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Ikona Titulek Popis

VAROVÁNÍ Nebezpečí vážného zranění nebo 
smrti

NEBEZPEČÍ ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM Nebezpečné napětí

POŽÁR Varování Riziko požáru / 
hořlavých materiálů

POZOR Nebezpečí úrazu nebo poškození 
majetku

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA Informace o správném provozu 
systému

Viz návod k použití

Horký povrch

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek. 

Tento návod k použití obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny pro provoz a údržbu vašeho 
spotřebiče. 
Prosím přečtěte si pozorně tento návod k použití před použitím přístroje a uchovejte ho pro budoucí použití.
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KAPITOLA 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Provozní napětí/frekvence (220–240) V~/50 Hz

Celkový proud (A) 10

Tlak vody (Mpa) Maximální 1 Mpa / Minimální 0,1 Mpa

Celkový výkon (W) 2100

Maximální kapacita náplně 
(suché prádlo) (kg) 7

• Neumísťujte pračku na koberec nebo podložku, která by bránila větrání základny. 
• Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud se nacházejí 
pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným 
používáním spotřebiče a chápou případná rizika s tím spojená. 

• Děti mladší 3 let se smí nacházet v blízkosti spotřebiče pouze tehdy, pokud se nacházejí pod 
neustálým dohledem. 

• V případě poškození napájecího kabelu kontaktujte nejbližší autorizovaný servis a požádejte 
o jeho výměnu. 

• Při připojování přívodu vody k vaší pračce používejte pouze novou přívodní hadici, která je 
dodávána s pračkou. Nikdy nepoužívejte staré, použité nebo poškozené přívodní hadice. 

• Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu 
dospělé osoby. 

POZNÁMKA
V případě, že chcete mít tento návod k použití v elektronické podobě, kontaktujte nás 
na následující adrese: “washmachine@standardtest.info“. Ve svém e-mailu uveďte název 
modelu a sériové číslo (20 číslic), které najdete na dvířkách spotřebiče.

VIZ NÁVOD K POUŽITÍ
Pozorně si přečtěte tento návod k použití.
Pračka je určena pouze pro domácí použití. Komerční použití má za následek ztrátu záruky. 
Tento návod k použití byl vytvořen pro více modelů, proto váš spotřebič nemusí disponovat 
některou z popsaných funkcí. Z tohoto důvodu je důležité při čtení návodu k použití věnovat 
zvláštní pozornost veškerým obrázkům. 

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

• Okolní teplota nezbytná pro provoz vaší pračky je 15 – 25 °C. 
• Pokud teplota klesne pod 0 °C, hadice mohou prasknout nebo elektronická karta nemusí 

fungovat správně. 
• Ujistěte se, že prádlo vložené do pračky neobsahuje cizí předměty, jako jsou hřebíky, jehly, 

zapalovače a mince. 
• Doporučuje se, abyste pro své první praní zvolili program 90˚ Bavlna bez prádla a polovinu 

přihrádky II na prací prostředek naplnili vhodným pracím prostředkem. 
• Na pracím prostředku a změkčovačích dlouhodobě vystavených vzduchu se mohou hromadit 

nečistoty. Změkčovač nebo prací prostředek vložte do přihrádky pouze na začátku každého praní. 
• Pokud pračku nebudete delší dobu používat, odpojte ji od elektrické sítě a uzavřete přívod vody. 

Doporučujeme také nechat dvířka otevřená, abyste zabránili hromadění vlhkosti uvnitř pračky. 
• V důsledku kontroly kvality během výroby může v pračce zůstat trochu vody. To neovlivní 

provoz pračky. 
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• Obal spotřebiče může být nebezpečný pro děti. Nedovolte dětem hrát si s obaly nebo malými 
částmi z pračky. 

• Obaly uložte na místo, kde na ně děti nemohou dosáhnout, nebo je zlikvidujte vhodným 
způsobem. 

• Programy s předpírkou používejte pouze na velmi znečištěné prádlo. 

POZOR
Nikdy neotevírejte přihrádku na prací prostředek, když je spotřebič v provozu. 

• V případě poruchy odpojte spotřebič od elektrické sítě a vypněte přívod vody. Nepokoušejte se 
provádět žádné opravy. Vždy kontaktujte autorizovaného servisního technika. 

• Nepřekračujte maximální náplň pracího programu, který jste zvolili.

POZOR
Nikdy neotevírejte dvířka, když je pračka v provozu.

• Praní prádla ušpiněného moukou může poškodit vaši pračku. 
• Řiďte se pokyny výrobce ohledně používání aviváže nebo podobných výrobků, které chcete 

v pračce použít. 
• Ujistěte se, že dvířka vaší pračky nejsou blokována a lze je zcela otevřít. 

Nainstalujte spotřebič na místo, které lze plně větrat a kde pokud možno neustále proudí vzduch.

POZOR
Přečtěte si tato varování. Řiďte se pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze, chráníte tak 
sebe i ostatní před riziky a smrtelnými zraněními.

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ

POZOR
Během provozu pračky se nedotýkejte vypouštěcí hadice ani vypuštěné vody. Vysoké teploty 
představují riziko popálení.
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NEBEZPEČÍ SMRTI ZPŮSOBENÉ ELEKTRICKÝM PROUDEM

• Nepřipojujte pračku k elektrické síti pomocí prodlužovacího kabelu. 
• Nezasunujte poškozenou zástrčku do zásuvky. 
• Nikdy nevyjímejte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Vždy 

tahejte za zástrčku. 
• Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu / zástrčky mokrýma 

rukama, protože by to mohlo způsobit zkrat nebo úraz elektrickým 
proudem. 

• Nedotýkejte se pračky, pokud máte mokré ruce nebo nohy. 
• Poškozený napájecí kabel / zástrčka může způsobit požár nebo úraz 

elektrickým proudem. Výměnu poškozeného napájecího kabelu smí 
provést pouze kvalifikovaný personál. 

POZOR
Nebezpečí vytopení

• Před umístěním vypouštěcí hadice do umyvadla zkontrolujte rychlost proudění vody. 
• Proveďte nezbytná opatření, abyste zabránili sklouznutí hadice. 
• Proud vody může hadici uvolnit, pokud není správně zajištěna. Ujistěte se, že odtokový otvor 

v umyvadle neblokuje špunt.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU

• Ve spotřebiči neskladujte hořlavé kapaliny. 
• Obsah síry v odstraňovačích barev může způsobit korozi. V pračce nikdy nepoužívejte prostředky 

na odstraňování barvy. 
• Nikdy nepoužívejte výrobky, které obsahují rozpouštědla. 
• Ujistěte se, že prádlo vložené do pračky neobsahuje cizí předměty, jako jsou hřebíky, jehly, 

zapalovače a mince.

Nebezpečí požáru a výbuchu

NEBEZPEČÍ PÁDU A ZRANĚNÍ

• Nešplhejte na pračku. 
• Ujistěte se, že hadice a kabely nezpůsobují nebezpečí zakopnutí. 
• Neotáčejte pračku dnem vzhůru ani na bok. 
• Nezvedejte pračku za dvířka ani přihrádku na prací prostředky. 

POZOR
Spotřebič musí být přepravován nejméně 2 osobami. 

POZOR
Bezpečnost dětí

• Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti spotřebiče. Děti by mohly ve spotřebiči uvíznout, což 
by vedlo k riziku smrti. 

• Nedovolte dětem, aby se dotýkaly skleněných dvířek, když je spotřebič v provozu. Povrch se 
stává extrémně horkým a může způsobit poškození kůže. 

• Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí. 
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• V případě konzumace pracích a čisticích prostředků nebo styku s kůží může dojít k otravě a 
podráždění. Čisticí materiály uchovávejte mimo dosah dětí.

BĚHEM PROVOZU 

• Domácí mazlíčky udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky. 
• Před instalací zkontrolujte obal pračky a po vybalení i její vnější povrch. Nepoužívejte pračku, 

pokud se zdá poškozená nebo pokud byl poškozen obal. 
• Instalaci pračky smí provést pouze autorizovaný servisní technik. Instalace spotřebiče jinou 

osobou může mít za následek ztrátu záruky. 
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými,smyslovými 

nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, 
pokud se nacházejí pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a 
bezpečným používáním spotřebiče a chápou případná rizika s tím spojená. Děti si se spotřebičem 
nesmí hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby. 

• Pračku používejte pouze pro praní prádla, které bylo výrobcem označeno jako vhodné pro 
praní v pračce. 

• Než pračku uvedete do provozu, odstraňte z její zadní části 4 přepravní šrouby a pryžové 
podložky. Pokud šrouby nebudou odstraněny, mohou způsobit silné vibrace, hluk a 
nesprávnou funkci pračky a vést ke ztrátě záruky. 

• Záruka se nevztahuje na škody způsobené vnějšími faktory, například požárem, záplavami a 
jinými zdroji poškození. 

• Tento návod nevyhazujte, uchovejte jej pro případné použití v budoucnu a předejte ho dalšímu 
vlastníkovi. 

POZNÁMKA
Technické údaje se mohou lišit v závislosti na zakoupeném produktu.

BALENÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Odstranění obalů

Obalové materiály chrání pračku před jakýmkoli poškozením, ke kterému může dojít během přepravy. 
Obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí, protože jsou recyklovatelné. Použití recyklovaného 
materiálu snižuje spotřebu surového materiálu a snižuje produkci odpadu.

INFORMACE O ÚSPORÁCH

Několik důležitých informací pro co nejefektivnější využití vaší pračky:

• Nepřekračujte maximální náplň pracího programu, který jste zvolili. To umožní, aby vaše pračka 
pracovala v úsporném režimu. 

• Nepoužívejte funkci předpírky pro lehce zašpiněné prádlo. To vám pomůže snížit spotřebu 
elektřiny a vody.
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CE prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že naše výrobky splňují platné evropské směrnice, rozhodnutí, nařízení a požadavky uvedené 
v referenčních normách. .

KAPITOLA 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VZHLED

1. Elektronický displej 
2. Volič programů
3. Horní kryt
4. Přihrádka na prací prášek
5. Buben

6. Kryt filtru čerpadla
7. Napouštěcí ventil
8. Napájecí kabel
9. Vypouštěcí hadice
10. Přepravní šrouby

5

6

2.1 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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TECHNICKÉ INFORMACE

Provozní napětí / frekvence (V / Hz) (220–240) V~/50Hz

Celkový proud (A) 10

Tlak vody (Mpa) Maximum: 1 Mpa Minimum: 0,1 Mpa

Celkový výkon (W) 2100

Maximální kapacita suchého prádla (kg) 7

Otáčky (ot / min) 1000

Číslo programu 15

Rozměry (mm)
Výška 
Šířka

Hloubka

845
597 
497

KAPITOLA 3. INSTALACE

ODSTRANĚNÍ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ
 

3

2

4

1. Než pračku uvedete do provozu, 
odstraňte z její zadní části 4 přepravní 
šrouby a pryžové podložky. Pokud 
šrouby nebudou odstraněny, mohou 
způsobit silné vibrace, hluk a 
nesprávnou funkci pračky a vést ke 
ztrátě záruky. 

2. Povolte přepravní šrouby otočením 
proti směru hodinových ručiček 
pomocí vhodného klíče. 

3. Vyjměte přepravní šrouby přímým 
vytažením. 

4. Vložte plastové záslepky dodané v 
sáčku s příslušenstvím do otvorů, které 
zůstaly po odstranění přepravních 
šroubů. Přepravní šrouby by měly 
být uschovány pro budoucí použití. 

POZNÁMKA
Před prvním použitím pračky odstraňte přepravní šrouby. Na poruchy vzniklé v důsledku 
provozu pračky s namontovanými přepravními šrouby se záruka nevztahuje. 
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NASTAVENÍ VYROVNÁVACÍCH NOŽIČEK / NASTAVENÍ NASTAVITELNÝCH ZARÁŽEK

1. Neinstalujte pračku na povrch (např. koberec), který by bránil větrání zespodu.

• Abyste zajistili tichý provoz bez vibrací, nainstalujte ji na pevný povrch. 
• Pračku můžete vyrovnat pomocí nastavitelných nožiček. 
• Povolte plastovou pojistnou matici. 

2. Chcete-li zvýšit výšku pračky, otočte nožičky ve směru hodinových ručiček. Chcete-li snížit 
výšku pračky, otočte nožičky proti směru hodinových ručiček. 

• Jakmile je pračka ve vodorovné poloze, utáhněte pojistné matice otočením ve směru hodinových 
ručiček.  

3. Nikdy nepodkládejte pračku lepenkou, dřevem ani jinými podobnými materiály

• Při zametání a mytí podlahy, na které je pračka umístěna, dávejte pozor, aby nedošlo k narušení 
vodorovné polohy pračky. 

1

X4
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ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

• Pračka vyžaduje síťové napájení 220 – 240 V, 50 Hz. 
• Napájecí kabel vaší pračky je vybaven uzemněnou zástrčkou. Tato zástrčka by měla být vždy 

zasunuta do uzemněné zásuvky 10 A. 
• Pokud nemáte vhodnou zásuvku a uzemněnou pojistku, obraťte se na kvalifikovaného 

elektrikáře. 
• Neodpovídáme za škody, které vzniknou v důsledku připojení spotřebiče k neuzemněné zásuvce. 

POZNÁMKA
Provoz pračky při nízkém napětím vede ke zkrácení životnosti a omezení výkonu.

1. V závislosti na specifikacích pračky může být vaše pračka připojena k přívodu studené vody 
nebo k přívodu studené a teplé vody. Hadice s bílým uzávěrem by měla být připojena k přívodu 
studené vody a hadice s červeným uzávěrem k přívodu horké vody (pokud je k dispozici). 

• Aby nedocházelo k úniku vody do spojů, je v balení s hadicí dodávána 1 nebo 2 matice (v 
závislosti na modelu vaší pračky). Tyto matice nasaďte na konec přívodní hadice, která se 
připojuje k přívodu vody 

2. Připojte nové přívodní hadice k vodovodnímu kohoutku se závitem ¾ ˝.  

• Připojte bílý konec přívodní hadice k bílému přívodnímu ventilu na zadní straně pračky a 
červený konec hadice k červenému přívodnímu ventilu (je-li použit). 

HADICE PRO PŘÍVOD VODY

1

3

2

4

10
 m

m3/4”
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˜ ˜

• Ručně utáhněte spoje. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného instalatéra. 
• Průtok vody s tlakem 0,1 – 1 MPa umožní vaší pračce pracovat s optimální účinností 

(tlak 0,1 MPa znamená, že přes plně otevřený kohoutek proteče více než 8 litrů vody za minutu). 

3. Jakmile provedete všechna připojení, zapněte přívod vody a pečlivě zkontrolujte těsnost. 
4. Zajistěte, aby nové hadice pro přívod vody nebyly přiskřípnuté, zalomené, zkroucené, přehnuté 

nebo zmačkané. 

