
AUTOMATICKÁ PRAâKA
s pfiedním plnûním
Díky za zakoupení této plnû automatické praãky zn.LG.
Pfieãtûte si prosím peãlivû tento „Návod k obsluze" ; 
poskytne Vám  pokyny k bezpeãné instalaci, pouÏívání a 
údrÏbû. Uschovejte pro pfiípadnou budoucí potfiebu.
Poznamenejte si konkrétní typ zakoupené praãky (model) 
a v˘robníãíslo (Serial Number – S/N) 

AUTOMATICKÁ PRÁâKA
s plnením spredu
ëakujeme za zakúpenie tejto plne automatickej práãky zn. LG.
Preãítajte si prosím starostlivo tento „Návod na obsluhu";
poskytne vám pokyny na bezpeãnú in‰taláciu, pouÏívanie
a údrÏbu. Uschovajte pre prípadnú budúcu potrebu.
Poznamenajte si konkrétny typ zakúpenej práãky (model)
a v˘robné ãíslo (Serial number –S/N)

(2P~30P)

(31P~59P)

F1409TDS(1~9)
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� Systém pfiímého pohonu bubnu 
Moderní bezkartáãkov˘ stejnosmûrn˘ elektromotor pohání buben pfiímo, bez fiemene a
fiemenice.

� Cirkulace vody
Opakované rozstfiikování roztoku pracího prostfiedku a vody na náplÀ. Prádlo se
bûhem pracího cyklu rychleji a dÛkladnûji namoãí. Pûna mÛÏe b˘t snadnûji odstranûna
vodní sprchou bûhem cyklu máchání. Vodní cirkulaãní systém vyuÏívá efektivnûji jak
vodu, tak prací prostfiedek.

� Zabudovan˘ ohfiívaã
Vnitfiní ohfiívaã automaticky ohfiívá vodu na nejlep‰í teplotu podle zvoleného cyklu.  

� Dûtská pojistka
Dûtsk˘ pojistka zabraÀuje, aby dûti nemohly bûhem provozu praãky stisknutím
kteréhokoliv tlaãítka zmûnit nastaven˘ program praní.

� Hospodárnûj‰í, inteligentní systém praní     
Inteligentní systém praní zji‰Èuje velikost náplnû a teplotu vody a podle toho
optimalizuje úroveÀ (mnoÏství) vody a dobu praní, ãímÏ minimalizuje spotfiebu
el.energie a vody.   

� Systém ovládání rychlosti otáãení bubnu s nízk˘m hlukem
Snímáním mnoÏství náplnû a vyváÏením skuteãnû minimalizuje úroveÀ hluku pfii
odstfieìování.

� Bezpeãnostní zafiízení (Aqua Lock)
Systém Aqua Stop je urãeno k detekci úniku vody bûhem provozu, aby se zabránilo
zaplavení podlahy vodou.

� Cyklus Praní párou a Regenerace prádla 
Funkce Praní párou se vyznaãuje kvalitním pracím v˘konem pfii nízké spotfiebû
energie. Funkce Regenerace prádla umoÏÀuje odstranit zmaãkání na such˘ch
odûvech.

� MnoÏstevní automatika 
Automaticky kontroluje náplÀ a optimalizuje dobu praní.

추가선택, 예약,
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Informace a pokyny, uvedené v tomto návodu musí b˘t dodrÏeny pro provozní
bezpeãnost osob, k minimalizaci rizika poÏáru nebo v˘buchu, úrazu elektrick˘m
proudem nebo k ochranû vÛãi po‰kození majetku, zdraví nebo ztrátû Ïivota.

! V˘straha !

• Pfied instalací zkontrolujte, zda na praãce není vnûj‰í
po‰kození. Pokud je praãka po‰kozená, neinstalujte ji.

• Praãku neinstalujte v místech, kde by byla vystavena
pÛsobení povûtrnostních vlivÛ

• Nepokou‰ejte se zasahovat do ovládacích prvkÛ
• Neopravujte nebo nevymûÀujte Ïádné díly praãky, ani

nedûlejte Ïádné servisní práce, pokud to není zvlá‰È
doporuãeno v pokynech pro údrÏbu uÏivatelem nebo v
pokynech pro opravy uÏivatelem, kter˘m rozumí a má
k jejich provedení odborné zku‰enosti.

• V bezprostfiední blízkosti praãky a v jejím okolí
neskladujte hofilavé materiály, jako cupanina, papír,
hadry, chemikálie, atd. 

• Pfiísn˘ dozor je nutn˘ pfii pouÏívání praãky dûtmi nebo
v jejich blízkosti. Nedovolte, aby si dûti hrály na praãce,
s praãkou nebo uvnitfi ní, ani s jin˘mi spotfiebiãi. 

• Praãku instalujte mimo zdroj tepla.
• Nenechávejte otevfieny dvífika plnícího otvoru.

Otevfiená dvífika lákají dûti houpat se na nich nebo
vlézt dovnitfi praãky.

• Nikdy nesahejte dovnitfi praãky, pokud je buben v
pohybu. Poãkejte, aÏ se buben úplnû zastaví.

• Praní mÛÏe sníÏit úãinnost úpravy prádla sniÏující jeho
hofilavost.

• V praãce neperte nebo neodstfieìujte textilie, které
byly ãi‰tûny, namoãeny nebo potfiísnûny hofilav˘mi
nebo v˘bu‰n˘mi látkami (jako je vosk, oleje, barvy,
benzin, odma‰Èovací kapaliny, roztoky pro suché
ãi‰tûní, petrolej, atd.) – mohou se vznítit nebo

explodovat. Olej mÛÏe zÛstat v bubnu bûhem celého
cyklu, coÏ bude mít za následek poÏár pfii su‰ení.
Proto do praãky nevkládejte odûvy potfiísnûné olejem.

• Peãlivû dodrÏujte pokyny k praní a zacházení s
textiliemi (symboly praní,  ãi‰tûní) od v˘robce textilie.

• Dvífika praãky nezavírejte pfiibouchnutím, ani se je
násilím nesnaÏte otevírat, jsou-li uzamãené. Praãka se
tak mÛÏe po‰kodit.

• KdyÏ je praãka v provozu pfii vysoké teplotû, ãelní
dvífika mohou b˘t velmi horká. Nedot˘kejte se jich.

• Ke sníÏení moÏností rizika úrazu elektrick˘m proudem
vytáhnûte vidlici síÈové ‰ÀÛry ze zásuvky  nebo odpojte
praãku z el.sítû vy‰roubováním pojistky nebo vypnutím
jistiãe v bytovém (domovním) rozvadûãi pfied kaÏd˘m
ãi‰tûním nebo údrÏbou praãky. 

• Pfiívodní kabel nevytahujte ze zásuvky taháním za
kabel. Pfiívodní kabel by se mohl po‰kodit.

• Nikdy se nepokou‰ejte provozovat praãku, byla-li
po‰kozená, má vadné funkce, je ãásteãnû rozebraná
nebo má chybûjící nebo zlomené díly, vãetnû
po‰kozené síÈové ‰ÀÛry s vidlicí.  

• NeÏ budete likvidovat starou praãku, odpojte ji od
napájení. Zástrãku upravte tak, aby byla nepouÏitelná.
Kabel odfiíznûte pfiímo za spotfiebiãem, aby nemohlo
dojít ke zneuÏití.

• Pokud do‰lo k zaplavení v˘robku vodou, kontaktujte
prosím servisní stfiedisko. 
Riziko úrazu elektrick˘m proudem a poÏáru.

POKYNY K UZEMNùNÍ
Tato praãka musí b˘t uzemnûna. V pfiípadû závady nebo selhání ãinnosti uzemnûní sniÏuje riziko úrazu
elektrick˘ proudem tím, Ïe umoÏní projít el.proudu cestou nejmen‰ího odporu.  Tato praãka je vybavena síÈovou
‰ÀÛrou s ochrann˘m uzemÀovacím vodiãem a vidlicí s ochrann˘m kolíkem. Vidlici se mÛÏe zasouvat pouze do
odbornû instalované zemnûné zásuvky odpovídající v‰em místním pfiedpisÛm a nafiízením. 
• NepouÏívejte Ïádné rozdvojky, „tzv. zlodûjky" a jiné typy  síÈov˘ch rozboãovaãÛ, které nejsou uzemnûny, nebo

jakkoliv uzemnûní obcházejí .  
• Nejste-li si jisti, Ïe máte zásuvky správnû zemnûné, poraìte se v odborné elektrotechnické instalaãní firmû .

DÒLEÎITÉ BEZPEâNOSTNÍ POKYNY
V˘straha : K minimalizaci rizika poÏáru, úrazu elektrick˘m proudem, po‰kození zdraví osob pouÏívajících
praãku, dodrÏujte základní pokyny, vãetnû následujících:

NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY USCHOVEJTE 

❋ Otevfiená dvífika praãky netlaãte pfiíli‰ smûrem dolÛ. Praãka by se mohla pfievrátit.

V¯STRAHA : Nesprávné pfiipojení zemnícího vodiãe praãky mÛÏe zpÛsobit úraz el.proudem. Jste-li na
pochybách, je-li praãka správnû zemnûna, nechte si ji zkontrolovat odborn˘m elektroinstalatérem nebo v
servisu.  NemûÀte síÈovou ‰ÀÛru s vidlicí, dodanou s praãkou – nevyhovuje-li vidlice, musí v˘mûnu celé
‰ÀÛry provést odborn˘ pracovník (elektrikáfi).   
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� Název : Automatická praãka s pfiedním plnûním
� Napájení : stfiídavé, 220-240V~, 50Hz
� Rozmûry (‰ x hl. x v) : 600mm x 590mm x 850mm
� Hmotnost : 63 kg
� Kapacita praní : 8,0 kg prádla
� Pfiíkon max. : 2100 W (Praní) / 1100W (Pára)
� Otáãky odstfieìování :  /400/600/800/1000/1200/1400
� Spotfieba vody : 52 litrÛ (cca 6,5 l / kg suchého prádla)
� Povolen˘ tlak vody : 30 kPa – 1MPa

� Informace pro zákazníka.
Hluãnost dle Evropské normy   :
- norma EN 60704-2-4 71dB(A)

❋ Zmûny vnûj‰ího provedení (vzhledu) a technick˘ch údajÛ za úãelem zv˘‰ení jakosti, vyhrazeny.

� Pfiíslu‰enství

Hadice pfiívodu vody MontáÏní klíã

Sít’ová ‰ÀÛra s vidlicí

Ovládací panel

Buben

Filtr odtokového ãerpadla

Po‰kozenou sít’ovou ‰ÀÛru smí
vymûnit v˘robce nebo jím
povûfien˘ (autorizovan˘) servis
nebo osoba s odbormou
zpÛsobilostí, aby se zabránílo
nebezpeãí úrazu el proudem.

Pfiepravní ‰roub

V˘suvn˘ zásobník

(na prací prostfiedeka
zmûkãovaã prádla)

Dvífika praãky

Polohovatelná noÏka
Víko spodního krytu

Zátka odtoku. hadiãky ãerpadla

Odtoková hadice
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1. K ochranû pfied po‰kozením vnitfiních ãástí
bûhem pfiepravy, jsou tyto zaji‰tûny  4
‰rouby. Pfied uvedením praãky do provozu
odstraÀte tyto ‰rouby spolu s pryÏov˘mi
zátkami.

• Pokud by ‰rouby nebyly odstranûny,
zpÛsobí velk˘ hluk, vibrace a závady v
ãinnosti pfii uvedení do provozu.  

3. 4 ‰rouby vytáhnûte spolu s pryÏov˘mi
zátkami,  mírn˘m otáãením zátek. ·rouby i
montáÏní klíã uschovejte pro moÏné pouÏití
v budoucnu (stûhování, pfieprava do
servisu apod.)

• VÏdy, kdyÏ je nutné praãku pfiepravovat,  je
nutné ji pfied pfiepravou zajistit ‰rouby.

Spotfiebiã zaji‰tûn transportními ‰rouby,  k ochranû pfied po‰kozením bûhem pfiepravy.      

2. Od‰roubujte 4 ‰rouby pomocí montáÏního
klíãe, dodaného v pfiíslu‰enství.

4. Otvory po ‰roubech zaslepte dodan˘mi
záslepkami.

� Transportní ‰rouby

Praãku instalujte nebo uloÏte na místû, kde nebude vystavena teplotám pod bodem mrazu,
ani vystavena povûtrnostním vlivÛm.
Praãka musí b˘t spolehlivû uzemnûna podle v‰ech platn˘ch pfiedpisÛ a nafiízení.
Otvory v základnû praãky nesmí b˘t zakryty kobercem, pokud je praãka instalovaná na
podlaze pokryté kobercem.  
V zemích, kde jsou oblasti, které mohou b˘t zamofieny ‰váby nebo jin˘m hmyzem, vûnujte
obzvlá‰tní pozornost tomu, aby zafiízení a jeho okolí bylo trvale udrÏováno v ãistotû.
Jakékoliv po‰kození, které mÛÏe b˘t zpÛsobeno ‰váby nebo jin˘m hmyzem, nebude kryto
zárukou na zafiízení. 

• Pfied pouÏitím praãky je zapotfiebí
odstranit obal a ve‰keré pfiepravní
‰rouby.

Pfii vyjímání spodní ãásti praãky
z obalu odstraÀte pfiídavnou
opûrku uprostfied dolní ãásti
obalu.

