
POZOR: VROČA POVRŠINA ! 

POZOR: NEVARNOST POŽARA !

NAVODILA ZA UPORABO
Pralni stroj KNIGHT

Preberite ta navodila

Pred uporabo preberite vsa navodila in 
pojasnila za postavitev. Natančno 
upoštevajte vsa navodila. Navodila 
shranite pri roki tudi za poznejšo uporabo. 
Če stroj prodate ali podarite drugemu 
uporabniku, mora novi lastnik skupaj z 
njim vedno prejeti tudi ta navodila za 
uporabo.
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• Če je električni kabel poškodovan, ga mora
nemudoma zamenjati proizvajalec, njegov
pooblaščeni serviser ali ustrezno usposobljeno
tehnično osebje, da preprečite nevarnost.

• Vedno je treba uporabiti nove komplete cevi, starih
kompletov cevi ni dovoljeno ponovno uporabiti.

• Pred katerim koli postopkom vzdrževanja stroja
najprej izklopite stroj iz električnega omrežja.
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NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Navodila za varno uporabo

Za vašo varnost in za zmanjšanje nevarnosti za eksplozijo, požar, 
električni udar ter preprečevanje materialne škode, telesnih 
poškodb ali smrti morate upoštevati navodila v tem priročniku.
Opis simbolov:

Kombinacija tega simbola in besede označuje potencialno 
nevarno situacijo, ki lahko, če je ne preprečite, povzroči 
smrt ali hude telesne poškodbe.

！ Nevarnost!

Kombinacija tega simbola in besede označuje potencialno 
nevarno situacijo, ki lahko povzroči zmerne ali manjše 
telesne poškodbe.

Opozorilo!

Kombinacija tega simbola in besede označuje potencialno 
nevarno situacijo, ki lahko povzroči zmerne ali manjše 
telesne poškodbe ali materialno škodo ali škodo za okolje.

Pozor!

！ Nevarnost!

Električni udar!
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• Po uporabi stroj vedno stroj izklopite iz omrežja,
izključite in zaprite dotok vode. Najvišji vstopni tlak
vode, v paskalih. Najnižji vstopni tlak vode, v paskalih.

• Za zagotovitev varnosti mora biti električni vtikač
priklopljen na ozemljeno tri-polno vtičnico. Natančno
preverite in zagotovite, da je električna vtičnica pravilno
in varno ozemljena.

• Vodo in električne naprave mora priklopiti ustrezno
usposobljen tehnik z upoštevanjem navodil proizvajalca
in lokalnih varnostnih predpisov.

• Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izvlecite električni
vtikač iz omrežne vtičnice.

• Ne uporabljajte električne vtičnice z nižjo nazivno
napetostjo od navedene za napravo. Nikoli ne izvlecite
vtikača z mokrimi rokami.

• Takoj ko je postopek pranja končan, ne pozabite
izklopiti napajanja in zapreti dotoka vode.

Nevarno za otroke!
• Države EU: napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti

dalje in ljudje z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če ga
uporabljajo pod nadzorstvom ali so poučeni o varni uporabi
naprave in o možnih posledičnih nevarnostih s strani osebe,
ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci se ne smejo igrati
z napravo. Otroci ne smejo opravljati postopkov čiščenja ali
vzdrževanja naprave brez nadzorstva odraslih.

• Otroke, ki so stari 3 leta ali manj, je treba nadzorovati in
zagotoviti, da se ne igrajo z napravo.

• Živali in otroci lahko splezajo v napravo. Pred uporabo
napravo vedno preverite.

• Majhne otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne
igrajo z napravo.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO



•    

•

• Izpušnega zraka ni dovoljeno odvajati v dimno cev, ki se
uporablja za izpušne pline z naprav, ki uporabljajo plin ali
druga goriva.

• Takšna oblačila predhodno temeljito sperite ročno.
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• Stroj je namenjen izključno uporabi v notranjem
prostoru.

• Stroj ni namenjen postavitvi z vgradnjo
• Odprtine ne smejo biti zakrite s preprogo.
• Pralnega stroja ne smete postaviti v kopalnico ali

zelo vlažne prostore ali v prostore z eksplozivnimi
ali jedkimi hlapi.

• Pralni stroj s samo enim vstopnim ventilom je lahko
priključen samo na vodov hladne vode. Stroj z
dvema vstopnima ventiloma mora biti pravilno
priključen na dovod tople in hladne vode.

Ne perite ali sušite tekstilnih predmetov, ki ste jih čistili, 
prali, namakali ali vanje vtirali vnetljive ali eksplozivne snovi 
(na primer vosek, olje, barvilo, bencin, sredstva za 
razmastitev, detergente za kemično čiščenje, petrolej ipd.). 
To lahko povzroči požar ali eksplozijo.
Pralni/sušilni stroj ne smete uporabljati, če so za čiščenje 
oblačil bila v uporabi industrijska čistilna sredstva. 

NAVODILA ZA VARNO UPORABO
• Med delovanjem so steklena vratca lahko zelo vroča. Ne

dovolite, da se otroci ali domače živali približajo stroju med
delovanjem v zelo vlažnih prostorih ali prostorih z
eksplozivnimi hlapi ali jedkimi plini.

• Pred uporabo stroja odstranite vso transportno embalažo in
elemente za pritrditev. Drugače lahko pride do obsežnih
okvar.

Nevarnost eksplozije!

Pozor!

Postavitev stroja!
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• Po namestitvi morajo biti vtikači enostavno dostopni.
• Stroja ni dovoljeno postaviti za vrati z zaklepanjem, 

drsnimi vrati ali vrati s tečajem na nasprotni strani 
pralnega stroja-sušilnika.

• Naprave ne smete postaviti na vlažno mesto.
• Pred uporabo stroja odstranite vso transportno 

embalažo in elemente za pritrditev. Drugače lahko 
pride do obsežnih okvar.

• Stroj je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu in
za tekstilne predmete, ki so primerni za pranje s pralnim
strojem.

• Ne plezajte na stroj in ne sedite na zgornjem pokrovu
stroja.

• Ne naslanjajte se na vratca stroja.
• Opozorila za rokovanje s strojem:

1.Transportne vijake mora ponovno namestiti v stroj
strokovno usposobljeni tehnik.

2.Vodo, ki se nabira v stroju, je treba iztočiti iz stroja.
3.S strojem rokujte previdno. Nikoli ne držite stroja za

štrleče dele, če dvigujete stroj. Vrat se ne sme
uporabljati kot držala med prenašanjem ali
prevažanjem stroja.

4.Stroj je težek. Bodite previdni pri prenašanju stroja.
5.Ne potiskajte rok v cev za odvod vode.

• Ne zapirajte vratc s prekomerno silo. Če je vratca težko
zapreti, preverite, ali so oblačila do konca potisnjena v
stroj in ustrezno razporejena.

• Prepovedano je prati preproge!

Nevarnost poškodbe stroja!

Upravljanje stroja!

NAVODILA ZA VARNO UPORABO
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• Pred uporabo morate stroj ustrezno kalibrirati.
• Pred prvim pranjem mora stroj opraviti celoten cikel

pranja prazen brez oblačil.
• Prepovedana je uporaba vnetljivih ali strupenih raztopin.

Bencina ali alkohola ni dovoljeno uporabljati kot pralne
detergente. Izberite samo detergente, ki so primerni za
pranje s strojem, še posebej za boben.

• Preverite, ali so vsi žepi na oblačilih prazni. Ostri in trdi
predmeti, na primer kovanci, broške, žeblji, vijaki ali
kamni ipd., lahko stroj močno poškodujejo.

• Preden odprete vratca, preverite, ali je voda v celoti
odtekla iz notranjosti stroja. Če lahko vidite vodo, ne
odpirajte vratc.

• Pazite, da se ne opečete, ko iz stroja teče vroča voda.
• Ko se program zaključi, počakajte dve minuti, preden

odprete vratca (pri nekaterih modelih).
• Nikoli med potekom pranja ne dolivajte vode z roko.
• Če se ni mogoče izogniti vlaganju v sušilnik oblačil z

ostanki jedilnega olja ali rastlinskega olja ali sredstev za
nego las, jih morate najprej oprati v vroči vodi z večjo
količino pralnega sredstva - tako lahko nevarnost
zmanjšate, vendar je ne morete popolnoma odpraviti.

• Za preprečevanje odvajanja hlapov in plinov iz naprav, ki
uporabljajo druga goriva, vključno z odrtim ognjem, mora
biti zagotovljeno ustrezno prezračevanje.

• V stroju ne sušite neopranih predmetov.
• Oblačila, ki so umazana od snovi, kot so jedilno olje,

aceton, alkohol, bencin, petrolej, odstranjevalci madežev,
terpentin, vosek in odstranjevalci voska, morate oprati v
vroči vodi z večjo količino pralnega sredstva, preden jih
vložite za sušenje v sušilnik.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO
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• Predmetov, kot so penasta guma (lateks), plavalne
kape, na vodo odporen tekstil, z gumijasto plastjo
prevlečeni predmeti in oblačila ali blazine, opremljene s
podložki iz penaste gume, ne smete sušiti v sušilniki.

• Mehčalce za tekstil ali podobne izdelke morate
uporabljati v skladu z navodili proizvajalca mehčalca.

• Pri strojih, pri katerih je med odvajanjem vode možno
odpreti pokrov, traja 15 sekund ali več, preden voda
popolnoma izteče iz bobna.

• Zadnji del cikla sušenja poteka brez toplote (cikel
ohlajanja) in zagotavlja, da imajo kosi oblačil v sušilniku
temperaturo, ki oblačil ne bo poškodovala.

• Iz žepov odstranite predmete, kot so vžigalniki in
vžigalice.

• Pri strojih, pri katerih je med odvajanjem vode možno
odpreti pokrov, traja 15 sekund ali več, preden voda
popolnoma izteče iz bobna.

• POZOR: Nikoli ne zaustavite pralnika/sušilnika pred
koncem cikla sušenja, ker lahko visoka vročina v
notranjosti povzroči poškodbe.

Embalaža / Odslužena naprava

Ta znak označuje, da v EU izdelka ni dovoljeno odlagati 
skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečevanje 
možnih škodljivih vplivov na okolje ali zdravje ljudi zaradi 
nenadzorovanega odlaganja odpadkov predajte stroj v 
postopek recikliranja in se odgovorno zavzemajte in podpirajte 
trajnostno ponovno rabo naravnih virov. Rabljeni stroj vrnite v 
ustrezne zbirne centre za to vrsto odpadkov ali se za nasvet 
obrnite na prodajalca stroja. Prodajalci prevzemajo in vračajo 
rabljene stroje v postopek varnega recikliranja.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO
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Pribor

Opis stroja

NAMESTITEV

Boben 

Upravljalna 
plošča 

Električni kabelPredal za pralno 
sredstvo

Servisni filter
Vratca

Dovodna cev 
za vodo

Zgornji pokrov 

Odtočna cev

• Ilustracija naprave je zgolj informativna; prosimo, da upoštevate dejansko
napravo.

