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Благодаря Ви, за избора на перална 
машина  Hoover. 
Ние сме горди да винаги да Ви предлагаме 
нови, иновативни и високотехнологични 
продукти,в цялата гама от домакински 
електроуреди, които да  Ви осигурят истинска 
помощ в ежедневните Ви задължения. 
 
Внимателно прочетете тези инструкции 
за правилна и безопасна работа с уреда 
и за полезните  съвети за ефективна 
поддръжка. 
 

Използвайте пералната машина 
само, след като прочете внимателно 
тези инструкции. Препоръчваме ви да 
запазите тези инструкции в добро 
състояние за всички бъдещи ползватели 
на уреда.  
 
Моля проверете дали уреда е доставен с 
инструкции за експлоатация, гаранционна 
карта, адрес на сервиз и етикет за 
енергийна ефективност. Препоръчваме ви 
да пазите всички тези документи. 
 
Всеки продукт се идентифицира с 16-
цифрен код, наречен сериен номер, 
отпечатан върху стикер, поставен върху 
уреда (в областта на врата) или върху 
гаранционната карта. Този код е като 
идентификационна карта на продукта, 
може да се наложи да го регистрирате и 
ще ви потрябва, при контакт със 
сервизният център на Hoover. 
 

 
 

 

Този уред е маркиран в 
съответствие с Европейска 
Директива 2012/19/ЕС за Oтпадъци 
от Eлектрическо и Eлектронно 
Oборудване (ОЕЕО). 

 

 ОЕЕО съдържат както замърсяващи 
вещества (които могат да доведат до 
негативни последици за околната среда), 
така и основни компоненти (които могат да 
бъдат използвани повторно). Важно е ОЕЕО 
да са обект на специална обработка, за да се 
премахнат и да се депонират правилно 
всички замърсители, и да се възстановят и 
рециклират всички материали. Гражданите 
могат да играят важна роля в гарантирането, 
че ОЕЕО нямат да станат проблем за 
околната среда; от съществено значение е да 
се следват някои основни правила: 
 

l ОЕЕО не трябва да се третират като битов 
(домакински) отпадък; 

 

l ОЕЕО трябва да бъдат предавани в 
съответните пунктове за събиране, управлявани 
от общината или от регистрирани компании. В 
много страни  може да има събиране от дома на 
големи ОЕЕО. 

 
В много страни, когато си купите нов уред, 
старият може да бъде върнат на продавача, 
който трябва да го вземе безплатно на база 
едно-към-едно, ако оборудването е от сходен 
вид и има същите функции като закупеното 
оборудване. 
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1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ 

l Тези уреди са предназначени 
да бъдат използвани за домакински 
и подобни приложения, като 
например:  
- кухни за персонал в магазини , 
офиси и друга работна среда; 

- ферми ; 
- от клиенти в хотели, мотели 
и други подобни; 

- обекти тип легло и закуска. 
Различното използване на този уред 
извън домакинското му приложението 
или за типични домакински функции, 
като професионалното му използване  
от експерт или обучени потребители, 
не  се допуска,  дори и в по-горните 
приложения. Ако уредът се използва 
по начин, несъвместим с употребата 
му за домакински нужди , това може 
да намали живота на уреда и 
да анулира гаранцията на 
производителя. Всяка повреда на 
уреда или друга повреда, или загуба 
произтичаща от използване, което не 
е в съответствие с използването на 
уреда за домашни цели  (дори ако се 
намира домашна среда), не се 
приема от производителя, което е в 
пълно съответствие със закона. 

 
l Този уред може да се използва от 
деца на възраст от 8 години и 
повече, и от хора с ограничени 
физически, сетивни или умствени 
способности, или липса на опит и 
познания, само ако се наблюдават 

или са инструктирани относно 
използването на уреда по 
безопасен начин и да разбират  
опасността от изполването му. 
Децата не бива да си играят с 
уреда. Почистване и поддръжка на 
уреда да не се извършва от деца. 

 

l Децата трябва да бъдат 
наблюдавани за да се уверите, 
че не играят с уреда. 

 

l Децата на по-малко от 3 
години трябва да се държат 
далеч от уреда, и да се 
наблюдават непрекъснато. 

 

l Ако захранващият кабел е 
повреден, трябва да бъде заменен 
от производителя, неговият сервиз 
или квалифициран техник. 

 

l За свързване на уреда с 
вода, използвайте само 
комплекта маркучи доставен 
с уреда.(Не използвайте стар 
комплект маркучи за връзка). 

 

l Налаягането на водата трябва 
да е между 0,05 MPa и 0,8 MPa. 

 

l Уверете се,че килима не пречи 
на основата на машината и 
отворите и за вентилация. 

 

l Състояние ИЗКЛ. се постига като 
поставите съответната отметка на 
контролното копче (програматора) 
във вертикална позиция. Всяка 
друга позиция на контролното 
копче (програматора) определя 
машината в състояние ВКЛ. 
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l След инсталирането уреда 
трябва да се постави така, че 
контакта му да е достъпен. 

 

l Максималният капацитет на 
натоварване на сухо пране 
зависи от модела (вижте 
контролният панел). 

 

l За да се консултирате с 
продуктовият етикет се 
обърнете към website на 
производителя. 

 
 

 
l Преди да почистване и 
поддръжка, изключете уреда 
от контакта и спрете 
захранването му с вода. 

 

l Уверете се, че електрическата ви 
система е заземена. В противен 
случай, потърсете квалифицирана 
професионална помощ. 

 

l Моля, не използвайте преобразуватели, 
разклонители и удължители. 

 

 
 
l За да изключите машината 
от контакта, не дърпайте 
захранващият кабел или уреда. 

 

l Не излагайте пералната машина 
на дъжд, директна слънчева 
светлина или природните стихии. 

 
l В случай на дефект и/или 
неизправност, изключете уреда,  
затворете водната връзка и не 
започвайте да поправяте уреда 
веднага. Свържете се с 
оторизираният ни сервизен 
център и използвайте само 
оригинални резервни части. 
Не изпълненото на тези 
инструкции може да застраши 
безопасността на уреда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Поставяйки  и маркирайки този 
продукт, ние декларираме на наша 
отговорност, че той е в съотвествие 
със всички Европейски изисквания 
за безопастност, здравни и 
екологични норми. 
 
 

 

Инструкции за безопасност  
 

 ВНИМАНИЕ:  
водата може да достигне 
до висока температура, по 
време на процеса на пране. 
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2. ИНСТАЛИРАНЕ 

A

B

 
B

B

B
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l Развийте двата или четирите 
винта "A" на гърба на 
пералнята и махнете двете или 
четирите подложки "B" както е 
показано на фигура 1. 

 

2

 
 

l Поставете предоставените 
облицовки "С" (фиг. 2). 
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l Пералната машина следва да се 
свърже с водоснабдителната мрежа 
чрез новата тръба, приложена към 
уреда (в барабана). Не използвайте 
старата тръба за тази цел. 
 

l Свържете единия край на входната 
тръба за водата с чупещо рамо към 
електрическия клапан (в горната задна 
част на машината), а другия край към 
кран или 3/4" газова връзка. 
 

l Поставете пералната машина в 
близост до стената, като се уверите, 
че тръбата не е прегъната или 
смачкана. Закачете изходната 
тръба към края на мивката или 
за предпочитане към фиксиран 
канализационен извод с диаметър, по- 
голям от от този на изходната тръба и 
 

 на височина от най-малко 50 cm и 
максимум 75 cm от пода (фиг. 4). 

 

l При необходимост използвайте 
извития аксесоар, за да 
закрепите и подпрете изходната 
тръба по-здраво. 

 

Ако Вашият модел разполага с тази 
функция: 
 

l За да преместите пералната 
машина лесно, завъртете лоста 
надясно. След като приключите с 
местенето на машината, върнете 
лоста в първоначалната му позиция. 

 

l Нивелирайте машината, като 
регулирате предните крачета (фиг. 5). 
a) Завъртете гайката по 
часовниковата стрелка, за да 
освободите винта на крачето. 
b) Повдигнете или понижете 
крачето, като го въртите, докато 
застане стабилно на пода. 
c) Заключете крачето в позицията 
му, като завъртите гайката обратно 
на часовниковата стрелка, докато 
застане срещу дъното на пералната 
машина. 

 

l Уверете се, че уредът е нивелиран 
както трябва. 

 

l Уверете се, че пералната машина 
не се клати, като опитате да движите 
два диагонално разположени горни 
ъгъла едновременно. 

 

l Ако местите пералната машина от 
едно място на друго, след това трябва 
отново да нивелирате крачетата. 
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l Свържете маркуча към захранващото 
кранче (фиг. 6) използвайте за целта 
маркуча доставен с уреда (не 
използвайте повторно стари маркучи). 

 
l Някои модели може да включват една 
или повече от следните функции: 

 
l HOT&COLD (фиг.7):  
Позволява връзка към топла и 
студена вода за по-висока енергийна 
ефективност. 
Свържете сивият маркуч към връзката за 
студена вода  и червената тръба към 
връзката за топла вода. Машината може 
да бъде свързана и само към студена 
вода: в този случай, някои програми могат 
да стартират няколко минути по-късно. 

 
l AQUASTOP (фиг. 8):  
устройството се намира на захранващата с 
вода тръба и е предназначено да спре теч на 
вода; в този случай, червен маркер ще се 
появи на прозореца “A”  и тръбата трябва да 
бъде сменена.За да развиете гайката, 
натиснете заключващото устройство "B". 

 
l AQUAPROTECT – ЗАХРАНВАЩА 
ТРЪБА С  ПРЕДПАЗИТЕЛ (фиг.9): 
В случай на водни течове от основната 
вътрешна тръба "C", прозрачната 
външна тръба "D" ще задържи водата, 
за да се позволи на цикъла на пране, 
за да се изпълни. След края 
на прането се обърнете към 
оторизираният сервизен център за да 
смени захранващата тръба. 
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Водни връзки 
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3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ 

 
 

ВНИМАНИЕ: когато сортирате прането 
се уверете че: 
 

- сте махнали от прането метални предмети 
като шноли, карфици, монети и др.; 

- калъфките на възгллавници са с копчета, 
ципове и кукички и те са закопчани,и 
дългите връвки на халатите са завързани 
на възел; 

- кукичките на пердетата  да са махнати. 
- прочете внимателно етикетите за пране 
на дрехите 

- да премахвате всички устойчиви петна, 
използвайки специфични препарати. 

 

l Когато перете одеяла, покривки за легла 
или тежки дрехи, ви препоръчваме да 
избягвате центрофугиране. 

 

l При пране на вълна се уверете, че 
изделието може да се пере в машина. 
Вижте етикета за тъкани. 

 

 
 

Ръководство за екологично и икономично  
ползване на вашият уред. 
 
Максимализиране размера на прането. 
 

l За да постигнете оптимален разход на 
енергия, вода, препарат и време  
заредете машината с целият и 
капацитет. Пестите до 50% енергия при 
пране с пълна машина, вместо пране на 
2 пъти с наполовина пълна машина. 

 
Имате ли нужда от предпране? 
 

l Само при силно замърсено пране! 
СПЕСТИ препарат, време, вода и от 5 
до 15% енергия като не ИЗБЕРЕТЕ 
предпране (предварително изпиране) 
при нормално замърсено пране. 

 
Необходимо ли е пране с гореща вода ? 
 

l Третирайте предварително петната с 
препарат или накиснете преди пране, 

за да намалите необходимостта от 
пране с гореща вода.	  
Пестете енергия като използвате 
програми за пране на ниска 
температура. 

 

Преди да използвате програма за сушене 
(ПЕРАЛНА МАШИНА СЪС СУШИЛНЯ) 
 

l СПЕСТЕТЕ енергия и време, като 
изберете висока скорост на 
центрофугиране, за да се намали 
съдържанието на вода в прането, преди 
да използвате програма за сушене. 

 

Следвайте бързото ръководство с 
препоръка за използване на  перилните 
препарати на различните температури. 
Във всеки случай, винаги четете 
инструкциите на перилните препарати за 
правилно им използване и дозиране. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Съвети за пълнене 
 

Полезни предложения за 
използване 
 

Когато перете силно замърсено 
бяло пране ви препоръчваме да 
използвате програма памук на 60°C 
или повече и прах за пране ( усилен ) 
съдържащ избелващи агенти, така че 
на средна/висока температура да 
даде отлични резултати. 

При пране между 40°C и 60°C 
използваният препарат трябва да е 
подходящ за типа тъкан и нивото на 
замърсяване. Нормалните прахове са 
подходящи за бели или цветни силно 
замърсени тъкани, докато течните 
препарати или „запазващи цвета“ 
прахове са подходящи за цветни 
слабо замърсени тъкани. 

За пране на температура под 40°C 
ви препоръчваме да използвате течни 
препарати, на които е написано,  че са 
подходящи за използване при пране 
на ниска температура. 

За пране на вълна или коприна 
използвайте само препарати предназначени 
специално за тези тъкани. 
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4. ПОДДРЪЖКА И 
ПОЧИСТВАНЕ 

За почистване на външната страна на 
пералната машина използвайте влажна 
кърпа, като избягвате абразиви, спирт и/или 
разтворители. Пералната машина не се 
нуждае от специална грижа за обичайно 
почистване: почиствайте отделенията на 
чекмеджето и филтъра; по-долу са посочени 
съвети за преместване на машината или при 
дълги периоди, в които тя не се използва. 
 

 
 

l Пералната машина се снабдява със 
специален филтър, улавящ едри остатъци, 
като копчета или монети, които могат да 
запушат канала. 

l Налично само при определени модели: 
издърпайте гофрирания маркуч, отстранете 
тапата и източете водата в съд. 

l Преди да развиете филтъра, ви 
препоръчваме да поставите попивателен 
парцал под него, за да запазите пода сух. 

l Завъртете филтъра обратно на 
часовниковата стрелка до края във 
вертикална позиция. 

l Извадете и почистете филтъра; когато 
приключите, го поставете на мястото му, 
като го завъртите по часовниковата стрелка. 

l Повторете горните стъпки в обратен ред, за 
да сглобите всички части. 

 

 
 

 
 

l В случай че пералната машина се 
съхранява в неотоплявано помещение 
за дълъг период от време, източете 
цялата вода от тръбите. 

 

l Изключете пералната машина от 
контакта. 

 

l Отстранете тръбата от ремъка и я 
спуснете, като източите водата изцяло 
в купа. 

 

l Закрепете тръбата за източване с 
ремъка, когато приключите. 

 

 
 

l Натиснете бутона (А). 
 

l Задръжте бутона натиснат и обърнете 
дозатора за препарат навън. 

 

l Отстранете дозатора и го почистете. 
 

l Препоръчва се да се премахне 
останалия в отделенията препарат, за 
да избегнете натрупване, което може 
да причини блокажи и да ограничи 
потока на вода от дозатора към 
барабана. 

 

l Издърпайте и извадете уловителя(ите) 
(S), който(ито) се намира(т) в задната 
част на дозатора и ги почистете 
внимателно. 

 

l Отстранете твърдите остатъци, които 
блокират отворите в отделенията. 

 

B

A

C

S

 
 

 
 

Поставете издатините, както е показано 
(В). Завъртете дозатора за препарат 
към нишата (С) във вратата, докато 
издатините щракнат на място. 
 

Почистване на филтъра 

Съвети за местене или 
продължителен период на престой 

Почистване на чекмеджето за 
препарат и отделенията му 

Монтаж 
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5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО 
ЗА УПОТРЕБА 

Тази перална машина автоматично 
контролира нивото на водата според 
вида и количеството пране. Тази система 
намалява консумацията на енергия и  
значително редуцира времето за пране. 
 

 
 

l Включете машината и изберете 
желаната програма. 

 

l Ако е необходимо настройте 
температурата на пране и натиснете 
желаните бутони за опции. 

 

l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да 
стартирате прането. 

 

Ако спре ел.захранването докато 
машината работи, специална памет 
ще запамети настройките и когато 
ел.захранването се възобнови, 
машината ще продължи цикъла на 
пране от там докъдето е  стигнала. 
 

l В края на програмата, на дисплея ще се 
появи съобщение "End" ("край"), а при някой 
модели ще светнат всички индикаторни 
лампички за етапа на изпиране. 

 

 
 

l Изключете пералната машина 
 

За всеки тип пране погледнете 
таблицата с програми и следвайте 
последователността както е посочено. 
 

 
 

Налягане на водата: 
min. 0,05 MPa - max. 0,8 MPa 
 

Центрофуга (обр.) 
виж табелката 
 

Консумирана мощност / мощност на  
предпазителя / Захранващо напрежение 
виж табелката 
 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ И 
ПРОГРАМИ 

}

A

BGF H C E D

I

L M

 
 

A Сензорен контрол (с бутон 
ВКЛ./ИЗКЛ.) 

B Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. 
C Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ 
D Бутон за ОПЦИИ 
E Бутон за БЪРЗА / СТЕПЕН 
НА ЗАМЪРСЯВАНЕ 

F Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА 
G Бутон за СКОРОСТ НА 
ЦЕНТРОФУГИРАНЕ 

H Бутон НОЩ И ДЕН 
F+G ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИШИ 
I Дигитален дисплей 
L Светлинен индикатор за 
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА 

M Зона ONE Fi EXTRA 
 
 

Избор на програма 
 

Изчакайте докато светлинният 
индикатор за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА 
изгасне, преди да отворите вратата. 

Техническа информация 
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Бутони ОN(Вкл.)/OFF (Изкл.) 
 

"Натиснете  поне за 1 секунда бутона на 
избраната програма	   , за да включите 
уреда (дисплеят ще светне, показвайки 
параметрите на избранaта програма). За 
да изключите уреда, натиснете бутона 
OFF(Изкл.) 	  най-малко за 3 секунди. " 
 
Бутон за ИЗБОР НА ПРОГРАМА 
 

За да настроите програма натиснете 
съответния бутон	   , индикаторите за 
програмата  светнат. 
 

 
 

Индикатори за ИЗБОР НА БУТОН 
 

Светват при натискането на съответния 
бутон.	    
 

"X Red Light" 
 

"X Red Light" светва при натискането на 
всеки бутон от Сензорния контрол  
със светлина, която избледнява по 
краищата.	    
Изключва се постепенно в рамките на 5 
минути след последното натискане на 
бутон, за да се спести енергия. 
 

 
 

 
 

l Натиснете, за да стартирате избраната 
програма. 

 

 
 
ДОБАВЯНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА 
АРТИКУЛИ СЛЕД НАЧАЛОТО НА 
ПРОГРАМАТА (ПАУЗА) 
 

l Натиснете и задръжте бутона 
СТАРТ/ПАУЗА за около 2 секунди 
(някои светлинни индикатори и 
индикаторът за оставащото време ще 
мигат, като показват, че машината е 
поставена на пауза). 

 

l Изчакайте СВЕТЛИННИЯ ИНДИКАТОР да 
се изключи, преди да отворите вратата. 

 

 
 

l След  като добавите или извадите 
артикули, затворете вратичката и 
натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА 
(програмата ще продължи от мястото, 
където е била прекъсната). 

 

 WARNING:  
Не докосвайте дисплея (и Сензорния 
контрол), докато поставяте щепсела, 
тъй като машината калибрира 
системите през първите пет секунди: 
ако докоснете дисплея, тя не може да 
работи както трябва. В този случай 
извадете щепсела и повторете 
операцията. 

Сензорен контрол 
Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. 

Затворете вратата, ПРЕДИ да 
изберете бутона за СТАРТ/ПАУЗА. 

Когато бутонът СТАРТ/ПАУЗА бъде 
натиснат, възможно е да са 
необходими няколко секунди, за да 
започне уредът да работи. 

Преди да отворите вратата се 
уверете, че нивото на водата е под 
нивото на отваряне, за да избегнете 
наводнение. 
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ОТМЯНА НА ПРОГРАМАТА 
 

l За да отмените програмата, натиснете 
бутона ВКЛ./ИЗКЛ. (за около 3 секунди). 

 
l Изчакайте 2 минути, докато защитното 
устройство отключи вратата. 

 

 
 

 
 

l Този бутон ви позволява да зададете 
предварително програмата за пране, 
за да отложите старта и с до 24 часа. 

 
l За да отложите старта, използвайте 
една от следните процедури: 

 
- Изберете желаната програма. 