� Vybalení

Praãka

Dolní ãást
obalu

Pfiídavná opûrka
(V závislosti na modelu
nemusí b˘t opûra obalu
pouÏita.)
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Sklon podlahy :
Povolen˘ sklon podlahy pod praãkou je do 1∞

Zásuvka el.sítû :
Musí se nacházet do 1,5 m od kaÏdé strany
umístûné praãky. NepfietûÏujte zásuvku pfiipojením
více neÏ jednoho spotfiebiãe.

Dal‰í vzdálenosti :
PoÏaduje se vzdálenost od stûny, dvefií a podlahy:
vzadu: 10 cm; vpravo a vlevo : 2 cm

Nikdy nepokládejte prací prostfiedky na vrchní
stranu praãky. Mohla by se po‰kodit povrchová
úprava a ovládací prvky praãky.

Usaìte praãku na rovné pevné podlaze.
Ujistûte se, Ïe proudûní vzduchu v blízkosti praãky není naru‰ováno koberci, pokr˘vkami atd.
• Zásadnû neupravujte nerovnosti podlahy vkládáním kusÛ dfieva, lepenky nebo podobného

materiálu pod praãku.
• Nelze-li se vyhnout instalaci praãky v blízkosti plynového sporáku nebo bûÏn˘ch kamen,

musí b˘t mezi praãku a zdroj tepla vloÏena izolaãní deska (85 x 60 cm) s povrchem u
topného tûlesa potaÏen˘m hliníkovou fólií.

• Praãka nesmí b˘t instalována v místnostech, kde teplota klesá pod bod mrazu.
• Zajistûte prosím, aby byla praãka po instalaci snadno pfiístupná technikovi pro pfiípad opravy.
• PfiiloÏen˘m montáÏním klíãem upravte v˘‰ku v‰ech ãtyfi nohou tak, aby byla praãka pevnû

usazena a aby mezi horní deskou praãky a pracovní deskou zÛstala mezera pfiibliÏnû
20 mm.

� PoÏadavky na místo instalace praãky

� Umístûní

Praãka

vana

min. 2cm
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Tlak v pfiívodu vody musí b˘t v rozsahu 30kPa aÏ 1Mpa.

Pfii pfiipojování hadice pfiívodu vody ji nestahujte  ani ji k pfiívodnímu
kohoutu ne‰roubujte pfies závit .

Pfievy‰uje-li tlak v pfiívodu vody 1 MPa, je nutné namontovat pfied pfiívod k
praãce redukãní  zafiízení.   

• S pfiívodní hadicí  vody, dodanou jako pfiíslu‰enství,  se dodávají dvû
pryÏové tûsnûní k utûsnûní ‰roubení  na obou koncích hadice.        

• Po pfiipojení hadice zkontrolujte tûsnost pfiívodu vody do praãky
úpln˘m otevfienímkohoutu.

• Pravidelnû kontrolujte stav hadice a v pfiípadû nutnosti ji vymûÀte.

• Pfiesvûdãete se, Ïe na hadici nejsou Ïádné smyãky, zalomení nebo
stisknutí.

� Praãku pfiipojte k pfiípojce vody  pomocí nové sady hadic; jiÏ pouÏívané (staré) se nesmí pouÏívat.

� Pfiipojení hadice pfiívodu vody

1. NepouÏívejte Ïádné prodluÏovací kabely nebo rozdvojky.
2. Po‰kozenou síÈovou ‰ÀÛru musí vymûnit v˘robce nebo povûfien˘ (autorizovan˘ ) servisní pracovník nebo podobná

odbornû zpÛsobilá osoba, aby se zabránilo nebezpeãí úrazu.
3. Po ukonãení provozu vÏdy vytáhnûte vidlici síÈové ‰ÀÛry ze zásuvky a zastavte pfiívod vody.
4. Praãka musí b˘t pfiipojena pouze k fiádnû uzemnûné síÈové zásuvce, zapojené podle platn˘ch pfiedpisÛ.
5. Praãka musí b˘t umístûna tak, aby  byla vidlice síÈové ‰ÀÛry zapojené v zásuvce  snadno dostupná.
• Opravy praãky mÛÏe provádût pouze kvalifikovan˘ personál. Opravy provádûné nezku‰en˘mi osobami mohou zpÛsobit

zranûní nebo závaÏné po‰kození. Kontaktujte své místní servisní stfiedisko. 
• Neinstalujte praãku v místnostech, kde by mohly teploty klesnout pod bod mrazu. Zamrzlé hadice mohou tlakem

prasknout. Pfii teplotách pod bodem mrazu mÛÏe b˘t sníÏena spolehlivost elektronické fiídící jednotky.
• JestliÏe je zafiízení dodáno v zimních mûsících a teploty jsou pod nulou: 

Umístûte praãku na nûkolik hodin v pokojové teplotû pfiedtím, neÏ ji uvedete do provozu.

� Elektrické pfiipojení

koncovka

tûsnûní

UPOZORNùNÍ k napájecímu kabelu
U vût‰iny spotfiebiãÛ se doporuãuje zapojení do vyhrazeného okruhu; tzn. samostatn˘ napájecí okruh, kter˘ napájí pouze dané zafiízení
a nemá Ïádné dal‰í v˘stupy nebo vûtvení. Pro va‰i úplnou informovanost se obraÈte na stránku se specifikacemi této uÏivatelské
pfiíruãky. NepfietûÏujte síÈové zástrãky. PfietíÏené, uvolnûné nebo po‰kozené síÈové zástrãky, prodluÏovací kabely, roztfiepené napájecí
kabely nebo po‰kozené nebo prasklé pojistky kabelÛ jsou nebezpeãné. Kterákoli z tûchto závad mÛÏe zpÛsobit úraz elektrick˘m
proudem nebo poÏár. Pravidelnû kontrolujte napájecí kabel va‰eho spotfiebiãe a pokud jeho vzhled naznaãuje po‰kození nebo
chátrání, odpojte jej, pfieru‰te pouÏívání spotfiebiãe a nechte jej nahradit pfiíslu‰n˘m náhradním dílem od autorizovaného servisu.
ChraÀte napájecí kabel pfied fyzick˘m i mechanick˘m po‰kozením jako je zkroucení, zauzlení, pfiiskfiípnutí, pfiivfiení do dvefií nebo
‰lápnutí na nûj. Vûnujte zvlá‰tní pozornost pfiípojkám, síÈov˘m zástrãkám a místu, kde kabel vystupuje ze spotfiebiãe.

UPOZORNùNÍ 

POZN. Pokud po pfiipojení voda uniká z hadice, opakujte stejné kroky. Pro pfiívod vody
pouÏijte nejstandardnûj‰í typ kohoutku. V pfiípadû, Ïe je kohoutek hranat˘ nebo pfiíli‰
velk˘, pfied instalací kohoutku na mezikus odstraÀte vymezovací krouÏek.
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� BûÏn˘ kohout  neukonãen˘ závitem a hadice ukonãena ‰roubením

� BûÏn˘ kohout bez závitu a pfiívodní hadice s nasunovací koncovkou hadice

1. Povolte upevÀovací ‰roubky
vrchní ãásti spojovací pfiechodky
se závitem pro hadici, aby bylo
moÏné jej upevnit ke kohoutu.

2. Zatlaãte spojovací pfiechodku na
kohout tak, aby tûsnûní doléhalo
na spodní okraj kohoutu co
nejtûsnûji a utáhnûte ji 4
‰roubky

3. ·roubení pfiívodní hadice
nasaìte a na‰roubujte (smûrem
doprava) na závit spojovací
pfiechodky do fiádného utûsnûní
( pryÏové tûsnûní i v ‰roubení
hadice). 

1. Povolte upevÀovací ‰roubky

spojovací pfiechodky.

2. Zatlaãte spojovací    
pfiechodku na kohout
tak, aby tûsnûní  
doléhalo na spodní okraj
kohoutu co nejtûsnûji 
a utáhnûte ji 4 ‰roubky

3. Po zatlaãení krouÏku na

koncovce hadice dolÛ,  pfiipojte

ji nasunutím na stfiední

pfiechodku.

• Tato praãka se dodává 
pouze s pfiípojkou na 
studenou vodu.

• Zajistûte, aby pfiívodní 
hadice nemûla smyãky 
a zalomení (stisknutí).

Upper 
Connector

Rubber
packing

Middle 
connector

Fixing screw

Guide plate

Connector

Rubber seal

Hose connector

Used the horizontal tap

Horizontal tap

Extension tap

Square tap

Rubber packing

Upper
Connector

Middle 
connector

Plate

Upper
Connector

Water supply
hose

• V pfiípadû, Ïe prÛmûr kohoutu 
je vût‰í, vyndejte redukãní díl.

• Utáhnûte matici stfiední
pfiechodky tak, aby  neunikala
voda.

• Pfiesvûdãete se, Ïe uvnitfi
‰roubení hadice je pryÏové
tûsnûní

• Pfied odpojením pfiívodní hadice
od stfiední  pfiechodky uzavfiete
kohout. Potom zatáhnûte za
koncovku hadice dolÛ a pfiitom
krouÏek tlaãte dolÛ.

Vrchní ãás pfiechodky

Vrchní
pfiechodka

stfiednfi
pfiechodka

redukãní díl

upevÀovací ‰roub

upevÀovací ‰roub

tûsnûní

tûsnûní

tûsnûní

tûsnûní

‰roubení

PouÏívané vodorovné kohouty

Vodorovn˘ kohout     

Kohout s prodlouÏením   

Kohout s ãtvercov˘m
ústím

spoj.
pfiechodka

stfied.
pfiechodka

stfied.
pfiechodka

krouÏek
spodní pfiechodka

tûsnûní

pfiechodka pfiechodka

matice

pfiívod

pfiívod
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nstalaceI

� MontáÏ odtokové hadice

 

• Odtoková hadice nesmí b˘t pfiipojená v˘‰e
neÏ100 cm nad podlahou. Voda v praãce se
nevypou‰tí nebo se vypou‰tí pomalu.  

• Odtokovou hadici je nutné správnû upevnit vÛãi
samovolnému uvolnûní ;  únikem odtokové vody
by se mohla po‰kodit podlaha.

• je odtoková hadice pfiíli‰ dlouhá,   nepokládejte ji
na praãku; zpÛsobilo by to nadmûrn˘ hluk.

• Pfii montáÏi odtokové hadice zajistûte její
koncovku lankem (fietízkem apod.) v místû
zaústûní do odtoku.

• Správné upevnûní odtokové hadice ochrání
podlahu pfied po‰kozením odtokovou
vodou.

• Toto zafiízení není urãeno pro pouÏití na mofii nebo pro pouÏití v mobilních zafiízeních, jako jsou
karavany, letadla atd. 
Pokud se stroj ponechá na del‰í dobu bez pouÏívání (napfi. pfies dovolenou), uzavfiete pfiívodní
kohout, zvlá‰tû jestliÏe v bezprostfiední blízkosti není podlahová vpust (tzv. gula).
Pfii pfiemisÈování zafiízení vytáhnûte pfiívodní kabel ze zásuvky. Vyfiaìte z ãinnosti pojistku
dvefiního zámku, aby se zabránilo uvûznûní dûtí uvnitfi. 
Balicí materiál (napfi. fólie, styropor) mohou b˘t pro dûti nebezpeãné.
Hrozí nebezpeãí zadu‰ení!
V‰echen balicí materiál dobfie uloÏte mimo dosah dûtí. 

vana

max. 100cm
min. 60cm

max. 100cm
min. 60cm

páska

drÏák
hadice

Asi 100 cm

Asi 100 cm

Asi 145 cm

Asi 145 cm

Asi 105 cm

Asi 105 cm

m
ax

. 1
00

 c
m

m
ax. 100 cm

m
in

. 6
0 

cm

m
in. 60 cm
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nstalaceI
� Vyrovnání praãky

� Pevné podlahy  

� Dfievûné podlahy

1. Správné, vodorovné a svislé ustavení praãky zamezí nadmûrnému hluku
a vibracím pfii provozu.Praãku instalujte na rovném a pevném povrchu
Podlahy, pfiednostnû v rohu místnosti.

2. Není-li podlaha rovná, sefiiìte polohu praãky do roviny pomocí
polohovateln˘ch noÏek . 
(Pod noÏky nevkládejte Ïádné dal‰í podloÏky, kousky dfieva apod.). 
Ujistûte se , ‰e v‰echny 4 noÏky jsou stabilní a spoãívají na podlaze.
Zkontrolujte vodorovnou a svislou polohu praãky pomocí vodováhy.

❊ Poté, co je praãka vyrovnána, utáhnûte zaji‰Èovací matice nahofie na

základnû praãky. V‰echny zaji‰Èovací matice musí b˘t dotaÏeny. 

❊ KfiíÏová kontrola ustavení
Zatlaãením  na horní ãást praãky v protilehl˘ch rozích (úhlopfiíãnû) se praãka
nesmí „houpat" (zkontrolujte v obou smûrech). Houpá-li se praãka pfii
zatlaãení na úhlopfiíãnû protilehlé rohy, sefiiìte polohu (v˘‰ku noÏek)  znova. 

• Povrch podlahy, na kterou se praãka instaluje, musí b˘t ãist˘, such˘ a vodorovn˘.
• Instalujte praãku na rovnou pevnou podlahu.

