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PŘED POUŽITÍM
Jak pračku správně používat
• Prostudujte si tuto příručku.
• Vaše pračka je určena pro domácnost. Pokud by byla používána
pro komerční účely, ztratí záruka platnost.
• Nenechávejte kolem pračky pobíhat své domácí mazlíčky.
• Před instalací zkontrolujte obal výrobku a po odstranění obalu
prohlédněte vnější povrch pračky. Pokud je pračka poškozená nebo
byla dodána v poškozeném obalu, nepoužívejte ji.
• Nechte si pračku instalovat autorizovaným servisem. Pokud by do
pračky zasáhla neoprávněná osoba, ztratí záruka platnost.
• Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se
sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nedostatkem znalostí nebo zkušeností, pokud nejsou pod dohledem
a nepoužívají pračku podle pokynů osoby odpovědné za jejich
bezpečnost.
• Pračku používejte pouze pro prádlo, u kterého je výrobcem
vyznačeno, že se smí prát v automatické pračce a sušit v sušičce.

• Před prvním použitím je třeba odstranit bezpečnostní šrouby, které
pračku zajišťují při přepravě. Pokud pračku spustíte, aniž šrouby
odstraníte, pračka se poškodí a záruka ztratí platnost.
• Záruka nepokrývá škody způsobené vnějšími faktory (záplavy,
požár, hlodavci apod.)
• Tuto uživatelskou příručku nevyhazujte, ale bezpečně si ji uložte.
Můžete ji ještě potřebovat, případně ji bude potřebovat další
uživatel.

Všeobecná upozornění
• Potřebná teplota prostředí pro optimální provoz vaší pračky je
15–25 °C.
• Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout a explodovat. V oblastech,
kde jsou teploty pod bodem mrazu, nemusí spolehlivě fungovat
elektronická karta.
• Dbejte, aby prádlo, které budete do pračky vkládat, nemělo v
kapsách cizí předměty (špendlíky, jehly, mince, zapalovače,
zápalky, sponky apod.), mohly by pračku poškodit.

• Doporučuje se provést první praní při 95 °C, program bílá bavlna,
bez prádla a s dávkou ½ odměrky pracího prášku do druhé
přihrádky nádržky na prací prášek.
• Protože prášek na praní nebo změkčovač vody dlouhodobě
vystavený vzduchu může v pračce vytvářet usazeniny, dávejte jej do
nádržky vždy až těsně před praním.
• Pokud nebudete pračku delší dobu používat, doporučuje se vypojit
napájecí kabel ze zásuvky a zavřít přívod vody. Také je vhodné
nechat pootevřená dvířka, abyste zamezili vzniku zápachu z
vlhkosti.
• V pračce mohlo po testech jakosti během výroby zůstat trochu
vody. To pračce nijak neškodí.
• Sáček s návodem k použití, který byl do pračky vložen,
uchovávejte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.
• Rovněž drobné součástky přibalené v sáčku s návodem
uchovávejte mimo dosah dětí.
• Předpírku používejte jen pro velmi znečištěné prádlo.

• Při plnění pračky nepřekračujte množství prádla stanovené pro
zvolený prací nebo sušicí program.
• Dojde-li k poruše, nejprve vypojte kabel pračky ze zásuvky a
zavřete přívod vody. Nepokoušejte se o opravu sami, ale obraťte se
na nejbližší autorizovaný servis.
• Během praní neotvírejte nádržku na prací prášek.
• Během praní se nesnažte silou otevřít dvířka.
• Dodržujte pokyny výrobce aviváže nebo jiných podobných
prostředků, které v pračce používáte.
• Během sušení pračku nezastavujte, dokud probíhající program
neskončí.
Pokud to ale udělat musíte, rychle vyndejte všechno prádlo a ihned
ho rozložte na vhodné místo, aby vychladlo.
• Pračku postavte na místo, kde budete moci úplně otevřít dvířka.
(Nestavte ji na místo, kde by dvířka nebylo možné zcela otevřít.)
• Pračku instalujte na místo, které lze větrat a zajistit trvalou
cirkulaci vzduchu.

Bezpečnostní pokyny
Nezapomeňte si tyto pokyny prostudovat. Pokud byste se jimi
neřídili, mohlo by to pro vás i vaše nejbližší představovat smrtelné
nebezpečí.

Nebezpečí popálení!
• Nedotýkejte se vypouštěcí hadice ani vody vypouštěné z pračky,
mohou během chodu pračky dosáhnout vysokých teplot.
• Po skončení sušení otevřete dvířka pračky dokořán. Nedotýkejte
se skla ve dvířkách; při sušení se zahřívá na tak vysokou teplotu, že
byste se o ně mohli popálit.

Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým
proudem!
• Nepoužívejte rozdvojky ani prodlužovací šňůry.
• Nepoužívejte poškozené zástrčky nebo zástrčky s přetrženými
dráty.
• Při vypojování ze zásuvky netahejte za kabel.
• Kabel vypojujte ze zásuvky tahem za zástrčku.
• Zástrčku nezapojujte do zásuvky ani ji ze zásuvky nevypojujte
mokrýma rukama – hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Pračky se nedotýkejte vlhkýma či mokrýma rukama ani nohama.
• V případě poruchy napájecího kabelu se obraťte na nejbližší
autorizovaný servis.

Nebezpečí výbuchu!
• Vaše pračka má vestavěnou funkci sušení; proto pokud jste na
prádlo předtím nanesli čistič skvrn nebo čisticí sprej, dokonale je z
prádla před praním vymáchejte a odstraňte, jinak hrozí během
sušení nebezpečí výbuchu.

Nebezpečí požáru!
• Nesušte v pračce nevyprané suché prádlo.
• Nenechávejte poblíž pračky ležet nádoby s hořlavými nebo
výbušnými kapalinami.
• Tkaniny znečištěné potravinářským olejem, acetonem, alkoholem,
benzinem, petrolejem, čističem skvrn, terpentýnem, včelím voskem
nebo odstraňovačem vosku musí být před sušením řádně vyprány v
horké vodě za použití zvýšené dávky pracího prášku, jinak hrozí
během sušení nebezpečí požáru.
• Když budete nastavovat prací a sušicí program, vyjměte z pračky
dávkovač na prací prášek – představuje nebezpečí požáru.

• Kvůli nebezpečí požáru se prádlo nesmí v pračce sušit za níže
uvedených podmínek:
- Pokud nebylo prádlo předtím vypráno.
- Pokud se dostatečně nevyčistily olejové a jiné skvrny
(potravinářský olej, masti a skvrny od jiných kosmetických
přípravků, tampóny apod.).
- Prádlo, které bylo čištěné chemicky.
- Prádlo, které má na sobě větší množství molitanových nebo
gumových součástí a doplňků.
- V pračce s funkcí sušení se nesmí sušit gumové a latexové
výrobky (houby), sprchovací čepice, impregnované textilie,
předměty z gumy a polštářky naplněné molitanovou pěnou.
- Vycpané a poškozené kusy (polštáře a zimní bundy) –
molitanové součásti volně visící z vycpávky se mohou během
sušení vznítit.
- Síra v odlakovačích může způsobit korozi; proto odlakovače v
pračce nikdy nepoužívejte.
- Nenechávejte v prádle dávkovače pracího prášku. Tyto plastové
odměrky se mohou během sušení roztavit a poškodit jak prádlo, tak
pračku.
- Pokud byly z prádla před praním odstraňovány skvrny, je třeba
prádlo před vložením do pračky důkladně vymáchat.
- Nikdy nepoužívejte v pračce výrobky obsahující rozpouštědla (jako
je čisticí plyn).

- Před praním vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou jehly,
sponky na papír, zapalovače, zápalky atd. – představují nebezpečí
požáru a výbuchu.