 
- Натиснете веднъж бутона за отложен 
старт, за го активирате (на екрана ще 
се появи h00 ) и след това го 
натиснете отново, за да зададете 
отложен старт с 1 час (на екрана ще 
се появи h01). Предварително 
зададеното време за отложен старт 
се увеличава с 1 час с всяко 
натискане на бутона, до изписване на 
h24 върху екрана, след което, при 
следващо натискане на бутона 
отложеният старт ще се рестартира и 
ще започне отброяването от нула. 

 
- Потвърдете като натиснете бутона 
СТАРТ/ПАУЗА (светлината на екрана 
започва да премигва). Отброяването 
ще започне и след изтичането му, 
програмата ще стартира автоматично. 

 
l Възможно е да прекратите отложения 
старт, като натиснете бутона за 
ВКЛ./ИЗКЛ. (за около 3 секунди). 

 

При прекъсване на електрозахранването, 
при стартираната програма, специална 
памет запазва избраната програма и при 
възстановяване на електрозахранването, 
програмата продължава от там, 
откъдето е била прекъсната. 
 

 
 

Този бутон ви позволява да избирате 
между три различни опции: 
 
- ПРЕДПРАНЕ 
 

l Тези опция ви позволява да правите 
предпране и е много полезна при силно 
замърсено пране (може да бъде 
използвана само при някои програми както 
е показано в таблицата с програмите). 

 

l Препоръчваме ви да използвате само 
20% от препоръчителните количества, 
показани на опаковката на перилния 
препарат. 

 
- AQUAPLUS 
 

l Тази опция (налична само за някои 
програми) ви позволява да перете с по-
голямо количество вода. Заедно с новото 
комбинирано действие на циклите на 
въртене на барабана, с поемане и 
извеждане на вода, получавате идеално 
чисти, изплакнати дрехи, а препаратът е 
разтворен перфектно, което осигурява 
ефективно почистване. 

 

l Тази функция е създадена за хора с 
деликатна и чувствителна кожа, за които и 
най-малките остатъци от препарат могат 
да причинят раздразнения или алергии. 

 

l Тази функция се препоръчва и при пране 
на много замърсени детски изделия, при 
които е необходимо по- голямо количество 
препарат, или при пране на хавлиени 
изделия, чиито фибри са склонни към 
задържане на препарат. 

 
- HYGIENE + 
 

Може да активирате тази опция при 
зададена температура от 60°C. Тази опция 
ви позволява да изперете дрехите си, като 
поддържате еднаква температура по време 
на целия цикъл. 
 

Следните опции следва да се 
избират преди натискане на бутона 
СТАРТ/ПАУЗА. 
Ако е избрана опция, която не е 
съвместима с избраната програма, 
индикаторът за опция първо мига и 
след това се изключва. 

Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ 

Бутон за ОПЦИИ 
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Този бутон ви позволява да избирате 
между две различни опции, в зависимост 
от избраната програма. 
 
- БЪРЗА  
 

Този бутон става активен, когато изберете 
програма БЪРЗА (14/30/44 мин.) от 
селектора. Също така ви позволява да 
изберете една от трите посочени 
продължителности. 

 
- Бутон за СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ 
 

l След като изберете програма, 
зададеното време за пране на тази 
програма ще се покаже автоматично. 

 

l Тази опция ви позволява да избирате 
между 3 степени на интензивност на 
пране, които променят продължителността 
на програмата, в зависимост от степента 
на замърсяване на тъканите (може да се 
използва само при някои програми, както 
е показано в таблицата с програми). 

 

 
 

l Този бутон ви позволява да променяте 
температурата на програмите на 
пране. 

 

l Не е възможно да увеличите температурата 
над позволения максимум за програмата, с 
цел предпазване на тъканите. 

 

 
 

l С натискането на този бутон е възможно да 
намалите максималната скорост и ако 
желаете да отмените центрофугирането. 
отмяна на скоростта на центрофугиране. 

 

l Ако на етикета не е посочена 
конкретна информация, можете да 
използвате максималната скорост на 
центрофугиране в програмата. 

 

 
 
l За да активирате отново цикъла на 
центрофугиране, натискайте бутона, 
докато достигнете желаната скорост. 

 
l Възможно е да променяте скоростта на 
центрофугирането без да паузирате 
машината. 

 

 
 

 
 

 
 

l Тази опция редуцира средната скорост на 
въртене до 400 оборота в минута, когато 
това е приложимо, увеличава нивото на 
водата по време на изплакване и държи 
прането накиснато във вода след последното 
изплакване, това предпазва влакната.  

 
l По време на фазата, в която водата се 
задържа в барабана , съответният 
светлинен индикатор мига, което 
показва, че машината е в застой. 

 

Ако е зададена опция, несъвместима с 
избраната програма, индикаторната 
лампичка първо премигва и след 
това изгасва. 
 

Бутон за БЪРЗА / СТЕПЕН НА 
ЗАМЪРСЯВАНЕ 

Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА 

Бутон за СКОРОСТ НА 
ЦЕНТРОФУГИРАНЕ 

За да се предотврати евентуално 
повреждане на тъканите, не можете 
да увеличите скоростта над 
допустимия максимум. 

Предозирането на препарата може да 
предизвика прекомерно количество 
пяна. Ако машината засече прекомерно 
количество пяна, тя може да изключи 
фазата на центрофугиране или да увеличи 
продължителността на програмата и да 
повиши потреблението на вода. 

Машината е оборудвана със специално 
електронно устройство, което спомага 
по време на центрофугиране при 
небалансирано зареждане. Това 
намалява шума и вибрациите и 
удължава живота на машината. 

Бутон НОЩ И ДЕН 
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l Отменете опцията и в края цикъла ще  
продължи с центрофуга (чиято скорост 
може да редуцирате или отмените черз 
съответният бутон) и фаза на изпразване. 

 
l Благодарение на електронният контрол, 
водата в междините фази се изпомпва 
безшумно, правейки тази опция много 
подходя за пране през нощта. 

 

 
 

l При едновременното натискане на 
бутона за НОЩ И ДЕН и бутона за 
ОТЛОЖЕН СТАРТ за около 3 секунди, 
машината ви позволява да заключите 
клавишите. По този начин можете да 
избегнете нежелани грешки, ако без да 
искате натиснете бутон от екрана по 
време на цикъл. 

 
l Заключването на клавишите може да 
се отмени с натискане на двата бутона 
едновременно или чрез натискане на 
бутона ВКЛ./ИЗКЛ. (за около 3 секунди). 

 

 
 

Индикаторната система на екрана ви 
позволява да следите постоянно 
състоянието на машината. 
 

1

6

3 2 4 978 5 6

 
 
1)  СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА 
 ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА 
 

l Светлинният индикатор светва, когато 
вратата е плътно затворена. 

 

 
 

l При натискане на СТАРТ/ПАУЗА при 
затворена врата на машината, 
светлинният индикатор ще премигне и 
след това ще светне. 

 

 
 
l Изчакайте СВЕТЛИННИЯ ИНДИКАТОР 
да се изключи, преди да отворите 
вратата.   

 
2) СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ 
 

Показва, че скоростта на центрофугиране за 
избраната програма може да бъде 
променена  или пропусната от съответния 
бутон. отмяна на скоростта на 
центрофугиране. 

 
3) ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗПИРАНЕ 
 

Показва, че температурата на изпиране 
за избраната програма може да бъде 
променена (ако е позволено) от 
съответния бутон. студено изпиране. 

 
4) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
 

l Когато е избрана програмата, на 
екрана автоматично се показва 
продължителността на програмата, 
която може да варира, в зависимост от 
зададените опции. 

 
l При стартиране на програмата ще 
бъдете информирани постоянно за 
оставащото време. 

 
l Уредът изчислява оставащото време 
до края на избраната програма, на 
база стандартно зареждане. По време 
на цикъла уредът коригира времето, в 
зависимост от размера и състава на 
зареждането. 

 

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИШИ 

Дигитален Дисплей 

Затворете вратата ПРЕДИ да 
изберете бутона за СТАРТ/ПАУЗА. 

Ако вратата не е затворена добре, 
светлинният индикатор ще мига за 
около 7 секунди, след което командата 
за старт ще бъде автоматично изтрита. 
В този случай, затворете правилно 
вратата и натиснете бутона за 
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5) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА СТЕПЕН 
 НА ЗАМЪРСЯВАНЕ 
 
l След като изберете програма, 
светлинният индикатор автоматично 
ще посочи зададената степен на 
замърсяване за тази програма. 

 
l С избирането на различна степен на 
замърсяване, съответният светлинен 
индикатор ще светне. 

 
6) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ОПЦИИ 
 
Светлинният индикатор показва опцията, 
която може да бъде избрана от 
съответния бутон. 

 
7) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА 
 ЗАКЛЮЧВАНЕ НА БУТОНИ 
 
Индикаторната лампичка показва, че 
бутоните са заключени. 

 
8) WI-FI (само при някои модели) 
 

l При моделите с Wi-Fi връзка, иконата 
показва, че Wi-Fi системата работи. 

 
l За информация относно функционалностите 
и инструкциите за лесна конфигурация 
на Wi-Fi връзката, моля, вижте  
раздел "Изтегляне" на 
http://wizardservice.candy-hoover.com. 

 
9) Kg MODE (функцията е активна 
 само при някои програми) 
 

l При програмите с активна функцията 
"Kg MODE" , през първите няколко 
минути уредът изчислява теглото на 
зареденото пране, давайки актуална 
информация за количеството върху 
екрана в реално време. Всяко 
количество показано на екрана е 20% 
от максималния капацитет на 
зареждане. Когато се избере програма, 
максималният капацитет се изписва на 
екрана. 

 

l По време на всяка фаза от прането, 
"Kg MODE" позволява да наблюдавате 
информация относно зареждането в 
барабана, а през първите минути от 
прането, индикаторът: 

 
- задава необходимото количество 
вода; 

 
- определя продължителността на 
програмата; 

 
- контролира изплакването, в 
зависимост от вида тъкани; 

 

- регулира ритъма на въртене на 
барабана според тип тъкани; 

 

- разпознава наличието на пяна, и ако е 
необходимо, увеличава количеството 
вода по време на изплакване; 

 
- регулира скоростта на центрофугиране 
според зареждането, и така 
предотвратяване дисбаланс. 
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Този уред е снабден с технология  
ONE Fi EXTRA, която позволява да бъде 
управляван от разстояние чрез 
приложение, благодарение на Wi-Fi 
функцията. 
 
РЕГИСТРИРАНЕ НА МАШИНАТА  
(В ПРИЛОЖЕНИЕТО) 
 

l Изтеглете приложението Hoover  
Wizard на Вашето устройство. 

 

 
 

 
 

l Отворете приложението, създайте 
потребителски профил и регистрирайте 
уреда, като следвате инструкциите на 
екрана на телефона или тези от 
"Бързото ръководство" съпътстващо 
машината. 

 

 
 

 
 

БЕЛЕЖКИ: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ONE Fi EXTRA 
 

Приложението Hoover  Wizard е 
налично за  таблети и телефони с 
операционни системи Android и iOS. 

Открийте всички детайли за функциите 
ONE Fi EXTRA, като преглеждате 
приложението в режим DEMO. 

Процесът на регистрация (Бърза 
регистрация) е улеснен, когато 
използвате телефон снабден с NFC 
технология (Near Field Communication); в 
този случай, следвайте инструкциите на 
екрана на телефона, ПОСТАВЕТЕ И 
ЗАДРЪЖТЕ БЛИЗО ДО логото на  
ONE Fi EXTRA на машината, когато 
приложението ви накара да го направите. 

Поставете смартфона, така че 
антената NFC на гърба да съвпада с 
позицията на логото ONE Fi EXTRA 
на уреда (както е показано по-долу). 
 

 

Ако не знаете позицията на антената 
NFC, леко движете смартфона с 
кръгообразни движения над логото на 
ONE Fi EXTRA, докато приложението 
не потвърди, че е установена връзка. 
За да бъде трансферът на данни 
успешен, е важно ДА ДЪРЖИТЕ 
СМАРТФОНА ВЪРХУ ТАБЛОТО ПО 
ВРЕМЕ НА ТЕЗИ НЯКОЛКО СЕКУНДИ 
ОТ ПРОЦЕДУРАТА; съобщение върху 
устройството ще ви информира за 
правилния резултат от операцията и 
ще ви каже, когато можете да 
преместите телефона. 

Дебелите калъфи или металните 
стикери върху телефона могат да 
попречат на прехвърлянето на 
данни между машината и телефона. 
Свалете ги, ако е необходимо. 

T Подмяната на някои от 
компонентите на смартфона (напр. 
задния капак, батерията и т.н.) с части, 
които не са оригинални, може да 
доведе до отстраняване на антената 
NFC, като попречи на цялостната 
употреба на приложението. 
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ЗАДАВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА 
МАШИНАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ (ЧРЕЗ 
ПРИЛОЖЕНИЕТО) 
След регистрацията на машината, всеки 
път когато искате да я управлявате от 
разстояние чрез приложението, първо  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

трябва да заредите прането, перилния 
препарат, да затворите вратата и да 
изберете SMART FI+ позицията на 
уреда. След това може да я управлявате 
от разстояние чрез командите в 
приложението. 
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ПРОГРАМА 

 

 
(MAX.) * 

1) 

ПЕРИЛЕН 
ПРЕПАРАТ 

(вж. контролен панел)  

      (MAX.) 1 o 2   

 
 Всичко в 
 едно 20°C 

2) 
4) 4 4 4 4 4 4,5 20°    

 
 Всички 

 хигиенни 
4) 

3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 60°    

 
Всичко в едно  

59 Min. 5 5,5 6 6,5 7 8 40°    

 Деликатни 2 2 2 2 2 2,5 40°    

 Изплакване - - - - - - -    

 
 Смесени и 

 цветни 
2) 
4) 3 3 3 3 3 3,5 40°   ( ) 

 Вълна и коприна 1 1 1 1 1 1,5 30°    

  Памучни**  2) 
 4) 5 5,5 6 6,5 7 8 90°   ( ) 

   14' 1 1 1 1 1 1,5 30°    

  Бърза 3)  30' 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 30°    

   44' 2 2 2 2 2,5 3 40°    

 
Източване и 
центрофуга - - - - - - -    

 

Позиция, която трябва да изберете, когато искате да активирате 
дистанционния контрол през приложението (през Wi-Fi). Като алтернатива, 
натискането на бутона „СТАРТ/ПАУЗА“  на уреда ще извърши програмата 
„Авто хигиена“, направена да почисти барабана. 

 
 
 
 
 
 

Таблица с програми 
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Моля прочетете тези инструкции: 
* Максималният капацитет на натоварване 
на сухо пране зависи от модела (вижте 
контролният панел). 

 

 
 

 
 

" "

 

 
 
Скоростта на центрофугиране също е 
възможно да се понижи, за да съответства на 
насоките от етикета на тъканта; а за много 
деликатни тъкани отменете центрофугирането 
изцяло; тази опция е достъпна от бутона за 
скорост на центрофугиране. Тази функция 
може да се активира с бутона ИЗБОР НА 
ЦЕНТРОФУГА. Ако на етикета не е посочена 
конкретна информация, можете да използвате 
максималната скорост на центрофугиране, 
предвидена за програмата. Предозирането на 
препарата може да предизвика прекомерно 
количество пяна.  Ако уредът открие наличие 
на прекомерно количество пяна, тя може да 
изключи фазата на центрофугиране или да 
увеличи продължителността на програмата и 
да повиши потреблението на вода. 
 

( ) Само с избрана опция ПРЕДПРАНЕ 
(програми с налична опция 
ПРЕДПРАНЕ). 

 

 

1) След избор на програма, на екрана 
се посочва препоръчителната 
температура, която може да бъде 
понижена (ако позволява) от 
съответния бутон. 
 

 

2) За показаните програми можете да 
регулирате продължителността и 
интензивността на прането с 
помощта на бутона НИВО НА 
ЗАМЪРСЯВАНЕ. 
 

 

3) Изборът на БЪРЗА програма от 
селектора, ще можете да 
изберете една от трите бързи 
програми с продължителност 
14’, 30’ и 44’. 
 

 

4) Налична е функция с пара.  
 

l ПРЕДПРАНЕ Ако дозаторът има конкретно 
отделение за предпране, изсипете 
препарата в него. В противен случай, 
изсипете препарата в перфорираната част 
на барабана, като спазвате индикациите за 
доза на производителя на препарата. 

 

 
 

 

** СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПАМУК 
СПОРЕД (EU) No 1015/2010 и 
No1061/2010. 
 
ПРОГРАМА ЗА ПАМУК С 
ТЕМПЕРАТУРА 60°C 
 

ПРОГРАМА ЗА ПАМУК С 
ТЕМПЕРАТУРА 40°C 
 
Тези програми са подходящи за изпиране 
на нормално замърсено памучно пране 
и са най-ефективните програми по 
отношение комбиниран разход на вода и 
енергия за изпиране на памучни дрехи. 
Тези програми отговарят на 
температурата посочена на етикетите на 
дрехите и действителната температура 
на водата може леко да се различава. 

Преди да затворите капака и да 
започнете прането, уверете се, че 
вътрешният барабан е идеално 
затворен. Ако е възможно, подравнете 
индикаторите за позиция с барабана, 
за да осигурите най-доброто пране. 

ВАЖНО: не използвайте режима за 
предпране с опция за отложен старт. 
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За почистване на различни видове тъкани и 
разнообразни нива на замърсяване 
пералната машина има специфични програми 
за удовлетворяване на всички нужди за 
изпиране (вж. таблицата с програми). 
 
Технология All In One 
Пералнята е оборудвана с иновативна 
система с пръскачки с високо налягане, 
които впръскват смес от вода и 
препарати директно върху дрехите. 
Специалното движение на мотора 
регулира движението на барабана в 
началото на всяка програма. В 
комбинация с водните пръскачки с 
високо налягане, които впръскват смес 
от вода и препарат в дрехите, 
програмата включва движения на 
въртене, които помагат на препарата да 
проникне в тъканите, отстраняват 
замърсяванията и осигуряват най-
доброто изпълнение при прането. 
Системата ALL IN ONE се използва и 
при фазите на зареждане на вода, 
където пръскачките спомагат за пълното 
отстраняване на остатъците от препарат 
по дрехите 
 
All In One 20°C 
Благодарение на технологията ALL IN ONE, 
тази иновативна програма ви позволява да 
перете памучни, синтетични и смесени 
тъкани при температура от 20°C  
с изпълнение, което е сравнимо с 
температура от 40°C. Потреблението при 
тази програма е около 50% по-малко от 
обичайното за 40°C за памучно пране. 
 
ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПРАНЕ: 
l Нови цветни дрехи  трябва да се перат 
отделно през първите 5 - 6 изпирания. 

 
l По-обемистите тъмни изделия, като 
дънки и хавлии, винаги трябва да се 
перат отделно. 

 
l Никога не смесвайте тъкани, които НЕ 
са цветно устойчиви. 

 

 Всички хигиенни 
Благодарение на технологията ALL IN ONE, 
тази програма осигурява дълбоко. 
 
Всички в едно 59 мин. 
Тази програма ви позволява да перете 
памучни, синтетични и смесени тъкани 
само за 59 минути при пълно зареждане 
на машината и при температура от 40°C 
(или по-ниска). Тази програма е 
подходяща за леко замърсени тъкани. 
 
Деликатни 
Тази програма намалява периодите на 
въртене на барабана по време 
програмата и е особено подходяща за 
пране на деликатни тъкани. Цикълът на 
пране и изплакване се изпълняват при 
високо налягане на водата, за да се 
осигури отлично изпълнение. 
 
Изплакване 
Тази програма изпълнява 3 изплаквания 
с междинно центрофугиране (което може 
да се намали или изключи от съответния 
бутон). Използва се за изплакване на 
всеки вид тъкан, например след пране на 
ръка. 
 
Смесени и цветни 
Прането и изплакването оптимизират 
скоростта и ритъма на барабана и 
нивата на вода. Деликатното въртене 
намалява образуването на гънки по 
тъканите. 
 
Вълна и коприна 
Тази програма позволява деликатно 
изпиране на вълнени изделия, които са 
обозначени с етикет "Подходящи за 
пране в перална машина" и такива, 
направени от коприна, обозначени с 
етикет "Да се пере като коприна". 
 
