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Ovaj proizvod je proizveden korištenjem najnovije tehnologije u ekološki prihvatljivim uslovima. 
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1 Važna uputstva za sigurnost i okoliš
Ovaj odjeljak sadrži sigurnosne napomene koje će pomoći u zaštiti od rizika od ličnih povre-
da ili oštećenja imovine. Ne pridržavanje ovih napomena će poništiti sve garancije.
1.1 Opšta sigurnost
• Ovaj proizvod mogu koristiti djeca od 8 i više godina starosti, kao i osobe čije fizičke, 

čulne ili mentalne sposobnosti nisu u potpunosti razvijene ili osobe koje nemaju iskustva i 
znanja, pod uslovom da se te osobe nadgledaju ili da se obuče za sigurnu upotrebu ovog 
proizvoda i da im se ukaže na rizike koje to podrazumijeva. Djeca se ne smiju igrati ovim 
proizvodom. Poslove čišćenja i održavanja ne bi trebala izvoditi djeca, osim u slučaju da 
ih neko nadzire. Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje, osim ako su pod stalnim 
nadzorom.

• Nikada ne stavljajte ovaj proizvod na pod prekriven tepihom. U suprotnom, manjak protoka 
zraka ispod mašine će prouzrokovati pregrijavanje električnih dijelova. To će prouzrokovati 
probleme s vašim proizvodom.

• Ako je proizvod u kvaru, ne bi se trebao puštati u rad dok se ne popravi od strane ovlašte-
nog servisnog zastupnika. Postoji rizik od elektro šoka!

• Ovaj proizvod je dizajniran tako da nastavi s radom u slučaju dolaska struje nakon prekida 
u napajanju. Ako želite otkazati program, pogledajte odjeljak "Otkazivanje programa".

• Spojite proizvod na utičnicu zaštićenu uzemljenjem pomoću osigurača 16 A. Nemojte 
zanemariti instaliranje uzemljenja koje će uraditi kvalificirani električar. Naša firma se 
neće držati odgovornom za bilo kakava oštećenja nastala usljed korištenja proizvoda bez 
uzemljenja u skladu sa lokalnim propisima.

• Crijeva za dovod vode i cijeđenje moraju biti dobro pričvršćena i ne smiju biti oštećena. U 
suprotnom, postoji rizik od curenja vode.

• Nikada ne otvarajte vrata za punjenje i ne uklanjajte filter dok god ima vode u bubnju. U 
suprotnom, pojaviti će se rizik od plavljenja i povrede vrućom vodom.

• Ne otvarajte silom zaključana vrata za punjenje. Vrata za punjenje će biti spremna za otva-
ranje par minuta nakon što se ciklus pranja završi. U slučaju otvaranja vrata za punjenje 
silom, vrata i mehanizam za zaključavanje se mogu oštetiti.

• Isključite proizvod iz utičnice kada nije u upotrebi.
• Nikada ne perite proizvod tako što ćete prskati ili polijevati vodu po njemu! Postoji rizik od 

elektro šoka!
• Nikada ne dirajte utikač mokrim rukama! Nikada ne izvlačite utikač povlačenjm za kabal, 

uvijek izvucite čuvajući utikač.
• Koristite samo deterdžente, omekšivače i dodatke koji su pogodni za automatske mašine 

za pranje rublja.
• Pridržavajte se uputstava na oznakama za tekstil i pakovanjima deterdženata.
• Proizvod mora biti isključen iz utičnice za vrijeme postupaka ugradnje, održavanja, čišćen-

ja i popravke.
• Neka postupke ugradnje i popravke uvijek obavlja ovlašteni servisni zastupnik. Proizvođač se 

neće držati odgovornim za oštećenja nastala usljed radnji koje su izvodile neovlaštene 
osobe.

• Ako je napojni kabal oštećen, mora se zamijeniti od strane proizvođača, nakon prodaje ili 
od strane slične kvalifikovane osobe (po mogućnosti električara) ili nekoga koga je odredio 
uvoznik kako bi se izbjegli mogući rizici.
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• Stavite proizvod na krutu, ravnu i vodoravnu površinu.
• Ne stavljajte proizvod na dugački naslagani tepih ili slične površine.
• Ne stavljajte proizvod na visoke platforme ili blizu ruba na kaskadnoj površini.
• Ne stavljajte proizvod na napojni kabal.
• Nikada nemojte koristiti spužvu ili materijale za ribanje. Oni će oštetiti ofarbane, kromirane 

i plastične površine.
1.2 Namijenjena upotreba
• Ovaj proizvod je dizajniran za upotrebu u domaćinstvu. Nije pogodan za komercijalnu upo-

trebu i ne smije se koristiti mimo svoje namjenjene upotrebe.
• Proizvod mora biti korišten samo za pranje i ispiranje rublja koje je označeno u skladu s 

tim.
• Proizvođač se odriče bilo kakve odgovornosti proistekle zbog neispravne upotrebe ili 

transporta.
1.3 Sigurnost za djecu
• Materijali za pakovanje su opasni za djecu. Držite materijale za pakovanje na sigurnom 

mjestu izvan dohvata djece.
• Električni proizvodi su opasni za djecu. Držite djecu dalje od proizvoda kada je isti u upo-

trebi. Nemojte im dozvoliti da se poigravaju sa proizvodom. Koristite bravu za zaštitu od 
djece da spriječite djecu da se poigravaju s proizvodom. 

• Nemojte zaboraviti zatvoriti vrata za punjenje kada napuštate prostoriju gdje je proizvod 
smješten.

• Skladištite deterdžente i dodatke na sigurnom mjestu dalje od dohvata djece i zatvorite 
poklopac kutije za deterdžent ili zaptivač pakovanja deterdženta.

Dok perete rublje na visokim temperaturama, staklo na vratima mašine 
postaje vruće. Zbog toga vodite računa da se naročito djeca drže dalje 
od vrata mašine dok je proces pranja u toku.

1.4 Informacije o pakovanju
• Materijali za pakovanje proizvoda su proizvedeni od reciklirajućih materijala u skladu s 

našim nacionalnim okolišnim propisima. Nemojte odlagati materijale za pakovanje zajedno 
sa otpadom iz domaćinstva ili drugim otpadom. Odložite ih na mjesta za prikupljanje ma-
terijala za pakovanje označenim od strane lokalnih vlasti.

1.5 Odlaganje otpadnog proizvoda
• Ovaj proizvod je proizveden od visoko kvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu ponovo 

koristiti i koji su pogodni za recikliranje. Stoga, nemojte odlagati proizvod zajedno sa nor-
malnim otpadom iz domaćinstva na kraju njegovog vijeka trajanja. Odnesite ga do mjesta 
prikupljanja za reciklažu električne i elektronske opreme. Molimo vas posavjetujte se sa 
lokalnim vlastima kako biste saznali gdje se nalazi najbliže mjesto prikupljanja. Pomozite u 
zaštiti okoliša i prirodnih resursa tako što ćete reciklirati korištene proizvode. Radi dječije 
sigurnosti, odsjecite napojni kabal i slomijte mehanizam za zaključavanje na vratima za 
punjenje tako da ne bude u funkciji prije odlaganja proizvoda.
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1.6 Usklađenost s WEEE direktivom
Ovaj proizvod je u skladu s EU WEEE direktivom (2012/19/EU).  Ovaj proizvod 
nosi klasifikacijsku oznaku za otpad električne i elektroničke opreme (WEEE).
Ovaj proizvod je proizveden od visoko kvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu 
ponovo upotrijebiti i koji su pogodni za recikliranje. Nemojte odlagati otpadni proi-
zvod s normalnim kućnim otpadom i drugim otpadom na kraju njegovog vijeka 
trajanja. Odnesite ga do sabirnog centra za recikliranje električne i elektroničke 
opreme. Molimo vas posavjetujte se s lokalnim vlastima da saznate o ovim sabir-
nim centrima. 
Usklađenost s RoHS direktivom:
Proizvod koji ste kupili je usklađen s EU RoHS direktivom (2011/65/EU).  On ne 

sadrži štetne i zabranjene materijale koji su specificirani u ovoj direktivi.
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2 Ugradnja
Obratite se predstavniku najbližeg ovlaštenog servisa za 
ugradnju ovog proizvoda. Da biste proizvod učinili spremnim 
za upotrebu, pregledajte informacije u priručniku za korisnika 
i osigurajte da je napajanje, sistemi za opskrbu vodom i 
drenažu vode u redu prije nego što zovnete predstavnika 
ovlaštenog servisa. Ako ne, pozovite kvalificiranog tehničara i 
vodoinstalatera da izvrše sve potrebne radnje.

CINFORMACIJE
Priprema lokacije i instalacija napajanja, vode iz česme i otpadne 
vode na mjestu ugradnje su u nadležnosti kupca. 

Uvjerite se da crijeva za ulaz vode i crijeva za pražnjenje, kao i 
napojni kabal nisu savijeni, prignječeni ili puknuti dok postavljate 
proizovd na njegovo mjesto nakon postupaka ugradnje ili čišćenja.

BUPOZORENJE
Ugradnja i elektro spajanje proizvoda mora izvoditi predstavnik 
ovlaštenog servisa. Proizvođač se neće držati odgovornim za 
oštećenja nastala usljed radnji koje su izvodile neovlaštene osobe.

AUPOZORENJE
Prije ugradnje, vizuelno pregledajte da li proizvod ima neke 
nedostatke na sebi. Ako ima, nemojte ga ugrađivati. Oštećeni 
proizvodi predstavljaju opasnost za vašu sigurnost.

2.1 Prikladno mjesto ugradnje
• Stavite mašinu na kruti pod. Nemojte je stavljati na duge 

naslage tepiha ili slične površine.
• Ukupna težina mašine za pranje rublja i sušilice - s punim 

opterećenjem - kada su postavljene jedna na drugu 
dostiže otprilike do 180 kilograma. Postavite proizvod na 
čvrst i ravan pod koji ima dovoljan kapacitet nosivosti!

• Ne stavljajte proizvod na napojni kabal.
• Nemojte ugrađivati proizvod na mjesta gdje temperatura 

može pasti ispod 0ºC.
• Stavite proizvod najmanje na 1 cm udaljenosti od rubova 

drugog pokućstva.

2.2 Uklanjanje ojačanja pakovanja
Nagnite mašinu prema nazad kako biste uklonili pojačanja 
na pakovanju. Uklonite pojačanja na pakovanju povlačenjem 
trake.

2.3 Uklanjanje transportnih bravica

AUPOZORENJE
Nemojte uklanjati transportne brave prije nego izvadite pojačanja 
na pakovanju.

Uklonite sigurnosne vijke za trasnport prije upotrebe mašine za 
pranje rublja! U suprotnom, proizvod će se oštetiti.

Olabavite sve vijke odgovarajućim ključem sve dok se ne 
mognu slobodno okretati (C). Uklonite sigurnosne vijke za 
transport nježno ih okrećuči. Pričvrstite plastične poklopce 
isporučene u torbi priručnika za korisnika na rupe na 
stražnjoj ploči. (P)

CINFORMACIJE
Držite sigurnosne vijke za transport na sigurnom mjestu kako biste 
ih ponovo koristili ako bi se mašina za pranje trebala pomjerati u 
budućnosti.

Nikada nemojte pomjerati proizvod ako sigurnosni vijci za 
transport nisu pričvršćeni na svom mjestu! 

2.4 Priključivanje dovoda vode

CINFORMACIJE
Pritisak vode koji je potreban da pokrene proizvod je između 1 i 
10 bari (0,1 - 1 MPa). Potrebno je imati 10 - 80 litara vode koja 
teče iz potpuno otvorene slavine u jednoj minuti da bi vaša mašina 
radila bez problema. Pričvrstite ventil za redukciju pritiska ukoliko 
je pritisak vode veći.

Ako namjeravate koristiti dvostruki ulaz za vodu kao jednu (hladnu) 
jedinicu za ulaz vode, morate ugraditi isporučeni čep ventila za 
toplu vodu prije korištenja proizvoda. (Odnosi se na proizvode 
isporučene sa grupom slijepi čep.)

Ako želite koristiti oba ulaza za vodu na proizvodu, spojite crijevo 
za toplu vodu nakon što uklonite skupinu čep i zaptivač sa ventila 
za toplu vodu. (Odnosi se na proizvode isporučene sa grupom 
slijepi čep.)

AUPOZORENJE
Modeli sa jednim ulazom za vodu ne bi trebali biti spojeni na 
slavinu za toplu vodu. U tom slučaju rublje će biti oštećeno ili će se 
proizvod prebaciti na režim zaštite i neće raditi.

Nemojte koristiti stara ili korištena crijeva za ulaz vode na novom 
proizvodu. To može uzrokovati mrlje na vašem rublju.

Spojite posebna crijeva isporučena s proizvodom na ulaze za 
vodu na proizvodu. Crveno crijevo (lijevo) (max. 90 ºC) je za 
ulaz tople vode, plavo crijevo (desno) (max. 25 ºC) je za ulaz 
hladne vode.

AUPOZORENJE
Uvjerite se da su priključci za hladnu i toplu vodu ispravno urađeni 
kada vršite ugradnju proizvoda. U suprotnom, vaše rublje će izići 
vruće na kraju procesa pranja i istrošeno.
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Ručno pritegnite sve navrtke na crijevima. Nikada nemojte 
koristiti francuski ključ kada pritežete navrtke. Potpuno 
otvorite slavine nakon što priključite crijeva da izvršite 
provjeru na curenje vode na spojnim tačkama. Ako se desi 
curenje, isključite slavinu i uklonite navrtku. Ponovo pažljivo 
pritegnite navrtku nakon što ste provjerili zaptivač. Da biste 
spriječili curenje vode i oštećenja uzrokovana curenjem, 
držite slavine zatvorenim kada mašina nije u upotrebi.

2.5 Priključivanje na odvod
• Kraj odvodnog crijeva mora biti direktno priključen na 

odvod otpadne vode ili na umivaonik. 

AUPOZORENJE
Nemojte uklanjati transportne brave prije nego izvadite pojačanja 
na pakovanju.

• Crijevo bi trebalo biti priključeno na visini od najmanje 40 
cm, a najviše 100 cm.

• U slučaju da je crijevo dignuto nakod postavljanja na 
nivo poda ili blizu poda (manje od 40 cm iznad poda), 
pražnjenje vode postaje otežano i rublje može izlaziti 
isuviše mokro. Stoga, pridržavajte se visina opisanih na 
slici.
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• Da biste spriječili istjecanje prljave vode natrag u mašinu i 
da biste omogućili lagano pražnjenje, nemojte uranjati kraj 
crijeva u prljavu vodu ili nemojte ga uvlačiti u odvod više 
od 15 cm. Ako je predugo, skratite ga.

• Kraj crijeva ne bi smio biti povijen, ne bi smio biti nagažen 
i crijevo ne smije biti prikliješteno između odvoda i 
mašine.

• Ako je dužina crijeva previše kratka, koristite ga uz 
dodatak orignialnog produžnog crijeva. Dužina crijeva 
možda nije duža od 3,2 m. Da biste izbjegli curenje vode, 
priključivanje između produžnog crijeva i odvodnog crijeva 
proizvoda mora biti dobro uklopljeno s odgovarajućom 
stezaljkom kako ne bi došlo do ispadanja i curenja.

2.6 Podešavanje nožica

AUPOZORENJE
Da bi se osiguralo da proizvod radi tiše i bez vibriranja, on 
mora biti niveliran i stajati uravnoteženo na svojim nožicama. 
Balansirajte mašinu podešavanjem nožica. U suprotnom, proizvod 
se može pomjeriti sa svog mjesta i uzrokovati tresak i probleme 
s vibriranjem.

Ručno olabavite navrtke na nožicama. Podesite nožice dok 
se proizvod ne nivelira i izbalansira. Ručno pritegnite opet 
sve navrtke.

AUPOZORENJE
Nemojte koristiti nikakav alat da olabavite navrtke. U suprotnom, 
one će se oštetiti.

2.7 Električno povezivanje
Spojite proizvod na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem 
koji je u skladu sa vrijednostima iz tabele "Tehničke 
specifikacije" Naša firma se neće držati odgovornom za bilo 
kakava oštećenja nastala usljed korištenja proizvoda bez 
uzemljenja u skladu sa lokalnim propisima.
• Povezivanje mora biti usklađeno s državnim propisima.
• Utikač napojnog kabla mora biti lako dokučiv nakon 

ugradnje.
• Napon i dozvoljeni osigurač ili zaštitna sklopka su 

specificirani u odjeljku "Tehničke  specifikacije". Ako je 
trenutna vrijednost osigurača ili sklopke u domaćinstvu 
manja od 16 ampera, neka vam kvalificirani električar 
ugradi osigurač od 16 ampera.

• Specificirani napon mora biti isti kao i vaš mrežni napon.
• Nemojte vršiti priključivanje preko produžnih kablova ili 

višestrukih utikača.

BUPOZORENJE
Oštećeni napojni kablovi se moraju zamijeniti od strane 
predstavnika ovlaštenog servisa. 

2.8 Prva upotreba
Prije nego počnete koristiti proizvod, osigurajte da su 
obavljene sve pripreme u skladu sa uputstvima u odjeljcima 
"Važne sigurnosne napomene" i "Ugradnja".
Da biste pripremili proizvod za pranje rublja, obavite 
prvo postupak u programu Pamuk-90 (Cotton-90). Prije 
pokretanja programa, stavite max 100 gr. praha protiv 
kamenca u odjeljak za deterdžent za glavno pranje (odjeljak 
br. II). Ako je sredstvo protiv kamenca u obliku tablete, stavite 
samo jednu tabletu u odjeljak br. II. Osušite unutrašnjost 
čistim komadom krpe nakon što program dođe do kraja. 

CINFORMACIJE
Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za mašine za 
pranje rublja.

Moguće da je nešto vode ostalo u proizvodu zbog postupka 
kontrole kvaliteta u proizvodnju. To nije štetno za proizvod.

2.9 Odlaganje materijala za pakovanje
Materijali za pakovanje su opasni za djecu. Držite materijale 
za pakovanje na sigurnom mjestu izvan dohvata djece.
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3 Priprema
3.1 Stvari koje je potrebno uraditi zbog uštede 
energije
Pridržavanje informacija će vam pomoći da koristite ovaj 
proizvod na jedan ekološki i energetski efikasan način.
• Koristite ovaj proizvod pri najvišem kapacitetu koji je 

dopušten programom koji ste odabrali, ali nemojte 
pretrpavati; vidi, "Tabela programa i potrošnje".

• Uvijek se pridržavajte uputstava na pakovanju 
deterdženata.

• Perite lagano zaprljano rublje na niskim temperaturama.
• Koristite brže programe za male količine lagano 

zaprljanog rublja.
• Nemojte koristiti visoke temperature za rublje koje nije 

jako zaprljano ili koje nema mrlja.
• Nemojte koristiti deterdžent u prekomjernoj količini 

preporučenoj na pakovanju deterdženta.

3.2 Razvrstavanje rublja
• Razvrstajte rublje prema vrsti tkanine, boji i stepenu 

zaprljanja i prema dopuštenoj temperaturi vode.
• Uvijek postupajte prema uputstvima koja se nalaze na 

oznakama na odjeći.

3.3 Pripremanje rublja za pranje
• Rublje s metalnim stvarima, poput grudnjaka s metalnim 

žicama, pojasa s kopčama ili metalna dugmad će oštetiti 
mašinu. Uklonite metalne dijelove ili operite takvu odjeću 
tako što ćete je staviti u vreću za rublje ili u jastučnicu.

• Izvadite sve stvari iz džepova poput kovanica, olovaka 
spajalica i izvratite džepove i očetkajte ih. Takvi predmeti 
mogu oštetiti proizvod ili prouzrokovati probleme s bukom.

• Stavite malu odjeću poput čarapica za bebe i najlon 
čarapa u vreću za rublje ili u jastučnicu.

• Stavite zavjese ali ih nemojte stiskati. Uklonite sve 
predmete sa zavjesa.

• Zatvorite patentne zatvarače, prišijte dugmad i popravite 
rascjepe i poderotine.

• Perite proizvode s oznakom "perivo u mašini" ili "perivo 
ručno” samo uz odgovarajući program.

• Nemojte prati obojeno i bijelo rublje zajedno. Novi, tamno 
obojeni pamuk otpušta mnogo boje. Perite to odvojeno.

• Tvrdokorne mrlje se moraju propisno tretirati prije pranja. 
Ako niste sigurni, provjerite sa radnjom za hemijsko 
čišćenje.

• Koristite samo boje/sredstva za boju i odstranjivače 
kamenca koji su pogodni za mašinsko pranje. Uvijek se 
pridržavajte uputstava na pakovanju.

• Perite hlače i osjetljivo rublje izvrnuto.
• Držite rublje napravljeno od Angora vune u zamrzivaču 

nekoliko sati prije pranja. To će reducirati čerupanje.
• Rublje koje je izloženo materijalima kao što su brašno, 

krečna prašina, mlijeko u prahu itd. treba intenzivno 
istresti prije stavljanja u mašinu. Prašina i prah te vrste 
na rublju mogu se nagomilati na unutrašnjim dijelovima 
mašine tokom vremena i tako prouzrokovati oštećenje.

3.4 Pravilan kapacitet punjenja
Maksimalan kapacitet punjenja ovisi o vrsti rublja, stepenu 
zaprljanja i željenom programu pranja.
Mašina automatski podešava količinu vode prema težini 
ubačenog rublja.

AUPOZORENJE
Slijedite informacije u “Tabeli programa i potrošnje”. Kada je 
pretrpana, performanse pranja mašine će opasti. Pored toga, 
problemi s bukom i vibracijama se mogu pojaviti.

Vrste rublja i njihove prosječne težine u sljedećoj tabeli dati 
su kao primjeri.

Vrsta rublja Težina (g)
Kućna haljina 1200
Navlaka za jorgan 700
Čaršaf 500
Jastučnica 200
Stolnjak 250
Peškir 200
Muška košulja 200

3.5 Punjenje rublja
Otvorite vrata za punjenje. Stavite rublje labavo u mašinu. 
Pritisnite vrata za punjenje da ih zatvorite sve dok ne čujete 
zvuk da su vrata zaključana. Uvjerite se da nema zaglavljenih 
stvari u vratima.

CINFORMACIJE
Vrata za punjenje su zaključana dok se program izvršava. Vrata se 
tek mogu otvoriti kratko nakon što program dođe do kraja.

Materijali za pakovanje proizvoda su proizvedeni od 
reciklirajućih materijala. Odložite ih propisno i sortirajte 
u skladu sa uputstvima reciklažnog otpada. Nemojte ih 
odlagati s običnim kućnim otpadom.

2.10 Transport proizvoda
Isključite proizvod iz utičnice prije trasnporta. Uklonite 
priključke za drenažu vode i vodosnabdijevanje. Potpuno 
isušite preostalu vodu u proizvodu; pogledajte "Isušivanje 
preostale vode i čišćenje filtera pumpe".  Postavite 
sigurnosne vijke za transport obrnutim redosljedom u 
odnosu na postupak uklanjanja; pogledajte "Uklanjanje brava 
za transport". 

