже коротка програма тривалістю біля 15 хвилин, придатна для відновлення невеликих партій білизни 

без плям. – Так i – – – i i – – i макс.

Темні тканини Есо
холодна - 40 °C

98
A>

2,5
Слабо забруднена білизна із синтетичних волокон або поєднання синтетичних та бавовняних волокон. 
Ощадна програма з дуже низьким споживанням води. Використовувати рідкі пральні засоби в дуже 
невеликих рекомендованих дозах для комплекту білизни на 3 кг.

– Так – – – – i i – – i макс.

Ополіскування – 7,0 Окрема операція ополіскування, після якої виконується операція віджимання; для текстильних виробів, 
які не потребують особливого догляду. – – i – – – i i – – i макс.

Відкачування води/ 
Віджимання – 7,0 Окрема операція віджимання. Перед віджиманням пральний лужний розчин або вода ополіскування 

відпомповуються. – – – – – – i – – – i макс.

ТАБЛИЦЯ ОБРАННЯ ПРОГРАМ 

Так = необхідне дозування / i = додатково
1)  Для збереження білизни кількість обертів  

центрифуги в цій програмі обмежена.

A Перемикач програм

B Кнопка "Температура" 

C Кнопка “Віджимання” 

D Кнопка “Пуск через” 

E Кнопка “Пуск/Пауза” 

F Індикатор виконання програм  

G Кнопка “Пам'ять” 

H Кнопка “Видалення” 

I Комбінація кнопок для блокування від дітей  

J Індикатор передозування прального засобу 

K. Індикатор “Відкрита кришка”  

Пральна машина має функції автоматичного захисту, 

які на початковій стадії визначають неполадки,  

діагностують їх і відповідним чином реагують:

L. Індикатор “Закритий водопровідний кран” 

M. Індикатор “Очистити насос” 

N. Індикатор “Сервіс” 
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Програма
Температура

(°C)

Заван- 
таження

(кг)

Вода
Літри

(л)

Енергія

(кВт/год)

прибл. *** тривалість програми

%без “Швидко” з “Швидко”
Бавовна 95 7,0 58** 2,10 2:35 2:00 55

Бавовна Eco* 60 7,0 51 0,91 4:00 1:55
55Бавовна Eco* 60 3,5 35 0,74 2:50 ***

Бавовна Eco* 40 3,5 35 0,64 2:30 ***
Eco + 60 7,0 52 0,91 4:00 —

Синтетика 60 3,0 50** 0,90 2:05 1:14
40Синтетика 40 3,0 40 0,50 1:50 0:59

Змішані тканини 40 3,0 35 0,40 0:30  —
Нижня білизна 40 1,5 50 0,55 0:45  —
Нижня білизна 30 1,5 50 0,50 0:45  —

Вовна/Ручня ирання 40 1,0 40 0,55 0:35  —
Вовна/Ручня ирання 30 1,0 40 0,30 0:35  —

Протиалергійна 60 3,0 54 0,83 1:20  —
Протиалергійна 40 3,0 54 0,52 1:05  —
Темні тканини 40 4,0 41 0,58 1:44  —
Сорочки/Блузи 40 4,0 70 0,55 1:20  —

Спортивний одяг 30 3,0 50 0,45 2:05 1:14
Супер 15' 30 3,0 30 0,15 0:15  —

Темні тканини Есо 40 2,5 19 0,45 1:00  —
Стандартні програми Бавовна 60°C і Бавовна 40°C підходять для прання бавовняної білизни із звичайним ступенем забруднення. 
*  Найефективніші програми з огляду на комбіноване споживання води та електроенергії. Рекомендовані програми для етикеток з позначкою електрики. З 

причин заощадження електроенергії фактична температура води може відрізнятися від заявленої температури циклу. Річне споживання води: 9240 літрів / 
річне споживання електроенергії: 174 кВт/год.

Полоскання Стоп
Для тонких текстильних виробів та штор. Білизна 
залишається в останній воді ополіскування. Програма 
зупиняється для “Полоскання Стоп”, якщо блимає індикатор 
“Полоскання Стоп”; також блимає індикатор “Пуск/Пауза”.
• Для відпомповування і віджимання: натисніть кнопку 

“Пуск/Пауза” – пральна машина виконає віджимання 
на стандартних обертах обраної програми. Перед тим як 
натиснути кнопку “Пуск/Пауза” можна також за допомогою 
кнопки “Віджимання” вибрати іншу кількість обертів 
центрифуги.

• Для відпомповування без віджимання білизни: виберіть 
програму “Відкачування” і запустіть її кнопкою “Пуск/
Пауза”.