Nebezpečí pádu a úrazu!
• Na pračku nestoupejte; horní kryt by mohl prasknout a mohli byste
utrpět úraz.
• Během instalace urovnejte hadici a napájecí kabel a ukliďte obal,
abyste o ně nezakopli a neupadli.
• Pračku nepřevracejte a neklopte na bok.
• Pračku nezvedejte za vyčnívající části (nádržka na prací prášek,
dvířka); mohly by prasknout a způsobit vám úraz.
• Nezasunuté hadice a kabely mohou představovat nebezpečí
zakopnutí, pádu a úrazu.
Pračku musí přenášet dvě nebo více osob.

Bezpečnost dětí!
• Nenechávejte děti hrát si s pračkou. Je to elektrický spotřebič.
• Nenechávejte děti v okolí pračky bez dozoru. Mohly by vlézt do
pračky a uzamknout se v ní.
• Sklo ve dvířkách a povrch pračky mohou být během
chodu velmi horké.
• Je proto velmi důležité, aby děti na pračku nesahaly, mohly by se
o ni popálit.
• Obaly uchovávejte mimo dosah dětí.
• Prací prášek a jiné prací pomůcky mohou při požití způsobit otravu
a při kontaktu způsobit podráždění očí nebo kůže. Uchovávejte je
proto na místě, kam děti nedosáhnou.

OBAL A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OBAL A SVOJI STAROU PRAČKU LIKVIDUJTE ODPOVĚDNĚ
Likvidace obalu
Obalové materiály chrání vaši pračku před poškozením během dopravy. Odevzdejte
je prosím k recyklaci.
Recyklací se šetří suroviny a současně se snižuje objem vzniklého odpadu.

Likvidace staré pračky
I stará elektrická zařízení mohou ještě obsahovat použitelné součásti. Proto nikdy
staré zařízení, které už nechcete používat, nevyhazujte jako běžný odpad.

Stará elektrická a elektronická zařízení odevzdejte do sběrného střediska; tím
zajistíte, že jejich součásti budou dále využity.
Pro bezpečnost vašich dětí se postarejte o to, aby byl vyřazený elektrický spotřebič
před odvozem z domu uložen na vhodném místě.

ÚSPORY A ÚČINNOST
Několik důležitých informací, abyste spotřebič používali co nejefektivněji:
• Nepřekračujte maximální povolenou náplň pračky. Když nebudete pračku
přetěžovat, bude fungovat účinněji.
• Pro běžné a lehce znečištěné prádlo nepoužívejte předpírku; ušetříte tak vodu
i elektřinu.

SOUHRN ÚDAJŮ O SPOTŘEBIČI
Celkový pohled
1 Horní kryt
2 Přihrádka na prací prášek
3 Elektronický displej a další funkce

4 Programovací kolečko

5 Dvířka

6 Kryt filtru čerpadla

Celkový pohled
7 Napájecí kabel
8 Vypouštěcí hadice

9 Bezpečnostní šrouby pro ochranu při přepravě

10 Nastavitelné nožky
11 Plastový držák vypouštěcí hadice:
Pokud byste tuto plastovou součást sejmuli, narušili byste tím funkci pračky, proto ji
v žádném případě neodstraňujte.

Technická specifikace
Maximální kapacita praní (suché prádlo) (kg)

8,0

* Maximální kapacita sušení (kg)

6,0

Rychlost ždímání (ot./min.)
Počet programů
Provozní napětí/frekvence
(V/Hz)
Tlak vody (Mpa)
Rozměry (v × š × h) (mm)

1 400
15
220–240/50
Maximum: 1
Minimum: 0,1
845 × 597 × 582

* Nevkládejte k sušení do přístroje suché prádlo.
Spotřeba energie (praní, ždímání, sušení) (kWh/cyklus)
5,44
Spotřeba energie (pouze praní a ždímání)
1,22
(kWh/cyklus)
Spotřeba vody (praní, ždímání, sušení) (l/cyklus)
131
Řídící programy jsou v souladu s normou EN 50229
Program praní :
• 2. Program „Bavlna Eko", teplota 60 °C, maximální rychlost ždímání 1 400
ot./min., 8 kg prádla.
Programy sušení :
• 1. Sušení: 13. Program „Sušení bavlny“
Volba doplňkové funkce možností sušení: Volba možnosti sušení 3 ( )
Složení dávky prádla: 6 kg (2 prostěradla + 8 povlaků na polštář + 23 ručníků)
• 2. Sušení: 13. Program „Sušení bavlny“
Volba doplňkové funkce možností sušení: Volba možnosti sušení 1 ( )
Složení dávky prádla: 2 kg (1 prostěradlo + 4 povlaky na polštář + 2 ručníky)

INSTALACE PRAČKY
Nechte si pračku instalovat autorizovaným servisem.
Odstranění šroubů na ochranu při dopravě
Před prvním spuštěním pračky odstraňte ze zadní stěny
spotřebiče bezpečnostní šrouby na ochranu při přepravě.

Šrouby se povolují otáčením proti směru hodinových ručiček pomocí vhodného
matkového klíče.

Pak šrouby vyjměte. Uschovejte si je pro případ, že by bylo
potřeba pračku převážet (například při stěhování).
POZNÁMKA: Šrouby je třeba odstranit před prvním použitím.
Na poškození způsobené praním se šrouby ponechanými na
místě se nevztahuje záruka.

Do otvorů po šroubech na ochranu při dopravě vložte
plastové čepičky, které naleznete v sáčku s
příslušenstvím.

Ustavení pračky a seřízení nožek
Nestavte pračku na koberec nebo jiný podobný povrch,
který by bránil spodní ventilaci.
Pro zajištění tichého provozu bez vibrací je třeba pračku
postavit na neklouzavý a pevný povrch.
Vodorovnou polohu pračky můžete zkontrolovat pomocí
vodováhy položené na pračce.
Vodorovná poloha se nastavuje otáčením nastavitelných
nožek.
• Povolte plastovou seřizovací matici.
• Upravte výšku nožek jejich vyšroubováním nebo
zašroubováním.
• Po dosažení vodorovné polohy plastovou seřizovací
matici opět utáhněte.

• K vyrovnání nerovného povrchu nikdy nevkládejte pod
pračku lepenku, dřevo nebo podobné materiály.
• Při čištění podlahy, na které pračka stojí, dávejte pozor,
abyste nenarušili stabilitu pračky.

Připojení elektřiny
• Vaše pračka se sušičkou je nastavena na napětí 220–240 V a
kmitočet 50 Hz.
• Napájecí šňůra je opatřena speciální uzemněnou zástrčkou.
• Síťovou zástrčku zasouvejte výhradně do uzemněné 10A
zásuvky. Pojistka chránící napájení této zásuvky by také měla
mít hodnotu 10 A.
• Pokud zásuvku a pojistku vyhovující tomuto požadavku v bytě nemáte, nechte si je
nainstalovat kvalifikovaným elektrikářem.
• Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené tím, že pračka nebude
uzemněna.
Poznámka: Provoz pračky zapojené v síti s nižším napětím zkracuje její životnost
a omezuje její výkon.

Připojení přívodu vody
• Připojujte k pračce pouze přívod studené vody.
• K připojení použijte nové přívodní hadice dodané s pračkou
nebo zakoupené od autorizovaného prodejce.
• Do balení hadic je přiloženo 1 těsnění k utěsnění přípojky hadice. Toto těsnění
nasaďte na konec nové přívodní hadice na straně kohoutku.
• Bílý konec přívodní hadice našroubujte na přívodní ventil
v zadní stěně pračky. Rukou utáhněte plastové objímky na
hadici.
• Druhý konec přívodní hadice připojte na 3/4″
vodovodní kohoutek se závitem.
Rukou utáhněte plastové objímky na hadici.
• Pokud si nejste čímkoliv jisti, svěřte tuto práci
kvalifikovanému instalatérovi.
• Po dokončení montáže hadice zkontrolujte, zda
přípoje netečou.
• Průtok vody pod tlakem 0,1–1 MPa umožní
efektivnější provoz pračky (tlak 0,1 MPa znamená, že při plně otevřeném kohoutku
proteče hadicí víc než 8 litrů vody za minutu).
• Zkontrolujte, zda nové přívodní hadice nejsou ohnuté, prasklé nebo rozdrcené
a zda mají správné rozměry.