Памучни  
Тази програма е подходяща за пране на 
нормално замърсено памучно пране и е 
най-ефикасната програма по отношение 
на комбинирано потребление на енергия 
и вода за памучно пране. 
 

Избор на програми 
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Бърза (14-30-44 Min.) 
Програмата е подходяща за малки и леко 
замърсени зареждания. Когато използвате 
тази програма е почистване като оптимизира 
програмата по отношение на температура и 
изплакване, като елиминира остатъците от 
алергени и препарат. Идеална е за 
чувствителна кожа. Разработена за памучни 
дрехи, осигурява температура на изпиране 60 
°C и се препоръчва за малки зареждания. 
 
Източване и центрофугиране 
Програмата изпълнява източването и максимално 
центрофугиране. Центрофугирането може да се 
премахне или намали с бутона СКОРОСТ НА 
ЦЕНТРОФУГА. 
 
ONE Fi EXTRA 
Позициите, които трябва да изберете, 
когато искате да стартирате управлението 
от разстояние чрез приложението (чрез Wi-Fi). 
В този случай, началото на цикъла ще  
стане чрез командите в приложението. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

препоръчително да намалите количеството 
препарат, което обикновено използвате, за 
да избегнете  ненужни отпадъци.  
След като изберете "Бърза" програма, 
можете да изберете една от трите 
налични програми.  
Като алтернатива, натискане на бутона 
СТАРТ/ПАУЗА бутона на уреда, ще 
извърши програмата "Автоматично 
почистване".  
Разработен за дезинфекцирането на 
барабана, премахването на лошата 
миризма и за увеличаване на живота на 
уреда.  
Уверете се, че барабанът не е зареден 
преди да включите "Автоматично 
почистване" и че използвате подходящ 
препарат за почистване на перални 
машини.  
В края на програмата, оставете вратата 
на машината отворена, за да може 
барабанът да се изсуши.  
Препоръчва се на всеки 50 пранета. 
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Отваряне/затваряне на барабана 
l Отворете капака на пералната машина. 
 
l Отворете барабана, като натиснете 
бутона (А) с една ръка, докато 
натискате насрещната врата с другата. 

 
l Поставете дрехите в барабана една 
по една без да ги притискате. Не 
превишавайте ограниченията за 
количеството, препоръчани в "таблицата с 
програми". Претоварената перална машина 
не пере както трябва и оставя дрехите 
намачкани. 

 
l За да затворите барабана, 
позиционирайте вратите така, че тази с 
бутона (А) да е под другата и те да са 
идеално подравнени. 

 

 
 
Зареждане на препарат 
Дозаторът за препарат е разделен на 3 
отделения: 
 
l Отделение 1 е за препарат на прах. 
 
l Отделение 2 е за течен препарат. 

l Отделението  е за омекотители за 
тъкани, ароматизатори и специални 
добавки като течност за колосване, 
синка и т.н. 

 
l МАКС на кутията на препарата е 
подчертано максималното ниво препарат, 
което да се използва. Не надвишавайте 
това ниво. 

 
l  Когато дрехите имат петна, които 
се нуждаят от обработка с течни 
избелващи средства, можете да 
изпълните предварителното им 
почистване в пералната машина. За 
това: Поставете избелващия продукт в 
"отделение 2" и задайте програмата за 
изплакване . След като приключите 
обработката, задайте програматора на 
позиция ИЗКЛ., добавете останалото 
пране и продължете към нормалното 
изпиране с желаната програма. 

 
 
 
1) Максимум Прах за основното пране 
2) Максимум Течност за основното пране 
3) Максимум ароматизатор 
 

 

 

 

 

Подготовка на прането 
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7. ГАРАНЦИЯ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 
Ако имате съмнения, че пералната машина не работи правилно, консултирайте се с 
бързото ръководство по-долу, където ще намерите практически съвети, как да 
отстранявате най-често срещаните проблеми. 
 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКА 
 

 
 

Грешка Възможни причини и практически решения 
E2 (с дисплей) 
2 премигвания на 
индикаторите 
(без дисплей) 

Пералната машина не се пълни с вода. 

Уверете се, че кранът на водата е отворен. 
Уверете се, че маркучът за подаване на вода не е прегънат или усукан. 
Отводнителната тръба не е монтирана на правилната височина (вж. 
раздела за инсталация) 
Затворете крана на водата, развийте маркуча в задната част на пералната 
машина и се уверете, че пясъчният филтър е чист и не е запушен. 

E3 (с дисплей) 
3 премигвания на 
индикаторите 
(без дисплей) 

Пералната машина не източва вода. 
Уверете се, че филтърът не е запушен. 
Уверете се, че отводнителният маркуч не е прегънат или усукан. 
Уверете се, че отводнителната система не е блокирана и позволява на 
водата да тече свободно. Опитайте да източите водата в мивката. 

E4 (с дисплей) 
4 премигвания на 
индикаторите 
(без дисплей) 

Има прекалено много пяна и/или вода. 

Уверете се, че не сте използвали прекалено голямо количество перилен 
препарат или такъв, който не е предназначен за перална машина. 

E7 (с дисплей) 
7 премигвания на 
индикаторите 
(без дисплей) 

Проблеми с вратата. 
Уверете се, че вратата е затворена правилно. Уверете се, че в 
машината няма дрехи, които да пречат на затварянето на вратата. 
Ако вратата е блокирана, изключете пералната машина и извадете щепсела 
и от ел. контакт. Изчакайте 2-3 минути и отворете отново вратата. 

Друг код за грешка Изключете пералната машина и извадете щепсела от ел.контакт и 
изчакайте 1 минута. Включете машината и пуснете програма. Ако 
проблемът се появи отново, свържете се директно с оторизиран център 
за обслужване на клиенти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДРУГИ НЕИЗПРАВНОСТИ 
 

l Модели с дисплей: грешката е показана с цифра прехдождана от буквата “E” (пример: 
Error 2 (Грешка 2) = E2). 

l Модели без дисплей: грешката е показана чрез брой премигвания на индикаторните 
лампички, според цифрата в кода за грешка, последвана от пауза от 5 секунди (пример: 
Error 2 (Грешка 2) = две премигвания – пауза 5 секунди – две премигвания – т.н.). 
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Проблем Възможни причини и практически решения 

Пералната машина 
не 
работи/стартира 

Уверете се, че уредът е включен в работещ ел. контакт. 
Уверете се, че ел. захранването е включено. 
Уверете се, че ел. контакт работи, като опитате да включите 
друг уред, като лампа. 
Вратата може да не е затворена правилно: отворете и 
затворете вратата отново. 
Уверете се, че сте задали правилно програмата и че бутона за 
старт е натиснат. 
Уверете се, че пералната машина не е паузирана. 

Има изтекла вода 
до машината 
 

Това може да се дължи на теч в уплътнението между крана и 
тръбата; в този случай, заменете уплътнението  и затегнете 
добре крана и тръбата. 
Уверете се, че филтърът е затворен правилно. 

Пералната машина 
не центрофугира 

Поради неоптималното зареждане с дрехи, пералната машина 
може да: 
• Опита да балансира товара, като намали времето на 
центрофуга. 

• Намали скоростта на центрофугата, за намаляване на 
вибрациите и шума. 

• Изключи центрофугата, за да предпази машината. 
Уверете се, че товарът е балансиран. Ако не – развържете 
заплетените дрехи, заредете пералнята отново и рестартирайте 
програмата. 
Това може да се дължи на факта, че водата не е била напълно 
изсъхнала: изчакайте няколко минути. Ако проблемът 
продължава, вижте раздел Error 3 (Грешка 3). 
Някои модели може да имат функция „без центрофуга“: уверете 
се, че не е включена. 
Уверете се, че не сте задали опции, които променят 
центрофугата. 
Употребата на прекалено много препарат може да 
възпрепятства стартирането на центрофугата. 

Силни вибрации / 
шум по време на 
центрофуга 

Възможно е пералнята да не е нивелирана: при необходимост, 
регулирайте крачетата, както е показано в специалния раздел. 
Уверете се, че транспортните болтове, гумените втулки и 
разделители са премахнати. 
Уверете се, че в барабана няма предмети (монети, панти, 
копчета и т.н.). 

 

 
 
 

Стандартната гаранция покрива повредите, причинени от електрически или 
механични неизправности в продукта, в следствие на действие или бездействие на 
производителя.  
 
Ако се установи, че повредата е причинена от външни фактори, или в следствие на 
неправилна употреба и неспазване на инструкциите, може да бъде наложена глоба. 
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Използването на екологични детергенти 
без фосфати може да доведе до следните 
резултати: 

 
- отичане на мътна вода при 
изплакване: Този ефект се дължи на 
препарата и няма негативен ефект 
върху ефективността на изплакване. 

 
- наличието на бял прах (зеолити) 
върху дрехите след цикъла на 
изпиране. Това не се отлага в тъканите 
и не променя цветовете. 

 
- пяна във водата при последното 
изплакване: тава не показва слабо 
изплакване.  

 
- пяна: Това се дължи на анионните 
повърхностноактивни вещества, намиращи 
се в детергентите, които  често е 
трудно да се отстранят от прането. 

  В този случай, не  изплаквайте отново 
за да отсраните този ефект: няма да 
помогне 

 Ако проблемът не може да бъде 
отстранен или се съмнявате в повреда на 
машината, незабавно се свържете с 
оторизиран център за обслужване на 
клиенти. 
 
Винаги се препоръчва употребата на 
оригинални резервни части, които можете 
да откриете във всеки наш оторизиран 
център за обслужване на клиенти. 
 

 
 
Производителя, не носи отговорност 
за каквито и да било печатни грешки в 
книжката съпътсващта този продукт. 
Също така си запазва правото да 
прави всякакви промени в своите 
продукти, които счита за полезни, 
без да променят основните им 
характеристики. 

 
 

Гаранция 
Продуктът е в гаранция съгласно 
правилата и условията, посочени в 
сертификата, включен към продукта. 
Гаранционният сертификат трябва да 
бъде надлежно попълнен и съхраняван, 
за да може в случай на нужда, да бъде 
представен пред оторизирания център за 
обслужване на клиенти. 
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Zahvaljujemo Vam na odabiru Hoover 
perilice rublja. Mi smo ponosni da našim 
kupcima u širokom asortimanu kućanskih 
uređaja uvijek možemo ponuditi, inovativne 
i tehnološki napredne proizvode kao 
istinsku pomoć pri svakodnevnim kućnim 
poslovima. 
 
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik jer sadrži 
podatke za sigurno i pravilno korištenje 
uređaja kao i korisne savjete o učinkovitom 
održavanju. 
 

 S upotrebom perilice rublja krenite 
nakon pažljivog čitanja svih uputa kako 
biste ih u potpunosti shvatili. Preporučamo 
čuvanje ovog priručnika, kako bi vama ili 
eventualnim budućim vlasnicima uvijek bio 
pri ruci. 
 
Nakon isporuke, provjerite da su uz uređaj 
isporučene upute za upotreba, jamstveni list, 
popis ovlaštenih servisera i naljepnice sa 
oznakama energetske učinkovitosti. Također 
provjerite da su uz perilicu isporučeni: savijeni 
nosač odvodne cijevi i posudica za tekuća 
sredstva za pranje (samo neki modeli). 
Preporučamo da pažljivo čuvate sve 
isporučene dijelove. 
 
Svaki naš proizvod označen je 
jedinstvenim 16-znamenkastim brojem - 
serijskim brojem, otisnutim na naljepnici na 
uređaju (u predjelu vrata perilice) ili u 
priloženoj kuverti uz ostalu dokumentaciju 
(unutar uređaja). Taj broj je i svojevrsna 
identifikacijska oznaka proizvoda koja će vam 
trebati pri registraciji proizvoda ili u kontaktu s 
ovlaštenim Hoover servisom. 

 
 

 

 

Ovaj uređaj označen je u skladu s 
Europskom direktivom 2012/19/EU 
o otpadnoj električnoj i elektroničkoj 
opremi (OEEO).  

OEEO sadrži  zagađujuće tvari (koje mogu 
uzrokovati negativne posljedice za okoliš) i 
osnovne materijale (koji se mogu ponovno 
iskoristiti). Važno je OEEO podvrgnuti 
odgovarajućoj obradi, kako bi se pravilno 
uklonile i zbrinule sve zagađujuće tvari, a 
reciklirali svi korisni materijali. Kako bi se 
osiguralo da OEEO ne postane ekološki 
problem, pojedinci imaju važnu ulogu; nužno je 
pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila: 
 

l OEEO ne smije se tretirati kao kućanski 
otpad; 

 

l OEEO mora biti zbrinut na odgovarajućim 
odlagalištima kojima upravlja lokalna 
samouprava ili ovlaštene tvrtke. U 
mnogim zemljama, organizirano je 
sakupljanje krupnog otpada. 

 

U mnogim zemljama, kod kupnje novog 
uređaja, stari možete vratiti trgovcu koji ga je 
dužan preuzeti bez naknade, uz uvjet da je 
uređaj istovjetan i ima iste funkcije kao i novi.  
 

 
 

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI I 
PREDOSTROŽNOSTI 

2. INSTALACIJA 

3. PRAKTIČNI SAVJETI 

4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 

5. KRATKE UPUTE ZA UPOTREBU 
PERILICE RUBLJA 

6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA 

7. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO 

 

 

Zaštita okoliša 
 

Sadržaj 
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1. INFORMACIJE O 
SIGURNOSTI I 
PREDOSTROŽNOSTI 

l Ovaj uređaj namijenjen je 
isključivo za kućnu upotrebu i 
slične primjene poput: 
− za pranje odjeće djelatnika u 

prodavaonicama, uredima i sl; 
− za pranje odjeće djelatnika 

manjih obrtničkih tvrtki, farmi i sl; 
− za pranje odjeće  gostiju u; 
− hostelima, motelima, prenoćištima 

i sl.  
Ovaj uređaj namijenjen je 
isključivo za kućnu upotrebu, za 
uobičajene kućanske poslove. 
Nije namijenjen za drugačije 
primjene, npr. u profesionalne 
svrhe, čak i ako ga koriste 
stručnjaci ili posebno obučeni 
korisnici. Korištenje koje nije u 
skladu s ovim uputama može 
smanjiti radni vijek uređaja ili 
dovesti do ukidanja jamstva 
proizvođača. Bilo koji kvar ili šteta 
na uređaju koja je proizašla zbog 
neprimjernog korištenja ili onoga 
koje nije u skladu s korištenjem u 
kućanstvu (čak i ako se uređaj 
nalazi u kućanstvu) neće biti 
prihvaćena od strane proizvođača 
u jamstvenom roku. 

 

l Ovaj uređaj mogu koristiti 
djeca sa 8 ili više godina te 
osobe sa smanjenim psihičkim 
i mentalnim kapacitetom ili 
manjkom iskustva i znanja ako 

su pod nadzorom ili su 
educirani koristiti uređaj na 
siguran način i razumiju moguće 
posljedice. Djeca se ne smiju 
igrati sa uređajem. Čišćenje i 
korištenje uređaje ne smiju 
raditi djeca bez nadzora. 

 

l Pazite na djecu i držite ih pod 
stalnim nadzorom kako se ne 
bi igrala s uređajem. 

 

l Djeca mlađa od 3 godine trebaju 
se držati podalje uređaja osim ako 
su pod stalnim nadzorom. 

 

l U slučaju oštećenja glavnom 
električnog kabla, zamjenu mora 
izvršiti ovlašteni servis kako bi se 
izbjegla opasnost za korisnika. 

 

l Koristite isključivo novi komplet 
cijevi (dovodnu i odvodnu) koji 
je isporučen uz uređaj, nemojte 
koristiti stari komplet cijevi. 

 

l Pritisak vode mora biti između 
0,05 MPa and 0,8 Mpa. 

 

l Ukoliko je perilica postavljena 
na podu, podmetnite tepih ili 
sličnu podlogu te pripazite da 
otvori za ventilaciju na dnu 
uređaja nis blokirani. 

 

l Položaj "isključeno" (OFF) postiže 
se postavljanjem pripadajuće oznake 
na gumbu programatora u okomiti  
položaj. Svaki drugi položaj gumba 
programatora ostavlja perilicu rublja 
"uključenom" (samo za modele s 
programatorom). 
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l Pripazite da su nakon 
instalacije i postavljanja uređaja, 
utikač i utičnica dostupni u 
svakom trenutku. 

 
l Maksimalan kapacitet suhog 

rublja ovisi o modelu (vidi 
kontrolnu ploču). 

 
l Dokumentaciju o proizvodu 

možete pronaći i na web stranici 
prizvođača. 

 

 
 
l Prije početka čišćenja, izvadite 

utikač iz zidne utičnice i 
zatvorite dovod vode. 

 
l Pripazite da su električne instalacije 

u kućanstvu UZEMLJENE. U 
suprotnom, potražite pomoć 
ovlaštenog električara. 

 
l Ne spajajte uređaj na električnu 

mrežu preko produžnih kablova, 
višestrukih utičnica ili raznih 
ispravljača. 

 

 
 
l Kako biste isključili uređaj, 

nemojte povlačiti električni kabel 
ili sam uređaj. 

 

l Držite perilicu rublja podalje od 
nepovoljnih vremenskih uvjeta: 
kiše, vlage, izravne sunčeve 
svjetlosti. 

 

l U slučaju kvara ili nepravilnog 
rada perilice, isključite uređaj, 
izvucite utikač iz utičnice i 
zatvorite dovod vode. Ne 
pokušavajte sami popraviti uređaj 
već se obratite ovlaštenom 
servisu, te uvijek zahtijevajte 
ugradnju originalnih rezervnih 
dijelova. Nepoštivanje navedenih 
uputa može imati negativan 
utjecaj na sigurnost korisnika i 
samog uređaja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postavljanjem  oznake, pod 
punom odgovornošću, potvrđujemo 
da je ovaj uređaj u sukladnosti sa 
svim sigurnosnim, zdravstvenim i 
ekološkim zahtjevima europskog 
zakonodavstva. 
 

 

Sigurnosne upute 

 UPOZORENJE:  
Tijekom ciklusa pranja, voda 
u perilici rublja može postići 
vrlo visoku temperaturu. 
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2. INSTALACIJA 

A

B

 
B

B

B

A

1

 
 
l Uklonite 2 ili 4 vijka "A" sa stražnje 

strane uređaja te 2 ili 4 podloška 
"B" kao što je prikazano na slici 1. 

 
2

 
 
l Pričvrstite priložene zaštitne 

poklopce "C" (slici 2). 
 

 
3

 
 
 
 

4

min 50 cm
max 85 cm

+2,6 mt
max

m
ax

 10
0 c

m

min 4 cm
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5

 
 

l Perilicu rublja spojite na 
vodovodni sustav pomoću cijevi 
priložene uz uređaj (unutar 
bubnja). Ne koristite staru cijev. 

 

l Pomoću savijenog nosača spojite 
kraj dovodne cijevi s elektroventilom 
(gornji stražnji dio uređaja), a 
drugi kraj na slavinu s navojem 
od 3/4. 

 

l Postavite perilicu rublja uz zid, 
pazeći pritom da cijevi nisu 
savijene ili pritisnute. Objesite 
odvodnu cijev na rub umivaonika 
ili ili spojite na fiksni zidni odvod 
promjera većeg od odvodne cijevi, 
na visini od min. 50 cm i max. 
75cm od pod (slika 4). 

 l Ukoliko je potrebno, koristite 
savijeni nosač kako biste 
čvršće spojili odvodnu cijev. 

