
SKRAJŠANA NAVODILA ZA UPORABO PRALNEGA STROJA: PPF 7223 W

Spoštovani Kupec!

Skrajšana navodila za uporabo so priloga k navodilom za 
uporabo pralnega stroja. Pred uporabo izdelka je potrebno 
natančno preučiti njegova navodila, predvsem glede 
opozoril in nasvetov glede varne uporabe izdelka.

Pred povezavo pralnega stroja do električnega gnezda 
je potrebno  odstraniti varnostne elemente transporta in 
pralni stroj primerno uravnati. Pralni stroj zaženite šele po 
njegovi pravilni namestitvi. 

Občutljive tkanine, sintetiko in volno perite le v za njih 
namenjenih programih. Napolnitev zgoraj omenjenih tkanin 
v količini, ki ni večja od priporočene v tabeli (glej str. 2.).

Pravilna uporaba pralnega stroja podaljša njegovo 
življenjsko dobo, zato bodite pozorni, da je tesnilo bobna 
vedno suho (po pranju ne zapirajte tesno vratc). Pralni stroj 
čistite z nežnimi čistilnimi sredstvi, ne drgnite z brusilnimi 
sredstvi. 

Priprava za pranje1

Obrnite žepe.
Zapnite zadrge.
Drobne stvari vstavite v vrečke za pranje.
Odprite vratca pralnega stroja s pritiskom na 
ročaj iz notranje strani.
Vstavite sortirana oblačila v pralni stroj:
           bombaž – maks. poln boben
           sintetika – maks. 1/2 bobna
           svila, volna – maks. 1/3 bobna
Zaprite vratca, pritisnite jih proti ohišju.

Odmerjanje pralnih sredstev2

Odprite posodico za pralna sredstva s potegom za ročaj.
Vsujte ali vlijte od proizvajalca pralnega sredstva priporočeno 
količino pralnega sredstva v primeren predal.
Vlijte sredstvo za žlahtnost tkanin - (npr. mehčalec), izberite 
predal za detergent.
           Predal za sredstvo za OSNOVNO PRANJE
           Predal za mehčalec in druga sredstva posebej tekoče
           Predal za sredstvo za ZAČETNO PRANJE
           OptiDose – avtomatično odmerjanje detergenta              
           (tekočega) *
Avtomatično odmerjanje detergenta se zgodi ob pritisku 
na gumb OptiDose. Z njim lahko izberete količino odmerka 
detergenta – majhen, srednji, velik, ali izklopite sistem.
Da bi vklopili avtomatično pobiranje tekočine za izpiranje je 
potrebno 3 sekunde držati gumb OptiDose. Ponoven pritisk 
gumba za 3 sekunde ponovno zažene avtomatično odmerjanje 
tekočine za izpiranje. 

* pri izbranih modelih

Izbor programa pranja3

Nastavite zasučni gumb programatorja na želen 
program.

Program prilagodite svojim potrebam – lahko 
spremenite temperaturo, hitrost centrifuge, ali 
vklopite dodatne funkcije.

Izberite dodatne funkcije - opisane v “Tabeli 
programov” (glej str. 2.).

Start pranja4

Zapreti vrata pralnega stroja.

Nastavite zasučni gumb programatorja na 
izbran program (glej str. 2.).

Izberite dodatne funkcije ali spremenite 
parametre pranja – odvisno od potreb. 

Na ekranu izberite Konec čez v razponu od 1 
do 24 ur.

Nato pritisnite gumb START/PREMOR.  

Konec pranja5

Konec pranja se signalizira z zvočnim signalom (če je ta 
aktiven). Na ekranu se pojavi napis END, dioda Blokada vrat 
ugasne.

Privijte ventil za vodo.

Izklopite pralni stroj.

Odklopiti pralni stroj iz električnega napajanja.

Odprite vratca pralnega stroja in vzemite perilo ven iz pralnega 
stroja. Ko ste vzeli perilo ven, ne zaprite vratc pralnega stroja – 
tako se bo tesnilo bobna lažje posušilo.  Ne zapirajte posodice 
za detergente.
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1. Posodice za detergente
2. Pralni boben
3. Zasučni gumb programatorja
4. Panel upravljanja / Ekran
5. Ročaj okna
6. Pokrov filtra črpalke

7. Gumb Konec čez 
8. Gumb Temperatura
9. Gumb Centrifuga
10. Gumb Nivo umazanije
11. Gumb Skrajšaj čas
12. Gumb Opcije
      (Dodatno izpiranje/Začetno pranje)
8+9. Vklop / Izklop zvoka
11+12. Starševska blokada Child Lock

Sistem Add+ se aktivira 
s pritiskom na premor za 

približno 3 sekunde. 