Poznámka: Pro připojení přívodu vody do pračky použijte výhradně nové hadice
dodané s pračkou. Staré, použité nebo poškozené hadice nepoužívejte.

Připojení odvodu vody
• Hadici pro odvod vody připojte k odtokovému otvoru nebo
ke speciálnímu nástavci připojenému na koleno výlevky,
nacházejícímu se ve výšce maximálně 80 cm nad podlahou.
• Nepokoušejte se hadici na odvod vody ničím prodloužit.
• Nevkládejte konec hadice na odvod vody do žádné nádoby, kbelíku nebo vany.
• Dbejte, aby hadice na odvod vody nebyla ohnutá, zkroucená, zaškrcená nebo
napnutá.

OVLÁDACÍ PANEL
1 Nádržka na prací prášek
2 Tlačítka pomocných funkcí: Pro provedení volby jednoduše stiskněte příslušná tlačítka na pračce.
3 Tlačítko Start/Pause (Start/pauza): Tímto tlačítkem můžete pračku spustit nebo zastavit během
praní.
4 Programovací kolečko: Pomocí programovacího kolečka můžete zvolit prací/sušicí program vhodný
pro vaše prádlo. K volbě programu můžete kolečkem otáčet oběma směry. Dbejte, aby bylo kolečko
nastaveno přesně na program, který chcete použít.

1

2

2- Auxiliary Function Buttons: To make a selection just simply
push the buttons of your machine.
3-Start/Pause button: Using this button, you can
start/pause the machine.

3

4

Celkový pohled na nádržku na prací prášek
Pokud chcete prát v tekutém pracím prostředku, můžete použít nástavec na tekutý
prostředek. Tekutý prací prostředek můžete použít pro všechny prací programy bez
předpírky. Připojte nástavec na tekutý prací prostředek na druhou přihrádku nádržky
(v pračce) a nalijte vhodné množství tekutiny do nástavce (podle pokynů výrobce
tekutého pracího prostředku). Nepřekračujte rysku maximálního množství označenou
MAX; používejte výhradně pro tekutý prací prostředek. Při použití práškového
pracího prostředku nástavec z nádržky vyjměte.

Nádržka na prací prášek pro hlavní praní
Nádržka na změkčovadlo vody
Nádržka na prací prášek pro předpírku
Stupně pro dávkování pracího prášku

Lžíce na dávkování prášku

Přihrádky nádržky na prací prášek
Přihrádka na prášek pro hlavní praní:
Sem dávejte jen prací prostředek (tekutý nebo
práškový) nebo dekalcifikační přípravek. Nástavec na
tekutý prací prostředek najdete při instalaci pračky
vložený uvnitř spotřebiče.(*)

Přihrádka na změkčovač vody nebo škrob:
Sem plňte materiály, jako je změkčovač vody
(doporučuje se používat typ a množství doporučené
výrobcem). Použitý změkčovač může zůstávat
v nádržce; je to proto, že je příliš viskózní. Aby k tomu
nedocházelo, doporučuje se používat méně viskózní
změkčovadlo nebo je před použitím zředit.

Přihrádka na prací prášek pro předpírku:
Tuto přihrádku používejte jen tehdy, pokud jste zvolili
program s předpírkou. Tento program se doporučuje
pouze na silně znečištěné prádlo. Údržba nádržky na
prací prášek viz strana 65 této příručky.

Programovací kolečko

Pomocí programovacího kolečka můžete zvolit prací/sušicí program vhodný pro vaše
prádlo. K volbě programu můžete kolečkem otáčet oběma směry. Dbejte, aby bylo
kolečko nastaveno přesně na program, který chcete použít.
• Podrobnosti o jednotlivých programech najdete v tabulce na straně 48.

PRANÍ
• Otevřete vodovodní kohoutek.

• Zapojte pračku do zásuvky.

Třídění prádla
Vaše prádlo má na sobě označení s uvedením, jak se má prát. Při praní a sušení
prádla tyto pokyny dodržujte.
• Prádlo před praním roztřiďte podle typů (bavlna, syntetika, jemné prádlo, vlna atd.),
teploty praní (ve studené vodě, na 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C) a úrovně znečištění
(méně špinavé, špinavé, velmi špinavé prádlo).
• Nikdy neperte dohromady barevné a bílé prádlo.
• Barevné prádlo perte při prvním praní zvlášť, může pouštět barvu.
• Dbejte, aby na prádle ani v kapsách nebyly žádné kovové předměty; pokud tam
jsou, před praním je odstraňte.
VÝSTRAHA: Na poškození pračky cizími předměty, které se do ní
dostanou s prádlem, se nevztahuje záruka.
• Oděvy s knoflíky nebo zipem před praním zapněte.
• Ze záclon sejměte kovové nebo plastové háčky, popř. je vložte do
prací síťky nebo sáčku a zaviňte.
•Kusy oděvu, jako jsou kalhoty, úplety, trička a tepláky, před praním
obraťte naruby.
• Ponožky, kapesníky a podobné drobné kusy prádla perte v prací
síťce.

Výklad pracích symbolů

Silná látka

Jemná látka
Maximální teplota vody při praní
95 °C

Maximální teplota žehlení 110 °C
Nežehlit
Lze čistit všemi druhy rozpouštědel
Lze čistit pouze perchlorem, plynem do

Maximální teplota vody při
praní 60 °C

zapalovačů, lihem nebo prostředkem R113
Lze čistit pouze perchlorem, plynem do

Maximální teplota vody při praní
40 °C

zapalovačů, lihem nebo prostředkem R113
Nečistit chemicky

Maximální teplota vody při
praní 30 °C
Prát v ruce

Sušte rozložené na rovném povrchu
Sušte na ramínku
Sušte pověšené

Čistit pouze chemicky
Sušte v sušičce při běžné teplotě sušení
Lze bělit ve studené vodě
Nízká teplota
Nepoužívejte bělidla
Nesušte v sušičce
Maximální teplota žehlení 200 °C
Maximální teplota žehlení 150 °C

Vkládání prádla do pračky
• Otevřete dvířka bubnu pračky.
• Zkontrolujte vnitřek bubnu. Mohlo tam zůstat
prádlo z předchozího praní. Pokud tomu tak je,
před volbou programu nejprve pračku
vyprázdněte.
• Vložte prádlo do pračky a rovnoměrně rozložte.
Přikrývky a deky v pračce složte, jak ukazuje
obrázek níže.

