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PRZED PIERWSZYMUŻYCIEM (POPRAWNA OBSŁUGA)
• Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi
• Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Użycie
w celach komercyjnych spowoduje natychmiastowe zakończenie gwarancji.
• Zwierzęta należy trzymać z dala od urządzenia.
• Przed montażem sprawdź opakowanie urządzenia, a następnie po rozpakowaniu
również stan pokrywy zewnętrznej pralki. Nie należy uruchamiać zniszczonego
urządzenia lub urządzeń, których opakowanie było wcześniej otwarte.
• Zaleca się, aby urządzenie zostało zainstalowane przez wykwalifikowany personel. Wszelkie ingerencje w sprzęt przez osoby do tego nieuprawnione spowodują
utratę gwarancji.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub braku doświadczenia lub wiedzy, chyba że będą one nadzorowane
lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby
nie bawiły się urządzeniem.
• Urządzenia należy używać do prania bielizny, która jest określona przez producenta
na metce jako odpowiednia do prania.
• Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć 4 śruby zabezpieczające podczas transportu oraz gumowe podkładki umieszczone z tyłu urządzenia. Nieusunięcie śrub może powodować silne wibracje, hałas czy też nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia (może to doprowadzić do utraty gwarancji).
• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez jakiekolwiek czynniki
zewnętrzne (środki chemiczne, ogień itp.).
• Instrukcję należy zachować. Może ona przydać się w przyszłości.

Uwaga!
Dane techniczne urządzenia mogą się różnić w zależności od
zakupionego produktu.
PRZED PIERWSZYMUŻYCIEM (UWAGI OGÓLNE)
• Temperatura otoczenia niezbędna dla idealnej eksploatacji urządzenia to 15-25°.
• Zmrożone węże mogą ulec przetarciu i eksplodować. W obszarach, gdzie temperatura spada poniżej zera, temperatura otoczenia może zagrażać bezpiecznej
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pracy elektroniki.
Przed włożeniem ubrań do pralki należy upewnić się, że w kieszeniach nie ma
żadnych obcych przedmiotów (gwoździe, igły, monety, zapalniczki, zapałki, spinacze itp.) Tego typu przedmioty mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
Przed uruchomieniem urządzenia można skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem, aby skorzystać z darmowej porady dotyczącej instalacji,
pracy i obsługi pralki.
Zaleca się, aby pierwsze pranie odbyło się bez wsadu w prograie Bawełna
90˚ z ½ miarki środka piorącego dodanego do drugiej komory dozownika na
detergenty
Ponieważ środki piorące i zmiękczające wystawione przez dłuższy czas na działanie powietrza mogą powodować zostawianie śladów, należy umieszczać je
w dozowniku na początku każdego prania.
Jeżeli nie będzie się korzystać z pralki przez dłuższy czas, zaleca się odłączenie
urządzenia od zasilania i zamknięcie dopływu wody.
Pozostawienie otwartych drzwi urządzenia zapobiegnie tworzeniu się brzydkich
zapachów spowodowanych wilgocią.
W pralce może znajdować się niewielka ilość wody pozostała po próbach i testach
przeprowadzanych w ramach Kontroli Jakości.
Nie powoduje to żadnej szkody dla urządzenia.
Należy pamiętać, że materiały opakowaniowe mogą
być niebezpieczne dla dzieci.
Opakowanie należy odpowiednio zutylizować
lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Drobne przedmioty dołączone do dokumentacji
technicznej należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci i niemowląt.
Używaj programów prania wstępnego
tylko do prania bardzo brudnej bielizny.

• Uwaga!
Nigdy nie otwieraj dozownika na detergenty, kiedy urządzenie pracuje.
• W przypadku jakiejkolwiek awarii
należy najpierw odłączyć urządzenie od zasilania,
a następnie zakręcić dopływ wody.
Urządzenia nie należy naprawiać samodzielnie,
tylko skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
• Nie należy przekraczać maksymalnej wagi wsadu wskazanej dla danego programu.
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• Uwaga!
Nigdy nie otwieraj drzwi, gdy urządzenie pracuje.
• Pranie ubrań pokrytych pyłem powoduje uszkodzenie urządzenia. Nie należy prać
takich ubrań w pralce.
• Należy dostosować użycie detergentu do zaleceń producenta.
• Urządzenie należy ustawić w miejscu pozwalającym na pełne otwarcie drzwi.
(Pralka nie powinna stać w miejscu, gdzie nie można całkowicie otworzyć drzwi).
PRZED PIERWSZYMUŻYCIEM
(OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA)
• Należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami.
Zignorowanie tych ostrzeżeń może narazić Ciebie
lub Twoich bliskich na ryzyko poważnych obrażeń.
• RYZYKO POPARZENIA!
• Nie dotykać węża odprowadzającego wodę lub
wody odprowadzanej w procesie odłączania urządzenia,
gdyż może być bardzo gorąca.
• RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!
• Nie wolno używać adapterów
ani rozgałęziaczy elektrycznych.
• Nie należy podłączać uszkodzonych
lub rozerwanych wtyczek.
• Nigdy nie ciągnij za kabel podczas
odłączania - zawsze chwyć wtyczkę.
• Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym,
nie wolno wkładać ani wyjmować wtyczki
z adaptera mokrymi rękami!
• Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi rękami ani nogami.
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• W przypadku awarii kabla zasilającego
i niezbędnej jego wymiany skontaktuj się
z najbliższym autoryzowanym serwisem.
RYZYKO ZALANIA!
• Przed umieszczeniem węża odpływowego w zlewie należy sprawdzić ciśnienie
wody.
• Należy przedsięwziąć odpowiednie środki w celu uniknięcia wyślizgnięcia się
węża podczas zawieszania.
• Ciśnienie w wężu, który nie jest umieszczony odpowiednio, może powodować
jego przemieszczenie. Wyciągnij korek z umywalki zanim umieścisz w niej wąż
odpływowy.

RYZYKO POŻARU!
• Nie należy przechowywać substancji łatwopalnych w pobliżu urządzenia.
• Siarka używana na materiały do usuwania farby może spowodować korozję. Dlatego nigdy nie wolno używać materiałów do usuwania farby w urządzeniu.
• Nie wolno stosować produktów zawierających rozpuszczalniki.
• Przed umieszczeniem prania w pralce należy usunąć
z kieszeni wszelkie przedmioty (igły, spinacze, zapalniczki, zapałki itp.).
• Może się pojawić ryzyko pożaru i wybuchu.
RYZYKO UPADKU I ZRANIENIA!
• Nie wchodź na urządzenie. Górna pokrywa urządzenia może pęknąć i może dojść
do obrażeń ciała.
• Ze względu na możliwość potknięcia się i upadku, podczas instalacji należy
uprzątnąć wąż, przewód i opakowanie.
• Nie przekręcaj urządzenia do góry nogami lub na bok.
• Nie należy podnosić urządzenia za pomocą jego ruchomych części (szuflada na
detergen-ty, drzwi). Części te mogą ulec zniszczeniu i spowodować zranienie.
• W przypadku złego przechowywania węża i przewodów wzrasta ryzyko potknięcia i urazu.
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Uwaga!
Urządzenie powinno być przenoszone przez co najmniej 2 osoby.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI!
• Nie wolno zostawiać dzieci samych w pobliżu urządzenia. Dzieci mogą zamknąć
się w urządzeniu, co niesie ze sobą ryzyko poważnych obrażeń.
• W trakcie pracy urządzenia szklane drzwi i powierzchnie nagrzewają się. Jest
zatem szczególnie ważne, aby dzieci nie dotykały urządzenia, ponieważ może to
uszkodzić ich skórę.
• Materiały opakowaniowe należy przechowywać z dala od dzieci.
• W przypadku spożycia lub bezpośredniego kontaktu
z detergentem dojść do zatrucia, bądź podrażnienia oczu lub skóry.
Substancje czyszczące należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
PRZED PIERWSZYMUŻYCIEM
(OPAKOWANIE I ŚRODOWISKO)
UTYLIZACJA OPAKOWAŃ
Opakowanie chroni urządzenie przed wszelkimi uszkodzeniami w czasie transportu.
Materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu. Odzyskiwanie materiałów to zarówno oszczędności surowców, jak i zmniejszenie produkcji odpadów.
UTYLIZACJA STAREGO URZĄDZENIA
Zużyte urządzenia elektryczne oraz elektroniczne mogą
zawierać części nadające się do ponownego wykorzystania.
Nie należy zatem wyrzucać starych urządzeń do śmieci.
Należy upewnić się, że części starych urządzeń elektronicznych i elektrycznych
będą ponownie wykorzystane. W tym celu należy oddać je do lokalnego centrum
recyklingu.
Upewnij się, że stare urządzenia są przechowywane w odpowiednim miejscu
dbającym o bezpieczeństwo dzieci, dopóki nie zostaną usunięte poza dom.
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PRZED PIERWSZYMUŻYCIEM
(INFORMACJE DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI)
Niektóre ważne informacje pozwalające uzyskać większą wydajność urządzenia:
• Ilość bielizny umieszczana w pralce nie powinna przekraczać maksymalnej ilości wskazanej w tabeli programów.Bez przeciążenia urządzenie będzie działać
sprawniej.
• Pominięcie opcji prania wstępnego w przypadku lekko lub normalnie zabrudzonych tkanin spowoduje oszczędność energii i wody.
PRZEGLĄD URZĄDZENIA (WYGLĄD ZEWNĘTRZNY)
Wyświetlacz elektroniczny
Programator
Górna pokrywa

Dozownik detergentów

Bęben

Pokrywa filtra pompy
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Śruba zabezpieczająca przed
uszkodzeniami podczas transportu
Zawór doprowadzający wodę
Wąż odpływowy
Przewód zasilający

Śruba zabezpieczająca przed
uszkodzeniami podczas transportu

Śruba zabezpieczająca przed
uszkodzeniami podczas transportu

Śruba zabezpieczająca przed
uszkodzeniami podczas transportu

PRZEGLĄD URZĄDZENIA (SPECYFIKACJA TECHNICZNA)
Napięcie zasilania / częstotliwość (V/Hz)

(220-240) V~/50Hz

Maksymalne natężenie prądu (A)

10

Ciśnienie wody

Maximum: 1 Mpa / Minimum : 0.1 Mpa

Moc całkowita (W)

2200

Maksymalny ciężar wsadu (kg)

8

Prędkość wirowania (obr / min)

1400

Ilość programów

15

Wymiary
(Wysokość x Szerokość x Głębokość) (mm)

845 x 597 x 557
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INSTALACJA (USUWANIE ŚRUB ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED
USZKODZENIAMI PODCZAS TRANSPORTU)

Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć
4 śruby zabezpieczające przed uszkodzeniami
podczas transportu oraz gumowe podkładki
unieszczone z tyłu urządzenia.
Nieusunięcie śrub może spowodować silne wibracje,
hałas czy też nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia
(może to doprowadzić do utraty gwarancji).

Śruby zabezpieczające przed uszkodzeniami
podczas transportu należy poluzować
obracając odpowiedni klucz ruchem
przeciwnym do wskazówek zegara.

Śruby zabezpieczające powinny zostać wyciągnięte.
Następnie w miejsce usuniętych śrub włożyć
zaślepki transportowe znajdujące się w woreczku
z akcesoriami mieścić plastikowe zaślepki
transportowe znajdujące się w woreczku z akcesoriami.

Śruby należy zachować na wypadek kolejnego
transportu urządzenia

UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy
usunąć wszystkie śruby zabezpieczające.
Wszelkie usterki, które wystąpią podczas pracy
urządzenia przy zamocowanych śrubach
zabezpieczających nie zostaną objęte gwarancją.
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INSTALACJA (POZIOMOWANIE PRZY POMOCY
REGULOWANYCH NÓŻEK)

POZIOMOWANIE PRZY POMOCY REGULOWANYCH NÓŻEK
Nie należy montować urządzenia na wykładzinie i powierzchniach nie pozwalających na wentylację urządzenia.
Aby zapewnić cichą i wolną od wibracji pracę urządzenia, należy zamontować je na
twardym i nie śliskim podłożu.
Urządzenie można wypoziomować przy pomocy regulowanych nóżek.
Poluzuj plastikową nakrętkę blokującą.
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• Wyreguluj nóżki dokręcając je lub odkręcając.
• Po wypoziomowaniu urządzenia dokręć plastikową nakrętkę blokującą.

