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   (60°C).

Òåõíè÷åñêè äàííè

Ìîäåë WMD 622

Ðàçìåðè
øèðèíà 59,5 ñì
âèñî÷èíà 85 ñì
äúëáî÷èíà 54 ñì

Âìåñòèìîñò Îò 1 äî 6 êã çà ïðàíå

Åëåêòðè÷åñêî 
çàõðàíâàíå

Âèæ òàáåëêàòà ñ õàðàêòåðèñòèêèòå, 
ïîñòàâåíà íà ìàøèíàòà

Çàõðàíâàíå ñ 
âîäà

ìàêñèìàëíî íàëÿãàíå 1 ÌÐà (10 bar)
ìèíèìàëíî íàëÿãàíå 0,05 ÌÐà (0,5 bar)
îáåì íà êàçàíà 52 ëèòðà

Ñêîðîñò íà 
öåíòðîôóãàòà äî 1200 îáîðîòà/ìèíóòà 

Ïðîãðàìè 
çà ïðîâåðêà 
ñúãëàñíî 
íîðìà 
2010/1061

ïðîãðàìà ; 
òåìïåðàòóðà 60°C (2° натискания на бутона);
òåìïåðàòóðà 40°C (3° натискания на бутона).

Ïåðàëíàòà ìàøèíà ñúîòâåòñòâà íà 
ñëåäíèòå Åâðîïåéñêè äèðåêòèâè:
- 2004/108/CE (çà åëåêòðîìàãíèòíà 
ñúâìåñòèìîñò)
- 2006/95/CE (çà íèñêî íàïðåæåíèå)
- 2002/96/CE
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 ПОЧИСТВАНЕ : натиснете, за да изберете 
желаната степен на интензивност на прането. 

 ПОЧИСТВАНЕ : натиснете, за да изберете 
желания вид изплакване. 
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Ако желаете да промените езика, изключете машината, натиснете едновременно бутоните , ,  докато чуете 
звуков сигнал; тогава отново ще се появи меню за избор на език.
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    ВКЛЮЧВАНЕ  
 STARTPAUSE    
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  OFF        
      OFF 
      
  

    
        
       
         
         
       OFF

Настройте на желаната степен на интензивност на пране.
Опцията  позволява да се оптимизира изпирането 
в зависимост от степента на замърсяване на тъканите 
и избраната от вас степен на интензивност на прането. 
Изберете програмата за пране; цикълът се 
настройва автоматично на степен „ОБИКНОВЕНО“, 
оптимизирано за средно замърсено пране, 
(настройката не е валидна за цикъла „Вълна“, който 
се настройва автоматично на степен „ДЕЛИКАТНО“).
При много замърсено пране натиснете бутона 

, докато достигнете степен „СПУЕР ПРАНЕ“. 
Благодарение на използването на по-голямо количество 
вода в началната фаза на цикъла и на по-силното 
триене тази степен гарантира висококачествено 
изпиране и е подходяща за отстраняване на упорити 
петна. Може да се използва със или без белина. Ако 
желаете избелване, поставете допълнителната ваничка 
4, комплект с доставката, във ваничка 1. 
При дозиране на белина не надвишавайте 
максималното ниво „max“, указано на централната ос 
(вижте фигурата на стр. 44). 
За слабо замърсено пране или за по-деликатно 
третиране на тъканите натиснете бутона , докато 
достигнете степен „ДЕЛИКАТНО“. Цикълът ще намали 
триенето, за да осигури безупречно изпиране на 

деликатните тъкани. Ако не е възможно да се извърши 
настройка или да се промени съществуващата, на 
екранчето ще се изпише „НЕРАЗРЕШЕНО“.
Настройка на вида изплакване.
Опцията  позволява да се избере желаният вид 
изплакване с цел максимална грижа за всяка чувствителна 
кожа. При първото натискане на бутона се настройва 
степен „ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗПЛАК.“, която позволява 
избор на допълнително изплакване освен стандартно 
предвиденото за този цикъл, за да се отстранят всички 
остатъци от праха за пране. При второто натискане на 
бутона се настройва степен „ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА“, 
която позволява избор на две допълнителни изплаквания 
освен стандартно предвиденото за този цикъл, и това се 
препоръчва в случай на по-чувствителна кожа. При третото 
натискане на бутона се настройва степен „АНТИАЛЕРГИЧ. 
ИЗПЛАК.“, която позволява избор на три допълнителни 
изплаквания освен стандартно предвиденото за този цикъл 
с цел отстраняване на основните алергени като полени, 
акари, кучешки и котешки косми. Натиснете отново бутона, 
за да се върнете към вида изплакване „ОБИКНОВЕНО 
ИЗПЛАК.“. Ако не е възможно да се извърши настройка 
или да се промени съществуващата, на екранчето ще се 
изпише „НЕРАЗРЕШЕНО“.
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При избор на тази опция времетраенето на 
програмата намалява с до 50% в зависимост от 
избрания цикъл, като същевременно се гарантира 
пестене на вода и енергия. Използвайте тази опция 
за не много замърсени дрехи.
!        , БЪРЗО 
ПРАНЕ 60’, , , .

  
        
        
        
     
     
    STARTPAUSE    
         
        
    STARTPAUSE   
 
!        , БЪРЗО 
ПРАНЕ 30’, , , “ЦЕНТРОФУГА ПАМУК”  

ИЗПОМПВАНЕ

 E 
 E     
       
       
        
      
       
     
       
    

!        ,  (90°C), 
, , , .