Opozorilo!

Zatič transportne 
odprtine

Dovodna cev 
za hladno vodo

Dovodna cev 
za toplo vodo 
(izbirno)        

Podpornik 
odtočne cevi 
(izbirno) 

Navodila za 
uporabo
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W> 20mm

NAMESTITEV

1.Trdna, suha in ravna podlaga
2.Brez neposredne sončne svetlobe
3.Ustrezno prezračevanje
4.Sobna temperatura nad 0 °C
5.Stroja ne postavite v bližino virov toplote, na primer premoga ali plina.

Pred namestitvijo stroja morate izbrati ustrezno mesto z 
upoštevanjem naslednjih značilnosti:

Odstranjevanje embalaže pralnega stroja

• Za preprečevanje premikanja stroja je zelo
pomembna njegova stabilnost!

• Pazite, da stroj ne stoji na električnem kablu.

     Namestitev 

Mesto za namestitev
！ Nevarnost!

•

•  

Transportna embalaža (npr. folije, stiropor) je
lahko nevarna za otroke.
Otroci se lahko zadušijo! Embalažo shranite stran
od otrok.

！ Nevarnost!

1. Odstranite kartonsko škatlo in polnilo iz stiropora.
2. Dvignite stroj in odstranite embalažo s podnožja stroja. Preverite, ali je majhen trikotni

kos stiropora odstranjen skupaj s stiroporom s spodnje strani stroja. Če ni, položite stroj
bočno na tla, nato z roko odstranite majhen kos stiropora s spodnje strani stroja.

3. Odstranite trak, ki pritrjuje električni kabel in odtočno cev.
4. Odstranite vstopno cev z bobna.

Odstranite transportne vijake

•   
•

！ Nevarnost!
Pred uporabo stroja morate odstraniti transportne vijake s hrbtne strani stroja.
Transportne vijake boste ponovno potrebovali, če boste stroj prevažali, zato jih 
shranite na varno mesto.

Vijake odstranite na naslednji način:
1. Odvijte 4 vijake s ključem in jih odstranite.
2. Zamašite odprtine s transportnimi zatiči za odprtine.
3. Varno shranite transportne vijake za uporabo v prihodnje.
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1.Preverite, ali so nožni podstavki trdno pritrjeni na ohišje stroja. Če niso, jih
zavrtite na prvotni položaj in zatem privijte matice.

2.Odvijte varovalno matico, nato vrtite podstavek, dokler se ne dotakne tal.
3.Prilagodite podstavke in jih privijte s ključem; preverite, ali je stroj stabilen.

Poravnavanje pralnega stroja

• Varovalne matice na vseh štirih podstavkih morate trdno priviti ob ohišje.
！ Nevarnost!

NAMESTITEV

Dvignite Spustite

Varovalna 
matica

Podstavek

Priključite dovodno cev za vodo

Priključite dovodno cev, kot kaže ilustracija. Vstopno cev lahko priključite na dva načina. 
1. Priključek med običajno vodovodno pipo in vstopno cevjo.

• Za preprečevanje puščanja ali gmotne škode zaradi vode upoštevajte navodila v tem poglavju!
• Vstopne cevi za vodo ne pregibajte, vozlajte, zmečkajte ali presekajte.
• Pri modelih, opremljenih z ventilom za toplo vodo, priključite stroj na dovod (pipo) tople

vode z dovodno cevjo za toplo vodo. Pri nekaterih programih pranja se poraba energije
samodejno zmanjša.

！ Nevarnost!

spojna matica

drsna puša

Odvijte sponko in štiri 
vijake

Privijte sponko Potisnite drsno pušo, 
vstavite vstopno cev 
v priključni nastavek 

Priključitev zaključena

2.Priključek med običajno navojno pipo in vstopno cevjo.

Pipa z navoji in vstopna cev Posebna pipa za pralni stroj

drsna puša
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Priključite drugi konec vstopne cevi v vstopni ventil na hrbtni strani stroja in trdno 
privijte cev v smeri gibanja urinega kazalca.

NAMESTITEV

dovodna cev 
za vodo

vstopna cev 
za vodo

Odtočna cev

Konec odtočne cevi lahko namestite na dva načina:
1.Vstavite jo v odtok vode. 2.Priključite jo na odtočno cev v odtoku.

•
 •

 Odtočne cevi ne pregibajte, vozlajte ali je raztegujte.
Odtočno cev postavite pravilno, drugače lahko pride do iztekanja vode in
posledične materialne škode.

！！Nevarnost!

Vodno korito 

• Če je stroju priložen podpornik za odtočno cev, ga namestite po naslednjih navodilih.
Opozorilo!

Korito

Koleno

Varovalo 

za 
cev

！ Nevarnost!

o 
•  Ko nameščate odtočno cev, jo trdno pritrdite z vrvjo.

Če je odtočna cev predolga, je ne potiskajte s silo v stroj, ker bo to povzročil
neobičajen ropot.
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Vklop 

1 2 3 4

Priporočamo, da za optimalno delovanje pralni-sušilni stroj kalibrirate.
1- Izpraznite pralni stroj;
2- Priključite;
3- Vključite pralni stroj in hkrati pritisnite na gumba “Temp.” in “Soil” v roku 

10 sekund; zaslon kaže "t19". (Samo pranje).
4- Vključite pralni stroj in hkrati pritisnite na gumba“Temp.” in “Dry” v roku 

10 sekund; zaslon kaž e "t19". (Pranje in sušenje).

4- Pritisnite za začetek delovanja pralnega stroja in počakajte, da se na 
zaslonu prikaže  “****” 

Kalibracija!
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2. Pranje

• Pred začetkom pranja preverite, ali je stroj pravilno nameščen.
Pred prvim pranjem mora stroj opraviti celoten cikel pranja prazen
brez oblačil, kot sledi.

Hiter začetek uporabe
Pozor!

UPRAVLJANJE

•

1. Pred pranjem

Priključite Odprite pipo Naložite Zaprite vratca Dodajte pralno 
sredstvo 

Glavno 
pranje 

Mehčanje

Predpranje

• Pri strojih s funkcijo predpranja je v "Prekat I" treba dodati pralno sredstvo po
izbiri predpranja.

Opozorilo!

Izbira programa Izbira funkcije 
ali privzeto 

Začetek



• 1.
2.

Če izberete privzeti program, lahko korak 3 preskočite. 
Grafikon funkcijskega gumba je izgolj informativan; prosimo, da 
upoštevate dejansko napravo.
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3. Po pranju
Na zaslonu prikazano "End".

• Temperatura v prostoru mora biti (0-40)°C. Če stroj uporabljate pri temperaturi pod
0°C, se lahko vstopni ventil in odtočni sistem poškodujeta. Če je stroj stal v prostoru
s temperaturo 0°C ali manj, ga morate pred uporabo prenesti v prostor z normalno
temperaturo okolice in tako zagotoviti, da dovodna cev za vodo in odtočna cev nista
zamrznjeni.

• Pred pranjem preverite nalepke in pojasnila glede uporabe detergenta za pranje.
Uporabljajte detergent, ki se ne peni ali ki se manj peni in je primeren za uporabo s
strojem.

Pred vsakim pranjem 

Dolge trakove zvežite v 
vozel, zaprite zadrge in 
zapnite gumbe

Izpraznite žepe na oblačilihPreverite nalepko

• Če perete samo posamezna oblačila, lahko to povzroči visoko stopnjo ekscentričnosti
in sproži alarm zaradi neuravnoteženosti. Zato priporočamo, da vložite še eno ali dve
dodatni oblačili in jih perete skupaj, tako da bo odtekanje vode iz stroja potekalo
nemoteno.

• Ne perite oblačil, ki so bila v stiku s petrolejem, bencinom, alkoholom ali drugimi
vnetljivimi snovmi.

Manjša oblačila vstavite 
v prevleko za blazine

Obrnite oblačila iz blaga, 
ki se zlahka svaljka, na 
narobno stran

Ločite oblačila z 
različnimi teksturami 
materiala

！ Nevarnost!

UPRAVLJANJE

Opozorilo!
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    II

I

Program
Cotton 
(Bombaž)
Synthetic
(Sintetika)
Mix
(Mešano)
Bed Linen
(Posteljnina)
Baby Care
(Otroška oblačila)
20℃

Drum Clean
(Čiščenje bobna)
Spin Only
(Samo ožemanje) 

Program
Rinse & Spin
(Spiranje in ožemanje)
Wool
(Volna)

ECO 40-60

Dry Only
(Samo sušenje)
1h W/D
(1h P/S)
Wash and Dry
(Pranje in sušenje)

Quick 15’ 
(Hitro 15') 

Intensive
(Intenzivno) 

     

UPRAVLJANJE

Predal za pralno sredstvo
Pralno sredstvo za predpranje
Pralno sredstvo za glavno pranje 
Mehčalec 

Izvlecite predal za pralno sredstvo

• Pri strojih s funkcijo predpranja je v "Predal I" treba dodati detergent samo
po izbiri predpranja.

Pozor!

Pralno sredstvo obvezno           ○ Pralno sredstvo izbirnol

• Pri uporabi grudastih ali gostih pralnih sredstev ali dodatkov priporočamo,
da jih prej, preden jih dodate v predal za pralno sredstvo, s pomočjo manjše
količine vode razredčite ali razdrobite, da preprečite zamašitev predala za
pralno sredstvo in prelivanje vode med polnjenjem stroja z vodo.

• Za najboljšo učinkovitost pranja in manjšo porabo vode in energije izberite
primerno vrsto pralnega sredstva glede na različne temperature pranja.

Opozorilo!
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Model:MFK70-S1401B/C14E-EU(NB)/MFK80-S1401B/C14E-EU(NB)/MFK90-S1401B/C14E-EU(NB)/
MFK80-U1401B/C14E-EU(NB)/MFK100-U1501B/C14E-EU(NB)/MFK120-U1401B/C14E-EU(NB)

Trajanje programa Zakasnitev 
začetka pranja

Hitrost Napaka 

Konec Temp.

A B C

G

D E

H IF J

UPRAVLJANJE

Upravljalna plošča

• Ilustracija naprave je zgolj informativna; prosimo, da upoštevate dejansko napravo.

On/Off (Vklop/Izklop)
Stroj vključite / izključite.

Start/Pause (Zagon/Ustavitev)
Pritisnite na gumb za zagon ali 
ustavitev cikla pranja.
Programi
Programi so na voljo glede na vrsto 
perila.

Option (Možnost) 
To vam omogoča izbiro dodatne 
funkcije in se, če je izbrano, prižge.