 
Ako vaš model nudi tu funkciju: 
 

l Za jednostavno pomicanje uređaja, 
okrenite ručicu kotačića udesno. 
Nakon što ste pomaknuli perilicu, 
vratite ručicu u početni položaj. 

 
l Poravnajte uređaj podešavanjem 

prednjih nožica (slika 5). 
a) Okrenite maticu u smjeru 
kazaljke na satu kako biste 
oslobodili vijak na nožici. 
b) Podignite ili spustite nožicu 
rotirajući je dok čvrsto ne 
prijanja na pod. 
c) Učvrstite nožicu u položaj 
okretanjem matice u smjeru 
suprotnom od kazaljke na satu 
sve dok ne prijanja uz dno 
perilice rublja. 

 
l Pripazite da je uređaj pravilno 

poravnat. 
 
l Provjerite da se perilica rublja ne 

njiše istovremeno pomičući dva 
dijagonalno suprotna gornja kuta 
uređaja. 

 
l Ukoliko premještate perilicu na 

drugo mjesto, ponovno podesite 
nožice nakon postavljanja. 
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l Spojite vodovodnu cijev na slavinu (sl.6) 

isključivo pomoću crijeva priloženog uz 
uređaj (ne koristite  stare setove cijevi). 

 
l Neki modeli perilica rublja mogu imati 

jednu ili više niže navedenih mogućnosti: 

 
l VRUĆA I HLADNA VODA (sl.7): Spajanjem 

na vodovodnu instalaciju s priključkom na  
toplu i hladnu vodu može se postići veća 
ušteda u potrošnji električne energije. Spojite 
sivu cijev na slavinu za hladnu vodu  a 
crvenu na slavinu za toplu vodu. Perilicu 
rublja možete spojiti samo na hladnu 
vodu, pri čemu može doći do kašnjenja u 
pokretanju nekih programa pranja. 

 
l AQUASTOP (sl.8): Uređaj koji je ugrađen na 

dovodnu cijev  zaustavlja dovod vode u 
slučaju da se cijev ošteti; u takvom slučaju na 
prozorčiću “A” prikazat će se crvena oznaka i 
cijev mora biti zamijenjena. Da odvrnete 
maticu, pritisnite tipku-osigurač "B". 

 
l AQUAPROTECT - DOVODNA CIJEV S 

ZAŠTITOM (sl.9): Ako glavna unutarnja 
cijev "C" curi, voda će se zadržati u 
prozirnoj zaštitnoj cijevi "D" kako bi se 
omogućio završetak ciklusa pranja. 
Nakon toga, kontaktirajte ovlašteni servis 
radi zamjene dovodne cijevi. 

 
6

 
 
 
 
 

1

7

 
 
 
 
 

B

A

8

  

D

C

9

 
 
 
 
 

 

 

Spajanje na vodovodnu mrežu 
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3. PRAKTIČNI SAVJETI 

 
 

UPOZORENJE: prije stavljanja rublja u 
perilicu, učinite sljedeće: 
 

- s rublja uklonite metalne predmete poput 
kopči, kovanica iz džepova, sigurnosnih 
igli i sl. 

- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite 
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i 
duge trake na odjeći; 

- uklonite kopče /držače sa zavjesa; 
- pažljivo pročitajte upute za pranje koje se 

nalaze na etiketama odjeće; 
- za uklanjanje tvrdokornih mrlja koristite 

posebna sredstva. 
 

l Kod pranja manjih prostirki, pokrivača za 
krevete i drugog težeg rublja, preporuča 
se da isključite centrifugiranje. 

 

l Kod pranja vune, pripazite da je rublje 
prikladno za pranje u perilici. Provjerite 
etiketu. 

 

 
 

Savjeti za ekonomično i ekološko korištenje 
vaše perilice rublja. 
 

Najveća količina rublja za pranje 
 

l Najbolju učinkovitost u potrošnji električne 
energije, vode i deterdženta možete postići 
ako perilicu napunite s maksimalno 
preporučenom količinom rublja. Uz potpuno 
napunjenu perilicu uštedjet ćete i do 50% 
električne energije u odnosu na dva 
polovična pranja. 

 

Da li je potrebno predpranje 
 

l Samo za jako prljvo rublje! UŠTEDITE 
deterdžent, vrijeme, vodu i između 5 do 
15% na potrošnji električne energije ako 
za manje ili uobičajeno prljavo rublje NE 
koristite predpranje. 

 
Da li je potrebno pranje na visokoj 
temperaturi? 
 

l Kako biste smanjili upotrebu programa 
visoke temperature, tretirajte mrlje 

specijaliziranim sredstvom za uklanjanje 
mrlja ili natopite zaprljano rublje u vodi 
prije pranja u perilici. 
Uštedite energiju upotrebom programa 
niske temperature pranja. 

 
Prije pokretanja programa sušenja 
(PERILICE SUŠILICE) 
 

l UŠTEDITE energiju i vrijeme odabirom 
veće brzine centrifuge kako bi smanjili 
količinu vlage u rublju prije pokretanja 
programa sušenja. 

 
Pročitajte niže navedene kratke upute sa 
savjetima i preporukama za korištenje 
deterdženta na različitim temperaturama 
pranja. U bilo kojem slučaju, uvijek pročitajte 
upute za pravilno korištenje i doziranje koje se 
nalaze na ambalaži deterdženta. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Savjeti za pripremu rublja 

Praktični savjeti za korisnika 
 

Prilikom pranja jako zaprljanog 
bijelog rublja preporučamo upotrebu 
programa za pamuk na 60°C ili više i 
uobičajeni praškasti deterdžent koji sadrži 
sastojke za izbjeljivanje. Takvi deterdženti 
postižu odlične rezultate pranja na 
srednjim/visokim temperaturama. 

Za pranje između 40°C i 60°C koristite 
deterdžente odgovarajuće vrsti tkanine i 
razini prljavštine. Uobičajeni praškasti 
deterdženti prikladni su za bijele i 
tkanine postojanih boja većeg stupnja 
zaprljanosti, dok su tekući deterdženti, 
kao i praškasti deterdženti za zaštitu boja 
prikladniji za obojene tkanine i manji 
stupanj zaprljanosti.  
 

Za pranje na temperaturama ispod 
40°C preporučamo upotrebu tekućih 
deterdženata ili onih posebno istaknutih 
za pranje na niskim temperaturama. 

Za pranje vune ili svile, koristite 
isključivo deterdžente koji su posebno 
namijenjeni za takve vrste tkanina. 
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4. ČIŠĆENJE I 
ODRŽAVANJE 

Za pranje vanjskih površina perilice rublja, 
koristite vlažnu mekanu krpu, izbjegavajte 
oštra/gruba sredstva (npr. vim) ili sredstva na 
bazi alkohola, otapala i sl. Za uobičajeno 
čišćenje/održavanje, perilica rublja ne zahtijeva 
posebnu brigu, povremeno operite ladicu za 
deterdžent i očistite filter. Ukoliko ne namjeravate 
koristiti perilicu kroz duži period, u nastavku su 
navedeni savjeti kako je pripremiti. 
 

 
 

l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode u 
perilicu rublja ugrađen je poseban filter koji 
zadržava predmete poput kovanica, gumba, 
ostataka tkanina, kose i sl. 

 

l Dostupno samo na određenim modelima: 
Rebrastu cijev povucite prema van, uklonite 
graničnik i ispustite vodu u spremnik. 

 

l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili 
cijevi) podmetnite posudicu ili suhu krpu. 

 

l FIlter okrenite ulijevo dok se ne zaustavi 
u okomitom položaju. 

 

l Izvucite i očistite filter, a nakon čišćenja vratite 
ga u početan položaj okretanjem udesno. 

 

l Ponovite prethodne korake obrnutim 
redoslijedom kako biste namjestili sve dijelove. 

 

 
 

 
 

l Ukoliko će perilica biti smještena u negrijanoj 
prostoriji duži vremenski period, uklonite svu 
vodu iz cijevi. 

 

l Isključite utikač iz utičnice. 
 

l Odvojite cijev sa slavine i spustite je, 
uklonite svu vodu u posudu. 

 

l Odvodnu cijev privežite trakom. 
 

 
 

l Pritisnite tipku (A). 
 

l Držite tipku i izvucite ladicu za 
deterdžent. 

 

l Uklonite i očistite ladicu za deterdžent. 
 

l Kod odjeljka za omekšivač, uklonite 
zaklopac (S) smješten na stražnjem dijelu 
ladice i izvucite ga van. 

 

l Preporuča se ukloniti sve ostatke 
detrdženta iz odjeljaka ladice koji bi mogli 
začepiti otvore i onemogućiti protok vode 
i deterdženta u bubanj. 

 

B

A

C

S

 
 

 
 
Namjestite ladicu u utore kao prikazano(B). 
Umetnite ladicu u ležište (C) na vratima. 
 
 
 
 

Čišćenje filtera 

Savjeti za preseljenje ili duže 
nekorištenje 

Čišćenje odjeljaka ladice za 
deterdžent 

Namještanje ladice 
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5. KRATKE UPUTE ZA 
UPOTREBU PERILICE 
RUBLJA 

Ova perilica rublja automatski prilagođava 
razinu vode prema vrsti i količini rublja. Ta 
mogućnost pridonosi manjoj potrošnji električne 
energije i osjetno smanjuje vrijeme pranja. 
 

 
 

l Uključite perilicu rublja i odaberite željeni 
program pranja. 

 

l Podesite temperaturu pranja i po potrebi 
odaberite odgovarajuću tipku dodatnih opcija. 

 

l Pritisnite START/PAUSE tipku kako biste 
pokrenuli ciklus pranja. 

 

U slučaju da tijekom rada perilice rublja 
nestane električne energije iz bilo kojeg 
razloga, postavke programa pohranit će se 
u posebnu memoriju, a nakon povratka 
električne energije perilica rublja nastavit će 
ciklus pranja od trenutka u kojem je 
zaustavljena. 
 

l Nakon završetka programa, na displayu 
će se prikazati poruka „End“ ili kod 
pojednih modela, uključit će se svjetlosni 
pokazatelji svih faza pranja. 

 

 
 

l Isključite perilicu rublja. 
 

Za bilo koju vrstu pranja, pogledajte 
podatke u tablici programa i slijedite tijek 
rada kako je navedeno. 
 

Dozvoljeni pritisak vode u vodovodnoj mreži: 
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa 
 

Brzina centrifugiranja: 
pogledati pločicu(naljepnicu) s. 
 

Priključna snaga/ Snaga osigurača/ Napon: 
pogledati pločicu(naljepnicu) s. 
 

6. KONTROLE I PROGRAMI 
PRANJA 

}

A

BGF H C E D

I

L M

 
 
A Touch kontrole (s ON/OFF tipkom) 
B START/PAUSE tipka 
C Tipka za ODGODU POČETKA 

PRANJA 
D Opcijska tipka 
E Tipka za ODABIR BRZIH PROGRAMA / 

STUPNJA ZAPRLJANOSTI 
F Tipka za ODABIR TEMPERATURE 
G Tipka za ODABIR BRZINE 

CENTRIFUGE 
H NIGHT & DAY tipka 
F+G ZAKLJUČAVANJE TIPKI 
I Digitalni display 
L Svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG 

ZAKLJUČAVANJA VRATA 
M ONE Fi EXTRA položaj 
 

 

Izbor programa pranja 

Prije otvaranja vrata, pričekajte dok se 
ne isključi svjetlosni pokazatelj 
SIGURNOSNOG KLJUČAVANJA VRATA. 

Tehnički podaci 
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ON/OFF  
 

Pritisnite i držite tipku za odabir programa 
 barem 1 sekundu kako biste uključili 

uređaj (uključit će se display s prikazom 
postavki odabranog programa). Za 
isključenje uređaja, pritisnite i držite OFF 
tipku  barem 3 sekunde. 
 
ODABIR PROGRAMA 
 

Za odabir programa pritisnite odgovarajuću 
tipku , nakon čega će se uključiti 
svjetlosni pokazatelj odabranog programa. 
 

 
 

Svjetlosni pokazatelji ODABRANIH TIPKI 
 

Uključuju se na dodir odgovarajućih tipki . 
 
Crveno svjetlo u obliku slova X 
 

Uključuje se pritiskom bilo koje Touch tipke, 
uz prigušeno osvjetljenje na rubovima . 
Postupno smanjuje intenzitet te će se 
isključiti 5 minuta nakon zadnjeg pritiska 
tipke, za uštedu energije.   
 

 
 

 
 

l Pritisnite tipku kako biste pokrenuli 
odabrani program. 

 

 
 
UMETANJE ILI UKLANJANJE RUBLJA 
NAKON POKRETANJA PROGRAMA 
(PAUSE) 
 

l Pritisnite i držite START/PAUSE tipku 
oko 2 sekunde (uključit će se svjetlosni 
pokazatelj, kao i pokazatelj preostalog 
vremena pranja treperenjem prikazujući 
da je zaustavljen rad uređaja (PAUSE). 

 

l Prije otvaranja vrata, pričekajte da se 
isključi svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG 
ZAKLJUČAVANJA VRATA. 

 

 
 

l Nakon što ste dodali ili izvadili rublje, 
zatvorite vrata i pritisnite START/PAUSE 
tipku (program će nastaviti s radom gdje 
je zaustavljen). 

 
PONIŠTAVANJE PROGRAMA 
 

l Za poništavanje programa, pritisnite i 
držite ON/OFF tipku (barem 3 sekunde).  

 

 UPOZORENJE:  
Ne dirajte display (ili Touch tipke) kod 
uključenja utikača zato što uređaj 
podešava sustave rada tijekom prvih 
nekoliko sekundi:  u suprotnom, može 
doći do nepravilnog rada uređaja. U tom 
slučaju, isključite uređaj iz utičnice i 
ponovite postupak. 

Touch tipke 
 

START/PAUSE tipka 

Zatvorite vrata PRIJE odabira 
START/PAUSE tipke. 
 

Nakon pritiska START/PAUSE tipke, 
potrebno je par sekundi prije nego što 
uređaj započne s radom. 
 

Prije otvaranja vrata, pripazite da je 
razina vode niža od vrata kako biste 
izbjegli poplavu. 
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l Pričekajte 2 minute kako bi sigurnosni 
sustav otključao vrata.   

 

 
 

 
 

l Tipka omogućuje odgodu početka 
programa do 24 sata. 

 
l Za odgodu početka programa, pratite 

sljedeći postupak: 
 

- Odaberite željeni program. 
 

- Pritisnite tipku za odgodu početka 
jednom za aktivaciju (oznaka h00 
pojavit će se na displayu) i ponovite za 
odabir odgode od  1 sata (oznaka h01 
pojavit će se na displayu). Odabrana 
odgoda početka povećava se za 1 sat 
svakim pritiskom tipke, sve dok se na 
displayu ne pojavi oznaka h24, nakon 
koje sljedećim odabirom tipke 
poništavate odgodu natrag na početnu 
vrijednost (nula).  

 
- Potvrdite pritiskom START/PAUSE 

tipke. Započinje odbrojavanje odabrane 
odgode početka programa, po čijem 
isteku uređaj kreće s radom. 

 
l Odgodu početka programa možete 

poništiti pritiskom i držanjem ON/OFF 
tipke (barem 3 sekunde).  

 
U slučaju nestanka električne energije 
tijekom rada uređaja, posebna memorija 
sprema odabrani program te nakon 
povratka električne energije, uređaj 
nastavlja s radom gdje je prekinut.  
 

 
 

Ovom tipkom birate između tri različite 
opcije: 
 
- PRETPRANJE 
 

l Ova opcija omogućava pretpranje, 
posebno je korisna za iznimno zaprljano 
rublje (dostupna samo kod pojedinih 
programa, kao prikazano u tablici 
programa). 

 
l Preporuča  se  upotreba  samo  20% 

preporučene  količine  prikazane  na 
ambalaži deterdženta. 
 

- AQUAPLUS 
 

l Ova opcija (dostupna kod pojedinih 
programa) omogućuje pranje rublja u 
većoj količini vode i time, uz novu 
tehnologiju ciklusa rotacije bubnja gdje se 
voda puni i prazni, osigurava 
besprijekorno čisto rublje uz potpuno 
otapanje deterdženta i učinkovito 
čišćenje. 

 
l Posebno je namijenjena osobama 

osjetljive kože, kod kojih i najmanji ostaci 
deterdženta mogu uzrokovati iritacije i 
alergije. 

 
l Preporuča se kod pranja dječjeg i 

izuzetno zaprljanog rublja, gdje je 
potrebno koristiti više deterdženta, ili kod 
pranja ručnika čija su vlakna sklona 
zadržavanju deterdženta. 

 
- HIGIJENSKI + 
 

Ova opcija dostupna je samo kod pranja na 
temperaturi od 60°C. Jamči higijenski 
učinak pranja uz održavanje iste 
temperature tijekom cijelog ciklusa pranja. 
 

 
 

Postavke programa moraju biti 
podešene prije odabira START/PAUSE 
tipke. Ako određenu postavku nije 
moguće primijeniti uz odabrani 
program, uključit će se svjetlosni 
pokazatelj odabrane opcije, zatreperiti 
i potom se isključiti.  
 

Tipka za ODGODU POČETKA 
PRANJA  
 

Tipka DODATNIH OPCIJA 

Ukoliko neku funkciju nije moguće 
koristiti kod odabranog programa, 
njen svjetlosni pokazatelj će prvo 
zatreperiti i potom se isključiti. 
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Tipka omoguće odabir između dvije različite 
opcije, ovisno o odabranom programu:  
 
- BRZI PROGRAMI  
 

Okretanjem programatora na BRZI 
PROGRAM (14/30/44 Min.), tipka 
omogućuje odabir između tri navedena 
vremenska trajanja programa. 
 

- STUPANJ ZAPRLJANOSTI 
 

l Nakon odabira programa, display 
automatski prikazuje postavljeno vrijeme 
trajanja za odabrani program. 

 

l Tipkom možete odabrati između tri 
stupnja intenziteta pranja te posljedično, 
trajanja programa, ovisno o stupnju 
zaprljanosti rublja (dostupno kod 
određenih programa navedenih u tablici). 

 

 
 

l Ovom tipkom podešavate temperaturu 
ciklusa pranja. 

 
l Temperaturu nije moguće podesiti iznad 

maksimalne dopuštene za pojedini program, 
kako bi se očuvala kvaliteta tkanina. 

 

 
 

l Ovom tipkom moguće je smanjiti 
maksimalnu brzinu centrifuge te, ukoliko 
želite, centrifugu možete i isključiti. 

 
l Ako na etiketi odjeće nije navedeno 

drugačije, moguće je koristiti maksimalnu 
brzinu centrifuge određenu za program. 

 

 
 
l Za ponovnu aktivaciju centrifuge, pritisnite 

tipku dok ne podesite željenu brzinu. 
 

l Brzinu centrifuge je moguće podesiti bez 
pauziranja perilice rublja. 

 

 
 

 
 

 
 

l Tipka smanjuje prijelaznu brzinu centrifuge na 
400 okr/min, kada je to moguće. Povećava 
razinu vode tijekom ispiranja, te rublje ostaje 
potopljeno u vodi nakon završnog ispiranja, za 
pravilno opuštanje vlakana rublja.  

 
l Tijekom faze zadržavanja vode unutar 

bubnja, uključit će se odgovarajući 
svjetlosni pokazatelj kako bi prikazao da 
je uređaj u stanju mirovanja.  

 
l Poništite funkciju na završetku programa 

aktivacijom centrifuge (koju možete smanjiti 
odgovarajućom tipkom) i istjecanjem vode.  

 
l Zahvaljujući elektroničkom nadzoru, 

istjecanje vode kod prijelaznih faza je 
izuzetno tiho, čime je ova opcija idealna 
za pranje tijekom noći.  

 
 

 

l Istovremenim pritiskom i držanjem NIGHT 
& DAY i tipke za ODGODU POČETKA 
PRANJA oko 3 sekunde, aktivirat ćete 
zaključavanje tipki. Na taj način, možete 
izbjeći neželjene ili slučajne promjene 
postavki pritiskom tipki tijekom trajanja 
programa.  

 

Tipka za ODABIR BRZIH PROGRAMA/ 
STUPNJA ZAPRLJANOSTI 
 

Tipka za ODABIR TEMPERATURE 

Tipka za ODABIR BRZINE 
CENTRIFUGE 

Kako biste spriječili oštećenje odjeće, 
nije moguće odabrati veću brzinu 
centrifuge od maksimalno određene za 
svaki program. 

Pretjerana količina deterdženta može 
uzrokovati nastanak pjene. Ukoliko uređaj 
detektira prekomjernu prisutnost pjene, 
može isključiti centrifuge ili produžiti 
programa i povećati potrošnju vode. 

Perilica rublja opremljena je posebnim 
elektroničkim uređajem	   koji isključuje 
ciklus centrifuge ukoliko u perilici	  nema 
rublja ili ako rublje nije uravnoteženo.	  
Time se smanjuju buka i vibracije te 
produžava radni vijek uređaja. 

NIGHT & DAY tipka 
 

ZAKLJUČAVANJE TIPKI 
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l Zaključavanje tipki možete poništiti 
ponovnim pritiskom spomenutih tipki ili 
isključenjem uređaja pritiskom ON/OFF 
tipke (barem 3 sekunde).  