• Pokud je vaše pračka připojena k přívodu horké vody, neměla by být teplota přívodu horké 
vody vyšší než 70 °C

POZNÁMKA
Pračka musí být připojena k přívodu vody pouze pomocí dodané nové přívodní hadice. Staré 
hadice nesmí být znovu použity.
.

ZAPOJENÍ ODTOKU VODY

̴ 95 cm

̴ 145 cm

95 cm 150 cm

̴ 140 cm

̴  95 cm

0 
- m

ax
. 1

00
 c

m

 • Připojte odtokovou hadici ke stojanu nebo k výstupnímu kolenu u umyvadla pomocí dalšího 
vybavení. 

• Nikdy se nepokoušejte vypouštěcí hadici prodloužit. 
• Hadici pro vypouštění vody z pračky nevkládejte do nádoby, kbelíku ani vany. 
• Ujistěte se, že hadice pro vypouštění vody není ohnutá, přehnutá, zmáčknutá ani prodloužená. 
• Vypouštěcí hadice se smí nacházet nanejvýš 100 cm od země. 
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KAPITOLA 4. PŘEHLED OVLÁDACÍHO PANELU

1. Přihrádka na prací prášek
2. Volič programů
3. Elektronický displej

1

2

3

4

5

6

1. Přihrádky na tekutý čisticí prostředek 
2. Zásobník na prací prášek
3. Zásobník na aviváž
4. Zásobník na prací prášek pro předpírku
5. Stupnice dávkování práškového pracího 

prostředku
6. Odměrka na práškový prací prostředek 

(*)
(*) Technické údaje se mohou lišit v 
závislosti na modelu spotřebiče.

EN - 12

• Make sure that the water drain hose is 
not bent, buckled, crushed or extended. 

• The water drain hose must be installed 
at a maximum height of 100 cm from the 
ground. 

4. CONTROLP ANEL OVERVIEW

3

1. Detergent Drawer
2. Programme Dial
3. Electronic Display 1. Liquid Detergent

2. Main Wa
3. Softener Compartment
4. Pre-Wa
5. Powder Detergent Level
6. Powder Detergent Scoop (*)

(*) Specifications may vary depending on 
the machine purchased.

PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PRÁŠEK
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ODDÍLY

Zásobník na prací prášek:

Tento oddíl je určen pro tekuté nebo práškové 
prací prostředky nebo odstraňovač vodního 
kamene. Měrka hladiny tekutého pracího 
prostředku se nachází uvnitř spotřebiče. (*)

Aviváž, škrob, prací prostředek:

Tento oddíl je určen pro změkčovadla, aviváže 
nebo škrob. Postupujte podle pokynů na obalu. 
Pokud změkčovadla po použití zanechají na 
prádle stopy, zkuste je zředit nebo použít tekuté 
změkčovadlo. 

Zásobník na prací prostředek pro předpírku: 

Tento zásobník byste měli používat, pouze pokud 
jste vybrali funkci předpírky. Doporučujeme 
používat funkci předpírky pouze pro velmi 
špinavé prádlo. 
(*) Technické údaje se mohou lišit v závislosti na 
modelu spotřebiče. 

VOLIČ PROGRAMŮ

program. 

4.4 

5.

5.1 

1

3

5

2

4

6

• Pro výběr požadovaného programu 
otáčejte voličem programů ve směru nebo 
proti směru hodinových ručiček, dokud 
značka na voliči programů neukáže na 
vybraný program. 

• Zkontrolujte, zda je volič programů přesně 
na programu, který chcete vybrat.
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1

3

5

7

2

4

6

ads
ape

ad
sap

ELEKTRONICKÝ DISPLEJ

1
6

7
2 3 5

1. Elektronický displej
2. Digitální displej
3. Tlačítko nastavení teploty vody
4. Tlačítko nastavení rychlosti otáček
5. Přídavná funkce odloženého startu
6. Tlačítko Start/Pauza
7. Kontrolka tlačítka Start/Pauza

Na displeji se zobrazí časovač odloženého startu (pokud je nastaven), nastavená teplota a rychlost otáček 
při ždímání a Po dokončení vybraného programu se na displeji zobrazí „--“. Displej také ukazuje, zda 
došlo k poruše pračky.

KAPITOLA 5. POUŽITÍ PRAČKY

PŘÍPRAVA PRÁDLA

1. Postupujte podle pokynů uvedených na 
štítcích na oděvu.

• Rozdělte prádlo podle typu (bavlna, 
syntetika, jemné, vlna atd.), teploty praní 
(studená, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C) a míry 
znečištění (mírně znečištěné, znečištěné, 
silně znečištěné).  

2. Nikdy neperte barevné a bílé prádlo 
dohromady.

• Tmavé látky mohou obsahovat přebytečné 
barvivo a měly byste je několikrát vyprat 
samostatně

3. Ujistěte se, že na prádle nebo v kapsách 
nejsou kovové předměty; pokud ano, 
odstraňte je. 

POZOR
Záruka se nevztahuje na poruchy, ke 
kterým dojde v důsledku poškození cizím 
materiálem.

 Může být 
bělené Nebělte Normální praní

Maximální teplota 
žehlení 150 °C

Maximální teplota 
žehlení 200 °C

Nežehlete

Může být chemicky 
čištěno

Nemůže být 
chemicky čištěno

Sušte položené

Nežehlivé Sušit zavěšené Nesušte v sušičce

Je povoleno chemické čištění 
v plynovém oleji, čistém 

alkoholu a R113

Perchlorethylen 
R11, R13, ropa

Perchlorinetylen 
R11, R113, plynový olej
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4. Zapněte zipy, všechny háčky a očka. 
5. Odstraňte kovové nebo plastové háčky záclon nebo je vložte do prací síťky nebo sáčku. 
6. Obraťte naruby textilie, jako jsou kalhoty, úplety, trička a mikiny. 
7. Ponožky, kapesníky a jiné drobné prádlo perte v ochranné síťce. 

 Může být 
bělené Nebělte Normální praní

Maximální teplota 
žehlení 150 °C

Maximální teplota 
žehlení 200 °C

Nežehlete

Může být chemicky 
čištěno

Nemůže být 
chemicky čištěno

Sušte položené

Nežehlivé Sušit zavěšené Nesušte v sušičce

Je povoleno chemické čištění 
v plynovém oleji, čistém 

alkoholu a R113

Perchlorethylen 
R11, R13, ropa

Perchlorinetylen 
R11, R113, plynový olej

P
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VLOŽENÍ PRÁDLA DO PRAČKY

• Otevřete dvířka pračky. 
• Rozložte prádlo rovnoměrně do pračky.

POZNÁMKA
Dávejte pozor, abyste nepřekročili maximální náplň bubnu, protože by to vedlo ke špatným 
výsledkům praní a ke zmačkání prádla. Informace o kapacitě pračky naleznete v tabulce 
pracích programů. 
Následující tabulka ukazuje přibližnou hmotnost běžných typů prádla: 

TYP PRÁDLA HMOTNOST (g)

Ručník 200

Povlečení 500

Župan 1200

Přikrývka 700

Povlak na polštář 200

Spodní prádlo 100

Ubrus 250

• Vložte každý kus prádla zvlášť. 
• Zkontrolujte, zda se mezi gumovým těsněním a dvířky nezachytily žádné předměty.
• Jemně zatlačte na dvířka, dokud nezaklapnou. 

• Ujistěte se, že jsou dvířka zcela zavřena, jinak se program nespustí.
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PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU DO PRAČKY

Množství pracího prostředku použitého v pračce závisí na následujících kritériích: 

• Pokud je prádlo jen mírně zašpiněné, nepředpírejte ho. Vložte malé množství pracího prostředku 
(podle údajů výrobce) do oddílu II zásuvky na prací prostředky. 

• Pokud je prádlo příliš znečištěné, vyberte program s předpírkou a vložte ¼ pracího prostředku, 
který se má použít, do oddílu I zásuvky na prací prostředek a zbytek do oddílu II. 

• V pračce používejte prací prostředky určené pro automatické pračky. Řiďte se pokyny výrobce 
ohledně množství pracího prostředku, které se má použít. 

• V oblastech s tvrdou vodou je zapotřebí více pracího prostředku. 
• Množství potřebného pracího prostředku se zvyšuje s většími dávkami prádla. 
• Do prostředního prostoru zásuvky na prací prostředek vložte změkčovač. Nepřekračujte rysku 

MAX. 
• Hustá změkčovadla mohou způsobit ucpání zásuvky a měla by být zředěna. 
• Tekuté prací prostředky je možné použít ve všech programech bez předpírky. V takovém případě 

zasuňte měrku hladiny tekutého pracího prostředku (*) do zdířek v oddílu II zásuvky na prací 
prostředek. Čárky na měrce použijte jako vodítko pro naplnění zásuvky na požadovanou úroveň.

(*) Technické údaje se mohou lišit v závislosti na modelu spotřebiče. 

OBSLUHA PRAČKY

1. Zapojte pračku do elektrické sítě. 
2. Zapněte přívod vody.  

• Otevřete dvířka pračky. 
• Rozložte prádlo rovnoměrně do pračky. 
• Jemně zatlačte na dvířka, dokud nezaklapnou

VÝBĚR PROGRAMU

Použijte tabulku programů a vyberte nejvhodnější program pro vaše prádlo. 

SYSTÉM DETEKCE POLOVIČNÍ NÁPLNĚ

Vaše pračka má funkci detekce poloviční náplně. Pokud do pračky vložíte méně než polovinu maximálního 
množství prádla, automaticky nastaví funkci poloviční náplně bez ohledu na vybraný program. To znamená, 
že dokončení vybraného programu zabere méně času a spotřebuje se méně vody a energie.
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PŘÍDAVNÉ FUNKCE

1. Výběr teploty

Pomocí tlačítka pro nastavení teploty vody změňte automaticky naprogramovanou teplotu vody

Po zvolení programu se automaticky nastaví maximální teplota pro tento program. Chcete-li teplotu změnit, 
stiskněte tlačítko pro nastavení teploty vody, dokud se na digitálním displeji nezobrazí požadovaná teplota.
Teplotu vody můžete postupně snižovat, a to mezi maximální teplotou vody vybraného programu a praním za 
studena (- C) jednoduše stisknutím tlačítka pro nastavení teploty.

2. Výběr rychlosti otáček při ždímání

Po zvolení programu se automaticky nastaví maximální rychlost ždímání. Chcete-li rychlost ždímání 
změnit v rozsahu od maximální rychlostí po žádné ždímání (- -), stiskněte tlačítko Rychlost otáček při 
ždímání, dokud se nezobrazí požadovaná rychlost. Pokud jste přeskočili požadovanou rychlost otáček při 
ždímání,opakovaně stiskněte tlačítko pro nastavení rychlosti ždímání, dokud se znovu nezobrazípožadovaná 
rychlost.

       3.        Časovač odloženého startu (*)3.

.

cyklu prania.

ponownego uzyskania tego czasu.

pralki.

-
Pauza w celu uruchomienia 
pralki wystarczy tylko raz 

.
-

.

programie prania.

5.8 

wybranego cyklu prania.

wybrany program zostanie zmieniony 

cykl w poprzednio wybranym programie. 

Tuto přídavnou funkci můžete použít pro odložení startu pracího cyklu o 1 až23 hodin.

Použití funkce odloženého startu:

• Stiskněte jednou tlačítko odloženého startu.
• Zobrazí se hlášení “01”. Na elektronickém displeji se rozsvítí .
• Stiskněte tlačítko odloženého startu, dokud nedosáhnete času, po jehož uplynutí má pračka 

spustit prací cyklus.
• Pokud jste přeskočili požadovaný čas odloženého startu, opakovaně stiskněte tlačítko pro 
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nastavení odloženého startu, dokud se na displeji znovu nezobrazí požadovaný čas.
• Chcete-li použít funkci odloženého startu, musíte stisknutím tlačítka Start/Pauza spustit pračku.
• Pokud chcete funkci odloženého startu zrušit:

Pokud jste stiskli tlačítko Start/Pauza pro spuštění pračky, stačí jednou stisknout tlačítko 
odloženého startu.     na displeji zhasne.
Pokud jste nestiskli tlačítko Start/Pauza, mačkejte tlačítko odloženého startu nepřetržitě, 
dokud na displeji nezhasne.     na displeji zhasne.

̶

̶

POZNÁMKA
V případě, že si přejete zvolit nějakou přídavnou funkci, když LED kontrolka přídavné funkce 
nesvítí, znamená to, že tuto funkci nelze použít ve zvoleném pracím programu.

Tlačítko Start/Pauza

3.

.

cyklu prania.

ponownego uzyskania tego czasu.

pralki.

-
Pauza w celu uruchomienia 
pralki wystarczy tylko raz 

.
-

.

programie prania.

5.8 

wybranego cyklu prania.

wybrany program zostanie zmieniony 

cykl w poprzednio wybranym programie. 

Stisknutím tlačítka Start/Pauza můžete vybraný program spustit nebo pozastavit spuštěný program. Pokud 
pračku přepnete do pohotovostního režimu, na displeji se rozbliká kontrolka Start/Pauza.

DĚTSKÁ POJISTKA

Funkce Dětská pojistka umožňuje uzamknout tlačítka, takže zvolený prací cyklus nelze nedopatřením změnit.
Chcete-li aktivovat dětskou pojistku, stiskněte a podržte současně tlačítka 2 a 3 po dobu nejméně 3 sekund. 
Po aktivaci dětské pojistky na elektronickém displeji 2 sekundy bliká „CL“.

3.

.

cyklu prania.

ponownego uzyskania tego czasu.

pralki.

-
Pauza w celu uruchomienia 
pralki wystarczy tylko raz 

.
-

.

programie prania.

5.8 

wybranego cyklu prania.

wybrany program zostanie zmieniony 

cykl w poprzednio wybranym programie. 

Pokud stisknete libovolné tlačítko nebo změníte voličem programů zvolený program při aktivní dětské 
pojistce, na elektronickém displeji bude 2 sekundy blikat symbol „CL“.
Pokud pračka již pere, dětská pojistka je aktivní a vy se pokusíte změnit program otočením voliče programů 
na polohu ZRUŠIT a následně na požadovaný program, pračka bude i nadále beze změny pokračovat v praní. 
Chcete-li deaktivovat dětskou pojistku, stiskněte a podržte současně tlačítka 2 a 3 po dobu nejméně 3 sekund, 
dokud z displeje nezmizí symbol „CL“.
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ZRUŠENÍ PROGRAMU 

Vybraný program lze kdykoliv zrušit:

1. Volič programů přepněte do polohy „STOP“.
2. Pračka zastaví prací cyklus a program se zruší.
3. Otočením voliče PROGRAMŮ na jakýkoliv jiný program vypustíte z pračky vodu.
4. Vaše pračka provede nezbytné vypouštění vody a zruší program.
5. Nyní můžete vybrat a spustit nový program.