1

3

2

4

Prikazovalnik
Na prikazovalniku so prikazane nastavitve, ocenjeni preostali čas, možnosti in sporočila 
o stanju stroja. Prikazovalnik ostane vključen skozi ves cikel pranja

5

B Predpranje C
Naknadno 
vlaganje

D Ključavnica 
za vratca E

Sistem za 
zaščito pred otroci

F
Dodatno 
izpiranje G Hitro pranje

H Zakasnitev I Funkcija 
SpaCare

J   Predpranje-Pranje-Izpiranje-Ožemanje

A Prikazovalnik

Opozorilo!
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Model:MFK80-DU1401B/C14E-EU(NE)/MFK100-DU1501B/C25E-EU(ND)

A B C

G

D E

H IF J
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A Prikazovalnik

UPRAVLJANJE

Upravljalna plošča

Opozorilo!
• Ilustracija naprave je zgolj informativna; prosimo, da upoštevate dejansko napravo.

On/Off (Vklop/Izklop)
Stroj vključite / izključite.

Start/Pause (Zagon/Ustavitev)
Pritisnite na gumb za zagon ali 
ustavitev cikla pranja.

Programi
Programi so na voljo glede na vrsto 
perila.

Option (Možnost) 
To vam omogoča izbiro dodatne 
funkcije in se, če je izbrano, prižge.

1

3

2

4

Prikazovalnik
Na prikazovalniku so prikazane nastavitve, ocenjeni preostali čas, možnosti in sporočila 
o stanju stroja. Prikazovalnik ostane vključen skozi ves cikel pranja.

5

B Predpranje

D

C

E

F

H I

J   Predpranje-Pranje-Izpiranje-Ožemanje

Naknadno 
vlaganje

Ključavnica 
za vratca

Sistem za 
zaščito pred otroci

Dodatno 
izpiranje G Hitro pranje

Zakasnitev Funkcija 
SpaCare

Trajanje programa Zakasnitev 
začetka pranja

Hitrost Napaka 

Konec Temp.
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Soil Level

Pre Wash

Extra Rinse

Speed
Wash

UPRAVLJANJE

Delay
Nastavite funkcijo zakasnitve:
1.. Izberite program;  2. Pritisnite gumb Delay za izbiro časa (čas zakasnitve od 0 do 24 ur
3.. Pritisnite [Start/Pause] za vklop funkcije zakasnit

Nastavitev časa

Delay

Preklic funkcije zakasnitve: 
Pritiskajte gumb [Delay], dokler ni na zaslonu prikazano 0H. Gumb morate pritisniti pred zagonom 
programa. Če se je program že začel, morate za nastavitev drugega programa program izključiti. 

Možnost 

Soil 
Trajanje pranja se po izbiri funkcije bodisi podaljša ali skrajša.

Izbira programa Zagon

Pozor!
• Če pride do izpada električne energije med delovanjem stroja, poseben

pomnilnik shrani izbrani program in nadaljuje s pranjem, ko je napajanje
ponovno vzpostavljeno.

Extra Rinse
Če ga izberete, bo stroj opravil dodaten postopek izpiranja.

Pre Wash
Za funkcijo predpranja lahko dodate posebno pralno sredstvo pred glavnim pranjem; to je primerno 
za izpiranje prahu s površine oblačil. Pralno sredstvo morate dodati v predal (I), ko izberete program.

Speed Wash
Funkcija lahko skrajša čas pranja.

My Cycle
Stroj si zapomni pogosto uporabljane programe..
Ko izberete program in nastavite možnosti, pritiskajte [Temp.] 3 sekunde, preden se 
pranje začne. Privzeta nastavitev je Cotton (Bombaž).
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Clothes

SpaCare 

UPRAVLJANJE

Reload
Ta postopek lahko opravite med potekom cikla pranja. Ko se boben še vrti in je v 
bobnu veliko vroče vode, je stanje stroja nevarno in vratc ni mogoče odpreti na 
silo. Za naknadno vlaganje pritiskajte 3 sekunde gumb [Start/Pause] in začnite 
dodajati oblačila na sredini cikla. Upoštevajte spodnje korake:
1. Počakajte, da se boben preneha vrteti.
2. Zaklep vratc se odpre.
3. Zaprite vrata, ko oblačila vložite, in pritisnite gumb [Start/Pause].

ZagonPritiskajte [Start/Pause] 3 sek. Vložite perilo

SpaCare
Funkcijo SpaCare izberete z izbiro "Cotton", "Bed Linen" in "Baby Care". Med 
delovanjem funkcije SpaCare lahko v bobnu vidite paro. Funkcije SpaCare ne morete 
uporabljati hkrati s programom Predpranje in Hitro pranje.

• Ne uporabite funkcije Reload (ponovno vlaganje), če je raven vode nad
robom notranje cevi ali če je temperatura previsoka.

Pozor!
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Model:MFK70-S1401B/C14E-EU(NB)/MFK80-S1401B/C14E-EU(NB)/MFK90-S1401B/C14E-EU(NB)/
MFK80-U1401B/C14E-EU(NB)/MFK100-U1501B/C14E-EU(NB)/MFK120-U1401B/C14E-EU(NB)
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1200

800

20℃
Quick 15’/1h WD
(Hitro 15'/1h PS
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800
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800
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1000
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Model:MFK80-DU1401B/C14E-EU(NE)/MFK100-DU1501B/C25E-EU(ND)

1000

800

800

–

1500

1500

1500

1500

800

1500

1000

600

800

1000

1500

Druge funkcije

Program       Program         

Program       Program         

UPRAVLJANJE

Temp.
Pritisnite gumb za uravnavanje temperature (Hladno, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)

Speed
Pritisnite na gumb za spremembo hitrosti ožemanja. 
1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400 1500: 0-400-600-800-1000-1200-1400-1500

Privzeta hitrost (vrt/min)  Privzeta hitrost (vrt/min) 

Cotton 
(Bombaž)
Synthetic
(Sintetika)
Mix
(Mešano)
Bed Linen
(Posteljnina)
Baby Care
(Otroška oblačila)
20℃

Drum Clean
(Čiščenje bobna)

Spin Only
(Samo ožemanje) 
Rinse & Spin
(Spiranje in ožemanje)
Wool
(Volna)

ECO 40-60
Intensive
(Intenzivno) 
Quick 15’ 
(Hitro 15') 

Privzeta hitrost (vrt/min)  Privzeta hitrost (vrt/min) 

Cotton 
(Bombaž)
Mix
(Mešano)
Wash and Dry
(Pranje in sušenje)
Dry Only
(Samo sušenje)

Baby Care
(Otroška oblačila)
Drum Clean
(Čiščenje bobna)

Spin Only
(Samo ožemanje) 
Rinse & Spin
(Spiranje in ožemanje)
Wool
(Volna)

ECO 40-60
Intensive
(Intenzivno) 



Speed

Delay SpaCare
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UPRAVLJANJE

Child Lock
Sistem preprečuje otrokom poseganje v stroj. 

Pritiskajte 3 sekunde gumb [Delay] in 
[SpaCare], dokler ne zaslišite piska.

• Samo s pritiskom in zadržanjem pritiska na oba gumba lahko sprostite
sistem zaščite, z izklopom stroja in ob zaključku programa.
• Funkcija "Child Lock" (zaščita pred otroci) zaklene vse gumbe razen gumba
Power (napajanje) in gumba Child Lock.
• Sistem za zaščito pred otroci sprostite pred izbiro programa in začetkom
pranja.

Če je aktivirana zaščita pred otroci in se začne program pranja, se prižge indikator 
zaščite pred otroci, na zaslonu pa se izmenično prikazujeta znak CL in preostali čas 
v intervalih po 0,5 sekunde. Ob pritisku na druge gumbe indikator zaščite pred otroci 
utripa 3 sekunde. Ko je program končan, se znaka CL in END izmenično prikazujeta 
10 sekund v korakih po 0,5 sekunde, zatem se za 3 sekunde prižge indikator zaščite 
pred otroci.

Pozor!

Utišanje zvočnega signala

Za vklop funkcije zvočnega signala ponovno pritiskajte gumb 3 sekunde. 
Nastavitev ostane veljavna do naslednje ponastavitve.

Pritiskajte gumb [Speed] 3 sekunde; 
zvočni signal utihne.

Izberite program

• Po utišanju funkcije brenčala se zvoki ne bodo več oglašali.
Pozor!

Dry
Pritiskajte zaporedoma na gumb Dry, da izberete raven sušenja: 
Zelo suho/Normalno suho (Normalno)/Nežno sušenje (Mehko).

Zelo suho: Če morate oblačila takoj obleči, uporabite to funkcijo;
Normalno sušenje (Normalno): Običajen postopek sušenja;
Nežno sušenje (Mehko): Samo malo sušenja;
Čas sušenja: To funkcijo izberite za sušenje perila določen čas.



1021

Quick 15'
(Hitro 15')

Privzeto 20°C, možna izbira hladne vode.

Spin Only
 (Samo ožemanje)

20℃

ECO 4            0-60

 1h          W/D
(1hP/S)

Programi 

Za malo sintetičnih oblačil ali srajc, količina je omejena na 1 kg 
(približno 4 srajce).

Dodatno ožemanje z možnostjo izbire hitrosti ožemanja.

Prizveti program.

Programi so na voljo glede na vrsto perila.
Programi

UPRAVLJANJE

Cotton (Bombaž) Obstojne tkanine, na vročino odporne tkanine iz bombaža 
ali lanu.

Synthetic (Sintetika) Pranje sintetičnih oblačil, na primer: srajce, plašči, mešano. Pri 
pranju pletenin je potrebno zmanjšati količino pralnega sredstva
zaradi rahle strukture pletenine in možnega penjenja sredstva.

Baby Care 
(Otroška oblačila) 

Pranje otroških oblačilc, za intenzivnejše čiščenje oblačil in za 
kvalitetnejše izpiranje za zaščito nežne otroške kože.

Mix (Mešano) Oblačila iz mešanice bombaža in sintetike.
Ta program je posebej namenjen pranju posteljnih pregrinjal.Bed Linen 

(Posteljnina)

Privzeta temperatura je 40 °C, temperature ni mogoče 
izbirati, primerno za pranje perila pri 40 °C-60 °C.

Še posebej kratek program, primeren za majhne količine malo 
umazanega perila.

Wool (Volna) Volnena oblačila, ki se perejo ročno ali v stroju. Posebej nežen 
pralni program za preprečevanje skrčenja, daljši premori med 
pranju (oblačila počivajo v vodi).

Rinse&Spin 
(Izpiranje in ožemanje)

Dodatno izpiranje z ožemanjem.

Intensive (Intenzivno) Za bolj učinkovito pranje je trajanje pranja podaljšano.

Drum Clean 
(Čiščenje bobna)

Posebna nastavitev stroja za čiščenje bobna in cevi. Uporabi 
postopek sterilizacije pri temperaturi 90°C, da omogoči čim 
večjo čistočo opranega perila. Med potekom tega programa ni 
mogoče dodajati v stroj perila ali pralnega sredstva. Učinek 
čiščenja bobna bo boljši, če dodate v stroj ustrezno količino 
klorovega belila. Ta program lahko uporabnik lahko v skladu s 
potrebami redno uporablja.

