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1 Dôležité bezpečnostné pokyny
Táto	časť	obsahuje	bezpečnostné	pokyny,	ktoré	vám	
pomôžu	chrániť	sa	pred	rizikami	zranenia	osôb	alebo	
poškodenia	majetku.	Nedodržanie	týchto	pokynov	bude	
mať	za	následok	stratu	všetkých	záruk.

Všeobecná bezpečnosť
•	 Tento	produkt	by	nemali	používať	osoby	s	fyzickými,	

zmyslovými	alebo	mentálnymi	poruchami,	ako	
ani	nepoučené	alebo	neskúsené	osoby	(vrátane	
detí),	kým	nie	sú	pod	dozorom	osoby,	ktorá	bude	
zodpovedná	za	ich	bezpečnosť	alebo	ktorá	ich	
primerane	poučí	o	používaní	produktu.

•	 Výrobok	nikdy	neklaďte	na	dlážku	pokrytú	kobercom,	
inak nedostatok prúdiaceho vzduchu pod prístrojom 
spôsobí	prehriatie	elektrických	dielov.		Môže	to	
spôsobiť	problémy	s	vaším	výrobkom.

•	 Ak	je	sieťový	kábel/zástrčka	poškodená,	výrobok	
neuvádzajte	do	chodu.	Zavolajte	autorizovaného	
servisného	technika.

•	 Nechajte	kvalifikovaného	elektrikára,	aby	na	
montážne	miesto	na	výrobku	pripojil	16	A	poistku.

•	 Ak	má	výrobok	poruchu,	nemali	by	ste	ho	používať,	
kým	ho	neopraví	autorizovaný	servisný	technik.	
Existuje	tu	nebezpečenstvo	úrazu	elektrickým	

prúdom!
•	 Tento	výrobok	je	navrhnutý	tak,	aby	pokračoval	v	

prevádzke	po	obnovení	napájania	v	prípade	výpadku	
elektriny.	Ak	chcete	zrušiť	tento	program,	pozrite	si	
časť	„Zrušenie	programu“.

•	 Výrobok	pripojte	k	uzemnenej	zásuvke,	ktorá	je	
chránená	poistkou	s	hodnotami	uvedenými	v	tabuľke	
„Technické	údaje“.	Nezanedbajte	to,	aby	uzemnenie	
vykonal	kompetentný	elektrikár.	Naša	spoločnosť	
nenesie	žiadnu	zodpovednosť	za	škody,	ktoré	vzniknú	
v	dôsledku	používania	výrobku	bez	uzemnenia	
vykonaného	v	súlade	s	miestnymi	predpismi.

•	 Prívod	vody	a	vypúšťacie	hadice	musia	byť	bezpečne	
upevnené	a	musia	zostať	nepoškodené.	V	opačnom	
prípade hrozí riziko úniku vody.

•	 Pokiaľ	je	v	bubne	ešte	voda,	nikdy	neotvárajte	
vstupné	dvierka	alebo	neodstraňujte	filter.	Inak	hrozí	
riziko	zaplavenia	a	zranenia	spôsobeného	horúcou	
vodou.

•	 Vstupné	dvierka	neotvárajte	na	silu.	Vstupné	
dvierka	bude	možné	otvoriť	len	niekoľko	minút	po	
skončení	pracieho	cyklu.	V	prípade,	že	budete	na	
vstupné	dvierka	vyvíjať	silu,	dvierka	a	uzamykací	
mechanizmus	sa	môžu	poškodiť.

•	 Keď	výrobok	nepoužívate,	odpojte	ho	zo	siete.
•	 Výrobok	nikdy	neumývajte	tak,	že	budete	naň	alebo	

doňho	liať	vodu!	Existuje	tu	nebezpečenstvo	úrazu	
elektrickým	prúdom!

•	 Zástrčky	sa	nikdy	nedotýkajte	mokrými	rukami!	Nikdy	
neodpájajte	výrobok	ťahaním	za	kábel,	vždy	ťahajte	
tak,	že	uchopíte	zástrčku.

•	 Používajte	iba	saponáty,	zmäkčovače	a	prísady,	ktoré	
sú	vhodné	pre	automatické	práčky.

•	 Postupujte	podľa	pokynov	uvedených	na	štítkoch	

odevov	a	na	obaloch	saponátov.

•	 Počas	montáže,	údržby,	čistenia	a	opráv	musí	byť	
výrobok	odpojený	zo	siete.

•	 Montáž	a	opravy	vždy	prenechajte	autorizovanému	
servisnému	technikovi.	Výrobca	nenesie	žiadnu	
zodpovednosť	za	škody	spôsobené	postupmi,	ktoré	
vykonali	neoprávnené	osoby.

Zamýšľané použitie
•	 Tento	výrobok	bol	navrhnutý	pre	domáce	použitie.	

Nie	je	vhodný	na	komerčné	využitie	a	nesmiete	ho	
používať	na	účely,	na	ktoré	nie	je	určený.

•	 Výrobok	je	možné	použiť	len	na	pranie	a	pláchanie	
bielizne,	ktorá	je	adekvátne	označená.

•	 Výrobca	nenesie	žiadnu	zodpovednosť	za	nesprávne	
používanie	alebo	prepravu.

Bezpečnosť detí
•	 Elektrické	výrobky	sú	nebezpečné	pre	deti.	Pokiaľ	je	

výrobok	v	chode,	udržiavajte	deti	mimo	spotrebiča.	
Nedovoľte	im	manipulovať	s	výrobkom.	Aby	ste	
deťom	zabránili	v	manipulácii	s	výrobkom,	použite	
detskú poistku. 

•	 Nezabudnite	zatvoriť	vstupné	dvierka,	keď	opúšťate	
miestnosť,	v	ktorej	sa	výrobok	nachádza.

•	 Všetky	saponáty	a	prísady	skladujte	na	bezpečnom	
mieste mimo dosahu detí.

2 Inštalácia
Ohľadom	inštalácie	výrobku	sa	obráťte	na	najbližšieho	
autorizovaného	servisného	technika.	Aby	ste	prípravok	
pripravili	na	používanie,	prečítajte	si	informácie	v	návode	
na	obsluhu	a	uistite	sa,	že	máte	vhodný	prívod	elektriny,	
prívod	vody	z	vodovodu	a	systémy	vypúšťania	vody	skôr,	
ako	zavoláte	autorizovaného	servisného	technika.	Ak	nie	
sú,	zavolajte	kompetentného	technika	a	inštalatéra,	aby	
vykonali	všetky	nevyhnutné	opatrenia.

C	 Príprava	miesta	a	elektroinštalácie,	prívodu	vody	a	
odvádzania	odpadovej	vody	na	mieste	montáže	sú	na	
zodpovednosti	zákazníka.	

B	 Montáž	a	elektrické	pripojenia	výrobku	musia	byť	
vykonané	autorizovaným	servisným	technikom.	
Výrobca	nenesie	žiadnu	zodpovednosť	za	škody	
spôsobené	postupmi,	ktoré	vykonali	neoprávnené	
osoby.

A	 Pred	montážou	vizuálne	skontrolujte,	či	na	výrobku	
nie	sú	žiadne	závady.	Ak	sú,	nenechajte	ho	
namontovať.	Poškodené	výrobky	predstavujú	riziko	
pre	vašu	bezpečnosť.

C	 Uistite	sa,	že	hadice	prívodu	vody	a	vypúšťania	vody,	
ako	aj	sieťové	káble	nie	sú	preložené,	prepichnuté,	
ani	rozdrvené,	keď	umiestňujete	výrobok	na	svoje	
miesto	po	montáži	alebo	po	čistení.

Vhodné miesto na inštaláciu 
•	 Umiestnite	prístroj	na	pevnú	podlahu.	Neumiestňujte	

prístroj	na	rohožku	s	dlhými	vláknami	alebo	na	
podobné	povrchy.

•	 Celková	hmotnosť	plne	naplnenej	práčky	a	sušičky	
po	umiestnení	na	seba	dosahuje	približne	180	
kilogramov.	Výrobok	položte	na	pevnú	a	rovnú	
podlahu,	ktorá	má	dostatočnú	nosnosť!
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•	 Neumiestňujte	výrobok	na	sieťový	kábel.
•	 Výrobok	nemontujte	na	miesta,	kde	môže	teplota	

klesnúť	pod	hodnotu	0	°C.
•	 Výrobok	umiestnite	minimálne	1	cm	od	okrajov	

ostatného	nábytku.

Odstránenie obalovej výstuže
Nakloňte	prístroj	dozadu,	aby	ste	odstránili	obalovú	výstuž.	
Obalovú	výstuž	odstráňte	ťahaním	pásky.

Odstránenie prepravných uzáverov

A	 Prepravné	uzávery	neodstráňte	skôr,	ako	nevyberiete	
obalovú	výstuž.

A	 Pred	použitím	práčky	odstráňte	prepravné	poistné	
skrutky,	inak	sa	môže	prístroj	poškodiť.

1.	 Skrutkovačom	uvoľňujte	všetky	skrutky,	pokiaľ	sa	
neotáčajú	voľne	(C).

2.	 Jemným	otáčaním	demontujte	prepravné	
bezpečnostné	skrutky.

3.	 Umiestnite	plastové	kryty,	ktoré	sú	dodávané	vo	
vrecku	s	Návodom	na	obsluhu,	do	otvorov	na	zadnom	
paneli. (P)

C	 Prepravné	bezpečnostné	skrutky	uskladnite	na	
bezpečnom	mieste	pre	opätovné	použitie,	keď	budete	
potrebovať	v	budúcnosti	práčku	opäť	presunúť.

C	 Výrobok	nikdy	nepremiestňujte	bez	náležite	
pripevnených	prepravných	bezpečnostných	skrutiek	
na svojom mieste!

