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  „Автоматично почистване“  
   

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 

Програми 
за проверка 
съгласно 
Регламенти 
 
№ 1061/2010 
№ 1015/2010  
К

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

WMSD 723

43,5 см

7

48

програма  (60°) (1 натискане на 
бутона); Стандартна Памук 60°
програма  (40°) (2 натискания на 
бутона); 
Стандартна Памук 40°
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 ON/OFF       
      
  STARTPAUSE  
        
        
        
         
        
       
   

      
    

 MY CYCLE      
      
      
    MY CYCLE

       
      


 ПОЧИСТВАНЕ : натиснете, за да изберете 
желаната степен на интензивност на прането. 

 ПОЧИСТВАНЕ : натиснете, за да изберете 
желания вид изплакване. 

       
       
  

       
     

       
      
        
       
       
         
      
       


       
      
    

    START/PAUSE 
      
       
       
       
       
          
         
    

   
       
        
       
         
       ONOFF  
      
Потребление в режим „Off“ (Изкл.) 0,5 W 
Потребление в режим „On“ (Вкл.) 0,5 W

   

   

START/PAUSE

  

 


 


  


 ON/OFF

    


  


 





 
 

 
MY CYLE


ПОЧИСТВАНЕ


ВИД 

ИЗПЛАКВАНЕ
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    A                
     

  C                    
          

  D               
           

                 
         

  F              
 

     
                 
          
                 
         STARTPAUSE

!                 
         Y        
Ако желаете да промените езика, изключете машината, натиснете едновременно бутоните , Y,  докато чуете 
звуков сигнал; тогава отново ще се появи меню за избор на език.

AB

C

D

E

F

Z
X

Y
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    ВКЛЮЧВАНЕ  
 STARTPAUSE    

       
       
       
       
 

 O     
      
       
    

   

      
       
      
       
      
        
     

       
   

      /  
     
       
          
        
  OFF        
      OFF 
      
   
! Изключение: с избиране на програма  (60°C) 
(1° натискане на бутона) температурата може да се 
повиши до 90°.

    
        
       
         
         
       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“.

       
        

    
       

    
!        
     
       
!         
    
      
        
  
!      
     
 

      
STARTPAUSE     
        
        
       
       
        
      STARTPAUSE 
  STARTPAUSE   
        
     STARTPAUSE   
         
 STARTPAUSE     

         
   STARTPAUSE    
       

         
        

         
    

!        
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    ВКЛЮЧВАНЕ  
 STARTPAUSE    

       
       
       
       
 

 O     
      
       
    

   

      
       
      
       
      
        
     

       
   

      /  
     
       
          
        
  OFF        
      OFF 
      
   
! Изключение: с избиране на програма  (60°C) 
(1° натискане на бутона) температурата може да се 
повиши до 90°.

    
        
       
         
         
       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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STARTPAUSE     
        
        
       
       
        
      STARTPAUSE 
  STARTPAUSE   
        
     STARTPAUSE   
         
 STARTPAUSE     

         
   STARTPAUSE    
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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 1061/2010: Настройте програмата  на 60°C (2° натискания на бутона); настройте програмата  на 
40°C (3°натискания на бутона).
Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, подходящ е за дрехи, 
които могат да се перат на 60°C и 40°C. Действителната температура на пране може да се различава от указаната.
(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 - - - 180’
ПАМУК ПРЕДПРАНЕ (1° натискания на бутона):   
     90° 1200   -  6 53 2,18 75 170’
ПАМУК БЕЛИ (1) (2° натискания на бутона)     
 

60°
(Max. 90°C) 1200 -    6 53 0,87 51 150’

 ЦВЕТНИ 12 (3° натискания на бутона)   
  40° 1200 -    6 53 0,86 69 145’
СИНТЕТИЧНИ  (1° натискане на бутона)   
силно  60° 800 -    3 44 0,93 47 110’

СИНТЕТИЧНИ (4) (1° натискане на бутона)  
 силно  40° 800 -    3 44 0,57 46 95’
  (2° натискания на бутона)   
малко  40° 800 -    3 - - - 70’
БЪРЗО ПРАНЕ 60 (1° натискане на бутона)     
           