� Podlahy s dlaÏbou (klouzavé podlahy).
• Umístûte v‰echny nohy pfiístroje na podloÏku Tread Mate a zvednûte jej na vyhovující v˘‰ku. (Nastfiíhejte

podloÏku Tread Mate na ãtverce 70x70 mm a pfiilepte je na suché dlaÏdice v místû, kde má b˘t pfiístroj umístûn.) 
※※PodloÏka Tread Mate je z pfiilnavého materiálu pouÏívaného na Ïebfiíky a schody kter˘ zabraÀuje sklouznutí 

• Dfievûné podlahy jsou velmi náchylné k pfienosu vibrací.
• V zájmu zamezení vibracím Vám doporuãujeme navléknout na v‰echny ãtyfii nohy pryÏové 

návleky o síle nejménû 15 mm a zajistit je nejménû dvûma podlaÏnicemi se ‰rouby.
• Je-li to moÏné, instalujte praãku v jednom z rohÛ místnosti, kde je podlaha pevnûj‰í.

Nasazením pryÏov˘ch návlekÛ omezíte vibrace.
PryÏové návleky lze objednat prostfiednictvím oddûlení náhradních souãástí LG 
(ãíslo souãásti 4620ER4002B).

Pozor!
• Správné umístûní a nastavení svislé polohy praãky je pfiedpokladem dlouhého, správného a spolehlivého provozu.
• Praãka musí b˘t zcela svislá a musí pevnû setrvávat ve své poloze.
• Pfii zatíÏení rohÛ se praãka nesmí viklat.
• Povrch podlahy, na kterou se praãka instaluje, musí b˘t ãist˘ a nesmí obsahovat vosk ani jiná maziva.
• Nenechávejte noÏky praãky zvlhnout. JestliÏe noÏka praãky zvlhne, mÛÏe pfiístroj klouzat.  

POZN. Dfievûné podlahy nebo podlahy zavû‰eného typu mohou pfiispût
k v˘razn˘m vibracím a chybám z nevyváÏenosti.

POZN. V pfiípadû, Ïe je praãka umístûná na vyv˘‰ené plo‰e, musí b˘t bezpeãnû
upevnûna, aby se zabránilo riziku, Ïe by mohla spadnout dolÛ.

PryÏov˘ návlek
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fiíprava pfied pranímP

1. Ná‰ivky na textiliích
Na textiliích vyhledejte ná‰ivky, které obsahují informace (zpravidla ve formû symbolÛ)  o
sloÏení textilu a doporuãeném zpÛsobu praní nebo ãi‰tûní.         

2. Rozdûlení prádla dle druhÛ
Nejlep‰ích v˘sledkÛ lze dosáhnout rozdûlením prádla do náplní s vlastním pracím cyklem
(programem).RÛzné druhy textilií vyÏadují jinou teplotu vody, otáãky odstfieìování a tedy praní
jin˘mi zpÛsoby.Prádlo rozdûlte rovnûÏ podle barev na tmavû zbarvené, svûtle zbarvené a bílé.
Perte je oddûlenû protoÏe se uvolÀují vlákna a barva a mohou zabarvit bílé prádlo, apod. Podle
moÏnosti  perte zvlá‰È prádlo více u‰pinûné a ménû u‰pinûné.        

U‰pinûní  (Velmi ‰pinavé, bûÏnû u‰pinûné, ménû ‰pinavé) : Rozdûlte prádlo podle stupnû
u‰pinûní.

Barva ( Bílá, svûtlá, tmavá) : Rozdûlte prádlo na bílé a barevné.
Vláknitost ( textilie, které uvolÀují vlákna a které je zachycují) : Rozdûlte je a perte oddûlenû.

3. Péãe o prádlo pfied vloÏením dávky do praãky

� Péãe o prádlo pfied praním

� Pfied prvním praním

� V jedné náplni  kombinujte velké a malé kousky prádla. Nejdfiíve vloÏte velké kusy.
Velk˘ch kusÛ by nemûlo b˘t více neÏ polovina náplnû. Neperte jednotlivé kusy prádla.
MÛÏe to zpÛsobit nevyváÏenost náplnû. Pfiidejte jeden nebo dva podobné kusy prádla.

• Zkontrolujte v‰echny kapsy, jsou-li prázdné. Pfiedmûty, jako
hfiebíky, vlasové sponky, zápalky, pera, mince  a klíãe mohou
po‰kodit jak prádlo, tak praãku.

• Uzavfiete zdrhovadla (zipy), zapnûte háãky a zavaÏte ‰ÀÛrky,
aby se nezamotaly s ostatním prádlem.

• PfiedbûÏnû o‰etfiete ‰pinavá místa a skvrny, na místech jako jsou límce
a manÏety rukávÛ pomocí vodního roztoku pracího prostfiedku a
kartáãku nebo houby, za úãelem napomoci úplnému odstranûní
neãistot a skvrn v pracím cyklu. 

• Aby nedo‰lo k po‰kození tûsnûní dvífiek a prádla, ujistûte se, Ïe
mezi tûsnûním a dvífiky bubnu není zachyceno Ïádné prádlo.

• Zkontrolujte záhyby na tûsnûní dvífiek, zda zde nebyly
zachyceny malé pfiedmûty.

• Zkontrolujte, zda v bubnu nezbyl Ïádn˘ kousek prádla. Prádlo,
které by náhodnû zÛstalo v praãce, mÛÏe b˘t po‰kozeno (napfi.
se mÛÏe srazit nebo odbarvit) bûhem následujícího cyklu praní.

Zvolte cyklus [BAVLNA 60°C (Cotton 60°C), s poloviãní dávkou pracího prá‰ku] a nechte pfiístroj
prát bez prádla. Tím se odstraní zbytky z bubnu, které tam mohly zÛstat z v˘roby. 
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fiidávání pracích prostfiedkÛP

• Pouze HLAVNÍ PRANÍ   ➔

• P¤EDEPRANÍ + HLAVNÍ PRANÍ   ➔

• AviváÏní prostfiedek nedávkujte v˘‰e neÏ
urãuje ãára maximální dávky. 
Pomalu zavfiete zásobník pracího
prostfiedku. Pfieplnûní aviváÏí mÛÏe
zpÛsobit rychlé spotfiebování aviváÏního
prostfiedku  a skvrny na prádle.      

• Neponechávejte aviváÏní prostfiedek v
dávkovaãi  déle neÏ 2 dny. (AviváÏní
prostfiedek  mÛÏe ztvrdnout).

• AviváÏ se pfiidává do praní v posledním
cyklu máchání.

• Neotevírejte zásobník dávkovaãe, kdyÏ do
nûj proudí voda.

• Není dovoleno pouÏívat rozpou‰tûdla
(benzén apod.) 

1. V˘suvn˘ dávkovaã

2. Pfiidání zmûkãovaãe prádla (aviváÏe)

� Pfiidávání pracích prostfiedkÛ a zmûkãovaãe prádla (aviváÏe)

POZN. NepouÏívejte aviváÏní prostfiedky
pfiímo na prádlo.

hlavní praní aviváÏ pfiedepírka



• Prací prostfiedky pouÏívejte dle pokynÛ
v˘robce

• Pokud pouÏijete pfiíli‰ velké mnoÏství
pracího prostfiedku, vytváfií se mnoho pûny,
coÏ sniÏuje v˘sledky praní nebo zpÛsobí
velké zatíÏení motoru.

• Pokud se vytváfií pfiíli‰ velké mnoÏství pûny,
omezte mnoÏství pracího prostfiedku.

❋ Pokud se vytváfií pfiíli‰ velké mnoÏství
pûny, omezte mnoÏství pracího prostfiedku.

• Dávkování pracího prostfiedku (detergentu)
by mûlo b˘t stanoveno podle teploty  a
tvrdosti vody, stupnû za‰pinûní a velikosti
dávky. Nejúãinnûj‰í praní je, kdyÏ se zabrání
nadmûrnému pûnûní. 

4. Zmûkãovaã vody

• V oblastech s velmi tvrdou vodou lze
pouÏít ke sníÏení spotfieby ãisticího
prostfiedku zmûkãovaã vody, napfi.
Calgon. Dávkujte podle mnoÏství
uvedeného na obalu.
Nejprve pfiidejte ãisticí prostfiedek  a
potom zmûkãovaã  vody.

• PouÏijte takové mnoÏství ãisticího
prostfiedku jako pro mûkkou vodu.

❋ Rady pro dávkování

Plná náplÀ : dle doporuãení v˘robce
âásteãná náplÀ : 3/4  bûÏného 

mnoÏství
Minimální náplÀ : 1/2  dávky pro 

plnou náplÀ      

• Prací prostfiedek je splachován z dávkovaãe
na zaãátku pracího cyklu.   

3. Dávkování pracího prostfiedku

5. PouÏití tablet
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fiidávání pracích prostfiedkÛP

M
A

X
M

A
X

1) Otevfiete dvífika a vloÏte tablety do
bubnu.

M
A

X

2) Prádlo naplÀte do bubnu.

3) Zavfiete dvífika.

M
A

X



unkceF
� Doporuãen˘ prÛbûh praní podle druhu prádla

❋ Teplota vody (         ) : Volba teploty vody pro cyklus praní. Pfii praní postupujte vÏdy podle v˘robního ‰títku na
prádle nebo pokynÛ v˘robce.

❋ Intenzivní (        ) : JestliÏe je prádlo silnû zneãi‰tûné, je efektivní reÏim "Intenzivní".
❋ Nastavení programu v reÏimu "Bavlna (     ) 60°C+Praní párou (     )+Intenzivní (        )" pro test je v souladu s

EN60456 a IEC60456.
❋ Pfiedepraní (      ) : Pfiídavná volba pro prádlo znaãnû za‰pinûné.  
❋ Bez zmaãkání (      ) : Hodláte-li chránit prádlo pfied zmaãkáním, zvolte tuto funkci s volbou rychlosti odstfiedûní.
❋ Máchání se zdravotnickou péãí (       ): Pro vy‰‰í efektivnost nebo vy‰‰í ãistotu pfii máchání mÛÏete zvolit

moÏnost máchání se zdravotnickou péãí. Funkce máchání se zdravotnickou péãí je standardní v programu
Dûtské prádlo.

Bavlna
(      )

Syntetika
(      )

Dûtské prádlo
(       )

Rychl˘ 30
(       )

Regenerace
prádla(        )

(Refresh)

Ruãní praní
(      )

/Vlna(      )

Stálobarevné odûvy (ko‰ile,
noãní ko‰ile, pyÏama) a
málo u‰pinûné bílé prádlo
(spodní prádlo apod.)

Polyamid (nylon, silon),
Akryl,Polyester

Kojenecké prádlo

Jemné
(       )

Jemné prádlo, které se
mÛÏe snadno po‰kodit
(hedvábí, záclony)

Péãe o
alergiky

(       )

Bavlna, spodní prádlo,
povleãení, prostûradla,
dûtské prádlo

Jemné a vlnûné v˘robky,
oznaãené Ruãní praní

Stejn˘ druh prádla, jako
bavlna a syntetika

Smûsná bavlna, smûsn˘
polyester, ko‰ile, halenky

- Intenzivní (       ) 
- Pfiedepraní (      )
- Bez zmaãkání (      )
- Máchání se zdravotnickou

péãí (      )

- Intenzivní (       ) 
- Bez zmaãkání (      )
- Máchání se zdravotnickou

péãí (      )

- Intenzivní (       ) 
- Bez zmaãkání (      )

- Pára Standard

7,0kg

Program
Správná
teplota

(moÏnosti)

Praní
(moÏnosti)

NáplÀ
[ kg ]Druh prádla
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60°C
[Studená (Cold), 

30°C, 40°C,
95°C]

Bavlna-rychl˘
(        )

Lehce zneãi‰tûné obleãení
a malé náplnû

Ménû neÏ
7,0kg

Ménû neÏ
4,0kg

Ménû neÏ
3,0kg

Ménû neÏ
2,0kg

NáplÀ 
3 kusy

Ménû neÏ
2,0kg

40°C
[Studená (Cold), 

30°C, 60°C]

40°C
[Studená (Cold), 

30°C]

30°C
[Studená (Cold), 

40°C]

60°C
[40°C, 95°C]

60°C

Îádn˘ v˘bûr

❋ Poznámky: Doporuãuje se neutrální prací prostfiedek. Cyklus pro vlnu zahrnuje jemné praní a
‰etrné Ïdímání pfii nízké rychlosti.

Cyklus tohoto pfiístroje pro praní vlny byl schválen spoleãností Woolmark pro praní produktÛ
Woolmark, jeÏ se mohou prát v praãce za pfiedpokladu, Ïe se produtky budou prát v souladu s
instukcemi na ‰títku obleãení a instrukcemi v˘robce této praãky M0806.



ouÏívání praãkyP

• Praãka se zapíná  tl. Napájení(       ).
• Stisknûte tl. Start/Pauza(       ).
• Podmínky úvodního programu :

- Praní(       ) : Pouze hlavní praní 
- Máchání(       ) : 3 krát
- Odstfied’ování(        ) : 

• 1400 n/min

- Teplota vody(         ) : 60°C        

- Program : Bavlna(       ) (Cotton)

• Praãka se zapíná  tl. Napájení(       ).

• Stisknutím kaÏdého tlaãítka mÛÏete zvolit
podmínky praní, jaké chcete.

Pro volbu v‰ech moÏností praní nahlédnûte
prosím na str.16 aÏ 22.

• Stisknûte tl.Start/Pauza.

1. PouÏití úvodního programu
(Bavlna)

2. Ruãní  nastavení programu

15

• Funkci „Zapnutí/vypnutí zvukového signálu“
mÛÏete nastavit stisknutím a podrÏením tlaãítek
Teplota vody(         ) a Máchání zároveÀ(        ).

• Funkci „Zapnutí/vypnutí zvukového signálu“
mÛÏete nastavit kdykoli a nastavení se
automaticky zru‰í pfii odpojení spotfiebiãe od zdroje
energie.
„Zapnutí/vypnutí zvukového signálu“ lze provést, i
kdyÏ je praãka vypnutá.