Uwaga!
W celu wyrównania podłoża nigdy nie należy
podkładać pod pralkę tektury, desek ani innych materiałów.
Uwaga!
Czyszcząc podłoże pod pralką należy uważać, aby nie przestawić nóżek.
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INSTALACJA (PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ)
Domyślne ustawienia urządzenia to 220-240V i 50Hz.
• Przewód zasilający pralki wyposażony jest we
wtyczkę z uziemieniem, która zawsze powinna być
podłączona do gniazdka o napięciu 240V.
• Napięcie w bezpieczniku powinno wynosić 240V.
• Wartość napięcia w przewodzie przyłączonym do wtyczki również powinna
wynosić 240V. Jeśli nie posiadasz takiego gniazda, poproś wykwalifikowanego
elektryka o wykonanie przyłącza.
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowo-dowane korzystaniem
z gniazda bez uziemienia.
Obsługa urządzenia przy niskim napięciu może spowodować skrócenie cyklu
życia pralki i ograniczyć jej wydajność.
INSTALACJA (PODŁĄCZANIE WĘŻA
OPROWADZAJĄCEGO WODĘ)
W zależności od specyfikacji, urządzenie może posiadać zarówno przyłącze
pojedyncze (zimne) jak i podwójne (zimne/ciepłe).
• Wąż z białą nakrętką powinien być podłączony
do zimnej wody, a wąż z czerwoną nakrętką do ciepłej
(dotyczy pralek z podwójnym przyłączem).
• W celu eliminacji przecieków, do zestawu dołączono
1 lub 2 uszczelki (dotyczy urządzeń z podwójnym przyłączem).
• Dopasuj dołączone uszczelki do węży
dopływowych po stronie kranu.
• Przymocuj węże dopływowe do gwintowanych kranów ¾˝.
• Podłącz z tyłu urządzenia białą kolankową
końcówkę węża dopływowego do zaworów
wlotowych wody z białym filtrem, a czerwoną
końcówkę kolankową do czerwonego
filtra (dotyczy urządzeń z podwójnym przyłączem).
• Dokręć ręcznie plastikowe części do złączy.
• W razie braku pewności, poproś o pomoc wykwalifikowanego hydraulika.
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• Przepływ wody o ciśnieniu 0,1-1 mPa pozwoli na
bardziej wydajną pracę urządzenia.
(ciśnienie 0,1 mPa oznacza,
że przez odkręcony kran przepływa
ponad 8 litrów wody na minutę.)
• Po instalacji należy całkowicie odkręcić zawór z wodą, by upewnić się, że żadne
z przyłączy nie przecieka.
• Należy sprawdzić czy nowe węże dopływowe nie są złamane, zniszczone
i czy mają odpowiedni rozmiar.
• Jeśli urządzenie posiada podwójny dopływ ciepłej wody, jej maksymalna temperatura powinna wynosić 70°C.
• Do podłączenia urządzenia należy używać wyłącznie nowych węży dostarczonych z pralką.
Końcówka węża odpływowego może być dopasowana do odpowiedniej kształtki
podłączonej bezpośrednio do odpływu lub do syfonu umywalki.
Uwaga!
Wąż powinien być przymocowany minimum 60 cm
i maksimum 100 cm nad podłogą.
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PANEL STEROWANIA

Pokrętło programatora

Wyświetlacz elektroniczny
i funkcje dodatkowe

Szuflada dozownika na detergenty
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PANEL STEROWANIA
(SZUFLADA DOZOWNIKA NA DETERGENTY)
W przypadku użycia płynnego
środka piorącego, można zastosować
miarkę pomagającą w określeniu
poziomu detergentu. Płynny środek
piorący może być wykorzystywany we
wszystkich programach bez
prania wstępnego. Dozownik płynnego
środka piorącego należy umieścić
w drugiej przegródce dozownika na
detergent (znajdującej się wewnątrz
urządzenia)(*) i ustalić ilość środka
piorącego. (W kwestii doboru
odpowiedniej ilości płynnego środka
piorącego należy przestrzegać zaleceń
producentów). Nie należy przekraczać
poziomu MAX, dozownik należy
stosować wyłącznie do płynnych
środków piorących, nie do proszków.

Miarka do proszku (*)
(*) Specyfikacja urządzenia może się różnić w zależności od
zakupionego modelu.
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PANEL STEROWANIA (KOMORY DOZOWNIKA)

KOMORA PRANIA ZASADNICZEGO:
Umieszczać tutaj należy wyłącznie
środki piorące (płynne lub w proszku) oraz
preparaty przeciwko osadzaniu się kamienia.
Miarkę płynnego środka piorącego
znaleźć można w bębnie nowej pralki. (*)

KOMORA ŚRODKA ZMIĘKCZAJĄCEGO,
KROCHMALU I DETERGENTU
Do prania można stosować środki zmiękczające
(zaleca się dobieranie rodzaju i ilości
zgodnie z zaleceniami producenta). Zdarza się,
że środek zmiękczający używany do prania
pozostaje w dozowniku. Przyczyną jest jego nadmierna gęstość.
Aby uniknąć takich sytuacji, zaleca się stosowanie
bardziej rozrzedzonych środków.

KOMORA PRANIA WSTĘPNEGO
Komorę tą wykorzystuje się wyłącznie
przy wybranej opcji prania wstępnego.
Programy z praniem wstępnym należy
włączać jedynie w przypadku bardzo
mocno zabrudzonych ubrań.

(*) Specyfikacja urządzenia może się różnić w zależności od zakupionego modelu.
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PANEL STEROWANIA (POKRĘTŁO PROGRAMATORA)
• Program piorący można wybrać przy użyciu pokrętła pro-gramatora.
• Rodzaj programu piorącego można wybrać przekręcając pokrętło
w obu kierunkach.
• Należy upewnić się, że pokrętło znajduje się dokładnie na
żądanym programie.

PANEL STEROWANIA (POKRĘTŁO PROGRAMATORA)
Wyświetlacz elektroniczny

Przycisk
ustawienia
prędkości
wirowania

Przycisk
ustawienia
temperatury wody

Funkcja
Funkcja
pomocnicza
opóźnionego
(Łatwe prasowanie,
startu
pranie)
Przycisk
Wybór stopnia
Funkcja pomocnicza Start / Pauza
zabrudzenia
dodatkowego płukania

19
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PANEL STEROWANIA (WYŚWIETLACZ ELEKTRONICZNY)
Na wyświetlaczu widoczna jest temperatura prania, prędkość wirowania, czas
zakończenia pracy, informacja, czy drzwi są zamknięte czy nie, dodatkowe wybrane
funkcje oraz etap, na jakim aktualnie znajduje się urządzenie.

Na wyświetlaczu pojawić się mogą symbole ostrzegające
o błędach w urządzeniu, jak również informacje
o zakończeniu programu piorącego.
Pojawi się wówczas napis „KONIEC”.

PRZYGOTOWANIE DO PRANIA (SEGREGACJA BIELIZNY)
• Każda rzecz posiada metkę ze specyfikacją. Bieliznę należy prać i suszyć zgodnie z zaleceniami na metce.
• Pranie należy rozdzielić zgodnie z jego rodzajem
(bawełna, syntetyki, tkaniny delikatne,
tkaniny wełniane, itp.), temperaturą prania
(zimne, 30°, 40°, 60°, 90°) oraz stopniem zabrudzenia
(lekko zabrudzone, brudne, mocno zabrudzone).
• Nigdy nie należy prać razem ubrań białych i kolorowych.
• Ponieważ pranie kolorowe może farbować,
należy prać je osobno.
• Należy upewnić się czy na ubraniach
i w kieszeniach nie ma żadnych materiałów metalowych;
jeśli takie znajdziemy, należy je usunąć.
Uwaga!
Wady powstające w wyniku dostania się do pralki substancji
obcych nie są objęte gwarancją.

PL

• Ubrania powinny być zasunięte lub zapięte.
• Metalowe lub plastikowe haczyki
przy firankach i zasłonach należy usunąć
lub prać całość w odpowiedniej siatce lub worku do prania.
• Spodnie, podkoszulki, dresy i ubrania
wykonane z dzianiny należy prać odwrócone
na lewą stronę.

PRZYGOTOWANIE DO PRANIA

D

DGV DS H S FH S
DGV DS H S FH

• Skarpetki, chusteczki i mniejsze rzeczy
należy wkładać do siatki.

21
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PRZYGOTOWANIE DO PRANIA
(UMIESZCZANIE BIELIZNY W PRALCE)

Otwórz drzwi urządzenia.
Umieść bieliznę w pralce.

Maksymalna waga wsadu może się różnić w zależności od
rodzaju prania, stopnia zabrudzenia i wybranego programu.
Nie należy przekraczać maksymalnego limitu suchego wsadu
wskazanego w tabeli programów do prania.

Poniższa tabela wag może być traktowana jako przykład.
RODZAJ PRANIA
Ręcznik
Prześcieradło
Szlafrok
Narzuta
Powłoczka poduszki
Bielizna
Obrus

WAGA (g)
200
500
1200
700
200
100
250

• Każdą rzecz należy wkładać osobno.
• Przed zamknięciem drzwi pralki należy się upewnić
czy żadna rzecz nie dostała się pomiędzy
obudowę a dolną uszczelkę.
• Aby zamknąć drzwi urządzenia należy je przyciskać
dopóki nie zabrzmi dźwięk zamykania.
• Zamknij dokładnie drzwi urządzenia,
w przeciwnym razie pralka nie uruchomi się.

22
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PRZYGOTOWANIE DO PRANIA
(DODAWANIE DETERGENTÓW)
Ilość detergentu dodawanego do prania zależy od następujących czynników:
• Zużycie detergentu zależy od stopnia zabrudzenia prania. Mniej zabrudzone rzeczy należy prać bez prania wstępnego z mniejszą ilością środka piorącego dodanego do drugiej komory dozownika na detergenty.
• Do prania zabrudzonego należy wybrać program z praniem wstępnym, ¼ środka piorącego dodać do pierwszej komory dozownika na detergenty, pozostałe ¾
środka do drugiej komory.
• Zaleca się stosowanie detergentów przeznaczonych do prania w pralce. Ilość środka piorącego jaką należy dodać do prania umieszczona jest na opakowaniu.
• Im twardsza woda, tym więcej detergentu należy dodać.
• Ilość użytego środka piorącego wzrasta wraz ze wzrostem ilości prania.
• Środek zmiękczający należy umieścić w dozowniku znajdującym się w szufladzie na detergenty. Nie należy przekraczać poziomu MAX. W przeciwnym razie
środek zmiękczający przedostanie się do wody podczas spłukiwania.
• Środki zmiękczające o dużej gęstości należy rozrzedzić przed umieszczeniem w
szufladzie na detergenty. Mogą one zablokować dozownik i utrudnić przepływ
środka.
• Płynne środki piorące można wykorzystywać we wszystkich programach bez
prania wstępnego. Należy dodać odpowiednią ilość płynnego środka piorącego
do dozo-wnika na detergenty do drugiego dozownika detergentu i ustalić ilość
zgodnie z poziomami zaznaczonymi na miarce.

(*) Należy pamiętać, by usunąć miarkę.
(*)Specyfikacja urządzenia może się różnić w zależności od zakupionego modelu.
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PRZYGOTOWANIE DO PRANIA (OBSŁUGA URZĄDZENIA)

• Podłącz pralkę do zasilania.
• Odkręć zawór z wodą.
• Otwórz drzwi urządzenia.

• Umieść bieliznę w pralce.
• Aby zamknąć drzwi urządzenia należy je przyciskać dopóki nie zabrzmi dźwięk
zamykania.
WYBÓR PROGRAMU
Wybierz odpowiedni program z tabeli programów prania.
PRZYGOTOWANIE DO PRANIA (FUNKCJE DODATKOWE)
FUNKCJE DODATKOWE
Przed rozpoczęciem programu
można opcjonalnie wybrać funkcję dodatkową.
• Naciśnij przycisk wybranej funkcji dodatkowej.
• Jeśli symbol funkcji na wyświetlaczu świeci się ciągłym światłem, oznacza to, że
wybrana funkcja zostanie aktywowana.
• Jeśli symbol funkcji na wyświetlaczu mruga, oznacza to, że wybrana funkcja nie
zostanie aktywowana.
Przyczyny braku aktywacji:
• Wybrana funkcja programu piorącego jest nieodpowiednia.
• Twoje urządzenie przekroczyło etap, podczas którego żądana funkcja dodatkowa może zostać włączona.
• Wybrana funkcja nie jest zgodna z wcześniej wybranym programem.
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PRZYGOTOWANIE DO PRANIA
(SYSTEM WYKRYWANIA CZĘŚCIOWEGO WSADU)
SYSTEM WYKRYWANIA CZĘŚCIOWEGO WSADU
Pralka posiada system wykrywania częściowego załadunku.
W przypadku, gdy załadowana zostanie mniej niż połowa maksymalnej pojemności pralki, urządzenie uruchomi się w trybie oszczędzającym czas, zużycie wody i
energii w niektórych programach. Przy włączonej funkcji wykrywania częściowego
wsadu, urządzenie może ukończyć ustawiony program w krótszym czasie.
PRZYGOTOWANIE DO PRANIA (FUNKCJE DODATKOWE)
1- WYBÓR TEMPERATURY
Temperaturę prania wybiera się przy
pomocy przycisku.
Przy każdym wyborze nowego programu
na wyświetlaczu widoczna jest maksymalna
temperatura prania.
Temperatura prania może być stopniowo
obniżana pomiędzy temperaturą maksymalną,
a praniem w zimnej wodzie (--) za pomocą
przycisku regulującego temperaturę.
Jeśli nie udało się ustawić temperatury wody,
można powrócić do żądanej wartości nieustannie
wciskając przycisk ustawienia temperatury
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2- WYBÓR PRĘDKOŚCI WIROWANIA
Prędkość wirowania wybiera się za
pomocą przycisku ustawienia
prędkości wirowania.

SPIN

Podczas wyboru nowego programu,
ustawiona zostanie maksymalna
prędkość wirowania. Prędkość wirowania
wybranego programu będzie widoczna
na wyświetlaczu obrotów
Prędkość wirowania można stopniowo
zmniejszać w zakresie opcji (-):
anuluj wirowanie i maksymalna prędkość wirowania.
Jeśli pominięta została żądana wartość prędkości
wirowania, można ją ponownie wprowadzić
poprzez przytrzymanie przycisku ustawienia
prędkości wirowania.