       

60° 1200 -  -  3,5 53 0,81 40 60’

БЪРЗО ПРАНЕ 30 (2° натискания на бутона)     
           
       

30° 800 -  -  3 71 0,15 35 30’

M MY CYCLE AMET           

СЕДМИЧНО ПРАНЕ (3): Çà ñïàëíî áåëüî è êîìïëåêòè çà áàíÿ. 60° 1200 -  -  6 - - - 95’
ВЪЛНА И КАШМИР      40° 800 -  -  1,5 - - - 70’
УЛТРАДЕЛИКАТ 30° 0 -  -  1 - - - 80’

ЦЕНТРОФУГА ПАМУК (1° натискане на бутона). - 1200 - - - - 6 - - - 16’

ИЗПЛАКВАНЕ ПАМУК (2° натискание на бутона). - 1200 - - -  6 - - - 36’

ИЗПОМПВАНЕ (3° натискания на бутона). - 0 - - - - 6 - - - 2’
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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 1061/2010: Настройте програмата  на 60°C (2° натискания на бутона); настройте програмата  на 
40°C (3°натискания на бутона).
Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, подходящ е за дрехи, 
които могат да се перат на 60°C и 40°C. Действителната температура на пране може да се различава от указаната.
(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 - - - 180’
ПАМУК ПРЕДПРАНЕ (1° натискания на бутона):   
     90° 1200   -  6 53 2,18 75 170’
ПАМУК БЕЛИ (1) (2° натискания на бутона)     
 

60°
(Max. 90°C) 1200 -    6 53 0,87 51 150’

 ЦВЕТНИ 12 (3° натискания на бутона)   
  40° 1200 -    6 53 0,86 69 145’
СИНТЕТИЧНИ  (1° натискане на бутона)   
силно  60° 800 -    3 44 0,93 47 110’

СИНТЕТИЧНИ (4) (1° натискане на бутона)  
 силно  40° 800 -    3 44 0,57 46 95’
  (2° натискания на бутона)   
малко  40° 800 -    3 - - - 70’
БЪРЗО ПРАНЕ 60 (1° натискане на бутона)     
           
       

60° 1200 -  -  3,5 53 0,81 40 60’

БЪРЗО ПРАНЕ 30 (2° натискания на бутона)     
           
       

30° 800 -  -  3 71 0,15 35 30’

M MY CYCLE AMET           

СЕДМИЧНО ПРАНЕ (3): Çà ñïàëíî áåëüî è êîìïëåêòè çà áàíÿ. 60° 1200 -  -  6 - - - 95’
ВЪЛНА И КАШМИР      40° 800 -  -  1,5 - - - 70’
УЛТРАДЕЛИКАТ 30° 0 -  -  1 - - - 80’

ЦЕНТРОФУГА ПАМУК (1° натискане на бутона). - 1200 - - - - 6 - - - 16’

ИЗПЛАКВАНЕ ПАМУК (2° натискание на бутона). - 1200 - - -  6 - - - 36’

ИЗПОМПВАНЕ (3° натискания на бутона). - 0 - - - - 6 - - - 2’
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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 1061/2010: Настройте програмата  на 60°C (2° натискания на бутона); настройте програмата  на 
40°C (3°натискания на бутона).
Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, подходящ е за дрехи, 
които могат да се перат на 60°C и 40°C. Действителната температура на пране може да се различава от указаната.
(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 - - - 180’
ПАМУК ПРЕДПРАНЕ (1° натискания на бутона):   
     90° 1200   -  6 53 2,18 75 170’
ПАМУК БЕЛИ (1) (2° натискания на бутона)     
 

60°
(Max. 90°C) 1200 -    6 53 0,87 51 150’

 ЦВЕТНИ 12 (3° натискания на бутона)   
  40° 1200 -    6 53 0,86 69 145’
СИНТЕТИЧНИ  (1° натискане на бутона)   
силно  60° 800 -    3 44 0,93 47 110’

СИНТЕТИЧНИ (4) (1° натискане на бутона)  
 силно  40° 800 -    3 44 0,57 46 95’
  (2° натискания на бутона)   
малко  40° 800 -    3 - - - 70’
БЪРЗО ПРАНЕ 60 (1° натискане на бутона)     
           