CINFORMACIJE
Nikada nemojte pomjerati proizvod ako sigurnosni vijci za 
transport nisu pričvršćeni na svom mjestu! 

2.11 Odlaganje starog proizvoda
Odložite stari proizvod na ekološki prihvatljiv način.
Obratite se vašem lokalnom trgovcu ili odlagalištu čvrstog 
otpada u vašem području da saznate kako da odložite vaš 
proizvod.
Radi dječije sigurnosti, odsjecite napojni kabal i slomijte 
mehanizam za zaključavanje na vratima za punjenje tako da 
ne bude u funkciji prije odlaganja proizvoda.
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AUPOZORENJE
U slučaju pogrešno postavljenog rublja, problemi s bukom i 
vibracijama se mogu pojaviti u mašini.

3.6 Korištenje deterdženta i omekšivača
Ladica za deterdžent
Ladica ze deterdžent se sastoji od tri odjeljka:
– (1) za predpranje
– (2) za glavno pranje
– (3) za omekšivač
– (*) pored toga, u odjeljku za omekšivač nalazi se i komad 
za sifon.

12 3

Deterdžent, omekšivač i druga sredstva za čišćenje
• Dodajte deterdžent i omekšivač prije početka programa 

pranja.
• Nikada ne otvarajte ladicu za deterdžent dok je program 

pranja u toku!
• Kada se koristi neki program bez predpranja, nemojte 

stavljati nikakav deterdžent u odjeljak za predpranje 
(odjeljak br. 1).

• Kada se koristi neki program s predpranjem, nemojte 
stavljati tečni deterdžent u odjeljak za predpranje (odjeljak 
br. 1).

• Nemojte birati program s predpranjem ako koristite 
deterdžent u vrećici ili kugle za doziranje. Stavite 
deterdžent u kesi ili dozirane kugle direktno među rublje u 
mašini.

• Ako koristite tečni deterdžent, nemojte zaboraviti staviti 
posudu za tečni deterdžent u glavni odjeljak pranja 
(odjeljak br. 2).

3.7 Izbor vrste deterdženta
Vrsta deterdženta koja će se koristiti ovisi o vrsti i boji 
tkanine.
• Koristite različite deterdžente za obojeno i bijelo rublje.
• Perite vašu osjetljivu odjeću samo s posebnim 

deterdžentima (tečni deterdžent, šampon za vunu itd.) koji 
se koristi isključivo za osejtljivu odjeću.

• Kada perete tamno obojenu odjeću i poplune, preporučuje 
se korištenje tečnog deterdženta.

• Perite vunenu odjeću s posebnim deterdžentom 
napravljenim posebno za vunenu odjeću.

AUPOZORENJE
Koristite samo deterdžente koji su proizvedeni posebno za mašine 
za automatsko pranje rublja.

Nemojte koristiti sapun u prahu.

3.8 Podešavanje količine deterdženta
Količina deterdženta za pranje koja će se koristiti zavisi od 
količine rublja, stepena zaprljanja i tvrdoće vode. Pročitajte 
pažljivo uputstva proizvodđača na pakovanju deterdženta i 
pridržavajte se vrijednosti doziranja.
• Nemojte koristiti količine koje premašuju preporučene 

količine doziranja na pakovanju deterdženta kako biste 
izbjegli probleme prekomjerne pjene, lošeg ispiranja, 
financijske uštede, te konačno, zaštite okoliša.

• Koristite manje deterdženta za manje količine ili blago 
zaprljanu odjeću.

• Koristite koncentrirane deterdžente u preporučenim 
dozama.

3.9 Korištenje omekšivača
Uspite omekšivač u odjeljak za omekšivač u ladici za 
deterdžent.
• Koristite doze preporučene na pakovanju.
• Nemojte premašivati (>max<) nivo oznake u odjeljku za 

omekšivač.
• Ako je omekšivač izgubio svoju žitkost, razrijedite ga 

vodom prije stavljanja u ladicu za deterdžent.
Korištenje izbjeljivača
• Odaberite program s predpranjem i dodajte sredstvo 

za izbjeljivanje na početku predpranja. Nemojte stavljati 
deterdžent u odjeljak za predpranje.

• Nemojte koristiti sredstvo za izbjeljivanje i deterdžent 
miješajući ih.

• Koristite samo malu količinu (oko 50 ml) sredstva za 
izbjeljivanje i isperite odjeću vrlo dobro jer ono uzrokuje 
iritaciju kože. Ne sipajte sredstvo za izbjeljivanje na odjeću 
i ne koristite ga za obojenu odjeću.

• Kada koristite izbjeljivače na bazi kisika, pridržavajte se 
uputstava na pakovanju i odaberite program koji pere pri 
nižoj temperaturi.

• Izbjeljivači na bazi kisika se mogu koristiti zajedno s 
deterdžentima; međutim, ako njihova gustoća nije ista kao 
kod deterdženta, stavite prvo deterdžent u odjeljak br. "II" 
u ladicu za deterdžent i sačekajte dok deterdžent teče dok 
mašina prima vodu. Dodajte sredstvo za izbjeljivanje u isti 
odjeljak dok mašina još prima vodu.

Korištenje odstranjivača kamenca
• Kada je potrebno, koristite odstranjivače kamenca 

napravljene posebno i samo za mašine za pranje rublja. 
• Uvijek se pridržavajte uputstava na pakovanju.
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3.10 Savjeti za efikasno pranje
Odjeća

Svijetle boje i bijelo 
rublje Boje Tamne boje Osjetljive tkanine/

Vuna/Svila

(Preporučeni raspon 
temperature zasnovan na nivou 
zaprljanja: 40-90ºC)

(Preporučeni opseg 
temperature baziran na nivou 
zaprljanja: hladno-40ºC)

(Preporučeni opseg 
temperature baziran na 
nivou zaprljanja: hladno-
40ºC)

(Preporučeni opseg 
temperature baziran 
na nivou zaprljanja: 
hladno-30ºC)

Ni
vo

 z
ap

rlj
an

ja

Teška zaprljanja

(teške mrlje kao što 
su od trave, kafe, 
voća i krvi.)

Možda će biti neophodno da 
prethodno tretirate mrlje ili 
izvršiti predpranje. Praškasti i 
tečni deterdženti preporučeni 
za bijelo rublje mogu se koristiti 
u dozama preporučenim 
za teško zaprljanu odjeću. 
Preporučuje se da se koriste 
praškasti deterdženti za 
uklanjanje mrlja od gline i 
zemlje i mrlje koje su osjetljive 
na izbjeljivače. 

Praškasti i tečni deterdženti 
preporučeni za obojeno rublje 
mogu se koristiti u dozama 
preporučenim za teško 
zaprljanu odjeću. Preporučuje 
se da se koriste praškasti 
deterdženti za uklanjanje 
mrlja od gline i zemlje i 
mrlje koje su osjetljive 
na izbjeljivače. Koristite 
deterdžente bez izbjeljivača.

Tečni deterdženti 
prikladni za obojeno 
i tamno rublje mogu 
se koristiti u dozama 
preporučenim za teško 
zaprljanu odjeću.

Preferirajte tečne 
deterdžente 
proizvedene za 
osjetljivu odjeću. 
Vunena i svilena 
odjeća se mora 
prati specijalnim 
deterdžentima za 
vunu.

Normalno 
zaprljano

(Na primjer, mrlje 
prouzrokovane 
kožom na kragnama 
i manžetama)

Praškasti i tečni deterdženti 
preporučeni za bijelo rublje 
mogu se koristiti u dozama 
preporučenim za normalno 
zaprljanu odjeću.

Praškasti i tečni deterdženti 
preporučeni za obojeno rublje 
mogu se koristiti u dozama 
preporučenim za normalno 
zaprljanu odjeću. Koristite 
deterdžente bez izbjeljivača.

Tečni deterdženti 
prikladni za obojeno 
i tamno rublje mogu 
se koristiti u dozama 
preporučenim za 
normalno zaprljanu 
odjeću. 

Preferirajte tečne 
deterdžente 
proizvedene za 
osjetljivu odjeću. 
Vunena i svilena 
odjeća se mora 
prati specijalnim 
deterdžentima za 
vunu.

Blago zaprljano

(Ne postoje vidljive 
mrlje.)

Praškasti i tečni deterdženti 
preporučeni za bijelo rublje 
mogu se koristiti u dozama 
preporučenim za blago 
zaprljanu odjeću.

Praškasti i tečni deterdženti 
preporučeni za obojeno rublje 
mogu se koristiti u dozama 
preporučenim za blago 
zaprljanu odjeću. Koristite 
deterdžente bez izbjeljivača.

Tečni deterdženti 
prikladni za obojeno 
i tamno rublje mogu 
se koristiti u dozama 
preporučenim za blago 
zaprljanu odjeću.

Preferirajte tečne 
deterdžente 
proizvedene za 
osjetljivu odjeću. 
Vunena i svilena 
odjeća se mora 
prati specijalnim 
deterdžentima za 
vunu.
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4 Rukovanje proizvodom
4.1 Upravljačka ploča

1 - Tipka odabira programa (najviši položaj Uklj./Isklj.)
1

2

3

4

5

2 - Indikator otvorenih vrata
3 - Indikaktor programa sljedbenika
4 - Tipka Start / Pauza 
5 - Tipka za podešavanje brzine 

obrtanja

4.2 Priprema mašine
Budite sigurni da su crijeva čvrsto spojena. Uključite vašu 
mašinu. Potpuno odvrnite slavinu. Stavite rublje u mašinu.  
Dodajete deterdžent i omekšivač za tkaninu. 

Odabir programa
Odaberite program koji odgovara vrsti, količini i stepenu 
zaprljanja rublja u skladu sa "Tabelom programa i potrošnje" 
i donjom tabelom temperature. Odaberite željeni program 
pomoću tipke za odabir programa.

90˚C
Jako zaprljani bijeli pamučni i laneni artikli. 
(prekrivači za male stolove, stolnjaci, peškiri, 
plahte itd.)

60˚C

Normalno zaprljanje, obojeno, posteljina 
otporna na izbjeljivanje, pamučna ili sintetička 
odjeća (košulja, spavaćica, pidžama itd) i 
lagano zaprljano bijelo rublje (donji veš itd.)

40˚C-
30˚C- 
hladno 

Rublje različitih materijala uključijući osjetljivi 
tekstil (zastori itd.), sintetičko i vuneno.

CINFORMACIJE
Korištenje programa protiv kamenca je ograničeno s najvišom 
brzinom prikladnom za taj određeni tip materijala. Sve pogodno za 
mašine za pranje rublja.

Kada birate program, uvijek vodite računa o vrsti tkanine, boji, 
stepenu zaprljanja i dozvoljenoj temperaturi vode.

Za dalje detalje programa, pogledajte "Tabelu za program i 
potrošnju".

4.3 Glavni programi 
Ovisno o vrsti tkanine, koristite sljedeće glavne programe.
• Pamuk
Koristite ovaj program za vaše pamučno rublje (kao što su 
čaršafi, navlake za jorgane i jastuke, peškiri, ogrtači, donje 

rublje itd.). Vaše rublje će se oprati snažnom aktivnošću 
pranja tokom dužeg ciklusa pranja.
• Sintetika
Koristite ovaj program da operete vašu sisntetičku odjeću 
(košulje, bluze, mješavina sintetika/pamuk itd.). One se peru 
nježnom aktivnošoću i imaju kraći ciklus pranja u poređenju 
sa programom za pamuk.
Za zavjese i til, koristite Program Sintetika 40˚C. Obzirom 
da njihov mrežasti sastav uzrokuje obilnu pjenu, zastore/til 
perite tako što ćete staviti malu količinu deterdženta u glavni 
odjeljak za pranje. Nemojte stavljati deterdžent u odjeljak za 
predpranje.
• Vuneno
Koristite ovaj program da perete vašu vunenu odjeću. 
Odaberite odgovarajuću temperaturu programa koja 
odgovara temepraturi navedenoj na etiketi vaše odjeće. 
Koristite odgovarajuće deterdžente za vunene proizvode.

4.4 Dodatni programi 
Za posebne namjene, dodatni programi su dostupni na 
mašini.

CINFORMACIJE
Dodatni programi se mogu razlikovati ovisno od modela mašine.

• Pamuk, ekonomično
Koristite ovaj program da perete vaše rublje u programu za 
pamuk na duže vrijeme, a sa vrlo dobrim performansama za 
svrhe štednje.

CINFORMACIJE
Pamuk eko program troši manje energije u poređenju sa drugim 
programima za pamuk.
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• Osjetljivo
Koristite ovaj program da perete vašu vunenu odjeću. On 
pere s nježnom aktivnošću bez bilo kakvog prethodnog 
okretanja u poređenju sa programom za sintetiku.
• Ručno pranje
Koristite ovaj program da perete vašu vunenu/osjetljivu 
odjeću koja ima etiketu "nije perivo u mašini" i za koje se 
preporučuje ručno pranje. On pere rublje s veoma nježnom 
aktivnošću pranja kako se odjeća ne bi oštetila.
• Mini
Koristite ovaj program da perete vašu lagano zaprljanu 
pamučnu odjeću za kratko vrijeme.
• Predpranje-pamuk 
Preferirajte ovaj program samo za teško zaprljanu pamučnu 
odjeću.

CINFORMACIJE
Nekorištenje ovog programa sa predpranjem će uštedjeti energiju, 
vodu, deterdžent i vrijeme.

4.5 Posebni programi
Za posebne primjene, odaberite bilo koji od sljedećih 
programa.
• Ispiranje
Koristite ovaj program kada želite isprati ili štirkati odvojeno.
• Okretanje + drenaža
Koristite ovaj program da primijenite dodatni ciklus okretanja 
za vaše rublje ili da isušite vodu iz mašine.

CINFORMACIJE
Ako želite da samo isušite vodu, bez okretanja vašeg rublja, 
odaberite program okretanje+pumpa (Spin+Pump) i pritisnite 
tipku "Start / pauza. Mašina će se prebaciti na program okretanja 
kada završi data faza programa. Pritisnite tipku "Start / pauza" da 
zaustavite mašinu čim vidite da se bubanj rotira. I otkažite ovaj 
program tako što ćete okrenuti tipku odabira programa u bilo koji 
drugi položaj.

4.6 Odabir brzine obrtanja
Kad god se odabere novi program, preporučena brzina 
okretanja odabranog programa je prikazana na indikatoru 
brzine okretanja.
Da biste smanjili brzinu okretanja, pritisnite tipku za 
podešavanje brzine okretanja. Brzina okretanja se smanjuje 
postepeno.
Zatim, ovisno o modelu proizvoda, opcije "Rinse Hold" 
(ispiranje zadržano) i "No Spin" (bez okretanja) se pojavljuju 
na led indikatoru brzine okretanja.
 

4.7 Zadržavanje ispiranja
Ako ne namjeravate prazniti vaše rublje odmah po završetku 
programa, možete koristiti funkciju zadržavanja ispiranja 
kako biste vaše rublje držali u finalnoj vodi za ispiranje da bi 
se spriječilo nabiranje kada u mašini nema vode.
U koraku rinse hold (zadržano ispiranje), mašina će biti u 
režimu pauze i led "start/pauza" će treptati. U koraku rinse 
hold (ispiranje zadržano), ako želite isušiti vodu bez okretanja 
vašeg rublja, pritisnite tipku "start/pauza". Program će 
nastaviti i završiti nakon isušivanja vode.
Ako želite obaviti okretanje rublja u vodi, odaberite brzinu 
okretanja i pritisnite tipku "start/pauza". Program nastavlja, 
voda je isušena, rublje se okretalo i program je dovršen.
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4.8 Tabela programa i potrošnje

• :  Podesivo
** : Program energetske oznake (EN 60456  Ed.3)
***: Ako je maksimalna brzina obrtanja mašine niža od ove vrijednosti, možete odabrati samo do maksimalne brzine 

obrtanja.

CINFORMACIJE
Potrošnja energije i vode može varirati usljed promjena pritiska vode, tvrdoće i temperature vode, temperature ambijenta, vrste i količine 
rublja, odabira pomoćnih funkcija i brzine okretanja, kao i promjena u naponu.

** “Pamuk ekonomik 40°C i pamuk ekonomik 60°C su standardni ciklusi.” Ovi ciklusi su poznati kao “40°C 
standardni ciklus za pamuk i “60°C standardni ciklus za pamuk i naznačeni su sa      simbolima 
na ploči.
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Pamuk 90 5 130 53 1.63 1400

Predpranje-pamuk 60 5 115 64 1.10 1400

Pamuk 40 5 120 50 0.97 1400

Pamuk Hladno 5 120 52 0.10 1400

Pamuk, ekonomično 60** 5 145 45 0.80 1400

Pamuk, ekonomično 60** 2.5 145 38 0.75 1400

Pamuk, ekonomično 40** 2.5 116 38 0.65 1400

Sintetika 60 2.5 113 55 1.02 800

Sintetika 40 2.5 105 54 0.50 800

Sintetika Hladno 2.5 66 52 0.10 800

Osjetljivo 30 2 61 47 0.26 800

Vuneno 40 1.5 54 50 0.35 800

Ručno pranje 20 1 41 34 0.20 800

Mini 30 2.5 29 72 0.21 1400
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4.9 Startanje programa
Pritisnite tipku Start / pauza kako biste pokrenuli program. 
Svjetlo koje prati program i koje pokazuje pokretanje 
programa će se upaliti.

Napredovanje programa
Napredovanje tekućeg programa može biti praćeno od 
strane indikatora praćenja programa sa svjetlima za 
"Izvršavanje" ("Running") i "Završetak/otkaži" ("End/
Cancel").

CINFORMACIJE
Ako mašina nije prošla kroz fazu okretanja, sistem automatskog 
otkrivanja neuravnoteženog punjenja može biti aktiviran zbog 
neuravnotežene distribucije rublja u mašini.

4.10 Zaključavanje vrata za punjenje
Sistem zaključavanja na vratima za punjenje mašine 
sprječava otvaranje vrata u slučaju da nivo vode nije 
odgovarajući.
Ako želite otvoriti vrata za punjenje kada je mašina u 
upotrebi, pritisnite tipku "Start / pauza" da pauzirate mašinu. 
Svjetlo za "vrata otvorena" počinje treptati kada je mašina 
prebačena na režim pauze. Mašina provjerava nivo vode 
u unutrašnjosti. Ako je nivo odgovarajući, svjetlo za "vrata 
otvorena" će svijetliti neprekidno tokom 1-2 minute i vrata za 
punjenje se mogu otvoriti. 
Ako nivo nije odgovarajući, svjetlo za "vrata otvorena" 
će se ugasiti i vrata za punjenje se ne mogu otvoriti. Ako 
trebate otvoriti vrata za punjenje dok je svjetlo za "vrata 
otvorena" isključeno, morate otkazati trenutni program; vidi 
"Otkazivanje programa". 
Prebacivanje mašine na režim pauze
Pritisnite tipku "Start / pauza" kako biste prebacili mašinu 
na režim pauze dok se program izvršava. Svjetlo za 
"Izvršavanje" ("Running") trepti na indikatoru praćenja 
programa da bi pokazalo da je mašina prebačena na režim 
pauze. 
Kada su vrata za punjenje spremna za otvaranje, svjetlo za 
"vrata otvorena" će svijetliti neprekidno.
Stavljanje ili vađenje rublja
Pritisnite tipku "Start / pauza" kako biste prebacili mašinu 
na režim pauze. Kada je mašina prebačena na režim pauze, 
svjetlo za "Izvršavanje" (Running) trepti. Sačekajte da se 
vrata za punjenje mogu otvoriti. Otvorite vrata za punjenje i 
dodajte ili izvadite rublje.
Zatvorite vrata za punjenje. Pritisnite tipku "Start / pauza" 
kako biste pokrenuli mašinu. 

CINFORMACIJE
Vrata mogu biti otvorena ako je nivo vode prikladan. Simbol 
otvorenih vrata trepti dok vrata za punjenje ne budu spremna za 
otvaranje. Svjetlo simbola gori ravnomjerno kada su vrata spremna 
za otvaranje. Možete otvoriti vrata i dodati/izvaditi rublje van.

4.11 Otkazivanje programa
Da biste otkazali program, okrenite tipku za odabir programa 
kako biste odabrali neki drugi program. Prethodni program 
će biti otkazan. Svjetlo "Završi / otkaži" ("End/cancel") 
će svjetliti neprestano kako bi obavijestilo da je program 
otkazan.

CINFORMACIJE
Ako pokrenete novi program nakon otkazivanja prethodnog, ovaj 
novi program će početi bez isušivanja vode u mašini.

 AKo trebate otvoriti vrata za punjenje kada je svjetlo za "vrata 
otvorena" ugašeno, trebate koristiti program "Okretanje+pumpa" 
("Spin+Pump"). Pogledajte "Okretanje+pumpa" ("Spin+Pump")

Ponovno obrtanje rublja 
Sistem kontrole neuravnoteženog punjenja može spriječiti 
okretanje zbog neuravnoteženog punjenje rublja u mašini.  
Ako želite ponovno okretanje:
Ponovo rasporedite rublje u mašini. Odaberite program 
Okretanje+pumpa (Spin+Pump) i pritisnite tipku "Start/
pauza".   

4.12 Kraj programa
Svjetlo "Završetak/otkaži" ("End/Cancel") na indikatoru 
praćenja programa će se upaliti kada program dođe do 
kraja; a simbol za "vrata otvorena" trepti 1-2 minute dok 
vrata ne budu spremna za otvaranje. Kada simbol za "vrata 
otvorena" svijetli ravnomjerno, vrata se mogu otvoriti.
Da biste isključili mašinu, okrenite tipku odabira programa u 
položaj Uklj./Isklj. (On/Off). Izvadite rublje i zatvorite vrata za 
punjenje. Mašina će biti spremna za sljedeći rad.

4.13 Otvorena vrata
Simbol za "vrata otvorena" svijetli kada su vrata spremna za 
otvaranje. On trepti dok vrata ne budu spremna za otvaranje. 
Ako simbol za "vrata otvorena" nije osvijetljen, nemojte na 
silu otvarati vrata. Svjetlo simbola gori ravnomjerno kada su 
vrata spremna za otvaranje.

4.14 Vaša mašina je opremljena sa "Standby 
Mode" (režim mirovanja)
U slučaju da se ne pokrene nijedan program ili da se čeka 
bez izvršavanja bilo kakvih radnji kada je mašina uključena 
pomoću tipke On/Off i dok se nalazi u koraku odabira ili ako 
se nijedna druga operacija ne izvršava približno 2 minute 
nakon što je program koji ste odabrali došao do kraja, vaša 
mašina će se automatski prebaciti na režim uštede energije. 
Jačina osvjetljenja svjetla indikatora će se smanjiti.  Takođe, 
ukoliko je vaš proizvod opremljen ekranom koji pokazuje 
trajanje programa, ovaj ekran će se potpuno ugasiti. U 
slučaju okretanja tipke odabira programa ili pritiskanja bilo 
koje tipke, svjetla i ekran će se vratiti u svoja prethodna 
stanja. Vaš odabir koji ste napravili prilikom izlaska iz režima 
za uštedu energije se može promijeniti. Provjerite prikladnost 
vaših odabira prije pokretanja programa. Prilagodite ponovo 
ako je to potrebno. Ovo nije greška.
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CINFORMACIJE
Strane metalne tvari će uzrokovati mrlje od rđe u bubnju.  Očistite 
mrlje sa površine bubnja koristeći sredstva za čišćenje za 
nerđajući čelik. Nikada nemojte koristiti čeličnu ili žičanu vunu. 