3- FUNKCJA OPÓŹNIONEGO STARTU
Dzięki tej funkcji można ustawić czas
rozpoczęcia pracy pralki. Czas ten ma zakres
od 30 minut do 23 godzin.
DELAY
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Użycie funkcji opóźnionego startu:
• Naciśnij raz przycisk opóźnionego startu.
• Na wyświetlaczu pojawi się wyrażenie „30 min.” Symbol
będzie migał na wyświetlaczu.
• Przytrzymaj przycisk opóźnienia startu do momentu pojawienia się żądanej
wartości.
Jeśli pominięto ustawienie, które miało być wybrane, mozna wrócić do pożądanego
ustawienia poprzez naciskanie przycisku czasu opóźnienia.
• W celu aktywowania opóźnienia startu wybranego w programie można przycisnąć którykolwiek przycisk funkcji dodatkowej oprócz przycisku „Start/Pauza”.
Po dokonaniu wyboru czasu opóźnienia, można wybrać inne funkcje, bez dotykania
«Start / Pauza», a następnie można włączyć funkcję opóźnienia czasowego, dotykając przycisk «Start / Pauza».
Anulowanie funkcji opóźnienia czasu:
• Jeśli chcesz anulować funkcję podczas wyboru, dotknij przycisk opóźniający
kilka razy, aż pojawi się czas trwania wybranego programu na elektronicznym
wyświetlaczu. Gdy to nastąpi, opóźnienie zostanie anulowane. (W przypadku pominięcia danej wartości, można powrócić do żądanego ustawienia przytrzymując
przycisk opóźnienia startu.) Jeżeli chcesz anulować finkcję opóźnienia czasowego
po dotknięciu przycisku «Start /Pauza», wystarczy dotknąć przycisk opóźnienia
czasowego tylko raz. Symbol zgaśnie na elektronicznym wyświetlaczu, należy
wtedy dotknąć przycisk «Start / Pauza», aby urządzenie rozpoczęło opcję prania.
4a- FUNKCJA PRANIA WSTĘPNEGO
Przy użyciu tej funkcji możesz
zastosować pranie wstępne wobec
bardzo zabrudzonej bielizny przed praniem
zasadniczym. Podczas korzystania
z tej funkcji należy umieścić detergent
w pierwszej komorze dozownika na detergenty
OPTIONS
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Dotknij przycisk z symbolem ( ), by aktywować dodatkową funkcję prania wstępnego.
Jeśli na ekranie nie pojawia się symbol , gdy chcesz wybrać funkcję prania wstępnego oznacza to, że przy wybranym programie prania nie można korzystać z tej
funkcji.
4b- FUNKCJA DODATKOWA ŁATWEGO PRASOWANIA
Dzięki użyciu tej funkcji bielizna będzie
mniej pognieciona na końcu prania.
Aby aktywować funkcję naciśnij przycisk
z symbolem (

).

Jeśli na ekranie nie pojawia się symbol (

OPTIONS

),

przy próbie aktywacji funkcji łatwego prasowania
oznacza to, że przy wybranym programie prania
nie można korzystać z funkcji.
5a- DODATKOWE PŁUKANIE
Przy użyciu tej funkcji możesz
zaprogramować dodatkową funkcję płukania
lub płukań bielizny. Urządzenie oferuje
3 różne opcje płukania dodatkowego.

:Jedno dodatkowe płukanie wykonane na końcu prania.
: Dwa dodatkowe płukania wykonane na końcu prania.
: Trzy dodatkowe płukania wykonane na końcu prania.
Jeśli chcesz wykonać więcej niż jedno płukanie, dotknij przycisku
z symbolem (

), aż zobaczysz liczbę pożądanych płukań.

Jeśli na ekranie nie pojawia się symbol (

), gdy chcesz wybrać funkcję do-

datkowego płukania oznacza to, że przy wybranym programie prania nie można korzystać z tej funkcji.
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5b- ANTYALERGICZNA FUNKCJA DODATKOWA
Przy użyciu tej funkcji możesz dodać
dodatkowe płukanie. Urządzenie wykona
wszystkie etapy płukania za pomocą
gorącej wody (zaleca się w przypadku prania
bielizny noszonej na delikatnej skórze, ubrań
dla dzieci, bielizny osobistej).
• Dotknij przycisk z symbolem ( ),
aż zobaczysz symbol ( ) aktywować antyalergiczną funkcję dodatkową.
Jeśli na ekranie nie pojawia się symbol
, gdy chcesz wybrać antyalergiczną
funkcję dodatkową oznacza to, że przy wybranym programie prania nie można korzystać z funkcji.
6-WYBÓR POZIOMU ZABRUDZENIA
Możesz dokonać wyboru poziomu zabrudzenia według zabrudzenia swojej bielizny
i prać ją w krótszym lub dłuższym czasie, w niższej lub wyższej temperaturze.
W niektórych programach poziomy zabrudzenia są ustawiane automatycznie.
Możesz dokonywać ich modyfikacji.
Jeżeli nie nastąpi zmiana po dotknięciu przycisku poziomu zabrudzenia, to oznacza,
że nie ma wyboru poziomu zabrudzenia do wybranego programu.
Mniej zabrudzone (bez prania wstępnego)
Zabrudzone (wykonaj pranie wstępne w razie potrzeby)
Bardzo zabrudzone (wykonaj pranie wstępne w razie potrzeby

PL
PROGRAMY

WYBRÓR
USTAWIENIE
POZIOMU
FABRYCZNE
ZABRUDZENIA

POZIOMY DO WYBORU

Bawełna

S

Zabrudzone

Bardzo
zabrudzone

Mniej
zabrudzone

Bawełna eco

S

Zabrudzone

Bardzo
zabrudzone

Mniej
zabrudzone

* Bawełna 60 e

S

Zabrudzone

Bardzo
zabrudzone

Mniej
zabrudzone

* Bawełna 40 e

S

Zabrudzone

Bardzo
zabrudzone

Mniej
zabrudzone

Eco 20°

NS

Mniej zabrudzone NS

NS

Syntetyki

S

Zabrudzone

Mniej
zabrudzone

Tkaniny wełniane

S

Mniej zabrudzone Zabrudzone

Bardzo
zabrudzone

Pranie Ręczne

S

Mniej zabrudzone Zabrudzone

Bardzo
zabrudzone

Płukanie

NS

Mniej zabrudzone NS

NS

Tryb dla alergików

NS

Zabrudzone

NS

NS

Wirowanie

NS

Mniej zabrudzone NS

NS

Codzienne 60°

S

Zabrudzone

Szybkie •1•'

NS

Mniej zabrudzone

Mix 30°

S

Mniej zabrudzone Zabrudzone

Bluzy/Koszule

S

Zabrudzone

Bardzo
zabrudzone

Mniej
zabrudzone

Ubrania sportowe

S

Mniej zabrudzone Zabrudzone

Bardzo
zabrudzone

Pranie nocne

S

Zabrudzone

S: Wybieralne
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Bardzo zabrudzone

Mniej zabrudzone NS

NS

Bardzo
zabrudzone

NS
Bardzo
zabrudzone

Mniej
zabrudzone

NS: Niewybieralne

*Programy zgodne z deklaracją klasy energetycznej.
PRZYGOTOWANIE DO PRANIA (PRZYCISK START/PAUZA)
PRZYCISK START/PAUZA
Wciśnięcie przycisku Start/Pauza
powoduje uruchomienie wybranego
programu lub zatrzymanie aktualnie
wybranego trybu. Jeśli chcesz włączyć urządzenie,
symbol ( ) będzie wyświetlony na ekranie.
Włączenie trybu wstrzymanie spowoduje miganie ( )

START

OBJAŚNIENIE GŁÓWNYCH SYMBOLI
12- 		

Symbol Start/Pauza
Blokada aktywna/ Blokada nieaktywna

3Pozostały czas prania ustawionego programu z uwględnieniem czasu 		
opóźnionego startu
4-

Symbol opóźnionego startu

5-

Symbol dodatkowego płukania i funkcji antyalergicznej

6-

Symbol awarii pompy

7-

Symbol odcięcia wody

PL

8-

Symbol poziomu zaplamienia

9-

Wskaźnik prędkości wirowania

10-

Wskaźnik ekonomicznej temperatury prania

11-

Wskażnik temperatury prania
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PRZYGOTOWANIE DO PRANIA (BLOKADA RODZICIELSKA)
W celu uniknięcia przerwania programu po wciśnięciu przycisków lub włączeniu przycisku programu, w trakcie prania dostępna jest blokada rodzicielska.
Blokada zostanie aktywowana po jednoczesnym przyciśnięciu dodatkowej funkcji 4
i 5 przez co najmniej 5 sekund.

Po aktywowaniu funkcji, na wyświetlaczu zaświeci się symbol „CL”. Przyciśnięcie
jakiegokolwiek przycisku w momencie, gdy aktywna jest blokada rodzicielska, spowoduje mruganie symbolu „CL” na wyświetlaczu. Jeśli w trakcie aktywnej blokady
rodzicielskiej włączony jest program piorący, pokrętło programatora ustawione jest
w pozycji STOP i wybrany zostanie inny program, poprzedni program powróci do
pracy od momentu, w którym został przerwany. Aby dezaktywować funkcję, wystarczy wcisnąć te same Przyciski na co najmniej 5 sekund Po wyłączeniu funkcji
blokady rodzicielskiej, symbol „CL” wyłączy się.
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PRZYGOTOWANIE DO PRANIA (ANULOWANIE PROGRAMU)
Aby wyłączyć działający program:
1-Przekręć pokrętło programatora na pozycję „STOP”.
2-Urządzenie zaprzestanie prania, a program zostanie anulowany.
3-Aby opróżnić pralkę z nabranej wody, należy ustawić pokrętło programatora na
dowolnym programie.
4-Pralka wypompuje wodę i anuluje program.
5-Pralka uruchomi się po wybraniu nowego programu.
PRZYGOTOWANIE DO PRANIA
(ZAKOŃCZENIE PROGRAMU PIORĄCEGO)
Urządzenie zatrzyma się samodzielnie tuż po zakończeniu wybranego programu piorącego.
• Na wyświetlaczu pojawi się napis „KONIEC”.
• (
) Na wyświetlaczu pojawi się symbol otwartych drzwi.

• Można otworzyć drzwi pralki i wyjąć pranie.
• Drzwi pralki należy pozostawić otwarte, aby wewnętrzne części urządzenia mogły wyschnąć.
• Przekręć pokrętło programatora na pozycję „STOP”.
• Odłącz urządzenie od zasilania.
• Zakręć dopływ wody.
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SYMBOLE OSTRZEGAWCZE (OSTRZEŻENIE ODCIĘCIA
WODY / NISKIE CIŚNIENIE WODY W SIECI)
Jeśli symbol ( ) mruga na wyświetlaczu elektronicznym
Zawór wody może być zamknięty. Sprawdź:
• Dopływ wody może być odcięty. Sprawdź. Jeśli tak, przestaw programator na
pozycję WYŁĄCZ. Możesz wybrać program i uruchomić urządzenie po tym, jak
woda zostanie dostarczona.
• Ciśnienie dostarczanej wody może być niskie. Sprawdź.
• Wąż doprowadzający wodę może być skręcony. Sprawdź.
• Wąż doprowadzający wodę może być zatkany. Wyczyść filtry zaworu. (*)
• Filtr wlotu zaworu może być zatkany. Oczyścić filtry wlotowe zaworu. (*)

(*) Zobacz rozdział dotyczący konserwacji i czyszczenia urządzenia
SYMBOLE OSTRZEGAWCZE (OSTRZEŻENIE O ZATKANYM
FILTRZE POMPY)
Jeśli symbol (

) mruga na wyświetlaczu elektronicznym:

• Filtr pompy może być zatkany. Wyczyść filtr pompy. (*)
• Wąż odprowadzający może być zatkany lub skręcony. Sprawdź wąż odprowadzający.

(*) Zobacz rozdział dotyczący konserwacji i czyszczenia urządzenia
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TABELA PROGRAMÓW PRANIA
BAWEŁNA 90°C
Temperatura prania (°C)

*90°-80°-70°-60°-50°-40°-30°-”--”

Maksymalny ciężar suchego prania (kg)

8,0

Dozownik detergentu

2

Czas trwania programu (Min.)

190

Rodzaj prania / Opis

Brudna bawełna i tkaniny lniane
(bielizna, len, obrusy, ręczniki
(maksymalnie 4,0 kg), pościel, etc

BAWEŁNA ECO 60°C
Temperatura prania (°C)

* 60°e - 60°- 40°e - 40°- 30°- ”--”

Maksymalny ciężar suchego prania (kg)

8,0

Dozownik detergentu

2

Czas trwania programu (Min.)

200

Rodzaj prania / Opis

Brudna bawełna i tkaniny lniane
(bielizna, len, obrusy, ręczniki
(maksymalnie 4,0 kg), pościel, etc

ECO 20°C
Temperatura prania (°C)

*20°-”--”

Maksymalny ciężar suchego prania (kg)

4,0

Dozownik detergentu

2

Czas trwania programu (Min.)

100

Rodzaj prania / Opis

Brudne, bawełna, tkaniny lniane
(Bielizna, prześcieradła, obrusy max.
2 kg) prześcieradła, ręczniki itp.

* 60°e - 40°e Programy zgodne z deklaracją klasy energetycznej.
(* Czarne elementy są ustawione fabrycznie)
DŁUGOŚĆ TRWANIA PROGRAMU MOŻE SIĘ ZMIENIĆ W ZALEŻNOŚCI OD
ILOŚCI PRANIA, WODY, TEMPERATURY OTOCZENIA ORAZ WYBRANYCH
FUNKCJI DODATKOWYCH.
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SYNTETYKI
Temperatura prania (°C)

*40°-30°-”--”

Maksymalny ciężar suchego prania (kg)

3,5

Dozownik detergentu

2

Czas trwania programu (Min.)

89

Rodzaj prania / Opis

Bardzo brudne lub tkaniny z mieszanych syntetyków (skarpety nylonowe, koszule, bluzy, spodnie zawierające włókna syntetyczne, etc.)

WEŁNA
Temperatura prania (°C)

*30°-”--”

Maksymalny ciężar suchego prania (kg)

2,5

Dozownik detergentu

2

Czas trwania programu (Min.)

48

Rodzaj prania / Opis

Tkaniny wełniane z możliwością
prania mechanicznego.

PRANIE RĘCZNE DELIKATNE
Temperatura prania (°C)

*30°-”--”

Maksymalny ciężar suchego prania (kg)

2,5

Dozownik detergentu

2

Czas trwania programu (Min.)