       

60° 1200 -  -  3,5 53 0,81 40 60’

БЪРЗО ПРАНЕ 30 (2° натискания на бутона)     
           
       

30° 800 -  -  3 71 0,15 35 30’

M MY CYCLE AMET           

СЕДМИЧНО ПРАНЕ (3): Çà ñïàëíî áåëüî è êîìïëåêòè çà áàíÿ. 60° 1200 -  -  6 - - - 95’
ВЪЛНА И КАШМИР      40° 800 -  -  1,5 - - - 70’
УЛТРАДЕЛИКАТ 30° 0 -  -  1 - - - 80’

ЦЕНТРОФУГА ПАМУК (1° натискане на бутона). - 1200 - - - - 6 - - - 16’

ИЗПЛАКВАНЕ ПАМУК (2° натискание на бутона). - 1200 - - -  6 - - - 36’

ИЗПОМПВАНЕ (3° натискания на бутона). - 0 - - - - 6 - - - 2’
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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 1061/2010: Настройте програмата  на 60°C (2° натискания на бутона); настройте програмата  на 
40°C (3°натискания на бутона).
Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, подходящ е за дрехи, 
които могат да се перат на 60°C и 40°C. Действителната температура на пране може да се различава от указаната.
(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 - - - 180’
ПАМУК ПРЕДПРАНЕ (1° натискания на бутона):   
     90° 1200   -  6 53 2,18 75 170’
ПАМУК БЕЛИ (1) (2° натискания на бутона)     
 

60°
(Max. 90°C) 1200 -    6 53 0,87 51 150’

 ЦВЕТНИ 12 (3° натискания на бутона)   
  40° 1200 -    6 53 0,86 69 145’
СИНТЕТИЧНИ  (1° натискане на бутона)   
силно  60° 800 -    3 44 0,93 47 110’

СИНТЕТИЧНИ (4) (1° натискане на бутона)  
 силно  40° 800 -    3 44 0,57 46 95’
  (2° натискания на бутона)   
малко  40° 800 -    3 - - - 70’
БЪРЗО ПРАНЕ 60 (1° натискане на бутона)     
           
       

60° 1200 -  -  3,5 53 0,81 40 60’

БЪРЗО ПРАНЕ 30 (2° натискания на бутона)     
           
       

30° 800 -  -  3 71 0,15 35 30’

M MY CYCLE AMET           

СЕДМИЧНО ПРАНЕ (3): Çà ñïàëíî áåëüî è êîìïëåêòè çà áàíÿ. 60° 1200 -  -  6 - - - 95’
ВЪЛНА И КАШМИР      40° 800 -  -  1,5 - - - 70’
УЛТРАДЕЛИКАТ 30° 0 -  -  1 - - - 80’

ЦЕНТРОФУГА ПАМУК (1° натискане на бутона). - 1200 - - - - 6 - - - 16’

ИЗПЛАКВАНЕ ПАМУК (2° натискание на бутона). - 1200 - - -  6 - - - 36’

ИЗПОМПВАНЕ (3° натискания на бутона). - 0 - - - - 6 - - - 2’

40° 1200   -  4 - - - 180’
60°

(Max. 90°) 1200  
(3)    7 53 0,99 57 190’

40° 1200 -    7 53 1,09 92 175’

20° 1200 -    7 - - - 175’

 60° 800     3,5 49 0,87 42 90’

 40° 800     3,5 49 0,56 42 85’

 40° 800     3,5 - - - 80’
 60° 1200 -  -  3,5 53 0,81 36 60’

 30° 800 -  -  3 71 0,19 39 30’

M

60° 1200   -  7 - - - 135’

40° 800 -  -  1,5 - - - 80’
30° 0 -  -  1 - - - 75’

 - 1200 - - - - 7 - - - 16’

 - 1200 - - -  7 - - - 49’

 - 0 - - - - 7 - - - 2’

БЕЗ ПЕТНА
ПАМУК СТАНДАРТНА 60°(1 натискане на бутона)(1): 
силно замърсени бели и устойчиви цветни