5.3 Čišćenje tijela i upravljačke ploče
Prebrišite tijelo mašine sapunjavom vodom ili nekorozivnim 
blagim gel deterdžentima ako je potrebno, te posušite 
suhom krpom.
Koristite samo mekane i vlažne krpe da čistite upravljačku 
ploču.

AUPOZORENJE
Nikada nemojte koristiti spužvu ili materijale za ribanje. Oni će 
oštetiti ofarbane i plastične površine.

5.4 Čišćenje filtera za primanje vode
Na kraju svakog ventila za dovod vode na stražnjoj strani 
mašine nalazi se filter, kao i na kraju svakog crijeva za ulaz 
vode gdje su priključeni na slavinu. Ovi filteri sprječavaju 
da strane tvari i prljavština iz vode ulazi u mašinu za pranje 
rublja. Filteri bi se trebali čistiti čim se zaprljaju.

Zatvorite slavine. Uklonite navrtke sa crijeva za dovod vode 
kako biste pristupili filterima na ventilima za ulaz vode. 
Očistite ih pomoću odgovarajuće četke. Ako su filteri previše 
zaprljani, izvadite ih pomoću kliješta i očistite ih. Izvadite 
filtere na ravnom kraju crijeva za dovod vode zajedno sa 
zaptivačima i temeljito ih očistite pod mlazom vode. Vratite 
zaptivače i filtere pažljivo na njihova mjesta i ručno pritegnite 
navrtke crijeva.

5.5 Cijeđenje preostale vode i čišćenje filtera 
pumpe
Sistem filtera u vašoj mašini sprječava da čvrsti predmeti 
kao što su dugmad, kovanice i vlakna tkanine blokiraju rotor 
pumpe tokom pražnjenja vode za pranje. Tako će se voda 
isprazniti bez ikakvih problema i vijek trajanja pumpe će se 
pordužiti.
Ako mašina ne isuši vodu, filter pumpe je začepljen. Filter se 
mora očistiti kad god je začepljen ili svaka 3 mejseca. Prvo 
se mora isušiti voda da bi se očistio filter pumpe. 
Pored toga, prije transporta mašine (npr. kada preseljavate 
na drugu lokaciju) i u slučaju smrzavanja vode, voda će se 
trebati isušiti u potpunosti.

AUPOZORENJE
Strane tvari koje ostanu u filteru pumpe mogu oštetiti vašu mašinu 
ili mogu prouzrokovati probleme s bukom.

5 Održavanje i čišćenje
Vijek trajanja proizvoda se produžava, a učestalost problema 
se smanjuje ukoliko se čisti u redovnim intervalima.

5.1 Čišćenje ladice za deterdžent
Čistite ladicu za deterdžent u redovnim intervalima (svakih  
4-5 ciklusa pranja) kao što je dolje prikazano kako biste 
spriječili nakupljanje deterdženta u prahu tokom vremena.

Pritisnite istačkana mjesta na sifonu u odjeljku za omekšivač 
i povucite prema sebi dok odjeljak ne uklonite iz mašine.

CINFORMACIJE
Ako ima više od uobičajene količine vode, a mješavina 
omekšivača se počinje skupljati u odjeljku za omekšivač, sifon se 
mora očistiti.

Operite ladicu za deterdžent i sifon u umivaoniku s dosta 
mlake vode. Navucite zaštitne rukavice ili koristite prikladnu 
četku kako biste izbjegli da ostaci u ladici dođu u kontakt 
s vašom kožom dok čistite. Vratite ladicu natrag na njeno 
mjesto nakon čišćenja i budite sigurni da je dobro nalegla.

5.2 Čišćenje vrata za punjenje i bubnja
Ostaci omekšivača, deterdžent i prljavština se mogu 
nakupljati u vašoj mašini tokom vremena i mogu 
prouzrokovati neprijatne mirise i primjedbe na pranje. Da 
biste to izbjegli, koristite program za čišćenje bubnja. Ako 
vaša mašina nema program za čišćenje bubnja, koristite 
program Pamuk-90 (Cotton-90). Prije pokretanja programa, 
stavite max 100 gr. praha protiv kamenca u odjeljak za 
deterdžent za glavno pranje (odjeljak br. II). Ako je sredstvo 
protiv kamenca u obliku tablete, stavite samo jednu tabletu 
u odjeljak br. II. Osušite unutrašnjost čistim komadom krpe 
nakon što program dođe do kraja. 

CINFORMACIJE
Ponovite postupak čišćenja bubnja svaka 2 mjeseca.

Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za mašine za 
pranje rublja. 

Nakon svakog pranja provjerite da nema stranih tvari u 
bubnju.

Ako su rupe prikazane na slici blokirane, oslobodite rupe 
koristeći četkicu za zube.
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Da bi se očistio zaprljani filter i da se isprazni voda:
Isključite mašinu iz utičnice da biste prekinuli napajanje.

AUPOZORENJE
Temperatura vode u unutrašnjosti mašine može ići do 90 ºC. Da 
biste izbjegli rizik od spaljivanja, filter mora biti očišćen nakon što 
se voda u mašini ohladi.

Otvorite poklopac filtera tako što ćete ga povući za oba kraja 
na vrhu.

CINFORMACIJE
Možete ukloniti poklopac filtera tako što ćete ga lagano gunuti 
prema dolje uz pomoć tankog plastičnog alata, kroz otvor iznad 
poklopca filtera. Nemojte koristiti metalne alate da biste uklonili 
poklopac.

Slijedite dolje navedene korake da ispraznite vodu.

Postavite veću posudu ispred filtera da biste pokupili vodu iz 
filtera. Popustite filter pumpe (suprotno od smjera kretanja 
kazaljke na satu) dok voda ne pođe isticati.  Pokupite vodu 
koja ističe u posudu koju ste postavili ispred filtera. Uvijek 
imajte komad krpe pri ruci kako biste apsorbovali eventualno 
prolivenu vodu. Kada je voda iz mašine istekla, potpuno 
izvadite filter tako što ćete ga okretati.
Očistite sve ostatke unutar filtera kao i vlakna, ako ih ima, 
oko područja rotora pumpe. Ugradite filter.

Prvo postavite jezičke u donji položaj na njihovo mjesto, a 
zatim pritisnite gornji dio da biste zatvorili.

Predpranje Glavno 
pranje

Osjetljivo Vrata 
spremna

Otklanjanje dlaka 
kućnih ljubimaca

Pranje Okretanje

Uklj/Isklj

IspiranjePranje tamnog 
rublja

(Njega za tamno)

Pamuk 
Eco

Hladno

Baby zaštita
(Zaštita za baby rublje)

Završeno

Ručno 
Pranje

Brzo 
pranje

Brava 
zazaštitu od 

djece

Bez okretanja

Jorgan 
(prostirač)

Start/ 
Pauza

Protiv 
nabora

Ispiranje 
zadržano

Drenaža 
(pumpa)

Dnevno 
ekspres

Sintetika PamukPranje tamnog 
rublja

(Njega za tamno)

Dnevno

Žensko rublje

Vuneno

Temperatura

ekspres 14 
Super kratko 

ekspres

Samočišć
enje

mini 30

Eko čišćenje

SportDžinsKošuljeOsvježivanjeDodatno ispiranje
(Ispiranje plus)

Super 
40

Mješovito 40
(Mix40)

Briga za 
kroj

Vremenska 
odgoda

Intenzivno Protiv alergija
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6 Tehničke specifikacije

Komisija za usklađivanje s delegiranom uredbom (EU) br. 1061/2010
Naziv dobavljača ili zaštitni znak Beko
Naziv modela EV 5600 +Y
Nazivni kapacitet (kg)  5
Klasa energetske efikasnosti / skala od A+++ (najviša efikasnost) do D (najniža efikasnost) A+
Godišnja potrošnja energije (kWh) (1) 168
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk na 60°C pri punoj mašini (kWh) 0.800
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk na 60°C pri djelimično punoj mašini (kWh) 0.745
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk na 40°C pri djelimično punoj mašini (kWh) 0.650
Potrošnja struje u “off-mode” (isklj. režim) (W) 0.200
Potrošnja struje u “left-on mode” (najniža potrošnja nakon pražnjenja mašine) (W) 1.000
Godišnja potrošnja vode (I) (2) 9900
Klasa efikasnosti centrifuge / sakla od A (najviša efikasnost) do G (najniža efikasnost) E
Maksimalna brzina obrtanja (rpm) 600
Sadržaj preostale vlage (%) 80
Standardni program za pamuk (3) Pamuk Eco 60°C i 40°C

Vrijeme programa standardnog programa za pamuk na 60°C pri punoj mašini (min) 145
Vrijeme programa standardnog programa za pamuk na 60°C pri djelimično punoj mašini (min) 145
Vrijeme programa standardnog programa za pamuk na 40°C pri punoj mašini (min) 116
Trajanje “left-on mode” (režim najniže potrošnje nakon pražnjenja) (min) N/A
Emisije akustične buke pranja/obrtanja koja se prenosi zrakom (dB)  61/73
Ugradbena Non
Visina (cm) 84
Širina (cm) 60
Dubina (cm) 41.5
Neto težina (±4 kg.) 55
Jedan ulaz za vodu / dupli ulaz za vodu

• / -
• Dostupno

Električni ulaz (V/Hz) 230 V / 50Hz
Ukupna struja (A) 10
Ukupna snaga (W) 1550
Šifra glavnog modela 9413
(1) Potrošnja energije bazirana na 220 standardnim ciklusima pranja za programe za pamuk na 60°C i 40°C pri punoj i djelimično punoj mašini, te potrošnja na “low-power” režimu (režim niske potrošnje). Stvarna 
potrošnja energije će zavisiti od toga kako se uređaj koristi.

(2) Potrošnja vode bazirana na 220 standardnim ciklusima pranja za programe za pamuk na 60°C i 40°C pri punoj i djelimično punoj mašini. Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga kako se uređaj koristi.

(3) “Standardni program za pamuk na 60°C” i “standardni program za pamuk na 40°C” su standardni programi pranja na koje se odnose informacije na naljepnici i u sažetku i ovi programi su pogodni za pranje 
normalno zaprljanog pamučnog rublja i to su najefikasniji programi u smislu kombinovane potrošnje energije i vode. 

Tehničke specifikacije se mogu mijenjati bez prethodne obavijesti kako bi se poboljšao kvalitet proizvoda.
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 7 Rješavanje problema
Program se ne može pokrenuti niti odabrati. 
• Mašina za pranje rublja je prebačena na režim samozaštite zbog problema sa snabdijevanjem (naponski vod, pritisak 

vode itd.). >>> Da biste otkazali program, okrenite tipku za odabir programa da biste odabrali drugi program. Prethodni 
program će biti otkazan. (Vidi "Otkazivanje programa")

Voda u mašini.
• Moguće je da je nešto vode ostalo u proizvodu zbog postupka kontrole kvaliteta u proizvodnji. >>> To nije greška; voda 

nije štetna za mašinu.
Mašina vibrira ili pravi buku.
• Mašina možda nije izbalansirana. >>> Podesite nožice na izbalansirate mašinu.
• Tvrda tvar je možda ušla u filter pumpe. >>> Očistite filter pumpe.
• Transportni sigurnosni vijci nisu uklonjeni. >>> Uklonite transportne sigurnosne vijke.
• Možda je količina rublja u mašini premala. >>> Dodajte još rublja u mašinu.
• Mašina je možda pretrpana rubljem. >>> Izvadite nešto rublja iz mašine ili ga rasporedite rukom da homogeno izbalansirate u 

mašini.
• Mašina se možda naslanja na kruti predmet. >>> Uvjerite se da mašina nije naslonjena na bilo što.
Mašina se zaustavila ubrzo nakon što je program počeo.
• Mašina je možda zautavljena privremeno zbog niskog napona. >>> Nastavit će kada se napon vrati na normalan nivo.
Vrijeme programa ne odbrojava. (Na modelima sa ekranom)
• Brojač je stao za virjeme primanja vode. >>> Indikator brojača neće odbrojavati dok mašina ne primi adkvatnu količinu vode. 

Mašina će čekati dok ne bude dovoljna količina vode kako bi se izbjegli loši rezultati pranja zbog nedostatka vode. Indikator brojača 
će nastaviti s odbrojavanjem nakon toga.

• Brojač je možda stao za vrijeme zagrijavanja. >>> Indikator brojača neće odbrojavati dok mašina ne dostigne odabranu 
temrpeaturu.

• Brojač je možda stao za vrijeme obrtanja. >>> Automatski sistem otkrivanja nebalansiranog punjenja može biti aktivan zbog 
nebalansirane distribucije rublja u bubnju. 

CINFORMACIJE
Mašina ne prebacuje na fazu okretanja kada rublje nije jednako raspoređeno u bubnju da bi se spriječilo ikakvo oštećenje mašine i njenog 
okruženja. Rublje bi trebalo biti ponovo raspoređeno i okrenuto.

Pjena istječe van iz ladice za deterdžent.
• Korišteno je previše deterdženta. >>> Izmješajte 1 kašiku omekšivača i ½ l vode i pospite u odjeljak za glavno pranje u ladici 

za deterdžent.

CINFORMACIJE
Stavite deterdžent u mašinu prikladno programima i maksimalnom punjenju naznačenim u "Tabeli programa i potrošnje". Kada koristite 
dodatne hemikalije (odstranjivače mrlja, izbjeljivače itd.), smanjite količinu deterdženta.

Rublje ostaje vlažno nakon završetka programa
• Prekomjerna pjena se možda pojavila i sistem automatskog upijanja pjene se možda aktivirao zbog korištenja previše 

deterdženta. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta.

CINFORMACIJE
Mašina ne prebacuje na fazu okretanja kada rublje nije jednako raspoređeno u bubnju da bi se spriječilo ikakvo oštećenje mašine i njenog 
okruženja. Rublje bi trebalo biti ponovo raspoređeno i okrenuto.

AUPOZORENJE
Ako ne možete eliminisati problem slijedeći uputstva u ovom odjeljku, konsultujte se sa svojim prodavačem ili predstavnikom ovlaštenog 
servisa. Nikada ne pokušavajte sami popraviti proizvod koji ne funkcioniše.
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Овој производ е произведен со помош на најнова технологија во еколошки услови.
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1	 Iважни	упатства	за	безбедноста	и	околината
Ова поглавје содржи безбедносни упатства и ќе ви помогне да се 
заштитите од ризикот за лична повреда или оштетување на имотот. 
Непочитувањето на овие упатства ја поништува гаранцијата.
1.1	Општа	безбедност
• Овој производ може да го користат деца над 8-годишна возраст 

и лица чиишто физички, сетилни или ментални способности не 
се целосно развиени или лица кои немаат доволно искуство 
или познавања само ако се под надзор на други лице, или ако 
се обучени како безбедно да го користат производот и ги знаат 
можните ризици. Децата не смее да си играат со производот. 
Чистењето и одржувањето не смее никогаш да го вршат деца, 
освен ако не се под надзор на одговорно возрасно лице. Децата 
под 3 години треба да се држат настана освен ако не се под 
постојан надзор.

• Никогаш не ставајте го производот на под што е покриен со тепих. 
Недостаток на проток на воздух под машината ќе предизвика 
прегревање на електричните делови. Со тоа се предизвикуваат 
проблеми со машината.

• Ако производот е дефектен, не треба да се вклучува освен ако не 
го поправил овластен сервисер. Постои ризик од електричен удар!

• Овој производ е дизајниран за да продолжи со работа кога ќе 
дојде струја по прекин во снабдувањето. Ако сакате да откажете 
програма, видете го поглавјето „Откажување програма“.

• Поврзете го производот за заземјен приклучок, заштитен со 
осигурувач 16 A. Не занемарувајте го фактот дека мора да 
има инсталација со заземјен приклучок извршена од страна на 
квалификуван електричар. Нашата компанија нема да биде 
одговорна за какви било оштетувања што ќе се појават ако 
производот се користел без заземјување во согласност со 
локалните регулативи.

• Доводот на вода и цревата за одвод мора да се цврсто затегнати и 
неоштетени. Инаку, постои ризик од протекување вода.

• Никогаш не отворајте ја вратата за полнење и не вадете го 
филтерот додека има вода во барабанот. Инаку, постои ризик од 
поплава и повреда од врела вода.

• Не отворајте ја сосила заклучената врата за полнење. Врата за 
полнење ќе биде подготвена за отворање по неколку минути 
откако ќе заврши циклусот на перење. Во случај на насилно 
отворање на вратата за полнење може да се оштетат вратата и 
механизмот за заклучување.

• Исклучете го производот од струја кога не го користите.
• Никогаш не мијте го производот со истурање вода врз него! 

Постои ризик од електричен удар!
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• Никогаш не допирајте го приклучокот со мокри раце! Никогаш 
не влечете го кабелот, секогаш извлекувајте го со фаќање на 
приклучокот.

• Користете детергенти, омекнувачи и додатоци што се соодветни 
само за автоматски машини за перење алишта.

• Следете ги упатствата на етикетите на алиштата и на пакувањето 
на детергентот.

• Производот мора да биде исклучен од струја при постапки за 
монтирање, одржување, чистење и поправка.

• Постапките за монтирање и поправка секогаш мора да ги 
извршува овластен	сервисер. Производителот нема да биде одговорен 
за штети што би се појавиле од постапки што ги спровеле 
неовластени лица.

• Ако кабелот за напојување со ел. енергија е оштетен, истиот 
мора да биде заменет од производителот, центарот за грижа за 
корисници или соодветно квалификувано лице (се претпочита 
електричар) или некој што е овластен од увозникот, со цел да се 
избегнат можните ризици.

• Ставете го производот на цврста и рамна површина.
• Не ставајте го апаратот на волнени прекривки или слични 

површини.
• Не ставајте го производот на висока платформа, во близина на 

раб или скалеста површина.
• Не ставајте го производот врз кабелот за струја.
• Никогаш не користете сунѓер или материјали за триење. Така ќе ги 

оштетите обоените, хромираните и пластичните површини.
1.2	Наменета	употреба
• Овој производ е наменет за домашна употреба. Не е соодветен 

за комерцијална употреба и не смее да се користи надвор од 
наменетата употреба.

• Производот може да се користи само за перење и плакнење 
алишта што се соодветно обележени.

• Производителот ги отфрла сите одговорности што произлегуваат 
од неправилна употреба и транспорт.

1.3	Безбедност	на	децата
• Материјалот од пакувањето е опасен за децата. Чувајте го на 

безбедно место и подалеку од дофатот на децата.
• Електричните производи се опасни за децата. Држете ги децата 

подалеку од производот додека работи. Не дозволувајте им да 
играат со производот. Користете ја функцијата за заштита за деца 
за да ги спречите да си играат со производот. 

• Не заборавајте да ја затворите вратата за полнење кога ја 
напуштате просторијата каде е сместен производот.

• Чувајте ги сите детергенти и адитиви на безбедно место, 
подалеку од дофат на деца на тој начин што ќе го затворите 
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капакот на садот во кој го чувате детергентот или ќе го залепите 
пакувањето со детергент.

Стаклената врата за полнење станува многу врела 
кога перете алишта на висока температура. Затоа, 
држете ги особено децата подалеку од вратата на 
машината додека перете.

1.4	Информации	за	пакувањето
• Пакувањето се произведува од рециклирачки материјали во 

согласност со одредбите за заштита на животната средина на 
државно ниво. Не фрлајте го материјалот за пакување заедно со 
домашниот или друг отпад. Однесете го во центрите за собирање 
материјали за пакување коишто ги посочуваат локалните 
овластени тела.

1.5	Фрлање	на	производот	во	отпад
• Овој производ е произведен од делови и материјали со висок 

квалитет коишто може повторно да се употребат и се соодветни 
за рециклирање. Затоа, не фрлајте го производот заедно со 
домашниот отпад кога веќе не може да се користи. Однесете 
го собирен центар за рециклирање електрична и електронска 
опрема. Консултирајте се со локалните овластени тела за да 
дознаете каде е најблискиот собирен центар. Помогнете при 
заштита на животната средина и природните ресурси со тоа што 
ќе ги рециклирате искористените производи. Исечете го кабелот 
за напојување и скршете го механизмот за заклучување на 
вратата за да не може да работи пред да го фрлите производот за 
да ги заштитите децата.

1.6	Усогласеност	со	законот	на	ЕУ	-	WEEE
Овој производ е во согласност со Директивата на ЕУ за 
отпад од електронска и електрична опрема (WEEE) 
(2012/19/EU).  Овој производ го носи симболот за 
класификација на отпад од електрична и електронска 
опрема (WEEE).
Овој производ е произведен со многу квалитетни делови 
и материјали коишто може повторно да се употребат и 
се соодветни за рециклирање. Не фрлајте го стариот 
производот заедно со домашниот отпад и со други видови 

отпад на крајот на неговиот животен век.  Однесете го собирен 
центар за рециклирање електрична и електронска опрема. 
Консултирајте се со вашите локални власти за да дознаете повеќе 
за овие собирни центри. 
Усогласеност	со	Директивата	за	ограничување	на	опасни	супстанции	(RoHS):

Производ што го купивте е во согласност со Директивата на ЕУ 
за ограничување на опасни супстанции (RoHS) (2011/65/EУ).  Не 
содржи опасни и забранети материјали наведени во Директивата.
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2	 Монтирање
Обратете се на најблискиот овластен сервисер 
за инсталација на производот. Погледнете ги 
информациите во упатството за корисникот 
и проверете дали струјата, доводот за вода и 
системот за испуштање вода се соодветни за 
да го подготвите производот за работа и пред 
да го повикате овластениот сервисер. Ако нема 
соодветни услови, повикајте квалификуван 
техничар и водоводџија за да ги завршат 
неопходните подготовки.

CИНФОРМАЦИИ

Подготовката на локацијата и инсталацијата на 
струјата, водата и одводот на местото за инсталација 
се одговорност на потрошувачот. 

Проверете дали доводот за вода, одводните црева 
и електричниот кабел се превиткани, престапнати 
или притиснати кога го буткате производот на своето 
место по инсталацијата или чистењето.

BПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Инсталацијата и електричните поврзувања на 
производот мора да ги спроведе овластен сервисер. 
Производителот нема да биде одговорен за штети 
што би се појавиле од постапки што ги спровеле 
неовластени лица.

AПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Пред инсталацијата, проверете визуелно дали 
производот има дефекти. Ако има, не инсталирајте 
го. Оштетените производи претставуваат ризик за 
безбедноста.

2.1	Соодветна	локација	за	монтирање
• Поставете ја машината на цврст под. Не 

ставајте ја на волнени прекривки или слични 
површини.

• Вкупната тежина на машината за перење и на 
сушалната - со целосно оптоварување - кога се 
поставени една врз друга, достигнува околу 180 
килограми. Ставете го производот на цврст и 
рамен под што има задоволителен капацитет на 
носивост!