Продължителността на цикъла, показана на дисплея или посочена в ръководството, е приблизително изчислена въз основа на стандартните условия. Реалното времетраене може да 
варира в зависимост от множество фактори като температура и налягане на водата при пълнене, температура на въздуха в помещението, количество перилен препарат, количество, 
вид и тегло на прането, допълнително избрани опции.

За всички институции, извършващи изпитания:
(1) Програма за проверка съгласно стандарт 2010/1061: Настройте програмата  на 60°C (2° натискания на бутона); настройте програмата  на 
40°C (3°натискания на бутона).
(2) Продължителна програма за памук: настройте програмата  на 40°C (3°натискания на бутона).
(3) Кратка програма за памук: настройте програмата ; температура 40°C (натиснете бутон ТЕМПЕРАТУРА).
(4) Дълга програма за синтетични тъкани: Настройте програмата  на 60°C (1°натискане на бутона); температура 40°C (натиснете бутон ТЕМПЕРАТУРА).
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БЕЗ ПЕТНА 40° 1200 -  -  4 -
ПАМУК ПРЕДПРАНЕ (1° натискания на бутона):   
     90° 1200   -  6 -
ПАМУК БЕЛИ (1) (2° натискания на бутона)     
  60° 1200 -    6 6
 ЦВЕТНИ 12 (3° натискания на бутона)   
  40° 1200 -    6 6
СИНТЕТИЧНИ УСТОЙЧ. (1° натискания на бутона)   
силно  60° 800 -    2,5 2,5
СИНТЕТИЧНИ УСТОЙЧ. (4) (1° натискания на бутона)  
 силно  40° 800 -    2,5 2,5
  (2° натискания на бутона)   
малко  40° 800 -    2,5 2,5
БЪРЗО ПРАНЕ 60 (1° натискания на бутона)     
           
       

60° 1200 -  -  3,5 3

БЪРЗО ПРАНЕ 30 (2° натискания на бутона)     
           
       

30° 800 -  -  3 3

M MY CYCLE AMET              

СЕДМИЧНО ПРАНЕ (3): Çà ñïàëíî áåëüî è êîìïëåêòè çà áàíÿ. 60° 1200 -  -  6 -
ВЪЛНА И КАШМИР      40° 800 -  -  1,5 -
УЛТРАДЕЛИКАТ 30° 0 -  -  1 -

ЦЕНТРОФУГА ПАМУК (1° натискания на бутона). - 1200 - - - - 6 -

ИЗПЛАКВАНЕ ПАМУК (2° натискания на бутона). - 1200 - - -  6 -

ИЗПОМПВАНЕ (3° натискания на бутона). - 0 - - - - 6 -
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Отделение 1: Препарат за предпране (на прах)
Преди да изсипете препарата, проверете дали не е 
поставена допълнителната ваничка 4.
Отделение 2: Препарат за пране (на прах или течен)
При употребата на течен препарат за пране се 
препоръчва да се използва разделителят от комплекта 
A с цел правилно дозиране. В случай на употреба на 
прах за пране върнете разделителя в отделение B.
Отделение 3: Допълнителни препарати (омекотител и др.)
Омекотителят не трябва да изтича извън решетката. 
допълнителна ваничка 4: Белина

  

   
      
       
     
        

 
     
     
     
      

   

    

    
    
    
    
    

MAX

1

2

4

3

AB

 

БЕЗ ПЕТНА: програмата  е подходяща за 
изпирането на силно замърсено пране с устойчиви 
цветове. Програмата осигурява по-висок клас 
изпиране от стандартния (клас A). Не активирайте 
програмата при разноцветно пране. Препоръчва се 
използването на прахообразен перилен препарат. 
Срещу упорити петна се препоръчва предварителна 
обработка със специални допълнителни препарати. 
Хавлии за баня и спално бельо: за изпирането на 
хавлии за баня и спално бельо с един-единствен 
цикъл използвайте програмата , която оптимизира 
употребата на омекотители и позволява пестене на 
време и енергия. Препоръчва се използването на 
прахообразен перилен препарат.  
     
   P C 
M       
        
         
        
          
 
УЛТРАДЕЛИКАТ: използвайте програмата  за 
изпиране на много фини тъкани с апликации от рода 
на страс или пайети.
За изпиране на копринени тъкани и пердета 
изберете цикъл  и настройте на степен 
„ДЕЛИКАТНО“ от опция .
Препоръчва се обръщането на дрехите наопаки 
преди прането и слагането на малките дрехи в 
торбичката за фино пране. 
За по-добри резултати се препоръчва използването 
на течен препарат за пране за фини тъкани.
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•  Пералнята разполага с програма за „Автоматично 
почистване“ на вътрешните части, което трябва да се 
извършва при абсолютно празен барабан.
Прахът за пране (10% от препоръчваното количество 
за слабо замърсено пране) или специални 
допълнителни препарати за почистване на пералнята 
може да се ползват в добавка към програмата за 
изпиране. Препоръчва се пускането на програмата за 
почистване на всеки 40 изпирания.
За да задействате програмата, натиснете едновременно 
бутони A и B за 5 сек (вижте фигурата).
Програмата ще се активира автоматично и ще 
продължи около 70 минути. За да спрете цикъла, 
натиснете бутона START/PAUSE.
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