Dry Only (Samo sušenje) Izberite ta program za sušenje perila; temperatura je lahko
različna. Trajanje sušenja je v skladu s količino vloženega perila.

Wash and Dry
(Pranje in sušenje)
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Model:MFK70-S1401B/C14E-EU(NB)/MFK80-S1401B/C14E-EU(NB)/MFK90-S1401B/C14E-EU(NB)/
MFK80-U1401B/C14E-EU(NB)/MFK100-U1501B/C14E-EU(NB)/MFK120-U1401B/C14E-EU(NB)

7.0

7.0

3.5

2.0
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2.0

7.0

–

7.0
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12.0

6.0

2.0
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–
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7.0/8.0/9.0/10.0/12.0

3:39

3:18

1:20

1:48

1:42

1:01

1:18

0:12

0:20
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• Skladnost z Uredbo (EU) EN 1061/2010,
EU klasa energetske efikasnosti je: A+++
Evropski razred energijske učinkovitosti je: Intensivno 60/40 ℃ ; Hitrost: Najvišja
hitrost; Drugo kot privzeto.
Polovična količina za 7.0/8.0/9.0/10.0/12.0Kg stroj:3.5/4.0/4.5/5.0/6.0Kg.

• Skladnost z Uredbo (EU) EN 2019/2023,
Evropski razred energijske učinkovitosti je: B
Preizkusni program porabe energije: ECO 40-60. Drugo kot privzeto.
Polovična količina za 7.0/8.0/9.0/10.0/12.0Kg  stroj:3.5/4.0/4.5/5.0/6.0Kg. Četrtina
količine za 7.0/8.0/9.0/10.0/12.0Kg stroj:2.0/2.0/2.5/2.5/3.0Kg.

–

Program Količina (kg)

Tabela pralnih programov

UPRAVLJANJE

Privzeti čas Temp.(°C) 

Privzeto

Cotton 
(Bombaž)
Synthetic
(Sintetika)
Mix
(Mešano)

Bed Linen
(Posteljnina)
Baby Care
(Otroška oblačila)
20℃

Drum Clean
(Čiščenje bobna)
Spin Only
(Samo ožemanje) 

Rinse & Spin
(Spiranje in ožemanje)
Wool
(Volna)

ECO 40-60

Quick 15’ 
(Hitro 15') 

Intensive
(Intenzivno) 

• Parametri v tej tabeli so namenjeni samo za informiranje uporabnika.
Dejanski parametri so lahko drugačni od parametrov v zgoraj omenjeni tabeli.

Opozorilo!



• Skladnost z Uredbo (EU) EN 1061/2010,
Evropski razred energijske učinkovitosti je:A
Preizkusni program porabe energije: Intenzivno;Hitrost: Najvišja
hitrost;Temp.: 60 oC; Drugo kot privzeto.
Polovična količina za  8.0/10.0Kg stroj:4.0/5.0Kg.

• Skladnost z Uredbo (EU) EN 2019/2023,
Evropski razred energijske učinkovitosti je: E/D
Preizkusni program porabe energije: ECO 40-60/Pranje in sušenje
ECO 40-60: prizveti
Druge vrijednosti standardne
Polovična količina za 8.0/10.0Kg stroj:4.0/5.0Kg.
Četrtina količine za 8.0/10.0Kg stroj:2.0/2.5Kg.
Pranje in sušenje: stupanj sušenja:     (Extra Dry), Druge vrijednosti
standardne.
Pola punjenja za perilicu kapaciteta 6.0/7.0Kg :3.0/3.5Kg
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Model:MFK80-DU1401B/C14E-EU(NE)/MFK100-DU1501B/C25E-EU(ND)

Hladno

Program Količina (kg) Temp.(°C) 

Tabela pralnih programov

UPRAVLJANJE

Privzeti čas 

Privzeto

Cotton 
(Bombaž)
Mix
(Mešano)

20℃

Wash and Dry
(Pranje in sušenje)
Dry Only
(Samo sušenje)

Baby Care
(Otroška oblačila)
Drum Clean
(Čiščenje bobna)
Spin Only
(Samo ožemanje) 
Rinse & Spin
(Spiranje in ožemanje)
Wool
(Volna)

ECO 40-60

Intensive
(Intenzivno) 

• Parametri v tej tabeli so namenjeni samo za informiranje uporabnika.
Dejanski parametri so lahko drugačni od parametrov v zgoraj omenjeni tabeli.

Opozorilo!



1024

Čiščenje tesnila in stekla na 
vratcih
Po vsakem pranju obrišite steklo in tesnilo, da 
odstranite nabrane kosce tekstilnih vlaken in 
smeti. Če se nabere preveč vlaken, lahko to 
povzroči puščanje vode.
Po vsakem pranju odstranite iz tesnila 
kovance, gumbe in druge predmete.

VZDRŽEVANJE

• Pred začetkom vzdrževanja odklopite stroj in zaprite vodo.

Čiščenje in vzdrževanje
！ Nevarnost!

Čiščenje ohišja
Pravilno vzdrževanje pralnega stroja lahko podaljša njegovo 
življenjsko dobo. Površino lahko po potrebi čistite z 
razredčenimi neabrazivnimi čistili. Če pride do izlivanja vode, 
vodo takoj pobrišite z vlažno krpo. Uporaba ostrih predmetov je 
prepovedana.

Opozorilo!
• Prepovedana je uporaba mravljinčje kisline in njenih razredčenih raztopin ali

podobnih čistil, kot so alkohol, topila ali kemična čistila.

Čiščenje bobna
Usedline, ki jih znotraj bobna povzročajo kovinski predmeti, je potrebno nemudoma 
očistiti z nekloriranimi čistilnimi sredstvi.
Nikoli ne uporabljajte jeklene volne.

• Ne vlagajte perila v stroj med čiščenjem bobna.

Opozorilo!
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VZDRŽEVANJE

Čiščenje vstopnega filtra

• Vstopni filter je treba očistiti v primeru, če se količina vode v stroju zmanjša.
Opozorilo!

Čiščenje filtra v vodovodni pipi
1.Zaprite pip
2.Odstranite dovodno cev za vodo s pipe.
3.Očistite filter.
4.Ponovno priključite dovodno cev za
vodo.
Čiščenje filtra v pralnem stroju:
1.Odvijte vstopno cev s hrbtne strani stroja.
2.Izvlecite filter z dolgimi kleščami

ga ponovno vstavite, ko ga operete.
3.Očistite filter s ščetko.
4.Ponovno priključite vstopno cev.

• Če ščetka ni čista, izvlecite filter in ga operite.
• Ponovno priključite, odprite pipo.

Čiščenje predala za pralno sredstvo

Opozorilo!

1.Pritisnite navzdol na mesto s puščico na pokrovu prekata za mehčalec znotraj
predala za pralno sredstvo.

2.Privzdignite zaponko in izvlecite pokrov prekata za mehčalec ter operite vse
utore z vodo.

3.Vrnite pokrov za mehčalec na njegovo mesto in potisnite predal nazaj v stroj.

Izvlecite pokrov 
predala s pritiskom 
na točko A.

Izperite predal 
pod tekočo vodo.

Očistite odprtino z 
zobno ščetko.

Vstavite predal za 
pralno sredstvo

Opozorilo!
• Za čiščenje stroja ne uporabljajte alkohola, topil ali kemičnih čistil.
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Čiščenje filtra odtočne črpalke

• Bodite previdni, ker je voda vroča!
• Počakajte, da se voda s pralnim sredstvom ohladi.
• Pred čiščenjem izklopite stroj iz omrežja, da preprečite električni udar.
• Filter odtočne črpalke filtrira tekstilne nitke in drobne predmete.
• Filter čistite v rednih časovnih presledkih, da zagotovite normalno

delovanje pralnega stroja.

！ Nevarnost!

VZDRŽEVANJE

Odprite spodnji pokrov Zavrtite za 90° in izvlecite 
zasilno odtočno cev ter 
snemite pokrov cevi

Ko voda izteče, 
ponovno vstavite 
odtočno cev

Cev za 
izčrpanje 
v sili 

• Preverite, ali sta pokrov ventila in odtočna cev za izčrpanje v sili pravilno
vstavljena, pokrov se mora prilegati odprtini, drugače lahko pride do puščanja
vode.

• Nekateri stroji niso opremljeni z odtočno cevjo za izčrpanje v sili, zato lahko koraka
2 in 3 izpustite. Zavrtite spodnji pokrov, tako da voda izteče neposredno v posodo.

• Med delovanjem stroja in glede na pralni program v uporabi je lahko voda v črpalki
vroča. Nikoli ne odstranite pokrova črpalke med ciklom pranja; vedno počakajte, da
stroj zaključi cikel pranja, nato iztočite vodo. Ko pokrov ponovno vstavite, ga trdno
privijte.

Odprite filter, tako da ga 
zavrtite v nasprotni smeri 
urinega kazalca

Odstranite tuj material iz filtra Zaprite spodnji pokrov

Pozor!
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Odpravljanje napak

• Po končanem preverjanju ponovno vključite stroj. Če se pojavi težava ali
če so na prikazovalniku ponovno izpisane šifre napak se obrnite na servis.

Stroj se ne zažene oz. se ustavi med delovanjem.
Najprej poskusite sami rešiti težavo. Če težava vztraja, se obrnite na servisni center.

Opozorilo!

Opis Vzrok Rešitev
Ponovno zaženite, ko zaprete vratca
Preverite, ali so za vratca zataknila 
oblačila

Vratca niso pravilno zaprta

Vratc ne morete 
odpreti 

Varnostna funkcija stroja je 
aktivna

Odklopite napajanje, ponovno 
zaženite stroj

Puščanje vode Priključek med vstopno in 
izstopno cevjo ni zatesnjen

Preverite in privijte cevi za vodo 
Očistite izstopno cev

Očistite in obrišite predal za 
pralno sredstvo

Nenavaden ropot 
Preverite, ali so vijaki za pritrditev 
odstranjeni
Preverite, ali stroj stoji na trdni in 
ravni podlagi

Indikator ali 
prikazovalnik se ne 
prižgeta

Odklopite napajanje; 
težava s tiskanim vezjem 
ali električno napeljavo

Preverite, ali je napajanje 
izključeno in ali je električni vtikač 
pravilno priključen

Pralni/sušilni stroj
ne zažene 

Ostanki pralnega 
sredstva v predalu

Pralno sredstvo je 
vlažno ali grudasto

Opis Vzrok Rešitev

Preverite, ali je tlak vode prenizek
Zravnajte cev za vodo
Preverite, ali je zamašen filter 
vstopnega ventila

Preverite, ali je odtočna cev zamašena

Težava z vbrizgavanjem 
vode med pranjem

Dolgotrajno iztekanje vode

Poskusite težavo najprej odpraviti 
sami; če vztraja, se obrnite na 
servis

Drugo

Prelivanje vode Ponovno zaženite pralni stroj

Ponovno zaženite, ko zaprete vratca 
Preverite, ali so za vratca zataknila oblačila 