90

Rodzaj prania / Opis

Tkaniny przeznaczone do prania
ręcznego lub delikatnego.

(* Czarne elementy są ustawione fabrycznie)
DŁUGOŚĆ TRWANIA PROGRAMU MOŻE SIĘ ZMIENIĆ W ZALEŻNOŚCI OD
ILOŚCI PRANIA, WODY, TEMPERATURY OTOCZENIA ORAZ WYBRANYCH
FUNKCJI DODATKOWYCH.
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PŁUKANIE
Temperatura prania (°C)

*“--”

Maksymalny ciężar suchego prania (kg)

8,0

Dozownik detergentu

-

Czas trwania programu (Min.)

47

Rodzaj prania / Opis

Aby włączyć dodatkowe płukanie po
zakończeniu programu,
można zastosować funkcję do każdego rodzaju prania

UBRANIA DZIECIĘCE
Temperatura prania (°C)

*60°-50°-40°-30°-”--”

Maksymalny ciężar suchego prania (kg)

4,0

Dozownik detergentu

2

Czas trwania programu (Min.)

200

Rodzaj prania / Opis

Ubrania dziecięce / można prać
wszystkie ubrania dla dzieci z metką
o możliwości prania w pralce

WIROWANIE
Temperatura prania (°C)

*“--”

Maksymalny ciężar suchego prania (kg)

8,0

Dozownik detergentu

-

Czas trwania programu (Min.)

17

Rodzaj prania / Opis

Aby włączyć dodatkowe wirowanie
po zakończeniu programu,
można zastosować funkcję do każdego rodzaju prania

(* Czarne elementy są ustawione fabrycznie)
DŁUGOŚĆ TRWANIA PROGRAMU MOŻE SIĘ ZMIENIĆ W ZALEŻNOŚCI OD
ILOŚCI PRANIA, WODY, TEMPERATURY OTOCZENIA ORAZ WYBRANYCH
FUNKCJI DODATKOWYCH.
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* CODZIENNY 60’
Temperatura prania (°C)

*60°-50°-40°-30°-”--”

Maksymalny ciężar suchego prania (kg)

4,0

Dozownik detergentu

2

Czas trwania programu (Min.)

60

Rodzaj prania / Opis

Brudną bieliznę, tkaniny kolorowe i
lniane można prać w 60°C
przez 60 minut

(*) Program codzienne 60 min. może prać bieliznę w 30 minut w zależności od wybranegp stopnia zabrudzenia. Jeśli chcesz, aby Twoje pranie było wyprane w 30 minut, wybierz «mniej brudny»
poziom zabrudzenia. (Patrz strona 26)

SZYBKI 12’
Temperatura prania (°C)

*30°-”--”

Maksymalny ciężar suchego prania (kg)

2,0

Dozownik detergentu

2

Czas trwania programu (Min.)

12

Rodzaj prania / Opis

Lekko zabrudzone tkaniny bawełniane, kolorowe i lniane można wyprać
w 15 minut

Ponieważ pranie jest krótkie w tym programie, wymagana jest mniejsza ilość detergentów w porównaniu do innych programów. Czas trwania program wzrośnie, jeśli urządzenie wykryje niestabilny wsad. Można otworzyć drzwi pralki zaraz po zakończeniu
operacji prania.
(* Czarne elementy są ustawione fabrycznie)
DŁUGOŚĆ TRWANIA PROGRAMU MOŻE SIĘ ZMIENIĆ W ZALEŻNOŚCI OD
ILOŚCI PRANIA, WODY, TEMPERATURY OTOCZENIA ORAZ WYBRANYCH
FUNKCJI DODATKOWYCH.

PL

MIX
Temperatura prania (°C)

*30°-”--”

Maksymalny ciężar suchego prania (kg)

3,5

Dozownik detergentu

2

Czas trwania programu (Min.)

97

Rodzaj prania / Opis

Brudne tkaniny bawełniane, synte-tyczne kolorowe i lniane mogą być
prane razem.

KOSZULE
Temperatura prania (°C)

*60°-50°-40°-30°-”--”

Maksymalny ciężar suchego prania (kg)

4,0

Dozownik detergentu

2

Czas trwania programu (Min.)

113

Rodzaj prania / Opis

Brudne tkaniny bawełniane, syntetyczne i syntetyczne mieszane oraz
bluzki mogą być prane razem.

ODZIEŻ SPORTOWA
Temperatura prania (°C)

*30°-”--”

Maksymalny ciężar suchego prania (kg)

3,5

Dozownik detergentu

2

Czas trwania programu (Min.)

79

Rodzaj prania / Opis

Ubrania sportowe

(* Czarne elementy są ustawione fabrycznie)
DŁUGOŚĆ TRWANIA PROGRAMU MOŻE SIĘ ZMIENIĆ W ZALEŻNOŚCI OD
ILOŚCI PRANIA, WODY, TEMPERATURY OTOCZENIA ORAZ WYBRANYCH
FUNKCJI DODATKOWYCH.
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PROGRAM NOCNY
Temperatura prania (°C)

*90°-80°-70°-60°-50°-40°-30°-”--”

Maksymalny ciężar suchego prania (kg)

8,0

Dozownik detergentu

2

Czas trwania programu (Min.)

177

Rodzaj prania / Opis

Bardzo brudne, bawełna i tkaniny
lni-ane (bielizna, len, obrusy,
ręczniki (maksymalnie 4,0 kg),
pościel, etc)

Program Prania Nocnego jest program, który będzie prał bieliznę po cichu, bez
etapu wirowania na koniec prania. Gdy urządzenie zbliża się do końca prania, przechodzi w tryb uśpienia i może w nim trwać maksymalnie do
10 godzin bez odprowadzania wody. Jeśli czas uśpienia przekroczy 10 godzin,
urządzenie automatycznie odprow-adzi wodę i przejdzie do etapu wirowania.
W chwili, gdy urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania, można anulować tę
operację i wznowić program prania, w którym urządzenie zostało pozostawione.
Należy tylko ponownie dotknąć przycisk Start / Pauza. (W trybie uśpienia pozostały czas nie jest odliczany na wyświetlaczu, czas pozostały na wyświetlaczu to czas
ważny tylko do momentu opróżniania i wirowania.

(* Czarne elementy są ustawione fabrycznie)
DŁUGOŚĆ TRWANIA PROGRAMU MOŻE SIĘ ZMIENIĆ W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI
PRANIA, WODY, TEMPERATURY OTOCZENIA ORAZ WYBRANYCH FUNKCJI DODATKOWYCH.
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE (OSTRZEŻENIA)
Odłącz urządzenie od zasilania przed rozpoczęciem
czynności konserwacyjnych i czyszczących.

Zakręć dopływ wody przed rozpoczęciem
czynności konserwacyjnych i czyszczących.

Uwaga!
Części urządzenia mogą ulec zniszczeniu,
jeśli środki czyszczące zawierają rozpuszczalniki.
Nie należy stosować materiałów czyszczących zawierających rozpuszczalniki.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE (FILTRY WLOTU WODY)
Filtry zapobiegające przedostawaniu się brudu i substancji obcych do urządzenia
znajdują się w kranach i zaworach na obu końcach węża doprowadzającego wodę
do pralki. Jeśli urządzenie nie może pobrać odpowiedniej ilości wody pomimo całkowitego odkręcenia zaworu, należy wyczyścić filtry. (Zaleca się czyszczenie filtra
pompy raz na 2 miesiące.).
• Odłącz węże dopływowe.
• Usuń filtry z zaworów za pomocą szczypiec,
a następnie oczyść je w wodzie przy użyciu szczotki.
• Zdemontuj ręcznie filtry na zaworach
i wężach dopływowych i wyczyść je.
• Po wyczyszczeniu filtrów należy je
ponownie umieścić we właściwych
miejscach.
Uwaga!
Filtry na zaworach mogą być zablokowane z powodu
zanieczyszczenia kranu z wodą lub brakiem odpowiedniej
konserwacji. Zepsute zawory mogą również powodować nieustanne
przeciekanie wody do urządzenia. Awarie wynikające z powyższego nie są
objęte gwarancją.
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE (FILTR POMPY)
Dostępny jest system filtrów zapobiegający przedostawaniu się nitek i drobnych materiałów do pompy podczas operacji wypompowywania wody po zakończeniu prania, dzięki czemu cykl życia pompy jest przedłużony. Zaleca się czyszczenie filtra
pompy raz na 2 miesiące.
Czyszczenie filtra pompy:
• Aby otworzyć pokrywę pompy, należy użyć miarkę
do detergentu w proszku lub w płynie (*) dostarczoną z pralką.
• Dopasuj zakończenie plastikowej części do otworu
pokrywy pompy i wciśnij je. W ten sposób
pokrywa otworzy się.
• Przed otwarciem pokrywy filtra należy umieścić
z przodu pojemnik, aby zapobiec wydostaniu się
pozostałej w urządzeniu wody na podłogę.
• Poluzuj pokrywę filtra przekręcając ją w kierunku
odwrotnym do wskazówek zegara i wylej wodę.
(*) Ze względu na ilość wody zgromadzonej w pralce, może zajść potrzeba wielokrotnego opróżniania naczynia.
• Oczyść filtr z przedmiotów obcych za pomocą szczotki.

• Po oczyszczeniu filtra, należy ponownie umieścić
jego pokrywę we właściwym miejscu i przymocować ją.

• Zamykając pokrywę pompy należy upewnić się,
że części po wewnętrznej stronie pokrywy pasują
do otworów w obudowie.
• Pokrywę pompy można ponownie przymocować
w kolejności odwrotnej niż podczas jej zdejmowania.
Uwaga!
Ponieważ woda wewnątrz pompy może być gorąca, należy poczekać
do jej wystudzenia
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE (DOZOWNIK NA DETERGENTY)
Detergenty mogą pozostawiać ślady w dozowniku na detergenty i jego otoczeniu.
W celu wyczyszczenia pozostałości należy regularnie wyjmować dozownik. Zaleca
się czyszczenie filtra pompy raz na 2 miesiące.
Wyjmowanie dozownika na detergenty:
• Wyciągnij dozownik do samego końca.
• Wyciągaj dozownik przyciskając część pokazaną na poniższym rysunku i ciągnij,
aby go wyjąć.

• Oczyść dozownik za pomocą szczotki.
• Zbierz osad z dozownika starając się nie zostawiać nic wewnątrz urządzenia.
• Po wysuszeniu dozownika ręcznikiem lub ściereczką należy go ponownie zamontować.
DOZOWNIK PŁYNNEGO ŚRODKA PIORĄCEGO (*)
Wyjmij dozownik płynnego środka piorącego postępując zgodnie z powyższym obrazkiem i wyczyść go z oz pozostałości po detergencie. Umieść dozownik ponownie
na jego miejscu. Upewnij się, że wszelki osad został usunięty z wnętrza urządzenia.
(*) Specyfikacja urządzenia może się różnić w zależności od zakupionego modelu.
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SYFON / OBUDOWA / BĘBEN

SYFON
Wyjmij szufladę na detergenty. Wymontuj syfon i całkowicie wyczyść pozostałości
środka zmiękczającego. Umieść syfon po jego wyczyszczeniu. Sprawdź czy został
poprawnie włożony.

OBUDOWA
Umyj obudowę zewnętrzną ciepłą wodą i
niepalnym środkiem, aby jej nie uszkodzić. Po
opłukaniu obudowy odrobiną wody, wytrzyj ją
suchą i miękką ściereczką.
BĘBEN
Nie należy zostawiać w pralce metalowych
przedmiotów takich jak igły, spinacze, monety itp. Przedmioty te mogą doprowadzić do
rdzewienia bębna. Do czyszczenia plam z rdzy
należy stosować środki pozbawione chloru
i przestrzegać zaleceń producenta środka
czyszczącego. Nigdy nie należy stosować
przedmiotów drucianych czy twardych do
czyszczenia plam z rdzy.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Wszelkie czynności naprawcze powinny być przeprowadzone przez autoryzowany
serwis jeśli urządzenie wymaga naprawy lub gdy nie można usunąć awarii stosując
poniższe informacje:
• Odłącz urządzenie od zasilania.
• Zakręć dopływ wody.

PL
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AUTOMATYCZNE OSTRZEŻENIA O BŁĘDACH I SPOSOBY
ICH ROZWIĄZYWANIA

Urządzenie wyposażone jest w systemy informujące o ewentualnych awariach poprzez nieustanne sprawdzanie systemu w trakcie czynności prania.

(*) Sprawdź rozdział dotyczący konserwacji i czyszczenia urządzenia.
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JAK ODCZYTYWAĆ ETYKIETY ENERGETYCZNE
I OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ

Marka

Model
Klasa energetyczna

Roczne zużycie
energii
Poziom hałasu w
trakcie prania
Poziom hałasu w
trakcie wirowania
Klasa wirowania
Ciężar suchego
prania
Roczne
zużycie wody
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Zużycie wody i energii może się różnić w zależności od ciśnienia wody, twardości
wody, temperatury wody i otoczenia, ilości prania, dodatkowych wybranych funkcji,
różnic napięcia. Zużycie energii i wody można ograniczyć stosując programy zalecane do danej ilości prania, piorąc mniej zabrudzone rzeczy oraz pranie codzienne
w krótszych programach, regularnie czyszcząc i konserwując urządzenie, włączając
urządzenie w odpowiednich porach określonych przez dostawcę energii.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
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INFORMACJE PRAKTYCZNE
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UTYLIZACJA STAREGO URZĄDZENIA
Poniższy symbol znajdujący się na produkcie lub opakowaniu oznacza, że sprzęt
nie powinien trafić do odpadów zwykłych. Powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Materiały
podlegające przetworzeniu pomagają w ochronie zasobów naturalnych.
Szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania zużytego sprzętu udzielają władze lokalne, punkty zbiórki oraz sklep, w którym zakupiony został sprzęt.