Pripojenie prívodu vody

C	 Aby	výrobok	fungoval,	je	nevyhnutné,	aby	tlak	prívodu	
vody	dosahoval	hodnotu	od	1	do	10	barov	(0,1	–	10	
MPa).	Pre	plynulý	chod	vášho	prístroja	je	potrebné,	
aby	z	úplne	otvoreného	kohútika	vytieklo	za	jednu	
minútu	10	–	80	litrov	vody.	Ak	je	tlak	vody	vyšší,	
pripojte	ventil	na	zníženie	tlaku.

C	 Ak	idete	používať	výrobok	s	dvojitým	prívodom	vody	
ako	zariadenie	s	jedným	prívodom	vody	(studená),	
musíte	namontovať	dodávanú	zátku	na	prívod	
horúcej	vody	skôr,	ako	výrobok	použijete.	(Vzťahuje	
sa	na	výrobky	dodávané	so	skupinou	slepej	zátky.)

C	 Ak	chcete	používať	oba	prívody	vody	výrobku,	pripojte	
hadicu	na	prívod	horúcej	vody	po	odstránení	zátky	a	
tesnenia	z	ventilu	prívodu	horúcej	vody.	(Vzťahuje	sa	
na	výrobky	dodávané	so	skupinou	slepej	zátky.)

A	 Modely	s	jedným	prívodom	vody	by	nemali	byť	
pripojené	ku	kohútiku	s	horúcou	vodou.	V	takomto	
prípade	sa	môže	bielizeň	poškodiť	alebo	sa	výrobok	
prepne	do	ochranného	režimu	a	nebude	fungovať.

A	 Na	novom	výrobku	nepoužívajte	staré	alebo	použité	
prívodné	hadice	na	vodu.	Mohli	by	spôsobiť	škvrny	na	
vašej	bielizni.

1.	 Pripojte	špeciálne	hadice	dodané	s	výrobkom	
k	prívodným	ventilom	vody	na	výrobku.	Červená	
hadica	(vľavo)	(max.	90	ºC)	slúži	na	prívod	horúcej	
vody,	modrá	hadica	(vpravo)	(max.	25	ºC)	slúži	na	
prívod studenej vody.

A	 Pri	inštalácii	výrobku	zaistite,	aby	boli	pripojenia	na	
studenú	a	teplú	vodu	vykonané	správne.	V	opačnom	
prípade	sa	môže	stať,	že	vaše	prádlo	vyberiete	na	
konci	procesu	prania	horúce	a	opotrebované.

2.	 Rukou	dotiahnite	všetky	matice	hadice.	Pri	
doťahovaní	matíc	nikdy	nepoužívajte	kľúč.

3. Po pripojení hadice úplne otvorte kohútiky prívodu 
vody,	aby	ste	skontrolovali,	či	na	miestach	spojov	
nepresakuje voda.  Ak zistíte unikanie vody, zatvorte 
kohútik	a	odstráňte	maticu.	Po	skontrolovaní	
tesnenia	opätovne	starostlivo	dotiahnite	maticu.	Aby	
ste	zabránili	unikaniu	vody	a	škodám	spôsobeným	
takýmito	únikmi,	nechajte	kohútiky	zatvorené,	keď	
prístroj	nepoužívate.

Pripojenie k odtoku vody
•	 Koniec	hadice	na	vypúšťanie	vody	musí	byť	pripojený	

priamo	na	odtok	odpadovej	vody	alebo	k	umývadlu.	

A	 Ak	sa	hadica	dostane	von	zo	svojho	miesta	počas	
vypúšťania	vody,	váš	dom	môže	byť	zaplavený.	
Okrem	toho	hrozí	riziko	obarenia	kvôli	vysokým	
teplotám	pri	praní!	Aby	ste	sa	vyhli	takýmto	situáciám	
a	zaistili	plynulé	napúšťanie	a	vypúšťanie	vody	z	
prístroja,	pevne	upevnite	koniec	vypúšťacej	hadice	
tak,	aby	sa	nemohla	vysunúť.	

•	 Hadica	by	mala	byť	pripevnená	vo	výške	najmenej	40	
cm	a	najviac	100	cm.

•	 V	prípade,	že	je	hadica	vyvýšená	potom,	ako	je	
položená	na	úrovni	podlahy	alebo	blízko	podlahy	
(menej	ako	40	cm	nad	zemou),	vypúšťanie	vody	sa	
stáva	obtiažnejším	a	vychádzajúca	bielizeň	môže	byť	
nadmerne	mokrá.	Preto	dodržiavajte	výšky	uvedené	
na	obrázku.
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•	 Aby	ste	zabránili	tečeniu	znečistenej	vody	späť	do	
prístroja	a	umožnili	ľahké	vypúšťanie,	neponárajte	
koniec	hadice	do	znečistenej	vody,	ani	ju	nenaveďte	
do	odtoku	viac	ako	15	cm.	Ak	je	príliš	dlhá,	skráťte	
ju.

•	 Koniec	hadice	by	nemal	byť	ohnutý,	nemal	by	byť	
pristúpený	a	hadica	nesmie	byť	zovretá	medzi	
odtokom a prístrojom.

•	 Ak	je	dĺžka	hadice	príliš	krátka,	používajte	ju	spolu	
s	originálnou	predlžovacou	hadicou.	Dĺžka	hadice	
by	nemala	byť	dlhšia	ako	3,2	m.	Aby	sa	predišlo	
poruchám	presakovania	vody,	prepojenie	medzi	
predlžovacou	hadicou	a	hadicou	na	odtok	vody	
výrobku	musí	byť	správne	pripevnené	pomocou	
primeranej	svorky,	aby	sa	neuvoľnilo	a	netieklo.

Nastavenie nožičiek

A	 Aby	sa	zabezpečilo,	že	váš	výrobok	pracuje	tichšie	
a	bez	kmitania,	na	nožičkách	musí	stáť	vodorovne	
a	vyvážene.		Prístroj	dajte	do	rovnováhy	pomocou	
nastavenia	nožičiek.	Inak	sa	výrobok	môže	presunúť	z	
pôvodného	miesta	a	spôsobiť	problémy	s	rozdrvením	
a	vibráciami.

1.	 Rukou	uvoľnite	poistné	matice	na	nožičke.
2.	 Nožičku	nastavujte	dovtedy,	kým	výrobok	nebude	stáť	

rovno	a	nebude	vyvážený.
3.	 Rukou	znovu	dotiahnite	všetky	poistné	matice.

A	 Na	uvoľnenie	poistných	matíc	nepoužívajte	žiadne	
nástroje.	Inak	sa	môžu	poškodiť.

Pripojenie elektriny
Výrobok	pripojte	k	uzemnenej	zásuvke,	ktorá	je	chránená	
poistkou	s	hodnotami	uvedenými	v	tabuľke	„Technické	
údaje“.	Naša	spoločnosť	nenesie	žiadnu	zodpovednosť	za	
škody,	ktoré	vzniknú	v	dôsledku	používania	výrobku	bez	
uzemnenia	vykonaného	v	súlade	s	miestnymi	predpismi.
•	 Pripojenie	musí	byť	v	súlade	s	platnými	predpismi.
•	 Kábel	napájania	musí	byť	po	inštalácii	ľahko	

dostupný.
•	 Napätie	a	prípustná	ochrana	poistkou	alebo	ističom	

sú	stanovené	v	časti	„Technické	údaje“.	Ak	je	
prúdová	hodnota	poistky	alebo	ističa	v	domácnosti	
nižšia	ako	16	A,	nechajte	kvalifikovaného	elektrikára,	
aby	namontoval	16	A	poistku.

•	 Stanovené	napätie	musí	byť	rovnaké	ako	napätie	
elektrickej siete.

•	 Nerobte	spojenia	pomocou	predlžovacích	káblov	
alebo	rozbočiek.

B	 Poškodené	sieťové	káble	musí	vymeniť	autorizovaný	
servisný	technik.

Prvé použitie
Skôr,	ako	začnete	výrobok	používať,	uistite	sa,	že	ste	
vykonali	všetky	prípravy	v	súlade	s	pokynmi	uvedenými	v	
časti	„Dôležité	bezpečnostné	pokyny“	a	„Inštalácia“.
Pri	príprave	výrobku	na	pranie	bielizne	vykonajte	najskôr	
operáciu	v	programe	čistenia	bubna.	Ak	váš	prístroj	nie	
je	vybavený	programom	čistenia	bubna,	použite	program	
Bavlna	90	a	vyberte	tiež	prídavné	funkcie	ako	Dodatočná	
voda	alebo	Extra	pláchanie.	Pred	spustením	programu	
dajte	do	priestoru	na	hlavný	prací	prostriedok	maximálne	
100	g	prášku	zabraňujúcemu	tvorbe	vodného	kameňa	
(priehradka	č.	II).	Ak	je	prípravok	zabraňujúci	tvorbe	
vodného	kameňa	vo	forme	tabliet,	do	priehradky	č.	II	vložte	
iba	jednu	tabletu.	Vysušte	vnútro	spodnej	časti	kusom	
čistej	tkaniny	potom,	ako	sa	program	skončí.	

C	 Použite	prípravok	zabraňujúci	tvorbe	vodného	
kameňa,	ktorý	je	vhodný	pre	práčky.
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C	 Vo	výrobku	môže	ostať	trošku	vody,	čo	je	spôsobené	
procesmi	kontroly	kvality	vo	výrobe.	Pre	výrobok	to	
nie	je	škodlivé.

Likvidácia obalových materiálov
Obalové	materiály	sú	pre	deti	nebezpečné.	Obalové	
materiály	uchovávajte	na	bezpečnom	mieste,	mimo	
dosahu detí.
Obalové	materiály	vášho	výrobku	sú	vyrobené	
z	recyklovateľných	materiálov.	Správne	ich	zlikvidujte	
a	roztrieďte	v	súlade	s	pokynmi	na	nakladanie	s	
recyklovaným	odpadom.	Neodstraňujte	ich	spolu	
s	bežnými	domácimi	odpadmi.	