Vratca niso pravilno zaprta

VZDRŽEVANJE
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10A

0.05MPa~1MPa

220-240V~,50Hz

H

W D

Model

MFK70-S1401B/C14E-EU(NB)

MFK80-S1401B/C14E-EU(NB)

MFK90-S1401B/C14E-EU(NB)

MFK80-U1401B/C14E-EU(NB)

MFK80-DU1401B/C14E-EU(NE)

MFK100-U1501B/C14E-EU(NB)

MFK100-DU1501B/C25E-EU(ND)

MFK120-U1401B/C14E-EU(NB)

7.0kg

8.0kg

9.0kg

8.0kg

8.0kg

10.0kg

10.0kg

12.0kg

595*495*850

595*565*850

2000W

2000W

61kg

68kg

65kg 1900W

595*565*850 72kg 1950W

595*595*850 73kg 2000W

595*475*850

595*565*850

595*475*850

595*565*850

71kg

63kg

74kg

2000W

1950W

1900W

Napajanje

Tehnični podatki

VZDRŽEVANJE

Največji tok

Standardni tlak vode

Mere
((Š*G*V mm)

Nazivna močNeto težaZmogljivost pranja
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MFK70-S1401B/C14E-EU(NB)

7

A+++

0.75kwh

0.70kwh

0.57kwh

1400

53%

280min

270min

270min

79dB

57

1min

ne

PODATKOVNA KARTICA
Podatkovna kartica izdelka v skladu z Uredbo (EU) št. 1061/2010

VZDRŽEVANJE

Blagovna znamka

Oznaka modela

Nazivna zmogljivost v kg za bombažno perilo

Razred energijske učinkovitosti na lestvici od A+++ 
(najbolj učinkovito) do D (najmanj učinkovito)

Poraba 155 kWh energije na leto, na osnovi 220 standardnih ciklov pranja za program za pranje 
bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi in poraba pri načinih varčevanja energije. 
Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe pomivalnega stroja. 

Poraba energije programa za bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi

Poraba energije programa za bombaž pri 60 °C pri delni obremenitvi

Ponderirana poraba energije v izključenem načinu

Ponderirana poraba energije v stanju vklopljenosti

Poraba vode 9900 litrov na leto, na osnovi 220 standardnih ciklov pranja za programe 
pranja bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba 
vode je odvisna od načina uporabe pomivalnega stroja.
Razred učinkovitost ožemanja-sušenja B na skali od G (najnižja 
učinkovitost) do A (najvišja učinkovitost) 
Najvišja hitrost ožemanja

Preostala vsebnost vlage

Programa "Intenzivno 60°C" in "Intenzivno 40 °C" sta standardna programa pranja, 
na katerega se nanašajo podatki na nalepki in podatkovni kartici; primerna sta za 
pranje običajnega umazanega perila in sta najbolj učinkovita programa glede 
kombinirane porabe vode in energije za pranje te vrste perila.

Trajanje programa za bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi

Trajanje programa za bombaž pri 60 °C pri polovični obremenitvi

Trajanje programa za bombaž pri 40 °C pri polovični obremenitvi

Trajanje načina vklopljenosti

Emisija hrupa med pranjem (prenos po zraku)

Emisija hrupa med ožemanjem (prenos po zraku)

"Vgrajeni" pralni stroj

Preizkusni program porabe energije: Intenzivni program 60/40 °C. Hitrost: najvišja hitrost; 
Drugo kot privzeto..

Poraba energije programa za bombaž pri 40 °C pri delni obremenitvi
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MFK70-S1401B/C14E-EU(NB)

36

34

1400

1400

1400

76

7.0

0.516 45

21

53

53

53

B

3 28：

2 42：

2：42

59.9 B

B

60

50

NE

Ime dobavitelja ali blagovna znamka:  
Naslov dobavitelja (b):  
Oznaka modela:  
Splošni parametri izdelka:

Parameter ParameterVrednost Vrednost

Nazivna zmogljivost (a) (kg) Mere v cm

Višina

Širina

Globina

EEIW(a) Razred energijske učinkovitosti (a)

Oznaka učinkovitosti pranja (a) Učinkovitost spiranja (g/kg) (a)

Poraba energije v kWh na 
cikel na osnovi 40-60 
programa. Dejanska poraba 
energije je odvisna od načina 
uporabe pomivalnega stroja.

Poraba vode v litrih na cikel na 
osnovi eco 40-60 programa. 
Dejanska poraba vode je odvisna 
od načina uporabe pralnega stroja 
in od trdote vode.

Najvišja temperatura znotraj 
pranega tekstila (a) (°C) Preostala vsebnost vlage (a) (%)

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Hitrost ožemanja (a) (vrt/min) Razred učinkovitosti 
ožemanja-sušenja (a)

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Trajanje programa (a) (ura:min) Vrsta prosto stoječi 

Razred emisije hrupa (prenos 
po zraku) (a) (ožemanje)

Emisija hrupa med 
ožemanjem (prenos po 
zraku) (a) (dB(A) re 1 pW)

Način izključenosti (W) Stanje pripravljenosti (W)

Zakasneli vklop (W) 
(če je na voljo)

Omrežno stanje pripravljenosti 
(W) (če je na voljo) Ni na voljo

Dodatne informacije:

Izdelek je zasnovan za sproščanje srebrnih ionov med 
ciklom pranja

Spletna povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so navedeni podatki iz Točke 9 Aneksa II k Uredbi komisije (EU) 2019/2023 (1) (b):

(a) za program eco 40-60.
(b) spremembe teh postavk niso pomembne za namene paragrafa 4 Člena 4 Uredbe (EU) 2017/1369.
(c) če podatkovna baza izdelka samodejno generira dokončno vsebino tega polja, dobavitelj ne vpiše podatkov.

Najkrajše trajanje garancije, ki jo ponuja dobavitelj (b):

VZDRŽEVANJE

Ni na voljo



31

MFK80-S1401B/C14E-EU(NB)

8

A+++

0.82kwh

0.75kwh

0.73kwh

1400

53%

280min

270min

270min

79dB

57

1min

ne

PODATKOVNA KARTICA
Podatkovna kartica izdelka v skladu z Uredbo (EU) št. 1061/2010

VZDRŽEVANJE

Blagovna znamka

Oznaka modela

Nazivna zmogljivost v kg za bombažno perilo

Razred energijske učinkovitosti na lestvici od A+++ 
(najbolj učinkovito) do D (najmanj učinkovito)

Poraba 175 kWh energije na leto, na osnovi 220 standardnih ciklov pranja za program za pranje 
bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi in poraba pri načinih varčevanja energije. 
Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe pomivalnega stroja. 

Poraba energije programa za bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi

Poraba energije programa za bombaž pri 60 °C pri delni obremenitvi

Ponderirana poraba energije v izključenem načinu

Ponderirana poraba energije v stanju vklopljenosti

Poraba vode 11000 litrov na leto, na osnovi 220 standardnih ciklov pranja za programe 
pranja bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba vode 
je odvisna od načina uporabe pomivalnega stroja.
Razred učinkovitost ožemanja-sušenja B na skali od G (najnižja 
učinkovitost) do A (najvišja učinkovitost) 
Najvišja hitrost ožemanja

Preostala vsebnost vlage

Programa "Intenzivno 60°C" in "Intenzivno 40 °C" sta standardna programa pranja, 
na katerega se nanašajo podatki na nalepki in podatkovni kartici; primerna sta za 
pranje običajnega umazanega perila in sta najbolj učinkovita programa glede 
kombinirane porabe vode in energije za pranje te vrste perila.

Trajanje programa za bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi

Trajanje programa za bombaž pri 60 °C pri polovični obremenitvi

Trajanje programa za bombaž pri 40 °C pri polovični obremenitvi

Trajanje načina vklopljenosti

Emisija hrupa med pranjem (prenos po zraku)

Emisija hrupa med ožemanjem (prenos po zraku)

"Vgrajeni" pralni stroj

Preizkusni program porabe energije: Intenzivni program 60/40 °C. Hitrost: najvišja hitrost; 
Drugo kot privzeto..

Poraba energije programa za bombaž pri 40 °C pri delni obremenitvi
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MFK80-S1401B/C14E-EU(NB)

34

29

1400

1400

1400

76

8.0

0.545 48

21

53

53

53

B

3 38：

2 48：

2：48

60.0 B

60

57

B

NE

Ime dobavitelja ali blagovna znamka:  
Naslov dobavitelja (b):  
Oznaka modela:  
Splošni parametri izdelka:

Parameter ParameterVrednost Vrednost

Nazivna zmogljivost (a) (kg) Mere v cm

Višina

Širina

Globina

EEIW(a) Razred energijske učinkovitosti (a)

Oznaka učinkovitosti pranja (a) Učinkovitost spiranja (g/kg) (a)

Poraba energije v kWh na 
cikel na osnovi 40-60 
programa. Dejanska poraba 
energije je odvisna od načina 
uporabe pomivalnega stroja.

Poraba vode v litrih na cikel na 
osnovi eco 40-60 programa. 
Dejanska poraba vode je odvisna 
od načina uporabe pralnega stroja 
in od trdote vode.

Najvišja temperatura znotraj 
pranega tekstila (a) (°C) Preostala vsebnost vlage (a) (%)

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Hitrost ožemanja (a) (vrt/min) Razred učinkovitosti 
ožemanja-sušenja (a)

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Trajanje programa (a) (ura:min) Vrsta prosto stoječi 

Razred emisije hrupa (prenos 
po zraku) (a) (ožemanje)

Emisija hrupa med 
ožemanjem (prenos po 
zraku) (a) (dB(A) re 1 pW)

Način izključenosti (W) Stanje pripravljenosti (W)

Zakasneli vklop (W) 
(če je na voljo)

Omrežno stanje pripravljenosti 
(W) (če je na voljo)

Dodatne informacije:

Izdelek je zasnovan za sproščanje srebrnih ionov med 
ciklom pranja

Spletna povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so navedeni podatki iz Točke 9 Aneksa II k Uredbi komisije (EU) 2019/2023 (1) (b):

(a) za program eco 40-60.
(b) spremembe teh postavk niso pomembne za namene paragrafa 4 Člena 4 Uredbe (EU) 2017/1369.
(c) če podatkovna baza izdelka samodejno generira dokončno vsebino tega polja, dobavitelj ne vpiše podatkov.

Najkrajše trajanje garancije, ki jo ponuja dobavitelj (b):

VZDRŽEVANJE

Ni na voljo

Ni na voljo
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MFK90-S1401B/C14E-EU(NB)

9

A+++

0.85kwh

0.71kwh

0.70kwh

1400

53%

270min

270min

265min

79dB

57

1min

ne

PODATKOVNA KARTICA
Podatkovna kartica izdelka v skladu z Uredbo (EU) št. 1061/2010

VZDRŽEVANJE

Blagovna znamka

Oznaka modela

Nazivna zmogljivost v kg za bombažno perilo

Razred energijske učinkovitosti na lestvici od A+++ 
(najbolj učinkovito) do D (najmanj učinkovito)

Poraba 174 kWh energije na leto, na osnovi 220 standardnih ciklov pranja za program za pranje 
bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi in poraba pri načinih varčevanja energije. 
Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe pomivalnega stroja. 