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI
PRAČKY KFWM 856142

www.kernau.com
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PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU (SPRÁVNÉ POUŽITÍ)
• Před spuštěním si rozhodně přečtěte návod k obsluze
• Pračka slouží pouze pro použití v domácnosti. Používání pračky pro komerční
účely povede ke ztrátě záruky.
• Domácí zvířata udržujte v bezpečné vzdále-nosti od pračky.
• Před prvním uvedením spotřebiče do pro-vozu, se ujistěte, že obal spotřebiče není
otevřený nebo poškozený. Nemanipulujte s poškozeným nebo otevřeným spotřebičem.
• Veškeré nezbytné opravy pračky by měl provádět autorizovaný servis.
Jakýkoliv zásah do spotřebiče někým jiným než autorizovaným servisem může
způsobit, že záruka bude neplatná.
• Zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smys-lovými nebo psychickými schopnostmi, ne-dostatkem zkušeností a znalostí,
pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny použití zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozo-rem, aby si se zařízením
nehrály.
• • Používejte pračku pouze pro prádlo které je určeno pro praní v pračce podle pokynů jejich výrobců.
• Před použitím pračky odstraňte 4 přepravní šrouby a gumové distanční
vložky ze zadní části zařízení. V případě, že šrouby nejsou odstraněny, mohou způsobit silné vibrace, hluk a poruchu spotřebiče (tím dojte ke ztrátě
záruky).
• Na spotřebič se nevztahuje záruka při poruše způsobené jakýmkoli vnějším faktorem (pesticidy, požár, atd.).
• Návod k použití nevyhazujte, Návod odložte na dostupné místo, abyste jej mohli
kdykoliv použít.V případě prodeje, předání nebo ponechání pračky při stěhování
na původním místě předejte novému majiteli i tento návod, aby se mohl seznámit
s činností spotřebiče a opatřeními za účelem jeho bezpečnostního používání.

Poznámka: Příslušenství se může měnit v závislosti na modelu
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU (OBECNÉ UPOZORNĚNÍ)
• Teplota prostředí pro ideální provoz spotřebiče je 15-25 C.
• Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout a ex-plodovat. Prostředí, kde je okolní teplota nižší než 0 C, by mohlo ohrozit bezpečný provoz spotřebiče.

CZ 55

• Před vložením prádla do pračky zkontrolujte ka-psy, zda v nich nezůstaly nějaké
předměty (jako např. hřebík, jehla, mince, zápalky, kameny, šrouby atd.). Tím zabráníte možnému poškození oblečení i pračky.
• Než začnete zařízení používat, obraťte se na nejbližší autorizovaný servis a
požádejte o nápovědu k instalací, k provozu a používání spotřebiče.
• Doporučujeme spustit první praní v programu bavlna 90 C bez prádla. Do
druhé přihrádky zásuvky na prací prostředek nasypte 1/2 odměrky pracího
prostředku.
• Prací prostředky a aviváže při dlouhodobějším kontaktu se vzduchem vy-schnou
a přilnou ke stěnám zásobníku. Aby k tomu nedošlo, doplňujte zásobník pracím
prostředkem a aviváží bezprostředně před praním.
• Pokud nebudete pračku delší dobu používat, vytáhněte ji ze zásuvky, uzavřete
přívod vody a nechte otevřená dvířka, aby mohl vnitřek pračky vyschnout a nevytvářel se tam nepříjemný pach.
• Jako důsledek procedur kontroly kvality může v pračce zůstat určité množství
vody. Toto pračku nijak nepoškodí.
• Nezapomeňte, že obalový materiál vaší pračky může být pro děti nebezpečný.
Udržujte obalový materiál mimo dosah dětí.
• Malé části nalezené u dokumentů udržujte
mimo dosah dětí a kojenců
• Předpírku doporučujeme používat pouze
pro silně znečištěné prádlo.
• Zásuvku na prací prostředky nikdy
neotvírejte během praní.
• V případě jakékoliv poruchy nejdříve vypněte
zařízení, odpojte jej od zdroje energie
a uzavřete přívod vody. Nepokoušejte
se přístroj opravovat sami. Obraťte se
na nejbližší autorizovaný servis.
• Množství vloženého prádla do pračky
by nemělo přesahovat max-imální uvedenou hmotnost.
• Nikdy se nepokoušejte otevřít dvířka pračky během praní.
• Neperte v pračce prádlo od mouky,
mohlo by to poškodit pračku.
• Doporučujeme používat množství a typ aviváže podle instrukcí výrobce aviváže
a prádla.
• Pračku instalujte v místě, kde bude možné dvířka pračky zcela otevřít (neinstalujte pračku v místě, kde nebude možné dvířka zcela otevřít).
• Zajistěte řádnou ventilaci a cirkulaci vzduchu kolem pračky.

CZ 56

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU (BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ)
• Před instalací nebo používáním spotřebiče
si MUSÍTE pozorně přečíst všechny bezpečnostní
instrukce i návod. Můžete tak ochránit sebe
i své blízké před smrtelným úrazem a riziky.
• NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!
• Protože pračka může během provozu dosáhnout vysoké teploty,
nedotýkejte se během vypouštění hadice ani vypouštěné vody.
• RIZIKO ÚMRTÍ ZPŮSOBENÉ
ELEKTRICKÝM PROUDEM!
• Nepoužívejte vícenásobné zásuvky
ani prodlužovací kabel.
• Do zásuvky nezapojujte zástrčku
s poškozeným kabelem.
• Zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky
taháním za kabel. Kabel odpojte uchopením
přímo za zástrčku.
• Nezapojujte zástrčku, pokud máte mokré ruce.
• Nedotýkejte se nikdy zařízení, pokud máte
mokré ruce či nohy.
• Pokud je kabel poškozen, měl by jej vyměnit výrobce
nebo autorizovaný servisní technik, aby se
zabránilo vzniku nebezpečné situace.

CZ 57

RIZIKO VYTOPENÍ!
• Zkontrolujte, zda odtok a přítok vody jsou plynulé.
• Pokud je odtok zajištěn prostřednictvím umyvadla, ujistěte se, že hadice je správně
a řádně připevněna.
• Zajistěte, aby přívodní a vypouštěcí hadice byly řádně připojeny, dotaženy a nebylo je tak možné snadno uvolnit. Zpětný tah ha-dice může zapříčinit její uvolnění, pokud není správně připojena. Obzvláště dbejte zvýšené zajištění u odtoku
prostřednictvím umyvadla.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!
• V blízkosti pračky neukládejte ani neskladujte hořlavé nebo vznětlivé látky.
• Nepoužívejte odbarvovače s obsahem síry. Obsah síry v odbarvovači může způsobovat korozi a tím nepříznivě ovlivnit vaši pračku.
• Nikdy nepoužívejte přípravky, které obsa-hují rozpouštědla.
• Před vložením prádla do pračky zkon-trolujte kapsy prádla, zda v nich nezůstaly
nějaké předměty (jako např. hřebík, jehla, mince, zápalky, atd.)
• Nebezpečí požáru a výbuchu.
PÁD A NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
• Nelezte a nestoupejte na horní kryt spotřebiče, který by mohl prasknout a způsobit
zranění.
• Během instalace dejte stranou hadice, přívodní kabely a obalový materiál.
• Neotáčejte pračku vzhůru nohama nebo na bok.
• Nemanipulujte s pračkou držením za po-hyblivé části, jako jsou zásuvka na prací
prostředek, dvířka apod. Tyto části se mohou rozbít a způsobit zranění.
• Hrozí nebezpečí zakopnutí a zranění pokud materiál jako hadice a přívodní kabely
nejsou správně uloženy.

CZ 58

PRAČKU MUSÍ PŘENÁŠET ALESPOŇ DVA LIDÉ.

BEZPEČNOST DĚTÍ!
• Nenechte děti bez dozoru u pračky, mohly by se zamknout uvnitř bubnu a udusit se.
• Vnější plášť a skleněná výplň dvířek se mohou během provozu zahřívat, je proto
velmi důležité, aby se děti nepřibližovaly a nesahaly na pračku.
Hrozí riziko vzniku popálenin.
• Obalové materiály udržujte mimo dosah dětí.
• Prací prášek a aviváž uschovejte mimo do-sah dětí. Hozí riziko otravy, zásahu
očí nebo podráždění kůže, kdyby děti přišly s pracím prostředkem nebo aviváží
do kontaktu.
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
OBALY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ODSTRANĚNÍ OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obalový materiál chrání spotřebič před poškozením během přepravy. Obalový ma-teriál je bezpečný pro životní prostředí, je recyklovatelný. Recyklace obalového
ma-teriálu snižuje produkci odpadu.
LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE
Elektrické části nebo starý spotřebič nevy-hazujte do komunálního odpadu.
Ujistěte se, že starý spotřebič byl předán na příslušné sběrné
místo soustřeďující elektrické a elektronické spotřebiče.
Ujistěte se, že nepoužívaný starý spotřebič je uložen na vhodném místě pro bezpečnost dětí.

CZ 59

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU INFORMACE K ÚSPORÁM
Některé důležité informace pro efektivní praní.
• Množství prádla by nemělo přesáhnout maxi-mum povolené hmotnosti. Pračka
by měla jít v úsporném režimu.
• Nepoužívejte předpírku na málo nebo běžně znečištěné prádlo. Ušetříte tím elektrickou energii i množství vody.
POPIS PŘÍSTROJE CELKOVÝ VZHLED

Elektronický displej
Volič programů
Horní kryt

Zásuvka na prací prostředky

Dvířka

Kryt filtru čerpadla

CZ 60

Transportní bezpečnostní šrouby
Ventil vypouštění vody
Vypouštěcí hadice
Přívodní kabel

Transportní bezpečnostní šrouby

Transportní bezpečnostní šrouby

Transportní bezpečnostní šrouby

POPIS PŘÍSTROJE TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Provozní napětí/frekvence

(220-240) V~/50Hz

Celkový proud

10

Tlak vody

Maximum: 1 Mpa / Minimum : 0.1 Mpa

Celkový výkon

2200

Maximální kapacita suchého prádla

8

Max. otáčky

1400

Počet programů

15

Rozměry
Výška x šířka x hloubka

845 x 597 x 557

CZ 61

INSTALACE ODSTRANĚNÍ TRANSPORTNÍCH ŠROUBŮ

Před uvedením pračky do provozu musíte
odstranit transportní šrouby umístěné
v zadní části pračky. Pokud nebudou šrouby
odstraněny, mohou způsobit silné vibrace a hluk.
Poruchy způsobené spuštěním pračky s instalovanými
transportními šrouby nejsou předmětem záruky.

Pomocí odpovídajícího klíče uvolněte šrouby otáčením
proti směru hodinových ručiček.

Šrouby odstraníte jejich vytažením.
Do otvorů po transportních šroubech vložte
plastové záslepky, které najdete v sáčku s příslušenstvím.

Transportní šrouby vyjmuté z pračky uschovejte
pro případné další přepravní účely.

Poznámka: Poruchy způsobené spuštěním pračky
s nainstalovanými přepravními šrouby
nejsou předmětem záruky.

CZ 62

INSTALACE VYROVNÁNÍ PRAČKY

VYROVNÁNÍ POMOCÍ NASTAVITELNÝCH NOŽIČEK
Pračku nestavte na koberce ani podobné povrchy abyste nebránili ventilaci.
Aby vaše pračka pracovala tiše a bez vibrací, měli byste ji umístit na rovný, neklouzavý a pevný povrch.
Vyrovnání pračky můžete upravit pomocí nastavitelných nožiček.
Uvolněte plastovou matici.

CZ 63

• Upravte vyšroubováním nožek směrem nahoru nebo dolů.
• Po vyrovnání pračky plastovou matici opět dotáhněte jejím vyšroubováním nahoru.

Nikdy pračku nevyrovnávejte na nerovném povrchu po-mocí kartonu,
dřevěného kolíku apod., které by
jste vložili pod nožičky.
Když myjete podlahu pod pračkou, dávejte pozor aby vaše pračka zůstala stabilní.

CZ 64

INSTALACE ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Technické specifikace vaší pračky:220–240V~50Hz.
• K napájecímu kabelu vaší pračky je připojena
speciální uzemňovací zástrčka.
• Tuto zástrčku musíte zcela zasunout do
uzemněné zásuvky (s 10 A).
• ojistka elektrického vedení, ke kterému je pračka připojena, by měla být 10 A.
Pokud takové zásuvky a pojistky doma nemáte, nechte si je instalovat kvalifikovaným elektrikářem.
• Naše společnost neručí za jakékoliv škody způsobené použitím pračky bez
uzemnění.
Poznámka: Provoz pod nízkým napětím způsobí, že životnost a výkonnost
spotřebiče bude snížena.
INSTALACE PŘIPOJENÍ VODY
V závislosti na funkcích vaší pračky je pračka vybavena buď jedním přívodem vody
(studená), nebo dvěma přívody (studená/teplá).
• Hadice s bílým koncem je určena pro přívod studené
vody a hadice s červeným koncem je určena pro přívod
teplé vody (na pračkách s přívodem teplé a stu-dené vody).
• Aby ve spojích nedocházelo k únikům vody,
obsahuje souprava s hadicemi i 1 těsnění (pro pračky s přívodem studené vody)
nebo 2 těsnění (pro pračky s přívodem teplé a studené vody).
Tato těsnění instalujte na konec přívodní hadice připojené
ke kohoutku.
• Přívodní hadice připevněte k ¾˝. vodovodnímu
kohoutku se závitem.
• Hadici s bílým koncem připojte k přívodnímu ventilu
s bílým filtrem a hadici s červeným koncem připojte
k přívodnímu ventilu s červeným filtrem
(druhé zmíněné platí pro pračky s připojením teplé a studené vody).
Dotáhněte plastové části připojení rukou. Bezpečnější připojení
vám zajistí kvalifikovaný instalatér.