• Не ставајте го производот врз кабелот за струја.
• Не монтирајте го производот на места каде 

температурата може да падне под 0 °C.
• Ставете го производот најмалку 1 cm оддалечен 

од рабовите на друг мебел.

2.2	Вадење	на	потпорите	во	пакувањето
Закосете ја машината наназад за да ги извадите 
потпорите во пакувањето. Отстранете ги 
потпорите во пакувањето со извлекување на 
лентата.

2.3	Вадење	на	транспортните	брави

AПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не вадете ги транспортните брави пред да ги 
извадите потпорите во пакувањето.

Извадете ги навртките за безбеден транспорт пред 
да ја вклучите машината! Инаку, производот ќе се 
оштети.

Разлабавувајте ги шрафовите со соодветен клуч 
с° додека не започнат да ротираат слободно (С). 
Извадете ги навртките за безбеден транспорт со 
тоа што ќе ги одвртите внимателно. Поставете ги 
пластичните капаци што се доставени во вреќичка 
со Упатството за корисникот во отворите на 
задниот панел. (P)

CИНФОРМАЦИИ

Чувајте ги навртките за безбеден транспорт на 
сигурно место ако треба повторно да ги употребите 
кога машината за перење ќе треба да се премести.

Никогаш не поместувајте го уредот без правилно 
поставени навртки за безбеден транспорт!

2.4	Поврзување	на	доводот	за	вода

CИНФОРМАЦИИ

Притисокот на водата од доводот што е потребен за 
да работи машината мора да биде меѓу 1-10 бари (0.1 
– 1 MPa). Неопходно е најмалку 10-80 литри вода да 
течат од целосно отворената славина во една минута 
за да работи машината без проблеми. Додајте вентил 
за намалување на притисокот, ако е повисок.

Ако користите двоен довод на вода како единична 
единица за ладна доводна вода, мора да поставите 
стопер којшто е доставен со машината за вентилот за 
топла вода. (Се однесува за производите кои што се 
доставуваат со група слепи стопери).

Ако сакате да ги користите двата доводи за вода на 
производот, може да го поврзете цревото за топла 
вода по вадење на стоперот и групата со дихтунзи од 
вентилот за топла вода. (Се однесува за производите 
кои што се доставуваат со група слепи стопери).

AПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Моделите со единичен довод за вода не треба да 
се поврзуваат со славина за топла вода. Во тој 
случај, алиштата ќе се оштетат или производот ќе се 
префрли во заштитен режим и нема да работи.

Не користете стари или користени црева за довод 
на вода со новиот производ. Може да се предизвика 
флекање на алиштата.
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Поврзете ги специјалните црева што се 
доставуваат со машината со вентилите за довод 
на вода на машината. Црвеното црево (лево) 
(макс. 90 °C) е за довод на топла вода, синото 
црево (десно) (25 °C) е за довод на ладна вода.

AПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Проверете дали приклучоците за топла и ладна вода 
се правилно поставени кога се инсталира машината. 
Инаку, алиштата ќе бидат врели по перењето и 
излитени.

Затегнете ги сите навртки на цревата со 
рака. Никогаш не користете клуч при нивно 
затегнување. Отворете ги славините докрај по 
поставување на цревата за да проверите дали 
протекува вода на точките на поврзување. 
Ако има протекување, затворете ја славината 
и извадете ја навртката. Затегнете ја одново 
внимателно по проверка на заштитата. Затворајте 
ги славините кога не ја користите машината за да 
спречите протекување на водата и оштетувања.

2.5	Поврзување	за	одвод
• Крајот на цревото за одвод мора директно да 

се поврзе со одвод за отпадна вода или со 
мијалник. 

AПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не вадете ги транспортните брави пред да ги 
извадите потпорите во пакувањето.

• Цревото мора да се прицврсти на висина од 
најмалку 40 cm, а најмногу од 100 cm.

• Во случај кога цревото се подига по 
поставувањето на ниво на под или близу 
до подот (помалку од 40 cm над подот), 
исфрлањето на водата се отежнува и алиштата 
ќе бидат повлажни. Затоа, следете ги висините 
што се посочени на сликата.
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m
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• За да спречите нечистата вода да се враќа во 
машината и за да обезбедите лесно испуштање, 
не потопувајте го крајот на цревото во нечиста 
вода и не внесувајте го во одводот повеќе од 15 
cm. Ако е многу долго, скратете го.

• Крајот на цревото не смее да биде превиткано, 
нагазено ниту притиснато меѓу одводот и 
машината.

• Ако должината на цревото е многу кратка, 
додајте оригинално црево за продолжување. 
Должината на цревото не смее да биде 
поголема од 3,2 m. За да избегнете дефекти 
од протекување на вода, врската меѓу цревото 
за продолжување и одводното црево на 

производот мора да биде добро направена, со 
соодветни стегачи за да не се раздвојат и да не 
протекува.

2.6	Прилагодување	на	ногалките

AПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се обезбеди производот да работи тивко и без 
вибрации, тој мора да стои рамно и избалансирано на 
ногарките. Наместете ја машината со прилагодување 
на ногарките. Инаку, производот може да се 
поместува и да предизвика кршење и вибрации.

Рачно разлабавете ги завртените навртки на 
ногарките. Прилагодувајте ги ногарките додека 
производот не застане рамно и стабилно. 
Затегнете ги сите навртки со рака.

AПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не користете алати за да ги разлабавите завртените 
навртки. Инаку, ќе се оштетат.

2.7	Поврзување	на	електриката
Поврзете го производот за заземјен приклучок, 
заштитен со осигурувач според вредностите 
во табелата „Технички спецификации“. Нашата 
компанија нема да биде одговорна за какви било 
оштетувања што ќе се појават ако производот 
се користел без заземјување во согласност со 
локалните регулативи.
• Поврзувањето мора да биде усогласено со 

државните регулативи.
• Приклучокот за ел. енергија мора да биде на 

дофат по монтирањето.
• Напонот и дозволената заштита на 

осигурувачите се дадени во поглавјето 
„Технички спецификации“. Ако вредноста на 
осигурувачот во куќата е помалку од 16 ампери, 
повикајте квалификуван електричар да постави 
осигурувач од 16 ампери.

• Дадениот напон мора да биде еднаков на 
напонот во штекерот.

• Не поврзувајте преку продолжени кабли или 
повеќенаменски приклучоци.

BПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Оштетените кабли за струја мора да ги замени 
овластен сервисер.

2.8	Прва	употреба
Пред да го вклучите производот, проверете дали 
сите подготовки се направени во согласност со 
упатствата во поглавјата „Важни безбедносни 
упатства“ и „Инсталација“.
Прво вклучете ја програмата за Памук-90 за 
да ја подготвите машината за перење алишта. 
Пред да ја вклучите програмата, ставете макс. 
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100 g прашок против бигор во преградата за 
главно перење (преграда бр. II). Ако средството 
против бигор е во форма на таблета, ставете 
една во одделот бр. II. Исушете ја внатрешноста 
на барабанот со чиста крпа кога ќе заврши 
програмата. 

CИНФОРМАЦИИ

Користете средство против бигор што е соодветно за 
машини за перење.

Останала малку вода во машината заради процесот 
за контрола на квалитетот во производството. Не е 
штетно за производот.

2.9	Фрлање	на	материјалот	
од	пакувањето
Материјалот од пакувањето е опасен за децата. 
Чувајте го на безбедно место и подалеку од 
дофатот на децата.
Пакувањето се произведува од рециклирачки 
материјали. Фрлете го правилно и сортирајте го во 
согласност со упатствата за рециклирање отпад. 
Не фрлајте го заедно со домашниот отпад.

2.10	Транспорт	на	производот
Исклучете го производот од струја пред 
транспортот. Извадете ги поврзувањата за 
цревата за довод и одвод на вода. Испуштете ја 
докрај преостанатата вода. Видете „Испуштање 
на преостаната вода и чистење на филтерот за 
пумпата“. Поставете ги безбедносните шрафови 
за транспорт по обратен редослед од постапката 
за вадење. Видете „Вадење на транспортните 
шрафови“.

CИНФОРМАЦИИ

Никогаш не поместувајте го уредот без правилно 
поставени навртки за безбеден транспорт!

2.11	Фрлање	на	стариот	производ
Фрлете го стариот производ внимавајќи на 
заштитата на животната средина.
Обратете се кај локалниот застапник или во 
центарот за собирање цврст отпад во вашата 
област за да дознаете како да го фрлите 
производот.
За да ги заштитите децата, исечете го кабелот 
за напојување и скршете го механизмот за 
заклучување на вратата за да не може да работи 
пред да го фрлите производот.

• Користете побрзи програми за мали количина на 
малку извалкани алишта.

• Не користете високи температури за алишта 
што не се многу валкани или исфлекани.

• Не користете повеќе детергент од количината 
што се препорачува на пакувањето на 
детергентот.

3.2	Сортирање	на	алиштата
• Сортирајте ги алиштата според видот 

ткаенината, бојата и степенот на извалканост, и 
дозволената температура на водата.

• Секогаш почитувајте ги упатствата што се 
дадени на етикетите на облеката.

3.3	Подготовка	на	алиштата	за	перење
• Алиштата со метални предмети како што се 

шноли, копчиња на каиши и метални копчиња 
ќе ја оштетат машината. Тргнете ги металните 
делови или перете ги алиштата ставени во 
вреќичка за перење или во навлака за перница.

• Извадете ги сите предмети од џебовите, 
како што се монети, пенкала или спојувалки, 
превртете ги џебовите надвор и исчеткајте 
ги. Таквите предмети може да го оштетат 
производот и да предизвикуваат проблем со 
бучава.

• Ставете ги малите алишта, како што се 
бебешките чорапчиња или најлонските чорапи 
во вреќичка за перење или во навлака за 
перница.

• Ставете ги завесите внатре без да ги 
притискате. Извадете ги деловите за 
закачување на завесите.

• Закопчајте ги патентите, зашијте ги 
разлабавените копчиња и искинатите делови на 
алиштата.

• Перете ги производите со етикети „може да се 
пере во машина“ или „рачно перење“ само на 
соодветна програма.

• Не перете обоени и бели алишта заедно. Нови, 
темно обоени памучни ткаенини може да 
испуштат многу боја. Исперете ги засебно.

• Тврдокорните дамки мора да се третираат 
соодветно пред перење. Ако не сте сигурни, 
прашајте некој во хемиско чистење.

• Користете само разменувачи на бои и 
отстранувачи на бигор соодветни за машини 
за перење. Секогаш следете ги упатствата на 
пакувањето.

• Перете ги пантолоните и деликатните алишта 
превртени наопаку.

• Чувајте ги алиштата од ангорска волна во 
замрзнувач неколку часа пред перење. Така ќе 
се намали литењето.

Алиштата на коишто има материјали како брашно, 
прашина од бигор, млеко во прав, итн. мора прво 
да се истресат пред да се стават во машината. 
Таквиот прав на алиштата може со време да се 
налепи на внатрешните делови на машината и 
да предизвика оштетувања.

3.4	Правилен	капацитет	на	полнење
Максималниот капацитет за полнење зависи од 
видот на алиштата, степенот на извалканост и 
саканата програма за перење.
Машината автоматски ја прилагодува количината 
вода во согласност со тежината на ставените 
алишта.

3	 Подготовка
3.1	Работи	што	треба	да	се	направа	
за	заштеда	на	ел.	енергија
Следниве информации ќе ви помогнат да го 
користите производот на еколошки и штедлив 
начин.
• Вклучувајте го производот со најголемиот 

капацитет што го дозволува избраната 
програма, но не преполнувајте го. Видете 
„Табела за програми и потрошувачка“.

• Секогаш следете ги упатствата на пакувањето 
на детергентот.

• Перете ги малку извалканите алишта на ниски 
температури.
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AПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Следете ги информациите во „Табелата за програми 
и потрошувачка“. Кога машината е преоптоварена, 
резултатите од перењето може да опаднат. Понатаму, 
може да се појават проблеми со бучава и вибрации.

Видовите алишта и нивната просечна тежина во 
следната табела се дадени како пример.

Вид на алишта за 
перење Тежина (г)

Бањарка 1200
Навлака за јорган 700
Креветски чаршав 500
Навлака за перница 200
Чаршав за маса 250
Крпа 200
Машка кошула 200

3.5	Полнење	со	алишта
Отворете ја вратата за полнење. Ставете ги 
алиштата слободно во машината. Притиснете ја 
врата за да се затвори. Треба да слушнете звук 
на заклучување. Проверете дали некое парче од 
облеката се зафатило за вратата.

CИНФОРМАЦИИ

Вратата за полнење е заклучена додека работи 
програма. Вратата може да се отвори само по извесно 
време откако ќе заврши програмата.

AПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Во случај на погрешно ставени алишта, се појавуваат 
проблеми со бучава и вибрации во машината.

3.6	Користење	детергент	и	омекнувач
Фиока	за	детергент
Фиоката за детергент се состои од три дела:
– (1) за претперење
– (2) за главно перење
– (3) за омекнувач
– (*) понатаму, има и дел со сифон во одделот за 
омекнувачот.

12 3

Детергент,	омекнувач	и	други	средства	за	
чистење
• Додајте детергент и омекнувач пред да ја 

вклучите програмата за перење.
• Никогаш не отворајте ја фиоката за детергент 

додека работи програмата за перење!

• Кога користите програма без претперење, 
не ставајте детергент во преградата за 
претперење (преграда бр. 1).

• Кога користите програма со претперење, не 
ставајте течен детергент во преградата за 
претперење (преграда бр. 1).

• Не избирајте програма со претперење ако 
користите вреќичка или топка со детергент. 
Ставете ги топката или вреќичката со детергент 
директно меѓу алиштата во машината.

• Ако користите течен детергент, не заборавајте 
да ставите капаче со течен детергент во 
преградата за главно перење (преграда бр. 2).

3.7	Избор	на	вид	детергент
Видот детергент што ќе се користи зависи од 
видот и бојата на ткаенините.
• Користете различни детергенти за обоени и 

бели алишта.
• Перете ги деликатните алишта само со 

специјални детергенти (течен детергент, 
шампон за волна, итн.) што се користат само за 
деликатни алишта.

• Се препорачува употреба на течен детергент за 
перење темно обоени алишта или прекривки.

• Перете волна со специјални детергенти 
изработени специјално за волна.

AПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете само детергенти што се специфично 
произведени за автоматски машини за перење.

Не користете сапун во прав.

3.8	Прилагодување	на	
количината	детергент
Количината на детергентот за перење што 
треба да се употреби зависи од количината на 
алиштата за перење, степенот на извалканост и 
тврдоста на водата. Прочитајте ги упатствата на 
производителот на пакувањето на детергентот 
внимателно и следете ги вредностите за 
дозирање.
• Не користете количини коишто ги надминуваат 

количините за дозирање што се препорачани 
на пакувањето за да избегнете проблеми со 
прекумерна пена, лошо плакнење, а исто така и 
заради финансиски заштеди и конечно, заради 
заштита на животната средина.

• Користете помалку детергент за мали количини 
или малку извалкани алишта.

• Користете концентрирани детергенти во 
препорачаната доза.

3.9	Употреба	на	омекнувачи
Истурете омекнувач во одделот за омекнувач во 
фиоката за детергент.
• Користете ги препорачаните дози на 

пакувањето.
• Не надминувајте го нивото  (>max<) што е 

означено во преградата за омекнувачот.
• Ако омекнувачот ја загубил течната состојба, 

растворете го со вода пред да го ставите во 
фиоката за детергент.

Употреба	на	избелувачи
• Изберете програма со претперење и додајте 

агенс за избелување на почетокот на 
претперењето. Не ставајте детергент во 



28 / MK Машина за перење алишта / Упатство за употреба

одделот за предперење.
• Не користете агенси за избелување и детергент 

заедно.
• Употребете само мала количина (околу 50 ml) 

на агенс за белење и исплакнете ги алиштата 
многу добро бидејќи може да се предизвика 
иритација на кожата. Не ставајте избелувач на 
алиштата и користете го за обоени алишта.

• Кога користите оксигенски агенси за белење, 
следете ги упатствата на пакувањето и 
изберете програма што пере на пониска 
температура.

• Оксигенските агенси за белење може да се 
користат заедно со детергент. Сепак, ако 
густината не е иста со онаа на детергентот, 
ставете прво детергент во преградата за 
детергент бр. "II" во фиоката за детергент и 
почекајте додека детергентот не истече кога 
машината зема вода. Додајте го избелувачот во 
истиот оддел додека машината уште зема вода.

Употреба	на	отстранувач	на	бигор
• Ако е потребно, користете отстранувачи на 

бигор што се специјално произведени само за 
машини за перење. 

• Секогаш следете ги упатствата на пакувањето.
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3.10	Совети	за	ефикасно	перење
Алишта

Светли	бои	и	бели	
алишта Бои Темни	бои

Деликатни	
алишта	/	волна	

/	свила

(Препорачан опсег 
на температура врз 
основа на нивото на 
извалканост: 40-90 °C)

(Препорачан опсег 
на температура врз 
основа на нивото на 
извалканост: ладно - 
40 °C)

(Препорачан опсег 
на температура врз 
основа на нивото 
на извалканост: 
ладно - 40 °C)

(Препорачан опсег 
на температура 
врз основа 
на нивото на 
извалканост: 
ладно - 30 °C

Н
и

в
о

	н
а	

и
зв

ал
к

ан
о

ст

Многу	
извалкани

(тврдокорни 
дамки како 
масло, кафе, 
овошје и крв.)

Можеби ќе треба да 
ги третирате дамките 
пред да ги ставите 
на перење или да 
вклучите и предперење. 
Детергентите во прашок 
и течните детергенти 
што се препорачуваат 
за бели алишта може 
да се користат во дози 
што се препорачани за 
многу извалкани алишта. 
Се препорачува да се 
користат детергенти во 
прашок за да се исчистат 
дамки од глина и земја и 
за дамки што се осетливи 
на избелувачи. 

Детергентите во прашок 
и течните детергенти 
што се препорачуваат 
за алишта во боја може 
да се користат во дози 
што се препорачани 
за многу извалкани 
алишта. Се препорачува 
да се користат 
детергенти во прашок 
за да се исчистат дамки 
од глина и земја и за 
дамки што се осетливи 
на избелувачи. 
Користете детергенти 
без избелувач.

Течните 
детергенти што се 
препорачуваат за 
алишта во боја и 
темни алишта може 
да се користат 
во дози што се 
препорачани за 
многу извалкани 
алишта.

Претпочитајте 
течни детергенти 
што се 
произведени 
за деликатни 
алишта. 
Волнените и 
свилените алишта 
мора да се перат 
со специјални 
детергенти за 
волна.

Нормално	
извалкани

(На пример 
дамки од телото 
на јаките и на 
манжетните)

Детергентите во прашок 
и течните детергенти 
што се препорачуваат за 
бели алишта може да се 
користат во дози што се 
препорачани за нормално 
извалкани алишта.

Детергентите во прашок 
и течните детергенти 
што се препорачуваат 
за алишта во боја може 
да се користат во дози 
што се препорачани за 
нормално извалкани 
алишта. Користете 
детергенти без 
избелувач.

Течните 
детергенти што се 
препорачуваат за 
алишта во боја и 
темни алишта може 
да се користат 
во дози што се 
препорачани 
за нормално 
извалкани алишта. 

Претпочитајте 
течни детергенти 
што се 
произведени 
за деликатни 
алишта. 
Волнените и 
свилените алишта 
мора да се перат 
со специјални 
детергенти за 
волна.

Малку	
извалкани

(Нема видливи 
дамки.)

Детергентите во прашок 
и течните детергенти 
што се препорачуваат за 
бели алишта може да се 
користат во дози што се 
препорачани за малку 
извалкани алишта.

Детергентите во прашок 
и течните детергенти 
што се препорачуваат 
за алишта во боја може 
да се користат во дози 
што се препорачани 
за малку извалкани 
алишта. Користете 
детергенти без 
избелувач.

Течните 
детергенти што се 
препорачуваат за 
алишта во боја и 
темни алишта може 
да се користат 
во дози што се 
препорачани за 
малку извалкани 
алишта.

Претпочитајте 
течни детергенти 
што се 
произведени 
за деликатни 
алишта. 
Волнените и 
свилените алишта 
мора да се перат 
со специјални 
детергенти за 
волна.
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4	 Ракување	со	производот
4.1	Контролен	панел

1 - Регулатор за избор на 
програма (најгорна позиција 
вклучување/исклучување)

2 - Индикатор за отворена 
врата

3 - Индикатор за следење на 
програмата

4 - Копче за вклучување / 
паузирање 

5 - Копче за прилагодување на 
брзината на центрифугата

4.2	Подготовка	на	машината
Проверете дали цревата се цврсто поврзани. 
Вклучете ја машината во струја. Отворете 
ја славината докрај. Ставете ги алиштата во 
машината.  Ставете детергент и омекнувач за 
ткаенини. 

Избор	на	програма
Изберете ја програмата што е соодветна за 
видот, количината и степенот на извалканост на 
алиштата во согласност со „Табелата за програми 
и потрошувачка“ и табелата за температури 
што се прикажани подолу. Изберете ја саканата 
програма со копчето за избор на програма.

900C 

Многу извалкани, бели памучни 
алишта и постелнина. (прекривки 
за масички, чаршави за маси, крпи, 
креветски чаршави, итн.)

600C 

Нормално извалкани памучни 
алишта во боја што не избледува или 
синтетички алишта (кошули, ноќници, 
пижами, итн.) и малку извалкана бела 
постелнина (долен веш, итн.)

400C-
300C- 
ладно  

Мешани алишта, вклучително и 
деликатен текстил (завеси, итн.), 
синтетика и волна.

CИНФОРМАЦИИ

Употреба на програмите со средства против бигор 
се лимитирани со најголема брзина на вртежи, 
соодветно за дадениот вид текстил и пригодни за 
машините за перење.

При избор на програма, секогаш земајте ги во 
предвид видот ткаенина, бојата, степенот на 
извалканост и дозволената температура на водата.

1

2

3

4

5

Видете ја „Табелата за програми и потрошувачка“ за 
повеќе детали околу програмите.

4.3	Главни	програми	
Користете ги следните главни програми во 
зависност од видот ткаенина.
•	Памук	
Користете ја оваа програма за памучни алишта 
(како што се креветски чаршави, јоргански 
навлаки и навлаки за перници, крпи, бањарки, 
долен веш, итн.). Алиштата ќе се исперат со 
жестоки движења во подолг циклус на перење.
•	Синтетика	
Користете ја оваа програма за перење алишта 
со синтетика (кошули, блузи, мешано синтетика 
/ памук, итн.). Пере со благи движења и има 
пократок циклус на перење споредено со 
програмата за памук.
За завеси и тул, користете ја програмата 
Синтетика 400C. Перете ги завесите / тулот 
ставајќи мала количина на детергент во одделот 
за главно перење бидејќи нивната мрежеста 
структура создава прекумерно пенење. Не 
ставајте детергент во одделот за предперење.
•	Волна	
Користете ја оваа програма за перење волнени 
алишта. Изберете ја соодветната температура што 
е посочена на етикетата на алиштата. Употребете 
соодветен детергент за волна.