KONEC PROGRAMU

Vaše pračka se sama zastaví, jakmile vybraný program skončí.

• Na displeji se rozbliká hlášení „- -“.
• Můžete otevřít dvířka pračky a vyjmout prádlo.
• Dvířka pračky nechte otevřená, aby mohla vnitřní část pračky vyschnout.
• Volič programů přepněte do polohy „STOP“.
• Pračku odpojte ze sítě.
• Zavřete přívod vody. 

Program Teplota praní 
(°C)

Maximální 
kapacita 
suchého 

prádla (kg)

Zásuvka 
na prací 
prášek

Trvání pro-
gramu 
(min.)

Typ prádla / Popisy

Bavlna *60-90-80-
70-40 7.0 2 230

Velmi špinavé, bavlněné 
a lněné prádlo. (Spodní 

prádlo, povlečení, 
ubrusy, ručníky (max. 

3,5 kg) atd.).

ECO 40-60 *40 - 60 7.0 2 208

Špinavá bavlna a lněný 
textil. (Spodní prádlo, 

povlečení, ubrusy, 
ručníky (max. 3,5 kg) 

atd.).

Předpírka - 
Bavlna

*60 - 50 
- 40 - 

30 - “- -C
7.0 1&2 164

Špinavá bavlna a lněný 
textil. (Spodní prádlo, 

povlečení, ubrusy, 
ručníky (max. 3,5 kg) 

atd.).

Bavlna 20 *20- “- -C” 3.5 2 96

Méně špinavý bavlněný 
a lněný textil. (Spodní 

prádlo, povlečení, 
ubrusy, ručníky (max. 
2,0kg), ložní prádlo 

atd.).

Barevné 
Prádlo

*40 - 30 - 
“- -C” 7,0 2 225

Méně špinavý bavlněný 
a lněný textil. (Spodní 

prádlo, povlečení, 
ubrusy, ručníky (max. 
3,5 kg), ložní prádlo 

atd.).

Vlna *30 - “- -C” 2.5 2 39 Vlněné prádlo s 
produktovými štítky.

Máchání *“- -C” 7.0 - 30
Další máchání 

jakéhokoli typu prádla 
po praní.

Antialergický *60 - 50 - 40 
- 30 - “- -C” 3.5 2 197 Dětské prádlo.

Odstřeďování/
Vypouštění *“- -C” 7.0 - 15

Další ždímání 
jakéhokoli typu prádla 

po prani.
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Program Teplota praní 
(°C)

Maximální 
kapacita 
suchého 

prádla (kg)

Zásuvka 
na prací 
prášek

Trvání pro-
gramu 
(min.)

Typ prádla / Popisy

Bavlna *60-90-80-
70-40 7.0 2 230

Velmi špinavé, bavlněné 
a lněné prádlo. (Spodní 

prádlo, povlečení, 
ubrusy, ručníky (max. 

3,5 kg) atd.).

ECO 40-60 *40 - 60 7.0 2 208

Špinavá bavlna a lněný 
textil. (Spodní prádlo, 

povlečení, ubrusy, 
ručníky (max. 3,5 kg) 

atd.).

Předpírka - 
Bavlna

*60 - 50 
- 40 - 

30 - “- -C
7.0 1&2 164

Špinavá bavlna a lněný 
textil. (Spodní prádlo, 

povlečení, ubrusy, 
ručníky (max. 3,5 kg) 

atd.).

Bavlna 20 *20- “- -C” 3.5 2 96

Méně špinavý bavlněný 
a lněný textil. (Spodní 

prádlo, povlečení, 
ubrusy, ručníky (max. 
2,0kg), ložní prádlo 

atd.).

Barevné 
Prádlo

*40 - 30 - 
“- -C” 7,0 2 225

Méně špinavý bavlněný 
a lněný textil. (Spodní 

prádlo, povlečení, 
ubrusy, ručníky (max. 
3,5 kg), ložní prádlo 

atd.).

Vlna *30 - “- -C” 2.5 2 39 Vlněné prádlo s 
produktovými štítky.

Máchání *“- -C” 7.0 - 30
Další máchání 

jakéhokoli typu prádla 
po praní.

Antialergický *60 - 50 - 40 
- 30 - “- -C” 3.5 2 197 Dětské prádlo.

Odstřeďování/
Vypouštění *“- -C” 7.0 - 15

Další ždímání 
jakéhokoli typu prádla 

po prani.

KAPITOLA 6. TABULKA PROGRAMŮ
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Program Teplota praní 
(°C)

Maximální 
kapacita 
suchého 

prádla (kg)

Zásuvka 
na prací 
prášek

Trvání pro-
gramu 
(min.)

Typ prádla / Popisy

Ruční praní *30 - “- -C” 2.5 2 90

Prádlo, u kterého je 
doporučeno 

praní v ruce, nebo 
jemné prádlo.

Syntetika/ 
Venkovní 
Oblečení

*40 - 30 - 
“- -C” 3.5 2 110

Velmi špinavý nebo 
syntetický textil. 

(Nylonové punčochy, 
trička, halenky, syntetické 

směsi atd.).

Smíšené *40 - 30 - 
“- -C” 3.5 2 105

Špinavý bavlněný, 
syntetický, barevný a 
lněný textil, lze prát 

dohromady.

Džíny / 
Tmavé 
oděvy

*30 - “- -C” 3.5 2 96

Černé a tmavé prádlo 
vyrobené z bavlny, 

směsných vláken nebo 
džínoviny. Perte naruby. 

Džíny často obsahují 
nadbytek barviva a 

mohou během prvních 
několika praní pouštět 
barvu. Světlé a tmavé 
prádlo perte zvlášť.

Rychlý 60’ 
60°C.

*60 - 50 
- 40 - 

30 - “- -C”
3.0 2 60

Špinavé, bavlněné, 
barevné a lněné textilie 
prané při 60 °C za 60 

minut.

(**) Rychlý 
15 min. *30 - “- -C” 2.0 2 15

Lehce znečištěný 
bavlněný, barevný a 
lněný textil můžete 

prát krátce, po dobu 15 
minut.



93

POZNÁMKA
DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE MŮŽE ZMĚNIT V ZÁVISLOSTI MNOŽSTVÍ PRÁDLA, 
TYPU VODY, OKOLNÍ TEPLOTĚ A VYBRANÝCH PŘÍDAVNÝCH FUNKCÍCH.

(*) Teplota vody programu je ve výchozím továrním nastavení.
(**) Vzhledem ke krátké době praní tohoto programu doporučujeme použít méně pracího prostředku. 

Pokud pračka detekuje nerovnoměrné zatížení, program může trvat déle než 15 minut. Dvířka pračky 
můžete otevřít 2 minuty po dokončení pracího cyklu. (Toto dvouminutové období není zahrnuto v době 
trvání programu).

Podle nařízení 1015/2010 a 1061/2010 je program 1 „standardním programem pro bavlnu při 60 °C“ a 
program 2 „standardním programem pro bavlnu při 40 °C“.Program Eco 40–60 dokáže společně ve stejném 
cyklu vyčistit běžně znečištěné bavlněné prádlo s doporučenou teplotou praní 40 °C nebo 60 °C a tento 
program se používá k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.

• Nejúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou zpravidla programy, které perou 
delší dobu při nižších teplotách.

• Naplnění pračky pro domácnost na kapacitu uvedenou výrobcem pro příslušné programy 
přispěje k úspoře energie a vody.

• Doba trvání programu, spotřeba energie a hodnoty spotřeby vody se mohou lišit v závislosti na 
hmotnosti a typu náplně, vybraných doplňkových funkcích, typu vody a okolní teplotě.

• Pro prací programy, které perou při nízké teplotě, se doporučuje používat tekutý prací prostředek. 
Množství pracího prostředku závisí na množství prádla a míře jeho znečištění. Řiďte se 
doporučeními výrobce pracího prostředku ohledně používaného množství.

• Rychlost odstřeďování má vliv na hluk a zbytkový obsah vlhkosti. Čím vyšší rychlost 
odstřeďování ve fázi odstřeďování, tím vyšší hluk a tím nižší zbytkový obsah vlhkosti.

• Přístup do databáze produktů, kde jsou uloženy informace o modelu, můžete získat načtením 
QR kódu na energetickém štítku. 
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Spotřeba 
energie

kWh/cyklus

Doba trvání 
programu

Hodin: Minut

Spotřeba vody
Litrů / cyklus

Max. 
Teplota °C

Zbytkový 
obsah 

vlhkosti%1000 
ot. za min.

7 2.22 03:00 76 81 62%

7 1.19 03:50 52 43 62%

7 1.16 0.40 0.30 03:28 2:40 2:40 38 30 25 50 27 23 62% 62% 62%

3.5 0.49 01:50 44 42 71%

3 0.99 01:00 31 58 62%

3.5 0.2 01:36 43 20 62%
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

• Používejte pouze prací prostředky, změkčovadla a doplňky vhodné pro automatické pračky. 
Vytvořila se nadměrná pěna a byl aktivován systém automatické absorpce pěny následkem 
použití příliš velkého množství pracího prostředku.

• Doporučujeme pravidelné čištění pračky každé 2 měsíce. Pro pravidelné čištění použijte 
program Drum Clean (čištění bubnu). Pokud vaše pračka nemá program Drum Clean, použijte 
program Cotton 90. Podle potřeby použijte jen vhodné přípravky na odstranění vodního kamene 
vyvinuté speciálně pro pračky.

• Nikdy neotevírejte dvířka, když je pračka v provozu. Dvířka pračky můžete otevřít 2 minuty 
po dokončení pracího cyklu. *

• Nikdy neotevírejte dvířka, když je pračka v provozu. Dvířka se otevřou okamžitě po ukončení 
pracího cyklu. *

• Činnosti instalace a oprav musí vždy provádět zástupci autorizovaného servisu, aby se předešlo 
možným rizikům. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout při procesech 
prováděných neoprávněnými osobami.

(*) Technické údaje se mohou lišit v závislosti na modelu spotřebiče. 

KAPITOLA 7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ

Před přistoupením k údržbě a čištění vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. 
Před zahájením údržby a čištění pračky zavřete přívod vody.

POZOR
K čištění pračky nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky, prostředky na čištění 
skla ani univerzální čisticí prostředky. Chemikálie v nich obsažené mohou poškodit plastové 
povrchy spotřebiče a další komponenty.
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FILTRY NA PŘÍVODU VODY

Filtry na přívodu vody zabraňují vniknutí nečistot a cizích materiálů do pračky. Doporučujeme vyčistit 
tyto filtry, jakmile do pračky nenatéká dostatek vody, ačkoliv je přívod vody zapnut a kohoutek otevřen. 
Doporučujeme čistit filtry přívodu vody každé 2 měsíce. 

• Odšroubujte přívodní hadici (hadice) z pračky. 
• Chcete-li vyjmout filtr přívodu vody z napouštěcího ventilu, použijte dlouhé kleštičky a opatrně 

odstraňte plastovou tyčinku na filtru. 
• Druhý filtr přívodu vody je umístěn na konci přívodní hadice, který jde do kohoutku. Chcete-

li vyjmout druhý filtr přívodu vody, použijte dlouhé kleštičky a opatrně odstraňte plastovou 
tyčinku na filtru. 

• Filtr důkladně vyčistěte měkkým kartáčem, omyjte mýdlovou vodou a důkladně opláchněte. 
Filtr jemným zatlačením vložte zpět na místo. 

POZOR
Filtry na přívodním ventilu vody mohou být zaneseny v důsledku nízké kvality vody nebo 
nedostatečné údržby a mohou se poškodit. To může způsobit únik vody. Na takovéto poruchy 
se nevztahuje záruka.
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FILTR ČERPADLA

1

3

5

2

4

6

Filtrační systém čerpadla ve vaší pračce 
prodlužuje životnost čerpadla tím, že zabraňuje 
vniknutí nečistot do pračky. Doporučujeme čistit 
filtr čerpadla každé 2 měsíce. Filtr čerpadla je 
umístěn za krytem v pravém předním dolním rohu. 

Čistění filtru čerpadla:

1. K otevření krytu čerpadla můžete 
použít odměrku na prací prášek (*) 
dodávanou se spotřebičem nebo 
měrku hladiny tekutého pracího 
prostředku. 

2. Zasuňte konec odměrky na prací 
prášek nebo měrky hladiny tekutého 
pracího prostředku do otvoru krytu a 
jemně zatlačte dozadu. Kryt se otevře.

• Před samotným otevřením umístěte pod kryt filtru nádobu, která zachytí veškerou vodu, 
která v pračce zbyla. 

• Uvolněte filtr otáčením proti směru hodinových ručiček a zatáhnutím jej vyjměte. Počkejte, 
až voda vyteče.

POZNÁMKA
V závislosti na množství vody uvnitř pračky bude pravděpodobně nutné několikrát 
vyprázdnit sběrnou nádobu na vodu.

3. Měkkým kartáčem odstraňte z filtru všechny cizí materiály. 
4. Po vyčištění znovu vložte filtr na místo a upevněte jej otáčením ve směru hodinových ručiček. 
5. Při zavírání krytu filtru se ujistěte, že držáky uvnitř krytu zapadají do otvorů na straně 

předního panelu. 
6. Zavřete kryt filtru. 

VAROVÁNÍ
Voda v čerpadle může být horká, před čištěním nebo údržbou počkejte, až vychladne.

(*) Technické údaje se mohou lišit v závislosti na modelu spotřebiče. 

PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PRÁŠEK

Používání pracího prostředku může časem vést k usazování zbytků v zásuvce na prací prostředek. 
Doporučujeme vyjmout zásuvku každé 2 měsíce a vyčistit nahromaděné zbytky.
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Vyjmutí zásuvky na prací prostředek:

• Vytáhněte zásuvku dopředu tak, aby byla zcela vysunutá. 

• Zatlačte na místo uvnitř zásuvky vyobrazené níže a zásuvku zcela vytáhněte.

• Vyjměte zásuvku na prací prostředek a demontujte proplachovací zátku. Důkladně odstraňte 
všechny zbytky změkčovadla. Po očištění vraťte zpět proplachovací zátku a zkontrolujte, zda 
je správně usazena. osadzony poprawnie. 

• Vyčistěte kartáčem a opláchněte velkým množstvím vody. 
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• Posbírejte zbytky uvnitř zásuvky na prací prostředek tak, aby nespadly do pračky.
• Vysušte zásuvku na prací prostředek ručníkem nebo suchým hadříkem a vložte ji zpět.

POZOR
Nemyjte zásuvku na prací prostředek v myčce na nádobí.