Preprava výrobku
Pred	prepravou	výrobok	odpojte	zo	siete.	Odstráňte	
pripojenia	vypúšťania	vody	a	prívodu	vody.	Úplne	vypustite	
zvyškovú	vodu	z	výrobku:	Pozrite	si	časť	„Vypustenie	
zvyšnej	vody	a	vyčistenie	filtra	čerpadla“.	Namontujte	
prepravné	poistné	skrutky	v	opačnom	poradí,	ako	pri	
demontáži:	Pozrite	si	časť	„Odstránenie	prepravných	
uzáverov“.

C	 Výrobok	nikdy	nepremiestňujte	bez	náležite	
pripevnených	prepravných	bezpečnostných	skrutiek	
na svojom mieste!

Likvidácia starého produktu
Starý	produkt	likvidujte	spôsobom	šetrným	na	životné	
prostredie.
Informácie	o	spôsobe	likvidácie	vášho	produktu	získate	
od	miestneho	predajcu	alebo	zberného	strediska	
komunálneho	odpadu.
Za	účelom	ochrany	detí	odrežte	kábel	napájania	a	zlomte	
mechanizmus	uzamknutia	vkladacích	dverí,	aby	bol	pred	
likvidáciou	produktu	nefunkčný.

Príprava bielizne na pranie
•	 Kusy	bielizne	s	kovovými	súčasťami,	ako	sú	napríklad	

vystužené	podprsenky,	spony	na	opaskoch	alebo	
kovové	gombíky,	práčku	poškodia.	Odstráňte	kovové	
kusy	alebo	odevy	perte	tak,	že	ich	vložíte	do	vrecka	
na	bielizeň	alebo	obliečky	vankúša.

•		 Vyberte	z	vreciek	všetky	predmety,	ako	sú	napríklad	
mince,	perá	a	spinky,	vrecká	prevráťte	a	vyčistite	
kefou.	Takéto	predmety	môžu	poškodiť	výrobok	alebo	
spôsobiť	problémy	s	hlučnosťou.

•	 Odevy	malých	rozmerov,	ako	sú	napríklad	detské	
ponožky	a	nylonové	pančuchy	vložte	do	vrecka	na	
bielizeň	alebo	do	obliečky	vankúša.

•	 Záclony	vložte	tak,	aby	ste	ich	nestlačili.	Zo	záclon	
odstráňte	prídavné	súčasti.

•	 Zapnite	zipsy,	prišite	uvoľnené	gombíky	a	opravte	
trhliny a diery.

•	 Výrobky	so	štítkami	„perte	v	práčke“	alebo	„ručné	
pranie“	perte	len	na	príslušnom	programe.

•	 Neperte	spoločne	biele	a	farebné	oblečenie.	Z	nových	
bavlnených	tkanín	tmavej	farby	sa	môže	uvoľňovať	
veľa	farbiva.	Perte	ich	oddelene.

•	 Odolná	špina	sa	musí	pred	praním	vhodne	ošetriť.	Ak	
si	nieste	istí,	skontrolujte	to	pomocou	sušičky.

•	 Používajte	len	farbivá/odfarbovače	a	odstraňovače	
vodného	kameňa	vhodné	na	pranie	v	práčke.	Vždy	
dodržiavajte	pokyny	na	obale.

•	 Nohavice	a	jemnú	bielizeň	perte	obrátenú	naruby.
•	 Bielizeň	z	angorskej	vlny	nechajte	pred	praním	

niekoľko	hodín	v	mrazničke.	Týmto	sa	obmedzí	
odležanie.

•	 Bielizeň,	ktorá	je	intenzívne	vystavená	materiálom,	
ako	je	napríklad	múka,	vápno,	sušené	mlieko	
atď.,	musíte	pred	vložením	do	prístroja	vytriasť.	
Také	prachy	a	prášky	na	bielizni	sa	môžu	časom	
nahromadiť	na	vnútorných	častiach	prístroja	a	môžu	
spôsobiť	poškodenie.

Prispôsobenie povoleného zaťaženia
Maximálne	povolené	zaťaženie	závisí	od	typu	oblečenia,	
stupňa	znečistenia	a	požadovaného	pracieho	programu.
Prístroj	automaticky	prispôsobí	množstvo	vody	podľa	
hmotnosti	bielizne	umiestnenej	vnútri	prístroja.

A	 Postupujte	podľa	informácií	uvedených	v	časti	
„Tabuľka	programov	a	spotreby“.	Keď	je	prístroj	
preplnený,	účinnosť	prania	klesá.	Okrem	toho	sa	
môžu	dostaviť	problémy	s	hlukom	a	vibráciami.

Vloženie bielizne
•	 Otvorte	vstupné	dvierka.
•	 Vložte	kusy	oblečenia	voľne	do	sušičky.
•	 Vstupné	dvierka	zatvárajte	dovtedy,	kým	nebudete	

počuť	zvuk	uzamknutia.	Zabezpečte,	aby	sa	
jednotlivé	kusy	nezachytili	do	dvierok.

C	 Vstupné	dvierka	sú	počas	chodu	programu	
uzamknuté.	Dvierka	sa	dajú	otvoriť	až	chvíľu	potom,	
ako	sa	program	skončí.

A	 V	prípade	nesprávneho	umiestnenia	bielizne	sa	
v	prístroji	môžu	vyskytnúť	problémy	s	hlukom	a	
vibráciami.

3 Príprava
Opatrenia pre šetrenie energiou
Nasledujúce	informácie	vám	pomôžu	používať	výrobok	
ekologickým	a	energeticky	účinným	spôsobom.
•	 Výrobok	používajte	naplnený	na	maximálny	objem	

povolený	zvoleným	programom,	ale	neprepĺňajte:	
Pozrite	si	časť:	„Tabuľka	programov	a	spotreby“.

•	 Vždy	sa	riaďte	pokynmi	na	obale	pracieho	
prostriedku.

•	 Mierne	znečistenú	bielizeň	perte	pri	nízkych	
teplotách.

•	 Na	menšie	množstvá	mierne	znečistenej	bielizne	
používajte	rýchlejšie	programy.

•	 Nepoužívajte	predpieranie	a	vysoké	teploty	na	
bielizeň,	ktorá	nie	je	veľmi	znečistená	alebo	zašpinená	
škvrnami.

•	 Ak	plánujete	sušiť	svoju	bielizeň	v	sušičke,	vyberte	
počas	procesu	prania	najvyššiu	odporúčanú	rýchlosť	
odstreďovania.	

•	 Nepoužívajte	viac	pracieho	prostriedku,	ako	je	to	
odporúčané	na	obale	pracieho	prostriedku.

Triedenie bielizne
•	 Roztrieďte	bielizeň	podľa	typu	látky,	farby,	stupňa	

znečistenia	a	prípustnej	teploty	vody.
•	 Vždy	dodržiavajte	pokyny	uvedené	na	štítkoch	odevov.
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Používanie pracieho 
prostriedku a aviváže
Priečinok pracieho prostriedku
Priečinok	pracieho	prostriedku	sa	skladá	z	troch	
priehradiek:
-	(I)	pre	predpieranie
-	(	II	)	pre	hlavné	pranie
–	(III)	pre	aviváž
–	(*)	okrem	toho	sa	v	priehradke	na	aviváž	nachádza	časť	
sifónu.

C Zásobník	pracieho	prostriedku	môže	byť	v	dvoch	
rôznych	typoch	podľa	modelu	vašej	práčky,	ako	je	
vidieť	vyššie.

Pracie prostriedky, avivážne prostriedky 
a ostatné čistiace prostriedky
•	 Pridajte	prací	a	avivážny	prostriedok	pred	spustením	

pracieho programu.
•	 Nikdy	neotvárajte	zásuvku	pracieho	prostriedku	v	

priebehu	pracieho	programu!
•	 Keď	používate	program	bez	predpierania,	nedávajte	

do	priehradky	predpierania	žiadny	prací	prostriedok	
(priečinok	č.	I).	

•	 V	programe	s	predpieraním	nedávajte	do	priehradky	
predpierania	žiadny	tekutý	prací	prostriedok	(priečinok	
č.	I).

•	 Nevyberajte	program	s	predpieraním,	ak	používate	
prací	prostriedok	vo	vrecku	alebo	rozpustnú	guľôčku.	
Vrecko	na	prací	prostriedok	alebo	rozpustnú	guľôčku	
položte	priamo	medzi	bielizeň	vo	vašej	práčke.

•	 Ak	používate	tekutý	prací	prostriedok,	nezabudnite	
dať	nádobu	s	tekutým	pracím	prostriedkom	do	
priečinka	hlavného	prania	(priečinok	č.	II).

Výber typu pracieho prostriedku
Typ	pracieho	prostriedku,	ktorý	sa	použije,	závisí	od	typu	
a	farby	látky.
•	 Na	farebné	a	biele	oblečenie	používajte	odlišné	pracie	

prostriedky.
•	 Jemné	odevy	perte	iba	so	špeciálnymi	pracími	

prostriedkami	(tekutý	prací	prostriedok,	šampón	na	
vlnu	atď.),	ktoré	sú	určené	výlučne	na	jemné	odevy.	

•	 Pri	praní	tmavého	oblečenia	a	paplónov	sa	odporúča,	
aby	ste	použili	tekutý	prací	prostriedok.

•	 Vlnené	tkaniny	perte	so	špeciálnymi	pracími	
prostriedkami	vyrobenými	špeciálne	na	vlnené	
tkaniny.

A	 Používajte	len	pracie	prostriedky	vyrobené	špeciálne	
do	práčok.