3. Zapnutí/vypnutí zvukového
signálu 



ouÏívání praãkyP

Volba programÛ

• K dispozici je aÏ 9 druhÛ programÛ v závislosti na
druhu prádla : 

• Po stisknutí tl.Start/Pauza je automaticky nastaven
program Bavlna (Cotton). Otáãením voliãe programu
lze volit dal‰í programy v pofiadí :   
“Bavlna – Bavlna-rychl˘ – Syntetika – Jemné –
Ruãní praní/Vlna – Rychl˘ 30 – Regenerace prádla –
Péãe o alergik – Dûtské prádlo”

Druh prádla pro kaÏd˘ program je uveden 
v tabulce na str.14.

1. Napájení

Napájení

• Stisknutím tl. Napájení se praãka zapíná nebo
vypíná.

• Tlaãítko se pouÏívá rovnûÏ ke zru‰ení funkce
OdloÏen˘ start .

2. Úvodní program

• Po stisknutí tl.Napájení je praãka ihned
pfiipravena ke spu‰tûní programu praní bílého
prádla a jsou nastaveny dal‰í úvodní podmínky
praní.

• Pokud chcete pokraãovat v pracím cyklu bez
volby jiného programu, stisknûte tl.Start/Pauza a
praãka bude pokraãovat  v ãinnosti .  

• Úvodní program dle typu praãky:

�  Praãky typu

- Program Bavlna/ Hlavní praní/ BûÏné máchání /
odstfiedûní: 1400 n/min / 60°C

(1) Tlaãítko : Napájení (Zapnutí/vypnutí)
(2) Programov˘ voliã : Volba programu
(3) Tlaãítko : Start/Pauza
(4) Tlaãítko : OdloÏen˘ start 

(5) Tlaãítko : Praní párou
(6) Tlaãítko : Teplota vody
(7) Tlaãítko : Máchání
(8) Tlaãítko : MoÏnost volby

(9)   Dûtská pojistka
(10) âi‰tûní  
(11) Odstfied’ování

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11)(4)(5)

16



ouÏívání praãkyP
Start/Pauza

• Tlaãítko Start/Pauza se pouÏívá ke spu‰tûní cyklu
praní (programu) nebo k jeho pfieru‰ení.

• Pfii nutnosti doãasného pfieru‰ení probíhajícího cyklu
praní (programu), stisknûte tlaãítko Start/Pauza.

• Trvá-li doãasné pfieru‰ení cyklu (Pauza) déle  neÏ 4
minuty, praãka se automaticky vypne. 

• Poznámka: Pfii ukonãení programu a doãasném
pfieru‰en programu praní (Pauza) se dvífika praãky
neotevfiou dfiíve, neÏ uplynou 1 aÏ 2 minuty.

1.  Start

2.  Pauza
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• Svítí kdykoliv, kdyÏ jsou dvefie praãky zamãené. 

•  Dvefie mohou b˘t odemãeny stisknutím tlaãítka
pro zastavení praãky Start/Pauza.

•  Dvefie lze otevfiít aÏ za chvilku.  

• Zatímco je na displeji zobrazeno "MnoÏstevní
automatika", praãka se pomalu toãí a detekuje,
kolik prádla je vloÏeno do bubnu. Bude to trvat 
pár sekund.

• Dostupné na programech Bavlna, Bavlna-rychl˘,
Syntetika, Péãe o alergiky a Dûtské prádlo.

OdloÏen˘ start 

Pfiíprava pfied nastavením funkce "OdloÏen˘ start
(Time Delay)"

- Otevfiete vodní kohout 

- VloÏte do praãky náplÀ prádla a uzavfiete dvífika
praãky.

- Vsypte do dávkovaãe prací prostfiedek a aviváÏ

• Zapnutí funkce „OdloÏen˘ start (Time Delay)":
-  Zapnûte praãku tl.Napájení.

-  Otoãením „Voliãe programu" zvolte poÏadovan˘
program praní.

-  Stisknûte tl. OdloÏen˘ start (Time Delay) a
nastavte poÏadovanou dobu ãasového
posunu praní.

-  Stisknûte tl. Start/Pauza. 

• Dal‰ím stisknutím tl. OdloÏen˘ start 
(Time Delay) se zobrazí údaj „ 3:00 ".  Maximální
doba ãasového posunu praní je 19:00 hodin,
nejmen‰í doba je 3 hodiny.

• KaÏd˘m stisknutím tlaãítka se doba posune  o 
1 hodinu.

• Funkce bude zru‰ená stisknutím tl. Napájení.

• „OdloÏen˘ start (Time Delay)" se rozumí 
„ pfiedpokládaná doba" od souãasnosti do
ukonãení cyklu praní nebo zvolené ãinnosti
(Praní, Máchání, Odstfiedûní).

Doba „OdloÏen˘ start"  a trvání praní se mÛÏe
mûnit v závislosti na stavu dodávky vody a její
teplotû.

MnoÏstevní automatika

Dvefiní zámek



Praní párou (Steam Wash)

Stisknutím tlaãítka Praní párou (Steam Wash)
zvolíte funkci Pára. Po zvolení této funkce se
rozsvítí  pfiíslu‰ná kontrolka LED (        ). 

Funkce Praní párou je urãena

• Pro prádlo s odoln˘mi skvrnami, spodní nebo
dûtské prádlo.

• Funkce Praní párou (Steam Wsh) je dostupná s
programy Bavlna (Cotton), Bavlna-rychl˘ (Cotton
Quick), Syntetika (Synthetic), Péãe o alergiky
(Allergy Care), Dûtské prádlo (Baby Care).
Program Regenerace prádla (Refresh) se provádí
vÏdy pomocí funkce Praní párou (Steam Wash).

• Tato funkce se vyznaãuje kvalitním pracím
v˘konem pfii nízké spotfiebû energie.

• Do praãky nedávejte choulostivé prádlo jako je
vlna, hedvábí a odûvy s nestál˘mi barvami.

POZN.:

- Pára je vysoce koncentrovaná a úãinná. MÛÏe se
zdát, Ïe v bubnu není Ïádná voda (normální stav).

- Bûhem parního cyklu nemusí b˘t siln˘ proud páry
vidût pfies dvífika (normální stav).

- Bûhem funkce páry mÛÏe b˘t sly‰et zvuk stfiíkání
(normální stav).

- Nezkou‰ejte otvírat dvífika bûhem chodu praãky.
Pára mÛÏe zpÛsobit váÏná popálení.

VAROVÁNÍ

- Nezasahujte do praãky, kdyÏ je v provozu. Pára
mÛÏe zpÛsobit váÏné popálení.

Regenerace prádla (Refresh)

�  Funkce regenerace prádla (Refresh)
• Pro mírnû pomaãkané odûvy, které byly del‰í dobu

uloÏené. Pomaãkané prádlo se díky tomuto cyklu
snadnûji Ïehlí. 
(Nedávejte do praãky mokré odûvy).

• Zredukuje se zmaãkání a navrátí se prádlu svûÏest
vypraného prádla. 

�  Jak pouÏívat funkci regenerace prádla (Refresh)
1. Zapnûte praãku a zvolte program Regenerace prádla (Refresh).
2. Dejte do bubnu 3 kusy nebo ménû a zavfiete dvífika.
3. Stisknûte opakovanû tlaãítko Praní párou (Steam

Wash), dokud není zobrazen poÏadovan˘ a správn˘
poãet kusÛ. Poãáteãní displej je nastaven na 2 kusy.

4. Stisknûte tlaãítko Start/Pauza.

[Bezpeãnostní upozornûní]
- Program Regenerace prádla (Refresh) je jin˘ neÏ

ostatní cykly praní a su‰ení.
- Díky vlastnostem bavlnûn˘ch vláken se tento cyklus

nedoporuãuje pro odûvy ze 100% bavlny.
- Pfied pouÏitím programu regenerace odstraÀte z

odûvÛ skvrny, zabráníte trvalému ulpûní skvrn na
prádle díky vysokému teplu.

- Ujistûte se, Ïe je kohoutek otevfien˘. Tento program
pouÏívá malé mnoÏství vody k v˘robû páry.

- Dávejte pozor, abyste se nedotkli dvífiek. Mohou b˘t
velmi horká.

- Za chodu neotvírejte dvífika. Pára mÛÏe zpÛsobit
váÏné popálení.

- Vkládejte ménû neÏ 3 ko‰ile.
- Odûvy lze nosit pfiibliÏnû 10 minut po jejich vyjmutí z

praãky po ukonãení programu Regenerace prádla
(odûvy mohou b˘t lehce zavlhlé).

!
VAROVÁNÍ

- Nezasahujte do praãky, kdyÏ je v provozu. 
Pára mÛÏe zpÛsobit váÏné popálení.

- Domácí zvífiata drÏte od praãky stranou.

!

ouÏívání praãkyP
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Stisknûte opakovanû tlaãítko Praní párou

Volba programÛ
Bavlna(     )
Bavlna-rychl˘(      )
Syntetika(     )
Allergy Care(     )
Dûtské prádlo(     )
Regenerace prádla(      )

Teplota vody
60°c (30°c, 40°c, 95°c)
40°c (30°c, 60°c)
40°c (30°c, 60°c)
60°c
60°c (40°c, 95°c)
Îádn˘ v˘bûr
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Máchání (     )

1. Normální

2. Máchání+ & Máchání++

• V programech „Bavlna, Bavlna-rychl˘,
Syntetika, Dûtské prádlo, Péãe o alergiky" 
- se provedou 3 máchání.

• V programech „Ruãní praní/Vlna, Rychl˘
30, Jemné"  - se provedou 2 máchání. 

3. Máchání PfiidrÏení
• Pokud si pfiejete po ukonãení máchaní ponechat

prádlo v poslední vodû v praãce, zvolte funkci
"Máchání++PfiidrÏení nebo, Normální+PfiidrÏení"
opakovan˘m stiskem tlaãítka Odstfieìování.

• Chc ete-li vodu odãerpat a odstfiedit prádlo, byla-li
zadána funkce Rinse Hold,nastavte programov˘
voliã na poÏadovanou pozici.

U zvolené funkce se rozsvítí signální svûtlo..

• PouÏito pro dodateãné máchání, které mÛÏe
napomoci pfii vymáchání zbytkÛ pracího
prostfiedku. 

• Volbou funkce Máchání+ nebo Máchání++ se
prodlouÏí doba máchání a zv˘‰í se spotfieba
vody.
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Teplota vody (     )

•  Tl. Teplota vody lze volit
teplotu vody v praãce.

- Studená (       )

-  30°C / 40°C / 60°C / 95°C

Teplotu vody v praãce lze volit podle programu
následovnû :

U zvolené teploty se rozsvítí signální svûtlo.
Podrobnûj‰í informace naleznete na str.14.

• Druh máchání lze volit
opakovan˘m stisknutím
tl.Máchání (Rinse).   
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Dûtská pojistka (    )

Funkce umoÏní uzamknout  v‰echna tlaãítka k
ochranû provozu pfied jeho neÏádoucím
ovládáním  tlaãítky dûtmi nebo jin˘mi osobami. 

• Funkce se uvede do ãinnosti souãasn˘m
stisknutím tl. Bez zmaãkání (      ) a Máchání se
zdravotnickou péãí (       ).  [Asi tfii sekundy]

• Je-li funkce v ãinnosti, v‰echna tlaãítka budou mimo
provoz.

• Funkci lze vypnout opûtovn˘m souãasn˘m
stisknutím tl. Bez zmaãkání (      ) a Máchání se
zdravotnickou péãí (       ). [Asi tfii sekundy]

• Chcete-li zmûnit program pfii zapnuté funkci 
“Dûtsk˘ pojistka":

1. Souãasnû stisknûte tlaãítka Bez zmaãkání (      )
a Máchání se zdravotnickou péãí (       ). 
[Asi tfii sekundy]

2. Stisknûte tl. Start/Pauza.

3. ZmûÀte program a opût stisknûte tl.
Start/Pauza.

• Funkci Dûtská pojistka  lze uvést do ãinnosti
kdykoliv a bude automaticky zru‰ena pfii
objevení se provozní závady. Funkce „Dûtská
pojistka" zÛstane v ãinnosti i pfii vypnuté praãce. 

MoÏnost volby

• Stisknutím tl. MoÏnost volby lze volit v‰echny
nabízené funkce.

2. Pfiedepraní (    )

• Tuto volbu pouÏijte pro náplÀ, která vyÏaduje pfiedbûÏné
zpracování. Pfiidává se 16 minut pfiedpírky a su‰ení.
- Pokud pouÏijete  volba Pfiedpírka, nepouÏívejte

kapaln˘ prací prostfiedek do pfiihrádky pro hlavní
praní. PouÏijte pro hlavní praní.

• Dostupné na programech Bavlna, Bavlna-rychl˘,
Syntetika a Dûtské prádlo.
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1. Intenzivní (     )

• JestliÏe je prádlo silnû zneãi‰tûné, je efektivní
reÏim "Intenzivní".

• V˘bûrem intenzivního reÏimu se mÛÏe prodlouÏit
doba praní, v závislosti na zvoleném programu. 

3. Bez zmaãkání (     )

• Hodláte-li chránit prádlo pfied zmaãkáním,
zvolte tuto funkci s volbou rychlosti odstfiedûní.

4. Máchání se zdravotnickou péãí
(     )

• Pro vy‰‰í efektivnost nebo vy‰‰í ãistotu pfii
máchání mÛÏete zvolit moÏnost máchání se
zdravotnickou péãí. 