Poraba energije programa za bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi

Poraba energije programa za bombaž pri 60 °C pri delni obremenitvi

Ponderirana poraba energije v izključenem načinu

Ponderirana poraba energije v stanju vklopljenosti

Poraba vode 11800 litrov na leto, na osnovi 220 standardnih ciklov pranja za programe 
pranja bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba vode 
je odvisna od načina uporabe pomivalnega stroja.
Razred učinkovitost ožemanja-sušenja B na skali od G (najnižja 
učinkovitost) do A (najvišja učinkovitost) 
Najvišja hitrost ožemanja

Preostala vsebnost vlage

Programa "Intenzivno 60°C" in "Intenzivno 40 °C" sta standardna programa pranja, 
na katerega se nanašajo podatki na nalepki in podatkovni kartici; primerna sta za 
pranje običajnega umazanega perila in sta najbolj učinkovita programa glede 
kombinirane porabe vode in energije za pranje te vrste perila.

Trajanje programa za bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi

Trajanje programa za bombaž pri 60 °C pri polovični obremenitvi

Trajanje programa za bombaž pri 40 °C pri polovični obremenitvi

Trajanje načina vklopljenosti

Emisija hrupa med pranjem (prenos po zraku)

Emisija hrupa med ožemanjem (prenos po zraku)

"Vgrajeni" pralni stroj

Preizkusni program porabe energije: Intenzivni program 60/40 °C. Hitrost: najvišja hitrost; 
Drugo kot privzeto..

Poraba energije programa za bombaž pri 40 °C pri delni obremenitvi
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34

34

1400

1400

1400

76

9.0

0.57 49

21

53

53

53

B

3 48：

2 54：

2：54

59.9 B

B

60

57

34

NE

Ime dobavitelja ali blagovna znamka:  
Naslov dobavitelja (b):  
Oznaka modela:  
Splošni parametri izdelka:

Parameter ParameterVrednost Vrednost

Nazivna zmogljivost (a) (kg) Mere v cm

Višina

Širina

Globina

EEIW(a) Razred energijske učinkovitosti (a)

Oznaka učinkovitosti pranja (a) Učinkovitost spiranja (g/kg) (a)

Poraba energije v kWh na 
cikel na osnovi 40-60 
programa. Dejanska poraba 
energije je odvisna od načina 
uporabe pomivalnega stroja.

Poraba vode v litrih na cikel na 
osnovi eco 40-60 programa. 
Dejanska poraba vode je odvisna 
od načina uporabe pralnega stroja 
in od trdote vode.

Najvišja temperatura znotraj 
pranega tekstila (a) (°C) Preostala vsebnost vlage (a) (%)

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Hitrost ožemanja (a) (vrt/min) Razred učinkovitosti 
ožemanja-sušenja (a)

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Trajanje programa (a) (ura:min) Vrsta prosto stoječi 

Razred emisije hrupa (prenos 
po zraku) (a) (ožemanje)

Emisija hrupa med 
ožemanjem (prenos po 
zraku) (a) (dB(A) re 1 pW)

Način izključenosti (W) Stanje pripravljenosti (W)

Zakasneli vklop (W) 
(če je na voljo)

Omrežno stanje pripravljenosti 
(W) (če je na voljo)

Dodatne informacije:

Izdelek je zasnovan za sproščanje srebrnih ionov med 
ciklom pranja

Spletna povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so navedeni podatki iz Točke 9 Aneksa II k Uredbi komisije (EU) 2019/2023 (1) (b):

(a) za program eco 40-60.
(b) spremembe teh postavk niso pomembne za namene paragrafa 4 Člena 4 Uredbe (EU) 2017/1369.
(c) če podatkovna baza izdelka samodejno generira dokončno vsebino tega polja, dobavitelj ne vpiše podatkov.

Najkrajše trajanje garancije, ki jo ponuja dobavitelj (b):

VZDRŽEVANJE

Ni na voljo

Ni na voljo
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MFK80-U1401B/C14E-EU(NB)

8

A+++

0.75kwh

0.66kwh

0.64kwh

1400

53%

273min

267min

267min

79dB

57

1min

ne

PODATKOVNA KARTICA
Podatkovna kartica izdelka v skladu z Uredbo (EU) št. 1061/2010

VZDRŽEVANJE

Blagovna znamka

Oznaka modela

Nazivna zmogljivost v kg za bombažno perilo

Razred energijske učinkovitosti na lestvici od A+++ 
(najbolj učinkovito) do D (najmanj učinkovito)

Poraba 157 kWh energije na leto, na osnovi 220 standardnih ciklov pranja za program za pranje 
bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi in poraba pri načinih varčevanja energije. 
Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe pomivalnega stroja. 

Poraba energije programa za bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi

Poraba energije programa za bombaž pri 60 °C pri delni obremenitvi

Ponderirana poraba energije v izključenem načinu

Ponderirana poraba energije v stanju vklopljenosti

Poraba vode 11000 litrov na leto, na osnovi 220 standardnih ciklov pranja za programe 
pranja bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba vode 
je odvisna od načina uporabe pomivalnega stroja.
Razred učinkovitost ožemanja-sušenja B na skali od G (najnižja 
učinkovitost) do A (najvišja učinkovitost) 
Najvišja hitrost ožemanja

Preostala vsebnost vlage

Programa "Intenzivno 60°C" in "Intenzivno 40 °C" sta standardna programa pranja, 
na katerega se nanašajo podatki na nalepki in podatkovni kartici; primerna sta za 
pranje običajnega umazanega perila in sta najbolj učinkovita programa glede 
kombinirane porabe vode in energije za pranje te vrste perila.

Trajanje programa za bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi

Trajanje programa za bombaž pri 60 °C pri polovični obremenitvi

Trajanje programa za bombaž pri 40 °C pri polovični obremenitvi

Trajanje načina vklopljenosti

Emisija hrupa med pranjem (prenos po zraku)

Emisija hrupa med ožemanjem (prenos po zraku)

"Vgrajeni" pralni stroj

Preizkusni program porabe energije: Intenzivni program 60/40 °C. Hitrost: najvišja hitrost; 
Drugo kot privzeto..

Poraba energije programa za bombaž pri 40 °C pri delni obremenitvi
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1036

60

48

B

samostojeća

NE

Ime dobavitelja ali blagovna znamka:  
Naslov dobavitelja (b):  
Oznaka modela:  
Splošni parametri izdelka:

Parameter ParameterVrednost Vrednost

Nazivna zmogljivost (a) (kg) Mere v cm

Višina

Širina

Globina

EEIW(a) Razred energijske učinkovitosti (a)

Oznaka učinkovitosti pranja (a) Učinkovitost spiranja (g/kg) (a)

Poraba energije v kWh na 
cikel na osnovi 40-60 
programa. Dejanska poraba 
energije je odvisna od načina 
uporabe pomivalnega stroja.

Poraba vode v litrih na cikel na 
osnovi eco 40-60 programa. 
Dejanska poraba vode je odvisna 
od načina uporabe pralnega stroja 
in od trdote vode.

Najvišja temperatura znotraj 
pranega tekstila (a) (°C) Preostala vsebnost vlage (a) (%)

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Hitrost ožemanja (a) (vrt/min) Razred učinkovitosti 
ožemanja-sušenja (a)

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Trajanje programa (a) (ura:min) Vrsta prosto stoječi 

Razred emisije hrupa (prenos 
po zraku) (a) (ožemanje)

Emisija hrupa med 
ožemanjem (prenos po 
zraku) (a) (dB(A) re 1 pW)

Način izključenosti (W) Stanje pripravljenosti (W)

Zakasneli vklop (W) 
(če je na voljo)

Omrežno stanje pripravljenosti 
(W) (če je na voljo)

Dodatne informacije:

Izdelek je zasnovan za sproščanje srebrnih ionov med 
ciklom pranja

Spletna povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so navedeni podatki iz Točke 9 Aneksa II k Uredbi komisije (EU) 2019/2023 (1) (b):

(a) za program eco 40-60.
(b) spremembe teh postavk niso pomembne za namene paragrafa 4 Člena 4 Uredbe (EU) 2017/1369.
(c) če podatkovna baza izdelka samodejno generira dokončno vsebino tega polja, dobavitelj ne vpiše podatkov.

Najkrajše trajanje garancije, ki jo ponuja dobavitelj (b):

VZDRŽEVANJE

Ni na voljo

Ni na voljo



1037

MFK100-U1501B/C14E-EU(NB)

10

A+++

0.80kwh

0.70kwh

0.68kwh

1500

53%

285min

270min

270min

79dB

57

1min

ne

PODATKOVNA KARTICA
Podatkovna kartica izdelka v skladu z Uredbo (EU) št. 1061/2010

VZDRŽEVANJE

Blagovna znamka

Oznaka modela

Nazivna zmogljivost v kg za bombažno perilo

Razred energijske učinkovitosti na lestvici od A+++ 
(najbolj učinkovito) do D (najmanj učinkovito)

Poraba 167 kWh energije na leto, na osnovi 220 standardnih ciklov pranja za program za pranje 
bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi in poraba pri načinih varčevanja energije. 
Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe pomivalnega stroja. 

Poraba energije programa za bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi

Poraba energije programa za bombaž pri 60 °C pri delni obremenitvi

Ponderirana poraba energije v izključenem načinu

Ponderirana poraba energije v stanju vklopljenosti

Poraba vode 12980 litrov na leto, na osnovi 220 standardnih ciklov pranja za programe 
pranja bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba vode 
je odvisna od načina uporabe pomivalnega stroja.
Razred učinkovitost ožemanja-sušenja B na skali od G (najnižja 
učinkovitost) do A (najvišja učinkovitost) 
Najvišja hitrost ožemanja

Preostala vsebnost vlage

Programa "Intenzivno 60°C" in "Intenzivno 40 °C" sta standardna programa pranja, 
na katerega se nanašajo podatki na nalepki in podatkovni kartici; primerna sta za 
pranje običajnega umazanega perila in sta najbolj učinkovita programa glede 
kombinirane porabe vode in energije za pranje te vrste perila.

Trajanje programa za bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi

Trajanje programa za bombaž pri 60 °C pri polovični obremenitvi

Trajanje programa za bombaž pri 40 °C pri polovični obremenitvi

Trajanje načina vklopljenosti

Emisija hrupa med pranjem (prenos po zraku)

Emisija hrupa med ožemanjem (prenos po zraku)

"Vgrajeni" pralni stroj

Preizkusni program porabe energije: Intenzivni program 60/40 °C. Hitrost: najvišja hitrost; 
Drugo kot privzeto..