 
 

 
Svjetlosni pokazatelji na displayu vas 
konstantno informiraju o statusu uređaja.  

 
1

6

3 2 4 978 5 6

 
 
1) SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE VRATA 
 

l Svjetlosni pokazatelj je uključen kada su 
vrata potpuno zatvorena i uređaj je 
uključen.  

 

 
 
Nakon odabira  START/PAUSE  tipke sa 
zatvorenim vratima, svjetlosni pokazatelj će 
zatreperiti i ostati uključen.  
 

 
 
l Prije otvaranja vrata, pričekajte da se 

isključi svjetlosni pokazatelj SIGURNOSNOG 
ZAKLJUČAVANJA VRATA.  

 

2) BRZINA CENTRIFUGE 
 

Prikaz brzine centrifuge odabranog 
programa, koju možete smanjiti ili potpuno 
poništiti odgovarajućom tipkom. 
 
3) Svjetlosni POKAZATELJI ODABIR 
 TEMPERATURE 
 

Temperaturu odabranog programa možete 
podesiti (ako je moguće) odgovarajućom 
tipkom.  
Ukoliko želite podesiti hladno pranje, svi 
svjetlosni pokazatelji moraju biti isključeni. 
 
4) TRAJANJE PROGRAMA 
 

l Nakon odabira programa, display 
automatski prikazuje standardno trajanje 
programa koje se može mijenjati, ovisno 
o odabranim postavkama.   

 
l Nakon početka programa, na displayu će 

biti prikazano preostalo vrijeme do 
završetka pranja.  

 
l Uređaj prikazuje trajanje odabranog 

programa ovisno o standardnom 
kapacitetu, a tijekom programa uređaj 
podešava stvarno trajanje ovisno o 
kapacitetu i vrsti rublja. 

 
5) STUPANJ ZAPRLJANOSTI 
 

l Nakon odabira programa, automatski se 
uključuje svjetlosni pokazatelj stupnja 
zaprljanosti postavljenog za odabrani 
program.  

 
l Promjenom stupnja zaprljanosti, uključit 
će se svjetlosni pokazatelj novo odabrane 
opcije.   

 
6) ODABRANE POSTAVKE 
 

Prikaz postavki podešenih odgovarajućim 
tipkama.  
 
7) ZAKLJUČAVANJE TIPKI 
 

Svjetlosni pokazatelj prikazuje zaključanost 
tipki. 
 

Digitalni display 

Zatvorite vrata PRIJE odabira 
START/PAUSE tipke.  
 

Ukoliko vrata nisu pravilno 
zatvorena, svjetlosni pokazatelj će 
nastaviti treperiti oko 7 sekundi, 
nakon čega se automatski poništava 
aktivacija programa. U tom slučaju, 
zatvorite vrata na pravilan način i 
pritisnite START/PAUSE tipku. 
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8) Wi-Fi (samo kod nekih modela) 
 

l Kod modela s  Wi-Fi funkcijom, ikona 
prikazuje da je Wi-Fi sustav aktivan. 

 
l Za sve informacije o funkcijama i upute za 

jednostavnu aktivaciju Wi-Fi upravljanja, 
posjetite  
http://wizardservice.candy-hoover.com. 

 
9) SVJETLOSNI POKAZATELJ Kg MODE
 (funkcija aktivna samo kod programa 
 za pamuk i sintetiku) 
 

l Tijekom prvih minuta ciklusa pranja,  
"Kg MODE" indikator ostaje upaljen dok 
inteligentni senzor važe odjeću i u skladu 
s tim podešava trajanje ciklusa te 
potrošnju vode i el. energije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l Tijekom svake faze pranja "Kg MODE" 
funkcija omogućuje praćenje informacija o 
kapacitetu rublja i u prvih nekoliko minuta 
pranja:   

 

- podešava potrebnu količinu vode; 
 

- izračunava trajanje programa pranja; 
 

- podešava ispiranje ovisno o odabranoj 
vrsti tkanine; 

 

- podešava rotaciju bubnja ovisno o 
odabranoj vrsti tkanine; 

 

- prepoznaje prisutnost prekomjerne količine 
deterdženta i ukoliko je potrebno, podešava 
količinu vode za ispiranje; 

 

- podešava brzinu centrifuge ovisno o 
kapacitetu i na taj način izbjegava 
neuravnoteženost rublja.  
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Ovaj uređaj opremljen je ONE Fi EXTRA 
tehnologijom koja omogućuje upravljanje na 
daljinu putem aplikacije, zahvaljujući Wi-Fi 
funkciji.   
 
REGISTRACIJA UREĐAJA (APLIKACIJA) 

l Preuzmite Hoover Wizard aplikaciju na 
smartphone. 

 

 
 

 
 
l Otvorite aplikaciju, kreirajte korisnički 

račun i registrirajte uređaj prateći upute 
na smartphonu ili Kratki vodič priložen uz 
perilicu rublja.  

 

 
 

 
 

NAPOMENE: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
AKTIVIRANJE UPRAVLJANJA NA 
DALJINU (PUTEM APLIKACIJE) 
 

Nakon registracije uređaja, kada perilicom 
želite upravljati putem aplikacije, prvo 
stavite rublje i deterdžent, zatvorite vrata i 
okrenite programator na ONE Fi EXTRA 
položaj. Tada možete upravljati uređajem 
pomoću naredbi aplikacije. 
 

ONE Fi EXTRA 
 

Hoover Wizard aplikacija dostupna je 
za uređaje s Android i iOS operativnim 
sustavima (tablete i smartphone). 
 

Isprobajte sve ONE Fi EXTRA funkcije 
korištenjem DEMO (probne) verzije 
aplikacije. 
 

Upotrebom Android smartphona s NFC 
tehnologijom (NFC – komunikacija 
bliskog polja), postupak registracije  
je pojednostavljen (Jednostavna 
registracija); u tom slučaju, pratite 
upute na displayu smartphona, 
PRISLONITE I DRŽITE SMARTPHONE 
UZ ONE Fi EXTRA logo na 
upravljačkoj ploči uređaja, kada vas 
na to uputi aplikacija.   
 

Postavite stražnju stranu NFC antene 
smartphona uz ONE Fi EXTRA logo na 
uređaju (kao prikazano na slici niže). 

 

 

Ukoliko ne znate gdje je smještena 
NFC antena, laganim kružnim 
pokretima pomičite smartphone preko 
ONE Fi EXTRA loga dok aplikacija ne 
potvrdi spajanje. Za uspješan prijenos 
podataka, ključno je NEPREKIDNO 
DRŽATI SMARTPHONE NA 
UPRAVLJAČKOJ PLOČI UREĐAJA 
TIJEKOM CIJELOG POSTUPKA 
(NEKOLIKO SEKUNDI); poruka na 
uređaju će vas informirati o pravilnom 
spajanju i kada je moguće udaljiti 
smartphone. 
 

Deblje maske ili metalne naljepnice na 
smartphonu mogu usporiti ili 
onemogućiti prijenos podataka između 
uređaja. Ukoliko je potrebno, uklonite ih. 
 

Zamjenom pojedinih dijelova smartphona 
(npr. stražnje maske, baterije, itd…) 
neoriginalnim dijelovima možete ukloniti 
NFC antenu  čime onemogućujete 
korištenje aplikacije. 
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PROGRAM 

 

 
(MAX.) * 

1) 

DETERSIVO 

(vidi upravljačku ploču)  

      (MAX.) 1 o 2   

 
 All In One 

 20°C 
2) 

4 4 4 4 4 4,5 20°    

 All Higijenski 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 60°    

 
All In One 

59 Min. 5 5,5 6 6,5 7 8 40°    

 Osjetljivo 2 2 2 2 2 2,5 40°    

 Ispiranje - - - - - - -    

 
 Miješane tkanine  

 & šareno 
2) 

3 3 3 3 3 3,5 40°   ( ) 

 Vuna & svila 1 1 1 1 1 1,5 30°    

  Pamuk  ** 
 2) 

5 5,5 6 6,5 7 8 90°   ( ) 

   14' 1 1 1 1 1 1,5 30°    

  Brzi 3)  30' 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 30°    

   44' 2 2 2 2 2,5 3 40°    

 
Istjecanje & 
centrifuga - - - - - - -    

 

Položaj na koji je potrebno okrenuti programator za aktivaciju upravljanja na daljinu 
putem aplikacije (Wi FI povezivanje). Ako uređaj još nije spojen/registriran, 
odabirom START/PAUSE tipke, aktivira se Auto Higijenski ciklus, namijenjen 
čišćenju bubnja. 

 
 
 
 
 
 

Tablica programa 
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Molimo proučite sljedeće bilješke : 
* Maksimalan kapacitet suhog rublja ovisi o 

modelu (vidi kontrolnu ploču). 
 

 
 

 
 

" "

 

 
 

Brzina centrifuge se također može smanjiti, 
u skladu s uputama navedenim na 
etiketama odjeće ili se može potpuno 
isključiti za vrlo osjetljive tkanine. 
Tu funkciju možete aktivirati pomoću tipke    
za ODABIR BRZINE CENTRIFUGE. 
Ukoliko na etiketi nije navedena informacija 
o brzini centrifuge, možete koristiti 
maksimalnu brzinu odabranog programa. 
Previše deterdženta može uzrokovati 
pretjerano pjenjenje.  
Ukoliko uređaj otkrije prekomjernu 
prisutnost pjene, može isključiti ciklus 
centrifugiranja ili produžiti trajanje programa 
i povećati potrošnju vode. 
 

( ) Samo kod odabrane opcije za 
PRETPRANJE (kod programa 
gdje je dostupna). 

 

 
1) Nakon odabira programa, display 

prikazuje preporučenu temperaturu 
pranja koju možete podesiti (gdje je 
moguće) odgovarajućom tipkom, ali 
ne više od maksimalne dopuštene. 
 

 

2) Za prikazane programe možete 
podesiti trajanje i intenzitet pranja 
pomoću tipke za ODABIR 
STUPNJA ZAPRLJANOSTI. 
 

 

3) Postavljanjem programatora na 
BRZI program, pomoću tipke za 
odabir brzog programa odaberite 
jednu od tri dostupne opcije -  
14’, 30’ i 44’. 

 

 
l PRETPRANJE: ako ladica ima odjeljak 

za pretpranje, koristite ga za deterdžent. 
U suprotnom, za umetanje detedženta 
koristite odgovarajući otvor na bubnju 
(vidi sliku), pazeći na preporučeno 
doziranje. 

 

 
 
 

  
 

  
 
 

** STANDARDNI PROGRAMI ZA 
PRANJE PAMUKA, U SKLADU S 
EUROPSKIM NORMAMA 1015/2010 I  
No 1061/2010. 
 
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA 
TEMPERATURI OD 60°C. 
 

PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA 
TEMPERATURI OD 40°C. 
 
Ovi programi prikladni su za pranje 
uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja 
i predstavljaju najučinkovitije programe 
u smislu zajedničke potrošnje električne 
energije i vode za pranje pamučnog 
rublja.  
Ovi programi razvijeni su da budu 
u skladu s temperaturom pranja 
navedenom na etiketama odjeće, a 
stvarna temperature može se neznatno 
razlikovati od deklarirane temperature 
pranja. 

Prije zatvaranja vrata i početka ciklusa 
pranja, provjerite da je unutrašnji bubanj 
pravilno zatvoren. Ukoliko je moguće, 
poravnajte bubanj prema indikatorima 
položaja kako biste osigurali najbolje 
rezultate pranja. 

VAŽNO: Ne koristite pretpranje uz 
opciju odgode početka pranja 



 

	  

H
R

 

43 

 
 

Za pranje različitih vrsta tkanina, kao i 
različitih stupnjeva zaprljanosti, perilica 
rublja nudi odgovarajuće programe za 
različite namjene (vidi tablicu). 
 
ALL IN ONE tehnologija 
Perilica rublja opremljena je inovativnim 
sustavom koji pod visokim tlakom ubrizgava 
otopinu vode i deterdženta izravno u rublje. 
Poseban rad motora omogućava rotaciju 
bubnja tijekom početne faze svakog 
programa, u kombinaciji s mlazom otopine 
deterdženta i vode koji se pod visokim 
tlakom ubrizgava u rublje; ciklus uključuje i 
niz centrifugalnih rotacija koje olakšavaju 
prodiranje otopine deterdženta u vlakna 
rublja, za učinkovito uklanjanje mrlja i 
najbolje rezultate pranja.  
ALL IN ONE sustav također radi kod faza 
ispiranja gdje mlaz vode pod visokim tlakom 
jamči potpuno uklanjanje ostataka 
deterdženta iz rublja.  
 
All In One 20°C 
Zahvaljujući ALL IN ONE tehnologiji, ovaj 
inovativan program omogućuje pranje 
pamučnog, sintetičkog i rublja od miješanih 
tkanina na temperaturi od 20°C uz učinak 
jednak pranju na 40°C. Potrošnja ovog 
programa iznosi oko  50% standardnog 
pranja pamuka na  40°C.  
 

 
VAŽNI SAVJETI ZA PRANJE RUBLJA: 

l Novo, šareno rublje potrebno je prati 
odvojeno barem prvih pet ili šest pranja. 

 

l Određeno tamno rublje (veći komadi) 
poput traperica ili ručnika potrebno je 
prati odvojeno. 

l Nikada ne miješajte rublje NEPOSTOJANIH 
boja.  

 
All Higijenski 
Zahvaljujući ALL IN ONE tehnologiji, 
program osigurava dubinsko čišćenje uz 
optimizaciju temperature i ispiranja u toku 
ciklusa te uklanja alergene i ostatke 
deterdženta. Idealno za osjetljivu kožu. 
Namijenjen za pamučno rublje, program 
radi na temperaturi od  60°C i preporuča se 
za smanjeni kapacitet. 
 

All In One 59 Min. 
Program namijenjen zajedničkom pranju 
različitih tkanina poput pamuka, sintetika i 
miješanih tkanina u samo 59 minuta, uz 
upotrebu punog kapaciteta perilice, na 
temperaturi 40°C (ili niže). Program je 
namijenjen neznatno zaprljanom rublju.  
 
Osjetljivo 
Ovaj program izmjenjuje periode nježnog 
pranja i namakanja te je prikladan za pranje 
osjetljivih tkanina. Ciklus pranja i ispiranja 
vrše se s povećanom razinom vode za 
najbolje rezultate. 
 
Ispiranje 
Ovaj program vrši 3 ispiranja i prijelaznu 
centrifugu (čiju brzinu možete smanjiti ili 
potpuno isključiti pritiskom odgovarajuće 
tipke). Prikladan je za ispiranje bilo koje vrste 
tkanina, primjerice nakon ručnog pranja. 
 
Miješane tkanine & šareno 
Brzina i ritam rotacije bubnja te razina vode 
optimizirani su tijekom pranja i ispiranja. 
Nježna centrifuga osigurava smanjen 
nastanak nabora na rublju.  
 
Vuna & svila 
Program namijenjen vunenim i svilenim 
tkaninama prikladnim za pranje u perilici 
rublja ili tkaninama namijenjenim za ručno 
pranje. 
 

Pamuk  
Program namijenjen pranju uobičajeno zaprljanog 
pamučnog rublja, predstavlja najučinkovitiji 
program za pranje pamuka prema potrošnji vode i 
električne energije. 
 
Brzi (14-30-44 Min.) 
Program pranja preporučen za rublje manjeg 
kapaciteta i nižeg stupnja zaprljanosti. Kod 
odabira ovog programa preporuča se smanjiti 
količinu deterdženta kako bi se izbjeglo 
nepotrebno trošenje. Odabirom BRZOG 
programa možete birati između tri dostupna 
programa. 
 
Istjecanje & centrifuga 
Program vrši istjecanje vode i maksimalnu 
brzinu centrifuge. Moguće je isključiti ili 
smanjiti brzinu centrifuge pritiskom 
odgovarajuće tipke. 
 

Odabir programa 
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ONE Fi EXTRA 
Položaj na koji je potrebno okrenuti 
programator za aktiviranje upravljanja na 
daljinu putem aplikacije (Wi-Fi funkcija). U 
tom slučaju, odabir programa ide putem 
naredbi aplikacije. U suprotnom, odabirom 
START/PAUSE tipke, pokreće se Auto 
Higijenski ciklus, namijenjen čišćenju 
perilice rublja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namijenjen dezinfekciji bubnja, Auto 
Higijenski ciklus uklanja neugodne mirise i 
produžuje radni vijek uređaja. Pokrenite ga 
uz prazan bubanj te upotrebu 
odgovarajućeg sredstva za čišćenje ili 
praškastog deterdženta. Nakon završetka 
ciklusa, ostavite otvorena vrata kako bi se 
bubanj osušio.Preporuča se nakon svakih 
50 ciklusa. 
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Otvaranje / zatvaranje bubnja 
l Otvorite vrata perilice rublja. 
 
l Otvorite bubanj tako da jednom rukom 

pritisnete gumb (A), a drugom rukom 
prema dolje pritisnete suprotna vrata. 

 
l Stavite rublje u bubanj, komad po komad, 

bez gužvanja. Ne prelazite kapacitet 
naveden u tablici programa. Prevelika 
količina rublja može uzrokovati nepravilan 
rad perilice i izgužvano rublje kao 
rezultat. 

 
l Kako biste zatvorili bubanj, postavite 

vrata tako da su ona s gumbom (A) ispod 
drugih, pazeći da su poravnata. 

 

 
 
Stavljanje deterdženta 
Ladica za deterdžent sastoji se od tri 
odjeljka: 
 

l Odjeljak 1 namijenjen je praškastom 
deterdžentu. 

 
l Odjeljak 2 namijenjen je tekućem 

deterdžentu. 

l Odjeljak  - omekšivač, posebna 
sredstva poput štirke, izbjeljivača i sl. 

 
l MAX - Ladica za deterdžent ima jasno 

označenu razinu maksimalnog punjenja, 
molimo ne prekoračujte preporučenu 
dozu. 

 
l  Kod tvrdokornih mrlja koje zahtijevaju 

upotrebu izbjeljivača, postupak čišćenja 
se može izvršiti i u perilici rublja. Stavite 
izbjeljivač u odjeljak II i odaberite program 
ispiranja . Nakon završetka programa, 
okrenite programator na OFF položaj, 
dodajte ostatak rublja i nastavite 
uobičajen ciklus pranja s odabranim 
programom. 

 
1) MAX razina praškastog deterdženta -
 glavno pranje 
2) MAX razina tekućeg deterdženta – 

 glavno pranje 
3) MAX razina omekšivača 
 

 

 

 

 

Priprema rublja za pranje 
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7. TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVO 
Ukoliko smatrate da perilica rublja ne radi pravilno, proučite niže navedeni kratki vodič s 
praktičnim savjetima kako ukloniti najčešće poteškoće u radu. 
 
IZVJEŠĆE O GREŠKI 
 

 
 

Prikazana greška Mogući izroci i praktična rješenja 

E2 (display) 
2 treperenja LEDica 
(bez displaya) 

Perilica ne uzima vodu.  
Pripazite da je otvoren dovod vode.  
Pripazite da dovodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.  
Odvodna cijev nije na pravilnoj visini (vidi paragraf Instalacija)  
Zatvorite dovod vode, odvojite cijev od stražnje strane perilice rublja i 
provjerite da je filter čist i prohodan. 

E3 (display) 
3 treperenja LEDica 
(bez displaya) 

Perilica ne ispušta vodu. 
Pripazite da filter nije začepljen 
Pripazite da odvodna cijev nije savinuta ili pritisnuta.  
Pripazite da odvodni sustav nije začepljen i da je prohodan za protok 
vode.  

E4 (display) 
4 treperenja LEDica 
(bez displaya) 

Prevelika količina pjene i/ili vode.  

Pripazite da ne pretjerate s količinom deterdženta ili ne koristite 
sredstva koja nisu namijenjena za perilicu rublja.  

E7 (display) 
7 treperenja LEDica 
(bez displaya) 

Problem s vratima. 
Pripazite da su vrata pravilno zatvorena. Pripazite da rublje unutar 
bubnja ne ometa zatvaranje vrata.  
Ako su vrata zaključana, isključite perilicu i iskopčajte utikač iz 
utičnice, pričekajte 2-3 minute i ponovno pokušajte otvoriti vrata. 