• Dostupné na programech Bavlna, Bavlna-rychl˘,
Syntetika, Péãe o alergiky a Dûtské prádlo.

• Funkce máchání se zdravotnickou péãí je
standardní v programu Dûtské prádlo.

Zmûna na
Ïádan˘

program



ouÏívání praãkyP
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âi‰tûní bubnu (   ) 

Cyklus âi‰tûní bubnu nastavíte stisknutím a
pfiidrÏením dvou tlaãítek souãasnû Intenzivní (        )
a Pfiedepraní (      ). Jakmile je cyklus ãi‰tûní
nastaven˘, zobrazí se nápis "          " a v‰echna
tlaãítka budou nefunkãní.

Odstfieìování (     )

• Otáãením voliãe odstfieìování mÛÏete navolit
rychlost odstfieìování.

âi‰tûní bubnu je speciální cyklus slouÏící k ãi‰tûní
vnitfiního prostoru praãky. Tento cyklus pouÏívá vy‰‰í
hladinu vody s vy‰‰í rychlostí odstfieìování. Tento
cyklus provádûjte pravidelnû.

Jak pouÏívat cyklus ãi‰tûní bubnu:

1. Z praãky odstraÀte ve‰keré prádlo a zavfiete dvífika.

2. Otevfiete zásobník pracích prostfiedkÛ a pfiisypte
odstraÀovaã vodního kamene (Calgon) do
pfiihrádky pro hlavní praní.

POZN.: Do pfiihrádek zásobníku pracího prostfiedku
nepfiidávejte Ïádn˘ prací prá‰ek. Mohlo by
dojít k pfiíli‰nému vytváfiení pûny a jejímu
úniku z praãky.

3. Pomalu zavfiete zásobník pracího prostfiedku.

4. Praãku zapnûte a pak stisknûte a pfiidrÏte na 
3 sekundy souãasnû tlaãítka Intenzivní (        ) a
Pfiedepraní (      ). Na displeji se zobrazí 
"          ".

5. Stisknûte tlaãítko Start/Pauza a spusÈte praãku.

6. Po dokonãení cyklu nechte dvífika otevfiená, aby
vyschnul prostor kolem otvírání, pruÏné tûsnûní a
sklo dvífiek.

VAROVÁNÍ: Pokud máte malé dûti, buìte
opatrní a nenechávejte dvífika
otevfiená pfiíli‰ dlouho.

!

1. Volba otáãek odstfiedûní

2. Bez odstfiedûní (     )

3. Pouze odstfiedûní 

• Podle programu lze dosáhnout tyto otáãky
odstfiedûní:

- Bavlna (      ) & Bavlna-rychl˘ (        )  & 
Rychl˘ 30 (        ) 

– 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1400
- Syntetika (      ) & Ruãní praní (      )/Vlna (      )

& Péãe o alergiky (      ) & Dûtské prádlo (      )
– 400 – 600 – 800 – 1000 

- Jemné (      ) 
– 400 – 600 – 800

• Zvolíte-li moÏnost „ Bez odstfiedûní" , po
odãerpání vody se praãka zastaví.

1.Stisknûte tlaãítko Napájení.

2.Stisknutím tlaãítka odstfieìování nastavte
poÏadovanou rychlost odstfieìování. 

3. Stisknûte tlaãítko Start/Pauza.

Urãitá funkce byla zvolena, svítí-li u symbolu
funkce signální svûtlo.
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• Nastanou-li v ãinnosti praãky nûjaké potíÏe,
druh závady se zobrazí na displeji :

“       ” : Chyba ve snímání tlaku vody 

“       ” :  Závada v pfieplÀování vody     

“       ” :  Dvífika nejsou uzavfiená

“       ” :  PfietíÏen˘ motor     

“       ” :  Závada v pfiívodu vody     

“       ” :  Závada v odtékání  vody     

“       ” :  NevyváÏení     

“       ” :  Problémy s teplotou vody  

“       ” :  Úniky vody

“       ” :  Praãka zjistila v˘padek proudu.
SpusÈte cyklus znovu.

Pokud se uvedené písmena zobrazí na displeji
praãky, nahlédnûte  na str. 27 „NeÏ zavoláte
odborn˘ servis" a postupujte podle  uveden˘ch
pokynÛ

Displej

• Po volbû funkce „Dûtská pojistka" se na displeji
zobrazí  písmena „       ".

• Byla-li  zvolena funkce „OdloÏen˘ start 
(Time delay)"  zobrazí se zb˘vající ãas do
ukonãení  zvoleného programu praní.  

• Po ukonãení cyklu praní se na vícefunkãním
displeji objeví nápis  “           ”

1. Zobrazení zvlá‰tní funkce

3. Dokonãení praní

2. Zobrazování vlastní
diagnostiky

Uplynul˘ ãas
• Tento displej zobrazuje odhad ãasu zb˘vajícího

do konce probíhajícího cyklu.

• Tato praãka automaticky detekuje mnoÏství
náplnû (hmotnost) a optimalizuje dobu praní.
Jakmile je zji‰tûna hmotnost prádla, displej
zobrazí správn˘ zb˘vající ãas.

Ukazatel stavu
• Ukazuje, kolik ãasu z probíhajícího cyklu

uplynulo. 
Podrobnûj‰í informace jsou uvedeny v kapitole
‘Filtr vypou‰tûcího ãerpadla’ na stranû 22.

• V prÛbûhu pracího cyklu se zobrazuje zb˘vající
ãas (dokonãení programu).

• PfiibliÏná délka v˘robcem nastaven˘ch programÛ

- Bavlna (      ): cca 1 hodina a 51 minuty

- Bavlna-rychl˘ (        ) 
: cca 1 hodina a 26 minuty

- Syntetika (      ) : cca 1 hodina a 24 minuty  

- Dûtské prádlo (      ) 
: cca 2 hodiny a 27 minuty  

- Jemné (       ) : cca 1 hodina a 7 minuty

- Ruãní praní (       )/Vlna (       ) 
: cca 48 minuty

- Rychl˘ 30 (        ) : cca 30 minuty

- Péãe o alergiky (       ) 
: cca 2 hodiny a 1 minuty

- Regenerace prádla (       ) : cca 18 minuty

• Doba praní se mÛÏe mûnit podle mnoÏství  prádla,
tlaku vody, teploty voda a dal‰ích  okolností praní.

• Pfii zji‰tûní nevyváÏenosti bubnu nebo pokud
program pracuje na odstranûní pûny, mÛÏe b˘t
doba praní del‰í.
(Maximální prodlouÏení  doby praní je 45 minuty).

4. Uplynul˘ ãas
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drÏba a o‰etfiování praãkyÚ

� Filtr pfiívodu vody
- “      ” Bude-li blikat na displeji toto hlá‰ení závady, voda se nedostává do dávkovaãe

pracího prostfiedku.
- Je-li voda v pfiívodu pfiíli‰ tvrdá nebo obsahuje stopy vápencové usazeniny, mÛÏe b˘t

ucpán filtr v pfiívodu vody.
Z tohoto dÛvodu je vhodnû filtr ãas od ãasu ãistit.

❋ Pfied kaÏd˘m ãi‰tûním vnitfiku praãky odpojte vidlici síÈové ‰ÀÛry ze zásuvky el. sítû k
ochranû pfied  nebezpeãím  úrazu el.proudem

1. Uzavfiete vodní kohout

2. Od‰roubujte hadici pfiívodu vody od

praãky.

3. Filtr vyãistûte pomocí tvrdého

‰tûtinového kartáãe.                        

4. Na‰roubujte a utáhnûte hadici

na praãce.\
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� Filtr odtokového ãerpadla

❋ Odtokov˘ filtr zachytává vlákna a malé pfiedmûty, které zÛstaly v prádle. 

K zaji‰tûní hladkého chodu praãky pravidelnû kontrolujte tento filtr.

UPOZORNùNÍ Nejdfiíve vypusÈte vodu z filtru pomocí odtokové hadiãky a potom
teprve otevfiete  filtr  ãerpadla, odstraÀte z nûj v‰echno, co by ho
mohlo zastavit. Pfii vypou‰tûní vody buìte opatrní , je-li voda ve
filtru je‰tû horká !

!

1. Otevfiete víko spodního krytu pomocí prstu
nebo mince. Pfied ãi‰tûním filtru
odtokového ãerpadla vytáhnûte zátku z
odtoku hadiãky ãerpadla.  

2. Vytáhnûte zátku odtokové hadiãky (②),
aby mohla odtékat  voda. Pod hadiãku
postavte nádobu k zachycení vody, aby
netekla na podlahu. Pokud jiÏ voda
neodtéká, otoãením doleva otevfiete filtr
( ).

3. Vytáhnûte v‰echny cizí pfiedmûty z filtru
( ). 

4. Po vyãi‰tûní filtr zasuÀte na místo,
otoãením po smûru chodu hodinov˘ch
ruãiãek filtr ( )  uzavfiete a zasuÀte na
pÛvodní místo odtokovou hadiãku filtru se
zátkou (②). Uzavfiete víko spodního
krytu.

3

2

3

2

1
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� V˘suvn˘ dávkovaã pracích prostfiedkÛ
❋ ZÛstanou-li zbytky pracího prostfiedku a aviváÏe v dávkovaãi :

• âas od ãasu proudem vody vyãistûte dávkovaã od v‰ech zbytkÛ pracího prostfiedku a aviváÏe

• Pokud je to nutné, lze dávkovaã úplnû vysunout z praãky po stisknutí západky dolÛ.

• K usnadnûní ãi‰tûní dávkovaãe lze vyjmout horní díl  schránky pro aviváÏ.        

� Otvor pro dávkovaã
❋ Prací prostfiedky se mohou taky hromadit uvnitfi otvoru pro

v˘suvn˘ dávkovaã. PfiíleÏitostnû  by se mûl otvor vyãistit

pomocí starého zubního kartáãku.                

• Po ukonãení ãi‰tûní zasuÀte dávkovaã na místo a  pusÈte cyklus

máchání bez prádla.

� Prací buben
• Pokud bydlíte v oblasti, kde je k dispozici velmi tvrdá voda,  neustále se tvofií usazeniny na místech,

která nejsou vidût a není snadné je odstranit.Po ãase vzniklé usazeniny ucpou spotfiebiã a pokud
tento proces není pod kontrolou, musel by se pfiípadnû spotfiebiã i vymûnit.

• Aãkoli je prací buben vyroben z nerezavûjící oceli, mohou se na nûm tvofiit rezavé skvrny od mal˘ch
kovov˘ch pfiedmûtÛ ( spony na papír, zavírací ‰pendlíky apod.), ponechan˘ch v bubnu.

• âas od ãasu je nutné ãistit i prací buben.

• Pfied pouÏitím prostfiedkÛ k odstranûní usazenin, barviv nebo odbarvovaãÛ(bûlících prostfiedkÛ) se
pfiesvûdãete, jsou-li vhodné pro automatické  praãky.

❋ Prostfiedek k odstraÀování usazenin by mohl obsahovat  prostfiedky, které mohou po‰kodit praãku.

❋ Skvrny na bubnu odstraÀujte prostfiedky na ãi‰tûní nerezové oceli.

❋ Nikdy nepouÏívejte k ãi‰tûní ocelovou drátûnku („kovovou vlnu")
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drÏba a o‰etfiování praãkyÚ
� Tryska cirkulace vody a tryska páry
• Oãistûte trysku cirkulace vody a trysku páry, pokud jsou ucpané.

� âistûní praãky
1. Vnûj‰í plá‰È

Správná péãe o praãku prodlouÏí její provozuschopnost .

Vnûj‰í díly praãky lze ãistit teplou vodou s neutrálním saponátem pro domácnost, kter˘
neobsahuje drsné ãástice.

Ihned vytfiete vlhk˘m hadfiíkem jakékoliv vzniklé skvrny.

SnaÏte se  nepo‰kodit  povrch ostr˘mi, hranat˘mi pfiedmûty.  

❋ UPOZORNùNÍ :  NepouÏívejte metylovan˘ líh,  fiedidla a podobné v˘robky.

2. Vnitfiní ãásti

Osu‰te okolí  plnícího otvoru praãky, pruÏné tûsnûní a sklo dvífiek. Tato místa vÏdy udrÏujte
ãistá, aby byla zaji‰tûna  vodotûsnost.                                                                                            

SpusÈte praãku  v úplném cyklu  s horkou vodou.

Opakujte ãinnost, pokud je to nutné.

� Pokyny k zazimování praãky
V pfiípadû, Ïe praãka bude uloÏena v místech,  kde klesne teplota pod bod mrazu nebo ji bude
nutné stûhovat  v zimním období v mrazu , je nutné pfiedtím splnit pokyny k zazimování praãky ,
aby nedo‰lo k jejímu po‰kození:

1. Uzavfiete kohout pfiívodu vody.

2. Odpojte hadici pfiívodu vody a vylijte  z ní zbytek vody.

3. ZasuÀte vidlici síÈové ‰ÀÛry do zásuvky.

4. Pfiidejte asi 4 litry nejedovaté nemrznoucí smûsi do prázdného pracího bubnu a uzavfiete dvífika
praãky.

5. Zapnûte odstfiedûní a po dobu 1 minuty  bude praãka odãerpávat ve‰kerou kapalinu.
Nemrznoucí smûs se nevyãerpá úplnû.

6. Odpojte vidlici síÈové ‰ÀÛry ze zásuvky, vytfiete vnitfiní ãást bubnu dosucha a uzavfiete dvífika.

7. Vyjmûte v˘suvn˘ dávkovaã pracích prostfiedkÛ.  Vylijte ve‰kerou vodu z jednotliv˘ch pfiihrádek a
vytfiete je dosucha.  ZasuÀte dávkovaã na místo.