• Každý kousek prádla vkládejte do pračky zvlášť.
• Při zavírání dvířek zkontrolujte, zda se některý kus prádla nezachytil mezi krytem a
gumovým těsněním.
• Zkontrolujte, zda jsou dvířka pračky dobře zavřená.
• Pokud nebudou dvířka zcela uzavřená, pračka se nespustí.

zaklapnutí

Volba pracího prášku a dávkování do pračky
Množství pracího prášku, který budete dávkovat do pračky, závisí na těchto kritériích:
• Použití pracího prášku vychází ze stupně znečištění prádla.
• Méně špinavé prádlo nepředpírejte a správné množství prášku dávkujte do
2. přihrádky nádržky na prací prášek.
• Předpírku používejte jen pro velmi znečištěné prádlo. Pokud se rozhodnete využít
předpírku, nadávkujte ¼ množství prášku, které byste normálně na praní použili, do
přihrádky č. 1 a zbylé ¾ do přihrádky č. 2.
• Používejte prací prášky do automatických praček. Při určování množství prášku se
řiďte pokyny jeho výrobce.
• Čím vyšší je tvrdost vody, tím více prášku budete muset použít.
• Množství prášku bude rovněž vyšší při větším objemu prádla.
• Do přihrádky na změkčovač vody nadávkujte změkčovač. Nepřekračujte rysku
MAX, jinak změkčovač bude proplachem vtékat do prací vody.
• Pokud je změkčovač velmi hustý, je třeba jej před nadávkováním do pračky zředit,
jinak by mohl ucpat nádržku a neodtékal by z ní.
• Tekutý prací prostředek můžete používat pro všechny prací programy bez
předpírky. Pro dávkování tekutého pracího prostředku musíte do druhé přihrádky
nádržky na prací prášek vložit nástavec pro tekutý prací prostředek, který byl dodán
s pračkou. Množství tekutého pracího prostředku upravte podle pokynů jeho výrobce.
Nepřekračujte rysku MAX. Nástavec používejte jen pro tekuté prací prostředky; při
použití práškového pracího prostředku jej z pračky vyjměte.
Nasazování nástavce na tekutý prací prostředek viz strana 30.(*)
(*) Liší se podle modelu.

Volba programu
Požadovaný prací program zvolte programovacím kolečkem.

POMOCNÉ FUNKCE
Před spuštěním programu můžete zvolit také pomocné funkce.
• Stiskněte tlačítko zvolené pomocné funkce.
• Jestliže symbol pomocné funkce na elektronickém displeji svítí, je zvolená
pomocná funkce aktivována.
• Jestliže symbol pomocné funkce bliká, funkce aktivována není.

Možné důvody neúspěšné aktivace:
• Zvolenou

pomocnou funkci nelze v daném pracím

programu použít.
• Fáze

praní, během které by se měla zvolená pomocná

funkce uplatnit, už proběhla.
• Zvolená

pomocná funkce je v rozporu s pomocnou funkcí,

kterou jste zvolili předtím.

SYSTÉM DETEKCE POLOVIČNÍ NÁPLNĚ
Pračka má zabudovaný systém detekce poloviční náplně.
Pokud do pračky vložíte přibližně polovinu maximální povolené náplně nebo
méně, zvolí vaše pračka v rámci některých pracích programů průběh praní
s úsporou času, vody a energie. Když je funkce poloviční náplně aktivní, může
praní v nastaveném programu proběhnout za kratší dobu.

1. Nastavení teploty
Teplotu prací vody si můžete nastavit. K tomu
slouží tlačítko nastavení teploty vody při praní.
Kdykoliv zvolíte nový prací program, zobrazí
se na displeji v okénku teploty vody maximální
hodnota teploty prací vody.
Tisknutím tlačítka nastavení teploty prací vody
můžete tuto teplotu postupně snižovat
v rozmezí od maximální hodnoty pro daný
program až po praní ve studené vodě (--).
Pokud jste zvolenou teplotu vody přeskočili,
můžete se k ní vrátit trvalým stiskem tohoto
tlačítka.

2 – Volba rychlosti ždímání
Rychlost otáček při ždímání prádla můžete
nastavit tlačítkem pro nastavení rychlosti otáček.

Když si vyberete nový program, na displeji rychlosti
otáček se zobrazí maximální rychlost otáček pro
program, který jste vybrali.

Rychlost otáček můžete postupně snižovat mezi
možnostmi zrušení ždímání (–) přes maximální
rychlost otáček pro ždímání zvoleného programu,
stisknutím tlačítka pro nastavení rychlosti otáček.

Pokud nastavení rychlosti otáček pro ždímání přeskočíte,
můžete je znovu nastavit přidržením tlačítka pro nastavení
otáček.

Poznámka: Vyberte možnost sušení podle rozložení dávky prádla, jak je uvedeno v tabulce

Tabulka: Doporučené možnosti délky sušení podle množství prádla
1–2 kg
Možnost 1
Možnost 2
Možnost 3

3–4 kg

5–6 kg

3 – Volba možnosti sušení:
Chcete-li na konci pracího cyklu prádlo sušit:
• Stisknutím tlačítka výběru z možností sušení vyberte požadovanou úroveň sušení.
• Po stisknutí tlačítka výběru z možností sušení se na displeji zobrazí symboly option1

(možnost1) „ “, option2 (možnost 2) „

“, option3 (možnost 3) „

“.

• Možnost 1: 95 min ": Doporučeno pro prádlo, které se před použitím bude žehlit. Pokud
chcete vybrat možnost sušení „ ”, stiskněte tlačítko výběru z možností sušení, dokud se
nezobrazí symbol „ ”.
• Možnost 2: 156 min "

r: Doporučeno pro prádlo, které je nutné pověsit na ramínko. Pokud

chcete vybrat možnost sušení „
nezobrazí symbol „

”, stiskněte tlačítko výběru z možností sušení, dokud se

”.

• Možnost 3:305 min „

“: Doporučeno pro prádlo, které se bude po ukončení programu

skládat a dávat do šatní skříně. Pokud chcete vybrat možnost sušení „
výběru z možností sušení, dokud se nezobrazí symbol „

”, stiskněte tlačítko

”.

Poznámka: Jestliže se po stisknutí tlačítka výběru z možností sušení symbol pro možnost
sušení nezmění, znamená to, že pro zvolený program možnost výběru možnosti sušení
neexistuje.

Chcete-li na konci pracího cyklu prádlo po určitou dobu sušit:
• Stisknutím tlačítka výběru z možností sušení vyberte požadovanou dobu sušení.
• Po stisknutí tlačítka výběru z možností sušení se na displeji zobrazí symboly option1

(možnost1) „ “, option2 (možnost2) „

“, option3 (možnost3) „

“.

Pokud podržíte tlačítko stisknuté, budou se zobrazovat možnosti doby trvání (0:30, 0:60, 120 minut).
Můžete vybrat jakoukoli požadovanou délku sušení.
Poznámka: Pokud chcete nastavit dobu sušení a doby 0:30, 0:60, 120 minut nejsou zobrazeny,
znamená to, že pro vybraný program nelze tuto možnost vybrat.
Tabulka: Doporučené možnosti délky sušení podle množství prádla

1–2 kg
Možnost 1
Možnost 2
Možnost 3

3–4 kg

5–6 kg

Volba možnosti sušení:
Možnosti a doba trvání sušení jsou uvedeny v tabulce.
PROGRAMY

MOŽNOSTI
NASTAVENÍ

Bavlna
Bavlna eko
Eko 20 °C
Syntetika
Vlna
Záclony, závěsy
Máchání
Protialergická
funkce
Ždímání
Super rychlé 15'
Denní 60′/60°
Jemné sušení
Sušení bavlny
Rychlé praní a
sušení
Praní a sušení
bavlny

V
V
V
V
ŽV
ŽV
V
V

V: Volitelné

PROFIL
SUŠENÍ
Sušení bavlny
Sušení bavlny
Sušení bavlny
Jemné sušení
–
–
Sušení bavlny
Sušení bavlny

TOVÁRNÍ
NASTAVEN
Í
–
–
–
–
–
–
–
–

VOLITELNÉ MOŽNOSTI
Možnost 1
Možnost 1
Možnost 1
Možnost 1
–
–
Možnost 1
Možnost 1

Možnost 2
Možnost 2
Možnost 2
Možnost 2
–
–
Možnost 2
Možnost 2

Možnost 3
Možnost 3
–
Možnost 3
–
–
Možnost 3
–

V
V
V
V
V
ŽV

Sušení bavlny
Sušení bavlny
Sušení bavlny
Jemné sušení
Sušení bavlny
Sušení bavlny