ПАМУК СТАНДАРТНА 40°(2 натискания на бутона)(2): 
леко замърсени бели и устойчиви цветни
ПАМУК СТАНДАРТНА 20°(3 натискания на бутона): 
леко замърсени бели и деликатни цветни

пр
ед

пр
ан

е

устойчиви,

деликатни,

устойчиви

леко

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.
1) Програма за проверка съгласно стандарт 1061/2010: задайте програма   с температура 60°C (1 натискане на бутона)
Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, подходящ 
е за дрехи, които могат да се перат на 60°C. Действителната температура на пране може да се различава от указаната.
2) Програма за проверка съгласно стандарт 1061/2010: задайте програма   с температура 40°C. (2 натискания на бутона)
Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, подходящ 
е за дрехи, които могат да се перат на 40°C. Действителната температура на пране може да се различава от указаната.
3) На 60°C функцията Предпране не може да се избере. 
За всички институции, извършващи изпитания:
2) Дълга програма за памук: задайте програма    40° C (2 натискания на бутона)
4) Дълга програма за синтетични тъкани: задайте програма  60° C (1 натискане на бутона), температура 40° C (натиснете бутон ТЕМПЕРАТУРА)

    Предпране
С избора на тази функция се извършва предпране, 
полезно за отстраняване на трудно почистващи се 
петна.Забележка: Добавете перилен препарат в 
предназначеното за това отделение.
! Не може да се активира с програмите 
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Wash cycles and functions

Table of wash cycles

Wash functions

 Prewash 
If this function is selected, the pre-wash cycle will run; this 
is useful for removing stubborn stains.
N.B.: put the detergent in the relevant compartment.
! It cannot be used in conjunction with wash cycles , 

, , ,  (60°),  (40°), .

 Easy Iron
By selecting this function, the wash and spin cycles will be 
modified in order to reduce the formation of creases. 
At the end of the cycle the washing machine will perform 
slow rotations of the drum; the “Easy Iron” and START/
PAUSE indicator lights will flash (orange) and the text “END 
OF CYCLE” will appear on the display. To end the cycle, 
press the START/PAUSE button or the “Easy Iron” button. 
! It cannot be used with the , “Fast Wash 30’”, , , .

 Eco Wash
The Eco Wash function saves energy by not heating the 
water used to wash your laundry – an advantage both to 
the environment and to your energy bill. Instead, intensified 
wash action and water optimisation ensure great wash 
results in the same average time of a standard cycle. 
For the best washing results we recommend the usage of 
a liquid detergent. 
! It cannot be used with the , , , , , .
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Description of the wash cycle
Max. 
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speed 
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Anti Stain 40° 1200   -  4 - - - 180’

Cotton Standard 60° (1st press of the button) (1): heavily soiled whites 
and delicate colours.

60°
(Max. 90°) 1200  

(3)    7 53 0,99 57 190’

Cotton Standard 40° (2nd press of the button) (2): lightly soiled whites 
and delicate colours. 40° 1200 -    7 53 1,09 92 175’

Cotton Standard 20° (3rd press of the button): lightly soiled whites and 
delicate colours. 20° 1200 -    7 - - - 175’

Synthetics (1st press of the button): heavily soiled resistant colours. 60° 800     3,5 49 0,87 42 90’

Synthetics (1st press of the button) (4): lightly soiled resistant colours. 40° 800     3,5 49 0,56 42 85’

Synthetics (2nd press of the button): lightly soiled delicate colours. 40° 800     3,5 - - - 80’
Fast Wash 60' (1st press of the button): to refresh normal soiled garments quic-
kly (not suitable for wool, silk and clothes which require washing by hand). 60° 1200 -  -  3,5 53 0,81 36 60’

Fast Wash 30' (2nd press of the button): to refresh lightly soiled garments quic-
kly (not suitable for wool, silk and clothes which require washing by hand). 30° 800 -  -  3 71 0,19 39 30’

M My Cycle: allows for any wash cycle to be stored. 