Druga greška Isključite perilicu i iskopčajte je iz struje, pričekajte minutu. Uključite 
perilicu i pokrenite program. Ukoliko se greška ponovi, kontaktirajte 
ovlašteni servis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l Modeli s displayem: greška je prikazana oznakom broja i slova E (Error) (primjer: 
greška 2 = E2) 

l Modeli bez displaya: greška je prikazana treperenjem svih LED indikatora, broj 
treperenja odgovarajuć je kodu greške, uz pauzu od 5 sekundi (primjer: greška 2 = 2 
treperenja - pauza 5 sekundi – 2 treperenja – itd…) 



 

	  

H
R

 

47 

OSTALE GREŠKE  
 
 

Problem Mogući izroci i praktična rješenja 

Perilica rublja ne radi. 
 

Provjerite da li je perilica pravilno uključena u struju. 
Provjerite da li ima struje. 
Provjerite da li su osigurač i utičnica ispravni, uz pomoć drugog 
uređaja poput svjetiljke. 
Vrata nisu pravilno zatvorena: ponovno ih otvorite i zatvorite. 
Provjerite da li je odabran pravilan program i pritisnuta 
START/PAUSE tipka.  
Provjerite da nije pauziran rad perilice rublja.  

Iz perilice je procurila 
voda. 

Moguće curenje iz brtve između slavine i dovodne cijevi; u tom 
slučaju, zamijenite brtvu i učvrstite slavinu i cijev. 
Provjerite da je filter pravilno zatvoren.  

Perilica ne centrifugira. Zbog nepravilne ravnoteže rublja unutar bubnja, perilica rublja može: 
• pokušati uravnotežiti rublje, produžujući trajanje centrifuge.  
• smanjiti brzinu centrifuge kako bi se smanjile vibracije i buka. 
• poništiti centrifugu u svrhu zaštite uređaja. 
Pripazite na ravnotežu rublja u bubnju. Ukoliko je potrebno, izvadite 
rublje, ponovno ga umetnite i pokrenite program. 
Moguće da perilica nije u potpunosti ispustila vodu: pričekajte par 
minuta. Ukoliko se problem nastavi, pogledajte dio Greška 3. 
Neki modeli imaju funkciju isključenja centrifuge: provjerite da nije 
odabrana. 
Pretjerana količina deterdženta može onemogućiti pokretanje 
centrifuge.  

Snažne vibracije/buka 
tijekom centrifuge. 

Perilica nije pravilno poravnata: ukoliko je potrebno, podesite nožice 
kao navedeno u uputama. 
Provjerite da su uklonjene transportne blokade. 
Provjerite da unutar bubnja nisu strani predmeti (kovanice, gumbi, 
itd.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardno jamstvo pokriva troškove kvarova uzrokovanih električnim ili 
mehaničkim nedostacima uređaja za koje je odgovoran proizvođač. Jamstvo ne 
pokriva troškove kvarova uzrokovanih vanjskim faktorima te nepravilnom 
upotrebom koje nije u skladu s uputstvima. 
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Upotreba ekoloških deterdženata bez fosfata 
može uzrokovati sljedeće posljedice: 
 
- mutna voda prilikom istjecanja: ovo je 

vezano uz ispuštanje zeolita koji nemaju 
negativan učinak na učinkovitost 
ispiranja; 

 
- sloj bijelog praška (zeoliti) na rublju 

nakon pranja: ovo je uobičajeno, rublje 
neće upiti prašak niti promijeniti boju; 

 
- pjena u vodi nakon zadnjeg ispiranja: 

to ne znači da je ispiranje bilo 
loše/nezadovoljavajuće. 

 
- obilna pjena: čemu su uzrok anionski 

tenzidi u deterdžentima koje je teško 
ukloniti s rublja. 
U tom slučaju, nema potrebe za dodatnim 

 ispiranjem, ono neće imati učinka. 

 Ukoliko se problem opetovano javlja ili 
sumnjate na kvar, odmah kontaktirajte 
ovlašteni servis. 
 
Uvijek koristite originalne dijelove, dostupne 
kod ovlaštenih servisa. 
 

 
 
Proizvođač ne preuzima  odgovornost za 
eventualne tiskarske pogreške u knjižici 
koju ste dobili s ovim proizvodom. Osim 
toga, proizvođač također zadržava pravo da 
bez prethodne najave izvodi promjene koje 
smatra korisnim za svoje proizvode a bez 
mijenjanja njihovih bitnih karakteristika. 

 
 

Jamstvo 
Jamstveni uvjeti priloženi su uz uređaj. 
Jamstveni list mora biti pravilno ispunjen 
te ga spremite, kako biste ga u slučaju 
potrebe, mogli pokazati ovlaštenom 
servisu. 
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Hvala, ker ste izbrali pralni stroj Hoover. 
Ponosni smo, da lahko svojim kupcem 
nenehno ponujamo nove, inovativne in 
tehnološko napredne izdelke. Na voljo vam 
je kompletna linija gospodinjskih aparatov, 
ki vam bo v veliko pomoč pri 
vsakodnevnem delu. 
 
Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik, 
saj boste v njem našlli navodila za pravilno 
in varno uporabo ter koristne nasvete za 
vzdrževanje aparata. 

 

 Aparat začnite uporabljati šele, ko 
ste pozorno prebrali ta navodila! 
Priporočamo, da knjižico shranite, da vam 
bo vedno pri roki, in jo boste lahko 
posredovali tudi morebitnim novim 
lastnikom aparata. 
 
Prosimo preverite, da so aparatu ob dobavi 
priloženi tudi navodila za uporabo, garancijski 
list, naslovi pooblaščenih servisov ter nalepka 
o energijski učinkovitosti. Preverite tudi, da so 
aparatu priloženi tudi vtikač, ukrivljeni 
nastavek za odtočno cev ter dodatek za 
tekoče detergente ali za belilo (nekateri 
modeli). Priporočamo, da vse te dele 
shranite. 
 
Posamezni izdelki so označeni z edinstveno 
16-mestno kodo, tj. “serijsko številko”, 
odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini 
za vrata) ali v nalepki z dokumenti v 
notranjosti aparata. Koda je neke vrste 
osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo 
pri registraciji in v primerih, ko se morate 
obrniti na pooblaščeni servis Hoover. 
 

 
 

 

 

Izdelek je označen skladno z 
evropsko uredbo 2012/19/EU o 
odpadni električni in elektronski 
opremi (OEEO). 

OEEO vsebuje tako snovi, ki onesnažujejo 
okolje (in ki lahko negativno vplivajo na okolje) 
kot tudi osnovne komponente (ki jih je mogoče 
ponovno uporabiti). Zato je pomembna pravilna 
obravnava OEEO, ki omogoča odstranjevanje 
in ustrezno odlaganje vseh onesnaževal ter 
pridobivanje in recikliranje vseh materialov. 
Posamezniki lahko igrajo pomembno vlogo pri 
preprečevanju onesnaževanja okolja zaradi 
OEEO; pri tem morajo upoštevati nekaj 
osnovnih pravil: 
 

l z OEEO ne ravnamo kot z običajnimi 
odpadki iz gospodinjstva; 

 

l OEEO je treba odpeljati na ustrezno 
zbirališče odpadkov, upravljano s strani 
občine ali registrirane družbe. V številnih 
državah je za večje kose OEEO 
organizirano tudi zbiranje po domovih. 

 

V številnih državah lahko ob nakupu novega 
aparata starega oddate prodajalcu, ki ga je 
dolžan prevzeti brezplačno po načelu eden za 
enega; to velja v primeru, da gre opremo 
enakovrednega tipa z enakimi funkcijami kot 
dobavljeni aparat. 
 

 
 

1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI 

2. INSTALACIJA 

3. PRAKTIČNI NASVETI 

4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE 
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Varstvo okolja 

Kazalo 
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1. SPLOŠNI VARNOSTNI 
UKREPI 

l Aparat je namenjen samo uporabi 
v gospodinjstvih in podobnih 
okoljih: 
− kuhinjah za osebje v pisarnah, 

delavnicah ali drugih delovnih 
okoljih; 
− na kmetijah; 
− za stranke v hotelih, motelih 

in drugih bivalnih okoljih; 
− v penzionih. 

Za drugačno uporabo v okoljih, ki 
se razlikujejo od uporabe v 
gospodinjstvih, kot na primer 
uporaba komercialne namene s 
strani strokovnjakov ali izučenih 
uporabnikov, ta aparat ni 
namenjen. Nenamenska uporaba 
aparata lahko skrajša njegovo 
življenjsko dobo in izniči 
veljavnost garancije. Proizvajalec 
ne prevzema nikakšrne odgovornosti, 
skladno z veljavnimi zakoni, za 
morebitno škodo na aparatu ali 
poškodbe ali izgubo zaradi 
nenamenske uporabe, tudi če je 
bil aparat uporabljan v gospodinjstvu. 

 

l Aparat lahko uporabljajo otroci, 
starejši od 8 let, in osebe 
z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi 
ali umskimi sposobnosti ali 
s pomanjkljivimi izkušnjami in 
predznanjem, vendar le pod nadzorom 
in če so jim bila razložena navodila 
za varno uporabo aparata in če se 
zavedajo s tem povezanih tveganj.  

Otroci se ne smejo igrati z 
aparatom, prav tako otroci ne 
smejo čistiti in vzdrževati aparata 
brez nadzora. 

 
l Otrokom ne smete dovoliti, da 

se igrajo z aparati. 
 
l Otroci, mlajši od 3 let, se stroju 

ne smejo približevati, razen če 
so pod stalnim nadzorom. 

 
l Če je priključni električni kabel 

poškodovan, ga mora zamenjati 
strokovnjak pooblaščenega servisa 
ali drugi ustrezno usposobljen 
strokovnjak, da se izognete tveganju. 

 
l Uporabljajte samo aparatu 

priložene cevi za priključitev 
na vodovodno omrežje. (Ne 
uporabljajte cevi, s katerimi je 
bil priključen stari aparat!). 

 
l Tlak vode mora biti med 0,05 

MPa in 0,8 MPa. 
 
l Prepričajte se, da morda 

preproga oz. tekstilna talna 
obloga ne ovira zračenja skozi 
odprtine na dnu stroja. 

 
l Stroj izklopite tako, da obrnete 

gumb za izbiranje programov v 
položaj OFF (izklopljeno), v 
vertikalni položaj. Če je gumb v 
katerem koli drugem položaju, je 
stroj vklopljen (velja samo za 
modele z gumb za izbiranje 
programov). 
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l Tudi po instalaciji mora biti 
vtikač dostopen. 

 
l Največja dovoljena količina 

suhega perila je odvisna od 
modela stroja (gl. stikalno ploščo). 

 
l Tehnični podatki o izdelku so 

dostopni na proizvajalčevi spletni 
strani. 

 

 
 
l Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi 

deli na pralnem stroju potegnite 
vtikač iz  vtičnice in zaprite pipo za 
vodo. 

 
l Prepričajte se, da je električno 

omrežje ozemljeno. V nasprotnem 
primeru se posvetujte s 
strokovnjakom. 

 
l Ne uporabljajte pretvornikov, 

razdelilcev ali podaljškov. 
 

 
 
l Ko izklapljate stroj iz 

električnega omrežja, vedno 
primite za vtikač, nikoli ne vlecite 
za kabel. 

 
l Stroj ne sme biti izpostavljen 

dežju, neposredni sončni svetlobi 
ali drugim vremenskim pogojem. 

 

l V primeru nepravilnosti v 
delovanju in/ali okvare stroj 
izklopite, zaprite pipo za vodo in 
ne poskušajte sami odpraviti 
napake. Takoj se obrnite na 
najbližji pooblaščeni servis in 
zahtevajte uporabo originalnih 
nadomestnih delov. Neupoštevanje 
the navodil lahko negativno 
vpliva na varnost stroja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z oznako  na tem proizvodu 
izjavljamo, na lastno odgovornost, 
da je proizvod skladen z vsemi 
evropskimi zahtevami o varnosti, 
zdravju in varstvu okolja, ki se v 
zakonodaji nanašajo na ta izdelek. 
 

 

Navodila za varno uporabo 

 OPOZORILO:  
Voda med pranjem doseže 
zelo visoko temperaturo. 
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2. INSTALACIJA 

A

B

 
B

B

B

A

1

 
 
l Odvijte 2 ali 4 vijake "A" na 

hbrtni strani in odstranite 2 ali 4 
ploščice "B", kot je to prikazano 
na sliki figure 1. 

 
2

 
 
l Namestite priložene obrobe 

“C” (slika 2). 
 

 
3

 
 
 
 

 
4

min 50 cm
max 85 cm

+2,6 mt
max

m
ax

 10
0 c

m

min 4 cm
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5

 
 
l Ko priključite pralni stroj na 

vodovodno omrežje, obvezno 
uporabite novo cev, ki je 
dobavljena skupaj s strojem (v 
notranjosti bobna). Uporaba 
stare cevi ni dovoljena. 

 
l Upognjeni konec dovodne cevi 

priključite na elektro regulator – 
ventil, ki je na zgornjem 
zadnjem delu stroja, drugi 
konec pa na pipo oziroma 
dovod vode (3/4" cev z navoji). 

 
l Pralni stroj previdno potisnite k 

steni in pazite, da ne zvijete ali 
preščipnete cevi. Odvodno cev 
pritrdite na rob umivalnika ali 
kopalne kadi, ali še bolje, 
speljite jo neposredno v odtok. 

 Premer odtoka naj bo večji od 
premera cevi in na točki med 
najmanj 50 cm in največ 75 cm 
od tal (sliki 4). 

 
l Odvodni cevi po potrebi pritrdite 

oporno držalo, zato da bo bolje 
pritrjena. 

 
V primeru, da pri vašem pralnem 
stroju ta možnost obstoji: 
l Da bo premikanje stroja bolj 

preprosto, pomaknite ročico 
vozička v desno. Ko končate,jo 
premaknete v prvotni položaj. 

 
l Izravnavanje stroja s sprednjimi 

nogicami (sliki 5). 
a) Odvijte matico v smeri urnega 
kazalca, da boste lahko naravnali 
nogo.  
b) Vrtite nogo navzgor in navzdol, 
dokler se popolnoma ne dotakne tal. 
c) Nogo blokirate tako, da matico 
privijete v nasprotni smeri urnega 
kazalca, dokler se ne dotika baze 
pralnega stroja. 

 
l Prepričajte se, če aparat stoji 

dovolj stabilno oz. je pravilno 
izravnan: 
Stroj poskusite premakniti na 
mestu tako, da se večkrat 
zaporedoma uprete na kote 
zgornjega dela. Prepričajte se, 
da se ne ziba. 

 
l V primeru premestitve morate 

noge ponovno naravnati. 
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l Za priključitev cevi za vodo na pipo (sl. 6) 

uporabite samo nove cevi, ki so bile stroju 
priložene (v ta namen ne uporabljajte 
starih cevi). 

 
l Nekateri modeli imajo še dodatne 

značilnosti: 
 
l HLADNA IN TOPLA VODA - 

HOT&COLD (sl. 7): Stroj priklopite na 
toplo in hladno vodo, kar omogoča večji 
energijski prihranek.  
Sivo cev priključite na pipo za hladno 
vodo,  rdečo pa na pipo za toplo vodo. 
Stroj lahko priključite tudi samo na hladno 
vodo: v tem primeru bo morda začel 
stroj izvajati določene programe z 
nekajminutno zamudo. 

 
l AQUASTOP (sl. 8): V dotočni cevi je 

naprava, ki prepreči pretok vode, če pride 
do okvare cevi. V tem  primeru se v 
okencu “A”  prikaže rdeča oznaka; takrat 
morate zamenjati cev. Če želite odviti 
matico, morate pritisniti na pripomoček za 
preprečitev odvijanja "B". 

 
l AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z 

VAROVALOM (sl.9): Če začne notranje, 
osnovne cevi "C" uhajati voda, jo zadrži 
prozorni zunanji ovoj "D" in stroj bo lahko 
zaključil program pranja. Ko se program 
pranja zaključi, se obrnite na pooblaščeni 
servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev. 
 

 
6

 
 
 

1

7

 
 
 
 
 

B

A

8

  

D

C

9

 
 
 
 

 

 

Vodovodni priključki 
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3. PRAKTIČNI NASVETI 

 
 
OPOZORILO: ko razvrščate perilo za 
pranje, ne pozabite: 
 

- odstraniti morate vse kovinske predmete, 
npr. lasnice, bucike, kovance; 

- zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zaprite 
zadrge, zavežite pasove in dolge trakove; 

- z zaves snemite kaveljčke; 
- pozorno preberite etikete z navodili za 

vzdrževanje tkanin na perilu; 
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo 

namenskih detergentov. 
 
l Priporočamo, da se izogibate centrifugiranju, 

ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali 
druge težke kose perila. 

 

l Pred pranjem perila iz volne se 
prepričajte, da so primerni za pranje v 
stroju. Preverite oznako na etiketi na 
oblačilu. 

 
 

 
Vodnik za okolju prijazno in gospodarno 
uporabo pralnega stroja. 
 
Perite največjo dovoljeno količino perila 
 

l Za najbolj učinkovito porabo energije, 
vode, detergenta in časa priporočamo, da 
vedno perete poln stroj perila, tj. 
priporočeno največjo dovoljeno količino. 
Če enkrat operete poln stroj perila, s tem 
prihranite 50% energije v primerjavi z 
dvakratnim pranjem polovične količine. 

 
Je predpranje potrebno? 
 

l Le za zelo umazano perilo! PRIHRANITE 
na detergentu, času, vodi in med 5 do 15% 
energije, če NE izberete predpranja, ko 
perete manj ali običajno umazano perilo. 

 
Ali je pranje z višjo temperaturo potrebno? 
 

l Pred pranjem na madežih uporabite 
sredstvo za odstranjevanje madežev ali  
 

pa zasušene madeže namakajte v vodi, 
da zmanjšate potrebo po pranju pri višjih 
temperaturah. 
Prihranite na energiji s programi za pranje 
pri nižjih temperaturah. 

 
Pred vklopom programa sušenja 
(PRALNO-SUŠILNI STROJI) 
 

l ZA PRIHRANEK na energiji in času pred 
sušenjem v stroju izberite centrifugiranje 
pri veliki hitrosti, da zmanjšate vsebnost 
vode v perilu. 

 
Sledi hitri vodnik z nekaj nasveti in 
priporočili za uporabo detergenta pri 
različnih temperaturah. Vsekakor pa 
vedno upoštevajte tudi navodila 
proizvajalca detergent glede pravilne 
uporabe in doziranja. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nasveti za vlaganje perila v stroj 

Nekaj koristnih nasvetov 

Za pranje zelo umazanega belega 
perila priporočamo program za 
bombaž pri 60°C ali več ter običajen 
pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje belila, 
ki pri srednjih/visokih temperaturah 
zagotavljajo odlične rezultate. 

Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C 
izberite vrsto detergent glede na vrsto 
tkanine in stopnjo umazanosti perila. 
Običajno so praški primerni za bolj umazano 
“belo” ali pisane tkanine obstojnih barv, 
medtem ko so tekoči detergent ali “do barv 
prijazni ” praški primerni za pranje manj 
umazanega pisanega perila. 

Za perilo, ki ga perete pri temperaturah 
pod 40°C, priporočamo uporabo tekočih 
detergentov oziroma detergentov, ki so 
namenjeni pranju pri nižjih temperaturah. 

Za pranje volne in svile uporabljajte samo 
namenske detergente za to vrsto tkanin. 
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4. VZDRŽEVANJE IN 
ČIŠČENJE 

Zunanje površine pralnega stroja čistite z 
vlažno krpo. Izogibajte se uporabi jedkih 
čistil, alkohola in/ali topil. Pralni stroj ne 
zahteva posebne nege; redno čistite 
predalček za pralna sredstva in filter. V  
nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov o 
premikanju stroja in kaj storiti, če stroja dlje 
časa ne boste potrebovali. 
 

 
 

l Pralni stroj je opremljen s posebnim 
filtrom, ki zadrži večje predmete, na 
primer gumbe ali kovance, ki bi lahko 
zamašili odtok. 

 

l Samo nekateri modeli: izvlecite gibljivo 
cev, odstranite čep in odtočite vodo v 
posodo. 

 

l Priporočamo, da pred  odvijanjem filtra pod 
njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla 
suha. 