–
–
–
Možnost 2
Možnost 2
Možnost 1

Možnost 1
Možnost 1
Možnost 1
Možnost 1
Možnost 1
–

Možnost 2
–
Možnost 2
–
–
–

Možnost 3
–
–
Možnost 3
Možnost 3
–

V

Sušení bavlny

Možnost 2

Možnost 1

Možnost 3

–

ŽV: Žádný výběr

Bavlna
Bavlna eko
Eko 20 °C
Syntetika
Vlna
Záclony, závěsy
Máchání
Pro alergiky
Ždímání
Super rychlé 15'
Denní 60′/60°
Jemné sušení
Sušení bavlny
Rychlé praní a sušení
Praní a sušení bavlny

Nastavitelné úrovně doby trvání sušení
30
60
30
60
30
60
30
60
–
–
–
–
30
60
30
60
30
60
30
60
30
60
30
60
30
60
–
–
30
60

120
120
120
120
–
–
120
120
120
120
120
120
120
–
120

4. Nastavení prodlevy do zahájení praní
Pomocí této funkce si můžete nastavit, kdy má
pračka začít prát. Nastavitelné rozmezí je od 1
do 23 hodin.
Použití pomocné funkce prodlevy do začátku
praní:
- Stiskněte jednou tlačítko pro nastavení
prodlevy.
- Na elektronickém displeji se objeví volba „1 hod“. Na displeji bude svítit
symbol

.

- Tiskněte tlačítko, dokud se nedostanete na požadovanou hodnotu.
- Pro aktivaci doby prodlevy, kterou jste si v programu nastavili, je třeba
stisknout kterékoliv tlačítko pomocné funkce kromě tlačítka „Start/Standby“
(Start/pohotovostní režim).
Pokud jste čas prodlevy, který jste si chtěli nastavit, přeskočili, můžete se
k němu vrátit podržením tlačítka prodlevy.
Pokud chcete prodlevu začátku praní zrušit, musíte jednou stisknout tlačítko
pro nastavení prodlevy. Symbol

na displeji zhasne.

Aby doba prodlevy začala běžet, musíte pračku zapnout tlačítkem Start/pauza.

5. Tlačítko spuštění a pauzy
Stiskem tlačítka Start/pauza můžete buď
spustit nastavený prací program, nebo
pozastavit běžící program. Pokud
přepnete pračku do pohotovostního
režimu, bude kontrolka
Start/pohotovostní režim na displeji
blikat.

Dětský zámek

Aby nebylo možné stiskem tlačítka nebo otáčením programovacího kolečka
během praní ovlivnit běh programu, je pračka vybavena dětským zámkem.
Zámek se aktivuje současným stiskem tlačítek pomocných funkcí 3 a 4 a jejich
podržením po dobu delší než 3 sekundy.

Možnost

Y

Po aktivaci zámku se na displeji rozsvítí symbol „CL“.
Pokud po aktivaci zámku stisknete kterékoliv tlačítko, začne symbol „CL“ na
displeji blikat.
Pokud bude zámek „CL“ aktivní a bude běžet kterýkoliv program, ale přitom
bude programovací kolečko nastaveno do polohy OFF (zrušit) a bude
zvolen jiný program, poběží předchozí program dále od bodu, kde byl
přerušen.
Pro deaktivaci zámku stačí stisknout a déle než 3 sekundy podržet stejná
tlačítka. Po deaktivaci zámku symbol „CL“ na displeji zhasne.

Zrušení programu

Pokud budete chtít zrušit probíhající program:
1. Otočte programovací kolečko do polohy „OFF“ (zrušit).
2. Pračka přestane prát a program bude zrušen.
3. Pro vypuštění vody z pračky po zrušení pracího programu otočte
programovací kolečko na libovolný program.
4. Pračka vypustí vodu a program zruší.
5. Pak můžete zvolit nový program a spustit praní.

Ukončení programu

Jakmile zvolený program skončí, pračka se sama zastaví.
- Na displeji se rozsvítí nápis „END“ (konec).

- Nyní můžete pračku otevřít a prádlo vyjmout.
- Po vyjmutí prádla nechte dvířka pračky otevřená, aby pračka mohla
vyschnout.
- Programovací kolečko přepněte do polohy OFF (zrušit).
- Vypojte pračku ze zásuvky.
- Zavřete přívod vody.

TABULKA PROGRAMŮ

COTTON (bavlna) 90 °C
Teplota (°C)

*90 °–80 °–70 °–60 °–50 °–40 °–30° –„--“

Maximální prací/sušicí kapacita (kg)

8,0 / 6,0

Přihrádka nádržky na prací prášek

2

Doba trvání programu (min)

190

Druh prádla / poznámky

Textilie odolné proti vysokým
teplotám, bavlna a len (spodní prádlo,
povlečení, ubrusy, ručníky max.
4,0 kg)

COTTON ECO (ekologické praní bavlny)
Teplota (°C)

*60 °–50 °–40 °–30 °–„--“

Maximální prací/sušicí kapacita (kg)

8,0/6,0

Přihrádka nádržky na prací prášek

2

Doba trvání programu (min)

255

Druh prádla / poznámky

Textilie odolné proti vysokým
teplotám, bavlna a len (spodní prádlo,
povlečení, ubrusy, ručníky max.
4,0 kg)

(*Údaje tučným černým písmem jsou tovární nastavení.)
Pokud budete chtít zvolit více pomocných funkcí, může se stát, že nebudou vzájemně kompatibilní.
Nesušte ručníky, bavlněné a lněné textilie a syntetické a směsné materiály dohromady.
Pro sušení zvolte sušicí program, který je pro daný druh prádla nejvhodnější.
POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, VODY, OKOLNÍ
TEPLOTY A ZVOLENÝCH POMOCNÝCH FUNKCÍ.

TABULKA PROGRAMŮ

COTTON 20°C (bavlna 20°C)
Teplota (°C)

*20 °–„--“

Maximální prací/sušicí kapacita (kg)

4,0 / 4,0

Přihrádka nádržky na prací prášek

2

Doba trvání programu (min)

103

Druh prádla / poznámky

Mírně zašpiněná bavlna a len (spodní
prádlo, povlečení, ubrusy, ručníky
max. 2 kg, lůžkoviny apod.)

SYNTHETICS (syntetika)
Teplota (°C)

*60 °–50 °–40 °–30 °–„--“

Maximální prací/sušicí kapacita (kg)

3,5 / 3,5

Přihrádka nádržky na prací prášek

2

Doba trvání programu (min)

110

Druh prádla / poznámky

Syntetické a směsné tkaniny (košile,
halenky, ponožky apod.)

(*Údaje tučným černým písmem jsou tovární nastavení.)
Pokud budete chtít zvolit více pomocných funkcí, může se stát, že nebudou vzájemně kompatibilní.
Nesušte ručníky, bavlněné a lněné textilie a syntetické a směsné materiály dohromady.
Pro sušení zvolte sušicí program, který je pro daný druh prádla nejvhodnější.
POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, VODY, OKOLNÍ
TEPLOTY A ZVOLENÝCH POMOCNÝCH FUNKCÍ.

TABULKA PROGRAMŮ

WOOL (vlna)
Teplota (°C)

*30 °– „--“

Maximální prací/sušicí kapacita (kg)

2,5

Přihrádka nádržky na prací prášek

2

Doba trvání programu (min)

44

Druh prádla / poznámky

Vlněné a směsné vlněné oděvy
označené možností praní
v automatické pračce

CURTAIN (záclony)
Teplota (°C)

*40 °–30 °–„--“

Maximální prací/sušicí kapacita (kg)

2,5

Přihrádka nádržky na prací prášek

2

Doba trvání programu (min)

112

Druh prádla / poznámky

Tento program používejte jen pro
praní záclon.