8. Praãku skladujte ve svislé poloze.

9. Po ukonãení zimního skladování (stûhování) se odstraní zbytky nemrznoucí smûs tak , Ïe
praãku uvedete do chodu v úplném pracím cyklu za pouÏití pracího prostfiedku, bez náplnû
prádla.

POZN. Usazeniny, vzniklé tvrdou vodou odstraÀujte pouze takov˘mi prostfiedky, které mají na
obalu uvedeno, Ïe jsou pro praãku bezpeãné.
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eÏ zavoláte odborn˘ servis N
❋ Tato praãka je vybavena  automatickou vlastní diagnostikou,  která zjistí poruchu jiÏ v jejím 

poãáteãním stadiu a podle toho pfiíslu‰nû reaguje.
Nepracuje-li praãka správnû nebo nefunguje-li vÛbec, zkontrolujte ji pfiedtím, neÏ zavoláte odborn˘ 
servis,  následujícím postupem : 

Projev závady MoÏná pfiíãina ¤e‰ení

Chfiestiv˘ a fiinãiv˘
hluk 

Duniv˘ hluk

Hluãné vibrace

Uniká voda

Nadmûrné pûnûní

Voda nevtéká do
praãky nebo vtéká
pomalu

Voda z praãky
neodtéká nebo
odtéká pomalu

• V bubnu nebo v odtokovém
ãerpadle mohou b˘t cizí kovové
pfiedmûty, jako mince nebo
spínací ‰pendlíky apod.

• TûÏké náplnû mohou produkovat
duniv˘ hluk. Obvykle se to stává.

• Opravdu jste odstranili v‰echny
pfiepravní ‰rouby a pouzdra ?

• Stojí v‰echny noÏky pevnû na
podlaze ?

• Pfiívodní hadice je netûsnû
pfiipojena ke kohoutu nebo k
praãce.

• Domovní odpadové potrubí je
ucpáno.

• Nedostateãn˘ zdroj (tlak) vody 
v místû. 

• Kohoutek není otevfien naplno.
• Hadice pfiívodu vody je zalomena.
• Filtr pfiívodu vody v praãce je

zanesen.
• Odtoková hadice je zalomena 

nebo ucpaná.
• Zanesen  odtokov˘ filtr.

Zastavte praãku a zkontrolujte buben
a filtr ãerpadla.
Trvá-li hluk  po znovuuvedení praãky
do chodu, zavolejte povûfien˘
odborn˘ servis.
Trvá-li hluk dále, asi je praãka
nevyváÏená.
Zastavte ji a pfieloÏte prádlo jinak. 
Nebyly-li ‰rouby a jejich pouzdra
odstranûny pfii instalaci, odstraÀte je
podle pokynÛ v ãásti „Instalace" od
str.5.
NáplÀ prádla je nerovnomûrnû
rozloÏena v bubnu. Zastavte praãku a
pfieloÏte prádlo jinak.

Zkontrolujte pfiipojení hadice a
dotáhnûte ji.

Uvolnûte domovní odpad, pfiípadnû
kontaktujte instalatéra.  
Nevhodn˘ prací prostfiedek. Tvorba
nadmûrné pûny mÛÏe zpÛsobovat
úniky vody.
Zkuste jin˘ pfiívod v domû.

Kohoutek otevfiete úplnû.
Vyrovnejte hadici.
Zkontrolujte (a vyãistûte) filtr.

Vyãistûte a vyrovnejte odtokovou
hadici.
Vyãistûte odtokov˘ filtr
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eÏ zavoláte odborn˘ servis  

Praãku nelze spustit

Praãka neodstfieìuje

\\\

Dvífika nelze otevfiít

Cyklus praní se
prodluÏuje

• Není zasunuta vidlice síÈové
‰ÀÛry do zásuvky, nebo je
pfiipojení uvolnûno.

• Vadná pojistka nebo vypnut˘
jistiã v domovním rozvadûãi,
pfiípadnû pfieru‰ená dodávkael.
energie. 

• Není otevfien kohoutek v
pfiívodu vody.

❋ Zkontrolujte tûsnost uzavfiení
dvífiek

Zajistûte spolehlivé pfiipojení síÈové
‰ÀÛry v zásuvce.

VymûÀte pojistku nebo zapnûte jistiã.
Nezvy‰ujte proudovou hodnotu
pojistky.
Pokud se projevuje závada v
pfietíÏení obvodu, nechte ji opravit
odborn˘m elektrikáfiem.

Otevfiete pfiívodní kohoutek

Uzavfiete dvífika a stisknûte
tl.Start/Pauza. 
Po stisknutí tlaãítka trvá chvíli, neÏ
praãka zaãne odstfieìovat prádlo.
Pfied spu‰tûním odstfieìování musí
b˘t dvífika uzamãena.         

Po spu‰tûní praãky nelze dvífika
otevírat z provoznû-bezpeãnostních
dÛvodÛ. 
Po ukonãení ve‰ker˘ch pracích cyklÛ
a ãinností poãkejte vÏdy 1 nebo 2
minuty neÏ bude moÏné otevfiít dvífika
praãky, aby elektrick˘ uzamykací
mechanizmus mûl ãas na uvolnûní
zámku.

Doba praní se mÛÏe mûnit podle
mnoÏství náplnû prádla, tlaku a
teploty vody a podle dal‰ích okolností
pouÏit˘ch v programu.

Pfii zji‰tûní nevyváÏenosti náplnû
nebo pfii ãinnosti  programu k
odstranûní nadmûrného pûnûní, se
doba praní mÛÏe prodlouÏit.

Projev závady MoÏná pfiíãina ¤e‰ení

N

28



eÏ zavoláte odborn˘ servisN
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\Projev závady MoÏná pfiíãina ¤e‰ení

• Nedostateãn˘ zdroj vody  v místû.
•  Není úplnû otevfien˘ kohoutek pfiívodu vody do

praãky.
• Hadice pfiívodu vody je zalomená. 
• Ucpan˘ filtr pfiívodu vody

• Odtoková hadice je ucpaná nebo zalomená.
• Odtokov˘ filtr je ucpan˘

• NáplÀ prádla je pfiíli‰ malá.
• NáplÀ prádla je nevyváÏená.
• Praãka je vybavena systémem zji‰Èování

nevyváÏenosti a její korekce.  Obsahuje-li náplÀ
pouze  tûÏké kusy prádla, jako koupelnové
pfiedloÏky, koupací úbory (froté), atd., tento
systém mÛÏe zastavit odstfieìování nebo úplnû
pfieru‰it cyklus odstfieìování, pokud je
nevyváÏení pfiíli‰ veliké i po  nûkolika
opakováních spu‰tûní odstfiedûní. 

• Pokud je prádlo na konci cyklu odstfiedûní pfiíli‰
vlhké, pfiidejte do náplnû nûkolik men‰ích
kouskÛ prádla k vyváÏení   náplnû a opakujte
cyklus odstfiedûní.

• Jsou dvífika
otevfiená ?

• Pfieplní-li se praãka vodou pro vadn˘ ventil,
objeví se na displeji nápis „          ".

• Pfii závadû ãidla úrovnû vody 
se zobrazí na displeji „          ".

• PfietíÏení motoru

• Uniká voda. 

• Praãka zjistila v˘padek proudu. SpusÈte
cyklus znovu.

Zkuste jin˘ kohoutek  v domû.
Kohoutek otevfiete úplnû.

Vyrovnejte hadici.
Zkontrolujte a vyãistûte filtr.

Vyãistûte a vyrovnejte odtokovou hadici.
Vyãistûte filtr.

Pfiidejte 1 nebo 2 kusy podobného prádla
pro lep‰í vyváÏení náplnû v bubnu.
Upravte náplÀ prádla tak, aby bylo
umoÏnûno správné odstfieìování.    

Uzavfiete dvífika.
✥ Nezmizí li z displeje nápis „        "

zavolejte odborn˘ servis.

Odpojte síÈov˘ pfiívod a zavolejte odborn˘
servis.

Uzavfiete kohoutek v pfiívodu vody.
Odpojte síÈov˘ pfiívod a zavolejte odborn˘
servis.

Volejte servis. 



áruãní podmínky Z

Pfiedmûtem záruky NENÍ:
* Servisní vyjíÏìky kvÛli v˘uce,jak v˘robek pouÏívat.

* Pokud je v˘robek pfiipojen k jinému napûtí neÏ je uvedeno na ‰títku.

* Pokud závada je zpÛsobena nehodou,nedbalostí ãi nesprávn˘m pouÏitím.

* Pokud závada je zpÛsobena faktory jin˘mi neÏ normálním domácím
pouÏitím dle návodu k obsluze.

* Poskytování instrukcí na pouÏívání v˘robku nebo zmûny nastavení v˘robku.

* Pokud závada je zpÛsoben ‰kÛdci,napfiíklad krysami nebo ‰váby atd.

* Hluk nebo vibrace,které jsou povaÏované za normální,napfi. 
hluk odvodu vody,zvuk odstfiedûní nebo zvuková signalizace ohfievu.

* Instalace,napfi.vyrovnání v˘robku,úprava odpadu.

* BûÏná údrÏba,která je doporuãena návodem k obsluze.

* Odstranûní cizích pfiedmûtÛ ze zafiízení,vãetnû ãerpadla a pfiívodního
filtru,napfi.kamínky,hfiebíky,drátky,knoflíky atd .

* V˘mûna pojistek nebo oprava domovních rozvodÛ a instalace.

* Náprava neautorizovan˘ch oprav.

Záruãní podmínky jsou uvedeny v záruãním listû

Likvidace star˘ch spotfiebiãÛ
1. Pokud je u v˘robku uveden symbol pojízdného kontejneru v

pfie‰krtnutém poli, znamená to, Ïe na v˘robek se vztahuje smûrnice
Evropské unie ãíslo 2002/96/EC.

2. V‰echny elektrické a elektronické v˘robky by mûly b˘t likvidovány
oddûlenû od bûÏného komunálního odpadu prostfiednictvím sbûrn˘ch
zafiízení zfiízen˘ch za tímto úãelem vládou nebo místní samosprávou.

3. Správn˘ zpÛsob likvidace starého elektrického spotfiebiãe pomáhá
zamezit moÏn˘m negativním dopadÛm na Ïivotní prostfiedí a zdraví.

4. BliÏ‰í informace o likvidaci starého spotfiebiãe získáte u místní
samosprávy, ve sbûrném zafiízení nebo v obchodû, ve kterém jste
v˘robek zakoupili.   
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� Systém priameho pohonu bubna
Modern˘ bezkefkov˘ jednosmern˘ elektromotor poháÀa bubon priamo, bez remeÀa aremenice.

� Cirkulácia vody
Opakované rozstrekovanie roztoku pracieho prostriedku a vody na náplÀ. Prádlo sa v priebehu
pracieho cyklu r˘chlej‰ie a dôkladnej‰ie namoãí. Pena je ºab‰ie odstránená vodnou sprchou v
priebehu cyklu pláchania. Vodn˘ cirkulaãn˘ systém vyuÏíva efektívnej‰ie vodu aj prací prostriedok.  

� Zabudovan˘ ohrievaã
Vnútorn˘ ohrievaã automaticky ohrieva vodu na najlep‰iu teplotu podºa zvolen˘ch cyklov.

� Detská poistka
Detská poistka zaisÈuje,aby deti nemohli poãas prevádzky práãky zatlaãením ktoréhoko ºvek
tlaãidla zmeniÈ nastaven program prania.

� Hospodárnej‰í, inteligentn˘ systém prania
Inteligentn˘ systém prania zisÈuje veºkosÈ náplne ateplotu vody apodºa toho optimalizuje úroveÀ
(mnoÏstvo) vody aãas prania, ãím minimalizuje spotrebu elektrickej energie avody.

� Systém ovládania r˘chlosti otáãania bubna snízkym hlukom
Snímaním mnoÏstva náplne avyváÏením skutoãne minimalizuje úroveÀ hluku pri odstreìovaní.

� Bezpeãnostné zariadenie (Aqua Lock)
Aqua Stop systém je navrhnut˘ na vyhºadanie úniku vody poãas obsluhy, ako prevencia pred
zaplavením dláÏky.

� Cyklus Pranie parou a Regenerácia bielizne 
Funkcia Pranie parou sa vyznaãuje kvalitn˘m pracím v˘konom pri nízkej spotrebe energie.
Funkcia Regenerácia bielizne umoÏÀuje odstrániÈ pokrãenie na such˘ch odevoch.

� MnoÏstevná  automatika 
Automaticky kontroluje náplÀ a optimalizuje ãas prania.

추가선택, 예약,
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revádzkovo-bezpeãnostné upozornenieP
Informácie a pokyny uvedené v tomto návode musia byÈ dodrÏané pre prevádzkovú
bezpeãnosÈ osôb, pre minimalizáciu rizika poÏiaru alebo v˘buchu, úrazu elektrick˘m
prúdom alebo na ochranu pred po‰kodením majetku, zdravia alebo stratou Ïivota.

! !V˘straha!

• Pred in‰taláciou skontrolujte, ãi na práãke nie je vonkaj‰ie
po‰kodenie. Ak je práãka po‰kodená, nein‰talujte ju.