4.4	Дополнителни	програми	
Достапни се и дополнителни програми на 
машината за специјални случаи.

CИНФОРМАЦИИ

Дополнителните програми може да се разликуваат во 
зависност од моделот на машината.
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•	Памук	економично
Користете ја оваа програма за перење на 
алиштата што се перат со програмата за памук 
подолго време, но сепак со добри штедливи 
резултати.

CИНФОРМАЦИИ

Економичната програма за памук троши помалку ел. 
енергија споредено со другите програми за памук.

•	Деликатно
Користете ја оваа програма за перење деликатни 
алишта. Пере со нежни движења без какво 
било посредно центрифугирање споредено со 
програмата за синтетика.
•	Рачно	перење	
Користете ја оваа програма за перење волнени 
/ деликатни алишта што ја носат етикетата „да 
не се пере во машина“ и за кои се препорачува 
рачно перење. Алиштата се перат со многу благи 
движења за да не се оштетат.
•	Mini
Користете ја оваа програма за перење малку 
извалкани алишта за кратко време.
•	Предперење	
Изберете ја оваа програма само за многу 
извалкани памучни алишта.

CИНФОРМАЦИИ

Кога не користите програма со предперење, штедите 
ел. енергија, вода, детергент и време.

4.5	Специјални	програми
Изберете некоја од следниве програми за 
специфични примени.
•	Плакнење
Користете ја оваа програма кога сакате да 
плакнете или да штиркате засебно.
•	Вртежи	+	испуштање	вода
Користете ја оваа програма за примена на 
дополнителен циклус на центрифугирање 
на алиштата или за испуштање на водата од 
машината.

CИНФОРМАЦИИ

Изберете ја програмата со вртење+пумпа 
и притиснете го копчето за „вклучување/
паузирање“ ако сакате да ја исцедите водата без 
центрифугирање на алиштата. Машината ќе се 
префрли во постапката за центрифуга штом ќе 
ја комплетира постапката на дадената програма. 
Притиснете го копчето за вклучување/паузирање 
за да ја застанете машината штом ќе видите дека 
барабанот се врти. Потоа, откажете ја програмата 
со вртење на регулаторот за избор на програмата во 
која било позиција.

4.6	Избор	на	брзина	на	центрифугата
Секогаш кога ќе се избере нова програма, 
максималниот број вртежи на центрифугата за 
избраната програма се прикажува на индикаторот 
за број на вртежи.
За намалување на бројот на вртежите, притиснете 
го копчето за прилагодување на вртежите на 
центрифугата. Брзината на вртежите се намалува 
постепено.
Потоа, во зависност од моделот на производот, 
опциите за „задржано плакнење“ и „без 
центрифуга“ се појавуваат кај лед-индикаторот за 
брзина на центрифугата.
 

4.7	Задржано	плакнење
Ако нема да ги вадите алиштата веднаш откако 
ќе заврши програмата, може да ја употребите 
функцијата за плакнење за да ги чувате алиштата 
во последната вода за плакнење за да се спречи 
гужвање кога нема вода во машината.
При чекорот за одложено плакнење, машината 
ќе влезе во режим за пауза и лед-сијаличката 
за „вклучување/паузирање“ ќе трепка. При 
чекорот за одложено плакнење, притиснете го 
копчето за „вклучување/паузирање“ ако сакате 
да ја испуштите водата без да ги центрифугирате 
алиштата. Програмата ќе продолжи и ќе се 
комплетира по испуштањето на водата.
Ако сакате да ги центрифугирате алиштата 
што ги држите во водата, изберете ја брзината 
на центрифугата и притиснете го копчето за 
„вклучување / паузирање“. Програмата продолжува 
со работа, водата ќе се испушти, алиштата ќе се 
центрифугираат и потоа програмата ќе заврши.
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4.8	Табела	за	програми	и	потрошувачка

• :  Избор
** : Програма енергетска етикета (EN 60456  Ed.3)
*** :   Ако максималната брзина на центрифугата на машината е помала од оваа вредност, може да 

избирате само до максималниот број на вртежи на центрифугата.

CИНФОРМАЦИИ

Потрошувачката на вода и ел. енергија може да варира во зависност од промените во притисокот на водата, 
тврдината на водата и температурата, од амбиенталната температура, видот и количината на алиштата, од 
изборот на дополнителните програми и од промените во волтажата.

** „Памук економично 40°C и Памук економично 60°C се стандардни циклуси.“ Овие циклуси 
се познати како „стандарден циклус за памук 40° C“ и „стандарден циклус за памук 60° C“ и 
се означуваат со симболите     на панелот.

MK 31
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Памук 90 5 130 53 1.63 1400

Предперење 60 5 115 64 1.10 1400

Памук 40 5 120 50 0.97 1400

Памук Ладно 5 120 52 0.10 1400

Памук економично 60** 5 145 45 0.80 1400

Памук економично 60** 2.5 145 38 0.75 1400

Памук економично 40** 2.5 116 38 0.65 1400

Синтетика 60 2.5 113 55 1.02 800

Синтетика 40 2.5 105 54 0.50 800

Синтетика Ладно 2.5 66 52 0.10 800

Деликатно 30 2 61 47 0.26 800

Волна 40 1.5 54 50 0.35 800

Рачно перење 20 1 41 34 0.20 800

Mini 30 2.5 29 72 0.21 1400
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4.9	Вклучување	на	програмата
Притиснете го копчето за вклучување / паузирање 
за да ја вклучите програмата. Ќе засвети 
светилката за следење на програмата која 
посочува на вклучување на програмата.

Напредок	на	програмата
Напредокот на тековната програма може да се 
следи на индикаторот за следење на програмата 
со сијаличките за „во тек“ и „крај/откажи“.

CИНФОРМАЦИИ
Ако машината не го помине чекорот на 
центрифугирање, системот за автоматско откривање 
на нерамномерно распределени алишта може да се 
активира заради неизбалансираната распределба на 
алиштата во машината.

4.10	Заклучување	на	вратата	за	полнење
Има систем за заклучување на вратата за 
полнење на машината што спречува отворање 
на врата во случаи кога нивото на водата е 
несоодветно.
Притиснете го копчето „вклучување/паузирање“ 
за да ја паузирате машината ако сакате да ја 
отворите вратата додека работи машината. 
Светилката за „отворена врата“ ќе започне да 
трепка кога машината ќе се префрли во режимот 
за паузирање. Машината го проверува нивото 
на водата внатре. Ако нивото е соодветно, 
светилката за “отворена врата“ ќе свети постојано 
1-2 минути и потоа истата може да се отвори. 
Ако нивото не е соодветно, светилката за 
„отворена врата“ ќе се исклучи и истата не ќе 
може да се отвори. Ако мора да ја отворите 
вратата додека е исклучена светилката за 
„отворена врата“, мора да ја откажете тековната 
програма. Видете „Откажување на програмата“. 
Префрлување	на	машината	во	режим	на	
пауза
Притиснете го копчето за „вклучување / 
паузирање“ за да ја префрлите машината во 
режим за паузирање додека работи програмата. 
Сијаличката „во тек“ ќе започне да трепка на 
индикаторот за следење на програмата за да 
прикаже дека машината е префрлена во режима 
за паузирање. 
Сијаличката за „отворена врата“ ќе свети 
постојано кога истата може да се отвори.
Додавање	или	вадење	алишта
Притиснете го копчето за „вклучување / 
паузирање“ за да ја префрлите машината во 
режим на пауза. Сијаличката „во тек“ трепка 
кога машината ќе се префрли во режим за пауза. 
Почекајте додека може да се отвори вратата 
за полнење. Отворете ја вратата за полнење и 
додадете или извадете алишта.
Затворете ја вратата за полнење. Притиснете го 
копчето за „вклучување / паузирање“ за да ја 
вклучите програмата. 

CИНФОРМАЦИИ

Вратата може да се отвори кога нивото на водата 
е соодветно. Симболот за отворена врата трепка 
додека вратата не се подготви и може да се отвори. 
Сијаличката на симболот свети постојано кога 
вратата е подготвена за отворање. може да ја 
отворите вратата и да ставите/извадите алишта.

4.11	Откажување	програма
За откажување на програма, свртете го 
регулаторот за избор на програмата за избор 
на друга програма. Претходната програма ќе 
се откаже. Светилката за „крај / откажување“ 
ќе трепка континуирано за да извести дека 
програмата е откажана.

CИНФОРМАЦИИ
Ако вклучите нова програма по откажување на 
претходната, оваа нова програма ќе започне со работа 
без да ја испушти водата во машината.
 Ако секако мора да ја отворите вратата додека е 
исклучена сијаличката за „отворена врата“, мора да ја 
користите програмата за „центрифуга + пумпа“. Видете 
„Центрифуга + пумпа“

Повторно	центрифугирање	на	алиштата	
Системот за контрола на нерамномерно 
распределени алишта ќе го спречи 
центрифугирањето на алиштата заради 
неизбалансираната распределба на алиштата во 
машината. Ако сакате повторно да ја вклучите 
центрифугата:
Прераспоредете ги алиштата во машината. 
Изберете ја програмата за центрифуга + пумпа и 
притиснете го копчето за „вклучување/паузирање“.   

4.12	Крај	на	програмата
Светилката „крај/откажување“ на индикаторот 
за следење на програмата ќе засвети штом ќе 
заврши програмата. Симболот за „отворена врата“ 
трепка 1-2 минути додека вратата не се подготви 
да се отвори. Вратата може да се отвори кога 
симболот за „отворена врата“ ќе свети постојано.
Свртете го регулаторот  за избор на програмата 
на позиција за „вклучување/исклучување“ за да 
ја исклучите машината. Извадете ги алиштата и 
затворете ја вратата. Машината е подготвена за 
следното вклучување.

4.13	Отворена	врата
Симболот за „отворена врата“ засветува кога 
вратата е подготвена за отворање. Симболот 
трепка додека вратата не се подготви за 
отворање. Не отворајте ја насилно вратата 
ако симболот за „отворена врата“ не свети. 
Сијаличката на симболот свети постојано кога 
вратата е подготвена за отворање.

4.14	Машината	е	опремена	
со	режим	„Мирување“
Машината автоматски ќе влезе во режим за 
мирување за да штеди струја во случај кога нема 
да вклучите ниедна програма или чекате без 
да извршите ниедна операција кога машината 
е вклучена преку копчето за вклучување/
исклучување и ако не направите ништо додека 
машината е во чекорот за избор на програма 
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главно перење (преграда бр. „2“). Ако средството 
против бигор е во форма на таблета, ставете една 
во одделот за главно перење бр. „2“. Исушете ја 
внатрешноста на барабанот со чиста крпа кога ќе 
заврши програмата.

CИНФОРМАЦИИ

Повторувајте го процесот за чистење на барабанот 
секои 2 месеци.

Користете средство против бигор што е соодветно за 
машини за перење. 

По секое перење проверете дали страни тела се 
останати во барабанот.

Ослободете ги отворите ако оние на внатрешната 
страна на барабанот коишто се прикажани на 
сликата се блокирани.

CИНФОРМАЦИИ

Страни тела од мета ќе предизвикаат дамки од р’ѓа 
на барабанот. Исчистете ги дамките на барабанот со 
средства за чистење нер’ѓосувачки челик. Никогаш 
не користете челична волна или челична жица.

5.3	Чистење	на	куќиштето	и	
на	контролниот	панел
Избришете ја шасијата на машината со вода 
и сапун или меки детергенти во форма на 
гел коишто не предизвикуваат корозија ако е 
неопходно и потоа исушете со мека крпа.
Користете само мека и сува крпа за да го 
исчистите контролниот панел.

AПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Никогаш не користете сунѓер или материјали за 
триење. Така ќе ги оштетите обоените и пластичните 
површини.

5.4	Чистење	на	филтрите	
за	довод	на	вода
Има филтер на крајот на секој вентил за довод 
на вода од задната страна на машината, како и 
на крајот на секое црево за довод на вода каде 
што се закачени за славината. Овие филтри 
спречуваат страни тела и нечистотија од водата 
да навлезат во машината. Филтрите треба да се 
чистат бидејќи се валкаат.

најмалку 2 минути по завршувањето на избраната 
програма. Осветленоста на светилките на 
индикаторите ќе се намали.  Понатаму, ако 
производот е опремен со приказ којшто покажува 
времетраење на дадена програма, тогаш и овој 
приказ целосно ќе се исклучи. Светилките и 
приказот ќе се вратат на претходната состојба ако 
го свртите копчето за избор на програмата или ако 
притиснете некое копче. Направените избори ќе 
се сменат ако излегувате од режимот за штедење 
енергија. Проверете дали изборот е соодветен 
пред да ја вклучите програмата. Прилагодете ако 
е потребно. Ова не е дефект.

5	 Одржување	и	чистење
Рокот на траење на производот се продолжува, а 
честите проблеми се намалуваат ако тој се чисти 
редовно.

5.1	Чистење	на	фиоката	за	детергент
Чистете ја фиоката за детергент редовно (секои 
4-5 циклуси на перење) како што е прикажано 
подолу за да спречите наталожување на 
детергент.

Притиснете го местото означено со точка на 
сифонот во одделот за омекнувач и влечете кон 
вас сè додека фиоката не излезе од машината.

CИНФОРМАЦИИ

Сифонот мора да се исчисти ако започне да се 
собира повеќе од нормална количина вода и 
омекнувач во одделот за омекнувач.

Исперете ги фиоката и сифонот со многу млака 
вода под чешма. Носете заштитни ракавици или 
користете соодветна четка за да избегнете да ги 
допирате остатоците во фиоката кога ја чистите. 
Вметнете ја фиоката на место по чистењето и 
проверете дали е наместена правилно.

5.2	Чистење	на	вратата	и	на	барабанот
За производи со програма за чистење на 
барабанот, погледнете Работа со производот - 
Програми.
За производи без чистење на барабанот, следете 
ги долунаведените чекори за да го исчистите 
барабанот:
Изберете ги дополнителните функции 
Дополнителна	количина	вода или Екстра	
плакнење. Користете ја програмата Памук без 
претперење. Поставете ја температурата	на	
нивото	што	е	препорачано	на	средството	за	
чистење	барабани	кое	може	да	се	обезбеди	
од	овластен	сервис. Применете ја постапката 
без	алишта	во	производот.	Пред да ја вклучите 
програмата, ставете 1 ќесичка специјално 
средство за чистење барабани (ако не можете да 
обезбедите специјално средство, ставете макс. 
100 g прашок против бигор) во преградата за 
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Затворете ги славините. Извадете ги навртките 
на цревата за довод на вода за да пристапите 
до филтрите на вентилите за довод на вода. 
Исчистете ги со соодветна четка. Ако филтрите се 
многу нечисти, може да ги извлечете со клешти и 
да ги исчистите. Извадете ги филтрите на рамните 
краеви на цревата за довод на вода заедно со 
дихтунзите и исчистете ги темелно под млаз 
вода. Ставете ги дихтунзите и филтрите на место 
внимателно и затегнете ги цревата рачно.

5.5	Испуштање	на	преостанатата	вода	
и	чистење	на	филтерот	на	пумпата
Системот со филтер на машината спречува цврсти 
предмети како копчиња, монети или влакна од 
ткаенини да се запуши пумпата при испуштање 
на водата. Така, водата се испушта без проблем, а 
рокот на траење на пумпата се продолжува.
Ако машината не успее да ја испушти водата, 
филтерот на пумпата е запушен. Филтерот мора 
да се чисти секогаш кога е запушен или на секои 3 
месеци. Водата прво мора да се испушти за да се 
исчисти филтерот на пумпата.
Понатаму, пред транспорт на машината (на пр. 
кога ја преместувате во друга куќа) и во случај 
на замрзнување на водата, истата мора да се 
испушти целосно.

AПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Страните предмети што се оставени во филтерот 
на пумпата ја оштетуваат машината или може да 
предизвикаат проблем со бука.

За чистење нечист филтер и испуштање вода:
Исклучете ја машината од довод на ел. енергија.

AПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Температурата на водата во машината може да се 
зголеми до 90è C. Филтерот мора да се исчисти откако 
водата во машината ќе се излади за да избегнете 
ризик од изгореници.

Отворете го капакот за филтерот со влечење на 
двете страни горе.

CИНФОРМАЦИИ

Може да го извадите филтерот со делумно 
притискање надолу со тенка алатка со пластичен врв 
низ процепот над капакот на филтерот. Не користете 
алатки со метален врв за да го извадите капакот.

Следете ги чекорите подолу за да ја испуштите 
водата.

Ставете голем сад пред филтерот да ја собере 
водата што ќе протече од филтерот. Разлабавете 
го филтерот на пумпата (спротивно од правецот 
на стрелките на часовникот) сè додека не почне 
да тече вода од него. Насочете ја водата што 
тече кон садот што го ставивте пред филтерот. 
Може да искористите парче ткаенина за да ја 
апсорбирате истурената вода. Кога веќе нема 
вода во машината, извадете го филтерот целосно 
вртење.
Исчистете ги остатоците во филтерот како и 
конците, ако има, околу областа на пумпата. 
Ставете го филтерот.

Поставете ги прво јазичињата во долниот дел на 
своите места и потоа притиснете го горниот дел да 
се затвори.

Перење темни 
алишта

Перење темни 
алишта

Синтетика Памук Предперење Главно 
перење

Плакнење Перење Центрифуга

Испуштање Без гужвање Крај
(Прекривки)

Заштита за 
деца

Рачно перење Грижа за бебиња
(BabyProtect)

Памук - 
економично

Волна

Деликатни 
ткаенини

Дневно

Долен веш

Експресно 14

Супер-кратко 
експресно

Дневно 
експресно

(Мини)

Одложено 
плакнење

Старт / 
пауза

Без вртење Брзо перење Завршено Ладно Чистење на 
барабанот

Температура

Мешано 40 Супер 40 Дополнително 
плакнење

Освежување Кошули Тексас Спортска облека Одложено 
вклучување

Интензивно
mini 30

Еколошки чисто 
(Eco Clean)

Отстранување 
влакна од 

галеничиња

Вклучено / 
исклучено

Подготвена 
врата

Fasihoncare
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6	 Технички	спецификации
Делегирана регулатива на комисијата за усогласеност (ЕУ), бр. 1061/2010
Име или заштитна марка на добавувачот Beko
Име на модел EV 5600 +Y
Номиниран капацитет (кг) 5
Класа на енергетска ефикасност / Скала од А+++ (највисока ефикасност) до D (најниска 
ефикасност). A+

Потрошувачка на ел. енергија на годишно ниво (kWh) (1) 168
Потрошувачка на ел. енергија при стандардна програма за памук на 60°C при целосно 
полнење (kWh) 0.800

Потрошувачка на ел. енергија при стандардна програма за памук на 60°C при делумно 
полнење (kWh) 0.745

Потрошувачка на ел. енергија при стандардна програма за памук на 40°C при делумно 
полнење (kWh) 0.650

Потрошувачка на ел. енергија во „режим на исклученост“(W) 0.200
Потрошувачка на ел. енергија во „режим на вклученост“(W) 1.000
Потрошувачка на ел. енергија на годишно ниво (l) (2) 9900
Класа на ефикасност при сушење со центрифуга / Скала од А (највисока ефикасност) до 
G (најниска ефикасност) E

Максимална брзина на центрифуга (rpm) 600
Преостаната количина на влага (%) 80

Стандардна програма за памук (3) Памук еко 60°C и памук еко 
40°C

Програмирано време за стандардна програма за памук на 60°C при целосно полнење 
(мин) 145

Програмирано време за стандардна програма за памук на 60°C при делумно полнење 
(мин) 145

Програмирано време за стандардна програма за памук на 40°C при делумно полнење 
(мин) 116

Времетраење во режим на вклученост (мин) N/A
Емисии на акустична бучава во средината при перење/центрифуга (dB) 61/73
Вградено Non
Височина (см.) 84
Широчина (см.) 60
Длабочина (см.) 41.5
Нето тежина (±4 кг.) 55
Единичен довод на вода/двоен довод на вода

• / -
• Достапно
Електрично напојување (V/Hz) 230 V / 50Hz
Вкупно напојување (А) 10
Вкупно моќност (W) 1550
Код за главниот модел 9413
(1) Потрошувачка на ел. енергија засновано врз 220 стандардни циклуси за перење за програми за памук на 60°C и 40°C при целосно и 
делумно полнење и на потрошувачката во режими со мало напојување. Вистинската потрошувачка на ел. енергија зависи од тоа како ја 
користите машината.
(2) Потрошувачка на вода засновано врз 220 стандардни циклуси за перење за програми за памук на 60°C и 40°C при целосно и делумно 
полнење. Вистинската потрошувачка на вода зависи од тоа како ја користите машината.
(3) „Стандардната програма за памук на 60°C “ и „стандардната програма за памук на 40°C“ се стандардни програми за перење на коишто се 
однесуваат информациите на етикетата и на плочката и овие програми се соодветни за перење на нормално извалкани памучни алишта, а 
се најефикасни програми во услови на комбинирана потрошувачка на ел. енергија и вода. 
Техничките спецификации може да се менуваат без претходно известување за да се подобри квалитетот на производот.
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	7	 Решавање	проблеми
Програмата не се вклучува откако ќе се затвори вратата.

• Вклучување / Паузирање / Копчето за откажување не е притиснато. >>> *Притиснете го копчето за 
Вклучување / Паузирање / Откажување.

Програмата не може да започне да работи или да се избере. 

• Машината се префрлила во режим за самозаштита заради проблем со снабдувањето (како 
еднонасочна струја, притисок на водата, итн.). >>> За откажување на програма, свртете го 
регулаторот за избор на програма на друга програма. Претходната програма ќе се откаже. (Видете 
„Откажување на програма“)

Вода во машината

• Останала малку вода во машината заради процесот за контрола на квалитетот во производството. 
>>> Ова не е грешка, водата не е штетна за машината.

Машината вибрира или работи бучно.

• Машината не стои стабилно. >>> Прилагодете ги ногалките за да ја израмните машината.
• Тврд предмет можеби навлегол во филтерот на пумпата. >>> Исчистете го филтерот на пумпата.
• Шрафовите за безбеден транспорт не се извадени. >>> Извадете ги безбедносните шрафови за 

транспорт.
• Количината на алишта во машината е мала. >>> Додајте повеќе алишта во машината.
• Машината е преоптоварена со алишта. >>> Извадете дел од алиштата од машината или подеднакво 

распределете ги алиштата со рака во машината.
• Машината се потпира на тврд предмет. >>> Машината не смее да се потпира на ништо.

Машината престана да работи кратко време по започнување на програмата.

• Машината може привремено да застане заради низок напон. >>> Ќе продолжи да работи кога напонот 
ќе се врати на нормално ниво.

Програмата не одбројува. (само кај моделите со екран)

• Тајмерот може да запре кога машината прима вода. >>> Индикаторот за тајмерот нема да одбројува 
додека машината не прими соодветна количина вода. Машината ќе чека сè додека има доволно вода за да 
се избегнат незадоволителни резултати од перењето заради недостаток на вода. Потоа, индикаторот на 
тајмерот ќе продолжи да одбројува.