Poraba energije programa za bombaž pri 40 °C pri delni obremenitvi
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57
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Ime dobavitelja ali blagovna znamka:  
Naslov dobavitelja (b):  
Oznaka modela:  
Splošni parametri izdelka:

Parameter ParameterVrednost Vrednost

Nazivna zmogljivost (a) (kg) Mere v cm

Višina

Širina

Globina

EEIW(a) Razred energijske učinkovitosti (a)

Oznaka učinkovitosti pranja (a) Učinkovitost spiranja (g/kg) (a)

Poraba energije v kWh na 
cikel na osnovi 40-60 
programa. Dejanska poraba 
energije je odvisna od načina 
uporabe pomivalnega stroja.

Poraba vode v litrih na cikel na 
osnovi eco 40-60 programa. 
Dejanska poraba vode je odvisna 
od načina uporabe pralnega stroja 
in od trdote vode.

Najvišja temperatura znotraj 
pranega tekstila (a) (°C) Preostala vsebnost vlage (a) (%)

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Hitrost ožemanja (a) (vrt/min) Razred učinkovitosti 
ožemanja-sušenja (a)

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Trajanje programa (a) (ura:min) Vrsta prosto stoječi 

Razred emisije hrupa (prenos 
po zraku) (a) (ožemanje)

Emisija hrupa med 
ožemanjem (prenos po 
zraku) (a) (dB(A) re 1 pW)

Način izključenosti (W) Stanje pripravljenosti (W)

Zakasneli vklop (W) 
(če je na voljo)

Omrežno stanje pripravljenosti 
(W) (če je na voljo)

Dodatne informacije:

Izdelek je zasnovan za sproščanje srebrnih ionov med 
ciklom pranja

Spletna povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so navedeni podatki iz Točke 9 Aneksa II k Uredbi komisije (EU) 2019/2023 (1) (b):

(a) za program eco 40-60.
(b) spremembe teh postavk niso pomembne za namene paragrafa 4 Člena 4 Uredbe (EU) 2017/1369.
(c) če podatkovna baza izdelka samodejno generira dokončno vsebino tega polja, dobavitelj ne vpiše podatkov.

Najkrajše trajanje garancije, ki jo ponuja dobavitelj (b):

VZDRŽEVANJE

Ni na voljo

Ni na voljo



1039

MFK120-U1401B/C14E-EU(NB)

12

A+++

0.90kwh

0.90kwh

0.81kwh

1400

53%

275min

265min

260min

79dB

57

1min

ne

PODATKOVNA KARTICA
Podatkovna kartica izdelka v skladu z Uredbo (EU) št. 1061/2010

VZDRŽEVANJE

Blagovna znamka

Oznaka modela

Nazivna zmogljivost v kg za bombažno perilo

Razred energijske učinkovitosti na lestvici od A+++ 
(najbolj učinkovito) do D (najmanj učinkovito)

Poraba 197 kWh energije na leto, na osnovi 220 standardnih ciklov pranja za program za pranje 
bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi in poraba pri načinih varčevanja energije. 
Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe pomivalnega stroja. 

Poraba energije programa za bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi

Poraba energije programa za bombaž pri 60 °C pri delni obremenitvi

Ponderirana poraba energije v izključenem načinu

Ponderirana poraba energije v stanju vklopljenosti

Poraba vode 13860 litrov na leto, na osnovi 220 standardnih ciklov pranja za programe 
pranja bombaža pri 60 °C in 40 °C pri polni in delni obremenitvi. Dejanska poraba vode 
je odvisna od načina uporabe pomivalnega stroja.
Razred učinkovitost ožemanja-sušenja B na skali od G (najnižja 
učinkovitost) do A (najvišja učinkovitost) 
Najvišja hitrost ožemanja

Preostala vsebnost vlage

Programa "Intenzivno 60°C" in "Intenzivno 40 °C" sta standardna programa pranja, 
na katerega se nanašajo podatki na nalepki in podatkovni kartici; primerna sta za 
pranje običajnega umazanega perila in sta najbolj učinkovita programa glede 
kombinirane porabe vode in energije za pranje te vrste perila.

Trajanje programa za bombaž pri 60 °C pri polni obremenitvi

Trajanje programa za bombaž pri 60 °C pri polovični obremenitvi

Trajanje programa za bombaž pri 40 °C pri polovični obremenitvi

Trajanje načina vklopljenosti

Emisija hrupa med pranjem (prenos po zraku)

Emisija hrupa med ožemanjem (prenos po zraku)

"Vgrajeni" pralni stroj

Preizkusni program porabe energije: Intenzivni program 60/40 °C. Hitrost: najvišja hitrost; 
Drugo kot privzeto..

Poraba energije programa za bombaž pri 40 °C pri delni obremenitvi
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1040

C

60

60

samostojeća

NE

Ime dobavitelja ali blagovna znamka:  
Naslov dobavitelja (b):  
Oznaka modela:  
Splošni parametri izdelka:

Parameter ParameterVrednost Vrednost

Nazivna zmogljivost (a) (kg) Mere v cm

Višina

Širina

Globina

EEIW(a) Razred energijske učinkovitosti (a)

Oznaka učinkovitosti pranja (a) Učinkovitost spiranja (g/kg) (a)

Poraba energije v kWh na 
cikel na osnovi 40-60 
programa. Dejanska poraba 
energije je odvisna od načina 
uporabe pomivalnega stroja.

Poraba vode v litrih na cikel na 
osnovi eco 40-60 programa. 
Dejanska poraba vode je odvisna 
od načina uporabe pralnega stroja 
in od trdote vode.

Najvišja temperatura znotraj 
pranega tekstila (a) (°C) Preostala vsebnost vlage (a) (%)

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Hitrost ožemanja (a) (vrt/min) Razred učinkovitosti 
ožemanja-sušenja (a)

Nazivna 
zmogljivost

Polovica

Četrtina

Trajanje programa (a) (ura:min) Vrsta prosto stoječi 

Razred emisije hrupa (prenos 
po zraku) (a) (ožemanje)

Emisija hrupa med 
ožemanjem (prenos po 
zraku) (a) (dB(A) re 1 pW)

Način izključenosti (W) Stanje pripravljenosti (W)

Zakasneli vklop (W) 
(če je na voljo)

Omrežno stanje pripravljenosti 
(W) (če je na voljo)

Dodatne informacije:

Izdelek je zasnovan za sproščanje srebrnih ionov med 
ciklom pranja

Spletna povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so navedeni podatki iz Točke 9 Aneksa II k Uredbi komisije (EU) 2019/2023 (1) (b):

(a) za program eco 40-60.
(b) spremembe teh postavk niso pomembne za namene paragrafa 4 Člena 4 Uredbe (EU) 2017/1369.
(c) če podatkovna baza izdelka samodejno generira dokončno vsebino tega polja, dobavitelj ne vpiše podatkov.

Najkrajše trajanje garancije, ki jo ponuja dobavitelj (b):

VZDRŽEVANJE

Ni na voljo

Ni na voljo



1041

MFK80-DU1401B/C14E-EU(NE)

8kg

6kg

1400 vrt/min

A

5.44kwh/Cikel 

136 L/Cikel 

1088kWh /leto 

27200L /leto 

176kWh /leto 

12800L /leto 
A

B

Intenzivno  

0.88kwh /cikel 

64L/cikel

53%
310min 

72L/cikel

0%

420min

0.5W

1.0W

57dB (A)

79dB (A)

62dB (A)           

Model

Poraba energije za Intenzivno pri 60°C pri polni obremenitvi (Pranje)

Poraba vode za Intenzivno pri 60°C pri polni obremenitvi (Pranje)

Preostala vsebnost vlage za Intenzivno pri 60°C pri polni obremenitvi (Pranje)

Trajanje programa Intenzivno pri 60°C pri polni obremenitvi (Pranje)

Preostala vsebnost vlage za program Dry (Sušenje) pri polni obremenitvi (Sušenje)

Ocenjena letna poraba energije (uporaba sušilnika)

Približna godišnja potrošnja vode (uporaba sušilnika)  

Ocenjena letna poraba energije (sušilnik ni bil uporabljen)  

Ocenjena letna poraba vode (sušilnik ni bil uporabljen)  

1

2

2

3

3

4

5

6

4.56kwh /cikel

Preizkusni program porabe energije: Intenzivno;Hitrost: najvišja hitrost;Temp.:60 °C;Drugo 
kot privzeto.

VZDRŽEVANJE

PODATKOVNA KARTICA 

Zmogljivost pranja

Zmogljivost sušenja

Hitrost ožemanja

Razred energijske učinkovitosti

Poraba energije na cikel (za pranje in sušenje pri količini za polno zmogljivost pri 60°C)

Poraba vode na cikel (Skupaj)

Razred učinkovitosti pranja

Razred učinkovitosti ožemanja-sušenja 

Standardni cikel pranja

Poraba energije za program Dry /(sušenje) pri polni obremenitvi (Sušenje)

Poraba vode za program Dry (sušenje) pri polni obremenitvi (Sušenje)

Trajanje programa Dry (Sušenje) pri polni obremenitvi (Sušenje)

Poraba energije v načinu izklopa

Poraba energije v stanju pripravljenosti

Raven hrupa pri pranju

Raven hrupa pri ožemanju

Raven hrupa pri sušenju



MFK80-DU1401B/C14E-EU(NE)
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1042

78.4

0.545

48

38

38

21

3:38

2:48

2:48
6:40

9:30

90

3.768

VZDRŽEVANJE

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: 

Naslov dobavitelja (c):  

Oznaka modela: 

Splošni parametri izdelka:

Parameter Vrednost Parameter Vrednost

Nazivna zmogljivost (kg) Mere v cm

Višina

Širina

Globina

Oznaka energijske učinkovitosti Razred energijske učinkovitosti

Oznaka učinkovitosti pranja
Učinkovitost spiranja (g/kg 
suhega tekstila)

Poraba energije v kWh na kg 
perila na cikel, za cikel pranja 
gospodinjskega pralnega stroja-
sušilnika, z uporabo programa 
eco 40-60 pri kombinaciji polne 
in delne obremenitve. Dejanska 
poraba energije je odvisna od 
načina uporabe pomivalnega 
stroja. 

Poraba energije v kWh na kg 
perila na cikel, za cikel pranja in 
sušenja gospodinjskega 
pralnega stroja-sušilnika, z 
uporabo programa eco 40-60 
pri kombinaciji polne in delne 
obremenitve. Dejanska poraba 
energije je odvisna od načina 
uporabe pomivalnega stroja

Poraba vode v litrih na cikel, za 
program eco 40-60 s 
kombinacijo polne in delne 
obremenitve. Dejanska poraba 
vode je odvisna od načina 
uporabe pralnega stroja in od 
trdote vode.