Вода Плюс
• Підвищений рівень води; більш дбайлива обробка 

білизни.
• Не доступний для режиму Бавовна 95°C.
Попереднє прання
• Для сильно забруднених речей.
• Завантажте пральний засіб в пральну камеру I і II.
• Якщо було обрано програму "Попереднє прання", то не 

використовуйте для основного прання рідких пральних 
засобів.

Віджимання (об./хв)
• Кожна програма має попередньо встановлену кількість 

обертів центрифуги.
• Для встановлення іншої кількості обертів центрифуги 

натисніть кнопку.

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

ІНДИКАТОР ПЕРЕДОЗУВАННЯ ПРАЛЬНОГО  
ЗАСОБУ  

• Всі індикатори виконання програм згасають, і 
загоряється індикатор “Відкрита кришка”.

• Для економії енергії пральна машина повністю 
відключається приблизно через чверть години.

1. Поверніть перемикач програм в положення “Off”.
2. Закрийте водопровідний кран.
3. Відкрийте кришку і барабан і розвантажте пральну 

машину.
4. Залиште кришку на деякий час відкритою, щоб 

внутрішня частина пральної машини змогла висохнути.

• Якщо було використано забагато прального засобу, то 
символ загориться після завершення програми. При 
наступному пранні використовуйте меншу кількість 
прального засобу.

ВИБІР БАЖАНОЇ ОПЦІЇ(Й)
Вибирати або відміняти опцію можна будь-коли під час 
виконання програми. Опція буде врахована, якщо певна 
фаза відповідної програми ще не виконувалась.
Зручний для прасування
• Завдяки цій функцій білизна преться більш дбайливо, 

із збереженням ефективності прання. Для зниження 
утворення складок кількість обертів центрифуги зменшена.

Швидкий
• Для короткочасного прання, ефективність прання 

порівняна із стандартною програмою.
Інтенсивний
• Узгоджує тривалість програми із ступенем забруднення 

білизни. 
 = слабке забруднення -  = звичайне забруднення  

-  = сильне забруднення. Не кожну ступінь 
забруднення можна обрати для окремої програми.

ВІДТЕРМІНУВАННЯ ЗАПУСКУ ("Пуск через")

Показники споживання вимірювались при нормованих умовах згідно стандарту IEC/EN 60 456. В домашньому господарстві показники споживання можуть відрізнятися від 
значень в таблиці в залежності від тиску і температури води, завантаження і типу білизни. Споживання води і електроенергії спирається на базову настройку програм; при виборі 
спеціальних опцій або зміні кількості обертів центрифуги чи температури показники споживання будуть відрізнятися.
**  Наприкінці основного прання для зниження температури води, перед початком її відпомпування, буде додаватись трохи холодної води.
***  Автоматичне узгодження тривалості програми після визначення завантаження білизни. 
****  Тривалість програм може відрізнятись від значень в таблиці, оскільки вона залежить від відповідних умов експлуатації (дивись також “Неполадки, що робити?”  

в Вашому керівництві з експлуатації).
  Приблизний вміст надлишкової вологості (%). Після завершення програми і центрифугування, при найбільшій вибраній швидкості, в базовій програмі налаштування.

ПІДГОТОВКА ДО ПРАННЯ 
1. Завантажте пральну машину, закрийте дверцята барабану  

і перевірте, чи правильно вони закриті.
2. Завантажте пральні засоби або добавки для прання, 

як це описується на передній сторінці і в керівництві з 
експлуатації.

3. Закрийте кришку.
4. Встановіть Перемикач програм на бажану програму. На 

дисплеї відобразиться тривалість вибраної програми (в 
годинах і хвилинах), а індикатор кнопки "Пуск/Пауза" 
буде блимати. Температуру і кількість обертів центрифуги 
можна змінити натиснувши кнопку температури або кнопку 
віджиму.

Кнопка “Пуск через” дозволяє користувачу використовувати 
пральну машину на свій розсуд, наприклад вночі, коли 
електроенергія дешевша. Не використовуйте рідких 
пральних засобів.
• Оберіть програму, кількість обертів центрифуги і опції.
• Для відтермінування запуску максимум на 24 години 

кілька разів натисніть кнопку “Пуск через”.
• Натисніть кнопку "Пуск/Пауза". Почнеться відлік 

відтермінованого запуску; почне блимати символ 
годинника поряд з відтермінуванням запуску і подвійна 
крапка між годинами і хвилинами.

• Як тільки програма запуститься час відтермінування 
запуску згасне і на його місці буде відображатись 
тривалість програми, яка залишається.

• Якщо Ви натиснули кнопку "Пуск/Пауза", то 
відтермінування запуску можна ще змінити, натиснувши 
кнопку "Пуск через".