Zásobník na tekutý prací prostředek(*)

Pokud chcete vyčistit zásobník na tekutý prací prostředek, vyjměte jej, jak je znázorněno na obrázku níže, 
a důkladně vyčistěte zbytky pracího prostředku. Zásobník vraťte zpět. Ujistěte se, že v sifonu nezůstaly 
žádné zbytky.
(*) Technické údaje se mohou lišit v závislosti na modelu spotřebiče.

KAPITOLA 8. TĚLO / BUBEN

1 2

1. Tělo

K čištění vnějšího pouzdra použijte jemný neabrazivní čisticí prostředek nebo mýdlo a vodu. Otřete dosucha 
měkkým hadříkem.
 

2. Buben

Nenechávejte v pračce kovové předměty, jako jsou jehly, kancelářské sponky, mince atd. Tyto předměty 
vedou k tvorbě rzi na bubnu. K čištění rzi použijte čisticí prostředek bez obsahu chloru a postupujte podle 
pokynů výrobce čisticího prostředku. Nikdy nepoužívejte drátěnku nebo podobné tvrdé předměty k čištění 
skvrn od rzi. 

KAPITOLA 9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Opravu pračky by měla provádět autorizovaná servisní společnost. Pokud pračka vyžaduje opravu nebo 
pokud nemůžete vyřešit problém pomocí níže uvedených pokynů, měli byste: 

• Odpojit pračku od napájení. 
• Zavřít přívod vody. 
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CHYBA MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pračka se nezapne. 

Pračka není připojena k 
elektrické síti. Připojte pračku k elektrické síti.

Pojistky jsou vadné. Vyměňte pojistky. 

Žádné síťové napájení. Zkontrolujte napájení ze sítě. 

Tlačítko Start/Pauza nebylo 
stisknuto. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Pozice programového voliče 
„stop“. 

Volič programu přepněte do 
požadované polohy. 

Dvířka pračky nejsou úplně 
zavřena. Dveře pračky zavřete. 

Pračka nenapouští vodu. 

Vodovodní kohoutek je zavřen. Otevřete kohoutek. 

Hadice pro přívod vody může 
být zamotána. 

Zkontrolujte přívodní hadici a 
rozmotejte ji. 

Hadice pro přívod vody je 
ucpána. Vyčistěte filtry přívodní hadice. (*)

Přívodní filtr je ucpán. Vyčistěte filtry přívodu vody. (*)

Dvířka pračky nejsou úplně 
zavřena. Dveře pračky zavřete. 

Pračka nevypouští vodu. 

Vypouštěcí hadice je zanesena 
nebo zamotána. 

Zkontrolujte vypouštěcí hadici a 
poté ji vyčistěte nebo rozviňte. 

Filtr čerpadla je ucpán. Vyčistěte filtr čerpadla. (*)

V bubnu je prádlo příliš 
natlačeno k sobě.

Rozložte prádlo rovnoměrně do 
pračky. 

Pračka vibruje. 

Nožičky nebyly nastaveny. Seřiďte nožičky. (**)

Přepravní šrouby nebyly 
odstraněny. 

Odstraňte přepravní šrouby z 
pračky. (**)

Malé zatížení v bubnu. To nezabrání provozu pračky. 

Pračka je přetížená prádlem 
nebo je prádlo nerovnoměrně 

rozprostřeno. 

Nepřetěžujte buben. V bubnu 
rovnoměrně rozprostřete prádlo. 

Pračka je umístěna na tvrdém 
povrchu. 

Neumisťujte pračku na tvrdý 
povrch.

CHYBA MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V zásuvce na prací 
prostředek se vytváří 

nadměrné množství pěny.

Bylo použito nadměrné 
množství pracího prostředku. 

Stiskněte tlačítko Start/Pauza 
Chcete-li pěnění zastavit, rozřeďte 

jednu polévkovou lžíci změkčovače 
v 1/2 litru vody a nalijte ji do 

zásuvky na prací prostředek. Po 
5 – 10 minutách stiskněte tlačítko 

Start/Pauza. 

Byl použit nevhodný prací 
prostředek. 

V pračce používejte pouze 
prací prostředky vyrobené pro 

automatické pračky. 

Neuspokojivý výsledek 
praní. 

Vaše prádlo je pro vybraný 
program příliš špinavé. 

Pomocí informací v tabulce 
programů vyberte nejvhodnější 

program. 

Bylo použito příliš malé 
množství pracího prostředku. 

Používejte správné množství 
pracího prostředku podle pokynů 

na obalu. 

V pračce je příliš mnoho prádla. 
Zkontrolujte, zda nebyla 

překročena maximální kapacita pro 
vybraný program. 

Neuspokojivý výsledek 
praní. 

Tvrdá voda. Podle pokynů výrobce zvyšte 
množství pracího prostředku. 

V bubnu je prádlo příliš 
natlačeno k sobě. 

Zkontrolujte, zda je prádlo v bubnu 
rovnoměrně rozprostřeno. 

Jakmile se pračka naplní 
vodou, voda se vypouští.

Konec vypouštěcí hadice je pro 
pračku příliš nízko. 

Zkontrolujte, zda je vypouštěcí 
hadice ve vhodné výšce. (**). 

Během praní se v bubnu 
neobjevila voda. 

Žádná chyba. Voda je v části 
bubnu, která není viditelná.

Na prádle ulpívají 
zbytky pracího prostředku. 

Nerozpouštějící se částice 
některých pracích prostředků se 
mohou na vašem prádle objevit 

jako bílé skvrny. 

Po uschnutí proveďte další máchání 
nebo vyčistěte prádlo kartáčem.

Na prádle se objevují šedé 
skvrny.

Na vašem prádle je neošetřený 
olej, krém nebo mast. 

Pro příští praní používejte správné 
množství pracího prostředku podle 

pokynů na obalu. 

Cyklus ždímání neprobíhá 
nebo probíhá později, než 

se očekávalo. 

Žádná chyba. Byl aktivován 
systém nevyváženého zatížení. 

Systém kontroly nevyváženého 
zatížení se bude snažit prádlo 
rovnoměrně rozložit v bubnu. 

Ždímání začne, jakmile se 
prádlo rozloží. Při příštím praní 

rozprostřete prádlo v bubnu 
rovnoměrně. 
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CHYBA MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V zásuvce na prací 
prostředek se vytváří 

nadměrné množství pěny.

Bylo použito nadměrné 
množství pracího prostředku. 

Stiskněte tlačítko Start/Pauza 
Chcete-li pěnění zastavit, rozřeďte 

jednu polévkovou lžíci změkčovače 
v 1/2 litru vody a nalijte ji do 

zásuvky na prací prostředek. Po 
5 – 10 minutách stiskněte tlačítko 

Start/Pauza. 

Byl použit nevhodný prací 
prostředek. 

V pračce používejte pouze 
prací prostředky vyrobené pro 

automatické pračky. 

Neuspokojivý výsledek 
praní. 

Vaše prádlo je pro vybraný 
program příliš špinavé. 

Pomocí informací v tabulce 
programů vyberte nejvhodnější 

program. 

Bylo použito příliš malé 
množství pracího prostředku. 

Používejte správné množství 
pracího prostředku podle pokynů 

na obalu. 

V pračce je příliš mnoho prádla. 
Zkontrolujte, zda nebyla 

překročena maximální kapacita pro 
vybraný program. 

Neuspokojivý výsledek 
praní. 

Tvrdá voda. Podle pokynů výrobce zvyšte 
množství pracího prostředku. 

V bubnu je prádlo příliš 
natlačeno k sobě. 

Zkontrolujte, zda je prádlo v bubnu 
rovnoměrně rozprostřeno. 

Jakmile se pračka naplní 
vodou, voda se vypouští.

Konec vypouštěcí hadice je pro 
pračku příliš nízko. 

Zkontrolujte, zda je vypouštěcí 
hadice ve vhodné výšce. (**). 

Během praní se v bubnu 
neobjevila voda. 

Žádná chyba. Voda je v části 
bubnu, která není viditelná.

Na prádle ulpívají 
zbytky pracího prostředku. 

Nerozpouštějící se částice 
některých pracích prostředků se 
mohou na vašem prádle objevit 

jako bílé skvrny. 

Po uschnutí proveďte další máchání 
nebo vyčistěte prádlo kartáčem.

Na prádle se objevují šedé 
skvrny.

Na vašem prádle je neošetřený 
olej, krém nebo mast. 

Pro příští praní používejte správné 
množství pracího prostředku podle 

pokynů na obalu. 

Cyklus ždímání neprobíhá 
nebo probíhá později, než 

se očekávalo. 

Žádná chyba. Byl aktivován 
systém nevyváženého zatížení. 

Systém kontroly nevyváženého 
zatížení se bude snažit prádlo 
rovnoměrně rozložit v bubnu. 

Ždímání začne, jakmile se 
prádlo rozloží. Při příštím praní 

rozprostřete prádlo v bubnu 
rovnoměrně. 

*) Viz kapitola týkající se údržby a čištění pračky. 
(**) Viz kapitola týkající se instalace pračky. 
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KAPITOLA 10. AUTOMATICKÁ UPOZORNĚNÍ NA ZÁVADU A CO JE TŘEBA 
UDĚLAT

Pračka je vybavena vestavěným systémem detekce poruch. Poruchy jsou indikovány kombinací blikajících 
provozních kontrolek. Nejběžnější chybové kódy jsou uvedeny níže.

CHYBOVÝ KÓD PŘÍČINA NÁPRAVA

Er 01 Dvířka pračky nejsou správně 
zavřena.

Zavřete správně dvířka, dokud 
neuslyšíte cvaknutí. Pokud vaše 
pračka i nadále ukazuje závadu, 

pračku vypněte, odpojte a 
okamžitě kontaktujte nejbližší 

autorizovaný servis.

Er 02
Nedostatečný tlak vody nebo 

nízká hladina vody uvnitř 
pračky.

Zkontrolujte, zda je kohoutek 
zcela otevřen. Přívod vody může 

být odpojen. Pokud problém 
přetrvává, pračka se po chvíli 
automaticky zastaví. Pračku 
odpojte, zavřete kohoutek 
přívodu vody a kontaktujte 

nejbližší autorizovaný servis.

Er 03
Vadné čerpadlo, ucpaný filtr 

čerpadla nebo vadné elektrické 
zapojení čerpadla.

Vyčistěte filtr čerpadla. Pokud 
problém přetrvává, kontaktujte 

nejbližší autorizovaný servis. (*)

Er 04 V pračce je nadměrné množství 
vody.

Pračka vodu sama vypustí. 
Jakmile se voda vypustí, pračku 

vypněte a odpojte ji ze sítě. 
Zavřete kohoutek přívodu 

vody a kontaktujte nejbližší 
autorizovaný servis.

(*) Viz kapitola týkající se údržby a čištění pračky.
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LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno z vysoce jakostních materiálů a komponent, které jsou vhodné k 
opakovanému využití. 
Symbol přeškrtnuté popelnice umístěný na výrobku (obr. A) znamená, že výrobek musí být před odevzdáním 
do sběrny roztříděn v souladu s ustanoveními Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU. Pokud 
je na výrobku umístěn symbol přeškrtnuté popelnice (obr. B), znamená to, že výrobek obsahuje baterie, které 
musí být před odevzdáním do sběrny vyjmuty v souladu s ustanovením Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/66/ES. Taková značka informuje, že elektrická a elektronická zařízení i baterie (pokud jsou 
použity) nemohou být po použití zlikvidovány společně s jinými odpady pocházejícími z domácností. 
Uživatel je povinen předat spotřebované zařízení a baterie (pokud jsou použity) do sběrem použitého 
elektrického a elektronického odpadu a baterií (pokud se vyskytují). Sběrny takových odpadů, včetně sběren 
opotřebovaného zařízení, provozovatelé zpracujících provozů, distributoři (obchody), provozovatelé sběren 
tříděných komunálních odpadů (obecní jednotky) a jiné jednotky stanovené v zákonech tvoří příslušný 
systém umožňující odevzdání takového zařízení. 
Správná likvidace spotřebovaného zařízení a baterií (v případě použití) zabrání škodlivému působení 
na zdraví a životní prostředí vlivem obsahu nebezpečných látek a nesprávného skladování a zpracování 
takového spotřebiče. Domácnosti hrají důležitou roli při přispívání k opětovnému použití a využití, včetně 
recyklace spotřebovaného zařízení a v této fázi se formují základy, které mají vliv na zachování spolčených 
hodnot, jakým je čisté životní prostředí. Domácnosti jsou také jedním z větších uživatelů drobného zařízení 
a rozumné zacházení s nimi má v této fázi vliv na získávání druhotných surovin. 
V případě nevhodné likvidace tohoto zařízení mohou být uloženy pokuty v souladu s lokální legislativou. 
Pokud má zařízení zámek, je nutné ho pro zachování bezpečnosti všech osob, které mohou mít kontakt se 
zařízením, demontovat. 
Některé ledničky a mrazničky mají izolační materiál a chladicí médium z CFC. Proto je nutné zachovat 
zvláštní opatrnost, aby nedošlo ke znečištění životního prostředí, když budete svou starou ledničku likvidovat. 
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Зображення Підпис під ілюстрацією Опис товару

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Ризик тяжких травм або 
небезпека для життя

РИЗИК УРАЖЕННЯ 
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Ризик ураження небезпечною 
напругою

ПОЖЕЖА
Попередження: Ризик 
виникнення пожежі / 

легкозаймисті матеріали

УВАГА Ризик травм або матеріальних 
збитків

ВАЖЛИВО / ЗВЕРНІТЬ 
УВАГУ

Правильність використання 
системи

Прочитайте інструкції.

Гаряча поверхня

Дякуємо Вам за вибір цього продукту.

У цьому Посібнику користувача міститься важлива інформація щодо техніки безпеки та інструкції 
з експлуатації та технічного обслуговування Вашого приладу. Перш ніж користуватися своїм 
пристроєм, просимо вас прочитати цей Посібник користувача та зберегти цю книгу для подальшого 
використання.
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РОЗДІЛ 1. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Робоча напруга / частота (220–240) В~/50Гц

Сумарний струм (A) 10

Тиск води (МПа) Максимум 1 МПа / Мінімум 0,1 МПа

Повна потужність (Вт) 2100

Максимальне завантаження 
прання (суха білизна) (кг) 7

• Не встановлюйте машину на килим чи подібні поверхні, це порушить вентилювання 
основи. 

• Пристрій не призначено для використання особами (зокрема, дітьми) з обмеженими 
фізичними, сенсорними й розумовими здібностями або недостатніми досвідом і знаннями, 
окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню 
безпеку, чи проінструктовані такою особою. 

• Не дозволяйте дітям, які не досягли 3 років, наближатися до пристрою, за винятком 
випадків постійного нагляду за ними. 

• Зверніться в найближчий авторизований сервісний центр, щоб замінити пошкоджений 
шнур живлення. 

• Під час підведення води до вашої машини користуйтеся тільки новим шлангом подавання 
води. Ніколи не користуйтеся старими чи пошкодженими шлангами. 

• Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Чищення й технічне обслуговування не повинні 
здійснювати діти без нагляду дорослих. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Щоб отримати електронну копію цього посібника користувача, зверніться за адресою 
ел. скриньки: washingmachine@standardtest. info. В електронному листі вкажіть назву 
моделі й серійний номер (20 цифр), зазначений на дверцятах пристрою.

ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ.
Уважно прочитайте цей посібник користувача. 
Машину призначено виключно для домашнього використання. Комерційне використання 
машини може призвести до скасування гарантії. Цей посібник призначено для 
декількох моделей машин, тому придбаний прилад може не мати певних описаних у 
цьому посібнику характеристик. Тому під час ознайомлення з інформацією посібника 
користувача дуже важливо звертати увагу на всі значення. 

ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

• Потрібна робоча температура навколишнього середовища для пральної машини — 15–25 °С. 
• У разі температури нижче 0 °C шланги можуть розшаруватися або електронна плата може 

працювати неправильно. 
• Переконайтеся в тому, що завантажений у вашу пральну машину одяг не містить сторонніх 

предметів, як-от цвяхи, голки, запальнички й монети. 
• Під час першого прання рекомендовано вибрати програму «90° Бавовна», без 

завантаження білизни та із заповненим наполовину відповідним мийним засобом 
відділенням II висувного відсіку для мийного засобу. 

• Залишки забруднень можуть накопичуватися на мийних засобах і пом’якшувачах, що 
перебувають під впливом повітря протягом тривалого часу. Розміщення пом’якшувача 
або мийного засобу у висувному відсіку рекомендовано лише на початку кожного прання. 
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• У разі тривалого простоювання вимкніть пральну машину з розетки й перекрийте 
подавання води. Також рекомендовано залишати дверцята відкритими для запобігання 
накопиченню вологи всередині пральної машини. 

• Машина може містити певну кількість води, що обумовлено процедурами перевірки 
якості виробу на виробництві. Цей факт не впливає на функціонування вашої пральної 
машини. 

• Пакувальні матеріали пральної машини можуть бути небезпечними для дітей. Не 
дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами або дрібними деталями пральної 
машини. 

• Зберігайте пакувальні матеріали в місці, де діти не зможуть їх знайти, або утилізуйте ці 
матеріали належним чином. 

• Використовуйте цикл попереднього прання лише для дуже забрудненої білизни.

УВАГА
Ніколи не відкривайте висувний відсік для мийних засобів під час роботи машини. 

• У разі несправності від’єднайте машину від мережі живлення й перекрийте подавання 
води. Не намагайтеся самотужки виконувати ремонтні роботи. Завжди звертайтеся в 
уповноважену сервісну організацію. 

• Не перевищуйте значення максимального завантаження для вибраної програми прання.

УВАГА
У жодному разі не намагайтеся силоміць відкрити дверцята пральної машини, коли вона 
працює.

• Прання білизни зі слідами борошна може пошкодити машину. 
• Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо використання кондиціонера для тканин або 

інших подібних речовин, які ви плануєте використовувати в пральній машині. 
• Переконайтеся, що немає перешкод для дверцят пральної машини й вони можуть 

цілковито відритися

Установіть машину в цілковито вентильованому місці, бажано з постійним циркулюванням повітря

УВАГА
Ознайомтеся з цими правилами техніки безпеки. Дотримуйтесь інструкцій для особистого 
захисту й захисту інших людей від ризиків і смертельних травм.

РИЗИК ОПІКІВ

УВАГА
Не торкайтеся зливного шланга або води, яка зливається, під час роботи пральної 
машини. Високі температури обумовлюють небезпеку опіків.
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РИЗИК СМЕРТЕЛЬНОГО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ 
СТРУМОМ

• Не під’єднуйте пральну машину до електромережі за допомогою 
подовжувача. 

• Не під’єднуйте пошкоджену вилку до розетки. 
• У разі від’єднання вилки від розетки за жодних умов не тягніть 

за кабель. Завжди тримайтеся за вилку. 
• Ніколи не торкайтеся шнура живлення/вилки мокрими руками, 

оскільки це може спричинити коротке замикання або ураження 
електричним струмом. 

• Уникайте контакту з пральною машиною, якщо ваші руки або 
ноги мокрі. 

• Пошкоджений шнур живлення/вилка можуть призвести до 
виникнення пожежі або ураження електричним струмом. У 
разі пошкодження шнура живлення/вилки потрібно виконати 
їх заміну, яку має здійснювати тільки кваліфікований робітник. 

УВАГА
Ризик затоплення

• Перед установленням зливного шланга в зливний отвір перевірте витрату води. 
• Дотримуйтеся заходів для запобігання зісковзуванню шланга. 
• Потік води може змістити шланг, якщо його не зафіксовано належним чином. 

Переконайтеся в тому, що пробка зливного отвору не перекриває сам отвір.

НЕБЕЗПЕКА ПОЖЕЖ

• Не зберігайте легкозаймисті рідини поблизу машини. 
• Наявність сірки в засобах для видалення фарби може призвести до виникнення корозії. З 

цієї причини ніколи не додавайте засоби для видалення фарби в машину. 
• Ніколи не використовуйте засоби, які містять розчинники, у машину. 
• Переконайтеся в тому, що завантажений у вашу пральну машину одяг не містить сторонніх 

предметів, як-от цвяхи, голки, запальнички й монети. 

Ризик пожежі або вибуху

РИЗИК ПАДІННЯ АБО ТРАВМУВАННЯ

• Не варто намагатися залізти на машину. 
• Переконайтеся в тому, що шланги й кабелі не створюють небезпеки падіння. 
• Не перевертайте машину догори дном або набік. 
• Не піднімайте пральну машину, тримаючись за дверцята або висувний відсік для мийного 

засобу. 

УВАГА
Переміщення машини мають здійснювати щонайменше 2 особи.

УВАГА
Правила техніки безпеки для дітей

• Не залишайте дітей без нагляду поряд із машиною. Діти можуть випадково закритися в 
машині, що призведе до ризику смерті. 

• Не дозволяйте дітям торкатися скляних дверцят пристрою під час його роботи. Поверхня 
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дуже нагрівається, і це може спричинити пошкодження шкіри. 
• Тримайте пакувальний матеріал подалі від дітей. 
• У разі ковтання очисних і мийних засобів або їх контакту зі шкірою та очима можуть 

виникати отруєння й подразнення. Тримайте засоби для чищення подалі від дітей.

ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ 

• Не підпускайте домашніх тварин до машини. 
• Будь ласка, перевірте паковання машини перед установлюванням, а також зовнішню 

поверхню машини після розпакування. У разі виявлення пошкоджень машини або в разі 
відкритого паковання експлуатувати машину заборонено. 

• Установлювати машину має виключно уповноважена сервісна організація. Установлення 
особами, які не належать до уповноваженої сервісної організації, може призвести до 
скасування гарантії на виріб. 

• Цей пристрій можуть використовувати діти старше 8 років та особи з обмеженими 
фізичними, сенсорними й розумовими здібностями або недостатніми досвідом і 
знаннями, якщо вони перебувають під наглядом чи проінструктовані щодо належного 
експлуатування пристрою та усвідомлюють пов’язану з цим небезпеку. Не дозволяйте 
дітям гратися з пристроєм. Чищення й технічне обслуговування не мають здійснювати 
діти без нагляду дорослих. 

• Використовуйте машину тільки для речей, які виробник визначив як придатні для 
машинного прання. 

• Перед початком використання пральної машини зніміть 4 транспортних болти й 
гумові прокладки із задньої частини машини. Якщо болти не зняти, вони можуть 
спричинити значну вібрацію, шум і вихід машини з ладу, а також призвести до 
скасування гарантії на виріб. 

• Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені зовнішніми факторами, якот 
пожежа, затоплення й інші джерела пошкоджень. 

• Будь ласка, не викидайте цей посібник; зберігайте його для подальшого використання й 
передайте наступному власникові машини. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Технічні характеристики машини можуть відрізнятися залежно від придбаної моделі.

ПАКОВАННЯ Й ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Розпаковування

Паковання захищає машину від пошкоджень, які можуть виникнути під час транспортування. 
Пакувальні матеріали екологічно чисті, оскільки придатні для вторинної переробки. Використання 
вторинної сировини зменшує витрату первинного матеріалу та знижує рівень відходів.  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЕКОНОМІЇ

Нижче наведено важливу інформацію, яка допоможе вам ефективніше використовувати машину: 

• Не перевищуйте значення максимального завантаження для вибраної програми прання. 
Це забезпечить експлуатування машини в енергоощадному режимі. 

• Не використовуйте функцію попереднього прання для не дуже брудної білизни. Це 
допоможе заощадити електроенергію та воду.
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Робоча на- пруга/часто- та (В/Гц) (220–240) В~/50Гц

Сумарний струм (A) 10

Тиск води (МПа) Максимальний: 1 МПа Мінімальний: 0,1 МПа

Повна по- тужність (Вт) 2100

Максималь- ний об’єм сухої білизни (кг) 7

Кількість обертів від- жимання (об/хв) 1000

Кількість програм 15

Габаритні розміри (мм)
Висота 

Ширина
Глибина

845
597 
497

CE Декларація відповідності

Ми повідомляємо, що наша продукція відповідає чинним Європейським директивам, рішенням і 
Постановам та вимогам, зазначеним у вказаних стандартах. .

РОЗДІЛ 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД

1. Електронний дисплей 
2. Кругова шкала вибору програм
3. Верхній лоток
4. Висувний відсік для мийного засобу
5. Барабан

6. Кришка фільтра насоса
7. Клапан патрубка подавання води
8. Кабель живлення
9. Зливний шланг
10. Транспортні болти 

5

6

2.1 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча на- пруга/часто- та (В/Гц) (220–240) В~/50Гц

Сумарний струм (A) 10

Тиск води (МПа) Максимальний: 1 МПа Мінімальний: 0,1 МПа

Повна по- тужність (Вт) 2100

Максималь- ний об’єм сухої білизни (кг) 7

Кількість обертів від- жимання (об/хв) 1000

Кількість програм 15

Габаритні розміри (мм)
Висота 

Ширина
Глибина

845
597 
497

РОЗДІЛ 3. УСТАНОВЛЕННЯ

ЗНЯТТЯ ТРАНСПОРТНИХ БОЛТІВ
 

3

2

4

1. Перед початком використання 
пральної машини зніміть 4 
транспортних гвинти й гумові 
прокладки із задньої частини 
машини. Якщо болти не зняти, 
вони можуть спричинити значну 
вібрацію, шум, вихід машини з 
ладу та призвести до скасування 
гарантії. 

2. Ослабте транспортні болти, 
повернувши їх проти годинникової 
стрілки відповідним ключем. 

3. Зніміть транспортні болти, 
витягнувши їх з отворів. 

4. Установіть пластикові заглушки, 
які містяться в сумці допоміжних 
елементів, в отвори транспортних 
болтів. Транспортні болти треба 
зберігати для їх подальшого 
використання. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Перед першим використанням машини зніміть транспортні болти. На несправності, 
обумовлені роботою машини зі встановленими транспортними болтами, не поширюються 
гарантійні умови. 
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РЕГУЛЮВАННЯ НІЖОК / РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙОК

1. Не встановлюйте машину на поверхні (наприклад, килимові покриття), які перешкоджають 
вентилюванню біля основи. 

• Щоб забезпечити тиху роботу машини, без вібрацій, установіть її на тверду поверхню. 
• Вирівнювання машини здійснюється за допомогою регульованих ніжок. 
• Ослабте пластикову стопорну гайку. 

2. Для збільшення висоти машини поверніть ніжку за годинниковою стрілкою. Для 
зменшення висоти машини поверніть ніжку проти годинникової стрілки. 

• Після завершення процедури вирівнювання машини затягніть стопорні гайки, повертаючи 
їх за годинниковою стрілкою. 

3. Не підставляйте картон, дерево або інші подібні матеріали під пральну машину для її 
вирівнювання. 

• Під час чищення поверхні, на якій стоїть машина, подбайте про те, щоб не порушити 
рівень машини.

1

X4
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ПІД’ЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

• Пральна машина використовує живлення 220–240 В50 . 
• Мережевий шнур пральної машини оснащено заземленою вилкою. Ця вилка завжди 

повинна бути вставленою в розетку, призначену для номінального струму 10 амперів. 
• Якщо відповідної розетки й запобіжника немає, подбайте про те, щоб роботи виконував 

кваліфікований електрик. 
• Виробник не несе відповідальності за пошкодження, які виникли через використання 

незаземленого обладнання. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Використання машини під низькою напругою може призвести до зменшення повного 
строку служби вашої машини й обмеження її робочих характеристик.

ПІД’ЄДНАННЯ ШЛАНГА ПОДАВАННЯ ВОДИ

1. Машина може мати або одне з’єднання для підведення води (холодної), або два з’єднання 
для підведення води (гарячої та холодної), залежно від технічних характеристик машини. 
Шланг із білою заглушкою треба під’єднати до патрубка подавання холодної води, а шланг 
із червоною кришкою — до патрубка подавання гарячої води (якщо є). 

• Для запобігання протіканням води в місцях з’єднань у пакованні разом зі шлангом 
постачаються 1 або 2 гайки (залежно від специфікацій вашого пристрою). Установіть ці 
гайки на кінець(ці) шланга подавання води, що з’єднується з водогоном.

2. З’єднайте нові шланги подавання води з краном водогону, що має різьбу ¾˝.

• З’єднайте білий кінець шланга подавання води з білою заглушкою з клапаном подавання 
води з білою заглушкою на задньому боці машини, а кінець шланга з червоною заглушкою 
— із клапаном подавання води з червоною заглушкою (якщо є).

1

3

2

4

10
 m

m3/4”
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˜ ˜

• Затягніть з’єднання від руки. У разі виникнення запитань зверніться до 
кваліфікованого сантехніка. 

• Потік води з тиском 0,1–1 МПа забезпечить оптимальну роботу машини (тиск 0,1 МПа 
означає, що через цілковито відкритий кран за хвилину проходить понад 8 літрів води). 

3. Після виконання всіх з’єднань обережно ввімкніть подавання води й переконайтеся, що 
немає протікань. 

4. Переконайтеся в тому, що нові шланги подавання води не заблоковані, не зігнуті, не 
перекручені, не скручені й не передавлені. 

• Якщо машина має з’єднання для підведення гарячої води, температура такої гарячої води 
не повинна перевищувати 70 °C. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Пральну машину треба під’єднувати до водогону виключно за допомогою нового 
шланга, який є в комплекті. Не використовуйте старі шланги. 

ПІД’ЄДНАННЯ ДЛЯ ЗЛИВАННЯ ВОДИ

̴ 95 cm

̴ 145 cm

95 cm 150 cm

̴ 140 cm

̴  95 cm

0 
- m
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 • Використовуючи додаткове обладнання, під’єднайте шланг зливання води до трубопроводу 
або до зливного патрубка побутової раковини. 