Poraba vode v litrih na cikel, za 
cikel pranja in sušenja 
gospodinjskega pralnega stroja-
sušilnika, z uporabo programa eco 
40-60 pri kombinaciji polne in 
delne obremenitve. Dejanska 
poraba vode je odvisna od načina 
uporabe pralnega stroja in od 
trdote vode

Najvišja temperatura znotraj 
pranega tekstila (a) (°C)

Preostala vsebnost 
vlage (a) (%)

Hitrost ožemanja 
(a) (vrt/min)

Razred učinkovitosti 
ožemanja-sušenja (a)

Trajanje programa 
Eco 40-60 (ura:min)

trajanje cikla pranja 
in sušenja (ura:min)

Nazivna 
zmogljivost (b)
Nazivna 
zmogljivost 
pranja (a)

Nazivna 
zmogljivost 

pranja 

Nazivna 
zmogljivost 

Polovica Polovica

Četrtina Četrtina

Nazivna 
zmogljivost 

pranja 

Polovica

Četrtina

Nazivna 
zmogljivost 

pranja 

Polovica

Četrtina

Nazivna 
zmogljivost 

Polovica



76 B

1043

Razina buke tijekom centrifuge 
tijekom ciklusa eco 40-60 uz 
nazivni kapacitet pranja

Klasa razine buke centrifuge 
kod programa eco 40-60 uz 
nazivni kapacitet pranja

Tip [ugradbena/samostojeća] samostojeća 

Isključena perilica Pripravno stanje (W)

Odgođeni početak (W) 
(ako je primjenjivo)

Pripravno stanje (W) 
(ako je primjenjivo)

Otpuštanje srebrnih iona tijekom pranja 

Dodatne informacije:
Internetska adresa dobavljača s informacijama iz točke 9 Aneksa II Propisa (EU) 2019/2023  

(a) za program eco 40-60
(b) za ciklus pranja i sušenja
(c) promjene ovih stavaka neće se smatrati relevantnima za namjene točke 4 Članka 4 Propisa (EU) 2017/1369.
(d) ako baza podataka proizvoda automatski generira konačan sadržaj ove ćelije, dobavljač neće podatke unositi ručno.

NE

Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač

Ni na voljo

Ni na voljo



MFK100-DU1501B/C25E-EU(ND) 

10kg

7kg

1500 vrt/min

A

6.8kwh/Cikel

160 L/Cikel

1360kWh /leto

32000L /leto

220kWh /leto

14000L /leto

A

B

1.10kwh /cikel

70L/cikel

53%

340min

5.70kwh /cikel

90L/cikel

503min

0.5W

1.0W

57dB (A)

80dB (A)

65dB (A)    

Intenzivno 

1044

1

2

2

3

3

4

5

6

VZDRŽEVANJE

PODATKOVNA KARTICA 
Model

Poraba energije za Intenzivno pri 60°C pri polni obremenitvi (Pranje)

Poraba vode za Intenzivno pri 60°C pri polni obremenitvi (Pranje)

Preostala vsebnost vlage za Intenzivno pri 60°C pri polni obremenitvi (Pranje)

Trajanje programa Intenzivno pri 60°C pri polni obremenitvi (Pranje)

Preostala vsebnost vlage za program Dry (Sušenje) pri polni obremenitvi (Sušenje)

Ocenjena letna poraba energije (uporaba sušilnika)

Približna godišnja potrošnja vode (uporaba sušilnika)  

Ocenjena letna poraba energije (sušilnik ni bil uporabljen)  

Ocenjena letna poraba vode (sušilnik ni bil uporabljen)  

Preizkusni program porabe energije: Intenzivno;Hitrost: najvišja hitrost;Temp.:60 °C;Drugo 
kot privzeto.

Zmogljivost pranja

Zmogljivost sušenja

Hitrost ožemanja

Razred energijske učinkovitosti

Poraba energije na cikel (za pranje in sušenje pri količini za polno zmogljivost pri 60°C)

Poraba vode na cikel (Skupaj)

Razred učinkovitosti pranja

Razred učinkovitosti ožemanja-sušenja 

Standardni cikel pranja

Poraba energije za program Dry /(sušenje) pri polni obremenitvi (Sušenje)

Poraba vode za program Dry (sušenje) pri polni obremenitvi (Sušenje)

Trajanje programa Dry (Sušenje) pri polni obremenitvi (Sušenje)

Poraba energije v načinu izklopa

Poraba energije v stanju pripravljenosti

Raven hrupa pri pranju

Raven hrupa pri ožemanju

Raven hrupa pri sušenju

0%
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Ime dobavitelja ali blagovna znamka: 

Naslov dobavitelja (c):  

Oznaka modela: 

Splošni parametri izdelka:

Parameter Vrednost Parameter Vrednost

Nazivna zmogljivost (kg) Mere v cm

Višina

Širina

Globina

Oznaka energijske učinkovitosti Razred energijske učinkovitosti

Oznaka učinkovitosti pranja
Učinkovitost spiranja (g/kg 
suhega tekstila)

Poraba energije v kWh na kg 
perila na cikel, za cikel pranja 
gospodinjskega pralnega stroja-
sušilnika, z uporabo programa 
eco 40-60 pri kombinaciji polne 
in delne obremenitve. Dejanska 
poraba energije je odvisna od 
načina uporabe pomivalnega 
stroja. 

Poraba energije v kWh na kg 
perila na cikel, za cikel pranja in 
sušenja gospodinjskega 
pralnega stroja-sušilnika, z 
uporabo programa eco 40-60 
pri kombinaciji polne in delne 
obremenitve. Dejanska poraba 
energije je odvisna od načina 
uporabe pomivalnega stroja

Poraba vode v litrih na cikel, za 
program eco 40-60 s 
kombinacijo polne in delne 
obremenitve. Dejanska poraba 
vode je odvisna od načina 
uporabe pralnega stroja in od 
trdote vode.

Poraba vode v litrih na cikel, za 
cikel pranja in sušenja 
gospodinjskega pralnega stroja-
sušilnika, z uporabo programa eco 
40-60 pri kombinaciji polne in 
delne obremenitve. Dejanska 
poraba vode je odvisna od načina 
uporabe pralnega stroja in od 
trdote vode

Najvišja temperatura znotraj 
pranega tekstila (a) (°C)

Preostala vsebnost 
vlage (a) (%)

Hitrost ožemanja 
(a) (vrt/min)

Razred učinkovitosti 
ožemanja-sušenja (a)

Trajanje programa 
Eco 40-60 (ura:min)

trajanje cikla pranja 
in sušenja (ura:min)

Nazivna 
zmogljivost (b)
Nazivna 
zmogljivost 
pranja (a)

Nazivna 
zmogljivost 

pranja 

Nazivna 
zmogljivost 

Polovica Polovica

Četrtina Četrtina

Nazivna 
zmogljivost 

pranja 

Polovica

Četrtina

Nazivna 
zmogljivost 

pranja 

Polovica

Četrtina

Nazivna 
zmogljivost 

Polovica

VZDRŽEVANJE



80 C

1046

NE

Emisije hrupa (prenos po 
zraku) med ožemanjem za cikel 
pranja eco 40-60 pri nazivni 
zmogljivosti pranja

Razred emisij hrupa (prenos po 
zraku) za cikel ožemanja za 
program eco 40-60 pri nazivni 
zmogljivosti pranja

Vrsta [vgrajen/prosto stoječi] prosto stoječi 

Način izključenosti (W) Stanje pripravljenosti (W)
Zakasneli vklop (W) (če je 
na voljo)

Omrežno stanje pripravljenosti 
(W) (če je na voljo) Ni na voljo

Najkrajše trajanje garancije, ki jo ponuja dobavitelj (c):
Izdelek je zasnovan za sproščanje srebrnih ionov med 
ciklom pranja

Dodatne informacije:

Spletna povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so navedeni podatki iz Točke 9 Aneksa II k Uredbi komisije (EU) 2019/2023 (1) (b):

(a) za program eco 40-60.
(b) za cikel pranja in sušenja
(c) spremembe teh postavk niso pomembne za namene paragrafa 4 Člena 4 Uredbe (EU) 2017/1369.
(d) če podatkovna baza izdelka samodejno generira dokončno vsebino tega polja, dobavitelj ne vpiše podatkov.

Ni na voljo

VZDRŽEVANJE
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• Nastavitev programa za preizkus v skladu z uporabnim standardom
En60456 za pranje.

• Nastavitev programa za preizkus v skladu z uporabnim standardom
En50229 za pranje in sušenje.

• Pri uporabi preizkusnih programov perite določeno količino perila z uporabo
najvišje hitrosti ožemanja.

• Dejanski parametri so odvisni od načina uporabe stroja in so lahko drugačni
od parametrov, navedenih v zgornji tabeli.

• Pralni stroj za gospodinjstvo je opremljen s sistemom za varčevanje z
energijo. Trajanje načina vklopljenosti je manj kot 10 minuto.

• Emisije hrupa med pranjem/ožemanjem za standardni cikel pranja pri polni
obremenitvi.

Opozorilo!

VZDRŽEVANJE

Opombe:
Razred energijske učinkovitosti je od A (najvišji razred učinkovitosti) do D 
(najnižja učinkovitost)
Poraba energije na leto, na osnovi 220 standardnih ciklov pranja za standardni 
program pri 60°C in 40°C pri polni in delni obremenitvi in poraba pri načinih 
varčevanja energije. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe 
pralnega stroja.
Poraba vode na leto, na osnovi 220 standardnih ciklov pranja
za standardni program pri 60°C in 40°C pri polni in delni obremenitvi. Dejanska 
poraba vode je odvisna od načina uporabe pralnega stroja.
Razred učinkovitost ožemanja-sušenja od G (najnižja učinkovitost) do A (najvišja 
učinkovitost).
Standardni program pri 60°C in standardni program pri 40°C sta standardna 
programa pranja. Oba programa sta primerna za pranje običajnega umazanega 
perila in sta najbolj učinkovita programa glede kombinirane porabe energije in 
vode za pranje te vrste perila. Dejanska temperatura vode se lahko razlikuje od 
deklarirane temperature cikla pranja.
Za najboljšo učinkovitost pranja in manjšo porabo vode in energije izberite 
primerno vrsto pralnega sredstva glede na različne temperature pranja.

❶

❷

❸

❹

❺
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Gemma B&D d.o.o.
Uvoznik i distributer za RH
10000 Zagreb, Prisavlje 2
Veleprodaja:
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604
fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
Centralni servis:
tel/fax: 00385 1 6195 582
e-mail: servis@gemma.hr
www.gemma.hr

Gemma BH d.o.o.
Uvoznik i distributer za BiH 
71000 Sarajevo, Džemala 
Bijedića 25c, 
Veleprodaja:
tel./fax:  00387 33 407 935, 

00387 33 407 936 
e-mail: info@gemma.ba 
www.gemma.ba

Gemma B&D d.s.d.
Podgorica
Uvoznik i distributer za CG
81000 Podgorica, Serdara Jola 
Piletića bb (PC Palada)
Veleprodaja:
tel.: 00382 20 672 961
e-mail: veleprodaja@gemmabd.me
www.gemmabd.me
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