
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI : AWBI6122LCB 

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do in struk cji 
ob słu gi pral ki. Przed użyt ko wa niem wy ro bu na le ży do kład
nie za po znać się z jego in struk cją, a zwłasz cza z uwa ga
mi i wska zów ka mi do ty czą cy mi bez piecz ne go użyt ko wa nia 
wyrobu.

Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy 
usunąć zabezpieczenia trans por to we i wypoziomować 
pralkę. Pralkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej                             

za in sta lo wa niu. 
Tkaniny delikatne, syntetyki, weł nę prać tyl ko na pro gra

mach dla nich przeznaczonych. Za ła du nek w.w. tka nin w 
ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa  obsługa pralki przedłuża jej ży wot ność dla te
go pa mię taj aby uszczelka bębna była sucha (po pra niu nie 
za my kaj szczel nie drzwi). Pralkę czyścić de li kat ny mi środ
ka mi czysz czą cy mi, nie szorować środkami ściernymi.

Przygotowanie do prania1

Opróżnić kieszenie.
Zapiąć zamki błyskawiczne.
Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
Otwórz drzwi pralki naciskając uchwyt od 
wewnętrznej stro ny.
Włóż posegregowaną odzież do pralki:
           bawełna  max pełen bęben
           syntetyki  max 1/2 bębna
           jedwab, wełna  max 1/3 bębna
Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

Dozowanie środków piorących2

Otwórz pojemnik na środki piorące po cią gnij za 
uchwyt.
Wsyp lub wlej środek piorący w ilości za le ca nej 
przez pro du cen ta środka pio rą ce go do właściwej 
ko mo ry.
Wlej środek uszlachetniający  (np zmięk cza ją cy), 
wybierz ko mo rę detergentów.
           Komora  na  środek do PRANIA ZA SAD NI
CZE GO
           Komora na  środek zmiękczający i inne środki  
           specjalne w pły nie
           Komora na  środek do PRANIA WSTĘP
NE GO

Wybór programu prania3

Ustaw pokrętło programatora zgodnie z żądanym 
programem.

Dostosuj program do swoich potrzeb  możesz 
zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub 
włączyć funkcje dodatkowe.

Wybierz funkcje dodatkowe  opisane w “Tabeli  
programów” (patrz str. 2.).

Start prania4

Zamknij okno pralki.

Ustaw pokrętło programatora na wybranym 
programie (patrz str. 2.).

Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry 
prania  w zależności od potrzeb.

Naciśnij przycisk Opóźnienia startu

Wybierz nastawę czasu w zakresie od 0 do 24h.

Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.  

Koniec prania5

Po zakończeniu prania na wyświetlaczu pojawia się 
napis „End” oraz sygnalizacja dźwiękowa 
(jeśli jest aktywna). 

Zakręć zawór wody.

Wyłącz pralkę.

Odłącz pralkę z sieci elektrycznej.

Otwórz okno pralki i wyjmij odzież z pralki. 
Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi  pralki 
 łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie 
domykaj po jem ni ka na de ter gen ty.
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3. Przycisk Prędkości Wirowania
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2+3. Blokada rodzicielska Child Lock
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Pokrywa filtra
 

Wąż odprowadzający 
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Wtyczka

Panel sterujący



TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRALKI: AWBI6122LCB

L.P. Nazwa programu
Temp.

domyślna
[°C]

Domyślna
prędkość
wirowania
[obr/min.]

Max.
załadunek 

[kg] Dodatkowe 
płukanie

Poziom 
zabrudzeń

Opóźnienie 
starrtu 

Dostępne funkcje dodatkowe Szuflada detergentów

Pranie
wstępne

Pranie
zasadnicze

Środek
zmiękczający

Czas
[h:min]

Zużycie
energii

[Wh]

Zużycie
wody

[l]

Ilość
płukań Zalecenia dotyczące rodzaju 

wsadu

1

ECO 4060

40°

800 2.0 00:15 43 34 2

Aby zwiększyć efekt prania, wydłuża się czas prania.

2 Szybki 45’ 40° 800 2.0 00:45 401 34 2 Średnio lub mocno zabrudzona odzież z bawełny, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, 
ręczniki, tkaniny lniane.

3 Bawełna 20° 20° 1000 3.0 01:01 162 40 2 Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory.

4 Jeans 60° 1000 6.0 01:45 1095 58 2 Specjalnie do jeansów.

5

Express 15’

1200 6.0 03:22 1000 50 2

Bardzo krótki program, odpowiedni do lekko zabrudzonego prania, np. Małej ilości pra
nia.

6 Bawełna Intensywne 800 6.0 03:48 760 48 2

Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory.
Domyślnie 40 ℃, nie można wybrać, nadaje się do prania w temp

około 40 ℃ -60 ℃.

7 Płukanie  1000 6.0 00:20 59 22 1 Program służy do płukania z dodatkiem środków uszlachetniających np. antyelektrosta
tycznych, zmiękczających). Dla tkanin bardzo delikatnych należy zredukować obroty.

8 Wirowanie  1000 6.0 00:12 30   Odwirowanie prania np. po praniu ręcznym.

9 60° 800 6.0 01:43 1104 58 2

10 40° 600 2.0 01:07 338 34 3 Uwaga: Nie należy prać odzieży wełnianej, która ma na etykiecie symbole zakazujące 
prania w pralce.

Delikatne 30° 600 2.5 00:50 262 37 2 Bardzo delikatne tkaniny.11

Kolorowe 40° 800 6.0 01:20 820 58 2 Brudna bawełna, syntetyki, pranie kolorowe, tkaniny lniane.12

Syntetyki 40° 800 3.0 02:20 624 40 2 Bardzo brudne, odzież syntetyczna lub wykonana z mieszanek syntetycznych (nylon, 
koszule, bluzki).13

Sport



800 3.0 01:11 445 40 2 Odzież sportowa.14

Antyalergiczne

40° 800 6.0 02:40 847 58 2

Program przeznaczony do prania odzieży dla ludzi o wrażliwej skórze  np. dla dzieci.

15

Standardowe programy prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C. Są to programy odpowiednie do prania tkanin bawełnianych normalnie zabrud
zonych. Są jednocześnie najbardziej efektywnymi programami pod względem łącznego zużycia energii i wody do prania tego rodzaju tkanin.
Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez
dłuższy czas.
Załadowanie pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do
oszczędności energii i wody.

* Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.
Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, 
ciśnienia wody,
wilekości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymania oraz 
przeskoki.

UWAGA:
UWAGA:

Zastosować detergent lub środek do zmiękczania, jeśli 
konieczne.

Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nies
kuteczne. 

Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękczania. 

Wełna

zimna
woda

40°

**

***

Bawełna Lekko zabrudzona odzież z bawełny lub lnu.