• Ніколи подовжуйте шланг для зливання води. 
• Не встановлюйте шланг для зливання води з машини в контейнер, відро або ванну. 
• Переконайтеся, що шланг для зливання води не зігнутий, не скручений, не передавлений 

і не має подовжень. 
• Максимальна висота встановлення шланга для зливання води повинна становити 100 

см від землі. 
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РОЗДІЛ 4. ОГЛЯД ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

1. Висувний відсік для 
мийного засобу

2. Кругова шкала вибору 
програм

3. Електронний дисплей

1

2

3

4

5

6

1. Апарат для рідкого мийного засобу 
2. Основний відсік для мийного засобу
3. Відсік для пом’якшувача
4. Відсік для мийного засобу попереднього 

прання
5. Рівні порошкового мийного засобу
6. Лопатка для порошкового мийного 

засобу (*)
(*) Технічні характеристики можуть 
відрізнятися залежно від придбаної 
машини

EN - 12

• Make sure that the water drain hose is 
not bent, buckled, crushed or extended. 

• The water drain hose must be installed 
at a maximum height of 100 cm from the 
ground. 

4. CONTROLP ANEL OVERVIEW

3

1. Detergent Drawer
2. Programme Dial
3. Electronic Display 1. Liquid Detergent

2. Main Wa
3. Softener Compartment
4. Pre-Wa
5. Powder Detergent Level
6. Powder Detergent Scoop (*)

(*) Specifications may vary depending on 
the machine purchased.

ВИСУВНИЙ ВІДСІК ДЛЯ МИЙНОГО 
ЗАСОБУ
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ВІДСІКИ

Основний відсік для мийного засобу 

Цей відсік призначено для рідких або 
порошкових мийних засобів або ж для 
засобів для видалення накипу. Пластину 
рівня рідкого мийного засобу передбачено 
всередині пральної машини. (*)

Відсік для кондиціонерів тканини, крохмалю й мийного засобу:

Цей відсік призначено для засобів пом’якшення, 
кондиціонерів або крохмалю. Дотримуйтесь 
інструкцій на пакованнях засобів. Якщо після 
використання пом’якшувачів залишаються 
рештки, спробуйте їх розчинити або ж 
використовуйте рідкий засіб для пом’якшування.

Відсік для мийного засобу попереднього прання 
Цей відсік треба використовувати лише в 
разі вибору функції попереднього прання. 
Функцію попереднього прання рекомендовано 
використовувати лише для дуже брудної 
білизни. 
(*) Технічні характеристики можуть відрізнятися 
залежно від придбаної машини. 

КРУГОВА ШКАЛА ВИБОРУ ПРОГРАМ

program. 

4.4 

5.

5.1 

1

3

5

2

4

6

• Щоб вибрати потрібну програму, 
повертайте кругову шкалу вибору 
програм за годинниковою стрілкою або 
проти неї, доки маркер на шкалі вибору 
програм не вкаже на потрібну програму. 

• Переконайтеся в тому, що кругову 
шкалу вибору програм установлено 
саме на бажаній для виконання програмі. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ДИСПЛЕЙ

1
6

7
2 3 5

1. Електронний дисплей
2. Цифровий дисплей
3. Кнопка регулювання температури 
4. води
5. Кнопка регулювання швидкості, об/хв
6. Додаткова функція затримки запуску
7. Кнопка «Старт/Пауза»
8. Індикатор кнопки «Старт/Пауза»

На панелі дисплея відображаються таймер затримки прання (якщо встановлено), вибір температури, 
швидкість віджимання . Панель дисплея відображає повідомлення «--» («Завершення») після 
завершення вибраної програми прання. Панель дисплея також відображає інформацію щодо 
несправності машини.

РОЗДІЛ 5. ВИКОРИСТАННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

ПІДГОТОВКА БІЛИЗНИ

1. Дотримуйтеся зазначених на етикетках 
інструкцій щодо догляду за одягом.  

• Відокремте речі для прання відповідно 
до типу (бавовна, синтетика, делікатні 
тканини, шерсть тощо), температури 
прання (у холодній воді, за 30°C, 40°C, 
60°C, 90°C) і за ступенем забруднення 
(легкі забруднення, плями, значні 
забруднення).  

2. Не варто прати кольорову й білу білизну 
разом. 

• Темний текстиль може містити надлишки 
барвника, і його варто прати окремо, 
кілька разів.  

3. Переконайтеся, що немає металевих 
матеріалів на білизні або в кишенях; 
інакше їх треба вийняти. 

УВАГА
Гарантія не поширюється на несправності, 
обумовлені пошкодженням машини 
сторонніми матеріалами.  
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ТИП БІЛИЗНИ ВАГА (г)

Рушник 200

Постільна білизна 500

Купальний халат 1200

Стьобана ковдра 700

Наволочк 200

Нижня білизна 100

Скатертина 250

4. Застебніть блискавки, усі гачки й петлі. 
5. Зніміть металеві або пластмасові гачки зі штор або покладіть їх у мішок для прання. 
6. Вироби з текстилю, як-от штани, трикотаж, футболки й сорочки. 
7. Шкарпетки, хустинки й інші дрібні предмети треба прати в мішку для прання

Може 
знебарвлюватися

Не використовувати 
відбілювачі

Стандартне 
прання

Максимальна температура 
прасування — 150 °C

Максимальна температура 
прасування — 200 °C

Не прасувати

Допускається 
сухе чищення

Без сухого 
чищення 

Сушити в горизонтальному 
положенні

Сушити без 
віджимання

Вивісити для 
сушіння

Не сушити в 
пральній машині

Допускається сухе чищення 
газовою олією, чистим 

спиртом та R113

Перхлоретилен 
R11, R13, бензин

Перхлоретилен 
R11, R113, газова олія

P
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ЗАВАНТАЖЕННЯ БІЛИЗНИ В МАШИНУ

• Відкрийте дверцята машини. 
• Рівномірно розподіліть білизну в 

машині.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Уникайте перевищення максимального значення завантаження барабана, оскільки 
це призведе до незадовільних результатів прання та спричинить зминання білизни. 
Щоб дізнатися більше про об’єми завантаження, див. таблиці програм прання. У 
таблицінижче зазначено приблизну вагу стандартних елементів білизни: 

ТИП БІЛИЗНИ ВАГА (г)

Рушник 200

Постільна білизна 500

Купальний халат 1200

Стьобана ковдра 700

Наволочк 200

Нижня білизна 100

Скатертина 250

• Завантажуйте кожну річ окремо. 
• Переконайтеся між гумовим ущільненням і дверцятами не потрапили предмети білизни. 
• Обережно натискаючи на дверцята, закрийте їх до 

• Переконайтеся в тому, що дверцята цілковито закрито, інакше програма не запуститься. 
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ДОДАВАННЯ МИЙНОГО ЗАСОБУ В МАШИНУ

Кількість мийного засобу, як потрібно додати в машину, залежить від таких критеріїв: 

• Якщо одяг лише злегка забруднений, не використовуйте попереднє прання. Покладіть 
невелику кількість мийного засобу (як зазначено виробником) у відсік II висувного відсіку 
для мийного засобу. 

• Якщо одяг дуже забруднений, виберіть програму з попереднім пранням і покладіть ¼ від 
кількості мийного засобу, який буде використовуватися, у відсік I, а решту — у відсік II 
висувного відсіку для мийного засобу. 

• Використовуйте мийні засоби, призначені для автоматичних пральних машин. 
Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо кількості мийного засобу. 

• У регіонах із більш жорсткою водою знадобиться більше мийного засобу. 
• Потрібна кількість мийного засобу збільшуватиметься зі збільшенням завантаження 

пральної машини. 
• Покладіть засіб для пом’якшення в середній відсік висувного відсіку для мийного засобу. 

Не перевищуйте рівень із позначкою MAX. 
• Густі засоби для пом’якшення можуть спричинити засмічення висувного відсіку, їх треба 

розчиняти. 
• Для всіх програм без попереднього прання можна використовувати рідкі мийні засоби. 

Для цього встановіть пластину рівня рідкого мийного засобу (*) у напрямні відсіку II 
висувного відсіку для мийного засобу. Використовуючи лінії на пластині як орієнтири, 
заповніть висувний відсік до потрібного рівня. .

(*) Технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від придбаної машини.

РОБОТА З МАШИНОЮ
1. Під’єднайте пральну машину до 

мережі живлення. 
2. Увімкніть подавання води.  

• Відкрийте дверцята машини. 
• Рівномірно розподіліть білизну в 

машині. 
• Обережно натискаючи на дверцята, 

закрийте їх до 

ВИБІР ПРОГРАМИ

За допомогою таблиць програм виберіть відповідну програму для білизни.

СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ НЕДОСТАТНЬОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ

Вашу машину оснащено функцією виявлення рівня недостатнього завантаження. 
У разі розміщення в машині білизни, вага якої не перевищує значення половини максимального 
завантаження білизни, пральна машина автоматично задасть функцію недостатнього завантаження, 
незалежно від вибраної програми. Тобто виконання вибраної програми забере менше часу, водночас 
використовуватиметься менше води й електроенергії.
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ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ 

1. Вибір температури

Для зміни автоматично запрограмованого значення температури води для прання використовуйте 
кнопку регулювання температури води.

Під час вибору програми максимальна температура для цієї програми вибирається автоматично. 
Для регулювання температури треба натискати кнопку регулювання температури води доти, доки на 
цифровому дисплеї не з’явиться бажане значення температури.За допомогою кнопки регулювання 
температури прання можна поступово зменшувати температуру прання, вибираючи між максимальною 
температурою та пранням у холодній воді (- - C).

2. Вибір швидкості віджимання

Під час вибору програми максимальне значення частоти обертання під час віджимання для цієї 
програми вибирається автоматично. Для регулювання частоти обертання під час віджимання в 
діапазоні між максимальною швидкістю та варіантом скасування віджимання (- -) натискайте 
кнопку «Швидкість віджимання» доти, доки не з’явиться бажане значення частоти обертання.Якщо 
ви пропустили бажане значення частоти обертання віджимання, натискайте кнопку регулювання 
швидкості віджимання до повторного відображення значення на дисплеї.

       3.        Функція затримки таймера3.

.

cyklu prania.

ponownego uzyskania tego czasu.

pralki.

-
Pauza w celu uruchomienia 
pralki wystarczy tylko raz 

.
-

.

programie prania.

5.8 

wybranego cyklu prania.

wybrany program zostanie zmieniony 

cykl w poprzednio wybranym programie. 

Використання цієї допоміжної функції забезпечить відтермінування початку циклу прання в діапазоні 
від 1 до23 годин.Щоб використати функцію затримки початку циклу прання:

• Натисніть кнопку затримки один раз.
• На електронному дисплеї з’явиться повідомлення «01» («1 година») .
• Натискайте кнопку затримки доти, доки на екрані не з’явиться бажане значення часу 

відтермінування початку циклу прання.
• Якщо ви пропустили бажане значення часу затримки, натискайте кнопку затримки до 
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повторного відображення значення на дисплеї.
• Для використання функції затримки початку циклу прання натисніть кнопку «Старт/

Пауза».
• Щоб скасувати функцію затримки прання:

Після натискання кнопки «Старт/Пауза» для запуску машини потрібно просто один раз 
натиснути кнопку затримки. Після цього позначка       на електронному дисплеї зникне.
Якщо ви не натиснули кнопку «Старт/Пауза», натисніть та утримуйте кнопку затримки 
доти, доки не      зникне з електронного дисплея, а       не з’явиться на електронному дисплеї.

̶

̶

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Якщо потрібно вибрати допоміжну функцію і якщо світлодіодний індикатор допоміжної 
функції не світиться, це означає, що ця функція недоступна для вибраної програми прання.

Кнопка «Старт/Пауза»

3.

.

cyklu prania.

ponownego uzyskania tego czasu.

pralki.

-
Pauza w celu uruchomienia 
pralki wystarczy tylko raz 

.
-

.

programie prania.

5.8 

wybranego cyklu prania.

wybrany program zostanie zmieniony 

cykl w poprzednio wybranym programie. 

За допомогою кнопки «Старт/Пауза» ви можете запустити або призупинити вибрану програму. 
Якщо ввімкнути режим очікування машини, на електронному дисплеї почне блимати світлодіодний 
індикатор «Старт/Пауза». 

CHILD LOCK (БЛОКУВАННЯ ПРИСТРОЮ)

Функція «Блокування від дітей» дає змогу блокувати кнопки з метою запобігання ненавмисній зміні 
вибраного циклу прання.Для активування «Блокування від дітей» одночасно натисніть та утримуйте 
кнопки 2 і 3 щонайменше 3 секунди. Після активування функції «Блокування від дітей» на 
електронному дисплеї протягом 2 секунд блиматиме повідомлення «CL». 

3.

.

cyklu prania.

ponownego uzyskania tego czasu.

pralki.

-
Pauza w celu uruchomienia 
pralki wystarczy tylko raz 

.
-

.

programie prania.

5.8 

wybranego cyklu prania.

wybrany program zostanie zmieniony 

cykl w poprzednio wybranym programie. 

У разі натискання будь-якої кнопки або зміни вибраної програми за увімкненої функції «Блокування 
від дітей» на електронному дисплеї протягом 2 секунд блиматиме позначка «CL».Якщо за умови 
увімкненої функції «Блокування від дітей» та під час виконання будь-якої програми перевести кнопку 
програми в положення вимкнення CANCEL і вибрати іншу програму, машина продовжить виконання 
попередньо вибраної програми з того місця, де її було перервано. Для деактивування «Блокування 
від дітей» одночасно натисніть та утримуйте кнопки 2 і 3 щонайменше 3 секунди, після чого на 
електронному дисплеї позначка «CL» зникне. 
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СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

Для скасування програми, що виконується:

1. Установіть кругову шкалу вибору програми в положення STOP.
2. Машина припинить виконання циклу прання, і програму буде скасовано.
3. Установіть кругову шкалу вибору програми на будь-яку іншу програму для зливання 

води з машини.
4. Машина виконає потрібну процедуру зливання води та скасує програму.
5. Тепер можна вибрати й запустити нову програму. 

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

Машина самостійно вимикається після завершення вибраної програми.

• На електронному дисплеї з’явиться повідомлення «- -» («Завершення»).
• Відкрийте дверцята машини і дістаньте білизну.
• Залиште дверцята машини відчиненими, щоб внутрішні поверхні просохли.
• Установіть кругову шкалу вибору програми в положення STOP.
• Вимкніть машину з розетки.
• Перекрийте кран водогону. 
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Програма Температура 
прання (°C)

Максимальний 
об’єм сухої 

білизни (кг)

Відсік для 
миючого 

засобу

Тривалість 
програми 

(хв.)
Тип білизни/Описs

Віджимання/
Зливання *“- -C” 7.0 - 15

Цю програму можна 
використовувати для 

будь-якого типу білизни, 
якщо потрібен додатковий 

цикл віджимання після 
завершення циклу прання. 