A	 Nepoužívajte	mydlový	prášok.
Úprava množstva pracieho prostriedku
Množstvo	použitého	pracieho	prostriedku	závisí	od	
množstva	bielizne,	stupňa	znečistenia	a	tvrdosti	vody.	
Prečítajte	si	pozorne	pokyny	výrobcu	uvedené	na	obale	

pracieho	prostriedku	a	dodržiavajte	hodnoty	dávkovania.
•	 Nepoužívajte	množstvá	presahujúce	množstvá	dávok	

odporúčané	na	obale	pracieho	prostriedku,	aby	sa	
zabránilo	problémom	s	nadmernou	tvorbou	peny,	
slabému	pláchaniu,	aby	sa	umožnili	finančné	úspory	
a	na	záver	aj	ochrana	životného	prostredia.

•	 Pre	menšie	množstvá	alebo	mierne	znečistené	odevy	
používajte	menšie	množstvo	pracieho	prostriedku.

•	 Koncentrované	pracie	prostriedky	používajte	v	
odporúčanom	dávkovaní.

Používanie aviváže
Dajte	aviváž	do	priehradky	na	aviváž	v	zásuvke	pracieho	
prostriedku.
•		 Používajte	dávky	odporúčané	na	obale.
•		 Neprekračujte	úroveň	označenú	ako	(>max<)	v	

priečinku	na	aviváž.
•		 Ak	avivážny	prostriedok	stratil	svoju	tekutosť,	skôr	

ako	ho	dáte	do	priečinka	na	prací	prostriedok,	zrieďte	
ho vodou.

Používanie tekutých pracích prostriedkov
Ak výrobok obsahuje nádobu s tekutým 
pracím prostriedkom:
•	 Uistite	sa,	že	ste	nádobu	s	tekutým	pracím	

prostriedkom	umiestnili	do	priečinku	č.	„II“.
•	 Používajte	odmerku	na	prací	prostriedok	od	výrobcu	

a	dodržiavajte	pokyny	na	balení.
•		 Používajte	dávky	odporúčané	na	obale.
•		 Ak	tekutý	prací	prostriedok	stratil	svoju	tekutosť,	skôr	

ako	ho	dáte	do	priečinka	na	prací	prostriedok,	zrieďte	
ho vodou.

 
Ak výrobok neobsahuje nádobu s tekutým 
pracím prostriedkom:
•	 Tekutý	prací	prostriedok	nepoužívajte	na	predpieranie	

v programe s predpieraním.
•	 Používajte	odmerku	na	prací	prostriedok	od	výrobcu	

a	dodržiavajte	pokyny	na	balení.
•	 Tekutý	prací	prostriedok	spôsobí	škvrny	na	vašich	

odevoch,	ak	ho	použijete	s	funkciou	Oneskorené	
spustenie.	Ak	idete	použiť	funkciu	Oneskorené	
spustenie,	nepoužívajte	tekutý	prací	prostriedok.

Používanie gélových a tabletových pracích 
prostriedkov
Keď	používate	tabletové,	gélové	a	iné	podobné	pracie	
prostriedky,	prečítajte	si	pozorne	pokyny	výrobcu	uvedené	
na	obale	pracieho	prostriedku	a	dodržiavajte	hodnoty	
dávkovania.	Ak	na	obale	nie	sú	žiadne	pokyny,	použite	
nasledujúce.
•	 Ak	je	hustota	gélového	pracieho	prostriedku	tekutá	a	

váš	prístroj	neobsahuje	špeciálnu	nádobu	na	tekutý	
prací	prostriedok,	dajte	gélový	prací	prostriedok	
do	priečinku	na	prací	prostriedok	hlavného	prania	
počas	prvého	napúšťania	vody.	Ak	váš	prístroj	
obsahuje	nádobu	na	tekutý	prací	prostriedok,	naplňte	
túto	nádobu	pracím	prostriedkom	pred	spustením	
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programu.
•	 Ak	hustota	gélového	pracieho	prostriedku	nie	je	

tekutá,	ani	nemá	tvar	tekutých	kapsúl,	vložte	ju	
priamo	do	bubna	pred	praním.

•	 Tabletové	pracie	prostriedky	vložte	pred	praním	do	
hlavného	priečinku	na	pranie	(priečinok	č.	II)	alebo	
priamo	do	bubna.

C	 Po	tabletových	pracích	prostriedkoch	môžu	
zostať	zvyšky	v	priečinku	na	prací	prostriedok.	Ak	
zaznamenáte	takýto	prípad,	v	budúcnosti	vložte	
tabletový	prací	prostriedok	medzi	bielizeň,	blízko	k	
dolnej	časti	bubna.

C	 Tabletový	alebo	gélový	prací	prostriedok	používajte	
bez	zvolenia	funkcie	predpierania.

Používanie škrobu
•	 Tekutý	škrob,	práškový	škrob	alebo	farbivo	pridajte	do	

priečinku	zmäkčovadla	tak,	ako	je	uvedené	na	balení.
•	 Zmäkčovadlo	a	škrob	nepoužívajte	súčasne	počas	

cyklu prania.
•	 Po	použití	škrobu	utrite	vnútro	spotrebiča	vlhkou	a	

čistou	handrou.
Používanie bielidla
•	 Vyberte	program	s	predpieraním	a	pridajte	

bieliaci	prostriedok	na	začiatku	predpierania.	
Do	priehradky	na	predpieranie	nedávajte	prací	
prostriedok.	Alternatívne	použitie	je	vybrať	program	
s	extra	pláchaním	a	pridať	bieliaci	prípravok	počas	
napúšťania	vody	do	prístroja	z	priečinku	na	prací	
prostriedok	počas	prvého	kroku	pláchania.

•	 Bieliaci	prostriedok	nepoužívajte	tak,	že	ho	zmiešate	
spolu s pracím prostriedkom.

•	 Použite	iba	malé	množstvo	(približne	50	ml)	
bieliaceho	prostriedku	a	odevy	veľmi	dobre	
opláchnite,	pretože	bielidlo	spôsobuje	podráždenie	
pokožky.	Bieliaci	prostriedok	nenalievajte	priamo	na	
odevy	a	nepoužívajte	ho	na	farebné	odevy.	

•	 Keď	používate	bielidlá	na	báze	kyslíka,	dodržujte	
pokyny	na	obale	a	vyberte	program,	ktorý	perie	s	
nižšou	teplotou.	

•	 Bielidlá	na	báze	kyslíka	môžete	používať	spolu	s	
pracími	prostriedkami,	avšak	ak	nemá	rovnakú	
hustotu ako prací prostriedok, dajte najskôr prací 
prostriedok	do	priečinka	č.	„II“	do	zásuvky	na	prací	
prostriedok	a	počkajte,	kým	prací	prostriedok	vyteká	
počas	napúšťania	vody	do	prístroja.	Pridajte	bieliaci	
prostriedok	z	rovnakého	priečinka,	kým	bude	prístroj	
stále	napúšťať	vodu.

Používanie prostriedku na odstraňovanie 
vodného kameňa
•		 Ak	je	to	potrebné,	použite	prostriedok	na	

odstraňovanie	vodného	kameňa,	ktorý	je	vyrobený	
špeciálne	iba	pre	práčky.	

•		 Vždy	postupujte	podľa	pokynov	uvedených	na	obale.
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Rady pre efektívne pranie
Odevy

Svetlé farby a biele 
odevy Farebné odevy Tmavé farby

Spodné 
prádlo/vlna/

hodváb

(Odporúčaný rozsah 
teploty podľa úrovne 
znečistenia: 40 - 
90 C)

(Odporúčaný rozsah 
teploty podľa úrovne 
znečistenia: studená 
voda - 40 C)

(Odporúčaný 
rozsah teploty 
podľa úrovne 
znečistenia: 
studená voda - 
40 C)

(Odporúčaný 
rozsah teploty 
podľa úrovne 
znečistenia: 
studená voda - 
30 C)

Ú
ro

ve
ň 

zn
eč

is
te

ni
a

Silne znečistené

(ťažko 
odstrániteľné 
škvrny ako je tráva, 
káva, ovocie a krv)

Odevy môže byť 
potrebné vopred 
ošetriť alebo 
vykonať predpranie. 
Práškové a tekuté 
pracie prostriedky 
odporúčané pre 
biele odevy je 
možné použiť 
pri dávkovaní 
odporúčanom pre 
silne znečistené 
odevy. Na čistenie 
škvŕn od hliny 
a zeme a škvŕn 
citlivých na bielidlo 
sa odporúča 
používať práškové 
pracie prostriedky. 

Práškové a tekuté 
pracie prostriedky 
odporúčané pre 
farebné odevy 
je možné použiť 
pri dávkovaní 
odporúčanom pre 
silne znečistené 
odevy. Na čistenie 
škvŕn od hliny a zeme 
a škvŕn citlivých na 
bielidlo sa odporúča 
používať práškové 
pracie prostriedky. 
Používajte pracie 
prostriedky bez 
bielidla.

Tekuté pracie 
prostriedky 
vhodné pre 
farebné a 
tmavé odevy je 
možné použiť 
pri dávkovaní 
odporúčanom 
pre silne 
znečistené 
odevy.

Uprednostnite 
pracie 
prostriedky 
určené pre 
jemné odevy. 
Odevy z vlny 
a hodvábu sa 
musia prať so 
špeciálnymi 
pracími 
prostriedkami 
pre vlnu.

Bežne znečistené

(napríklad škvrny 
spôsobené 
telesným 
kontaktom 
na límcoch a 
manžetách)

Práškové a tekuté 
pracie prostriedky 
odporúčané pre 
biele odevy je 
možné použiť 
pri dávkovaní 
odporúčanom pre 
bežne znečistené 
odevy.

Práškové a tekuté 
pracie prostriedky 
odporúčané pre 
farebné odevy 
je možné použiť 
pri dávkovaní 
odporúčanom pre 
bežne znečistené 
odevy. Používajte 
pracie prostriedky bez 
bielidla.

Tekuté pracie 
prostriedky 
vhodné pre 
farebné a 
tmavé odevy je 
možné použiť 
pri dávkovaní 
odporúčanom 
pre bežne 
znečistené 
odevy. 