• Práãku nein‰talujte na miestach, kde by bola vystavená
pôsobeniu poveternostn˘ch vplyvov

• Nepokú‰ajte sa zasahovaÈ do ovládacích prvkov
• Neopravujte ani nevymieÀajte Ïiadne diely práãky, ani

nevykonávajte Ïiadne servisné práce, pokiaº to nie je
osobitne odporúãané vpokynoch pre údrÏbu
pouÏívateºom alebo vpokynoch pre opravy pouÏívateºom,
ktor˘m rozumie amá na ich vykonanie odborné
skúsenosti.

• V bezprostrednej blízkosti práãky avjej okolí neskladujte
horºavé materiály ako kúdeº, papier,handry, chemikálie,
atì.

• Prísny dozor je nutn˘ pri pouÏívaní práãky deÈmi alebo
vich blízkosti. Nedovoºte, aby sa deti hrali na práãke,
spráãkou alebo vo vnútri, ani sin˘mi spotrebiãmi.

• Práãku in‰talujte mimo zdroja tepla.
• Nenechávajte otvorené dvierka plniaceho otvoru.

Otvorené dvierka lákajú deti k˘vaÈ sa na nich alebo vliezÈ
do vnútra práãky.

• Nikdy nesiahajte do vnútra práãky, pokiaº je bubon
vpohybe. Poãkajte, k˘m sa bubon úplne zastaví.

• Pranie môÏe zníÏiÈ úãinnosÈ úpravy prádla zniÏujúce jeho
horºavosÈ.

• V práãke neperte alebo neodstreìujte textílie, ktoré boli
ãistené, namoãené alebo postriekané horºav˘mi alebo
v˘bu‰n˘mi látkami (ako je vosk, oleje, farby, benzín,
odmasÈovacie kvapaliny, roztoky pre suché ãistenie,
petrolej, atì.)  

– môÏu sa vznietiÈ alebo explodovaÈ.
Olej môÏe po ukonãení cyklu zostaÈ v bubne a spôsobiÈ
poÏiar pri su‰ení. Preto do práãky nenakladajte
zaolejované odevy.

• Starostlivo dodrÏiavajte pokyny na pranie azaobchádzanie
stextíliami (symboly prania, ãistenia) od v˘robcu textílie.

• Dvierka práãky nezatvárajte pribuchnutím, ani sa ich
nesnaÏte otváraÈ násilím, ak sú uzamknuté. Práãka sa tak
môÏe po‰kodiÈ.

• Keì je práãka v prevádzke pri vysokej teplote, ãelné
dvierka môÏu byÈ veºmi horúce. Nedot˘kajte sa ich.

• Na zníÏenie moÏností rizika úrazu elektrick˘m prúdom
vytiahnite vidlicu sieÈového kábla zo zásuvky alebo
odpojte práãku z elektrickej siete vyskrutkovaním poistky
alebo vypnutím istiãa vbytovom (domovom) rozvode pred
kaÏd˘m ãistením alebo údrÏbou práãky.

• Prívodn˘ kábel nevyÈahujte zo zásuvky Èahaním za kábel.
Prívodn˘ kábel by sa mohol po‰kodiÈ.

• Nikdy sa nepokú‰ajte prevádzkovaÈ práãku, ak bola
po‰kodená, má chybné funkcie, je ãiastoãne rozobratá,
má ch˘bajúce alebo zlomené diely, vrátane po‰kodeného
sieÈového kábla s vidlicou.

• NeÏ budete likvidovaÈ starú práãku, odpojte ju od
napájania. Zástrãku upravte tak, aby bola nepouÏiteºná.
Kábel odreÏte priamo za spotrebiãom, aby nemohlo dôjsÈ
k zneuÏitiu.

• Ak sa v˘robok dostal pod vodu, zavolajte servisné
stredisko.
Nebezpeãenstvo elektrického ‰oku a poÏiaru.

NASLEDUJÚCE POKYNY USCHOVAJTE 
POKYNY NA UZEMNENIE
Táto práãka musí byÈ uzemnená. Vprípade poruchy alebo zlyhania ãinnosti uzemnenie zniÏuje riziko úrazu t˘m, Ïe
umoÏní prejsÈ elektrickému prúdu cestou najmen‰ieho odporu. Táto práãka je vybavená sieÈov˘m káblom
sochrann˘m uzemÀovacím vodiãom avidlicou sochrann˘m kolíkom. Vidlica sa môÏe zasúvaÈ len do odborne
in‰talovanej uzemnenej zásuvky zodpovedajúcej v‰etk˘m miestnym predpisom anariadeniam. 

• NepouÏívajte Ïiadne rozdvojky, tzv. „zlodejky" ainé typy sieÈov˘ch rozboãovaãov, ktoré nie sú uzemnené, alebo
akokoºvek uzemnenie obchádzajú.

• Ak si nie ste istí, Ïe máte zásuvky správne uzemnené, poraìte sa vodbornej elektrotechnickej in‰talaãnej firme.
V¯STRAHA: Nesprávne pripojenie uzemÀovacieho vodiãa práãky môÏe spôsobiÈ úraz elektrick˘m prúdom. Ak ste
na pochybách, ãi je práãka správne uzemnená, nechajte si ju skontrolovaÈ odborn˘m elektroin‰talatérom alebo
vservise. NemeÀte sieÈov˘ kábel svidlicou dodan˘ spráãkouak nevyhovuje vidlica, musí v˘menu celého kábla
vykonaÈ odborn˘ pracovník (elektrikár).

DÔLEÎITÉ BEZPEâNOSTNÉ POKYNY

V˘straha: Pre minimalizáciu rizika poÏiaru, úrazu elektrick˘m prúdom, po‰kodenia zdravia osôb
pouÏívajúcich práãku, dodrÏiavajte základné pokyny, vrátane nasledujúcich:

❋ Otvorené dvierka práãky netlaãte príli‰ smerom dole. Práãka by sa mohla prevrátiÈ.
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� Príslu‰enstvo

ECHNICKÉ ÚDAJET

Hadica prívodu vody MontáÏny kºúã

� Názov : Automatická práãka s vkladaním prádla spredu

�Napájanie : striedavé, 220 – 240 V ~, 50 Hz

�Rozmery (‰ x hl. x v) : 600 mm x 590 mm x  850 mm

�HmotnosÈ : 63 kg

�Kapacita prania : 8,0 kg prádla

�Príkon max. : 2100 W (Pranie) / 1100 W (Para)

�Otáãky odstreìovania : /400/600/800/1000/1200/1400

�Spotreba vody : 52 litrÛ (cca 6,5 l / kg suchého prádla)

�Povolen˘ tlak vody : 30 kPa – 1MPa

�Deklarovaná hodnota emisie hluku tohoto spotrebiãa je...71dB(A), ão predstavuje hladinu A

akustického v˘konu vzhºadom na referenãn˘ akustick˘ v˘kon 1pW.

Zbierka zákonov ã.177/2002 / EN60704-2-4   

❊ Zmeny vonkaj‰ieho vyhotovenia (vzhºadu) a technick˘ch údajov za úãelom zv˘‰enia kvality, vyhradené.

Prepravna skrutka

Ovládací panel

Veko spodného krytu

Dvierka práãky

Odtoková hadica
Bubon

Filter odtokového ãerpadla

Nastaviteºná nôÏka

Zátka odtoku
hadiãky ãerpadla

V˘suvn˘ zásobník
(na prací prostriedok a
zmäkãovaã prádla)

SieÈov˘ kábel s vidlicou
Po‰koden sieÈov˘ kábel smie vymeniÈ
v˘robca alebo ním poveren˘ (autorizo-
van˘) servis alebo osoba s odbornou
spôsobilosÈou,aby sa zabránilo
nebezpeãenstvu úrazu elektrick˘m
prúdom.
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1. Na ochranu pred po‰kodením vnútor-
n˘ch ãastí poãas prepravy, sú tieto
zabezpeãené 4 skrutkami. Pred
uvedením práãky do prevádzky
odstráÀte tieto skrutky spolu s
gumov˘mi zátkami.

• Pokiaº by skrutky neboli odstránené,
spôsobia veºk˘ hluk, vibrácie a poruchy 
v ãinnosti pri uvedení do prevádzky.

3. 4 skrutky vytiahnite spolu s gumov˘-
mi zátkami miernym otáãaním zátok.
Skrutky aj montáÏny kºúã uschovajte
pre moÏné pouÏitie v budúcnosti
(sÈahovanie, preprava do servisu a
pod.)

• VÏdy, keì je potrebné práãku prepra-
vovaÈ, je nutné ju pred prepravou
zabezpeãiÈ skrutkami.

2. Odskrutkujte 4 skrutky pomocou mon-
táÏneho kºúãa, dodaného v príslu‰en-
stve.

4. Otvory po skrutkách zaslepte doda-
n˘mi záslepkami

� Prepravné skrutky
Spotrebiã zabezpeãen˘ prepravn˘mi skrutkami, na ochranu pred po‰kodením poãas

prepravy.

Spotrebiã in‰talujte, resp. skladujte na mieste, kde nebude vystaven teplotám pod bodom mrazu alebo
pôsobeniupoãasia.
Práãka musí byÈ spoºahlivo uzemnená podºa v‰etk˘ch platn˘ch predpisov a nariadení.
Ak stojí práãka na koberci, nesmie byÈ otvor v dne práãky blokovan˘ kobercom.
V krajinách, kde môÏe dochádzaÈ k zamoreniu ‰vábmi alebo hmyzom, starostlivo udrÏujte spotrebiã a jeho okolie v
trvalej ãistote. Akékoºvek po‰kodenia spôsobené ‰vábmi alebo in˘m hmyzom sú vyÀaté zo záruky poskytovanej pre
tento spotrebiã.

• Pred pouÏitím práãky musíte odstrániÈ
balenie a v‰etky prepravné skrutky.

Pri odbaºovaní základne sa ubezpeãte,
Ïe ste odstránili dodatoãnú
podperu balenia v strede
základne balenia.

� Vybalenie

Podpera balenia:
Podpera balenia
nemusí byÈ pouÏitá.
ZáleÏí od modelu.

Obal základne 

Práãka
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Sklon podlahy: 
Povolen˘ sklon podlahy je do 1˚

Zásuvka elektrickej siete:
Musí sa nachádzaÈ do 1,5 mod kaÏdej strany
umiestnenej práãky. NepreÈaÏujte zásuvku
pripojením viac ako jedného spotrebiãa.

ëal‰ie vzdialenosti:
Je Ïiadaná vzdialenosÈ od steny, dverí apodlahy:
vzadu: 10 cm; vpravo avºavo: 2 cm

Nikdy neukladajte pracie prostriedky na vrchnú
stranu práãky. Mohla by sa po‰kodiÈ povrchová
úprava aovládacie prvky práãky.

� PoÏiadavky na miesto in‰talácie práãky

Práãku dajte na rovnú tvrdú dláÏku.
Ubezpeãte sa, Ïe cirkulácia vzduchu okolo práãky nie je zadrÏovaná kobercami,
predloÏkami a pod.
• Nikdy sa nepokú‰ajte upraviÈ nerovnosti na dláÏke pod práãkou kúskom dreva,

kartónom, alebo podobn˘m materiálom.
• Ak nemôÏete práãku umiestniÈ na iné miesto, iba k plynovému sporáku alebo k peci,

musíte medzi tieto dve zariadenia vloÏiÈ izoláciu (85 x 60 cm) pokrytú hliníkovou
fóliou na strane, ktorá je otoãená smerom k sporáku alebo k peci.

• Práãku nesmiete umiestniÈ do miestnosti, kde môÏe teplota klesnúÈ pod 0°C.
• Ubezpeãte sa, Ïe ste práãku umiestnili tak, Ïe v prípade poruchy k nej bude maÈ

technik ºahk˘ prístup.
• PriloÏen˘m montáÏnym klúãom nastavte v‰etky ‰tyri noÏiãky tak, aby bola práãka

stabilná a aby medzi hornou doskou práãky a pracovnou doskou zostala medzera
pribliÏne 20 mm.

� Umiestnenie



36

n‰taláciaI

▶ Tlak v prívode vody musí byÈ v rozsahu 30 kPa aÏ 1 Mpa.

▶ Pri pripájaní hadice prívodu vody ju nesÈahujte ani ju k prívodnému
kohútiku neskrutkujte cez závit.

▶ Ak prevy‰uje tlak v prívode vody 1 Mpa, je nutné nain‰talovaÈ pred
prívod k práãke redukãné zariadenie.

• S prívodnou hadicou vody, dodanou ako príslu‰enstvo, sa dodávajú
dve gumové tesnenia na utesnenie skrutkovania na oboch koncoch
hadice.

• Po pripojení hadice skontrolujte utesnenie prívodu vody do práãky
úpln˘m otvorením kohútika. 

• Pravidelne kontrolujte stav hadice a v prípade nutnosti ju vymeÀte.

• Uistite sa, Ïe na hadici nie sú Ïiadne sluãky, zalomenia alebo
zatlaãenia.

1. NepouÏívajte Ïiadne predlÏovacie káble alebo rozdvojky.
2. Po‰koden˘ sieÈov˘ kábel musí vymeniÈ v˘robca alebo poveren˘ (autorizovan˘) servisn˘ pracovník alebo

podobne odborne spôsobilá osoba, aby sa zabránilo nebezpeãenstvu úrazu.
3. Po ukonãení prevádzky vÏdy vytiahnite vidlicu sieÈového kábla zo zásuvky a zastavte prívod vody.
4. Práãka musí byÈ pripojená len k riadne uzemnenej sieÈovej zásuvke, zapojenej podºa platn˘ch predpisov.
5. Práãka musí byÈ umiestnená tak, aby bola vidlica sieÈového kábla zapojená v zásuvke ºahko dostupná.