/ Можна використати 
програму зливання 
води, накопиченої 
всередині пральної 

машини (додавання та 
видалення білизни). Для 
активування програми 
зливання встановіть 
кнопку програми на 

програму віджимання/
зливання. Після 

«скасування віджимання» 
з використанням кнопки 

допоміжної функції 
програму буде активовано.

делікатне 
/ ручне 
прання

*30 - “- -C” 2.5 2 90
Рекомендується для 

делікатного або 
ручного прання.

ЛЕГКЕ / 
Верхній 

одяг

*40 - 30 - 
“- -C” 3.5 2 110

Дуже брудні або 
змішані синтетичні речі. 
(Нейлонові шкарпетки, 
сорочки, блузки, штани 
із синтетичної тканини 

тощо.).

Змішана *40 - 30 - 
“- -C” 3.5 2 105

Брудні бавовняні, 
синтетичні, кольорові 
та лляні речі можна 

прати разом.

Одяг із 
джинсової 
тканини / 

Одяг 
темних 

кольорів

*30 - “- -C” 3.5 2 96

Чорний і темний одяг із 
бавовни, волокон 

різного типу або одяг 
із джинсової тканини. 

Прати навиворіт. 
Джинсова тканина 

часто містить надлишок 
барвника та схильна 

линяти під час перших 
кількох сеансів прання. 
Одяг світлих і темних 
кольорів треба прати 

окремо.

Програма Температура 
прання (°C)

Максимальний 
об’єм сухої 

білизни (кг)

Відсік для 
миючого 

засобу

Тривалість 
програми 

(хв.)
Тип білизни/Описs

Бавовна *60-90-80-
70-40 7.0 2 230

Дуже брудні бавовняні 
і лляні речі. (Нижня 
білизна, скатертина, 

рушник (максимум 3,5 
кг), постільна білизна 

тощо).

ECO 40-60 *40 - 60 7.0 2 208

Брудні бавовняні та 
лляні речі. (Нижня 

білизна, скатертина, 
рушник (максимум 
3,5 кг), постільна 

білизна тощо).

Попереднє 
прання 
бавовни

*60 - 50 
- 40 - 

30 - “- -C
7.0 1&2 164

Брудні бавовняні та 
лляні речі. (Нижня 

білизна, скатертина, 
рушник (максимум 
3,5 кг), постільна 

білизна тощо).

Бавовна 20 *20- “- -C” 3.5 2 96

Не дуже брудні 
бавовняні і лляні 

речі. (Нижня білизна, 
простирадло, 

скатертина, рушник 
(макс. 2,0кг) постільна 

білизна тощо).

Кольори *40 - 30 - 
“- -C” 7,0 2 225

Не дуже брудні 
бавовняні і лляні 

речі. (Нижня білизна, 
простирадло, 

скатертина, рушник 
(макс. 3,5 кг) постільна 

білизна тощо).

Шерсть *30 - “- -C” 2.5 2 39
Вовняні речі з етикетками, 

де зазначено машинне 
прання.

Полоскання *“- -C” 7.0 - 30

 Забезпечує додаткове 
ополіскування будь-
якого типу білизни 

після завершення циклу 
прання.

Захист від 
алергії

*60 - 50 - 40 
- 30 - “- -C” 3.5 2 197 Дитяча білизна.

РОЗДІЛ 6. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ
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Програма Температура 
прання (°C)

Максимальний 
об’єм сухої 

білизни (кг)

Відсік для 
миючого 

засобу

Тривалість 
програми 

(хв.)
Тип білизни/Описs

Віджимання/
Зливання *“- -C” 7.0 - 15

Цю програму можна 
використовувати для 

будь-якого типу білизни, 
якщо потрібен додатковий 

цикл віджимання після 
завершення циклу прання. 

/ Можна використати 
програму зливання 
води, накопиченої 
всередині пральної 

машини (додавання та 
видалення білизни). Для 
активування програми 
зливання встановіть 
кнопку програми на 

програму віджимання/
зливання. Після 

«скасування віджимання» 
з використанням кнопки 

допоміжної функції 
програму буде активовано.

делікатне 
/ ручне 
прання

*30 - “- -C” 2.5 2 90
Рекомендується для 

делікатного або 
ручного прання.

ЛЕГКЕ / 
Верхній 

одяг

*40 - 30 - 
“- -C” 3.5 2 110

Дуже брудні або 
змішані синтетичні речі. 
(Нейлонові шкарпетки, 
сорочки, блузки, штани 
із синтетичної тканини 

тощо.).

Змішана *40 - 30 - 
“- -C” 3.5 2 105

Брудні бавовняні, 
синтетичні, кольорові 
та лляні речі можна 

прати разом.

Одяг із 
джинсової 
тканини / 

Одяг 
темних 

кольорів

*30 - “- -C” 3.5 2 96

Чорний і темний одяг із 
бавовни, волокон 

різного типу або одяг 
із джинсової тканини. 

Прати навиворіт. 
Джинсова тканина 

часто містить надлишок 
барвника та схильна 

линяти під час перших 
кількох сеансів прання. 
Одяг світлих і темних 
кольорів треба прати 

окремо.
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Споживання 
енергії

кВт.год/цикл

Тривалість 
програми

Годин: хвилин

Споживання 
води

л/цикл

Макс. 
температура 

°C

Залишковий 
уміст вологи
%1000 об/хв

7 2.22 03:00 76 81 62%

7 1.19 03:50 52 43 62%

7 1.16 0.40 0.30 03:28 2:40 2:40 38 30 25 50 27 23 62% 62% 62%

3.5 0.49 01:50 44 42 71%

3 0.99 01:00 31 58 62%

3.5 0.2 01:36 43 20 62%

Програма Температура 
прання (°C)

Максимальний 
об’єм сухої 

білизни (кг)

Відсік для 
миючого 

засобу

Тривалість 
програми 

(хв.)
Тип білизни/Описs

Швидке 
60 хв

*60 - 50 
- 40 - 

30 - “- -C”
3.0 2 60

Брудний, бавовняний 
одяг, кольорові та лляні 
вироби прати за 60 °С 
протягом 60 хвилин.

(**) Швидке 
прання 
15 хв.

*30 - “- -C” 2.0 2 15

За короткий час 15 
хвилин можна випрати 
одяг із низьким рівнем 

забруднення, одяг із 
бавовни, кольоровий і 

лляний одяг.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ МОЖЕ ЗМІНЮВАТИСЯ ЗАЛЕЖНО ВІД КІЛЬКОСТІ 
БІЛИЗНИ, ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ, НАВКОЛИШНЬОЇ ТЕМПЕРАТУРИ Й ВИБРАНИХ 
ДОДАТКОВИХ ФУНКЦІЙ.

*) Температура води прання для програми має заводські налаштування за замовчуванням.
(**) У зв’язку з коротким циклом прання цієї програми виробник рекомендує використовувати 
менше мийного засобу. Програма може тривати довше за 15 хвилин у разі виявлення машиною 
нерівномірного завантаження. Ви зможете відкрити дверцята машини через 2 хвилини після 
завершення прання. (2-хвилинний період не входить до часу програми.)Згідно з регламентом 1015/2010 
та 1061/2010, програма 1 і програма 2 є «Стандартною програмою для бавовни 60 °C» і «Стандартною 
програмою для бавовни 40 °C» відповідно.Програма Eco 40–60 дає змогу очищувати разом в одному 
циклі звичайно забруднену бавовняну білизну, для якої дозволено прання за температури 40 або 60 °C, 
і ця програма використовується для оцінювання відповідності законодавству ЄС щодо екологізації.

• Найбільш ефективні з погляду споживання електроенергії програмами — зазвичай ті, які 
передбачають нижчі температури й триваліше виконання.

• Завантаження побутової пральної машини до повної місткості, зазначеної виробником 
для відповідних програм, сприятиме збереженню електроенергії та води.

• Тривалість виконання програми, показники споживання електроенергії та води 
Найбільш ефективні з погляду споживання електроенергії програмами — зазвичай ті, 
які передбачають нижчі температури й триваліше виконання.

• Завантаження побутової пральної машини до повної місткості, зазначеної виробником 
для відповідних програм, сприятиме збереженню електроенергії та води.

• Тривалість виконання програми, показники споживання електроенергії та води можуть 
змінюватися залежно від ваги й типу завантаження, вибраних додаткових функцій, 
температури водопровідної води й навколишнього середовища.

• Для програм низькотемпературного прання рекомендовано застосування рідких мийних 
засобів. Кількість застосовного мийного засобу може змінюватися залежно від кількості 
білизни й рівня її забрудненості. Дотримуйтеся рекомендацій виробників щодо кількості 
використовуваного мийного засобу.

• Частота обертання під час віджимання впливає на рівень шуму й залишковий уміст 
вологи. Що вищою буде частота обертання на етапі віджимання, то вищим буде рівень 
шуму й меншим залишковий уміст вологи.

• Скориставшись QR-кодом, зазначеним на паспортній табличці, ви можете дістати доступ 
до бази даних продукції, де зберігається інформація про конкретну модель. 
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Споживання 
енергії

кВт.год/цикл

Тривалість 
програми

Годин: хвилин

Споживання 
води

л/цикл

Макс. 
температура 

°C

Залишковий 
уміст вологи
%1000 об/хв

7 2.22 03:00 76 81 62%

7 1.19 03:50 52 43 62%

7 1.16 0.40 0.30 03:28 2:40 2:40 38 30 25 50 27 23 62% 62% 62%

3.5 0.49 01:50 44 42 71%

3 0.99 01:00 31 58 62%

3.5 0.2 01:36 43 20 62%
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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

• Використовуйте лише ті мийні засоби, пом’якшувачі й інші добавки, які придатні для 
автоматичних пральних машин. Через використання завеликої кількості мийного засобу 
може виникати забагато піни, що призведе до активування системи автоматичного 
поглинання піни.

• Рекомендуємо здійснювати очищення пральної машини з періодичністю один раз на 2 
місяці. Для періодичного очищення використовуйте, будь ласка, програму очищення 
барабана (Drum Clean). Якщо у вашій пральній машини програми очищення барабана 
немає, скористайтеся програмою «Бавовна-90». У разі потреби використовуйте засоби 
для видалення накипу, спеціально призначені для пральних машин.

• У жодному разі не намагайтеся силоміць відкрити дверцята пральної машини, коли вона 
працює. Ви зможете відкрити дверцята машини через 2 хвилини після завершення прання.*

• У жодному разі не намагайтеся силоміць відкрити дверцята пральної машини, коли вона 
працює. Дверцята відкриються негайно після завершення циклу прання. *

• Щоб уникнути можливих ризиків, установлення й ремонт машини завжди має здійснювати 
тільки представник авторизованого сервісного центру. Виробник не нестиме жодної 
відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок дій, учинених 
неуповноваженими особами.

(*) Технічні характеристики машини можуть відрізнятися залежно від придбаної моделі.

РОЗДІЛ 7. ЧИЩЕННЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед початком технічного обслуговування й чищення машини вимкніть живлення та вийміть вилку 
з розетки. Перед початком технічного обслуговування й чищення машини перекрийте кран подавання 
води.

УВАГА
Для чищення пральної машини заборонено використовувати розчинники, абразивні 
мийні засоби, засоби для миття скла й універсальні мийні засоби. Вони можуть 
пошкодити пластикові поверхні й інші компоненти через уміст хімічних речовин.
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ФІЛЬТРИ ПАТРУБКА ПОДАВАННЯ ВОДИ

Фільтри на лінії подавання води запобігають потраплянню бруду та сторонніх матеріалів у пральну 
машину. Виробник рекомендує виконувати чищення цих фільтрів у разі неможливості отримання 
достатньої кількості води машиною за відкритого крану водогону. Виробник рекомендує виконувати 
чищення фільтрів подавання води що 2 місяці.

• Зніміть шланг(и) подавання води з пральної машини. 
• Для зняття фільтра подавання води з клапана обережно витягніть пластикову планку на 

фільтрі за допомогою пари гострогубців. 
• Другий фільтр подавання води розташований на боці крана шланга подавання води. Щоб 

зняти другий фільтр, обережно витягніть пластикову планку на фільтрі за допомогою 
пари гострогубців. 

• Ретельно очистьте фільтр за допомогою м’якої щітки та промийте його мильним розчином 
води з подальшим ретельним промиванням. Виконайте повторний монтаж фільтра, 
обережно установивши його на місце. 

УВАГА
Фільтри клапана подавання води можуть засмічуватися через незадовільну якість води 
або через відсутність потрібного технічного обслуговування та можуть вийти з ладу. Це 
може стати причиною витоку води. Усі такі несправності виходять за межі гарантійних 
умов.
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ФІЛЬТР НАСОСА

1

3

5

2

4

6

Система фільтрування в насосі пральної 
машини продовжує строк служби насоса, 
запобігаючи потраплянню волокон у пральну 
машину. Виробник рекомендує виконувати 
чищення фільтра насоса що 2 місяці. 
Фільтр насоса розташований під кришкою в 
передньому правому нижньому куті машини. 
Для чищення фільтра насоса: 

1. Для відкриття кришки насоса 
можна використовувати лопатку 
для прального порошку (*), що 
постачається разом із пральною 
машиною, або ж пластину рівня 
рідкого мийного засобу. 

2. Уставте кінець лопатки для порошку 
або пластину рівня рідкого мийного 
засобу в отвір кришки й обережно 
натисніть у зворотному напрямку. 
Кришка відкриється.  

• Перед відкриттям під кришку фільтра треба встановити ємність для збирання води, 
що залишилася в машині. 

• Ослабте фільтр, повернувши його проти годинникової стрілки, потягніть і зніміть його. 
Дочекайтеся зливання води. .

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
Залежно від кількості води всередині машини, контейнер для збирання води, можливо, 
доведеться спорожняти кілька разів.

3. Видаліть усі сторонні матеріали з фільтра за допомогою м’якої щітки. 
4. Після очищення виконайте повторний монтаж фільтра шляхом його встановлення та 

прокручування за годинниковою стрілкою. 
5. Під час закриття кришки насоса переконайтеся, що кріплення на внутрішньому боці 

кришки збігаються з отворами на передній панелі. 
6. Закрийте кришку фільтра. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Вода в насосі може бути гарячою, перед початком виконання робіт із чищення та 
технічного обслуговування зачекайте, доки вона охолоне.

(*) Технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від придбаної машини.

ВИСУВНИЙ ВІДСІК ДЛЯ МИЙНОГО ЗАСОБУ

Використання мийного засобу може з часом стати причиною накопичення його залишків у 
висувному відсіку для мийного засобу. Виробник рекомендує знімати висувний відсік що 2 місяці 
для очищення накопичених залишків.
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Для зняття висувного відсіку:

• Потягніть висувний відсік до його повного виходу. 