 

l Filter zavrtite v levo do konca, dokler  ni v 
vertikalnem položaju. 

 

l Izvlecite in očistite filter; na koncu ga 
znova namestite v stroj in ga zavrtite v 
desno. 

 

l Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem 
vrstnem redu. 

 

 
 

 
 

l Če bo pralni stroj dlje časa shranjen v 
neogrevanem prostoru, iztočite vodo iz 
vseh cevi. 

 

l Potegnite vtikač iz vtičnice. 
 
l Snemite dotočno cev z nosilca in jo 

spustite, da voda iz nje steče v 
podstavljeno posodo. 

 
l Na koncu pritrdite odtočno cev z 

jermenom. 

 

 
 
l Pritisnite gumb (A). 
 
l Medtem ko držite gumb pritisnjen, obrnite 

dozirno posodico navzven. 
 
l Izvlecite posodico in jo očistite. 
 
l Priporočamo, da iz posameznih predelkov 

odstranite ostanke detergenta, da ne bi 
onemogočili pretok iz predalčka v boben. 

 
l Izvlecite in odstranite zaporo/zapore (S) z 

zadnje strani predalčka in jih temeljito 
očistite. 

 

B

A

C

S

 
 

 
 
Vstavite žlebičke sledeč navodilom (B). 
Z obračanjem posodice v smeri proti 
pokrovu vstavite žlebič na svoje mesto (C). 
Ko bo vstavljen, vas bo na to opozoril zvok 
(klak). 
 

Čiščenje filtra 

Pred selitvijo ali če stroja dlje 
časa ne boste uporabljali 
 

Čiščenje dozirne posode in prekatov 

Montaža 
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5. HITRI VODNIK 
Ta pralni stroj samodejno prilagodi količino 
vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta 
sistem zagotavlja manjšo porabo energije 
in ustrezno krajše programe pranja. 
 

 
 
l Vklopite pralni stroj in izberite ustrezen 

program. 
 

l Po potrebi prilagodite temperatura pranja 
ter pritisnite na tipke za želene "opcije". 

 

l S pritiskom na tipko START/PAVZA 
zaženite program.. 

 
Če med delovanjem pralnega stroja 
zmanjka električne energije, se nastavitve 
shranijo v pomnilnik. Ko je stroj spet pod 
napetostjo, nadaljuje z izvajanjem programa 
tam, kjer je bil ta prekinjen. 
 

l Ob koncu programa se na prikazovalniku 
prikaže napis "End" (konec), pri nekaterih 
modelih pa se osvetlijo kontrolne lučke 
vseh faz programa. 

 

 
 
l Izklopite pralni stroj. 
 
S pomočjo razpredelnice programov 
izberite ustrezen program za vrsto tkanine, 
in sledite navodilom za upravljanje pralnega 
stroja. 
 

 
 
Tlak vode: 
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa 
 
Hitrost ožemanja (vrt./min.): 
gl. tablico s podatki. 
 
Priključna moč / Varovalka AMP / 
Priključna napetost: 
gl. tablico s podatki. 
 

6. STIKALNA PLOŠČA IN 
PROGRAMI 

}
A

BGF H C E D

I

L M

 
 

A Upravljanje z dotikom (s tipko 
za VKLOP/IZKLOP) 

B Tipka START/PAVZA 
C Tipka za ZAMIK VKLOPA 
D Tipka za OPCIJE 
E Tipka HITRO PRANJE / STOPNJA 

UMAZANOSTI PERILA 
F Tipka za NASTAVLJANJE 

TEMPERATURE 
G Tipka za NASTAVLJANJE 

HITROSTI OŽEMANJA 
H Tipka NOČ & DAN 
F+G ZAKLEPANJE TIPK 
I Digitalni prikazovalnik 
L Kontrolna lučka ZAPRTA 

VRATA 
M Območje ONE Fi EXTRA 
 

 

Izbiranje programov 

Preden odprete vrata stroja, počakajte, 
da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne. 

Tehnični podatki 
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VKLOP/IZKLOP 
 

»Stroj vklopite tako, da gumb za izbrani 
program  pridržite za vsaj eno sekundo 
(zaslon se vklopi in na njem se prikažejo 
parametri izbranega programa). Stroj 
izklopite tako, da gumb za izklop  
pridržite za vsaj tri sekunde.« 
 
IZBIRANJE PROGRAMOV 
 

Želeni program nastavite tako, da pritisnete 
ustrezni gumb	   . Nato zasveti lučka za ta 
program. 
 

 
 

TIPK ZA IZBIRANJE PROGRAMOV 
 

Osvetlijo se, ko se dotaknete ustrezne tipke 
. 

 
Lučka "X Red Light" 
 

Osvetli se ob pritisku na katero koli tipko za 
upravljanje z dotikom, osvetlitev je 
razpšrena in ob robovih zgublja na 
intenzivnosti . 5 minut po zadnjem dotiku 
tipke začne svetloba počasi pojemati, kar 
zagotavlja prihranek na energiji. 
 

 
 

 
 
l S pritiskom na to tipko zaženete izbrani 

program pranja. 
 

 
 
DODAJANJE IN ODVZEMANJE PERILA 
PO ZAČETKU IZVAJANJA PROGRAMA 
(PAVZA) 
 

l Približno 2 sekundi pritiskajte na tipko 
START/PAVZA (nekatere kontrolne lučke 
se osvetlijo, prikaz časa do konca 
programa utripa, kar opozarja, da je stroj 
v načinu pavze). 

 
l Preden odprete vrata stroja, počakajte, 

da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne. 
 

 
 
l Ko dodate oz. odvzamete perilo, znova 

zaprite vrata in pritisnite na tipko 
START/PAVZA (stroj nadaljuje z 
izvajanjem programa tam, kjer je bil ta 
prekinjen). 

 

 OPOZORILO:  
Med potiskanjem vtikača v vtičnico se ne 
dotikajte prikazovalnika (in površine za 
upravljanje z dotikom), saj stroj tekom 
prvih sekund po priključitvi na električno 
omrežje kalibrira sistem. Z dotikanjem 
prikazovalnika bi morda lahko onemogočili 
pravilno delovanje stroja.  
Če se pa to že zgodi, ponovno potegnite 
vtikač iz vtičnice in ponovite postopek. 

Upravljanje z dotikom 
Tipka START/PAVZA 

Vrata zaprite PREDEN pritisnete na 
tipko START/PAVZA. 

Stroj začne delovati nekaj sekund po 
pritisku na tipko START/PAVZA. 

Pred odpiranjem vrat se najprej 
prepričajte, da voda ne sega nad 
odprtino za vrata, da ne pride do 
poplave. 
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PREKLIC PROGRAMA 
 

l Če želite preklicati program, pritiskajte  
na tipko za VKLOP/IZKLOP (vsaj  
3 sekunde). 

 

l Počakajte 2 minuti, da se sprosti 
varnostna naprava in bo mogoče odpreti 
vrata.   

 

 
 

 
 

l S pomočjo te tipke lahko zamaknete 
začetek pranja za do 24 ur. 

 

l To storite na naslednji način: 
 

- Izberite želeni program. 
 

- Enkrat pritisnite na tipko, da aktivirate 
opcijo (na prikazovalniku se prikaže 
vrednost h00), nato pa s ponovnim 
pritiskom nastavite 1-urni časovni zamik 
(prikazana vrednost h01). Ob vsakem 
pritisku na tipko se nastavljeni časovni 
zamik poveča za 1 uro, dokler se na 
prikazovalniku ne prikaže vrednost h24. 
Če nato ponovno pritisnete na isto tipko, 
s tem prekličete nastavljeni časovni  
zamik (vrednost 0). 

 

- Nastavitev potrdite s pritiskom na 
tipko START/PAVZA (lučka na 
prikazovalniku začne utripati). Začne se 
odštevanje, in ko preteče nastavljeni 
časovni zamik, začne stroj samodejno 
izvajati program pranja. 

 

l Nastavljeni časovni zamik lahko 
prekličete tako, da pritiskate na tipko za 
VKLOP/IZKLOP (vsaj 3 sekunde). 

 

Če pride med delovanjem stroja do 
izpada električne napetosti, stroj shrani 
izbrani program v spomin. Ko je omrežje 
spet pod napetostjo, stroj nadaljuje z 
izvajanjem programa na mestu, kjer je bil 
ta prekinjen. 
 

 
 

Ta tipka omogoča izbiro med tremi 
različnimi opcijami: 
 
- PREDPRANJE 
l Omogoča  predpranje  perila,  kar  je  še 

posebej  koristno  pri  pranju  zelo 
umazanega  perila  (na  voljo  samo  pri 
določenih programih, kot je to označeno v 
Tabeli programov).  

 

l Priporočamo,  da  za  predpranje  
odmerite le 20% količine detergenta, ki jo 
priporoča proizvajalec.   

 
- AQUAPLUS 
l Ta opcija (na voljo le pri nekaterih 

programih) omogoča pranje z veliko večjo 
količino vode, ki skupaj z novim 
delovanjem kombiniranih ciklov vrtenja 
bobna, ki polnijo in praznijo vodo, 
omogoča popolno raztapljanje detergenta 
in s tem učinkovito odstranitev umazanije. 
Tako je perilo oprano in izprano do 
popolnosti.   

 
l Ta  funkcija je bila izdelana za ljudi s tako 

občutljivo kožo, da jo lahko razdražijo ali 
celo povzročijo nastanek alergije že 
najmanjši ostanki detergenta.   

 
l To funkcijo je priporočljivo uporabiti tudi 

pri otroških oblačilih in zelo umazanem 
perilu, kjer bi bilo sicer treba uporabiti 
veliko detergenta, ter pri pranju brisač in 
drugega vpojnega perila, katerega 
tkanina v sebi rada zadržuje detergent. 

 
- HYGIENE + 
To funkcijo lahko aktivirate le v primeru, da 
ste nastavili temperaturo 60°C. Funkcija 
zagotavlja steriliziranje perila, saj se med 
pranjem ves čas ohranja visoka 
temperatura. 
 

 
 

Opcije izberite pred pritiskom na tipko 
START/PAVZA. 
Če izberete opcijo, ki ni na voljo za 
izbrani program, indikator te opcijee 
najprej utripa, nato pa ugasne. 

Tipka za ZAMIK VKLOPA 

Tipka za OPCIJE 

Če izberete opcijo, ki ni na voljo za 
izbrani program, kontrolna lučka za 
izbrano opcijo najprej utripa, nato pa 
ugasne. 
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Ta tipka omogoča izbiro med opcijama, 
odvisno od izbranega programa. 
 
- HITRO PRANJE 
 

Tipka postane aktivna, če z gumbom za 
izbiranje programov izberete katerega 
program za hitro pranje HITRI (14/30/44 
Min.); z njo izberete ustrezno dolžino 
programa med možnostmi, ki so na voljo. 
 
- STOPNJA UMAZANOSTI PERILA 
 
l Ko izberete program, se samodejno 

prikaže trajanje izbranega programa. 
 
l S pomočjo te opcije izbirate med 3 

različnimi intenzivnostmi pranja – 
prilagodite dolžino programa glede na to, 
kako umazano perilo perete (opcija je na 
voljo samo pri nekaterih programih, kot je 
to prikazano v Tabeli programov). 

 

 
 

l S pomočjo te tipke lahko spremenite 
temperature pranja. 

 
l Ne morete pa izbrati višje temperature od 

najvišje dovoljene za posamezni 
program; s tem je možnost poškodbe 
vlaken preprečena. 

 

 
 

l S pomočjo te tipke lahko znižate hitrost 
ožemanja ali po potrebi prekličete 
ožemanje. 

 
l Če na etiketi na perilu ni drugačnih 

navodil, lahko za ožemanje perila 
izberete najvišjo predvideno hitrost 
ožemanja za izbrani program. 

 

 
 
l Če želite aktivirati ožemanje, pritiskajte 

na tipko za nastavljanje hitrosti ožemanja, 
dokler ne izberete želene vrednosti. 

 
l Hitrost ožemanja lahko prilagodite, ne da 

bi preklopili stroj v način PAVZE. 
 

 
 

 
 

 
 

l Če izberete to opcijo, se hitrost vmesnih 
ožemanj zniža na 400 vrt./min, kjer je 
vmesno ožemanje predvideno, količina 
vode za izpiranje je večja, perilo pa po 
zadnjem izpiranju ostane v vodi, tako da 
se vlakna enakomerno razporedijo. 

 
l Med fazo, ko stoji perilo v bobnu v vodi, 

utripa ustrezna kontrolna lučka, kar 
opozarja, da je stroj v stanju mirovanja. 

 
l Ko želite program zaključiti z ožemanjem 

(hitrost centrifugiranja lahko znižate ali ga 
celo prekličete s pomočjo ustrezne tipke) 
in izčrpati vodo, prekličite izbrano opcijo. 

 
l Elektronski nadzor poskrbi za tiho 

vmesno izčrpavanje vode, kar je zelo 
primerno za pranje ponoči. 

 

Tipka HITRO PRANJE / STOPNJA 
UMAZANOSTI PERILA 

Tipka za NASTAVLJANJE 
TEMPERATURE 

Tipka za NASTAVLJANJE HITROSTI 
OŽEMANJA 

Da bi preprečili poškodbo tkanin za 
posamezne programe, ni mogoče izbrati 
višje hitrosti ožemanja od najvišje, 
predvidene za izbrani program. 

Prevelika količina detergenta lahko 
povzroči pretirano penjenje. Če stroj 
zazna preveliko količino pene, lahko 
opusti fazo ožemanja, ali pa podaljša 
trajanje programa in poveča količino 
uporabljene vode in s tem porabo vode. 

Stroj je opremljen s posebno elektronsko 
napravo, ki preprečuje izvajanje faze 
ožemanja, če perilo v stroju ni 
enakomerno razporejeno. Na ta način je 
delovanje stroja tišje, z manj vibracijami, 
kar podaljša življenjsko dobo stroja. 

Tipka NOČ & DAN 
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l Če želite zakleniti tipke, približno 3 

sekunde hkrati pritiskate na tipki NOČ & 
DAN in ZAMIK VKLOPA. Na ta način 
onemogočite neželeno spreminjanje 
programa s slučajnim dotikom tipk na 
prikazovalniku med izvajanjem programa. 

 
l Zaklepanje tipk čisto preprosto prekličete 

tako, da znova istočasno pritisnete na 
obe tipki, ali pa pritiskate na tipko za 
VKLOP/IZKLOP (vsaj 3 sekunde). 

 

 
 

Zahvaljujoč sistemu prikaza ste stalno 
obveščeni o statusu vašega pralnega stroja. 
 

1

6

3 2 4 978 5 6

 
 
1) KONTROLNA LUČKA ZAPRTA VRATA 
 

l Ikona ponazarja, da so vrata zaklenjena 
 

 
 
l Ko ob zaprtih vratih stroja pritisnete na 

tipko START/PAVZA, indikator za kratek 
čas utripa, nato pa ostane osvetljen. 

 

 
 
l Preden odprete vrata stroja, počakajte, 

da lučka za ZAPRTA VRATA ugasne. 
 

2) HITROST OŽEMANJA 
 

Prikazana je hitrost ožemanja, predvidena 
za izbrani program. Po potrebi lahko hitrost 
ožemanja znižate, ali pa ožemanje povsem 
prekličete s pomočjo ustrezne tipe. 
 
3) KONTROLNE LUČKE NASTAVLJANJE 
 TEMPERATURE 
 

Prikazana je temperatura pranja za izbrani 
program, ki jo lahko po želji spremenite (če 
je to dovoljeno) s pomočjo ustrezne tipke. 
Če želite perilo oprati s hladno vodo, morajo 
biti vse lučke ugasnjene. 
 
4) TRAJANJE PROGRAMA 
 

l Ko izberete program, se na 
prikazovalniku samodejno prikaže trajanje 
programa, ki se lahko glede na izbrane 
opcije spreminja. 

 

l Ko začne stroj izvajati program, vas sproti 
obvešča, koliko časa je še ostalo do 
konca pranja. 

 

l Stroj preračuna čas do konca programa 
na osnovi standardne količine perila, 
tekom izvajanja programa pa čas 
prilagaja glede na dejansko količino perila 
v stroju in njegovo sestavo. 

 
5) KONTROLNE LUČKE STOPNJA 
 UMAZANOSTI PERILA 
 

l Ko izberete program, kontrolna lučka 
samodejno prikaže stopnjo umazanosti 
perila, predvideno za izbrani program. 

 

l Po potrebi lahko izberete drugo stopnjo 
umazanosti perila; osvetli se ustrezen 
indikator. 

 
6) KONTROLNE LUČKE OPCIJE 
 

Kontrolne lučke kažejo opcije, ki jih lahko 
izberete s pomočjo ustrezne tipke. 
 
7) KONTROLNA LUČKA ZAKLEPANJE TIPK 
 

Kontrolna lučka opozarja, da so tipke 
zaklenjene. 
 

ZAKLEPANJE TIPK 
 

Digitalni prikazovalnik 

Vrata zaprite PREDEN pritisnete na 
tipko START/PAVZA. 

Če vrata niso dobro zaprta, lučka 
utripa približno 7 sekund, nato pa se 
ukaz na zagon samodejno prekliče. 
V tem primeru pravilno zaprite vrata in 
znova pritisnite na tipko START/PAVZA. 
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8) Wi-Fi (samo nekateri modeli) 
 

l Pri modelih z opcijo Wi-Fi ikona opozarja, 
da sistem Wi-Fi deluje.  

 
l Vse informacije o funkcionalnosti in 

navodila za enostavno konfiguriranje 
Wi-Fi so vam na voljo v odseku 
"Download" na spletni strani 
http://wizardservice.candy-hoover.com.  

 
9) Kg MODE (funkcija "Kg Check" 
 deluje le prinekaterih programih) 
 

l Tekom prvih minut izvajanja programa je 
indikator "Kg MODE" osvetljen. Med tem 
časom inteligentni sensor tehta perilo in 
prilagaja trajanje programa ter količino 
vode in porabo električne energije.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l Tekom posameznih faz programa vam  
"Kg MODE" omogoča spremljanje 
podatkov o perilu v bobnu. Tekom prvih 
minut izvajanja programa: 

 
- prilagaja potrebno količino vode; 

 
- določi trajanje programa pranja; 

 
- nadzira izpiranje skladno z izbrano vrsto 

tkanine, ki jo perete; 
 

- prilagaja ritem vrtenja bobna izbrani vrsti 
tkanine, ki jo perete; 

 
- prepoznava prisotnost pene in po potrebi 

poveča količino vode za izpiranje. 
 

- prilagodi hitrost ožemanja količini perila v 
bobnu ter s tem prepreči neuravnoteženost. 
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Ta aparat je opremljen s tehnologijo ONE Fi 
EXTRA, ki vam zahvaljujoč funkciji Wi-Fi 
omogoča daljinsko upravljanje s pomočjo 
ustrezne aplikacije. 
 
VČLANITEV APARATA (V APLIKACIJO) 
 

l Naložite aplikacijo Hoover Wizard na 
svojo napravo. 

 

 
 

 
 
l Odprite aplikacijo, ustvarite profil 

uporabnika in včlanite svoj aparat – 
sledite navodilom na zaslonu svoje 
naprave, ali v "Hitrem vodniku", ki je bil 
priložen vašemu aparatu. 

 

 
 

 
 

OPOMBE: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

OMOGOČANJE DALJINSKEGA 
UPRAVLJANJA (S POMOČJO APLIKACIJE) 
Po včlanitvi aparata morate vsakič, ko želite 
daljinsko upravljati aparat s pomočjo 
aplikacije, najprej potisniti perilo v stroj, 
odmeriti detergent, zapreti vrata stroja in 
izbrati položaj ONE Fi EXTRA na stroju. Od 
tega trenutka dalje je možno stroj upravljati 
daljinsko s pomočjo aplikacije. 
 

ONE Fi EXTRA 
 

Aplikacija Hoover Wizard je na voljo 
tako za Android kot iOS, in sicer za 
tablice in pametne telefone. 

Podrobnosti o funkcijah ONE Fi 
EXTRA so na voljo v sami aplikaciji v 
načinu DEMO. 