Bed&Bath: washes bathroom laundry and bedlinen. 60° 1200   -  7 - - - 135’

Wool: for wool, cashmere, etc. 40° 800 -  -  1,5 - - - 80’

Delicates 30° 0 -  -  1 - - - 75’

Spin (1st press of the button) - 1200 - - - - 7 - - - 16’

Rinse (2nd press of the button) - 1200 - - -  7 - - - 49’

Pump out (3rd press of the button) - 0 - - - - 7 - - - 2’

The length of cycle shown on the display or in this booklet is an estimation only and is calculated assuming standard working conditions. The actual duration can vary according to factors such as 
water temperature and pressure, the amount of detergent used, the amount and type of load inserted, load balancing and any wash options selected.

1) Test wash cycle in compliance with directive 1061/2010: set wash cycle  60°C (1st press of the button).
This cycle is designed for cotton loads with a normal soil level and is the most efficient in terms of both electricity and water consumption; it should be used for garments 
which can be washed at 60°C. The actual washing temperature may differ from the indicated value. 
2) Test wash cycle in compliance with directive 1061/2010: set wash cycle  40°C (2nd press of the button).
This cycle is designed for cotton loads with a normal soil level and is the most efficient in terms of both electricity and water consumption; it should be used for garments 
which can be washed at 40°C. The actual washing temperature may differ from the indicated value. 
3) At 60 °C the “Prewash” function cannot be selected.

For all Test Institutes:
2) Long wash cycle for cottons: set wash cycle  40°C (2nd press of the button).
4) Long wash cycle for synthetics: set wash cycle  60°C (1st press of the button); temperature of 40°C (press TEMPERATURE button).
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Wash cycles and functions

Table of wash cycles

Wash functions

 Prewash 
If this function is selected, the pre-wash cycle will run; this 
is useful for removing stubborn stains.
N.B.: put the detergent in the relevant compartment.
! It cannot be used in conjunction with wash cycles , 

, , ,  (60°),  (40°), .

 Easy Iron
By selecting this function, the wash and spin cycles will be 
modified in order to reduce the formation of creases. 
At the end of the cycle the washing machine will perform 
slow rotations of the drum; the “Easy Iron” and START/
PAUSE indicator lights will flash (orange) and the text “END 
OF CYCLE” will appear on the display. To end the cycle, 
press the START/PAUSE button or the “Easy Iron” button. 
! It cannot be used with the , “Fast Wash 30’”, , , .

 Eco Wash
The Eco Wash function saves energy by not heating the 
water used to wash your laundry – an advantage both to 
the environment and to your energy bill. Instead, intensified 
wash action and water optimisation ensure great wash 
results in the same average time of a standard cycle. 
For the best washing results we recommend the usage of 
a liquid detergent. 
! It cannot be used with the , , , , , .
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Anti Stain 40° 1200   -  4 - - - 180’

Cotton Standard 60° (1st press of the button) (1): heavily soiled whites 
and delicate colours.

60°
(Max. 90°) 1200  

(3)    7 53 0,99 57 190’

Cotton Standard 40° (2nd press of the button) (2): lightly soiled whites 
and delicate colours. 40° 1200 -    7 53 1,09 92 175’

Cotton Standard 20° (3rd press of the button): lightly soiled whites and 
delicate colours. 20° 1200 -    7 - - - 175’

Synthetics (1st press of the button): heavily soiled resistant colours. 60° 800     3,5 49 0,87 42 90’

Synthetics (1st press of the button) (4): lightly soiled resistant colours. 40° 800     3,5 49 0,56 42 85’

Synthetics (2nd press of the button): lightly soiled delicate colours. 40° 800     3,5 - - - 80’
Fast Wash 60' (1st press of the button): to refresh normal soiled garments quic-
kly (not suitable for wool, silk and clothes which require washing by hand). 60° 1200 -  -  3,5 53 0,81 36 60’

Fast Wash 30' (2nd press of the button): to refresh lightly soiled garments quic-
kly (not suitable for wool, silk and clothes which require washing by hand). 30° 800 -  -  3 71 0,19 39 30’

M My Cycle: allows for any wash cycle to be stored. 