(*Údaje tučným černým písmem jsou tovární nastavení.)
Pokud budete chtít zvolit více pomocných funkcí, může se stát, že nebudou vzájemně kompatibilní.
Nesušte ručníky, bavlněné a lněné textilie a syntetické a směsné materiály dohromady.
Pro sušení zvolte sušicí program, který je pro daný druh prádla nejvhodnější.
POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, VODY, OKOLNÍ
TEPLOTY A ZVOLENÝCH POMOCNÝCH FUNKCÍ.

TABULKA PROGRAMŮ

RINSE (máchání)°
Teplota (°C)

„--“

Maximální prací/sušicí kapacita (kg)

8,0 / 6,0

Přihrádka nádržky na prací prášek

-

Doba trvání programu (min)

46

Druh prádla / poznámky

Pokud chcete přidat po praní další
máchání, můžete tento program
použít pro všechny druhy prádla.

ALLERGY (protialergický program)
Teplota (°C)

*60 °–50 °–40 °–30 °–„--“

Maximální prací/sušicí kapacita (kg)

4,0 /4,0

Přihrádka nádržky na prací prášek

2

Doba trvání programu (min)

228

Druh prádla / poznámky

Kojenecké prádlo

(*Údaje tučným černým písmem jsou tovární nastavení.)
Pokud budete chtít zvolit více pomocných funkcí, může se stát, že nebudou vzájemně kompatibilní.
Nesušte ručníky, bavlněné a lněné textilie a syntetické a směsné materiály dohromady.
Pro sušení zvolte sušicí program, který je pro daný druh prádla nejvhodnější.
POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, VODY, OKOLNÍ
TEPLOTY A ZVOLENÝCH POMOCNÝCH FUNKCÍ.

TABULKA PROGRAMŮ

SPIN (odstřeďování)
Teplota (°C)

„--“

Maximální prací/sušicí kapacita (kg)

8,0 / 6,0

Přihrádka nádržky na prací prášek

-

Doba trvání programu (min)

21

Druh prádla / poznámky

Pokud chcete přidat další ždímání po
dokončení praní, můžete tento
program použít pro všechny druhy
prádla.

QUICK 15' (rychlé praní 15' )
Teplota (°C)

30 °–„--“

Maximální prací/sušicí kapacita (kg)

2,0 / 2,0

Přihrádka nádržky na prací prášek

2

Doba trvání programu (min)

15

Druh prádla / poznámky

Mírně znečištěné bavlněné, barevné
prádlo a lněné prádlo můžete vyprat
rychle během 15 minut. Poznámka:
Protože je doba praní krátká, musíte
použít mnohem menší dávku prášku
než pro ostatní programy. Pokud
pračka zjistí nevyváženou náplň,
doba praní se prodlouží.

(*Údaje tučným černým písmem jsou tovární nastavení.)
Pokud budete chtít zvolit více pomocných funkcí, může se stát, že nebudou vzájemně kompatibilní.
Nesušte ručníky, bavlněné a lněné textilie a syntetické a směsné materiály dohromady.
Pro sušení zvolte sušicí program, který je pro daný druh prádla nejvhodnější.
POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, VODY, OKOLNÍ
TEPLOTY A ZVOLENÝCH POMOCNÝCH FUNKCÍ.

TABULKA PROGRAMŮ

QUICK 60' (rychlé praní 60')
Teplota (°C)

*60 °–50 °–40 °–30 °–„--“

Maximální prací/sušicí kapacita (kg)

4,0 / 4,0

Přihrádka nádržky na prací prášek

2

Doba trvání programu (min)

60

Druh prádla / poznámky

Znečištěná bavlna, barevné a lněné
prádlo

(*Údaje tučným černým písmem jsou tovární nastavení.)
Pokud budete chtít zvolit více pomocných funkcí, může se stát, že nebudou vzájemně kompatibilní.
Nesušte ručníky, bavlněné a lněné textilie a syntetické a směsné materiály dohromady.
Pro sušení zvolte sušicí program, který je pro daný druh prádla nejvhodnější.
POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, VODY, OKOLNÍ
TEPLOTY A ZVOLENÝCH POMOCNÝCH FUNKCÍ.

TABULKA PROGRAMŮ

GENTLE DRY (jemné sušení)
Teplota (°C)

„--“

Maximální prací/sušicí kapacita (kg)

3,5

Přihrádka nádržky na prací prášek

-

Doba trvání programu (min)

100

Druh prádla / poznámky

Jemné prádlo označené symbolem
možnosti sušení v sušičce

COTTON DRY (sušení bavlny)
Teplota (°C)

„--“

Maximální prací/sušicí kapacita (kg)

6,0

Přihrádka nádržky na prací prášek

-

Doba trvání programu (min)

156

Druh prádla / poznámky

Bavlněné prádlo označené symbolem
možnosti sušení v sušičce

(*Údaje tučným černým písmem jsou tovární nastavení.)
Pokud budete chtít zvolit více pomocných funkcí, může se stát, že nebudou vzájemně kompatibilní.
Nesušte ručníky, bavlněné a lněné textilie a syntetické a směsné materiály dohromady.
Pro sušení zvolte sušicí program, který je pro daný druh prádla nejvhodnější.
POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, VODY, OKOLNÍ
TEPLOTY A ZVOLENÝCH POMOCNÝCH FUNKCÍ.

TABULKA PROGRAMŮ

QUICK WASH & DRY (rychlé praní a sušení)
Teplota (°C)

*30 °–„--“

Maximální prací/sušicí kapacita (kg)

0,5 kg, 33 min (3 košile,33 minut)

Přihrádka nádržky na prací prášek

2

Doba trvání programu (min)

33

Druh prádla / poznámky

Bavlna, barevné a lněné prádlo
označené symbolem možnosti sušení
v sušičce. Poznámka: Pračka určí
dobu praní podle hmotnosti vložené
náplně.

COTTON WASH & DRY (praní a sušení bavlny)
Teplota (°C)

90–80–70–60 °–50 °–40 °–30 °–„--“

Maximální prací/sušicí kapacita (kg)

6,0 / 6,0

Přihrádka nádržky na prací prášek

2

Doba trvání programu (min)

285

Druh prádla / poznámky

Bavlna a lněné prádlo (spodní prádlo,
povlečení, ubrusy)

(*Údaje tučným černým písmem jsou tovární nastavení.)
Pokud budete chtít zvolit více pomocných funkcí, může se stát, že nebudou vzájemně kompatibilní.
Nesušte ručníky, bavlněné a lněné textilie a syntetické a směsné materiály dohromady.
Pro sušení zvolte sušicí program, který je pro daný druh prádla nejvhodnější.
POZNÁMKA: DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT PODLE MNOŽSTVÍ PRÁDLA, VODY, OKOLNÍ
TEPLOTY A ZVOLENÝCH POMOCNÝCH FUNKCÍ.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY
(BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ)

Před zahájením údržby a čištění odpojte pračku ze
sítě.
Před zahájením údržby a čištění pračky zavřete
přívod vody.
POZOR: Čisticí prostředky na pračky mohou obsahovat
rozpouštědla.
Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY
(FILTR PŘÍVODU VODY)

Filtry sloužící k zamezení průniku nečistot a cizorodých částic ve vodě do
pračky jsou umístěny jak na straně vodovodního kohoutku, tak na
straně ventilů podél hadice přívodu vody.
Pokud do pračky ani při otevřeném kohoutku neteče dost vody, je třeba
tyto filtry vyčistit.
(Čištění přívodu vody se doporučuje provádět jednou za 2 měsíce.)
• Odpojte hadice přívodu vody.
• Kleštěmi odmontujte filtry na přívodních ventilech a kartáčkem je
vyčistěte pod tekoucí vodou.
• Filtry na straně vodovodního kohoutku demontujte ručně a vyčistěte je.
• Po vyčištění namontujte filtry v opačném pořadí zpět.