• Тајмерот може да запре при загревање. >>> Индикаторот на тајмерот нема да одбројува додека 
машината не ја достигне избраната температура.

• Тајмерот може да запре при центрифугирање. >>> Системот за автоматско откривање на нерамномерно 
распоредени алишта ќе се активира заради нерамномерното распоредување на алиштата во барабанот. 

CИНФОРМАЦИИ
Машината не префрлува во чекорот за центрифугирање кога алиштата не се правилно распоредени во барабанот 
за да се спречи оштетување на машината и на околината околу неа. Алиштата треба да се прераспоредат и 
одново да се извртат.

Излегува пена од фиоката за детергент.

• Има ставено премногу детергент. >>> Измешајте 1 голема лажица омекнувач и 1/2 литри вода и истурете 
го во преградата за главно перење во фиоката за детергент.

CИНФОРМАЦИИ
Ставете детергент во машината што е соодветен за програмите и за максималното полнење што е посочено 
во „Табелата за програми и потрошувачка“. Намалете ја количината на детергент кога користите дополнителни 
хемиски средства (отстранувач за дамки, избелувач и сл.)
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Алиштата се мокри на крајот на програмата

• Се појавила прекумерна пена и системот за апсорпција на пената се активирал заради премногу 
детергент. >>> Користете ја препорачаната количина на детергент.

CИНФОРМАЦИИ
Машината не префрлува во чекорот за центрифугирање кога алиштата не се правилно распоредени во барабанот 
за да се спречи оштетување на машината и на околината околу неа. Алиштата треба да се прераспоредат и 
одново да се извртат.

AПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако не може да го елиминирате проблемот и покрај тоа што сте ги следеле упатствата во ова поглавје, 
консултирајте се со застапникот или со овластениот сервис. Никогаш не обидувајте се сами да го поправате 
расипаниот производ.



 

2820523313_SQ / 01-09-15.(10:28)číslo dokumentu=

Makinë larëse 
Udhëzim për përdorim

EV 5600 +Y

SQ



Ky produkt është prodhuar duke përdorur teknologjinë më të fundit në kushte të favorshme me mjedisin.
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1 Udhëzime të rëndësishme për sigurinë dhe mjedisin
Kjo pjesë përmban udhëzime për sigurinë që do t'ju ndihmojnë të mbroheni nga lëndimi 
i vetes apo dëmtimi i pronës. Mosndjekja e këtyre udhëzimeve do të bëjë të pavlefshme 
çdo garanci.
1.1. Siguria e përgjithshme
• Ky produkt mund të përdoret nga fëmijët në moshën 8 vjeçare ose më të mëdhenj 

dhe nga persona, aftësitë fizike, ndijore apo mendore të të cilëve, nuk janë të zhvillua-
ra plotësisht apo që kanë mungesë ekpserience dhe njohurie me kusht që ata të jenë 
të mbikëqyrur dhe trajnuar për përdorimin e sigurt të produktit dhe rreziqeve që ai 
mbart. Fëmijët nuk duhet të luajnë me produktin. Nuk duhet të kryhen punë pastruese 
apo për mirëmbajtjen nga ana e fëmijëve përveç rasteve kur ata janë të mbikëqyrur 
nga dikush. Fëmijët e moshës nën 3 vjeç duhet të mbahen larg përveç nëse mbikë-
qyren vazhdimisht.

• Mos e vendosni kurrë produktin në një dysheme të mbuluar me tapet. Përndryshe, 
mungesa e ajrit nën makineri do të shkaktojë mbinxehjen e pjesëve elektrike. Kjo do 
të shkaktojë probleme me produktin tuaj.

• Nëse produkti ka një defekt, nuk duhet të vihet në punë përveçse kur riparohet nga 
Agjenti i Autorizuar i Shërbimit. Ka rrezik të goditjes elektrike!

• Ky produkt është projektuar në mënyrë të tillë që të rifillojë punën pas një shkëputjeje 
të energjisë në rastin kur është në prizë. Nëse dëshironi të anuloni programin, shihni 
pjesën "Anulimi i programit".

• Lidheni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një siguresë 16 A. Mos 
e neglizhoni marrjen e një specialisti elektrik të kualifikuar për të bërë instalimin e 
tokëzuar. Kompania jonë nuk do të mbajë përgjegjësi për ndonjë dëmtim që mund të 
kryhet kur produkti përdoret pa tokëzim në përputhje me rregulloret lokale.

• Furnizimi me ujë dhe tubat e shkarkimit duhet të jenë të lidhura në mënyrë të sigurt 
dhe të mos dëmtohen. Përndryshe, ka rrezik të rrjedhjes së ujit.

• Mos e hapni kurrë derën e ngarkimit apo hiqni filtrin kur ka ende ujë në kazan. 
Përndryshe, mund të ketë rrezik përmbytjeje apo lëndim nga uji i nxehtë.

• Mos e hapni me forcë derën e ngarkimit kur është e kyçur. Dera e ngarkimit do të jetë 
gati për t'u hapur disa minuta pasi të përfundojë cikli i larjes. Në rast se dera e ngar-
kimit hapet me forcë, dera dhe mekanizmi i kyçjes mund të dëmtohen.

• Hiqeni nga priza produktin kur nuk e përdorni.
• Mos e lani kurrë produktin duke shpërndarë apo derdhur ujë në të! Ka rrezik të godit-

jes elektrike!
• Mos e prekni kurrë prizën me duar të lagura! Mos e hiqni kurrë nga priza duke tërhe-

qur kordonin, gjithmonë hiqeni duke kapur spinën.
• Përdorni detergjentë, zbutës apo suplemente të përshatshme vetëm për makinat larë-

se automatike.
• Ndiqni udhëzimet mbi etiketat e veshjeve tekstile dhe në paketimin e detergjentit.
• Produkti nuk duhet të jetë në prizë gjatë insalimit, mirëmbajtjes, pastrimit dhe proce-

durave të riparimit.
• Kryejini gjithmonë procedurat e instalimit dhe riparimit nga Agjenti i Autorizuar i Shërbimit. 

Prodhuesi nuk do të mbajë përgjegjësi për dëmtime që mund të bëhen nga procedura 
të kryera nga persona të paautorizuar.
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• Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, pas 
shërbimit të shitjes apo një person i ngjashëm i kualifikuar (mundësisht një specialist 
i energjisë) apo dikush i caktuar nga importuesi me qëllim shmangien e rreziqeve të 
mundshme.

• Vendoseni produktin në një sipërfaqe të sheshtë dhe të forte.
• Mos e vendosni në një tapet me qime të gjatë apo sipërfaqe të ngjashme.
• Mos e vendosni produktin mbi platformë të lartë ose pranë buzë në një sipërfaqe të 

pjerrët.
• Mos e vendosni produktin mbi kordonin elektrik.
• Mos përdorni asnjëherë sfungjer apo materiale për njollat. Kjo do të dëmtojë sipërfa-

qet e lyera dhe plastike ose me krom.
1.2 Qëllimi i përdorimit
• Ky produkt është projektuar për përdorim shtëpiak. Nuk është i përshtatshëm për për-

dorim tregtar dhe nuk duhet të përdoret për qëllime të tjera përveçse atyre të përdori-
mit.

• Produkti duhet të përdoret vetëm për larjen dhe shpëlarjen e rrobave në përputhje me 
përcaktimet.

• Prodhuesi nuk mban asnjë përgjegjësi që rrjedh nga përdorimi apo transportimi jo i 
duhur.

13. Siguria për fëmijët
• Materialet paketuese janë të rrezikshme për fëmijët. Ruajini materialet paketuese në 

një vend të sigurt ku fëmijët nuk mund t'i kapin.
• Produktet elektrike janë të rrezikshme për fëmijët. Mbajini fëmijët larg produktit kur ai 

është në punë. Mos i lejoni ata që ta ngacmojnë produktin. Përdorni kyçjen për fëmijët 
për t'i parandaluar fëmijët që të ndërhyjnë në punën e produktit. 

• Mos harroni të mbyllni derën e ngarkimit kur largoheni nga dhoma ku ndodhet pro-
dukti.

• Ruajini të gjithë detergjentët dhe aditivët në një vend të sigurt ku fëmijët nuk mund 
t'i kapin duke mbyllur kapakun e enës së detergjentit apo duke mbyllur paketimin e 
detergjentit.

Ndërsa larja e rrobave në temperatura të larta, derë qelqi ngarkimit 
bëhet e nxehtë. Prandaj, mbani veçanërisht fëmijët larg nga dera e 
ngarkimit të makinës ndërsa operacioni larëse është në progres.

1.4 Informacion për paketimin
• Materialet paketuese të këtij produkti janë prodhuar nga materiale të riciklueshme në 

përputhje me Rregulloren tonë Kombëtare të Mjedisit. Mos i hidhni materialet pake-
tuese bashkë me mbeturinat shtëpiake apo të tjera. Çojini ato në pikat e grumbullimit 
të materialeve paketuese të parashikuara nga autoritetet lokale.

1.5 Hedhja e produktit si mbeturinë
• Ky produkt është prodhuar me pjesë dhe materiale me cilësi të lartë të cilat mund 

të ripërdoren dhe janë të përshtatshme për riciklim. Prandaj, mos e hidhni produk-
tin me mbeturinat shtëpiake normale në fund të jetës së tij të shërbimit. Çojeni atë 
në një pikë grumbullimi të riciklimit të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Ju lutemi 
këshillohuni me autoritetet lokale për të mësuar pikën më të afërt të grumbullimit. 
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Ndihmoni mbrojtjen e mjedisit dhe burimeve natyrore duke ricikluar produktet e 
përdorura. Për sigurinë e fëmijëve, prisni kordonin elektrik dhe thyeni mekanizmin e 
kyçjes së derës së ngarkimit para se ta hidhni produktin me qëllim që ai të mos funk-
sionojë më.

1.6 Përputhshmëria me direktivën WEEE
 Ky produkt përputhet me direktivën EU WEEE (2012/19/EU).  Ky produkt 
mban një simbol të klasifikimit për mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elek-
tronike (WEEE).
Ky produkt është prodhuar me pjesë dhe materiale me cilësi të lartë të cilat 
mund të ripërdoren dhe janë të përshtatshme për riciklim. Mos e hidhni pro-
duktin me mbeturinat shtëpiake normale në fund të jetës së tij të shërbimit. 
Çojeni atë në një qendër grumbullimi të riciklimit të pajisjeve elektrike dhe 
elektronike. Ju lutemi këshillohuni me autoritetet lokale për të mësuar për 
këto qendrat më të afërt të grumbullimit. 

Përputhshmëria me direktivën RoHS:
 Produkti ju keni blerë përputhet me direktivën EU RoHS (2011/65/EU).  Ajo nuk përm-
ban materiale të dëmshme dhe të ndaluara të përcaktuara në Direktivën.
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2  Instalimi
Referojuni Agjentit të Autorizuar më të afërt të Shërbimit 
për instalimin e produktit. Për ta bërë produktin gati për 
përdorim, shqyrtoni informacionin në manualin e përdorimit 
për t'u siguruar që elektriciteti, furnizimi me ujë dhe sistemet 
e kullimit të ujit janë ato të duhurat përpara se t'i telefononi 
Agjentit të Autorizuar të Shërbimit. Nëse nuk janë, telefonojini 
një tekniku të kualifikuar dhe hidraulikut që t'i rregullojnë në 
mënyrën e duhur.

CINFORMACIONE
Përgatitja e vendit dhe instalimeve elektrike, të furnizimit me 
ujë dhe largimit të ujit të përdorur në vendin e instalimit, është 
përgjegjësi e blerësit. 

Sigurohuni që tubat e ngakimit dhe shkarkimit të ujit dhe 
gjithashtu kordoni elektrik nuk janë të palosur, të shtypur ose 
të thërrmuar gjatë shtyrjes së produktit në vendin e tij pas 
procedurave të instalimit apo pastrimit.

BKUJDES
Instalimi dhe lidhjet elektrike të produktit duhet të kryhen nga 
Agjenti i Autorizuar i Shërbimit. Prodhuesi nuk do të mbajë 
përgjegjësi për dëmtime që mund të bëhen nga procedura të 
kryera nga persona të paautorizuar.

AKUJDES
Përpara instalimit, kontrolloni me sy nëse produkti ka ndonje 
defekt të dukshëm. Nëse po, mos e instaloni. Produktet e 
dëmtuara shkaktojnë rreziqe për sigurinë tuaj.

2.1 Vendi i përshtatshëm i instalimit
• Vendoseni makinerinë në një sipërfaqe të ngurtë. Mos e 

vendosni në një tapet me qime të gjatë apo sipërfaqe të 
ngjashme.

• Pesha e plotë e makinës larëse dhe tharëses -me 
ngarkesë të plotë- kur janë të vendosura mbi njëra-tjetrën 
arrin afërsisht 180 kilogramë. Vendoseni produktin në një 
sipërfaqe të sheshtë dhe të fortë që ka kapacitet mbajtës 
të mjaftueshëm!

• Mos e vendosni produktin mbi kordonin elektrik.
• Mos e instaloni produktin në vende ku temperatura mund 

të zbresë nën 0ºC.
• Vendoseni produktin të paktën 1 cm larg nga skajet e 

pajisjeve të tjera.

2.2 Heqja e paketimeve përforcuese
Anoni makinerinë nga ana e pasme për të hequr paketimet 
përforcuese. Hiqini paketimet përforcuese duke tërhequr 
shiritin.

2.3 Heqja e kyçjeve të transportit

AKUJDES
Mos i hiqni kyçjet e transportit përpara heqjes së materialeve 
përforcuese.

Hiqini bulonat e sigurisë së transportit përpara vënies në punë të 
makinës larëse! Në rast të kundërt, produkti do të dëmtohet.

Lironi të gjithë bulonat me një çelës anglez derisa të 
rrotullohen lirshëm (C). Hiqini bulonat e sigurisë së transportit 
duket i rrotulluar ata me butësi. Montoni kapakët plastikë që 
ndodhen në çantën e Manualit të Përdorimit në vrimat në 
panelin e pasëm. (P)

CINFORMACIONE
Ruajini bulonat e sigurisë së transportit në një vend të sigurt që ti 
ripërdorni kur makina larëse duhet të lëvizet sërish në të ardhmen.

Mos e lëvizni asnjëherë produktin pa vendosur në vend siç duhen 
bulonat e sigurisë së transportit!

2.4 Lidhja e furnizimit me ujë

CINFORMACIONE
Presioni i furnizimit me ujë që kërkohet për të vënë në punë 
produktin është midis 1 dhe 10 (0.1 – 1 MPa). Është e nevojshme 
që të keni 10 - 80 litra ujë të rrjedhshëm në një minutë nga 
rubineti i hapur plotësisht që makineria të punojë normalisht. 
Vendosni një valvul që ul presionin nëse presioni i ujit është i lartë.

Nëse keni ndërmend që të përdorni hyrjen dyfishe të ujit si 
një njësi hyrje të vetme të ujit (të ftohtë), ju duhet të instaloni 
bllokuesin në valvulën e ujit të nxehtë përpara vënies në punë të 
produktit. (Zbatohet për produktet që kanë një grup bllokues qorr.)

Nëse dëshironi ti përdorni të dyja hyrjet e ujit të produktit, lidhni 
tubin e ujit të nxehtë pasi të keni hequr bllokuesin dhe grupin e 
rondeleve nga valvula e ujit të nxehtë. (Zbatohet për produktet që 
kanë një grup bllokues qorr.)

AKUJDES
Modelet me një hyrje të vetme të ujit nuk duhet të lidhen me 
rubinetin e ujit të nxehtë. Në një rast të tillë rrobat do të dëmtohen 
ose produkti do të kalojë në metodën e mbrojtur dhe nuk do të 
punojë.

Mos përdorni tuba uji hyrës të vjetër apo të përdorur për produktin 
e ri. Mund të krijojë njolla mbi rrobat tuaja.

Lidhini tubat e veçantë që merren me produktin me hyrjet e 
ujit të produktit. Tubi i kuq (majtas) (maks. 90 ºC) është për 
hyrjen e ujit të nxehtë, tubi blu (djathtas) (maks. 25 ºC) është 
për hyrjen e ujit të ftohtë.
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AKUJDES
Sigurohuni që lidhjet e ujit të ftohtë dhe të ngrohtë të kryhen në 
mënyrë korrektë kur instaloni produktin. Në të kundërt, rrobat do 
të dalin të nxehta dhe të papërdorshme në fund të procesit të 
larjes.

Shtrëngojini me dorë të gjitha vidat e tubave. Mos përdorni 
asnjëherë çelës për të shtrënguar vidat. Hapini rubinetat 
plotësisht pasi të keni bërë lidhjen e tubave për të kontrolluar 
për rrjedhje të ujit në pikat e lidhjes. Nëse ka ndonjë rrjedhje, 
mbyllni rubinetin dhe hiqni vidën. Shtrëngoni sërish vidën me 
kujdes pasi të keni kontrolluar mbylljen. Për të parandaluar 
rrjedhjet e ujit dhe dëmtimet e shtaktuara prej tyre, mbajini 
rubinetat mbyllur kur makineria nuk është në punë.

2.5 Lidhja me shkarkuesin
• Fundi i tubit të shkarkimit duhet të lidhet direkt me tubin e 

shkarkimit të ujit të përdorur ose me lavamanin. 

AKUJDES
Mos i hiqni kyçjet e transportit përpara heqjes së materialeve 
përforcuese.

• Tubi duhet të instalohet në një lartësi të paktën 40 cm, 
dhe maksimumi 100 cm.

• Në rastin kur tubi ngrihet pasi ka qenë në nivelin e 
dyshemesë ose afër tokës (më pak se 40 cm mbi tokë), 
shkarkimi i ujit bëhet më i vështirë dhe rrobat mund të 
dalin shumë të njoma. Prandaj, merrni parasysh lartësitë 
e treguara në figurë.
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• Për të parandaluar kthimin pas të ujit të pistë në makineri 
dhe për të mundësuar një shkarkim të lehtë, mos e zhysni 
pjesën fundore të tubit në ujë të pistë ose mos e çoni në 
shkarkim më shumë se 15 cm. Nëse është shumë i gjatë, 
priteni.

• Fundi i tubit nuk duhet të jetë i palosur, nuk duhet të 
jetë i shtypur dhe tubi nuk duhet të jetë i bllokuar midis 
shkarkuesit dhe makinerisë.

• Nëse gjatësia e tubit është e pamjaftueshme, përdoreni 
duke i shtuar një tub shtesë origjinal. Gjatësia e tubit 
nuk mund të jetë më e gjatë se 3.2 m. Për të shmangur 
problemet me rrjedhjen e ujit, lidhja midis tubit të shtuar 
dhe tubit të shkarkimit duhet të mbërthehet mirë me një 
morsetë të përshtatshme që të mos rrjedhë.

2.6 Rregullimi i këmbëve

AKUJDES
Me qëllim që të sigurohemi që produkti punon pa zhurma dhe pa 
dridhje, ai duhet të qëndrojë në nivel dhe i balancuar me këmbët 
e tij. Balanconi makinerinë duke rregulluar këmbët. Përndryshe, 
produkti mund të lëvizë nga vendi i tij dhe të shkaktojë shtypje dhe 
probleme me dridhjen.

Lironi me dorë vidat bllokuese të këmbëve. Rregulloni 
këmbët derisa produkti të qëndrojë në nivel dhe i balancuar. 
Shtrëngojini sërish me dorë të gjitha vidat bllokuese.

AKUJDES
Mos përdorni asnjë mjet për të liruar vidat bllokuese. Në të 
kundërt, ato do të dëmtohen.

2.7 Lidhja elektrike
Lidheni produktin me një prizë të tokëzuar të mbrojtur nga një 
siguresë në përputhje me vlerat në tabelën e "Specifikimeve 
teknike". Kompania jonë nuk do të mbajë përgjegjësi për 
ndonjë dëmtim që mund të kryhet kur produkti përdoret pa 
tokëzim në përputhje me rregulloret lokale.
• Lidhja duhet të jetë në përputhje me rregulloret kombëtare.
• Spina e kordonit elektrik duhet të arrihet lehtësisht pas 

instalimit.
• Tensioni dhe mbrojtja e lejuar me siguresën apo çelësin 

tregohen në pjesën e "Specifikimeve teknike". Nëse vlera 
aktuale e siguresës apo çelësit në shtëpi është më pak se 
16 Amps, merrni një specialist elektrik të kualifikuar për të 
instaluar një siguresë 16 Amp.

• Tensioni i specifikuar duhet të jetë i barabartë me tensionin 
e rrjetit.

• Mos bëni lidhje nëpërmjet kordonëve zgjatues apo me 
shumë priza.

BKUJDES
Kordonët elektrikë të dëmtuar duhet të zëvendësohen nga 
Agjentët e Autorizuar të Shërbimit.

2.8 Përdorimi për herë të parë
Përpara se të filloni të përdorni produktin, sigurohuni që të 
gjitha përgatitjet janë kryer në përputhje me udhëzimet në 
pjesët "Udhëzime të rëndësishme sigurie" dhe "Instalimi".
Për ta bërë gati produktin për të larë rroba, kryeni si punë 
të parë programin Pambuk-90. Përpara nisjes së programit 
vendosni maksimumi 100 g pluhur kundër-gëlqeror në 
ndarësen kryesore të detergjentit larës (ndarësja nr. II). Nëse 
kundër-gëlqerori është në formë tablete, vendosni vetëm 
një tabletë në ndarësen nr. II. II. Thani pjesën e brendshme 
të fryrësit me një copë leckë të pastër pasi programi të ketë 
përfunduar. 
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3  Përgatitja
3.1 Gjëra që duhen bërë për të kursyer 
energjinë
Informacioni në vijim do t'ju ndihmojë që ta përdorni 
produktin në një mënyrë ekologjike dhe efiçente në lidhje me 
energjinë.
• Përdoreni produktin me kapacitetin më të lartë të 

lejuar nga programi që keni përzgjedhur por mos e 
mbingarkoni; shihni "Tabela e programeve dhe konsumit".

• Ndiqni gjithmonë udhëzimet në paketimin e detergjentit.
• Lajini rrobat pak të ndotura me temperatura të ulëta.
• Përdorni programe më të shpejta për sasi të vogla 

rrobash pak të ndotura.
• Mos përdorni temperatura të larta për rroba që nuk janë 

shumë të ndotura apo me njolla.
• Mos përdorni më tepër detergjent sesa sasia e 

rekomanduar në paketimin e detergjentit.

3.2 Klasifikimi i rrobave
• Klasifikojini rrobat sipas llojit të materialit, ngjyrës dhe 

shkallës së ndotjes dhe temperaturës së lejuar të ujit.
• Ndiqni gjithmonë udhëzimet që jepen në etiketat e 

veshjeve.

3.3 Përgatitja e rrobave për larje
• Rrobat që kanë pjesë të tilla si të brendshme me pjesë 

metalike, tokëza të rripave apo kopsa metalike do ta 
dëmtojnë makinerinë. Hiqini pjesët metalike ose lajini 
rrobat duke i vendosur ato në një çantë për larje apo 
këllëf.