Bed&Bath: washes bathroom laundry and bedlinen. 60° 1200   -  7 - - - 135’

Wool: for wool, cashmere, etc. 40° 800 -  -  1,5 - - - 80’

Delicates 30° 0 -  -  1 - - - 75’

Spin (1st press of the button) - 1200 - - - - 7 - - - 16’

Rinse (2nd press of the button) - 1200 - - -  7 - - - 49’

Pump out (3rd press of the button) - 0 - - - - 7 - - - 2’

The length of cycle shown on the display or in this booklet is an estimation only and is calculated assuming standard working conditions. The actual duration can vary according to factors such as 
water temperature and pressure, the amount of detergent used, the amount and type of load inserted, load balancing and any wash options selected.

1) Test wash cycle in compliance with directive 1061/2010: set wash cycle  60°C (1st press of the button).
This cycle is designed for cotton loads with a normal soil level and is the most efficient in terms of both electricity and water consumption; it should be used for garments 
which can be washed at 60°C. The actual washing temperature may differ from the indicated value. 
2) Test wash cycle in compliance with directive 1061/2010: set wash cycle  40°C (2nd press of the button).
This cycle is designed for cotton loads with a normal soil level and is the most efficient in terms of both electricity and water consumption; it should be used for garments 
which can be washed at 40°C. The actual washing temperature may differ from the indicated value. 
3) At 60 °C the “Prewash” function cannot be selected.

For all Test Institutes:
2) Long wash cycle for cottons: set wash cycle  40°C (2nd press of the button).
4) Long wash cycle for synthetics: set wash cycle  60°C (1st press of the button); temperature of 40°C (press TEMPERATURE button).
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Table of wash cycles

Wash functions

 Prewash 
If this function is selected, the pre-wash cycle will run; this 
is useful for removing stubborn stains.
N.B.: put the detergent in the relevant compartment.
! It cannot be used in conjunction with wash cycles , 

, , ,  (60°),  (40°), .

 Easy Iron
By selecting this function, the wash and spin cycles will be 
modified in order to reduce the formation of creases. 
At the end of the cycle the washing machine will perform 
slow rotations of the drum; the “Easy Iron” and START/
PAUSE indicator lights will flash (orange) and the text “END 
OF CYCLE” will appear on the display. To end the cycle, 
press the START/PAUSE button or the “Easy Iron” button. 
! It cannot be used with the , “Fast Wash 30’”, , , .

 Eco Wash
The Eco Wash function saves energy by not heating the 
water used to wash your laundry – an advantage both to 
the environment and to your energy bill. Instead, intensified 
wash action and water optimisation ensure great wash 
results in the same average time of a standard cycle. 
For the best washing results we recommend the usage of 
a liquid detergent. 
! It cannot be used with the , , , , , .
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Anti Stain 40° 1200   -  4 - - - 180’

Cotton Standard 60° (1st press of the button) (1): heavily soiled whites 
and delicate colours.

60°
(Max. 90°) 1200  

(3)    7 53 0,99 57 190’

Cotton Standard 40° (2nd press of the button) (2): lightly soiled whites 
and delicate colours. 40° 1200 -    7 53 1,09 92 175’

Cotton Standard 20° (3rd press of the button): lightly soiled whites and 
delicate colours. 20° 1200 -    7 - - - 175’

Synthetics (1st press of the button): heavily soiled resistant colours. 60° 800     3,5 49 0,87 42 90’

Synthetics (1st press of the button) (4): lightly soiled resistant colours. 40° 800     3,5 49 0,56 42 85’

Synthetics (2nd press of the button): lightly soiled delicate colours. 40° 800     3,5 - - - 80’
Fast Wash 60' (1st press of the button): to refresh normal soiled garments quic-
kly (not suitable for wool, silk and clothes which require washing by hand). 60° 1200 -  -  3,5 53 0,81 36 60’

Fast Wash 30' (2nd press of the button): to refresh lightly soiled garments quic-
kly (not suitable for wool, silk and clothes which require washing by hand). 30° 800 -  -  3 71 0,19 39 30’

M My Cycle: allows for any wash cycle to be stored. 