POZOR:
Filtry na straně vstupních ventilů mohou být ucpané kvůli
znečištění vodovodního kohoutku, nedostatečné údržbě
nebo mohou být ventily rozbité, takže voda teče do pračky
nepřetržitě.
Na poruchy, které by nastaly z těchto důvodů, se
nevztahuje záruka.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY
(FILTR ČERPADLA)

Je k dispozici filtrační systém, který zamezuje tomu, aby vlákna z prádla
a drobné předměty vnikly během vypouštění vody po praní do čerpadla; tím se
prodlužuje životnost čerpadla. Doporučuje se filtr čerpadla čistit jednou za
2 měsíce.
Čištění filtru čerpadla:
• K otevření krytu čerpadla můžete použít lžíci na prací prášek (*)

&

nebo nástavec na tekutý prací prostředek vyčnívající z pračky.
• Konec plastového dílu nasaďte do otvoru v krytu čerpadla a
zatlačte dozadu. Tím se kryt otevře.
• Předtím, než otevřete kryt čerpadla, postavte před kryt nádobu,
aby voda, která v pračce zůstala, nevytekla na podlahu.
• Povolte kryt filtru otáčením proti směru hodinových ručiček a
vypusťte vodu.
Poznámka: Nádobu na vodu může být zapotřebí vylít několikrát,
podle toho, kolik vody v pračce zůstalo.

(*) Specifikace mohou být pro každý zakoupený výrobek jiné.

&

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY
(FILTR ČERPADLA)

• Cizí předměty odstraňte z filtru kartáčkem.
• Po vyčištění nasaďte kryt filtru a utáhněte otáčením ve směru
hodinových ručiček.
• Při zavírání krytu čerpadla dbejte, aby součásti z vnitřní strany
krytu zapadly do otvorů v čelním panelu.
• Kryt čerpadla se nasazuje v opačném pořadí, než v jakém byl
sejmut.

POZOR!
Voda v čerpadle může být horká; proto počkejte,
až vychladne.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY
(PŘIHRÁDKA NÁDRŽKY NA PRACÍ PRÁŠEK)

V přihrádce nádržky na prací prášek a jejím krytu mohou občas zůstat zbytky
prášku. Pro vyčištění je potřeba nádržku po určité době vyjmout. Čištění
nádržky se doporučuje provádět jednou za 2 měsíce.
Vytažení nádržky na prací prášek:
• Zatáhněte za nádržku až na doraz.
• Zatlačte na část označenou na obrázku a pokračujte ve vysouvání.

• Nádržku vyčistěte kartáčkem pod tekoucí vodou.
• Odstraňte zbytky usazené na krytu nádržky, aniž by vám spadly do pračky.
• Po osušení utěrkou nebo suchou tkaninou nasaďte nádržku na prací prášek
zpět na místo.
• Nádržku na prací prášek nemyjte v myčce nádobí.
Nástavec na tekutý prací prostředek (*)
Vyjměte nástavec na tekutý prací prostředek podle obrázku a odstraňte zbytky
pracího prostředku. Vraťte nástavec zpět na místo. Zkontrolujte, zda v něm
nezůstaly žádné zbytky.
(*) Specifikace mohou být pro každý zakoupený výrobek jiné.

VYPOUŠTĚCÍ ZÁTKA / TĚLESO / BUBEN

Zátka
Vyjměte nádržku na prací prášek. Vyjměte zátku, odstraňte zbytky
změkčovače vody a zátku nasaďte zpět na místo. Zkontrolujte, zda je dobře
nasazená.

Těleso pračky
Očistěte venkovní stranu pračky teplou vodou a nehořlavým
neabrasivním čisticím prostředkem. Po opláchnutí vodou
pračku utřete měkkou suchou tkaninou.
Buben
Nenechávejte v pračce kovové předměty, jako jsou jehly,
sponky na papír, mince apod.; mohly by v bubnu vytvořit rezavé
skvrny. Pro vyčištění případných rezavých skvrn použijte
nechlorový čisticí prostředek podle pokynů jeho výrobce.
Nepoužívejte drátěnku a podobné tvrdé předměty na čištění
skvrn od rzi.

Řešení problémů
Všechny opravy pračky by měla provádět autorizovaná servisní firma. Pokud bude
pračka vyžadovat opravu nebo nebudete schopni určitý problém s pračkou vyřešit
pomocí informací uvedených níže, proveďte následující:
• Vypojte pračku ze zásuvky.
• Zavřete přívod vody.
• Kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
ZÁVADA

MOŽNÁ PŘÍČINA

ZPŮSOB NÁPRAVY

Není zapojená do
zásuvky.

Zasuňte zástrčku napájecí
šňůry do elektrické
zásuvky.
Vyměňte pojistku.
Zkontrolujte, zda není
vypnutá elektřina.
Stiskněte tlačítko
Start/pauza.
Otočte programovací
kolečko do požadované
polohy.
Zavřete dvířka pračky.

Pojistka je vadná.
Nastal výpadek proudu.
Pračku nelze spustit.

Do pračky nenatéká voda.

(*) Viz strana 61.

Nestiskli jste tlačítko
Start/pauza.
Programovací kolečko je
v poloze vypnuto.
Nejsou dobře zavřená
dvířka pračky.
Zavřený kohoutek.
Zkontrolujte hadici přívodu
vody.
Hadice přívodu vody je
ucpaná.
Filtr ventil přívodu vody je
ucpaný.
Nejsou dobře zavřená
dvířka pračky.

Otevřete kohoutek.
Hadice může být
pokroucená.
Vyčistěte filtry hadice
přívodu vody.(*)
Vyčistěte filtry ventilů
hadice přívodu vody.(*)
Zavřete dvířka pračky.

ZÁVADA
Pračku nelze vypustit.

Pračka vibruje.

MOŽNÁ PŘÍČINA

ZPŮSOB NÁPRAVY

Vypouštěcí hadice je
ucpaná nebo pokroucená.
Filtr čerpadla je ucpaný.
Nožky nejsou dobře
nastavené.
Bezpečnostní šrouby pro
ochranu při dopravě
nebyly odšroubovány.
V pračce je málo prádla.
V pračce je příliš mnoho
prádla nebo prádlo není
rozloženo rovnoměrně.

Zkontrolujte vypouštěcí
hadici.
Vyčistěte filtr čerpadla. (**)
Nastavte nožky pračky.
(***)
Odstraňte šrouby na
ochranu při dopravě. (****)

Pračka stojí na tvrdém
povrchu.

(**) Viz strana 62.
(***) Viz strana 22.
(****) Viz strana 20.

Nebrání funkci pračky.
Nevkládejte do pračky
nadměrné množství prádla
a dbejte, aby bylo
rovnoměrně rozloženo.
Nestavte pračku na tvrdý
povrch. Mezi pračkou a
stěnou nebo tvrdými
povrchy nechte mezeru
alespoň 2 cm.

ZÁVADA

MOŽNÁ PŘÍČINA

ZPŮSOB NÁPRAVY

Příliš mnoho pracího
prášku

Stiskněte tlačítko
Start/pauza. Abyste
zamezili pěnění, smíchejte
lžíci změkčovače s půl
litrem vody a nalijte směs
do nádržky na prášek. Po
5–10 minutách stiskněte
znovu tlačítko Start/pauza.
Při dalším praní upravte
dávkování prášku.
Používejte pouze prací
prášky určené pro
automatické pračky.
Vyberte program
odpovídající stupni
znečištění prádla (viz str.
52 – tabulka programů).
Upravte dávkování prášku
podle množství a stupně
znečištění prádla.
Nepřekračujte maximální
kapacitu náplně pračky.

V nádržce na prášek se
nadměrně tvoří pěna.