• Hiqini të gjitha substancat në xhepa të tilla si monedhat, 
stilolapsat dhe kapëset metalike të letrave, dhe kthejini 
xhepat së prapthi dhe pastrojini. Objekte të tilla mund 
ta dëmtojnë produktin ose të shkakojnë probleme me 
zhurmën.

• Vendosini rrobat me përmasa të vogla të tilla si çorapet e 
bebeve dhe çorapet e najlonit në një çantë për larje ose 
këllëf.

• Vendosini perdet brenda pa i shtypur. Hiqini pajisjet 
mbajtëse të perdeve.

• Mbërthejini zinxhirët, mbyllini kopsat e hapura dhe 
rregulloni të grisurat dhe të çarat.

• Lajini produktet me etiketat "lahet me makineri" ose 
"lahet me dorë" vetëm me një program të përshtatshëm.

• Mos i lani rrobat me ngjyrë dhe ato të bardha bashkë. 
Veshjet e reja, të errëta të pambukta lëshojnë shumë 
bojë. Lajini këto rroba më vete.

• Njollat e forta duhet të trajtohen siç duhet para larjes. 
Nëse jeni të pasigurt, verifikojeni me një pastrim kimik.

•  Përdorni vetëm produkte të cilat janë të përshtatshme 
për larjen me makinën. Ndiqni gjithmonë udhëzimet mbi 
paketim.

• Lajini pantallonat dhe rrobat delikate të kthyera së 
prapthi.

• Ruajini artikujt e përbërë prej leshi angore në ngrirës për 
disa orë përpara larjes. Kjo do të ulë rënien e qimeve.

• Rrobat të cilat kanë sasi të madhe materialesh të tilla 
si miell, pluhur gëlqereje, qumësht pluhur etj. duhet të 
shkunden mirë përpara se të vendosen në makineri. 
Papastërti dhe pluhura të tillë në rroba mund të 
grumbullohen në pjesët e brendshme të makinerisë dhe 
mund të shkaktojnë dëmtime me kalimin e kohës.

3.4 Kapaciteti i duhur i ngarkesës
Kapaciteti makmimal i ngarkesës varet nga lloji i rrobave, 
niveli i ndojes dhe programi i larjes që dëshironi.
Makineria e rregullon automatikisht sasinë e ujit sipas 
peshës së rrobave të ngarkuara.

AKUJDES
Ndiqni informacionin në "Tabelën e programit dhe konsumit". 
Në rast se mbingarkohet, performanca e larjes së makinerisë do 
të ulet. Për më tepër, mund të ketë probleme me zhurmën dhe 
dridhjet.

Në tabelën në vijim janë dhënë si shembuj llojet e rrobave 
dhe peshat e tyre mesatare.

CINFORMACIONE
Përdorni një kundër-gëlqeror të përshtatshëm për makinat larëse.

Një sasi uji mund të ketë mbetur në produkt për shkak të 
proceseve të kontrollit të cilësisë në prodhim. Kjo nuk është e 
dëmshme për produktin.

2.9 Hedhja e materialeve paketuese
Materialet paketuese janë të rrezikshme për fëmijët. Ruajini 
materialet paketuese në një vend të sigurt ku fëmijët nuk 
mund t'i kapin.
Materialet paketuese të produktit janë të prodhuara prej 
materialesh të riciklueshme. Hidhini ato siç duhet dhe ndajini 
në përputhje me udhëzimet e riciklimit të mbeturinave. Mos i 
hidhni ato bashkë me mbeturinat shtëpiake normale.

2.10 Transportimi i produktit
Hiqeni nga priza produktin përpara se ta transportoni. Hiqini 
lidhjet e shkarkuesit të ujit dhe furnizimit me ujë. Shkarkoni 
ujin e mbetur në produkt tërësisht; shihni, "Shkarkimi i ujit 
të mbetur dhe pastrimi i filtrit të pompës". Instaloni bulonat 
e sigurisë në radhë të kundërt me procedurën e heqjes; 
shihni, "Heqja e kyçjeve të transportit".

CINFORMACIONE
Mos e lëvizni asnjëherë produktin pa vendosur në vend siç duhen 
bulonat e sigurisë së transportit!

2.11 Hedhja e produktit të vjetër
Hidheni produktin tuaj të vjetër në një mënyrë miqësore me 
mjedisin.
Referojuni shitësit tuaj lokal ose qendrës së grumbullimit të 
mbeturinave të ngurta në zonën tuaj dhe mësoni si ta hidhni 
produktin tuaj.
Për sigurinë e fëmijëve, priteni kordonin elektrik dhe thyejeni 
mekanizmin e kyçjes së derës së ngarkimit me qëllim që ajo 
të mos jetë funksionale para hedhjes së produktit.
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Llojet e rrobave Pesha (g)
Rrobë banje 1200
Mbulesë krevati 700
Çarçaf krevati 500
Këllëf 200
Mbulesë tavoline 250
Peshqir 200
Këmishë meshkujsh 200

3.5 Ngarkimi i rrobave
Hapni derën e ngakimit. Vendosini rrobat lirshëm në 
makineri. Shtyjeni derën e ngarkesës për ta mbyllur derisa të 
dëgjoni tingullin e kyçjes. Sigurohuni që të mos kenë mbetur 
rroba të kapura te dera.

CINFORMACIONE
Dera e ngarkimit kyçet ndërsa një program është në punë. Dera 
mund të hapet pak pasi programi të përfundojë.

AKUJDES
Në rast se rrobat vendosen gabim, mund të shkaktohen probleme 
me zhurmat dhe dridhjet e makinerisë.

3.6 Përdormi i detergjentit dhe zbutësit
Sirtari i Detergjentit
Sirtari i detergjentit përbëhet nga tre ndarje:
– (1) për paralarjen
– (2) për larjen kryesore
– (3) për zbutjen
– (*) për më tepër ka një pjesë sifoni në ndarësen e zbutësit.

12 3

Detergjenti, zbutësi dhe agjentët e tjerë të pastrimit
• Shtoni detergjent dhe zbutës përpara nisjes së programit 

të larjes.
• Mos e hapni asnjëherë sirtarin e detergjentit ndërsa është 

në punë programi i larjes!
• Kur përdorni një program pa paralarje, mos vendosni 

detergjent në ndarësen e paralarjes (ndarësja nr. 1).
• Në një program me paralarje, mos vendosni detergjent të 

lëngshëm në ndarësen e paralarjes (ndarësja nr. 1).
• Mos përzgjidhni një program me paralarje nëse do 

të përdorni një detergjent të paketuar ose tabletë të 
tretshme. Vendoseni detergjentin e paketuar ose tabletën 
e tretshme direkt midis rrobave në makineri.

• Nëse do të përdorni një detergjent të lëngshëm, mos 
harroni të vendosni mbajtësen e detergjentit të lëngshëm 
në ndarësen e larjes kryesore (ndarësja nr. 2).

3.7 Zgjedhja e llojit të detergjentit
Lloji i detergjentit që do të përdoret varet nga lloji dhe ngjyra 
e materialit.

• Përdorni detergjentë të ndryshëm për rrobat me ngjyra 
dhe të bardha.

• Lajini rrobat tuaja delikate vetëm me detergjentë të 
veçantë (detergjentë të lengshëm, shampo për të leshtat, 
etj.) që përdoren vetëm për rroba delikate.

• Kur lani rroba me ngjyra të errëta apo jorganë, 
rekomandohet që të përdoret detergjent i lëngshëm.

• Lajini të leshtat me detergjentë të veçantë të prodhuar në 
mënyrë specifike për të leshtat.

AKUJDES
Përdorni vetëm detergjentë të prodhuar në mënyrë specifike për 
makina larëse automatike.

Mos përdorni pluhur sapuni.

3.8 Rregullimi i sasisë së detergjentit
Sasia e detergjentit larës që duhet të përdoret varet nga 
sasia e rrobave, niveli i ndotjes dhe fortësia e ujit. Lexoni me 
kujdes udhëzimet e prodhuesit në paketimin e detergjentit 
dhe ndiqni vlerat e dozave.
• Mos përdorni sasi që i tejkalojnë dozat e rekomanduara 

në paketimin e detergjentit për të shmangur problemet 
e shkumës së tepërt, shpëlarjes jo të mirë, kursimeve 
financiare dhe në fund, mbrojtjes së mjedisit.

• Përdorni më pak detergjent për sasi të vogla të rrobave 
pak të ndotura.

• Përdorini detergjentët e përqendruar në dozat e 
rekomanduara.

3.9 Përdorimi i zbutësve
Hidheni zbutësin në ndarësen e zbutësit të sirtarit të 
detergjentit.
• Përdorni dozat e rekomanduara në paketim.
• Mos e kaloni nivelin (>max<) të shënuar në ndarësen e 

zbutësit.
• Nëse zbutësi e ka humbur rrjedhshmërinë, hollojeni me 

ujë përpara se ta vendosni në sirtarin e detergjentit.
Përdorimi i zbardhuesve
• Përzgjidhni një program me paralarje dhe shtoni agjentin 

zbardhues në fillim të paralarjes. Mos vendosni detergjent 
në ndarësen e paralarjes.

• Mos përdorni agjent zbardhues dhe detergjent duke i 
përzier ata.

• Përdorni një sasi të vogël (afërsisht 50 ml) të agjentit 
zbardhues dhe shpëlajini rrobat mirë sepse shkakton 
acarim të lëkurës. Mos e hidhni agjentin zbardhues në 
rroba dhe mos e përdorni për rrobat me ngjyra.

• Kur përdorni zbardhues me bazë oksigjeni, ndiqni 
udhëzimet në paketim dhe përzgjidhni një program që lan 
në temperatura të ulëta.

• Zbardhuesit me bazë oksigjeni mund të përdoren bashkë 
me detergjentët; megjithatë, nëse trashësia e tij nuk është 
e njëjtë me të detergjentit, vendosni me parë detergjentin 
në ndarësen nr. "II" në sirtarin e detergjentit dhe prisni 
derisa detergjenti të rrjedhë ndërsa makineria po merr 
ujë. Shtojeni agjentin zbardhues nga e njëjta ndarëse 
ndërsa makineria po merr ende ujë.

Përdorimi i kundër-gëlqerorit
• Kur nevojitet, përdorni kundër-gëlqerorët e prodhuar në 

mënyrë specifike vetëm për makinat larëse. 
• Ndiqni gjithmonë udhëzimet mbi paketim.
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3.10 Këshilla për larje efiçente
Rrobat

Ngjyra të lehta dhe të 
bardha Me ngjyra Ngjyra të errëta

Delikate/
Të leshta/Të 
mëndafshta

(Shkalla e temperaturës së 
rekomanduar në bazë të nivelit 
të ndotjes. 40-90ºC)

(Shkalla e temperaturës së 
rekomanduar në bazë të 
nivelit të ndotjes: ftohtë-40ºC)

(Shkalla e temperaturës 
së rekomanduar 
në bazë të nivelit të 
ndotjes: ftohtë-40ºC)

(Shkalla e 
temperaturës së 
rekomanduar në bazë 
të nivelit të ndotjes: 
ftohtë-30ºC)

Ni
ve

li 
i N

do
tje

s

Shumë të 
Ndotura

(njolla të vështira të 
tilla si bari, kafeja, 
frutat dhe gjaku.)

Mund të jetë e nevojshme që 
njollat të para-trajtohen ose të 
kryhet paralarja. Detergjentët 
pluhur dhe të lëngshëm të 
rekomanduar për rrobat e 
bardha mund të përdoren 
në dozat e rekomanduara 
për rrobat shumë të ndotura. 
Rekomandohet që të përdoren 
detergjentë pluhur për të 
pastruar njollat e baltës dhe 
dheut dhe njollat që janë të 
ndjeshme ndaj zbardhuesve. 

Detergjentët pluhur dhe të 
lëngshëm të rekomanduar 
për rrobat me ngjyra 
mund të përdoren në 
dozat e rekomanduara për 
rrobat shumë të ndotura. 
Rekomandohet që të 
përdoren detergjentë pluhur 
për të pastruar njollat e 
baltës dhe dheut dhe njollat 
që janë të ndjeshme ndaj 
zbardhuesve. Përdorini 
detergjentët pa zbardhje.

Detergjentët e lëngshëm 
të përshtatshëm për 
rrobat me ngjyra dhe 
të errëta mund të 
përdoren në dozat 
e rekomanduara 
për rrobat shumë të 
ndotura.

Parapëlqeni 
detergjentët e 
lëngshëm të prodhuar 
për rrobat delikate. 
Rrobat e leshta dhe të 
mëndafshta duhet të 
lahen me detergjentë 
të veçantë për të 
leshtat.

Të Ndotura 
Normalisht

(Për shembull, njolla 
të shkaktuara nga 
trupi në jaka dhe 
mëngë)

Detergjentët pluhur dhe të 
lëngshëm të rekomanduar 
për rrobat me ngjyra mund 
të përdoren në dozat e 
rekomanduara për rrobat e 
ndotura normalisht.

Detergjentët pluhur dhe të 
lëngshëm të rekomanduar 
për rrobat me ngjyra mund 
të përdoren në dozat e 
rekomanduara për rrobat e 
ndotura normalisht. Përdorini 
detergjentët pa zbardhje.

Detergjentët e lëngshëm 
të përshtatshëm për 
rrobat me ngjyra dhe 
të errëta mund të 
përdoren në dozat 
e rekomanduara 
për rrobat e ndotura 
normalisht. 

Parapëlqeni 
detergjentët e 
lëngshëm të prodhuar 
për rrobat delikate. 
Rrobat e leshta dhe të 
mëndafshta duhet të 
lahen me detergjentë 
të veçantë për të 
leshtat.

Pak të Ndotura

(Nuk ka njolla të 
dukshme.)

Detergjentët pluhur dhe të 
lëngshëm të rekomanduar 
për rrobat me ngjyra mund 
të përdoren në dozat e 
rekomanduara për rrobat pak 
të ndotura.

Detergjentët e lëngshëm 
të përshtatshëm për rrobat 
me ngjyra dhe të errëta 
mund të përdoren në dozat 
e rekomanduara për rrobat 
pak të ndotura. Përdorini 
detergjentët pa zbardhje.

Detergjentët e lëngshëm 
të përshtatshëm për 
rrobat me ngjyra dhe 
të errëta mund të 
përdoren në dozat e 
rekomanduara për 
rrobat pak të ndotura.

Parapëlqeni 
detergjentët e 
lëngshëm të prodhuar 
për rrobat delikate. 
Rrobat e leshta dhe të 
mëndafshta duhet të 
lahen me detergjentë 
të veçantë për të 
leshtat.
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4 Përdorimi i produktit
4.1 Paneli i kontrollit

1

2

3

4

5

1 - Çelësi i Përzgjedhjes së 
programit (Pozicioni më i sipërm 
Ndezur/Fikur)

2 - Treguesi i hapjes së derës
3 - Treguesi i Ndjekjes së programit
4 - Butoni Nisje / Pushim 
5 - Butoni i rregullimit të 

Shpejtësisë së Centrifugimit

4.2 Përgatitja e makinerisë
Sigurohuni që tubat të jenë puthitur mirë. Vendoseni në prizë 
makinerinë. Hapeni plotësisht rubinetin. Vendosini rrobat në 
makineri.  Shtoni detergjent dhe zbutës rrobash. 

Përzgjedhja e programit
Përzgjidhni programin e përshtatshëm për llojin, sasinë dhe 
shkallën e ndotjes së rrobave në përputhje me "Tabelën e 
programit dhe konsumit" dhe tabelën e temperaturës më 
poshtë. Përzgjidhni programin e dëshiruar nëpërmjet butonit 
të Përzgjedhjes së Programit.

90˚C
Rroba të bardha pambuku dhe të linjta 
shumë të ndotura. (coffee table covers, 
tableclothes, towels, bed sheets, etc.)

60˚C

Rroba normalisht të ndotura, me ngjyra, 
të linjta që nuk zbardhen, pambuku ose 
sintetike (këmisha, këmisha nate, pizhame, 
etj.) dhe të linjta të bardha pak të ndotura (të 
brendshme, etj.)

40˚C-
30˚C- 
Ftohtë 

Rroba të përziera duke përfshirë tekstile 
delikate (perde vello, etj.), sintetike dhe te 
leshta.

CINFORMACIONE
Përdorni një kundër-gëlqeror Programet janë të kufizuara me 
shpejtësinë më të lartë të centrifugimit të përshtatshme për atë 
lloj të veçantë materiali. të përshtatshëm për makinat larëse.

Kur përzgjidhni një program, gjithmonë merrni në konsideratë 
llojin e materialit, ngjyrën, shkallën e ndotjes dhe temperaturën e 
ujit që lejohet.

Për hollësi të mëtejshme të programit, shihni "Tabela e programit 
dhe konsumit".

4.3 Programet kryesore 
Në varësi të llojit të materialit, përdorni programet kryesore 
në vijim.

• Pambuk
Përdorni këtë program për rrobat tuaja prej pambuku (të 
tilla si çarçafë, komplete këllëfësh dhe me pupla, peshqirë, 
peshqirë banjo, të brendshme, etj.). Rrobat tuaja do të lahen 
me veprim të fuqishëm larjeje për një cikël larjeje më të 
gjatë.
• Sintetikë
Përdorni këtë program për të larë rrobat tuaja sintetike 
(këmisha, bluza, sintetike/pambuk të përziera, etj.). Ai lan me 
një veprim më të butë dhe ka një cikël larje më të shkurtër 
krahasuar me programin për të Pambuktat.
Për perdet dhe tylin, përdorni programin për Sintetiket 40˚C. 
Meqë struktura e tyre në formë rrjete shkakton shumë 
shkumë, lani vellot/tylet duke vendosur një sasi të vogël 
detergjenti në ndarësen kryesore të larjes. Mos vendosni 
detergjent në ndarësen e paralarjes.
• Të leshta
Përdorni këtë program për të larë rrobat tuaja të leshta. 
Përzgjidhni temperaturën e përshtatshme në përputhje 
me etiketat e veshjeve tuaja. Përdorni detergjente të 
përshtatshme për të leshtat.

4.4 Programe shtesë 
Për raste të veçanta, në makineri ka programe shtesë.

CINFORMACIONE
Programet shtesë mund të ndryshojnë sipas modelit të 
makinerisë.

• Pambuk eko
Përdorni këtë program për të larë rrobat që lahen me 
programet për të pambuktat për një kohë më të gjatë, por 
me një performancë shumë të mirë për qëllime të kursimit.
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CINFORMACIONE
Programi Ekonomik për të pambuktat përdor më pak energji 
krahasuar me programet e tjera për të pambuktat.

• Delikatet
Përdorni këtë program për të larë rrobat tuaja delikate. Ai lan 
me një veprim të butë pa ndonjë centrifugim të brendshëm 
krahasuar me programin për Sintetiket.
• Larje me dorë
Përdorni këtë program për të larë rrobat tuaja të leshta/
delikate që mbajnë etiketa "të mos lahet me makinë" dhe 
për të cilat rekomandohet larja me dorë. Ai i lan rrobat me 
një veprim larje shumë të butë që të mos i dëmtojë ato.
• Mini
Përdorni këtë program për të larë sasinë e vogël të veshjeve 
tuaja prej pambuku pak të ndotura për një kohë të shkurtër.
• Paralarje të Pambukta 
Parapëlqeni këtë program vetëm për rrobat e pambukta 
shumë të ndotura.

CINFORMACIONE
Mospërdorimi i këtij programi me paralarje do të kursejë energji, 
ujë, detergjent dhe kohë.

4.5 Programet e veçanta
Për aplikime të veçanta, përzgjidhni një nga programet në 
vijim.
• Shëplarje
Përdorni këtë program kur doni të shpëlani ose të hekurosni 
në mënyrë të veçantë.
• Centrifuga + Shkarkimi
Përdorni këtë program për të zbatuar një cikël shtesë 
centrifugimi për rrobat tuaja ose për të shkarkuar ujin nga 
makineria.

CINFORMACIONE
Nëse dëshironi të shkarkoni ujin vetëm pa i centrifuguar rrobat, 
përzgjidhni programin Centrifugim+Pompim dhe shtypni butonin 
"Nisje / Pushim". Makineria do të kalojë në fazën e centrifugimit 
pasi të përfundojë fazën e programit. Shtypni butonin "Nisje / 
Pushim" për ta ndaluar makinerinë sapo të shihni që kazani 
rrotullohet. Dhe anulojeni këtë program duke e rrotulluar butonin e 
Përzgjedhjes së Programit në ndonjë pozicion tjetër.

4.6 Përzgjedhja e shpejtësisë së centrifugimit
Kur përzgjidhet një program i ri, shpejtësia e centrifugimit 
që rekomandohet për programin e përzgjedhur shfaqet në 
treguesin e shpejtësisë së centrifugimit.
Për të ulur shpejtësinë e centrifugimit, shtypni butonin e 
rregullimit të shpejtësisë së centrifugimit. Shpejtësia e 
centrifugimit bie ngadalë.
Pastaj, në varësi të modelit të produktit, opsionet "Mbaj 
në Shpëlarje" dhe "Pa centrifugim" shfaqen treguesin e 
shpejtësisë së centrifugimit në ekran.
 

4.7 Mbajtja në Shpëlarje
Nëse nuk do ti zbrazni rrobat menjëherë pasi programi 
të përfundojë, mund të përdorni funksionin e mbajtjes në 
shpëlarje për ti mbajtur rrobat tuaja në ujin e shpëlarjes së 
fundit me qëllim që të parandalojë që ato të zhubrosen kur 
në makineri nuk ka ujë.
Në hapin e mbajtjes në shpëlarje, makineria do të jetë në 
metodën e ndalur dhe ekrani "Nisje/Pushim" do të vezullojë. 
Në hapin e mbajtjes në shpëlarje, nëse doni ta shkarkoni ujin 
pa i rrotulluar rrobat tuaja, shtypni butoni "nisje/pushim". 
Programi do të rifillojë dhe do të përfundojë pas shkarkimit 
të ujit.
Nëse doni të centrifugoni rrobat që gjenden në ujë, 
përzgjidhni shpejtësinë e centrifugimit dhe shtypni butonin 
"nisje/pushim". Programi rifillon, uji shkarkohet, rrobat 
centrifugohen dhe programi përfundon.
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4.8 Tabela e programit dhe konsumit

• :  Përzgjedh
** : Program me Etiketë Energjie (EN 60456 Ed. 3)
***: Nëse shpejtësia maksimale e centrifugimit të makinerisë është më poshtë se kjo vlerë, mund të përzgjidhni vetëm deri 

në shpejtësinë maksimale të centrifugimit.

CINFORMACIONE
Konsumi i ujit dhe energjisë mund të variojë si pasojë e ndryshimeve në presionin e ujit, fortësisë së ujit dhe temperaturës, temperaturës së 
mjedisit, llojit dhe sasisë së rrobave, përzgjedhjes së funksioneve ndihmëse dhe shpejtësisë së centrifugimit, dhe ndryshimeve në tensionin 
elektrik.