Uprednostnite 
pracie 
prostriedky 
určené pre 
jemné odevy. 
Odevy z vlny 
a hodvábu sa 
musia prať so 
špeciálnymi 
pracími 
prostriedkami 
pre vlnu.

Mierne znečistené

(Bez viditeľných 
škvŕn.)

Práškové a tekuté 
pracie prostriedky 
odporúčané pre 
biele odevy je 
možné použiť 
pri dávkovaní 
odporúčanom pre 
mierne znečistené 
odevy.

Práškové a tekuté 
pracie prostriedky 
odporúčané pre 
farebné odevy 
je možné použiť 
pri dávkovaní 
odporúčanom pre 
mierne znečistené 
odevy. Používajte 
pracie prostriedky bez 
bielidla.

Tekuté pracie 
prostriedky 
vhodné pre 
farebné a 
tmavé odevy je 
možné použiť 
pri dávkovaní 
odporúčanom 
pre mierne 
znečistené 
odevy.

Uprednostnite 
pracie 
prostriedky 
určené pre 
jemné odevy. 
Odevy z vlny 
a hodvábu sa 
musia prať so 
špeciálnymi 
pracími 
prostriedkami 
pre vlnu.
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4 Obsluha výrobku
Ovládací panel

1	-	Gombík	na	výber	programu
2	-	Tlačidlo	nastavenia	otáčok	odstreďovania*
3	-	Tlačidlo	na	reguláciu	teploty*
4	-	Tlačidlo	spustenia/pozastavenia/zrusit
5	-	Tlačidlá	pomocných	funkcií

6	-	Tlačidlo	zap./vyp.
7	-	Indikátor	sledovania	programu
8	-	Indikátor	vstupných	dvierok*

*	Odlišuje	sa	v	závislosti	od	modelu	vášho	prístroja.

Príprava prístroja
Uistite	sa,	že	hadice	sú	pripojené	tesne.	Zapojte	práčku	
do	zásuvky.	Prívod	vody	úplne	otvorte.	Vložte	bielizeň	do	
práčky.	Pridajte	prací	prostriedok	a	avivážny	prostriedok.	

Výber programu
Vyberte	program,	ktorý	je	vhodný	pre	typ,	množstvo	a	
stupeň	znečistenia	bielizne	v	súlade	s	tabuľkou	„Tabuľka	
programov	a	spotreby“	a	tabuľkou	teplôt	uvedenou	nižšie.

90	˚C	
Veľmi	znečistené,	biele	bavlnené	tkaniny	
a	ľan.	(obrusy	z	konferenčných	stolíkov,	
jedálenských	stolov,	uteráky,	posteľné	
plachty	atď.)

60	˚C	

Normálne	znečistené,	farebné,	bavlnené	
alebo	syntetické	látky	odolné	voči	
vyblednutiu	(tričká,	nočné	košele,	pyžamá	
atď.)	a	mierne	znečistené	biele	ľanové	
odevy	(spodné	prádlo	atď.).

40	˚C-
30	˚C	-	
studené	

Zmiešaná	bielizeň	obsahujúca	jemné	
textílie	(záclony	so	závojmi	atď.),	
syntetické	a	vlnené	textílie.

Požadovaný	program	vyberte	tlačidlom	na	výber	programu.

C	 Programy	sú	limitované	najvyššími	otáčkami	
odstreďovania	vhodnými	pre	daný	konkrétny	typ	
vlákna.

C	 Keď	vyberáte	program,	ktorý	idete	použiť,	vždy	
vezmite	do	úvahy	typ	vlákna,	farbu,	stupeň	

znečistenia	a	prípustnú	teplotu	vody.

C	 Vyberte	vždy	najnižšiu	požadovanú	teplotu.	Vyššia	
teplota	znamená	vyššiu	spotrebu	energie.

C	 Pre	ďalšie	podrobnosti	o	programe	si	pozrite	časť	
„Tabuľka	programov	a	spotreby“.

Hlavné programy 
V	závislosti	od	typu	vlákna	použite	nasledujúce	hlavné	
programy.
• Bavlna
V	tomto	programe	môžete	prať	vaše	bežne	znečistené	

trvanlivé	bavlnené	odevy	s	najvyššou	úsporou	
energie	a	vody	v	porovnaní	so	všetkými	ostatnými	
programami	prania,	ktoré	sú	vhodné	pre	bavlnu.	
Skutočná	teplota	vody	sa	môže	líšiť	od	deklarovanej	
teploty	cyklu.	Trvanie	programu	sa	môže	počas	
neskorších	fáz	programu	automaticky	skrátiť,	ak	
periete	menšie	množstvo	(napr.	½	kapacity	alebo	
menej)	prádla.	V	tomto	prípade	sa	spotreba	energie	
a	vody	ďalej	zníži,	čo	vám	poskytne	možnosť	ešte	
hospodárnejšieho	prania.	Táto	funkcia	je	dostupná	
pre	určité	modely,	ktoré	zobrazujú	zobrazujú	
zostávajúci	čas.

• Syntetika
Tento	program	použite	na	pranie	vašej	syntetickej	bielizne	
(tričká,	blúzky,	zmesi	synteticky/bavlny	atď.).	Perie	
jemnými	pohybmi	a	má	kratší	cyklus	prania	v	porovnaní	s	
programom	na	bavlnené	odevy.
Na	závesy	a	záclony	použite	program	Syntetické	tkaniny	
40˚C	s	vybranými	funkciou	predpierania.	Pretože	ich	

6 18 7
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sieťovinová	štruktúra	spôsobuje	nadmernú	tvorbu	peny,	
perte	záclony/závesy	tak,	že	pridáte	malé	množstvo	
pracieho	prostriedku	do	priečinku	hlavného	prania.	Do	
priehradky	na	predpieranie	nedávajte	prací	prostriedok.
• Vlna
Tento	program	použite	na	pranie	vlnených	odevov.	Vyberte	
príslušnú	teplotu,	ktorá	je	v	súlade	so	štítkami	vašich	
odevov.	Na	vlnené	tkaniny	používajte	vhodné	pracie	
prostriedky.
Dodatočné programy 
Pre	špeciálne	prípady	má	prístroj	k	dispozícii	dodatočné	
programy.

C	 Dodatočné	programy	sa	môžu	líšiť	podľa	modelu	
vášho	prístroja.

• Jemné 30
Tento	program	použite	na	pranie	jemných	odevov.	V	
porovnaní	s	programom	pre	syntetické	tkaniny	perie	
jemnými	pohybmi	bez	predbežného	odstreďovania.
• Ručné
Na	tomto	programe	perte	svoje	vlnené/jemné	oblečenie,	
ktoré	má	štítky	„nevhodné	na	pranie	v	práčke“	a	pre	ktoré	
je	odporúčané	ručné	pranie.	Bielizeň	perie	veľmi	jemným	
praním,	ktoré	nepoškodzuje	odevy.
• Mini 30
Tento	program	použite	na	pranie	malého	množstva	mierne	
znečisteného	bavlneného	oblečenia	v	krátkom	čase	(30	
minút).
• Super 40
Tento	program	použite	na	pranie	vášho	oblečenia,	pre	
ktoré	nemôžete	použiť	program	pre	bavlnené	tkaniny	pri	
60	°C.	Dlhším	praním	pri	teplote	40	°C	poskytuje	rovnaké	
výsledky	ako	s	programom	pre	bavlnené	tkaniny	pri	60	°C,	
čím	šetrí	energiu.	
Špeciálne programy
Pre	zvláštne	použitie	môžete	vybrať	ktorýkoľvek	z	
nasledujúcich programov.
• Plákanie
Tento	program	použite	vtedy,	keď	chcete	oddelene	pláchať	
alebo	škrobiť.
• Odstreďovanie + Čerpanie
Tento	program	použite	na	využitie	dodatočného	cyklu	
odstredenia	bielizne,	alebo	na	vypustenie	vody	z	práčky.
Pred	výberom	tohto	programu	vyberte	požadované	otáčky	
odstreďovania	a	stlačte	tlačidlo	spustenia/pozastavenia/
zrušenia.	Prístroj	najskôr	vypustí	vodu,	ktorá	sa	v	ňom	
nachádza.	Potom	odstredí	bielizeň	nastavenými	otáčkami	
odstreďovania	a	vypustí	vodu,	ktorá	z	bielizne	vychádza.
Ak	chcete	iba	vypustiť	vodu,	bez	toho,	aby	sa	bielizeň	
odstredila,	vyberte	program	Čerpadlo	+	odstreďovanie	
a	potom	vyberte	funkciu	„Bez	odstreďovania“	pomocou	
tlačidla	nastavenia	otáčok	odstreďovania	v	závislosti	
od	modelu	vášho	prístroja	a	stlačte	tlačidlo	spustenia/
pozastavenia.

C	 Ak	váš	prístroj	neobsahuje	tlačidlo	nastavenia	
otáčok	odstreďovania	a	doplnkovú	funkciu	„Bez	
odstreďovania“	a	vy	si	želáte	vypustiť	len	vodu	
bez	odstredenia	prádla,	vyberte	program	Čerpadlo	
+	odstreďovanie	a	stlačte	tlačidlo	spustenia/

pozastavenia.	Po	dokončení	kroku	čerpadla	sa	prístroj	
prepne	na	krok	odstreďovania.	Stlačením	tlačidla	
spustenia/pozastavenia/zrušenia	prístroj	zastavte	
hneď,	ako	si	všimnete	otáčanie	bubna.

C	 Na	jemnú	bielizeň	použite	nižšie	otáčky	
odstreďovania.

Výber teploty
Pri	modeloch	vybavených	tlačidlom	nastavenia	teploty	
môžete	pomocou	tohto	tlačidla	vaše	odevy	prať	pri	želanej	
teplote.

A	 Poškodeniu	vašej	bielizne	zabránite	tak,	že	
nevyberiete	teplotu	prekračujúcu	teplotu	odporúčanú	
pre	vašu	bielizeň	v	časti	„Tabuľka	programov	a	
spotreby“.