CZ 65

• Tlak vody 0,1 - 1 MPa vašeho vodovodu vám zajistí
efektivnější chod vaší pračky (tlak 0,1 MPa představuje
při plně otevřeném kohoutku průtok více než
8 litrů vody za 1 minutu).
• Po dokončení připojení úplným otevřením přívodu
vody zkontrolujte, zda spoje netečou.
• Zkontrolujte, zda přívodní hadice nejsou ohnuté, zlomené nebo prasklé.
• Pokud má pračka dvojitý přívod vody (na studenou a teplou vodu), teplota teplé
vody by měla být maximálně 70 °C.
• Poznámka: Používejte jen nové přívodní hadice k vaší pračce. Nikdy nepoužívejte staré a poškozené hadice.
• Konec vypouštěcí hadice můžete nasadit přímo
na odpadový otvor nebo speciální koncovku připevněnou
k odpadu umyvadla.
• Nikdy se nepokoušejte vypouštěcí hadici prodloužit jejím nastavováním.
• Vypouštěcí hadici nevkládejte do nádoby, kbelíku ani umyvadla.
• Zkontrolujte, zda přívodní hadice nejsou ohnuté,
zkroucené, prasklé nebo příliš natažené.

Vypouštěcí hadice by měla být instalována
ve výši min. 60 cm a max. 100 cm nad zemí.

CZ 66

INSTRUKCE K OVLÁDACÍMU PANELU

Volič programů

Elektronický displej s
doplňkovými funkcemi.

Zásuvka pro prací prostředek

CZ 67

INSTRUKCE K OVLÁDACÍMU PANELU
(ZÁSUVKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY)
Pokud budete používat tekutý prací prostředek, je nutné
použít speciální nástavec na
tekutý prací prostředek (ten se
nachází v příslušenství pračky).
Tekuté prací prostředky můžete
použít pro všechny prací programy bez předpírky. Nástavec
vložte do oddělení pro hlavní
praní - viz obrázek výše; a podle potřeby nalijte tekutý prací
prostředek. Nepřekračujte rysku
maxima. Vždy vyjměte nástavec,
pokud budete používat sypký
prací prostředek.

Kopeček do prášku (*)
(*)Příslušenství se může měnit v závislosti na modelu

CZ 68

INSTRUKCE K OVLÁDACÍMU PANELU
(ZÁSUVKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY)
PŘIHRÁDKA NA HLAVNÍ PRANÍ:
Do této části zásuvky vkládejte
pouze prací prostředek (tekutý
nebo prášek), odstraňovač vodního kamene apod. Při použití
tekutého pracího prostředku
použijte speciální nástavec. Ten
se nachází v příslušenství pračky.

PŘIHRÁDKA NA AVIVÁŽ
V této části používejte pouze aviváž
(doporučujeme používat množství a typ
aviváže podle instrukcí výrobce aviváže
a prádla). Občas mohou zbytky aviváže
zůstat v přihrádce. Je to tím, že je
aviváž viskózní. Abyste tomu zabránili,
doporučujeme používat méně viskózní
(tzn. lepkavou) aviváž nebo ji můžete
zředit vodou.

PŘIHRÁDKA PRO PŘEDPÍRKU
Tuto část naplňte pouze v případě,
že byla vybrána funkce předpírky.
Doporučujeme tuto funkci používat
pouze u silně zašpiněného prádla.

(*) Specifikace zařízení se může lišit v závislosti na výrobku.

CZ 69

INSTRUKCE K OVLÁDACÍMU PANELU (VOLIČ PROGRAMŮ)
• Pomocí voliče programů zvolte program, ve kterém chcete vyprat vaše prádlo.
• Výběr programu můžete provádět otáčením voliče programů oběma směry.
• Při nastavování dbejte na to, aby byl symbol na voliči programů přesně na vámi
vybraném programu praní.

OVLÁDACÍ PANEL (DIGITÁLNÍ DISPLEJ)
Digitální displej

Tlačítko pro snadné
Tlačítko pro
Tlačítko pro
žehlení/předpírka
nastavení otáček
odložený start
doplňkové funkce
odstředění
Tlačítko pro
Tlačítko pro
nastavení teploty
Nastavení úrovně
Extra proplachování
Start/pauza
vody
zašpinění prádla
doplňkové funkce

CZ 70

OVLÁDACÍ PANEL (DIGITÁLNÍ DISPLEJ)
Na elektronickém displeji můžete vidět nastavenou teplotu vody v pračce, počet
otáček, čas dokončení praní, uzamčení dveří, volitelné funkce, vybraný program
praní a lokaci programu ve kterém se pračka právě nachází během praní.

Kromě toho se na displeji mohou zobrazit chybová hlášení
pomocí symbolů v případě poruchy a také informace
o ukončení programu nápisem “END” "KONEC".

PRZYGOTOWANIE DO PRANIA (SEGREGACJA BIELIZNY)
• Na vašem prádle se nachází štítek s pracími symboly. Perte a sušte prádlo podle
specifických symbolů na štítku prádla.
• Prádlo rozdělte podle typu (bavlna, syntetika, jemné, vlna apod.),
teploty při praní (studená, 30, 40, 60, 90) a
úrovně zašpinění (mírně zašpiněné, normálně zašpiněné,
velmi zašpiněné).
• Nikdy neperte bílé prádlo spolu s barevným.
• Vaše nové barevné prádlo může pustit barvu,
proto jej perte samostatně.
• Před vložením prádla do pračky zkontrolujte kapsy,
zda v nich nezůstaly nějaké předměty.
Tím zabráníte možnému poškození oblečení i pračky.

Jakékoliv poruchy pračky v důsledku vniknutí
cizích předmětů do pračky, nebudou podléhat záruce.

CZ 71

• Zapněte zipy a knoflíky na prádle.
• Ze záclon a závěsů odstraňte plastové nebo kovové
háčky nebo je vložte do pracího sáčku a sáček zavažte.
• Oděvy, jako jsou kalhoty, pletené oblečení,
trička a tílka, otočte naruby.
• Malé kousky, jako jsou ponožky
a kapesníky perte v pracím sáčku.
DGV DS H S FH S
DGV DS H S FH

D

PŘÍPRAVA PŘED PRANÍM PRÁDLA (TŘÍDĚNÍ PRÁDLA)

CZ 72

PŘÍPRAVA PŘED PRANÍM PRÁDLA (VLOŽENÍ PRÁDLA DO PRAČKY)

Otevřete dvířka pračky.
Prádlo rozložte rovnoměrně do pračky.

POZNÁMKA:Maximální kapacita vloženého prádla se
liší v závislosti na typu prádla, míře zašpinění, vybraném
programu atd. Nepřekračujte maximální kapacitu vloženého
prádla uvedenou v tabulce programů.

You can take the following table of weights as an example.
Typ prádla

Ručník
Prostěradlo
Župan
Povlak na peřinu
Povlak na polštář
Spodní prádlo
Ubrus

Hmotnost
200
500
1200
700
200
100
250

• Každý kus vložte samostatně.
• Při zavírání dvířek pračky dávejte pozor,
aby se do dvířek nezachytilo žádná prádlo.
• Zatlačte dvířka pračky tak, aby bylo slyšet zac-vaknutí
• Dvířka pračky pevně zavřete,
v opačném případě se pračka nespustí.
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PŘÍPRAVA PŘED PRANÍM PRÁDLA
(DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU)
Množství pracího prostředku, které použijete do pračky, závisí na následujících
kritériích:
• Spotřeba pracího prostředku se mění spolu s mírou zašpinění prádla. Na mírně špinavé prádlo nepoužívejte předpírku a do přihrádky 2 zásuvky na prací prostředky
vám postačí malé množství pracího prostředku.
• Funkci předpírky používejte pouze pro silně znečištěné prádlo. Pro nadměrně špinavé prádlo zvolte program s předpírkou, nasypte ¼ odměrky pracího prostředku
do přihrádky 1 na prací prostředky a zbývající množství odměrky nasypte do
přihrádky 2.
• V pračce používejte prací prostředky určené speciálně pro automatické pračky.
Dávkování prostředku je uvedeno na jeho obalu.
• Při zvýšené tvrdosti vody se rovněž zvyšuje množství pracího prostředku nezbytné pro praní.
• Při zvýšeném množství prádla se rovněž zvyšuje množství pracího prostředku
nezbytné pro praní.
• Změkčovací prostředek (aviváž) nalijte do přihrádky na aviváž v zásobníku na
prací prostředky. Nepřekračujte rysku MAX. V opačném případě vyteče aviváž
sifonem do vody používané pro praní.
• Velmi hustou aviváž byste před nalitím do přihrádky měli zředit vodou. Hustá
aviváž by jinak mohla ucpat sifon a zabránit tak napuštění aviváže do pračky.
• Tekuté prací prostředky můžete použít pro všechny prací programy bez předpírky.
Nástavec vložte do 2. oddělení určeného pro hlavní praní a podle potřeby nalijte
tekutý prací prostředek.

(*)Specifikace zařízení se může lišit v závislosti na modelu
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PŘÍPRAVA PŘED PRANÍM PRÁDLA (OVLÁDÁNÍ PRAČKY)

• Pračku zapojte do zásuvky
• Otevřete přívod vody
• Otevřete dvířka na pračce

• Vložte prádlo do pračky
• Zatlačte dvířka pračky tak, aby bylo slyšet zacvaknutí
VÝBĚR PROGRAMU
Zvolte program a přídavné funkce odpovídající vašemu prádlu pomocí voliče programů.
PŘÍPRAVA PŘED PRANÍM PRÁDLA (OVLÁDÁNÍ PRAČKY)
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Před spuštěním programu můžete
doplnit program o doplňkové funkce.
• Stiskněte příslušné tlačítko doplňkové funkce.
• Na displeji se rozbliká symbol doplňkové funkce. Doplňková funkce, kterou jste
zvolili bude aktivována.
• Pokud symbol doplňkové funkce jen krátce zabliká, není funkce dostupná.
Důvody neaktivace doplňkové funkce:
• Doplňkové funkce nejsou kompatibilní se všemi programy.
• Na výběr doplňkové funkce je pouze omezený čas.
• Vzájemná kombinace doplňkových funkcí není dostupná u všech programů.
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PŘÍPRAVA PŘED PRANÍM PRÁDLA (OVLÁDÁNÍ PRAČKY)
SYSTÉM DETEKCE POLOVIČNÍ NÁPLNĚ
Pračka je vybavena systémem detekce poloviční náplně bubnu.
Pokud vložíte do bubnu pračky poloviční náplň nebo méně prádla, než je maximální množství, pračka automaticky tuto skutečnost zjistí a zkrátí čas pracího cyklu,
včetně snížení spotřeby vody i energie.
PŘÍPRAVA PŘED PRANÍM PRÁDLA (DOPLŇKOVÉ FUNKCE)
1- VÝBĚR TEPLOTY
Pomocí tlačítka nastavení teploty
lze nastavit teplotu praní.
Po zvolení programu praní se automaticky
na digitálním displeji zobrazí
přednastavená teplota daného programu.
Opakovaným stiskem tlačítka nastavení
teploty můžete snížit teplotu až na studenou vodu.
Pokud jste omylem přešli požadovanou teplotu,
opakovaným stisknutím tlačítka nastavení
teploty ji můžete znovu vybrat.
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2- VÝBĚR RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ
Rychlost otáček při odstřeďování
můžete upravit pomocí tohoto tlačítka.
SPIN

Po výběru programu se na displeji
zobrazí přednastavená rychlost otáček odstřeďování.
Opakovaným stiskem tlačítka
odstřeďování můžete změnit nastavenou
rychlost otáček.
Pokud jste omylem přešli požadovanou
hodnotu otáček, opakovaným stisknutím
tlačítka nastavení odstředění ji
můžete znovu vybrat.

3- FUNKCE ODLOŽENÝ START
Tato funkce umožňuje odložit spuštění
praní v rozmezí 30 minut až 23 hodin.

DELAY
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CHCETE-LI POUŽÍT DOPLŇKOVOU FUNKCI ODLOŽENÝ START:
• Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko se symbolem hodinek.
• Na displeji se zobrazí čas “0,5” a symbol (hodinky)
bude blikat.
• Stiskněte tlačítko odloženého startu opakovaně, dokud se na displeji nezobrazí
požadovaný čas.
Pokud jste omylem přešli požadovaný čas, opakovaným stiskem tlačítka odložený
start ho můžete znovu vybrat.
• Na konečnou aktivaci funkce odloženého startu stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Před tím než stisknete tlačítko Start/Pauza při výběru odloženého startu si můžete
vybrat jinou doplňkovou funkci.
Zrušení odloženého startu:
• Pokud potřebujete odložený start zrušit, stiskněte tlačítko odloženého startu jednou. Z displeje zmizí symbol odloženého startu Pokud tlačítko odloženého startu
držíte nepřetržitě, čas odloženého startu se bude neustále měnit. Pokud potřebujete odložený start zrušit, poté co jste stiskli tlačítko Start/Pauza, stiskněte tlačítko
odloženého startu jednou. Z displeje zmizí symbol odloženého startu. Opětovným
stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte vybraný program.
4a- FUNKCE PŘEDPÍRKA
Hlavní praní je možné doplnit
o funkci předpírky, která je vhodná
pro zvlášť zašpiněné prádlo.
Při použití této funkce je třeba
do přihrádky pro předpírku doplnit prací prášek.

OPTIONS
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Stiskněte tlačítko se symbolem (

) pro aktivaci této funkce.