• Натисніть на вказану нижче область усередині висувного відсіку для мийного засобу, 
який було повністю вставлено, і, продовжуючи витягувати його, зніміть відсік із місця 
його встановлення.

• Вийміть відсік для мийного засобу й демонтуйте пробку зливання. Виконайте ретельне 
чищення для цілковитого видалення залишків засобу для пом’якшення. Після очищення 
встановіть пробку зливання й переконайтеся в її правильному встановленні.osadzony poprawnie. 

• Виконайте промивання з використанням щітки й великої кількості води. 
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НЕСПРАВНІСТЬ МОЖЛИВА ПРИЧИНА 
НЕСПРАВНОСТІ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Машина не запускається. 

Машину не під’єднано до 
мережі живлення. 

Увімкніть шнур живлення 
машини в розетку.

Вихід із ладу запобіжників. Замініть запобіжники.

Немає напруги живлення. Перевірте електромережу. 

Кнопку «Старт/Пауза» не 
натиснуто. Натисніть кнопку «Старт/Пауза». 

Для програми встановлено 
положення «стоп». 

Установіть кругову шкалу вибору 
програми в бажане положення. 

Дверцята машини не закриті 
повністю. Закрийте дверцята машини. 

Машина не набирає воду. 

Водогінний кран закритий. Відкрийте кран подавання води.

Шланг подачі води може бути 
перекручений. 

Перевірте шланг подачі води та 
розкрутіть його. 

Шланг подачі води 
засмічений. 

Очистіть фільтри шлангу подачі 
води. (*)

Впускний клапан засмічений. Очистьте впускні фільтри. (*)

Дверцята машини не закриті 
повністю. Закрийте дверцята машини.

Машина не зливає воду.

Зливний шланг засмічений чи 
перекручений. 

Перевірте зливний шланг, 
очистьте або випряміть його. 

Фільтр насоса засмічений. Очистіть фільтр насоса. (*)

Білизна занадто щільно 
розміщена в барабані. 

Рівномірно розподіліть білизну 
в машині. 

Машина вібрує.

Ніжки не відрегульовано 
належним чином. 

Виконайте регулювання ніжок. 
(**)

Болти, що використовуються 
для транспортування, не 

знято.

Зніміть транспортні болти з 
машини. (**)

Мале завантаження барабана. Це не перешкоджатиме роботі 
машини. 

Машина перевантажена 
білизною, або білизна 

нерівномірно розподілена. 

Не перевантажуйте барабан. 
Рівномірно розподіліть білизну в 

барабані. 

Машину встановлено на 
твердій поверхні. 

Уникайте встановлення пральної 
машини на твердій поверхні. 

• Зберіть залишки всередині роз’єму висувного відсіку для мийних засобів для запобігання 
їх потраплянню всередину пральної машини.

• Висушіть висувний відсік для мийних засобів рушником або сухою тканиною та 
встановіть його на місце

УВАГА
Мити висувний відсік для мийних засобів у посудомийній машині не можна.

Пристрій для рідкого мийного засобу (*)

Для чищення й технічного обслуговування пристрою рідкого мийного засобу треба вийняти пристрій 
із його місця, як це показано на рисунку нижче, і виконати ретельне чищення від залишків мийного 
засобу. Виконайте заміну пристрою. Переконайтеся, що немає залишків матеріалів усередині сифона.
(*) Технічні характеристики можуть відрізнятися залежно від придбаної машини.

РОЗДІЛ 8. КОРПУС / БАРАБАН

1 2

1. Корпус

Для чищення зовнішньої поверхні корпусу використовуйте м’який неабразивний мийний засіб або 
мило й воду. Витріть насухо м’якою тканиною.
 

2. Барабан

Не залишайте металеві предмети, як-от голки, скріпки, монети тощо, у машині. Ці предмети можуть 
призвести до утворення іржі в барабані. Для очищення таких плям іржі використовуйте пральні засоби 
без вмісту хлору й дотримуйтесь інструкцій виробників мийних засобів. Ніколи не використовуйте 
дротяну мочалку або подібні тверді предмети для очищення плям іржі. 

РОЗДІЛ 9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Ремонтувати машину має уповноважена сервісна організація. Якщо пральна машина потребує 
ремонту або якщо неможливо усунути проблему з використанням зазначеної нижче інформації, 
потрібно:

• Від’єднати машину від мережі живлення. 
• Перекрити подавання води.
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НЕСПРАВНІСТЬ МОЖЛИВА ПРИЧИНА 
НЕСПРАВНОСТІ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Машина не запускається. 

Машину не під’єднано до 
мережі живлення. 

Увімкніть шнур живлення 
машини в розетку.

Вихід із ладу запобіжників. Замініть запобіжники.

Немає напруги живлення. Перевірте електромережу. 

Кнопку «Старт/Пауза» не 
натиснуто. Натисніть кнопку «Старт/Пауза». 

Для програми встановлено 
положення «стоп». 

Установіть кругову шкалу вибору 
програми в бажане положення. 

Дверцята машини не закриті 
повністю. Закрийте дверцята машини. 

Машина не набирає воду. 

Водогінний кран закритий. Відкрийте кран подавання води.

Шланг подачі води може бути 
перекручений. 

Перевірте шланг подачі води та 
розкрутіть його. 

Шланг подачі води 
засмічений. 

Очистіть фільтри шлангу подачі 
води. (*)

Впускний клапан засмічений. Очистьте впускні фільтри. (*)

Дверцята машини не закриті 
повністю. Закрийте дверцята машини.

Машина не зливає воду.

Зливний шланг засмічений чи 
перекручений. 

Перевірте зливний шланг, 
очистьте або випряміть його. 

Фільтр насоса засмічений. Очистіть фільтр насоса. (*)

Білизна занадто щільно 
розміщена в барабані. 

Рівномірно розподіліть білизну 
в машині. 

Машина вібрує.

Ніжки не відрегульовано 
належним чином. 

Виконайте регулювання ніжок. 
(**)

Болти, що використовуються 
для транспортування, не 

знято.

Зніміть транспортні болти з 
машини. (**)

Мале завантаження барабана. Це не перешкоджатиме роботі 
машини. 

Машина перевантажена 
білизною, або білизна 

нерівномірно розподілена. 

Не перевантажуйте барабан. 
Рівномірно розподіліть білизну в 

барабані. 

Машину встановлено на 
твердій поверхні. 

Уникайте встановлення пральної 
машини на твердій поверхні. 
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КОД ПОМИЛКИ МОЖЛИВА 
НЕСПРАВНІСТЬ ЯК УСУНУТИ

Er 01 Дверцята машини не закриті 
належним чином.

Закрийте дверцята належним 
чином до клацання. Якщо 

проблема не зникає, 
вимкніть машину, витягніть 

шнурживлення з розетки 
й негайно зверніться в 

найближчу уповноважену 
сервісну організацію.

Er 02
Низький рівень тиску води 
або рівень води всередині 

машини.

Переконайтеся в тому, що 
кран цілковито відкрито. 

Подавання води може бути 
перекрито. Якщо проблема не 
зникає, робочий цикл машини 

припиниться автоматично 
через деякий час. Вимкніть 

машину з розетки, перекрийте 
кран подавання води та 
зверніться в найближчу 
уповноважену сервісну 

організацію.

Er 03

Насос не спрацьовує, або 
фільтр насоса засмічений, або 
електричне з’єднання насоса 

несправне.

Очистіть фільтр насоса. 
Якщо проблема не зникає, 

зверніться в найближчу 
уповноважену сервісну 

організацію. (*)

Er 04 Надмірна кількість води в 
машині.

Злив води виконується 
машиною. Після завершення 

зливання води вимкніть 
машину й від’єднайте її від 

мережі живлення. Перекрийте 
кран подавання води та 
зверніться в найближчу 
уповноважену сервісну 

організацію.

НЕСПРАВНІСТЬ МОЖЛИВА ПРИЧИНА 
НЕСПРАВНОСТІ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Надмірне піноутворення у 
висувному відсіку. (**) 

Завелика кількість прального 
засобу. 

Натисніть кнопку «Старт/Пауза». 
Для припинення піноутворення 
розчиніть столову ложку засобу 
для пом’якшення в 1/2 л води й 

вилийте суміш у висувний відсік 
для мийного засобу. За 5–10 хвилин 
натисніть кнопку «Старт/Пауза». .

Невідповідний мийний засіб.
Використовуйте тільки 

мийні засоби, призначені для 
автоматичних пральних машин. 

Незадовільний результат 
прання. 

Білизна занадто брудна для 
вибраної програми. 

Використовуючи інформацію 
таблиць програм, виберіть 

відповідну програму для прання. 

Недостатня кількість 
прального засобу. 

Використовуйте кількість 
мийного засобу згідно з 

інструкцією на його пакованні. 

Забагато білизни в машині. 
Переконайтеся, що не 

перевищено максимальний об’єм 
білизни для вибраної програми. 

Незадовільний результат 
прання. 

Жорстка вода. Збільште кількість мийного засобу 
згідно з інструкцією виробника. 

Білизна занадто щільно 
розміщена в барабані. 

Переконайтеся в тому, що 
білизна рівномірно розподілена. 

Після наповнення машини 
водою, вода починає 

зливатися. 

Кінець зливного шланга 
встановлено занадто низько 

для машини. 

Переконайтеся в тому, що 
зливний шланг установлено на 

відповідній висоті (**). 

Під час прання немає води 
в барабані. 

Немає несправності. Вода у 
невидимій частині барабану. 

Залишки мийного засобу 
в білизні.

Нерозчинні частинки деяких 
пральних засобів можуть 

з’являтися на білизні у вигляді 
білих плям. 

Виконайте додаткове 
ополіскування або очистьте 

білизну щіткою після її 
висихання. 

Сірі плями на білизні. 
Неприбрані сліди олії, крему 
або змащувальних матеріалів 

на білизні. 

Під час наступного прання 
використовуйте кількість 
мийного засобу згідно з 

інструкцією на його пакованні.

Цикл віджимання 
не виконується або 

виконується пізніше, ніж 
заплановано. 

Немає несправності. 
Активовано системи 

контролю за нерівномірним 
розподілом білизни. 

Система контролю за 
нерівномірним розподіленням 

білизни намагатиметься 
розподілити білизну. Цикл 

віджимання розпочнеться відразу 
після розподілу білизни. Під час 
наступного прання рівномірно 

розподіляйте білизну в барабані. 

*) Інформація наведена в розділі інструкцій щодо обслуговування та очищення машини. 
(*) Інформація наведена в розділі щодо установки машини.



137

КОД ПОМИЛКИ МОЖЛИВА 
НЕСПРАВНІСТЬ ЯК УСУНУТИ

Er 01 Дверцята машини не закриті 
належним чином.

Закрийте дверцята належним 
чином до клацання. Якщо 

проблема не зникає, 
вимкніть машину, витягніть 

шнурживлення з розетки 
й негайно зверніться в 

найближчу уповноважену 
сервісну організацію.

Er 02
Низький рівень тиску води 
або рівень води всередині 

машини.

Переконайтеся в тому, що 
кран цілковито відкрито. 

Подавання води може бути 
перекрито. Якщо проблема не 
зникає, робочий цикл машини 

припиниться автоматично 
через деякий час. Вимкніть 

машину з розетки, перекрийте 
кран подавання води та 
зверніться в найближчу 
уповноважену сервісну 

організацію.

Er 03

Насос не спрацьовує, або 
фільтр насоса засмічений, або 
електричне з’єднання насоса 

несправне.

Очистіть фільтр насоса. 
Якщо проблема не зникає, 

зверніться в найближчу 
уповноважену сервісну 

організацію. (*)

Er 04 Надмірна кількість води в 
машині.

Злив води виконується 
машиною. Після завершення 

зливання води вимкніть 
машину й від’єднайте її від 

мережі живлення. Перекрийте 
кран подавання води та 
зверніться в найближчу 
уповноважену сервісну 

організацію.

РОЗДІЛ 10. АВТОМАТИЧНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕСПРАВНОСТІ ТА 
СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Пральну машину оснащено вбудованою системою виявлення несправностей, що відображаються 
миготінням комбінації робочих індикаторів. Найпоширеніші коди несправностей зазначено нижче.

(*) Інформація наведена в розділі інструкцій щодо обслуговування та очищення машини.
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РОЗДІЛ 11. УТИЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАНИХ ПРИСТРОЇВ

Цей пристрій розроблено та виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути 
повторно використані.
Символ перекресленого контейнера для відходів, розміщений на пристрої (Мал. А) означає, що 
продукт підлягає сортуванню відповідно до положень Директиви Європейського Парламенту та 
Ради 2012/19/ЄС. Якщо на пристрої розміщено символ перекресленого контейнера для відходів 
(Мал. B) - це означає, що продукт містить акумулятор, який підлягає сортуванню сміття, відповідно 
до положень Директиви Європейського Парламенту та Ради 2006/66/ЄС. Таке маркування інформує, 
що електронне та електричне обладнання та акумулятори (якщо наявні) після періоду використання 
не можна викидати разом з іншими комунальним відходами. Користувач зобов’язаний віддати 
використаний пристрій та акумулятор (якщо наявний) у пункт збору використаного електронного та 
електричного обладнання та акумуляторів (якщо наявні). Збирачі таких відходів, у тому числі збирачі 
використаних пристроїв, підприємства з переробки, дистриб’ютори (магазини), пункти роздільного 
збору комунальних відходів (муніципальні одиниці) та інші суб’єкти, визначені законодавством, 
створюють відповідну систему, яка дозволяє повернути таке обладнання. 
Правильна утилізація використаного обладнання та акумуляторів (якщо наявні) призводить до 
уникнення шкідливих для здоров’я та середовища наслідків, що виникають з можливої наявності 
в пристроях та акумуляторах небезпечних складників та невідповідного зберігання та переробки 
таких пристроїв та акумуляторів. Домашні господарства виконують важливу роль у сприянні 
повторного використання та відновлення включаючи переробку вживаного обладнання, на цьому 
етапі формується поведінка, яка впливає на збереження спільного блага, яким є чисте навколишнє 
середовище. Домашні господарства є також одним з найбільших користувачів дрібного обладнання і 
раціональне управління ним на цьому етапі впливає на відновлення вторинної сировини. 
Невідповідна утилізація цього продукту може тягнути за собою відповідальність згідно з чинним 
національним законодавством. 
Якщо пристрій має замок, його слід демонтувати для безпеки усіх осіб, які в подальшому можуть 
мати контакт з пристроєм. 
Деякі холодильники та морозильники містять ізоляційний матеріал та CFCохолоджуючу рідину. Тому 
будьте обережні, щоб не забруднити навколишнє середовище, коли утилізуєте старий холодильник.
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