Nevhodný prací prášek
Zvolený program
neodpovídá stupni
znečištění prádla.
Neuspokojivý výsledek
praní

Příliš málo pracího prášku
V pračce je příliš mnoho
prádla.

ZÁVADA

MOŽNÁ PŘÍČINA

ZPŮSOB NÁPRAVY

Voda po napuštění hned
z pračky vyteče.
Během praní není v bubnu
vidět žádná voda.
Na prádle zůstávají zbytky
prášku.

Ústí vypouštěcí hadice je
příliš nízko.
To nevadí, voda je v části
bubnu, kterou nevidíte.
Nerozpuštěné částečky
pracího prášku mohou na
prádle tvořit bílé skvrny.

Nastavte vypouštěcí hadici
do správné výšky. (*****)
-

Na prádle zůstávají zbytky
prášku.

Důvodem může být olej,
krém nebo mast.

Prádlo se neodstřeďuje
nebo odstřeďování
nastává se zpožděním.

Nejedná se o závadu. Byl
aktivován systém kontroly
nevyvážené náplně
pračky.

(*****) Viz strana 26.

Nastavením pračky na
program „Rinsing“ rozšiřte
praní o jedno máchání
navíc nebo po uschnutí
očistěte prádlo kartáčem.
Do dalšího praní dejte
maximální dávku prášku
podle pokynů výrobce.
Systém detekce
nevyvážené náplně se
bude snažit prádlo
v pračce rozložit
rovnoměrně a teprve poté
bude spuštěno
odstřeďování. Příště
prádlo rozložte v pračce
rovnoměrněji.

ZÁVADA
Prádlo zůstává po usušení
vlhké.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Nezvolili jste správný
sušicí program. Možná
jste překročili maximální
náplň pračky pro vybraný
sušicí program.

ZPŮSOB NÁPRAVY
Zvolte vhodný sušicí
program (viz strany 53 až
60 – tabulky programů).

Automatická upozornění na poruchu a potřebná opatření
Pračka je vybavena systémem průběžných kontrol během provozu, a proto je
schopna nejen přijmout nezbytná opatření, ale také vás na poruchu upozornit.
KÓD PORUCHY

MOŽNÁ PŘÍČINA

CO DĚLAT

E01

Otevřená dvířka

Zavřete dvířka. Pokud bude
pračka dál hlásit tuto poruchu,
vypněte ji, odpojte ze sítě
a ihned kontaktujte nejbližší
autorizovaný servis.

E02

Nízký tlak nebo hladina vody

Otevřete přívod vody. Možná je

v pračce

nízký tlak ve vodovodním
potrubí. Pokud problém přetrvá,
pračka se po chvíli sama
zastaví. Odpojte pračku ze sítě,
zavřete přívod vody
a kontaktujte nejbližší
autorizovaný servis.

E03

E04

Vadné čerpadlo, ucpaný filtr

Vyčistěte filtr. Pokud problém

nebo vadné elektrické napájení

přetrvá, kontaktujte nejbližší

čerpadla

autorizovaný servis. (*)

Příliš mnoho vody v pračce

Pračka vypustí vodu sama. Po
vypuštění pračku vypněte a
odpojte ze sítě. Zavřete přívod
vody a kontaktujte nejbližší
autorizovaný servis.

(*) Viz kapitola o údržbě a čištění pračky.

PRAKTICKÉ TIPY

Alkoholické nápoje: Skvrnu nejprve opláchněte studenou vodou, otřete
glycerinem s vodou a vymáchejte v octové vodě.

Krém na boty: Skvrnu jemně vykartáčujte, aniž byste poškodili látku,
vydrhněte a opláchněte vodou s pracím práškem. Pokud skvrna nezmizí,
připravte si směs z 1 dílu (96 %) alkoholu a 2 dílů vody a po vyčištění
touto směsí prádlo vyperte v teplé vodě.
Čaj a káva: Přetáhněte plochu se skvrnami přes otvor nádoby a lijte na
prádlo tak horkou vodu, jakou snese. Pokud to není pro daný kus prádla
zakázáno, vyperte ho v bělicím přípravku.

Čokoláda a kakao: Po namočení do studené vody a vydrhnutí mýdlovou
vodou nebo vodou s pracím práškem vyperte při nejvyšší teplotě, která je
pro daný druh prádla povolena. Pokud skvrna zůstane viditelná, otřete
zředěným (3 %) peroxidem.

PRAKTICKÉ TIPY

Rajčatový protlak: Okartáčujte zaschlý protlak, aniž byste poškodili látku,
pomořte na 30 minut do vody, pak vydrhněte a vyperte v pracím prášku.

Mastné a olejové skvrny: Nejprve vysajte zbytky, pak vydrhněte vodou
s pracím práškem a vyperte v teplé mýdlové vodě.

Hořčice: Na skvrnu naneste glycerin. Vydrhněte ve vodě s pracím
práškem a pak vyperte. Pokud skvrnu nelze odstranit, otřete ji lihem. (V
případě syntetických a barevných oděvů použijte směs 1 dílu lihu a 2 dílů
vody.)

PRAKTICKÉ TIPY

Ovoce: Přetáhněte plochu se skvrnami přes otvor nádoby a lijte na
prádlo studenou vodu. Horkou vodu na skvrnu nelijte. Otřete
studenou vodou a naneste glycerin. Nechte 1–2 hodiny působit, otřete
několika kapkami bílého octa a vymáchejte.
Tráva: Otřete skvrnu vodou s pracím práškem. Pokud to druh prádla
dovoluje, vyperte v bělicím přípravku. Vlněné oděvy otřete lihem. (V
případě barevného prádla smíchejte 1 díl čistého lihu se 2 díly vody.)

Olejová barva: Před zaschnutím vyčistěte rozpouštědlem. Pak otřete
skvrnu vodou s pracím práškem a vyperte.

Spálenina: Pokud lze na prádlo použít bělicí prostředek, přidejte jej do
prací vody. V případě vlněných oděvů přiložte na skvrnu hadřík
namočený do peroxidu, přes něj položte suchý hadřík a přežehlete.
Pak řádně vymáchejte a vyperte.

PRAKTICKÉ TIPY

Skvrny od krve: Namočte prádlo na 30 minut do studené vody.
Pokud se skvrny neodstraní, namočte prádlo na dalších 30 minut do
směsi vody a čpavku (3 lžíce čpavku do 4 litrů vody).

Šlehačka, zmrzlina a mléko: Namočte prádlo do studené vody a
vydrhněte skvrny pracím práškem. Pokud nezmizí, použijte podle
možností bělidlo. (Na barevné prádlo bělidlo nepoužívejte.)
Plíseň: Skvrny od plísně by se měly vyčistit co nejdříve. Vyperte je
ve vodě s pracím práškem. Pokud nezmizí, vyčistěte je peroxidem
(3 %).

Inkoust: Oplachujte potřísněnou část tekoucí vodou tak dlouho,
dokud bude obarvená od inkoustu. Pak otřete skvrny vodou
s citronem a pracím práškem, nechte působit 5 minut a vyperte.

POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU A ÚSPORA ENERGIE

Spotřebu vody a energie můžou ovlivňovat tlak vody, tvrdost vody, teplota
vody, okolní teplota, množství prádla, volba dalších funkcí a kolísání napětí
v síti. Úspory vody a energie dosáhnete, pokud budete pračku používat pro
takové objemy prádla, jaké jsou pro jednotlivé prací programy určeny, prádlo
nebude příliš znečištěné, budete používat krátké programy pro denní praní,
budete pračku pravidelně čistit, provádět její údržbu a budete pračku používat
v denní době doporučené dodavatelem elektrické energie.

Informace o likvidaci odpadu

Service &
Support
Visit Our Website

sharphomeappliances.com

52267627
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