Poznámka:
Pokud se symbol
předpírky nezobrazí na displeji, poté co zvolíte tuto funkci,
znamená to, že není možné tuto funkci použít pro vybraný program.
4b- FUNKCE SNADNÉ ŽEHLENÍ
Díky této funkci je prádlo méně zmačkané,
což usnadňuje žehlení.
Stiskněte tlačítko se symbolem (

),

pro aktivaci této funkce.

OPTIONS

Pokud se symbol ( ) pro snadné žehlení
nezobrazí na displeji, znamená to,
že tuto funkci nelze použít pro vybraný program.
5a- FUNKCE EXTRA MÁCHÁNÍ
Pomocí této funkce můžete přidat jeden
nebo více cyklů máchání prádla během praní.

: Přidání jednoho cyklu máchání na konci praní.
: Přidání dvou cyklů máchání na konci praní.
: Přidání 3 cyklů máchání na konci praní.
Pokud si přejete více než jeden cyklus máchání, stisknutím tlačítka se symbolem
(

) si můžete vybrat požadovaný počet cyklů máchání.

Pokud se symbol pro extra máchání nezobrazí na displeji (
tuto funkci nelze použít pro vybraný program.

), znamená to, že
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5b- ANTIALERGENNÍ FUNKCE
Do pracího programu můžete přidat
i extra máchání. Pračka provede všechny
kroky máchání horkou vodou
(doporučujeme použít pro prádlo jemné,
dětské nebo spodní prádlo).
• Stiskněte tlačítko se symbolem ( ),
dokud se na displeji nezobrazí symbol (
Pokud se symbol nezobrazí na displeji
pro vybraný program.

)

, znamená to, že tuto funkci nelze použít

6-VÝBĚR STUPNĚ ZAŠPINĚNÉHO PRÁDLA
Cyklus můžete prodloužit, zkrátit nebo zvýšit teplotu vody použitím tlačítka (pro
úroveň zašinenia prádla).
Úroveň zašpinění prádla se nastaví automaticky při výběru programu. Úroveň
zašpinění můžete měnit.
Pokud po stisknutí tlačítka pro úroveň zašpinění nedojde k žádné změně, znamená to,
že není možne úroveň zašpinění měnit při vybraném programu.
Málo zašpiněné prádlo (bez předpírky)
Normálně zašpiněné prádlo (V případě potřeby použijte funkci předpírka)
Velmi zašpiněné prádlo (V případě potřeby použijte funkci předpírka)
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Programy
Bavlna 90 C

Úroveň
Tovární nastavení
zašpinění
S
Normálně zašpiněné prádlo

Velmi zašpiněné prádlo

Mierne zašpinená bielizeň

Bavlna 60 C

S

Normálně zašpiněné prádlo

Velmi zašpiněné prádlo

Mírně zašpiněné prádlo

Bavlna 60 C e

S

Normálně zašpiněné prádlo

Velmi zašpiněné prádlo

Mírně zašpiněné prádlo

Bavlna 40 C e

S

Normálně zašpiněné prádlo

Velmi zašpiněné prádlo

Mírně zašpiněné prádlo

Eco 20°
Syntetika
Vlna
Jemné
Máchání
Anti alergenní
program
Odstřeďování
Denní 60 C
Rychlé 12’
Mix 30 C
Košile

NS
S
S
S
NS
NS

Mierne zašpinená bielizeň
Normálně zašpiněné prádlo
Mierne zašpinená bielizeň
Mierne zašpinená bielizeň
Mierne zašpinená bielizeň
Normálně zašpiněné prádlo

NS
Very dirty
Normálně zašpiněné prádlo
Normálně zašpiněné prádlo
NS
NS

NS
Mierne zašpinená bielizeň
Very dirty
Very dirty
NS
NS

NS
S
NS
S
S

Mierne zašpinená bielizeň
Normálně zašpiněné prádlo
Mierne zašpinená bielizeň
Mierne zašpinená bielizeň
Normálně zašpiněné prádlo

NS
Mierne zašpinená bielizeň
NS
Normálně zašpiněné prádlo
Velmi zašpiněné prádlo

NS
NS
NS
Very dirty
Mierne zašpinená bielizeň

Sports

S

Mierne zašpinená bielizeň

Normálně zašpiněné prádlo

Very dirty

Noční praní

S

Normálně zašpiněné prádlo

Velmi zašpiněné prádlo

Mierne zašpinená bielizeň

S: Volitelné

Volitelné úrovně

NS: Nevolitelné

PŘÍPRAVA PŘED PRANÍM PRÁDLA (START/PAUZA)
TLAČÍTKO START/PAUZA
Stisknutím tlačítka spustíte nebo přerušíte
zvolený program. Chcete-li spustit pračku na
displeji se zobrazí symbol ( ) Pokud chcete
pračku pozastavit během praní, symbol ( ) bude blikat.
VYSVĚTLIVKY HLAVNÍCH SYMBOLŮ
12- 		

Symbol Start / Pauza
Zamčená dvířka/Odemčená dvířka

3-

Délka pracího programu a čas opožděného startu

4-

Symbol odloženého startu

5-

Symbol extra máchání a antialergenní funkce

6-

Symbol poruchy čerpadla

7-

přerušení přívodu vody

8-

Symbol znečištění prádla

9-

Symbol rychlosti otáček odstřeďování

10-

Indikátor ekonomické teploty praní

11-

Indikátor teploty praní

START
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PŘÍPRAVA PŘED PRANÍM PRÁDLA (DĚTSKÝ ZÁMEK)
Vaše pračka je vybavena dětským zámkem, aby nebylo možné změnit chod programu stisknutím tlačítka během praní. Dětský zámek aktivujete stisknutím tlačítek
dvou funkci 4 a 5 ve stejném čase po dobu 5 sekund.

Funkce Dětský zámek je aktivována pokud na displeji svítí symbol CL.
Pokud stisknete jakékoliv tlačítko, zatímco je dětský zámek aktivní, na displeji se
krátce zobrazí „CL“.
Aktivní dětský zámek umožňuje opětovné spuštění pro-gramu, pokud byl přerušen
otočením voliče programu do polohy “ZRUŠIT”.
Pro zrušení dětského zámku stiskněte a podržte na 5 sekund současně stejná tlačítka
jako při aktivaci. Na displeji zmizí symbol „CL“.
PŘÍPRAVA PŘED PRANÍM PRÁDLA (ZRUŠENÍ PROGRAMU)
Zrušení programu během praní:
1- Otočte volič programů do polohy “ZRUŠIT”.
2- Pračka se zastaví a program se zruší.
3- Pro odčerpání vody otočte voličem programu do libovolné polohy.
4- Dojde k automatickému odčerpání vody.
5- Nyní můžete zvolit nový program.
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PŘÍPRAVA PŘED PRANÍM PRÁDLA
(KONEC PROGRAMU)

Zvolený program se automatický ukončí po poslední etapě.
• Na displeji se zobrazí výraz “KONEC” po dobu 2 minut.
• (
) Na displeji by se měl objevit symbol odemčených dveří.

•
•
•
•
•

Otevřete divierka pračky a vyjměte prádlo
Nechte dvířka pračky otovrené, aby zbylá voda v bubnu pračky mohla vyschnout.
Přepněte volič programů do polohy “ZRUŠIT”.
Vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky.
Uzavřete přívod vody.
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VAROVNÉ SYMBOLY: UPOZORNĚNÍ NA PŘERUŠENÝ PŘÍTOK
VODY/SLABÝ PROUD VODY
Pokud svítí na displeji symbol ( )
Zkontrolujte, zda není uzavřen přívod vody
• Může probíhat odstávka vody. Zkontrolujte. Pokud je tomu tak, přepněte
volič programů do polohy STOP. po obnovení dodávky vody můžete opět vybrat
program a spustit pračku.
• Může být nízký tlak vody. Zkontrolujte to.
• Může být ohnutá přívodní hadice. Zkontrolujte.
• Může být ucpaná přívodní hadice Vyčistěte filtry přívodní hadice. (*)
• Může být ucpaný přívodní ventil. Vyčistěte filtr přívodního ventilu. (*)

(*) Viz kapitola týkající se údržby a čištění pračky
VAROVNÉ SYMBOLY: UPOZORNĚNÍ NA UCPANÝ
FILTR ČERPADLA
Pokud svítí na displeji symbol (

):

• Filtr čerpadla je ucpaný. Vyčistěte filtr čerpadla (*)
• Může být ucpaná nebo ohnutá vypouštěcí hadice. Zkontrolujte vypouštěcí hadici.

(*) Viz kapitola týkající se údržby a čištění pračky
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TABULKA PROGRAMŮ
BAVLNA 90°C
Teplota praní (°C)

*90°-80°-70°-60°-50°-40°-30°-”--”

Maximální kapacita suchého prádla (kg)

8,0

Přihrádka pro prací prostředek

2

Doba trvání programu (min)

190

Typ prádla/popis

Velmi zašpiněné, bavlna a lněné textilie (spodní prádlo, prostěradlo, ubrus,
ručníky (max. 4,0 kg), oblečky atd.)

BAVLNA 60°C
Teplota praní (°C)

* 60°e - 60°- 40°e - 40°- 30°- ”--”

Maximální kapacita suchého prádla

8,0

Přihrádka pro prací prostředek

2

Doba trvání programu (min)

200

Typ prádla/popis

Normálně zašpiněné bavlna a lněné
textilie (spodní prádlo, prostěradlo, ubrus, ručníky, (max. 4,0 kg), oblečky atd.)

ECO 20°C
Teplota praní (°C)

*20°-”--”

Maximální kapacita suchého prádla

4,0

Přihrádka pro prací prostředek

2

Doba trvání programu (min)

100

Typ prádla/popis

Málo zašpiněné prádlo, bavlna a plátěné
textilie (spodní prádlo, prostěradlo, ubrus, ručníky max. 2 kg) povlečení atd.)

* 60°e - 40°e Pro volbu programů s energetickým označením.
(* Zvýrazněné hodnoty jsou přednastavené )
POZNÁMKA:
DÉLKA PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA MNOŽSTVÍ PRÁDLA,
VODY, OKOLNÍ TEPLOTY A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.
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SYNTETICKÉ
Teplota praní (°C)

*40°-30°-”--”

Maximální kapacita suchého prádla

3,5

Přihrádka pro prací prostředek

2

Doba trvání programu (min)

89

Typ prádla/popis

Velmi zašpiněné prádlo nebo tex-tilie ze syntetické směsi (Nylonové
ponožky, košile, halenky, kalhoty)

VLNA
Teplota praní (°C)

*30°-”--”

Maximální kapacita suchého prádla

2,5

Přihrádka pro prací prostředek

2

Doba trvání programu (min)

48

Typ prádla/popis

Vlněné prádlo vhodné k praní v
pračce

JEMNÉ
Teplota praní (°C)

*30°-”--”

Maximální kapacita suchého prádla

2,5

Přihrádka pro prací prostředek

2

Doba trvání programu (min)

90

Typ prádla/popis

Prádlo vhodné pro mytí rukou nebo
jemné prádlo vhodné pro praní v
pračce.

(* Zvýrazněné hodnoty jsou přednastavené )
POZNÁMKA:
DÉLKA PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA MNOŽSTVÍ PRÁDLA,
VODY, OKOLNÍ TEPLOTY A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.
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MÁCHÁNÍ
Teplota praní (°C)

*“--”

Maximální kapacita suchého prádla

8,0

Přihrádka pro prací prostředek

-

Doba trvání programu (min)

47

Typ prádla/popis

Pokud potřebujete do pracího programu začlenit dodatečné máchání.
Vhodné pro všechny programy
praní.

ANTI ALERGENNÍ PROGRAM
Teplota praní (°C)

*60°-50°-40°-30°-”--”

Maximální kapacita suchého prádla

4,0

Přihrádka pro prací prostředek

2

Doba trvání programu (min)

200

Typ prádla/popis

Dětské oblečení (dětské prádlo
vhodné pro praní v pračce)

ODSTŘEĎOVÁNÍ
Teplota praní (°C)

*“--”

Maximální kapacita suchého prádla

8,0

Přihrádka pro prací prostředek

-

Doba trvání programu (min)

17

Typ prádla/popis

Pokud potřebujete do pracího
programu začlenit dodatečné odstředění.

(* Zvýrazněné hodnoty jsou přednastavené )
POZNÁMKA:
DÉLKA PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA MNOŽSTVÍ PRÁDLA,
VODY, OKOLNÍ TEPLOTY A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.
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(*) DENNÍ 60 MIN
Teplota praní (°C)

*60°-50°-40°-30°-”--”

Maximální kapacita suchého prádla

4,0

Přihrádka pro prací prostředek

2

Doba trvání programu (min)

60

Typ prádla/popis

Zašpiněné barevné bavlněné a lněné
prádlo vypere při teplotě 60 C za
60 minut.

(*) Program Denní 60 min. může vyprat prádlo i za 30 minut, pokud tlačítkem (úrovně
zašpinění prádla)
změníte úroveň zašpinění prádla na “málo zašpiněné prádlo” (viz
strana 50)

RYCHLÉ 12’
Teplota praní (°C)

*30°-”--”

Maximální kapacita suchého prádla

2,0

Přihrádka pro prací prostředek

2

Doba trvání programu (min)

12

Typ prádla/popis

Zašpiněné, barevné bavlněné prádlo
a lněné textilie vyperte v 12 minutovém krátkém cyklu.

Protože jde o krátký cyklus, použijte v porovnání s jinými programy menší množství
pracího prostředku. Délka programu se prodlouží, pokud pračka detekuje nestabilní
náplň. Po dokončení pracího programu můžete otevřít dvířka pračky. Zvýrazněné hodnoty jsou přednastavené
POZNÁMKA:
DÉLKA PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA MNOŽSTVÍ PRÁDLA,
VODY, OKOLNÍ TEPLOTY A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.