TABELA PROGRAMOV PRANJA PRALNEGA STROJA: PPF 7223 W

Z.Š. Ime programa
Temp.

Nastav-
ljena
[°C]

Poljubna 
hitrost cen-

trifuge
[obr/min.]

Maks.
Teža 
(kg) Nivo 

umazanije
Skrajšaj 

čas
Dodatno 
spiranje

Pred-
pomivanje

Dostopne dodatne funkcije Posodice za deter-
gente

Pred-
pomivanje

Glavno 
pranje

Mehčalec

Čas
[h:min]

Poraba 
energije

[wh]

Poraba 
vode

[l]

Število 
spiranj Priporočila glede vrste pranja

1 Bombaž 40° 1200 7.0 02:40 828 56 2 Močno ali srednje umazana obleka iz bombaža oz. otroško perilo, ki zahteva kuhanje.

2 Bombaž Eco 60° 1200 7.0 03:32 900 50 2 Srednje ali močno umazana obleka iz bombaža, posteljnina, prti, spodnje perilo, brisače, lanene tkanine.

3 Vsakodnevno 
58’

60° 1200 2.0 00:58 620 18 1 Celovito in učinkovito pranje v manj kot 1 uri. Eden najkrajših programov pranja na trgu. Udobje in 
prihranitev časa uporabnika. 

4 Srajce 40° 800 3.5 01:14 615 46 3 Umazan bombaž, sintetična oblačila ali oblačila iz sintetičnih zmesi (srajce, bluze).

5 Fitness 30° 1000 3.5 01:42 440 35 2 Športna in rekreacijska oblačila iz mikrovlaken.

6 Outdoor 30° 800 3.5 01:13 423 35 2
Poseben program za pranje vrhnjih oblačil, športnih, pogosto vodoodpornih. 

Pri tem programu lahko dodate tekočo hidrofobno prevleko v predal s tekočino za izpiranje.  Poveča 
vodoodpornost oblačil.

7 Temno 40° 1000 3.5 02:08 647 46 3 Pranje malo ali srednje umazanih občutljivih oblačil iz sintetike ali iz bombažno-sintetičnih mešanic.

8 Sintetika 40° 800 3.5 01:59 621 46 3 Umazan bombaž, sintetika, barvno pranje, lanene tkanine.

9 Avtočiščenje 90° 600 - 01:18 557 14 2
Poseben program, ki (brez oblačil) prekuha (90-95°C) in očisti zunanji in notranji boben in odstrani 

alergene oziroma patogene kot so glivice, plesen, bakterije. 

10 Splakovanje - 1200 7.0 00:20 105 18 1 Program služi spiranju z dodatkom sredstev npr. anti-elektrostatičnih, mehčalnih).
  Za izjemno občutljive tkanine je potrebno zreducirati obrate.

Ročno pranje 30° 600 3.5 01:12 403 35 2 Izjemno občutljive tkanine.11

Volna 40° 600 2.0 01:07 467 36 2 POZOR: Volnenih oblek, ki imajo na etiketah prepoved pranja v pralnem stroju, ne 
smete prati v stroju.12

Občutljivo 30° 600 2.5 00:50 304 29 2 Zelo občutljive tkanine, npr. svila13

Express 15’ hladna 
voda 800 2.0 00:15 67 18 1

Rahlo umazana, prepotena obleka iz bombaža ali lanenih tkanin.
POZOR: Glede na zelo kratek čas pranja je zahtevana manjša količina detergenta v 

primerjavi z drugimi programi.
14

Antialergijsko 60° 800 3.5 04:41 1137 77 4 Program namenjen pranju oblek ljudi z občutljivo kožo, npr. otrok.15

Standardni programi bombažnih tkanin na 60°C in 40°C. To so programi za pranje normalno umazanih bombažnih oblačil. Obenem so to najbolj učinkoviti programi 
glede porabe energije in ode za pranje take vrste tkanin.

* Resnična temperatura vode je lahko drugačna od zapisane temperature cikla.
Zgoraj omenjeni čas je izključno prognoza in se lahko razlikuje od resničnega časa pranja, odvisno od temperature, vodnega tlaka, količine pranja itd.
Čas se avtomatično aktualizira med pranjem samim, dopuščene so kratke zaustavitve ali preskoki.

POZOR:
POZOR:

Nujno je uporabiti detergent ali mehčalec, Zahtevan detergent, brez katerega pranje ne bo učinkovito Ni možna uporaba detergenta ali mehčalca. 

Najljubši Za zapis pogosto uporabljenih individualnih nastavitev programov.16