Bed&Bath: washes bathroom laundry and bedlinen. 60° 1200   -  7 - - - 135’

Wool: for wool, cashmere, etc. 40° 800 -  -  1,5 - - - 80’

Delicates 30° 0 -  -  1 - - - 75’

Spin (1st press of the button) - 1200 - - - - 7 - - - 16’

Rinse (2nd press of the button) - 1200 - - -  7 - - - 49’

Pump out (3rd press of the button) - 0 - - - - 7 - - - 2’

The length of cycle shown on the display or in this booklet is an estimation only and is calculated assuming standard working conditions. The actual duration can vary according to factors such as 
water temperature and pressure, the amount of detergent used, the amount and type of load inserted, load balancing and any wash options selected.

1) Test wash cycle in compliance with directive 1061/2010: set wash cycle  60°C (1st press of the button).
This cycle is designed for cotton loads with a normal soil level and is the most efficient in terms of both electricity and water consumption; it should be used for garments 
which can be washed at 60°C. The actual washing temperature may differ from the indicated value. 
2) Test wash cycle in compliance with directive 1061/2010: set wash cycle  40°C (2nd press of the button).
This cycle is designed for cotton loads with a normal soil level and is the most efficient in terms of both electricity and water consumption; it should be used for garments 
which can be washed at 40°C. The actual washing temperature may differ from the indicated value. 
3) At 60 °C the “Prewash” function cannot be selected.

For all Test Institutes:
2) Long wash cycle for cottons: set wash cycle  40°C (2nd press of the button).
4) Long wash cycle for synthetics: set wash cycle  60°C (1st press of the button); temperature of 40°C (press TEMPERATURE button).
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The length of cycle shown on the display or in this booklet is an estimation only and is calculated assuming standard working conditions. The actual duration can vary according to factors such as 
water temperature and pressure, the amount of detergent used, the amount and type of load inserted, load balancing and any wash options selected.

1) Test wash cycle in compliance with directive 1061/2010: set wash cycle  60°C (1st press of the button).
This cycle is designed for cotton loads with a normal soil level and is the most efficient in terms of both electricity and water consumption; it should be used for garments 
which can be washed at 60°C. The actual washing temperature may differ from the indicated value. 
2) Test wash cycle in compliance with directive 1061/2010: set wash cycle  40°C (2nd press of the button).
This cycle is designed for cotton loads with a normal soil level and is the most efficient in terms of both electricity and water consumption; it should be used for garments 
which can be washed at 40°C. The actual washing temperature may differ from the indicated value. 
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4) Long wash cycle for synthetics: set wash cycle  60°C (1st press of the button); temperature of 40°C (press TEMPERATURE button).
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! Използвайте прахообразни перилни препарати за 
бели памучни тъкани за предпране и за пране при 
температура над 60°C.
! Уверете се, че следвате указанията, посочени върху 
опаковката на перилния препарат.
!        
  

   
   
    
   
  

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
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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.  
 Цикълът на изпиране „Вълна“ на тази 
пералня Hotpoint-Ariston е тестван и одобрен от 
компанията Woolmark за пране на вълнени тъкани, 
определени като „подходящи за изпиране на ръка“, 
при условие че се спазват инструкциите от етикета 
на дрехата и указанията на производителя на 
електродомакинския уред. Hotpoint-Ariston е първата 
марка перални машини, получила от компанията Wo-
olmark сертификата Woolmark Apparel Care - Platinum 
за постигани резултати при изпиране и разходи на 
вода и енергия. (M1126)  

  ДЕЛИКАТ:           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.
  
    

      
      
      
        
     
       
     
      
    
    
      
        
         

Стандаpтна програма Памук 20°: 
тази програма е идеална за изпиране на леко 
замърсено памучно пране. Добрите резултати 
включително при изпиране със студена вода, 
сравнявайки рзултатите постигнати при програма 
на пране при 40°, са гарантирани от механичното 
действие с промяна на скоростта, многократно и 
често достигащо до пикови стойности.
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olmark сертификата Woolmark Apparel Care - Platinum 
за постигани резултати при изпиране и разходи на 
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olmark сертификата Woolmark Apparel Care - Platinum 
за постигани резултати при изпиране и разходи на 
вода и енергия. (M1126)  

  ДЕЛИКАТ:           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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