Výber otáčok odstreďovania
Pri	modeloch	vybavených	tlačidlom	nastavenia	otáčok	
odstreďovania	môžete	pomocou	tohto	tlačidla	vaše	odevy	
odstreďovať	želanými	otáčkami.
Pri	modeloch	bez	tlačidla	nastavenia	otáčok	odstreďovania	
sa	odstreďovanie	vykoná	otáčkami	odporúčanými	pre	
zvolený	program.

C	 Ak	chcete	bielizeň	vybrať	bez	odstreďovania,	tlačidlo	
nastavenia	otáčok	odstreďovania	prepnite	do	polohy	
„Bez	odstreďovania“.	
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Tabuľka výberu programov a spotreby

•	:	Voliteľný
*	:	Automaticky	vybraný,	nedá	sa	zrušiť.
**:	Program	energetického	označovania	(EN	60456	Ed3)
-	:	Maximálne	zaťaženie	nájdete	v	popise	programu.

C	 Spotreba	vody	a	energie	sa	môžu	líšiť	od	uvedenej	tabuľky	vzhľadom	na	zmeny	tlaku	vody,	tvrdosti	vody	a	teploty,	
okolitej	teploty,	typu	a	množstva	bielizne,	výberu	pomocných	funkcií,	otáčok	odstreďovania	a	výkyvom	elektrického	
napätia.

C	 Prídavné	funkcie	v	tabuľke	sa	môžu	odlišovať	podľa	modelu	vášho	prístroja.

SK 28
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Bavlna 90 6 125 53 1.65 • • • • • •

Bavlna 60** 6 148 52 1.01 • • • • • •

Bavlna 60** 3 148 48 0.86 • • • • • •

Bavlna 40** 3 132 48 0.62 • • • • • •

Bavlna 40 6 105 53 1.33 • • • • • •

Bavlna Studené pranie 6 95 53 0.16 • • • • • •

Super 40 40 6 160 53 0.81 • • •

Syntetika 60 2.5 113 52 0.92 • • • • • •

Syntetika 40 2.5 125 52 0.56 • • • • • •

Syntetika 30 2.5 95 52 0.30 • • • • • •

Syntetika Studené pranie 2.5 90 52 0.15 • • • • • •

Jemné 30 30 2 65 45 0.36 • • • • •

Vlna 40 1.5 60 45 0.36 • • • • •

Vlna Studené pranie 1.5 50 45 0.02 • • • •

Ručné 30 1 45 32 0.21 • • •

Mini 30 30 2.5 30 43 0.17 • • •
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Výber prídavnej funkcie
Požadované	prídavné	funkcie	vyberte	pred	spustením	
programu.	Ďalej	môžete	tiež	zvoliť	alebo	zrušiť	prídavné	
funkcie,	ktoré	sú	vhodné	pre	aktuálny	program,	a	to	bez	
stlačenia	tlačidla	spustenie/pozastavenie/zrušenie,	keď	je	
prístroj	v	prevádzke.	Aby	ste	to	mohli	urobiť,	prístroj	musí	
byť	o	krok	pred	prídavnou	funkciou,	ktorú	idete	vybrať	
alebo	zrušiť.
Ak	prídavnú	funkciu	nie	je	možné	vybrať	alebo	zrušiť,	
indikátor	príslušnej	prídavnej	funkcie	trikrát	zabliká,	aby	
používateľa	upozornil	na	daný	stav.

C	 Niektoré	funkcie	nie	je	možné	vybrať	spoločne.	Ak	
je	pred	spustením	prístroja	vybraná	druhá	prídavná	
funkcia,	ktorá	koliduje	s	tou	prvou,	skôr	vybraná	
funkcia	bude	zrušená	a	prídavná	funkcia,	ktorá	bola	
vybraná	ako	druhá,	zostane	aktívna.	

C	 Prídavná	funkcia,	ktorá	nie	je	zlučiteľná	s	programom,	
nemôže	byť	zvolená.	(Pozrite	si	časť	„Tabuľka	
programov	a	spotreby“)

C	 Tlačidlá	prídavnej	funkcie	sa	môžu	líšiť	podľa	modelu	
prístroja.

• Predpierka
Predpieranie	je	užitočné	len	pri	silne	znečistenej	bielizni.	
Bez	použitia	predpierania	šetríte	energiu,	vodu,	prací	
prostriedok	a	čas.

C	 Pretože	ich	sieťovinová	štruktúra	spôsobuje	
nadmernú	tvorbu	peny,	perte	záclony/závesy	tak,	
že	pridáte	malé	množstvo	pracieho	prostriedku	
do	priečinku	hlavného	prania.	Do	priehradky	na	
predpieranie	nedávajte	prací	prostriedok.

• Plákanie Plus
Táto	funkcia	umožňuje	prístroju	vykonať	ďalšie	pláchanie	
nasledujúce	po	pláchaní,	ktoré	sa	uskutočnilo	po	
skončení	hlavného	prania.	Tým	sa	znižuje	riziko,	že	dôjde	
k	podráždeniu	citlivej	pokožky	(malé	deti,	pokožka	so	
sklonom	k	alergickej	reakcii	atď.)	z	dôvodu	prítomnosti	
minimálnych	pozostatkov	pracieho	prostriedku	na	bielizni.
• Plákanie stop
Ak	nejdete	vybrať	oblečenie	ihneď	po	skončení	programu,	
môžete	použiť	funkciu	podržanie	pláchania	a	ponechať	
bielizeň	vo	vode	po	poslednom	pláchaní,	aby	sa	zabránilo	
pokrčeniu	oblečenia,	ku	ktorému	by	došlo,	keby	sa	v	
spotrebiči	nenachádzala	voda.	
Ak	chcete	na	modeloch	vybavených	tlačidlom	nastavenia	
otáčok	odstreďovania	vykonať	odstreďovanie	bielizne	
vo	vode,	vyberte	otáčky	odstreďovania	a	stlačte	tlačidlo	
spustenia/pozastavenia/zrušenia.
Ak	chcete	vašu	bielizeň	odstreďovať	vo	vode	na	modeloch,	
ktoré	nemajú	tlačidlo	nastavenia	otáčok	odstreďovania,	
vyberte	program	Odstreďovanie	+	čerpadlo.	

C	 Na	týchto	modeloch	musíte	prístroj	zastaviť	stlačením	
tlačidla	spustenia/pozastavenia/zrušenia	pred	
prepnutím	na	krok	odstreďovania	a	po	dokončení	
kroku	čerpadla	a	vypustení	vody	z	prístroja.	Tým	sa	
voda	vo	vnútri	prístroja	vypustí	a	vaša	bielizeň	sa	
neodstredí.

• Bez ohrievania
Túto	funkciu	použite,	ak	chcete	vašu	bielizeň	prať	v	
studenej vode.

• Bez odstreďovania
Túto	funkciu	použite,	ak	nechcete,	aby	sa	vaše	oblečenie	
na konci programu odstredilo.
• Zníženie rýchlosti odstreďovania
Táto	funkcia	umožňuje	odstreďovanie	bielizne	pri	nižších	
otáčkach,	ako	sú	maximálne	otáčky	odstreďovania	
prístroja. 
Po	stlačení	tlačidla	zníženia	otáčok	sa	otáčky	
odstreďovania	obmedzia	na	minimálne	otáčky	uvedené	na	
ovládacom	paneli.

Spustenie programu
Na	spustenie	programu	stlačte	tlačidlo	spustenia/
pozastavenia/zrušenia.	Spustenie	programu	sa	označí	
rozsvietením	tlačidla	spustenia/pozastavenia/zrušenia.	
Vstupné	dvierka	sa	uzamknú	a	indikátor	vstupných	dvierok	
zhasne.

Detská zámka
Aby	ste	deťom	zabránili	v	manipulácii	s	prístrojom,	použite	
funkciu	detská	poistka.	Takto	môžete	zabrániť	všetkým	
zmenám	spusteného	programu.

C	 Keď	je	funkcia	detskej	zámky	aktívna,	môžete	zapnúť	
a	vypnúť	spotrebič	pomocou	tlačidla	zap./vyp.	Po	
opätovnom	zapnutí	spotrebiča	sa	program	obnoví	z	
miesta,	kde	sa	zastavil	so	zapnutou	detskou	zámkou.

Aktivácia	detskej	zámky:
Po	spustení	programu	súčasne	stlačte	a	podržte	tlačidlo	
1.	a	2.	prídavnej	funkcie	na	dobu	3	sekúnd.	Kontrolka	1.	
prídavnej	funkcie	bude	neprerušovane	blikať.
Deaktivácia	detskej	zámky:
Detskú	zámku	musíte	vypnúť,	ak	chcete	po	dokončení	
programu	spustiť	nový	program	alebo	ak	chcete	
prebiehajúci	program	prerušiť.	
Detskú	zámku	vypnite	súčasným	stlačením	a	podržaním	
tlačidla	1.	a	2.	prídavnej	funkcie	na	3	sekundy.	

Priebeh programu
Priebeh	prebiehajúceho	programu	sa	dá	sledovať	na	
indikátore	Sledovania	programu.	Na	začiatku	každého	
programového	kroku	sa	rozsvieti	príslušná	kontrolka	
indikátora	a	kontrolka	ukončeného	kroku	zhasne.
Ak	chcete	počas	priebehu	programu	zmeniť	nastavenia	
prídavnej	funkcie,	otáčok	a	teploty,	prístroj	musíte	prepnúť	
do	režimu	pozastavenia.	Stlačením	tlačidla	spustenia/
pozastavenia/zrušenia	sa	prístroj	prepne	do	režimu	
pozastavenia.	V	tomto	prípade	bude	blikať	kontrolka	
spustenia/pozastavenia/zrušenia.

