
Time Delay (Odložený start, 3 - 19 hodin)
Přibližná doba, za kterou dojde k ukončení programu.
 

Steam Wash (Parní praní)
Aktivuje přídavnou funkci parního praní u programů s označením 
Steam Cycle (Parní cyklus).
 

Favorite (Oblíbený)
Uloží volbu programu a další přídavná nastavení do paměti. 
 

Pre Wash  (Předpírka)
Prádlo je lehce předepráno a voda odčerpána. Minimalizuje 
se výskyt skvrn. Volba předpírky vylučuje volbu parního praní!
 

Medic Rinse (Antialergické máchání)
Máchání při teplotě 40 °C efektivně odstraní zbytky pracího 
prášku. Dokonale tak chrání citlivou pokožku. 
 

Rinse + Spin (Máchání s odstředěním)
Aktivuje režim máchání s odstředěním.
 

Time Save (Úspora času)
Zkrátí čas pracího cyklu.
 

Intensive (Intenzivní)
Prodlouží čas praní a máchání. Tím zvýší efektivitu pracího cyklu.
 

Dětský zámek (aktivace dvojstiskem tlačítek “Option”)
Uzamkne ovládací prvky. Tlačítko “Napájení” zůstane 
z bezpečnostních důvodů odemknuto.

Programy - parní pračky
Steam Cycle (Parní cyklus)
Označuje programy s možností aktivace parního praní.
 

Cotton (Bavlna)
Program je vhodný pro stálobarevné prádlo (trička, košile, noční košile, 
pyžama atd.) nebo pro lehce zašpiněné bílé prádlo (spodní prádlo).
 

Cotton Eco (Bavlna Eko)
Program je ideální pro efektivní praní bavlněného prádla při 60 °C 
s minimální spotřebou energie.
 

Mix (Smíšené prádlo)
Při praní jsou využívány různé pohyby bubnu. Tento způsob praní 
zaručuje maximální efektivitu praní a minimální poškození vašich oděvů.
 

Easy Care (Syntetika)
Prádlo je práno ve větším množství vody, čímž se předchází jeho 
poškození či pomačkání. Po odstředění je šetrně odděleno od bubnu.
 

Duvet (Přikrývky)
Vhodný pro prádlo větších rozměrů. Přikrývky, peřiny nebo přehozy.
 

Allergy Care (Program pro alergiky)
Eliminuje alergeny. Bavlna, spodní prádlo, povlečení nebo dětské prádlo.
 

Refresh (Osvěžení prádla)
1 - 3 kusy prádla. Bavlna, polyester, košile, blůzy aj.
 

Sports Wear (Sportovní prádlo)
Využívá nízkou teplotu a jemný houpavý pohyb. Nabízí dokonalé 
řešení pro sportovní oblečení s úpravou Goretex nebo Coolmax.
 

Dark Wash (Barevné prádlo)
Minimalizuje ztrátu původní barvy, to vše díky jemným pohybům 
bubnu, nízké teplotě a krátkému času praní.
 

Delicate (Jemné prádlo)
Extra péče o prádlo je navržena tak, aby nedošlo k poškození prádla.

Wool (Vlna / Ruční praní)
Šetrné k vašemu prádlu. Nedochází k pomačkání nebo poškození.

Intensive 60 (Intenzivní praní)
S poloviční náplní bude prádlo za 60 minut intenzivně vypráno.

Quick 30 (Rychlý 30)
Pro jemně zašpiněné (spodní) prádlo s hmotností náplně do 2 až 3 kg.

Silent Wash (Tiché praní)
Program využívá valivý pohyb prádla v bubnu. Celý proces je velice 
efektivní i při snížení hlučnosti praní na minimum.

Normal (Standardní máchání)
Standardní počet máchání. Není zvolena žádná doplňující volba.
 

Rinse+ (Máchání navíc)
Ke standardnímu počtu máchání přidá jedno máchání navíc.
 

Rinse++ (Dvě máchání navíc)
Ke standardnímu počtu máchání přidá dvě máchání navíc.
 

Normal + Hold (Máchání s přidržením)
Po procesu máchání zůstane prádlo namočené ve vodě do doby, 
než uživatel stiskem tlačítka “Start” spustí odstřeďování.
 

Rinse+ + Hold (Máchání navíc s přidržením)
Po procesu jednoho přidaného máchání zůstane prádlo namočené 
ve vodě do doby, než uživatel stiskem tlačítka “Start” spustí odstřeďování.
 

Automatické čistění bubnu (aktivace dvojstiskem “Rinse” a “Temp.”)
Eliminace nečistot na bubnu a vaně. Buben bude propírán horkou vodou.  
 

TIP: Samostatné odstřeďování
1. Zapnete pračku tlačítkem “Napájení“. 
2. Nastavíte rychlost odstřeďování. 
3. Spustíte odstřeďování tlačítkem “Start“.
 

TIP 2: Vypnutí zvukové signalizace
Přidržením pravého tlačítka “Option” a “Rinse”.