CZ 88

MIX
Teplota praní (°C)

*30°-”--”

Maximální kapacita suchého prádla

3,5

Přihrádka pro prací prostředek

2

Doba trvání programu (min)

97

Typ prádla/popis

Normálně zašpiněná bavlna, syntetika, barevné prádlo a prádlo z lněné
textilie mohou být prány společně.

KOŠILE
Teplota praní (°C)

*60°-50°-40°-30°-”--”

Maximální kapacita suchého prádla

4,0

Přihrádka pro prací prostředek

2

Doba trvání programu (min)

113

Typ prádla/popis

Normálně zašpiněné bavlněné prádlo,
syntetika, košile ze syn-tetické směsi
a halenky mohou být prány společně.

SPORT
Teplota praní (°C)

*30°-”--”

Maximální kapacita suchého prádla

3,5

Přihrádka pro prací prostředek

2

Doba trvání programu (min)

79

Typ prádla/popis

Praní sportovního prádla

Zvýrazněné hodnoty jsou přednastavené
POZNÁMKA:
DÉLKA PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA MNOŽSTVÍ PRÁDLA,
VODY, OKOLNÍ TEPLOTY A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.

CZ 89

Noční praní
Teplota praní (°C)

*90°-80°-70°-60°-50°-40°-30°-”--”

Maximální kapacita suchého prádla

8,0

Přihrádka pro prací prostředek

2

Doba trvání programu (min)

177

Typ prádla/popis

Velmi zašpiněné prádlo, bavlna
a lněné textilie (spodní prádlo,
prostěradlo, ubrus, ručníky max.
4,0 kg, povlečení)

Poznámka:
Noční praní je program, který vypere prádlo v tichém režimu bez odstřeďování.
Když se cyklus praní blíží ke konci máchání, pračka se přepne do úsporného režimu
a prádlo zůstane namočené ve vodě po dobu maximálně 10 hodin bez vypouštění.
Pokud doba trvání programu přesáhne 10 hodin, pračka bude automaticky pokračovat vypuštěním vody a odstřeďováním.
Spuštění pračky z úsporného režimu můžete stisknutím tlačítka Start/Pauza. Prácí
program bude pokračovat.
(Čas na dispeji nezobrazuje trvání úsporného režimu, zbývající čas na displeji platí
pouze pro cyklus vypouštění a odstředění)

Zvýrazněné hodnoty jsou přednastavené
POZNÁMKA:
DÉLKA PROGRAMU SE MŮŽE LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA MNOŽSTVÍ PRÁDLA, VODY,
OKOLNÍ TEPLOTY A VYBRANÝCH DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ.

CZ 90

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY (UPOZORNĚNÍ)!
Před čištěním a údržbou pračku odpojte od zásuvky.

Uzavřete přívod vody.

Varování: Pračka a její části mohou být poškozeny,
pokud používáte prostředky s rozpouštědly.
Nepoužívejte prací prostředky ani aviváže s rozpouštědly.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY (FILTRY PŘÍVODU VODY)
Na konci přívodní hadice připojené ke kohoutku a na koncích přívodních ventilů
jsou filtry zabraňující pronikání nečistot a cizího materiálu ve vodě do pračky. Pokud pračka nenapouští dostatečné množství vody, přestože přívod vody je otevřený,
vyčistěte tyto filtry. (Doporučujeme vyčistit filtr čerpadla jednou za 2 měsíce)
• Odpojte přívodní hadici.
• Pomocí pinzety vyjměte filtry z přívodních ventilů
a omyjte je kartáčkem.
• Rukou vyjměte filtry přívodních hadic na konci
připojování ke kohoutku i s těsněním a vyčistěte ho.
• Po vyčištění nasaďte filtry stejným způsobem zpět.

VAROVÁNÍ:
K ucpání filtrů přívodu vody může dojít vlivem připojení
k nekvalitní vodě nebo nedostatečné údržby apod.
Znečištěné filtry mají za následek únik vody, který může způsobit škodu na
pračce i na majetku. Poškození způsobené nesprávnou údržbou filtrů nejsou
hrazeny v záručních podmínkách.

CZ 91

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY (FILTR ČERPADLA)
Filtrační systém čerpadla prodlužuje životnost čerpadla, které se používá pro vypouštění špinavé vody. Zajišťuje, aby se do čerpadla nedostaly vlákna z prádla. Doporučujeme čistit filtr čerpadla každé 2 - 3 měsíce.
Filtr čerpadla vyčistíte takto:
• Na otevření krytu čerpadla můžete použít odměrku
pro prací prostředek z vaší pračky.
• Nasaďte koncový bod plastové části do mezery krytu
čerpadla a potáhnutím směrem zpět otevřete kryt čerpadla.
• Před otevřením krytu filtru před něj postavte nádobu,
do které vyteče případná zbylá voda z pračky.
• Kryt filtru uvolněte jeho otočením proti směru
hodinových ručiček a vypusťte vodu.
Poznámka: Možná budete muset vyprázdnit nádobu s vodou
několikrát podle množství vody v pračce.
(*) Příslušenství se může měnit v závislosti na modelu
• Z filtru odstraňte veškerý cizí materiál pomocí kartáčku.

• Po vyčištění čerpadla nasaďte filtr zpět jeho otáčením
ve směru pohybu hodinových ručiček.

• Když uzavíráte kryt čerpadla, ujistěte se, aby části na vnitřní
straně krytu zapadly do děr na přední straně panelu.
• Můžete znovu nasadit kryt čerpadla v opačném
pořadí než jste ho odstranili.
VAROVÁNÍ:
Protože voda v čerpadle může být velmi horká, vyčkejte, až vychladne.

CZ 92

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY (ZÁSUVKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK)
Časem se mohou v zásuvce a v otvoru pračky vytvářet usa-zeniny z pracích prostředků. Zásuvku na prací prostředky proto pravidelně čistěte od nahromaděných usazenin. Zásu-vku vyjměte takto:
• Zásuvku zcela vytáhněte.
• Stiskněte víčko sifonu uvnitř zásuvky na doraz a táhněte zásuvku, až ji vytáhnete
ven.

• Zásuvku umyjte vodou a kartáčkem.
• Odstraňte usazeniny, které se nahromadily uvnitř otvoru na zásuvku, aniž by se
dostaly do pračky.
• Až zásuvka uschne, zasuňte ji zpět do pračky výše uve-deným postupem, jen v
opačném pořadí.
• Nemyjte zásuvku na prací prostředky v myčce.
Uzávěr sifonu násypky (*)
Vytáhněte zásuvku na tekutý prací prostředek tak jak je znázorněno na obrázku a
vyčistěte jej řádně od usazenin. Čistou zásuvku instalujte zpět na své místo. Zkontrolujte, zda je řádně vložena.
(*) Příslušenství se může měnit v závislosti na modelu

CZ 93

UZÁVĚR SIFONU NÁSYPKY/PLÁŠŤ PRAČKY/BUBEN

UZÁVĚR SIFONU NÁSYPKY
Vytáhněte zásuvku na prací prostředky. Vyjměte uzávěr sifonu násypky a vyčistěte
jej řádně od zbytků aviváže. Čistý uzávěr sifonu násypky instalujte zpět na své místo.
Zkontrolujte, zda je řádně vložen.

PLÁŠŤ PRAČKY
Pračku čistěte zvenku vlažnou vodou a jemným čisticím prostředkem, který nepoškodí povrcho-vou úpravu pláště pračky. Po opláchnutí
čistou vodou pračku otřete měkkou a suchou
utěrkou.
BUBEN
V pračce nenechávejte žádné kovové předměty, jako jsou jehly, svorky nebo mince. Tyto
předměty mohou způsobit vznik rezavých
skvrn na bubnu. Pokud chcete tyto skvrny elimino-vat, použijte čisticí prostředek bez chlóru
a dodržte pokyny výrobce čistícího výrobku.
Na odstraňování rezavých skvrn nikdy nepoužívejte drátěnky na nádobí ani jiné podobné
brusné prostředky.

CZ 94

ŘEŠENÍ PORUCH
Veškeré nezbytné opravy pračky by měl provést autorizo-vaný servis. Pokud je
nutné vaši pračku opravit nebo nejste schopni poruchu odstranit pomocí níže uvedených informací:
• Pračku odpojte od zásuvky.
• Uzavřete přívod vody.

(*) Viz také kapitola “Čištění a údržba”

CZ 95

(*) Viz také kapitola “Čištění a údržba”
(**) Viz také kapitola “Instalace spotřebiče”

CZ 96

CZ 97

(**) Viz také kapitola “Instalace”

CZ 98

AUTOMATICKÝ SYSTÉM DETEKCE PORUCH A CO JE
TŘEBA UDĚLAT
Vaše pračka je vybavena systémy, které během praní neus-tále kontrolují správný
průběh a v případě jakékoliv poruchy zajistí nezbytná opatření a zároveň vás na poruchu upozorní.

(*) Viz také kapitola “ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ”

CZ 99

AUTOMATICKÝ SYSTÉM DETEKCE PORUCH A CO JE
TŘEBA UDĚLAT

CZ 100

POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU A ÚSPORA ENERGIE

CZ 101

Spotřeba energie a vody se může lišit v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody,
teploty vody, teploty okolí, množství prádla, výběru doplňkových funkcí, výkyvů
napětí. Pro snížení spotřeby energie a vody perte prádlo doporučenou kapacitou pro
zvolený program. Mělo znečištěné prádlo nebo denní prádlo perte v krátkých programech. Čistěte pračku pravidelně v intervalech doporučených výrobcem.

PRAKTICKÉ INFORMACE
Alkoholické nápoje: Skvrnu nejdříve předeperte ve
studené vodě, potom ji potřete glycerinem a vodou a
opláchněte roztokem vody a octa.
Leštidlo na boty: Skvrnu nejdřív zlehka vydrhněte
pracím prostředkem, aniž byste poškodili tkaninu, a
opláchněte. Nepustí, potřete ji roztokem z jednoho dílu
čistého alkoholu (96 stupňů) a 2 dílů vody a následně ji
vyperte ve vlažné vodě.
Čaj a káva: Část prádla se skvrnou napněte na vršek
nádoby a vypláchněte v conejteplejší vodě, kterou vaše
prádlo snese. Pokud je to pro vaše prádlo vhodné, vyperte
skvrnu v louhu.
Čokoláda a kakao: Nechte vaše prádlo ve studené vodě
a vydrhněte mýdlem nebo pracím prostředkem, pak vyperte ve vodě s takovou teplotou, jakou vaše prádlo snese. Pokud na prádle stále zůstává mastná skvrna, omyjte
ji peroxidem vodíku (v poměru 3%).
Kečup: Po oškrábání zaschlých zbytků, aniž byste vaše
prádlo poškodili, nechte jej namočené asi 30 minut ve
studené vodě a vyperte pracím prostředkem.
Vývar, vejce: Odstraňte zaschlé zbytky
a otřete houbou nebo měkkým hadříkem namočeným
ve studené vodě. Potřete pracím prostředkem a vyperte
zředěným louhem.

CZ 102

PRAKTICKÉ INFORMACE

Mastné a olejové skvrny: Nejdříve otřete zbytky. Skvrnu potřete pracím prostředkem a následně vyperte ve
vlažné mýdlové vodě.
Hořčice: Nejdříve skvrnu potřete glycerinem. Potřete
pracím prostředkem a následně vyperte. Pokud skvrna nezmizí, potřete ji alkoholem (na syntetiku a barevné prádlo
použijte roztok 1 dílu alkoholu a 2 dílů vody).
Ovoce: Část prádla se skvrnou napněte na vršek nádoby
a polijte studenou vodou. Na skvrnu nelijte horkou vodu.
Polijte studenou vodou a glycerinem. Vyčkejte 1 - 2 hodiny a pokapejte bílým octem, poté opláchněte.
Skvrny od trávy: Potřete skvrnu pracím prostředkem.
Pokud to tento typ prádla umožňuje, vyperte skvrnu v
louhu. Vlněné oděvy potřete alkoholem (na barevnou použijte směs 1 dílu čistého alkoholu a 2 dílů vody).
Olejové barvy: Skvrny byste měli odstranit před jejich
zaschnutím pomocí ředidla. Pak je potřete pracím
prostředkem a vyperte.
Skvrny od opálení: Pokud to vaše prádlo umožňuje,
můžete do vody na praní přidat louh. U vlněného prádla
byste měli skvrnu přikrýt utěrkou navlhčenou v okysličené vodě, přes to položte suchou utěrku a skvrnu vyžehlete. Po vymáchání byste měli prádlo řádně vyprat.

CZ 103

PRAKTICKÉ INFORMACE

Krev: Nechte prádlo přibližně 30 minut
ve studené vodě. Pokud skvrna nezmizí, namočte do roztoku vody a čpavku (3 lžíce čpavku na 4 litry vody) asi
na 30 minut.
Smetana, zmrzlina a mléko:
Nechte vaše prádlo ve studené vodě
a potřete skvrnu pracím prostředkem. Pokud skvrna nezmizí, potřete ji louhem
ve správném poměru pro daný typ tkaniny (nepoužívejte
louh na barevné prádlo).
Hlína: Skvrny od hlíny odstraňte co nejdříve. Vyperte ji
pracím prostředkem a pokud nezmizí, potřete ji okysličenou vodou (v poměru 3 %).
Inkoust: Skvrnu namočte do studené vody a počkejte, až
se inkoust ve vodě rozpustí. Pak skvrnu potřete vodou s
citronovou šťávou a pracím prostředkem, vyčkejte asi 5
minut a vyperte.

CZ 104

LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že
použité elektrické a elek-tronické výrobky nesmí být přidány do běžného
komunálního odpadu.
Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci předejte tyto výrobky na určená
sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných
evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi
ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí
a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s
národními předpisy uděleny pokuty.