C	 Ak	prístroj	neprejde	do	kroku	odstreďovania,	
môže	byť	zapnutá	funkcia	Podržanie	pláchania	
alebo	sa	mohol	zapnúť	systém	automatickej	
detekcie	nerovnomerného	zaťaženia,	čo	spôsobilo	
nerovnomerné	rozloženie	bielizne	v	prístroji.

Uzamknutie vstupných dvierok
Vstupné	dvierka	prístroja	sú	vybavené	uzamykacím	
systémom,	ktorý	bráni	otvoreniu	dvierok	v	prípadoch,	keď	
hladina	vody	v	prístroji	na	to	nie	je	vhodná.
Prístroj	po	prepnutí	do	režimu	pozastavenia	skontroluje	
hladinu	vody	vo	vnútri.	Ak	je	hladina	vhodná,	indikátor	
vstupných	dvierok	začne	do	1	-	2	minút	svietiť	nepretržite	
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a	vstupné	dvierka	sa	dajú	otvoriť.	
Ak	indikátor	vstupných	dvierok	nesvieti,	vstupné	dvierka	sa	
nedajú	otvoriť.	Ak	musíte	vstupné	dvierka	otvoriť	vtedy,	keď	
indikátor	vstupných	dvierok	nesvieti,	musíte	zrušiť	aktuálny	
program.	Pozrite	si	časť	„Zrušenie	programu“.

Zmena volieb po spustení programu
Ak	chcete	po	spustení	programu	zmeniť	vaše	nastavenia,	
prístroj	musíte	najprv	prepnúť	do	režimu	pozastavenia.

C	 Pôvodne	zvolený	program	bude	pokračovať	aj	v	
prípade,	ak	ste	nový	program	zvolili	zmenou	polohy	
tlačidla	výberu	programu,	pokým	bol	prístroj	v	
prevádzke	alebo	v	režime	pozastavenia.	Ak	chcete	
prací	program	zmeniť,	musíte	aktuálny	program	
zrušiť.	Pozrite	si	„Zrušenie	programu“.

Zmena prídavnej funkcie, otáčok a teploty
V	závislosti	od	dosiahnutého	kroku	programu	môžete	
zrušiť	alebo	zapnúť	prídavné	funkcie:	Pozrite	si	časť	„Výber	
prídavnej funkcie“. 
Môžete	tiež	zmeniť	nastavenia	otáčok	a	teploty:	Pozrite	si	
časť	„Výber	otáčok	odstreďovania“	a	„Výber	teploty“.

Pridanie alebo vybranie bielizne
Stlačením	tlačidla	spustenia/pozastavenia/zrušenia	sa	
prístroj	prepne	do	režimu	pozastavenia.	Počkajte,	kým	sa	
vstupné	dvierka	budú	dať	otvoriť.

C	 Ak	sa	do	1	-	2	minút	indikátor	vstupných	dvierok	
nerozsvieti,	znamená	to,	že	hladina	vody	v	prístroji	
nie	je	vhodná	a	bielizeň	nemôžete	pridať.	Program	
môžete	obnoviť	stlačením	tlačidla	spustenia/
pozastavenia/zrušenia.	Otvorte	vstupné	dvierka	a	
bielizeň	pridajte	alebo	odoberte.	Zatvorte	vstupné	
dvierka.	Ak	je	to	potrebné,	vykonajte	zmeny	
prídavných	funkcií,	nastavení	teploty	a	otáčok.		Na	
spustenie	spotrebiča	stlačte	tlačidlo	spustenia/
pozastavenia/zrušenia.	

Zrušenie programu
Aktuálny	program	zrušíte	stlačením	a	podržaním	tlačidla	
spustenia/pozastavenia/zrušenia	na	3	sekundy.	Na	
konci	tejto	doby	prístroj	vypustí	vodu,	ktorá	sa	v	ňom	
nachádza	alebo	môže	až	3-krát	napustiť	a	vypustiť	vodu	
kvôli	ochladeniu	bielizne.	Rozsvieti	sa	indikátor	prania	a	
ukončenia.	
Po	dokončení	vypúšťania	zhasnú	indikátora	spustenia/
pozastavenia/zrušenia	a	prania	a	začne	blikať	indikátor	
vstupných	dvierok.	
Keď	sa	vstupné	dvierka	dajú	otvoriť,	indikátor	vstupných	
dvierok	sa	rozsvieti	a	zostane	svietiť.	V	tomto	prípade	
môžete	vybrať	a	spustiť	nový	program.

Koniec programu
Po	dokončení	programu	sa	rozsvieti	indikátor	ukončenia	na	
indikátore	sledovania	programu.	
Stlačením	tlačidla	zap./vyp.	vypnite	spotrebič.	Vyberte	
bielizeň	a	zatvorte	vstupné	dvierka.	Váš	spotrebič	je	
pripravený	na	nasledujúci	cyklus	prania.

5 Údržba a čistenie
Ak	dodržiavate	pravidelné	intervaly	čistenia,	životnosť	
výrobku	sa	predĺži	a	zníži	sa	počet	často	sa	opakujúcich	
problémov.

Čistenie zásuvky na prací prášok
Zásuvku	na	prací	prášok	čistite	v	pravidelných	intervaloch	
(každých	4-5	cyklov	prania),	ako	je	to	uvedené	nižšie,	aby	
ste	zabránili	postupnému	nahromadeniu	pracieho	prášku.

Stlačte	bodkované	miesto	na	sifóne	v	priečinku	na	avivážny	
prostriedok	a	ťahajte	smerom	k	sebe	až	pokiaľ	priečinok	
nevytiahnete	z	práčky.

C	 Ak	sa	začne	v	priečinku	na	aviváž	zhromažďovať	viac	
ako	normálne	množstvo	zmesi	vody	a	aviváže,	sifón	
sa	musí	vyčistiť.

Umyte	zásuvku	na	prací	prášok	a	sifón	množstvom	vlažnej	
vody	v	umývadle.	Dajte	si	ochranné	rukavice	alebo	použite	
vhodnú	kefku,	aby	ste	počas	čistenia	usadenín	predišli	
kontaktu	pokožky	s	usadeninami	v	priečinku.		Po	vyčistení	
zasuňte	zásuvku	späť	na	svoje	miesto	a	uistite	sa,	že	sedí	
správne.

Vyčistenie filtrov na prívod vody
Filter	je	na	konci	každého	prívodného	ventilu	vody	na	
zadnej	strane	prístroja	a	tiež	na	konci	každej	hadice	na	
prívod	vody,	kde	je	pripojená	na	vodovodný	kohútik.	Tieto	
filtre	zabraňujú	preniknutiu	cudzích	látok	a	špiny	vo	vode	
do	práčky.	Keď	sa	filtre	zašpinia,	mali	by	sa	vyčistiť.

Zatvorte	kohútiky.	Odstráňte	matice	na	prívodných	
hadiciach	vody,	aby	ste	sa	dostali	k	filtrom	na	ventiloch	
prívodu	vody.	Vyčistite	ich	vhodnou	kefkou.	Ak	sú	filtre	
veľmi	špinavé,	môžete	ich	vytiahnuť	pomocou	klieští	
a	vyčistiť	ich.	Vyberte	filtre	na	rovných	koncoch	hadíc	
na	prívod	vody	spolu	s	tesniacimi	krúžkami	a	dôkladne	
ich	vyčistite	pod	tečúcou	vodou.	Tesniace	krúžky	a	filtre	
vráťte	starostlivo	na	ich	pôvodné	miesta	a	ručne	dotiahnite	
matice hadice.
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Vytiahnite	núdzovú	vypúšťaciu	hadicu	zo	sedla.	Na	koniec	
hadice	umiestnite	veľkú	nádobu.	Vypustite	vodu	do	
nádoby	vytiahnutím	zátky	na	konci	hadice.	Keď	je	nádoba	
plná,	zablokujte	prívod	hadice	tak,	že	nasadíte	zátku.	Po	
vyprázdnení	nádoby	zopakujte	vyššie	uvedený	postup	na	
úplné	vypustenie	vody	zo	spotrebiča.	Keď	je	vypúšťanie	
vody	hotové,	znovu	zatvorte	koniec	zátkou	a	upevnite	
hadicu	na	svoje	miesto.	Otočte	filter	čerpadla,	aby	ste	ho	
vybrali.
Vypustenie	vody,	keď	výrobok	nemá	núdzovú	vypúšťaciu	
hadicu:

Umiestnite	veľkú	nádobu	pred	filter,	aby	ste	zachytili	
vodu	vytekajúcu	z	filtra.	Uvoľňujte	filter	čerpadla	(proti	
smeru	hodinových	ručičiek),	pokiaľ	voda	nezačne	vytekať	
von.	Vytekajúcu	vodu	nasmerujte	do	nádoby,	ktorú	ste	
umiestnili	pred	filter.	Na	absorbovanie	rozliatej	vody	použite	
vždy	kus	látky.	Keď	voda	z	prístroja	prestane	vytekať,	filter	
úplne	vyberte	tak,	že	ho	otočíte.	Vyčistite	všetky	zvyšky	
vnútri	filtra,	rovnako	ako	prípadné	vlákna	v	priestore	oblasti	
lopatiek	čerpadla.	Namontujte	filter.

A	 Ak	má	váš	výrobok	prvok	vodnej	dýzy,	uistite	sa,	že	
filter	pasuje	na	svoje	pôvodné	miesto	v	čerpadle.	
Keď	montujete	filter	na	svoje	miesto,	nerobte	to	
nikdy	násilím.	Filter	úplne	usaďte	na	jeho	miesto.	V	
opačnom	prípade	môže	z	uzáveru	filtra	vytekať	voda.

Ak	sa	uzáver	filtra	skladá	z	dvoch	častí,	zatvorte	uzáver	
filtra	zatlačením	na	držiak.	Ak	sa	skladá	z	jedného	kusu,	
usaďte	najskôr	držiaky	v	dolnej	časti	na	svoje	miesta	a	
potom	zatlačením	na	hornú	stranu	ho	zatvorte.