Для відміни відтермінування запуску 
...до того, як Ви натиснете кнопку "Пуск/Пауза":
• Оберіть іншу програму або натисніть кнопку "Видалення"
...після того, як Ви натиснули кнопку "Пуск/Пауза":
• Натисніть кнопку "Пуск/Пауза" - відтермінування 

запуску згасне; якщо Ви бажаєте, щоб обрана програма 
запустилася одразу, ще раз натисніть "Пуск/Пауза".

БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ 
Захищає від запуску прання дітьми або від зміни настройок 
поточної програми. Якщо перемикач програм знаходиться 
в положенні "Off", то активація/деактивація неможливі. Для 
активації блокування від дітей:
• Повернути перемикач програм на будь-яку програму, 

або запустити програму як зазвичай.
• Одночасно натиснути кнопки, на яких позначений 

символ ключа, і утримувати мінімум протягом 3 секунд. 
Символ ключа на дисплеї сповістить про активацію 
системи блокування від дітей.

Настройку програми змінити вже неможливо. Єдиною ще 
можливою зміною буде вимкнення машини, повернувши 
перемикач програм в положення "Off". Для деактивації 
блокування від дітей слід виконати ті ж самі дії, що й для активації.

ПАМ'ЯТЬ - ЗБЕРЕЖЕННЯ ВАШИХ УЛЮБЛЕНИХ 
ПРОГРАМ

Якщо існує настройка програми, якою Ви часто 
користуєтеся, то пристрій надає можливість збереження 
для програми однієї настройки, так Ви знову зможете 
скористатися цією настройкою одним натисканням кнопки.
• Оберіть необхідну програму, температуру, кількість 

обертів центрифуги і опції. Мінімум 3 секунди утримуйте 
натиснутою кнопку “Пам'ять”.

Індикатор “Пам'ять” почне швидко блимати а потім 
загориться – це означає, що настройка програми 
збережена. Наступного разу, коли Вам необхідно буде 
скористатися індивідуальною настройкою програми, 
виберіть програму, натисніть коротко кнопку“Пам'ять” 
і запустіть програму кнопкою “Пуск/Пауза”. Якщо Ви 
забажаєте змінити збережену настройку програми на іншу, 
то слід діяти так, як вже було описано вище; збережена 
настройка зміниться на іншу.

ЗАПУСК ПРОГРАМИ
Відкрийте водопровідний кран і натисніть кнопку “Пуск/
Пауза". Загориться індикатор кнопки “Пуск/Пауза”. 
Індикатор виконання програми відображує актуальну 
фазу програми, зліва направо за допомогою Прання, 
Ополіскування і Віджимання. Коли фаза програми 
закінчується, відповідна індикація згасає.
ІНДИКАТОР “ВІДКРИТА КРИШКА” 

Перед початком і після закінчення програми загоряється 
індикатор, який вказує, що кришку можна відкривати. Під 
час виконання програми кришка залишається закритою 
і ні в якому разі не повинна відкриватися примусово. 
При необхідності відкрити її під час виконання програми, 
зверніться за інформацією до розділу “ПЕРЕРИВАННЯ 
ПРОГРАМИ, ЯКА ВИКОНУЄТЬСЯ”.

ІНДИКАТОРИ НЕПОЛАДОК
Якщо блимає один з індикаторів неполадок, то знайдіть 
відповідь в керівництві з експлуатації (розділ “Неполадки, 
що робити?”).
“Закритий водопровідний кран”: 
не подається вода або подається в недостатній кількості.
”Сервіс”: 
несправність або несправне функціонування одного з 
електричних компонентів.
”Очистити насос”: 
не відпомповується вода 
На панелі індикаторів виконання програм блимає 
індикатор “Віджимання”  : розбалансованість під час 
віджимання. 

ЗМІНА ПРОГРАМИ ТА/АБО ОПЦІЙ ПІСЛЯ ЗАПУСКУ 
ПРОГРАМИ 

1. Щоб зупинити програму, натисніть кнопку “Пуск/Пауза”. 
Індикатор почне блимати.

2. За необхідності оберіть нову програму, опції і іншу 
кількість обертів центрифуги.

3. Знову натисніть кнопку “Пуск/Пауза. Нова програма 
почнеться з тієї фази, на котрій була перервана 
попередня програма. Не додавайте прального засобу 
для цієї програми.

ЗУПИНКА ПРОГРАМИ, ЯКА ВИКОНУЄТЬСЯ
Кнопка “Видалення” зупиняє програму ще до її 
завершення. Натискуйте кнопку “Видалення” мінімум 
протягом 3 секунд. Існуюча вода почне відкачуватись; до 
того моменту, коли можна буде відкрити кришку може 
пройти певний час.
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ДАНІ ПРО СПОЖИВАННЯ Споживання струму у вимкнутому стані 0,09 Вт / в не вимкнутому стані 0,09 Вт