Postopek včlanitve za uporabnike 
pametnega telefona Android s 
tehnologijo NFC (Near Field 
Communication) je poenostavljen 
(Easy Enrollment); sledite navodilom 
na zaslonu telefona, PRIDRŽITE 
TELEFON V BLIŽINI LOGOTIPA ONE 
Fi EXTRA na stikalni plošči aparata, 
ko aplikacija to zahteva. 

Svoj pametni telefon namestite tako, 
da se položaj antene NFC na hrbtni 
strani ujema s položajem logotipa 
ONE Fi EXTRA na aparatu. 
 

 

Če ne veste, kje na telefonu je antena 
NFC, počasi s svojim pametnim 
telefonom krožite nad logotipom ONE 
Fi EXTRA, dokler aplikacija ne potrdi 
povezave. Da bi bil prenos podatkov 
uspešen, je ključnega pomena, DA 
DRŽITE PAMETNI TELEFON OB 
STIKALNI PLOŠČI TEKOM CELEGA 
POSTOPKA, KI TRAJA NEKAJ 
SEKUND. Sporočilo na napravi vas 
obvesti o uspehu operacije in vam da 
vedeti, kdaj lahko odmaknete telefon. 

Debela ohišja ali kovinske nalepke na 
pametnem telefonu bi lahko vplivale 
na prenos podatkov med strojem in 
telefonom, ali ga celo onemogočile. 
Če je potrebno, jih odstranite. 

Z zamenjavo nekaterih delov 
pametnega telefona (npr. pokrovček 
na hrbtni strani, baterija ipd.) z 
neoriginalnimi nadomestnimi deli 
lahko odstranite tudi anteno NFC. 
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PROGRAM 

 

 
(MAKS.) * 

1) 

DETERSIVO 

(glej stikalno ploščo)  

      (MAKS.) 1 o 2   

 
 All In One 

 20°C 
2) 
4) 4 4 4 4 4 4,5 20°    

  All Hygiene 
4) 

3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 60°    

 
All In One 

59 Min. 5 5,5 6 6,5 7 8 40°    

 Občutljivo perilo 2 2 2 2 2 2,5 40°    

 Izpiranje - - - - - - -    

 
 Mešano & 

 Pisano perilo 
2) 
4) 3 3 3 3 3 3,5 40°   ( ) 

 Volna & Svila 1 1 1 1 1 1,5 30°    

  Bombaž**  2) 
 4) 5 5,5 6 6,5 7 8 90°   ( ) 

   14' 1 1 1 1 1 1,5 30°    

  Hitri 3)  30' 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 30°    

   44' 2 2 2 2 2,5 3 40°    

 
Izčrpavanje & 

Ožemanje - - - - - - -    

 

Položaj, ki ga morate izbrati, ko želite omogočiti daljinsko upravljanje s pomočjo 
aplikacije (preko Wi-Fi). Če aparat še ni včlanjen v aplikacijo, boste s pritiskom na 
gumb START/PAVZA na aparatu zagnali program za samodejno čiščenje bobna 
"Samodejni  higienični". 

 
 
 
 

 

Razpredelnica programov 
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Prosimo, da upoštevate naslednje: 
* Največja dovoljena količina suhega perila 

je odvisna od modela stroja (gl. stikalno 
ploščo). 

 

 
 

 
 

" "

 

 
 

Pri vseh programih lahko po potrebi znižate 
hitrost centrifugiranja pod najvišjo 
predvideno za posamezni program, pri 
pranju zelo občutljivih tkanin pa lahko tudi 
prekličete centrifugiranje. To storite s 
pomočjo tipke za nastavljanje HITROSTI 
OŽEMANJA. Če na etiketi ni natančnejših 
podatkov, lahko izberete največjo hitrost, 
predvideno za izbrani program. Prevelika 
količina detergent lahko povzroči pretirano 
penjenje. Če stroj zazna prisotnost 
prevelike količine pene, lahko opusti fazo 
centrifugiranja ali podaljša trajanje 
programa ter poveča porabo vode. 
 

( ) Samo, če je izbrana opcija 
PREDPRANJE (programi, pri katerih 
je na voljo opcija PREDPRANJE). 

 

 

1) Ko izberete program, se na 
prikazovalniku prikaže priporočena 
temperature. To lahko po želji 
spremenite (če je to dovoljeno) s 
pomočjo ustrezne tipke, vendar pa 
ni mogoče izbrati višje temperature 
od najvišje dovoljene za izbrani 
program. 
 

 

2) Pri določenih programih lahko 
prilagodite trajanje in intenzivnost 
pranja s pomočjo tipke za 
STOPNJO UMAZANOSTI PERILA. 
 

 

3) Če s stikalom za izbiranje programov 
izberete program HITRI, lahko s 
pomočjo tipke za HITRO PRANJE 
izberete enega od treh kratkih 
programov, ki so na voljo – v 
trajanju 14’, 30’ 44’. 
 

 

4) Razpoložljiva parna funkcija.  
 

l PREDPRANJE: Če je predalček opremljen 
tudi s predelkom za predpranje, vanj 
odmerite detergent. V nasprotnem primeru 
odmerite detergent na perforirano površino 
na bobnu (gl. sliko); pri doziranju upoštevajte 
navodila proizvajalca detergenta. 

 

 
 

** STANDARDNI PROGRAM ZA BOMBAŽ 
SKLADNO Z DOLOČILI PREDPISA (EU) 
št. 1015/2010 in št. 1061/2010. 
 
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA 
pri temperaturi 60°C. 
 

PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA 
pri temperaturi 40°C. 
 
Programa sta primerna za pranje 
običajno umazanega bombažnega 
perila in sta najbolj učinkovita programa 
glede na porabo energije in vode za 
pranje bombažnega perila. 
Programa sta bila namensko razvita za 
prilagajanje priporočeni temperaturi za 
pranje, navedeni na etiketah na 
oblačilih. Dejanska temperatura vode se 
lahko nekoliko razlikuje od deklarirane 
temperature za ta program. 

Preden zaprete pokrov in zaženete program 
pranja, prosimo preverite, da je notranji 
boben pravilno zaprt. Če je le mogoče, 
poravnajte indikatorje za oznako položaja na 
kadi  z oznakami na bobnu, saj boste tako 
zagotovili najboljši rezultat pranja. 

POMEMBNO: Če izberete program s 
pedpranjem, ne uporabite funkcije 
časovnega zamika vklopa. 
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Pralni stroj ima posebne programe za 
pranje različnih vrst tkanin in stopenj 
umazanosti, s katerimi je mogoče zadostiti 
vsem zahtevam pranja (oglejte si tabelo 
programov). 

 
Tehnologija ALL IN ONE 
Pralni stroj ima inovativni sistem pranja: z 
visokotlačnim curkom dovaja mešanico 
vode in pralnega sredstva neposredno  
na oblačila.  
Zaradi posebnega motorja je na začetku 
vsakega cikla predvideno premikanje 
bobna, ki pripomore k temu, da pralna 
raztopina prodre v tkanine, kar omogoči 
lažje odstranjevanje nečistoče in zagotavlja 
učinkovitejše pranje.  
Sistem ALL IN ONE se uporablja tudi med 
fazo polnjenja vode, med katero visokotlačni 
curek pripomore k popolni odstranitvi ostankov 
pralnega sredstva s perila. 

 
Vse v enem 20°C 
Zahvaljujoč tehnologiji ALL IN ONE, ta 
inovativni program omogoča pranje polnega 
bobna tkanin, kot so bombaž, mešana in 
sintetična vlakna pri temperaturi 20°C z 
rezultati, ki so primerljivi ciklu pranja pri 
temperaturi 40°C.  
Poraba pri tem programu znaša le približno 
50% v primerjavi s tisto pri običajnem 
bombažnem programu pranja pri 
temperaturi 40°C. 

 
OPOZORILA: 
 

l pisana oblačila je treba prvič oprati 
ločeno. 

 
l Velike kose perila temnih barv, ko so 

hlače iz jeansa in brisače, je treba prati 
ločeno. 

 

l V vsakem primeru, nikoli ne perite 
PERILA NEOBSTOJNIH BARV skupaj z 
drugim perilom. 

 

 Higiena + 
Zahvaljujoč tehnologiji ALL IN ONE, ta 
program zagotavlja temeljito čistočo z 
optimalno zasnovanim ciklom glede 
temperature in izpiranja, ki iz perila odstrani 
alergene in ostanke pralnega sredstva. 
Idealen je pri ljudeh z občutljivo kožo. 
Primeren je za bombažno perilo, pranje 
poteka pri temperaturi 60 °C in priporoča se 
manjša napolnjenost bobna. 

 
Vse v enem 59 Min. 
S tem programom je mogoče oprati tkanine, 
kot so bombaž, sintetična in mešana 
vlakna, v le 59 minutah, s polno 
napolnjenim bobnom, pri temperaturi 40°C 
(ali manj) in je posebej primeren za malo 
umazano perilo. 

 
Občutljivo perilo 
Pri tem programu, ki je posebej primeren za 
pranje zelo občutljivih tkanin, se izmenjujejo 
faze delovanja in premorov. Večja količina 
vode pri pranju in izpiranju zagotavlja 
najboljše učinke. 

 
Izpiranje 
Ta program opravi 3 cikle izpiranja perila z 
vmesnim ožemanjem (ki ga je po potrebi 
mogoče z ustrezno tipko izključiti ali pa 
zmanjšati njegovo moč).  
Uporaben je tudi za izpiranje vseh vrst 
tkanin, na primer po ročnem pranju. 

 
Mešano & Pisano perilo 
Faze pranja in izpiranj so optimizirane tako 
glede ritma vrtenja bobna in količine vode  
v bobnu.  
Nežno centrifugiranje preprečuje pretirano 
mečkanje perila. 

 
Volna & Svila 
Ta nežni program pranja je predvsem 
namenjen pranju perila iz volnenih tkanin, 
za katerega proizvajalec priporoča strojno 
pranje ("Machine-Washable"), ter perila iz 
svile, pri katerem je na etiketi predpisano 
pranje s programi za svilo ("Wash as Silk"). 
 

Izbira programov 
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Bombaž 
Ta program je primeren za pranje običajno 
umazanega bombažnega perila, in je najbolj 
učinkovit program glede porabe energije in 
vode za pranje bombažnega perila. 
 
Hitri (14-30-44 Min.) 
Ta program je primeren za pranje manjše 
količine manj umazanega perila. Priporočamo, 
da za ta program odmerite manjšo količino 
detergenta od običajne in se tako izognete 
potrati. Ob izbranem programu HITRI lahko s 
tipko za HITRO PRANJE izberete enega od 
treh kratkih programov, ki so na voljo. 
 
Izčrpavanje + Ožemanje 
Program izčrpa vodo iz stroja in centrifugira 
perilo z najvišjo hitrostjo. Hitrost centrifugiranja 
lahko zmanjšate ali ga povsem prekličete s 
pomočjo tipke za NASTAVLJANJE HITROSTI 
OŽEMANJA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONE Fi EXTRA 
To je položaj, ki ga morate izbrati, da 
omogočite upravljanje s pomočjo aplikacije 
(preko Wi-Fi).  
V tem primeru lahko zaženete program 
pranja s pomočjo ukazov v aplikaciji.  
Če aparat še ni včlanjen v aplikacijo, boste 
s pritiskom na gumb START/PAVZA na 
aparatu zagnali program za samodejno č 
iščenje bobna "Samodejni higienični". 
Ta program je namenjen čiščenju bobna, 
kar odpravi morebiten neprijeten vonj in 
podaljša življenjsko dobo aparata.  
Preden zaženete ta program se prepričajte, 
da v bobnu ni perila, ter odmerite namensko 
sredstvo za čiščenje pralnega stroja 
oziroma detergent v prašku.  
Ko je program zaključen, pustite vrata stroja 
odprta, da se boben posuši.  
Priporočamo zagon programa "Samodejni 
higienični" po vsakih 50 pranjih. 
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Odpiranje/Zapiranje bobna 
l Odprite vrata pralnega stroja. 
 
l S pritiskom na gumb odprite boben (A) in 

obenem z drugo roko pritisnite na loputo. 
 
l Perilo naložite kos za kosom v boben 

brez pritiskanja navzdol. Upoštevanje 
priporočeno količino nalaganja v “tabeli 
programov«. Preveč naložen stroj perila 
ne bo dobro opral in perilo bo zmečkano. 

 
l Zapiranje bobna: nastavite loputi tako, da 

se loputa z gumbom (A) nahaja odspodaj: 
loputi morata biti zaskočeni. 

 

 
 
Nalaganje detergenta 
Dozirna posoda za detergent je razdeljena 
v 3 prekate: 
 
l Pralni prašek odmerite v predalček 1. 
 
l Tekoči detergent odmerite v predalček 2. 

l Prekat  je namenjen za mehčalec 
sredstvo za odišavljenje in razne 
specialne dodatke, kot so škrob, 
impregnatorji itd. 

 
l MAX - na predalčku za deteregent je 

označena največja dovoljena količina 
detergenta. Ne presežite je!. 

 
l  Za odstranitev madežev lahko 

uporabljate tekoča sredstva za beljenje. 
Madeže, za katere je potrebno uporabiti 
sredstva za beljenje, lahko odstranite na 
začetku pralnega cikla. “Dozirno posodo 
2” napolnite s sredstvom za beljenje in 
zaženite program za izpiranje . Nato 
izbirnik programa nastavite na OFF, 
dodajte preostali del perila in izberite 
ustrezni program. 

 
 
 
 
 
1) Pralni prašek za glavno pranje 
2) Tekoči detergent za glavno pranje 
3) Mehčalec 
 

 

 

 

 

 

Priprava pranja 
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7. ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI V DELOVANJU IN 
GARANCIJA 

Če menite, da pralni stroj ne deluje pravilno, to najprej preverite s pomočjo v spodnji razpredelnici 
podanega Hitrega vodnika, kjer so podani tudi praktični nasveti za reševanje najpogostejših težav. 
 

POROČILO O NAPAKI 
 

 
 

Prikazana napaka Možen razlog in praktična rešitev 

E2 (s prikazovalnikom) 
LED 2-x utripnejo 
(brez prikazovalnika) 

V stroj ne priteka voda. 
Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta. 
Preverite, da cev za dotok vode ni zapognjena, zvita ali priščipnjena. 
Odtočna cev ni na pravilni višini (gl. poglavje o instalaciji stroja). 
Zaprite pipo za vodo, odvijte dotočno cev s hrbtne strani stroja in 
preverite, da morda ni zamašen filter na cevi. 

E3 (s prikazovalnikom) 
LED 3-x utripnejo 
(brez prikazovalnika) 

Stroj ne izčrpava vode. 
Preverite, da filter ni zamašen. 
Preverite, da odtočna cev ni zapognjena, zvita ali priščipnjena. 
Preverite, da ni morda zamašen hišni sistem za odtok vode in da 
voda lahko neovirano odteka. Preverite, če voda odteka, če cev 
napeljete v umivalnik ali pomivalno korito. 

E4 (s prikazovalnikom) 
LED 4-x utripnejo 
(brez prikazovalnika) 

V stroju je preveč pene in/ali vode. 
Morda ste odmerili preveliko količino detergenta, ali pa ste uporabili 
detergent, ki ni namenjen pranju v stroju. 

E7 (s prikazovalnikom) 
LED 7-x utripnejo 
(brez prikazovalnika) 

Problem z vrati. 
Prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta. Preverite, da morda kos 
perila ne onemogoča pravilno zapiranje vrat. 
Če so vrata blokirana, stroj izklopite in potegnite vtikač stroja iz 
vtičnice. Počakajte 2-3 minute in potem odprite vrata. 

Vse druge kode Stroj izklopite in potegnite vtikač iz vtičnice ter počakajte kakšno 
minute. Nato znova vklopite stroj in zaženite program. Če se napaka 
ponovi, se takoj obrnite na najbližji pooblaščeni servis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l Modeli s prikazovalnikom: koda napake je prikazana s številko za črko “E” (primer: 
Napaka 2 = E2) 

l Modeli brez prikazovalnika: koda napake je prikazana z utripanjem vseh luck LED; 
lučke utripnejo tolikokrat, kolikor znaša koda okvare, utripanje pa se ponavlja v 5-
sekundnih presledkih (primer: Napaka 2 = LED dvakrat utripnejo –5-sekundni premor 
– LED dvakrat utripnejo – itd…) 
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DRUGE NEPRAVILNOSTI 
 
 

Problem Možen razlog in praktična rešitev 

Pralni stroj ne dela/ne 
začne prati. 
 

Prepričajte se, da je stroj priključen na brezhibno (delujočo) vtičnico). 
Preverite, da ni zmanjkalo električnega toka. 
Preverite, da ni kaj narobe z vtičnico – na njo priključite kakšen drugi 
apparat, npr. svetilko. 
Morda vrata niso dobro zaprta – odprite jih in nato še enkrat zaprite. 
Preverite, če ste pravilno izbrali program in pritisnili na tipko START. 
Prepričajte se, da stroj ni preklopljen v način pavze. 

Voda je stekla na tla 
ob stroju 

Lahko pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru 
zamenjajte tesnlo in zategnite cev in pipo. 
Prepričajte se, da je filter dobro zaprt. 

Stroj ne ožema perila Neenakomerna razporeditev perila v bobnu lahko povzroči, da stroj: 
poskuša enakomerno razporediti perilo in zato podaljša trajanje 
ožemanja; 
zniža hitrost ožemanja in s tem zmanjša vibracije in glasnost 
delovanja; 
opusti ožemanje in na ta način ščiti stroj. 
Prepričajte se, da je perilo v stroj uravnoteženo. Če ni, ga razrahljajte, 
ponovno vstavite v boben in znova zaženite program. 
Morda stroj ni do konca izčrpal vodo. Počakajte  nekaj minut. Če se 
problem ponovi, poskušajte rešiti problem po navodilih odpravljanje 
napake 3. 
Pri nekaterih modelih je na voljo tudi možnost izklopa ožemanja – 
prepričajte se, da ni izbrana ta možnost. 
Preverite, da niste izbrali katere od opcij, ki vpliva na ožemanje. 

Prevelika količina detergenta lahko ovira začetek ožemanja. 
Med ožemanjem 
prihaja do močnih 
vibracij / stroj je 
glasen 

Morda pralni stroj ne stroji povsem ravno. Če je potrebno, s pomočjo 
nastavljivih nog uravnajte stroj, kot je to pojasnjeno v ustreznem 
poglavju. 
 
Prepričajte se, da ste odstranili vse vijake, gumijaste čepe in 
distančnike, ki so stroj varovali med transportom. 
Preverite, da v bobnu  ni tujkov (kovanci, kovinski elementi, gumbi 
ipd.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standardna garancija proizvajalca krije napake, ki so posledica električnih ali 
mehanskih okvar v proizvodu in so posledica dejanja ali opustitve dejanja s 
strani proizvajalca. Če je napaka povzročena z dejavniki izven dobavljenega 
proizvoda, nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil, se lahko servisni poseg 
zaračuna. 
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Uporaba ekoloških detergentov brez 
fosfatov lahko povzroči naslednje učinke: 

 
- voda za izpiranje je bolj motna : To je 

posledica zeolitov v vodi, kar pa na 
učinkovitost izpiranja ne vpliva. 

 
- bel prah(zeoliti) na perilu po koncu 

pranja: to je normalno, prah ne prodre v 
tkanino in ne vpliva na barvo. 

 
- pena v vodi pri zadnjem izpiranju: to ni 

znak nezadostnega izpiranja. 

 
- obilno penjenje: To je pogosto posledica 

anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo 
detergent in ki jih je težko spraviti iz 
perila. 

 V takih primerih ne ponavljajte 
izpiranja,saj to ne bi pomagalo! 

 

 Če se problem ponavlja in sumite, da gre za 
nepravilnost v delovanju, se takoj obrnite na 
najbližji pooblaščeni servis. 
 
Priporočamo, da vedno uporabljate 
originalne nadomestne dele, ki so na voljo 
pri pooblaščenih servisih. 
 

 
 
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za 
morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki 
je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico 
do morebitnih sprememb na aparatih, če 
oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi 
to vplivalo na njihove osnovne značilnosti. 

 

 

Garancija 
Garancijski pogoji za proizvod so 
navedeni na garancijskem listu, ki je 
proizvodu priložen. Garancijski list mora 
biti pravilno izpolnjen. Shranite ga, da 
ga boste lahko predložili serviserjem 
pooblaščenega servisa, če bo to 
potrebno. 
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