Vypustenie zvyšnej vody 
a vyčistenie filtra čerpadla
Filtračný	systém	vo	vašom	prístroji	zabraňuje	tomu,	aby	
pevné	kúsky,	ako	sú	gombíky,	mince	a	vlákna	látok,	upchali	
lopatky	čerpadla	počas	vypúšťania	vody	použitej	na	pranie.	
Preto	sa	voda	bude	bez	akýchkoľvek	problémov	vypúšťať	a	
životnosť	čerpadla	sa	predĺži.
Ak	váš	prístroj	nevypúšťa	vodu,	filter	čerpadla	je	upchatý.	
Filter	musíte	čistiť	každé	3	mesiace,	bez	ohľadu	na	to,	či	je	
upchatý,	alebo	nie.	Voda	sa	musí	najskôr	vypustiť	von,	aby	
sa	filter	čerpadla	vyčistil.
Okrem	toho	pred	prepravou	prístroja	(napr.	pri	sťahovaní	sa	
do	iného	domu)	a	pre	prípad	zamrznutia	vody	musíte	vodu	
úplne	vypustiť.

A	 Cudzie	častice	ponechané	v	čerpadle	môžu	poškodiť	
váš	prístroj	alebo	môžu	spôsobiť	problémy	s	hlukom.

Aby	ste	vyčistili	špinavý	filter	a	a	vypustili	vodu:
Odpojte	prístroj,	aby	sa	prerušila	dodávka	elektriny.

A	 Teplota	vody	v	prístroji	sa	môže	zvýšiť	až	na	hodnotu	
90	ºC.	Aby	ste	sa	vyhli	riziku	popálenia,	filter	musíte	
vyčistiť	až	potom,	ako	sa	voda	v	prístroji	ochladí.

Otvorte	uzáver	filtra.
	 Ak	sa	uzáver	filtra	skladá	z	dvoch	častí,	stlačte	držiak	

na	uzávere	filtra	smerom	nadol	a	vytiahnite	túto	časť	
von	smerom	k	sebe.

Ak	sa	uzáver	filtra	skladá	z	jedného	kusu,	otvoríte	ho	
vytiahnutím	za	obe	strany	na	hornej	časti.

C	 Kryt	filtra	môžete	odstrániť	tak,	že	jemne	zatlačíte	
nadol	pomocou	tenkého	plastového	zašpicateného	
nástroja	cez	medzeru	nad	krytom	filtra.	Na	
demontovanie	krytu	nepoužívajte	kovové	zašpicatené	
nástroje.

Niektoré	z	našich	výrobkov	majú	núdzovú	vypúšťaciu	
hadicu	a	iné	nie.	Pre	vypustenie	vody	postupujte	podľa	
nižšie	uvedených	krokov.
Vypustenie	vody,	keď	má	výrobok	núdzovú	vypúšťaciu	
hadicu:
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6 Technické údaje

C	 Technické	údaje	sa	môžu	zmeniť	bez	predchádzajúceho	upozornenia	za	účelom	zlepšenia	kvality	výrobku.

C	 Údaje	v	tejto	príručke	sú	schematické	a	nemusia	sa	presne	zhodovať	s	vaším	výrobkom.	

C	 Hodnoty	uvedené	na	štítkoch	výrobku	alebo	v	sprievodnej	dokumentácii	boli	získané	v	laboratórnych	podmienkach	
v	súlade	s	príslušnými	normami.	Hodnoty	sa	môžu	meniť	podľa	prevádzkových	podmienok	a	podmienok	okolitého	
prostredia.

Modely

Maximálna kapacita na suchú bielizeň (kg)

Výška (cm)

Šírka (cm)

Hĺbka (cm)

Hmotnosť netto (±4 kg.)

Zdroj napájania (V/Hz)

Celkový prúd (A)

Celkový výkon (W)

Rýchlosť odstreďovania (max. ot./min.)

Spotreba v pohotovostnom režime (W)

Spotreba vo vypnutom stave (W)

WMB 60811 CS FM

6

84

60

45

60

230 V / 50Hz

10

2200

800

1.00

0.25

Tento	produkt	obsahuje	symbol	samostatného	roztriedenia	pre	odpadové	elektrické	a	elektronické	
vybavenie	(WEEE).
To	znamená,	že	s	týmto	produktom	sa	musí	narábať	v	súlade	s	európskou	normou	2002/96/ES,	aby	
sa	mohol	recyklovať	alebo	rozobrať,	čím	sa	minimalizuje	jeho	dopad	na	životné	prostredie.	Ohľadom	
ďalších	informácií	kontaktujte	vaše	miestne	alebo	okresné	úrady.

Elektronické	produkty,	ktoré	nie	sú	súčasťou	roztrieďovacieho	procesu,	sú	potenciálne	nebezpečné	
pre	životné	prostredie	a	ľudské	zdravie,	kvôli	prítomnosti	nebezpečných	látok.
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7 Riešenie problémov
Program	nie	je	možné	spustiť	alebo	vybrať.	
•	 Práčka	sa	mohla	prepnúť	do	ochranného	režimu	kvôli	problémom	s	prívodom	(ako	napríklad	sieťové	napätie,	

tlak	vody,	atď.).	>>>	Na 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlo spustenia/pozastavenia, aby ste 
vynulovali prístroj na výrobné nastavenia. (Pozrite si „Zrušenie programu“)

Voda	v	prístroji.
•	 Vo	výrobku	môže	ostať	trošku	vody,	čo	je	spôsobené	procesmi	kontroly	kvality	vo	výrobe.	>>>	Nie je to 

porucha. Voda nie je pre prístroj škodlivá.
Prístroj	vibruje	alebo	vydáva	hluk.
•	 Prístroj	môže	byť	nevyvážený.	>>>	Nastavte nožičku, aby ste prístroj vyrovnali.
•	 Do	filtra	čerpadla	mohol	vniknúť	tvrdý	predmet.	>>>	Vyčistite filter čerpadla.
•	 Prepravné	bezpečnostné	skrutky	neboli	odstránené.	>>>	Odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky.
•	 V	prístroji	môže	byť	príliš	malé	množstvo	bielizne.	>>>	Pridajte do práčky viac bielizne.
•	 Prístroj	môže	byť	preplnený	bielizňou.	>>>	Vyberte časť bielizne z prístroja alebo bielizeň ručne 

rozložte tak, aby sa homogénne vyvážilo v prístroji.
•	 Prístroj	môže	stáť	na	tvrdej	podložke.	>>>	Uistite sa, že prístroj neleží na žiadnom predmete.
Prístroj	sa	zastavil	krátko	po	spustení	programu.
•	 Prístroj	sa	mohol	prechodne	zastaviť	kvôli	nízkemu	napätiu.	>>>	Keď sa napätie vráti na normálnu 

úroveň, bude pokračovať v prevádzke.
Čas	programu	sa	neodpočítava.	(Na	modeloch	s	displejom)
•	 Časovač	sa	môže	zastaviť	počas	napúšťania	vody.	>>>	Indikátor časovača nebude odpočítavať, 

kým v prístroji nebude primerané množstvo vody. Prístroj bude čakať, pokiaľ v ňom nebude 
dostatočné množstvo vody, aby sa zabránilo slabým výsledkom prania kvôli nedostatku 
vody. Indikátor časovača bude potom pokračovať v odpočítavaní.

•	 Časovač	sa	môže	zastaviť	počas	kroku	ohrievania.	>>>	Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým 
prístroj nedosiahne zvolenú teplotu.

•	 Časovač	sa	môže	zastaviť	počas	kroku	odstreďovania.	>>>	Systém automatickej detekcie 
nevyváženého naplnenia sa mohol aktivovať kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v bubne. 

C	 Keď	bielizeň	nie	je	v	bubne	rovnomerne	rozložená,	prístroj	sa	neprepne	na	krok	odstreďovania,	aby	sa	zabránilo	
akémukoľvek	poškodeniu	prístroja	alebo	jeho	okolitého	prostredia.	Bielizeň	by	mala	byť	preskupená	a	opätovne	
odstredená.

Zo	zásuvky	na	prací	prášok	preteká	pena.
•	 Použili	ste	priveľa	pracieho	prostriedku.	>>>	Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu zmäkčovadla a ½ litra 

vody a nalejte ich do priečinku pre hlavné pranie v zásuvke na prací prostriedok.

C	 Do	spotrebiča	dajte	prací	prostriedok	vhodný	pre	programy	a	maximálne	zaťaženie,	ktoré	je	uvedené	v	časti	
„Tabuľka	programov	a	spotreby“.	Keď	používate	dodatočné	chemikálie	(odstraňovače	škvŕn,	bielidlá	atď.),	znížte	
množstvo	pracieho	prostriedku.

Bielizeň	zostane	na	konci	programu	mokrá
•	 Mohlo	sa	vyskytnúť	nadmerné	napenenie	a	mohol	sa	aktivovať	automatický	systém	pre	absorbovanie	peny,	a	to	

z	dôvodu	nadmerného	použitia	pracieho	prostriedku.	>>>	Používajte odporúčané množstvo pracieho 
prostriedku.

C	 Keď	bielizeň	nie	je	v	bubne	rovnomerne	rozložená,	prístroj	sa	neprepne	na	krok	odstreďovania,	aby	sa	zabránilo	
akémukoľvek	poškodeniu	prístroja	alebo	jeho	okolitého	prostredia.	Bielizeň	by	mala	byť	preskupená	a	opätovne	
odstredená.

A	 Ak	nedokážete	problém	odstrániť,	hoci	ste	postupovali	podľa	pokynov	uvedených	v	tejto	časti,	obráťte	sa	na	vášho	
predajcu	alebo	na	autorizovaného	servisného	technika.	Nikdy	sa	nepokúšajte	sami	opravovať	nefunkčný	výrobok.
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