** “Pambuk eko 40°C dhe Pambuk eko 60°C janë cikle standarde.” Këto cikle njihen si ‘cikle standarde 
pambuku 40°C’ and ‘cikle standarde pambuku 60°C’ dhe tregohen me simbolet       në panel.
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Pambuk 90 5 130 53 1.63 1400

Paralarje 60 5 115 64 1.10 1400

Pambuk 40 5 120 50 0.97 1400

Pambuk Ftohtë 5 120 52 0.10 1400

Pambuk Ekonomik 60** 5 145 45 0.80 1400

Pambuk Ekonomik 60** 2.5 145 38 0.75 1400

Pambuk Ekonomik 40** 2.5 116 38 0.65 1400

Sintetike 60 2.5 113 55 1.02 800

Sintetike 40 2.5 105 54 0.50 800

Sintetike Ftohtë 2.5 66 52 0.10 800

Delikate 30 2 61 47 0.26 800

Lesh 40 1.5 54 50 0.35 800

Larje me dorë 20 1 41 34 0.20 800

Mini 30 2.5 29 72 0.21 1400
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4.9 Nisja e programit
Shtypni butonin Nisje / Pushim për të nisur programin. Drita 
e ndjekjes së programit që tregon nisjen e programit do të 
ndizet.

Progresi i programit
Progresi i një programi në punë mund të ndiqet nga treguesi 
i Ndjekjes së Programit.

CINFORMACIONE
Nëse makineria nuk kalon në fazën e centrifugimit, funksioni i 
Mbajtjes në Shpëlarje mund të jetë në punë ose sistemi i zbulimit 
të mbushjes së pabalancuar automatike mund të aktivizohet për 
shkak të shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në makineri.

4.10 Kyçja e derës së ngarkimit
Ekziston një sistem në derën e ngarkimit së makinerisë që 
parandalon hapjen e derës në rastet kur niveli i ujit është i 
papërshtatshëm.
Nëse dëshironi të hapni derën e ngarkimit kur makineria 
është në punë, shtypni butonin "Nisje / Pushim" për të 
ndalur makinerinë. Drita e "Derës së Hapur" do të fillojë të 
shkëlqejë kur makineria të kalojë në mënyrën e Pushimit. 
Makineria kontrollon nivelin e ujit brenda. Nëse niveli është i 
përshtatshëm, drita e "Derës së Hapur" ndriçon në mënyrë 
të vazhdueshme brenda 1-2 minutave dhe dera e ngarkimit 
mund të hapet. 
Nëse niveli është i papërshtatshëm, drita e "Derës së Hapur" 
fiket dhe dera e ngarkimit nuk mund të hapet. Nëse jeni i 
detyruar që të hapni derën e ngarkimit kur drita e "Derës 
së Hapur" është e fikur, duhet të anuloni programin aktual; 
shihni: "Anulimi i programit". 
Kalimi i makinerisë në mënyrën e pushimit
Shtypni butonin Nisje / Pushim për ta kaluar makinerinë në 
mënyrën e pushimit ndërsa një program është në punë. 
Drita e "Punës" nis të shkëlqejë në Treguesin e Ndjekjes së 
Programit për të treguar që makineria ka kaluar në metodën 
e pushimit. 
Kur dera e ngarkimit është gati për t'u hapur, drita e "Derës 
së Hapur" do të ndriçojë vazhdimisht.
Shtimi apo nxjerrja e rrobave
Shtypni butonin Nisje / Pushim për ta kaluar makinerinë 
në mënyrën e pushimit. Kur makineria kalon në metodën 
e pushimit, drita e "Punës" shkëlqen. Prisni derisa Dera e 
Ngarkimit të mund të hapet. Hapni Derën e Ngarkimit dhe 
shtoni ose nxirrni rroba.
Mbyllni Derën e Ngarkimit. Shtypni butonin Nisje / Pushim 
për të nisur programin. 

CINFORMACIONE
Dera mund të hapet nëse niveli i ujit është i përshtatshëm. Simboli 
i derës së hapur shkëlqen derisa dera e ngarkimit bëhet gati për 
t'u hapur. Simboli i dritës nuk lëviz kur dera është gati për t'u 
hapur. Mund ta hapni derën dhe të shtoni/hiqni rroba.

4.11 Anulimi i programit
Për ta anuluar programin, rrotullojeni çelësin e Përzgjedhjes 
së Programit duke përzgjedhur një program tjetër. Programi 
i mëparshëm do të anulohet. Drita "Përfundim/Anulim" do të 
shkëlqejë vazhdimisht për të njoftuar që programi u anulua.

CINFORMACIONE
Nëse nisni një program të ri pasi keni anuluar të mëparshmin, ky 
program i ri do të nisë pa e shkarkuar ujin nga makineria.

 Nëse ju duhet patjetër të hapni derën e ngarkimit kur drita e 
"Derës së Hapur" është e fikur, duhet të përdorni programin 
"Centrifugim+Pompim". Shihni "Centrifugim+Pompim"

Centrifugimi sërish i rrobave 
Sistemi i kontrolli të ngarkesës së pabalancuar mund 
të parandalojë centrifugimin për shkak të ngarkesës së 
pabalancuar të rrobave në makinë. Nëse dëshironi të 
centrifugoni sërish rrobat:
Vendosini rrobat në makineri. Përzgjidhni programin 
Centrifugim+Pompim dhe shtypni butonin "Nisje / Pushim".   

4.12 Përfundimi i programit
Drita "Përfundim/Anulim në treguesin e ndjekjes së 
programit do të ndriçojë sapo programi të përfundojë: dhe 
simboli "Dera e Hapur" shkëlqen për 1-2 minuta derisa dera 
të jetë gati për t'u hapur. Kur simboli i "Derës së Hapur" 
shkëlqen në mënyrë konstante, dera mund të hapet.
Për ta fikur makinerinë, rrotullojeni çelësin e përzgjedhjes 
së programit në pozicionin "Ndezur / Fikur". Nxirrni rrobat 
dhe mbylleni derën e ngarkimit. Makineria do të jetë gati për 
punën e radhës.

4.13 Dera e Hapur
Simboli i "Derës së Hapur" shkëlqen kur dera është gati për 
t'u hapur. Shkëlqen derisa dera bëhet gati për t'u hapur. 
Nëse simboli i "Derës së Hapur" nuk shkëlqen, mos e hapni 
derën me forcë. Simboli i dritës nuk lëviz kur dera është gati 
për t'u hapur.

4.14 Makineria juaj është e pajisur me një 
"Metodë Gatishmërie"
Në rastin e mosnisjes së asnjë programi apo pritjes pa 
bërë ndonjë veprim tjetër kur makineria është ndezur 
nëpërmjet butonit "Ndezur/Fikur" dhe ndërsa është në fazën 
e përzgjedhjes ose nëse nuk kryhet ndonjë veprim tjetër 
afërsisht 2 minuta pasi programi që ju keni përzgjedhur 
ka përfunduar, makineria juaj do të kalojë automatikisht 
në metodën e kursimit të energjisë. Shkëlqimi i treguesit 
të dritave do të ulet.  Gjithashtu, nëse produkti juaj është i 
pajisur me një ekran që tregon kohëzgjatjen e programit, 
ekrani do të fiket tërësisht. Në rastin e rrotullimit të çelësit 
të Përzgjedhjes së Programit apo shtypjes së ndonjë 
butoni, dritat dhe ekrani do të kthehen në kushtet e tyre 
të mëparshme. Përzgjedhjet tuaja të bëra gjatë daljes 
nga metoda e kursimit të energjisë mund të ndryshojnë. 
Kontrolloni përshtatshmërinë e përzgjedhjes tuaj përpara 
nisjes së programit. Rregullojeni sërish nëse është e 
nevojshme. Ky nuk është një defekt.
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Nëse vrimat në fryrësin e treguar në figurë janë të bllokuara, 
hapini duke përdorur një kruajtëse dhëmbësh.

CINFORMACIONE
Substancat e metaleve të huaja do të shkaktojnë njolla ndryshku 
në kazan. Pastrojini njollat në sipërfaqen e kazanit duke përdorur 
agjentë pastrues për çelik inoksi. Mos përdorni asnjëherë lesh 
çeliku apo tel leshi.

5.3 Pastrimi i trupit dhe panelit të kontrollit
Fshijeni trupin e makinerisë me ujë me sapun ose 
detergjentë xhel të butë siç duhet, dhe thajeni me një copë 
të butë.
Përdorni vetëm një copë të butë të thatë për të pastruar 
panelin e kontrollit.

AKUJDES
Mos përdorni asnjëherë sfungjer apo materiale për njollat. Kjo do 
të dëmtojë sipërfaqet e lyera dhe plastike.

5.4 Pastrimi i filtrave të marrjes së ujit
Ka një filtër në fund të çdo valvule për marrjen e ujit në 
pjesën e pasme të makinerisë dhe gjithashtu në të fund të 
çdo tubi të marrjes së ujit që janë të lidhur me rubinetin. 
Këta filtra parandalojnë hyrjen e substancave të huaja 
dhe papastërtive të ujit në makinën larëse. Filtrat duhet të 
pastrohen sepse bëhen pis.

Mbyllni rubinetat. Hiqni vidat nga tubat e shkarkimit të ujit 
për të arritur filtrat në valvulat e marrjes së ujit. Fshijni ata 
me një furçë të përshtatshme. Nëse filtrat janë shumë pis, 
hiqini me anë të pincave dhe pastrojini. Hiqini filtrat në 
pjesët fundore të sheshta të tubave të marrjes së ujit bashkë 
me rondelet dhe pastrojini tërësisht me ujë të rrjedhshëm. 
Rivendosni rondelet dhe filtrat me kujdes në vendet e tyre 
dhe shtrëngojini vidat e tubit me dorë.

5.5 Shkarkimi i ujit të mbetur dhe pastrimi i 
filtrit të pompës.
Sistemi i filtrimit në makinerinë tuaj parandalon artikujt e 
ngurtë të tilla si kopsat, monedhat dhe fibrat e materialeve 
që të bllokojnë rrotullimin e pompës gjatë shkarkimit të ujit. 
Në këtë mënyrë, uji do të shkarkohet pa ndonjë problem dhe 
jeta e shërbimit të pompës do të zgjatet.

5 Mirëmbajtja dhe pastrimi
Jeta e shërbimit të produktit zgjatet dhe problemet e hasura 
shpesh ulen nëse pastrohet në intervale të rregullta.

5.1 Pastrimi i sirtarit të detergjentit
Pastroni sirtarin e detergjentit në intervale të rregullta (çdo 
4-5 cikle larjeje) siç tregohen më poshtë me qëllim që 
të parandaloni grumbullimin e pluhurit të detergjentit me 
kalimin e kohës.

Shtypni pikën të shënjuar të cila gjendet në sifoni brenda 
pjesës për zbutuesve dhe tërheqni në drejtimin juaj deri sa 
pjesa është jashtë makinës larëse.

CINFORMACIONE
Nëse fillon të mblidhet një sasi më e madhe se normalja përzierje 
uji dhe zbutësi në ndarësen e zbutësit, sifoni duhet të pastrohet.

Pastroni sirtarin e detegjentit dhe sifonin me shumë ujë të 
vakët në një lavaman. Vishni doreza mbrojtëse ose përdorni 
furçë të përshtatshme për të shmangur prekjen e mbetjeve 
në sirtar me lëkurën tuaj kur pastroni. Vendosni sirtarin 
në vendin e tij pas pastrimit dhe sigurohuni që të mbyllet 
plotësisht.

5.2 Pastrimi i derës së ngarkesës dhe kazanit
Për produktet me program për pastrimin e kazanit, ju lutem 
shikoni Përdorimi i produktit – Programet.
Për produktet pa pastrim kazani, ndiqni hapat më poshtë për 
të pastruar kazanin: 
Zgjidhni funksionet ndihmëse Ujë Shtesë ose Shpëlarje 
Ekstra. Përdorni një program Pambuk pa para-larje. 
Vendosni temperaturën në nivelin e rekomanduar në 
agjentin e pastrimit të kazanit i cili mund të ofrohet nga 
shërbimet e autorizuara. Përdoreni këtë procedurë pa 
rroba në produkt. Para se të filloni programin, vendosni 1 
pako me agjent special për pastrim kazani (nëse nuk gjendet 
agjenti special, vendosni maks. 100 g pluhur anti-kalkar) 
në ndarjen kryesore të detergjentit të larjes (ndarja nr. “2”). 
Nëse anti-kalkari është në formë tableti, vendosni vetëm një 
tablet në ndarjen kryesore të larjes nr. “2”. Thajeni pjesën e 
brendshme të gominës me një leckë të pastër pasi programi 
të ketë mbaruar.

CINFORMACIONE
Përsëriteni procesin e Pastrimit të Kazanit çdo 2 muaj,

Përdorni një kundër-gëlqeror të përshtatshëm për makinat larëse. 

Pas çdo larjeje sigurohuni që të mos lini asnjë substancë të 
huaj në kazan.
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Nëse makineria nuk e bën shkarkimin e ujit, filtri i pompës 
është i bllokuar. Filtri duhet të pastrohet kur ai bllokohet 
ose çdo 3 muaj. Uji duhet të shkarkohet paraprakisht për të 
pastruar filtrin e pompës.
Përveç kësaj, para se të transportoni makinerinë (p.sh. kur 
lëvizni në një shtëpi tjetër) dhe në rastin e ujit të ngrirë, uji 
mund të duhet që të shkarkohet plotësisht.

AKUJDES
Substancat e huaja të lëna në filtrin e pompës mund të dëmtojnë 
makinerinë tuaj ose mund të shkaktojnë probleme të zhurmës.

Me qëllim që të pastroni filtrin e pistë dhe të shkarkoni ujin:
Hiqeni nga priza makinerinë për të ndërprerë energjinë 
elektrike.

AKUJDES
Temperatura e ujit brenda makinerisë mund të ngrihet deri në 
90 ºC. Për të shmangur rreziqet e djegies, filtri duhet të pastrohet 
pasi uji në makinë të ftohet.

Hapni kapakun e filtrit duke e tërhequr atë nga të dyja anët 
në krye.

CINFORMACIONE
Mund ta hiqni kapakun e filtrit duke e shtyrë lehtësisht poshtë me 
një mjet me majë plastike, nëpërmjet hapësirës sipër kapakut të 
filtrit. Mos përdorni mjete me majë metali për të hequr kapakun.

Ndiqni hapat më poshtë për të shkarkuar ujin.

Vendosni një enë të madhe përballë filtrit për të kapur ujin 
nga filtri. Lironi filtrin e pompës (në drejtim të kundërt të 
akrepave të orës) derisa uji të fillojë të rrjedhë. Futeni ujin që 
rrjedh në enën që vendosët përballë filtrit. Mbani gjithmonë 
një copë leckë të dobishme për të thithur ujin që del jashtë. 
Kur uji brenda makinerisë mbaron, hiqeni filtrin tërësisht 
duke e rrotulluar.
Pastroni ndonjë mbetje brenda filtrit dhe gjithashtu fibrat, 
nëse ka, rrotull zonës së rrotulluesit të pompës. Instaloni 
filtrin

Ulni skedat në pjesën e poshtme fillimisht në vendet e tyre, 
dhe pastaj shtypni pjesën e sipërme për ta mbyllur.
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6  Specifikimeve teknike

Pajtimi me Rregulloren e Komisionit të Deleguar (BE) Nr 1061/2010
Emri i furnitorit ose marka e tregtisë Beko
Emri i modelit EV 5600 +Y
Kapaciteti nominal (kg) 5
Klasa e energjisë /  Shkalla nga A+++ (Efikasiteti më i lartë) deri në D Efikasiteti më i ulët) A+
Konsumi vjetor i energjisë (kilovat-orë) (1) 168
Konsumi i energjisë së programit standard 60°C të pambukut me ngarkesë të plotë  (kWh) 0.800
Konsumi i energjisë së programit standard 60°C të pambukut me ngarkesë të pjesshme  (kWh) 0.745
Konsumi i energjisë së programit standard 40°C të pambukut me ngarkesë të pjesshme  (kWh) 0.650
Konsumi i energjisë në “modalitet të fikur” (W) 0.200
Konsumi i energjisë në “modalitet të lënë ndezur” (W) 1.000
Konsumi vjetor i ujit (l) (2) 9900
Klasa e efikasitetit të tharjes me centrifugim /  Shkalla nga A (Efikasiteti më i lartë) deri në G 
Efikasiteti më i ulët)

E

Shpejtësia maksimale e centrifugimit (rpm) 600
Përmbajtja e lagështisë së mbetur (%) 80

Programi standard i pambukut (3) Ekologjike për pambukun në 60°C 
dhe 40°C

Koha e programimit të programit standard 60°C të pambukut me ngarkesë të plotë (min) 145
Koha e programimit të programit standard 60°C të pambukut me ngarkesë të pjesshme (min) 145
Koha e programimit të programit standard 40°Ctë pambukut me ngarkesë të pjesshme (min) 116
Kohëzgjatja e modalitetit të lënë ndezur (min) N/A
Emetimet e zhurmës akustike gjatë larjes/centrifugimit (dB) 61/73
E brendshme Non
Lartësi (cm) 84
Gjerësi (cm) 60
Thellësi (cm) 41.5
Peshë neto (±4 kg) 55
Me një grykë uji / Me dy gryka uji

• / -
• Në dispozicion

Elektriciteti (V/Hz) 230 V / 50Hz
Rrymë elektrike totale (A) 10
Forca totale (W) 1550
Shifër për modeli kryesore 9413
(1) Konsumi i energjisë së bazuar në 220 cikle standarde larjeje për programet e pambukut në 60°C dhe 40°C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe 
konsumi i modaliteteve me fuqi të ulët. Konsumi aktual i energjisë varet nga mënyra si përdoret pajisja.
(2) Konsumi i ujit i bazuar në 220 ciklet standarde të larjes për programet e pambukut në 60°C dhe 40°C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme. Konsumi 
aktual i ujit varet nga mënyra si përdoret pajisja.
(3) “Programi standard 60°C i pambukut” dhe “programi standard 40°C i pambukut” janë programet standarde të larjes me të cilat lidhet informacioni në 
etiketë dhe këto programe janë të përshtatshme për të pastruar rrobat me ndotje normale dhe se janë programet më efikase për sa i përket konsumit të 
energjisë dhe ujit. 

Specifikimet teknike mund të ndryshohen pa paralajmërim për të përmirësuar cilësinë e produktit.



56 / SQ Makinë larëse / Udhëzim për përdorim

 7 Zgjidhja e defekteve
Programi nuk fillon pas mbylljes të derës.
• Butoni Nisje / Pushim / Anulim nuk është shtypur.  >>> *Shtypni butonin Nisje / Pushim / Ndalim.
Programi nuk mund të niset apo përzgjidhet. 
• Makina larëse ka kaluar në metodën e mbrojtjes së vetes për shkak të një problemi furnizimi (tensioni i rrjetit, presioni i 

ujit etj.) >>> Për ta anuluar programin, rrotullojeni çelësin e Përzgjedhjes së Programit duke përzgjedhur një program 
tjetër. Programi i mëparshëm do të anulohet. (Shihni "Anulimi i programit")

Ujë në makineri.
• Një sasi uji mund të ketë mbetur në produkt për shkak të proceseve të kontrollit të cilësisë në prodhim. >>> Ky nuk 

është një defekt; uji nuk është i dëmshëm për makinerinë.
Makineria dridhet ose bën zhurmë.
• Makineria mund të mos jetë e balancuar. >>> Rregulloni këmbët që të vendosni në nivel makinerinë.
• Një substancë e fortë mund të ketë hyrë në filtrin e pompës. >>> Pastro filtrin e pompës.
• Bulonat e sigurisë së transportit nuk janë hequr. >>> Hiqni bulonat e sigurisë së transportit.
• Sasia e rrobave në makineri mund të jetë shumë e vogël. >>> Shtoni më shumë rroba në makineri.
• Makina mund të jetë mbingarkuar me rroba. >>> Hiqni disa nga rrobat nga makineria ose shpërndajeni me dorë ngarkesën 

për ta balancuar në mënyrë homogjene në makineri.
• Makineria mund të jetë mbështetur mbi një send të ngurtë. >>> Sigurohuni që makineria të mos mbështetet në ndonjë gjë.
Makineria ndaloi pak pasi programi nisi.
• Makineria mund të ketë ndaluar përkohësisht për shkak të një tensioni të ulët. >>> Ajo do të rifillojë punën kur tensioni të 

shkojë në nivelin normal.
Koha e programit nuk numëron së prapthi. (Në modelet me ekran)
• Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë marrjes së ujit. >>> Treguesi i kohëmatësit nuk do të numërojë së prapthi derisa 

makineria të marrë sasinë e përshtatshme të ujit. Makineria do të presë derisa të ketë sasi të mjaftueshme uji për të shmangur 
rezultatet e dobëta të larjes për shkak të mungesës së ujit. Pas kësaj treguesi i kohëmatësit do të rifillojë numërimin së prapthi.

• Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë marrjes së ujit. >>> Treguesi i kohëmatësit nuk do të numërojë së prapthi derisa 
makineria të ketë arritur temperaturën e përzgjedhur.

• Kohëmatësi mund të ndalojë gjatë fazës së rrotullimit. >>> Sistemi i gjurmimit automatik të ngarkesës së pabalancuar mund 
të vihet në punë për shkak të shpërndarjes së pabalancuar të rrobave në kazan. 

CINFORMACIONE
Makineria nuk kalon në fazën e rrotullimit kur rrobat nuk janë të shpërndara në mënyrë të barabartë në kazan për të parandaluar ndonjë 
dëmtim të makinerisë dhe mjedisit rrethues. Rrobat duhet të rregullohen sërish dhe të rrotullohen sërish.

Po del shkumë nga sirtari i detergjentit
• Është përdorur më tepër detergjent sesa duhet. >>> Përzjeni 1 lugë gjelle zbutës dhe ½ l ujë dhe derdheni në ndarësen e 

larjes kryesore të sirtarit të detergjentit.

CINFORMACIONE
Vendosni detergjent në makineri në përshtatje me programet dhe ngarkesat maksimale të treguara në "Tabelën e programit dhe konsumit". 
Kur përdorni kimikate shtesë (heqës njollash, zbardhues e kështu me radhë), ulni sasinë e detergjentit.
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Rrobat ngelen të lagura në fund të programit
• Mund të ketë patur shkumë të tepërt dhe sistemi i thithje automatike të shkumës mund të jetë aktivizuar për shkak të 

përdorimit të një sasie të madhe detergjenti. >>> Përdorni sasinë e rekomanduar të detergjentit.

CINFORMACIONE
Makineria nuk kalon në fazën e rrotullimit kur rrobat nuk janë të shpërndara në mënyrë të barabartë në kazan për të parandaluar ndonjë 
dëmtim të makinerisë dhe mjedisit rrethues. Rrobat duhet të rregullohen sërish dhe të rrotullohen sërish.

AKUJDES
Nëse nuk arrini ti zgjidhni problemet megjithëse i keni ndjekur udhëzimet në këtë pjesë, këshillohuni me shitësin tuaj apo Agjentin e 
Autorizuar të Shërbimit. Mos u përpiqni asnjëherë të rregulloni vetë një produkt që nuk funksionon.
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