• Opravy práãky musí vykonávaÈ odborn˘ pracovník. Ak vykonávajú opravy neskúsené osoby, môÏe dôjsÈ k
úrazu alebo závaÏnému zlyhaniu funkcie práãky. ObráÈte sa na va‰e servisné stredisko.

• Nein‰talujte práãku v miestnostiach, v ktor˘ch môÏe dôjsÈ k poklesu teploty pod bod mrazu. 
V opaãnom prípade môÏe dôjsÈ k roztrhnutiu hadíc pôsobením mrazu. 
Teploty pod bodom mrazu môÏu nepriaznivo ovplyvniÈ spoºahlivosÈ elektronickej riadiacej jednotky.

• Ak je spotrebiã dodan˘ v zimnom období pri teplotách pod bodom mrazu ponechajte práãku pred uvedením
do prevádzky niekoºko hodín v izbovej teplote.

koncovka

tesnenie

� Elektrické pripojenie

� Práãku pripojte k prípojke vody pomocou novej sady hadíc; uÏ pouÏívané (staré) sa nesmú pouÏívaÈ.
� Pripojenie hadice prívodu vody

UPOZORNENIE t˘kajúce sa prívodného kábla
Pri väã‰ine zariadení sa odporúãa, aby pracovali vo vyhradenom obvode, ako je obvod s jedn˘m v˘stupom, ktor˘ poháÀa iba jedno
zariadenie a nie prídavné v˘stupy alebo boãné okruhy. Aby ste si boli ist˘, pozrite si v návode na pouÏitie stranu s presn˘m popisom.
NepreÈaÏujte zásuvky. PreÈaÏenie zásuviek, uvoºnené alebo po‰kodené zásuvky, predlÏovacie káble, rozstrapkané prívodné káble,
po‰kodená alebo popraskaná izolácia drôtu sú nebezpeãné. Ktorákoºvek z t˘chto situácií môÏe znamenaÈ poranenie elektrick˘m
prúdom alebo poÏiar. Pravidelne kontrolujte kábel vá‰ho zariadenia a ak objavíte nejaké po‰kodenie alebo zhor‰enie, zariadenie
odpojte, nepouÏívajte ho a nechajte kábel vymeniÈ rovnak˘m náhradn˘m dielom v autorizovanom servise. Kábel chráÀte pred fyzick˘m
alebo mechanick˘m po‰kodením. Nestáãajte ho, nezauzºujte, ne‰krÈte, nezatvárajte do dverí, ani po Àom nekráãajte. Mimoriadnu
pozornosÈ venujte zástrãkám, zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

UPOZORNENIE 

POZN. Ak po pripojení voda uniká z hadice, opakujte rovnaké kroky. Pre prívod vody pouÏite
naj‰tandardnej‰í typ kohútika. V prípade, Ïe je kohútik hranat˘ alebo príli‰ veºk˘, pred in‰taláciou
kohútika na medzikus odstráÀte vymedzovací krúÏok.
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� BeÏn˘ kohútik neukonãen˘ závitom a hadica ukonãená závitom

� BeÏn˘ kohútik bez závitu a prívodná hadica s nasúvacou koncovkou hadice

1. Povoºte upevÀovacie skrutky
vrchnej ãasti spájacej prechodky
so závitom pre hadicu, aby bolo
moÏné ju upevniÈ ku kohútiku.

2. Zatlaãte spájaciu prechodku na
kohútik tak, aby tesnenie
doliehalo na spodn˘ okraj
kohútika ão najtesnej‰ie a
utiahnite ju 4 skrutkami. 

3. Prívodnú hodicu nasaìte
anaskrutkujte (smerom doprava)
na závit spájacej prechodky do
riadneho utesnenia (gumové
tesnenie aj v skrutkovaní
hadice). 

1. Povoºte upevÀovacie skrutky

spájacej prechodky.

2. Zatlaãte spájaciu prechodku na

kohútik tak, aby tesnenie

doliehalo na spodn˘ okraj

kohútika ão najtesnej‰ie a

utiahnite ju 4 skrutkami.

3. Po zatlaãení krúÏku na

koncovke hadice dolu ju pripojte

nasunutím na strednú

prechodku.

• Táto práãka sa dodáva len
sprípojkou na studenú vodu.

• Zabezpeãte, aby prívodná
hadica nemala sluãky a
zalomenia (zatlaãenia).

• V prípade, Ïe priemer kohútika je
väã‰í, vyberte redukãn˘ diel.

• Utiahnite maticu strednej
prechodky tak, aby neunikal
voda.

• Presvedãite sa, Ïe vo vnútri
skrutkovania hadice je gumové
tesnenie

• Pred odpojením prívodnej hadice
od strednej prechodky uzatvorte
kohútik. Potom zatiahnite za
koncovku hadice dolu apritom
krúÏok tlaãte dolu.

Upper 
Connector

Rubber
packing

Middle 
connector

Fixing screw

Rubber packing

Upper
Connector

Middle 
connector

Plate

Upper
Connector

Water supply
hose

vrchná ãasÈ prechodky

upevÀovacia skrutka

tesnenie
tesnenie

prechodka

prechodka

matica

prívod

Guide plate

Connector

Rubber seal

Hose connector

Used the horizontal tap

Horizontal tap

Extension tap

Square tap

Vrchná
prechodka

stredná
pechodka

redukãn˘ diel

upevÀovacia
skrutka

tesnenie

tesnenie

tesnenie

skrutkovanie

PouÏívané vodorovné kohútiky

Vodorovn˘ kohútik

Kohútik s predæÏením

Kohútik so
‰tvorcov˘m ústím

spáj.
prechodka

stred.
prechodka

stred.
prechodka

krúÏok

spodná
prechodka

prívod
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� MontáÏ odtokovej hadice

• Odtoková hadica nesmie byÈ pripojená vy‰‰ie
ako 100 cm nad podlahou. Voda v práãke sa
nevypú‰Èa alebo sa vypú‰Èa pomaly. 

• Odtokovú hadicu je nutné správne upevniÈ proti
samovoºnému uvoºneniu; únikom odtokovej vody
by sa mohla po‰kodiÈ podlaha.

• Ak je odtoková hadica príli‰ dlhá, neklaìte ju na
práãku, spôsobilo by to nadmern˘ hluk.

Toto zariadenie nie je urãené na pouÏitie na lodiach ani na in‰taláciu v dopravn˘ch prostriedkoch, napr.
karavanoch, lietadlách atì.
Ak má byÈ práãka dlh‰iu dobu mimo prevádzky (napr. poãas dovolenky), zatvorte prívodn˘ kohútik, a to
najmä v prípade, Ïe v bezprostrednej blízkosti práãky nie je in‰talovan˘ podlahov˘ odtok (kanál). 
Pri likvidácii spotrebiãa odreÏte sieÈov˘ kábel a zniãte zástrãku. Zablokujte zámku dvierok, aby nemohlo
dôjsÈ k uviaznutiu dieÈaÈa vo vnútri spotrebiãa.
Baliaci materiál (t. j. fólie, polystyrén) môÏe byÈ nebezpeãn˘ pre deti. Nebezpeãenstvo udusenia!  
Uschovávajte v‰etok baliaci materiál mimo dosahu detí.

• Pri montáÏi odtokovej hadice zabezpeãte jej
koncovku lankom (retiazkou a pod.)
v mieste vyústenia do odtoku.

• Správne umiestnenie odtokovej hadice
ochráni podlahu pred po‰kodením odto-
kovou vodou.

ca. 100 cm

ca. 100 cm

ca. 145 cm

ca. 145 cm

ca. 105 cm

ca. 105 cm
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vaÀa

max. 100cm
min. 60cm

max. 100cm
min. 60cm

páska

drÏiak

hadice
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� Vyrovnanie práãky

� Pevné podlahy

1. Správne, vodorovné a zvislé postavenie práãky zabráni vzniku
nadmerného hluku a vibráciám pri prevádzke. Práãku in‰ta-lujte na
rovnom a pevnom povrchu pod-lahy, prednostne v rohu miestnosti.

2. Ak nie je podlaha rovná, nastavte polohu práãky do roviny pomocou
nastaviteºn˘ch noÏiãiek. (Pod noÏiãky nevkladajte Ïiadne ìal‰ie
podloÏky, kúsky dreva a pod.).
Uistite sa, Ïe v‰etky 4 noÏiãky sú stabilné a stoja na podlahe.
Skontrolujte vodorovnú a zvislú polohu práãky pomocou vodováhy.

❊ Akonáhle je práãka stabilná, utiahnite istiace matice na základni
práãky v jej hornej ãasti. V‰etky istiace matice musia byÈ dotiahnuté.

❊ KríÏová kontrola nastavenia
Zatlaãením na hornú ãasÈ práãky v protiºahl˘ch rohoch (uhloprieãne)
sa práãka nesmie „kolísaÈ" (skontrolujte v oboch smeroch). Ak sa
kolí‰e práãka pri zatlaãení na uhloprieãne protiºahlé rohy, nastavte
polohu (v˘‰ku noÏiãiek) znova.

• Povrch podlahy, na ktorú sa práãka in‰taluje, musí byÈ ãist˘, such˘ a rovn˘. 
• Práãku dajte na rovnú, tvrdú dláÏku.

� Podlahy s dlaÏbou (·mykºavé podlahy)
• Postavte noÏiãky prístroja na Tread Mate a vyrovnajte prístroj tak, aby vám vyhovoval (Tread Mate nareÏte

na ãasti o veºkosti 70 x 70 mm a tieto prilepte na suché dlaÏdice, na ktor˘ch je umiestnen˘ prístroj.) 

※※ Tread Mate je samolepiaci materiál, ktor˘ sa pouÏíva na rebríky a schody, ako prevencia pred
po‰myknutím.

POZN. Drevená alebo dutinová podlaha môÏu prispieÈ k v˘razn˘m
vibráciám a chybám z nevyváÏenosti.

POZN. Ak ste práãku umiestnili na vyv˘‰enom mieste, musíte
zabezpeãiÈ pripevnenie, aby sa zabránilo riziku jej spadnutia.

nastaviteºná noÏiãka

vy‰‰ie niÏ‰ie

nastaviteºná noÏiãka

nastaviteºná
noÏiãka
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1. Ná‰ivky na textíliách
Na textíliách vyhºadajte ná‰ivky, ktoré obsahujú informácie (spravidla vo forme symbolov) o
zloÏení textilu aodporúãanom spôsobe prania alebo ãistenia.

2. Rozdelenie prádla podºa druhov
Najlep‰ie v˘sledky je moÏné dosiahnuÈ rozdelením prádla do náplní svlastn˘m pracím cyklom
(programom). Rôzne druhy textílií vyÏadujú inú teplotu vody, otáãky ateda pranie in˘mi
spôsobmi. Prádlo rozdeºte tieÏ podºa farieb na tmavo sfarbené, svetlo sfarbené a biele. Perte
ich oddelene, pretoÏe sa uvoºÀujú vlákna afarba amôÏu zafarbiÈ biele prádlo a pod. Podºa
moÏnosti perte osobitne prádlo viac ‰pinavé amenej ‰pinavé. 

Za‰pinenie (Veºmi ‰pinavé, beÏne za‰pinené, menej ‰pinavé) : Rozdeºte prádlo podºa stupÀa
za‰pinenia.
Farba (Biela, svetlá, tmavá) : Rozdeºte prádlo na biele a farebné.
VláknitosÈ (textílie, ktoré uvoºÀujú vlákna aktoré ich zachytávajú) : Rozdeºte ich a perte osobitne.

3. StarostlivosÈ o prádlo pred vloÏením dávky do práãky

� StarostlivosÈ o prádlo pred praním

� V jednej náplni kombinujte veºké amalé kúsky prádla. Najskôr vloÏte veºké kusy.
Veºk˘ch kusov by nemalo byÈ viac ako polovica náplne. Neperte jednotlivé kusy prádla.
MôÏe to spôsobiÈ nevyváÏenosÈ náplne. Pridajte jeden alebo dva podobné kusy prádla.

• Skontrolujte v‰etky vrecká, ãi sú prázdne. Predmety
ako klince, vlasové sponky, zápalky, perá, mince
akºúãe môÏu po‰kodiÈ ako prádlo, tak aj práãku.

• Uzatvorte zipsy, zapnite háãky azviaÏte ‰núrky, aby sa
nezamotali sostatn˘m prádlom.

• PredbeÏne o‰etrite ‰pinavé miesta a‰kvrny na miestach ako sú
goliere amanÏety rukávov pomocou vodného roztoku pracieho
prostriedku akefky alebo hubky, za úãelom pomoci úplného
odstránenia neãistôt a‰kv⁄n vpracom cykle.

• Aby nedo‰lo k po‰kodeniu tesnenia dvierok a bielizne,
uistite sa, Ïe medzi tesnením a dvierkami bubna nie je
zachytená Ïiadna bielizeÀ.

• Skontrolujte záhyby na tesnení dvierok, ãi sa tu nezachytili malé
predmety.

• Skontrolujte, ãi v bubne nezostal Ïiadny kúsok bielizne. BielizeÀ,
ktorá by náhodne zostala v práãke, môÏe byÈ po‰kodená (napr. sa
môÏe zraziÈ alebo odfarbiÈ) poãas nasledujúceho cyklu prania.

� Pred prv˘m praním
Vyberte cyklus [BAVLNA 60°C (Cotton 60°C), pridajte poloviãnú dávku pracieho prostriedku)] a nechajte prístroj
praÈ bez obleãenia. Z bubna sa odstránia usadeniny, ktoré v Àom mohli zostaÈ pri v˘robe
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ridávanie pracích prostriedkovP

- Len HLAVNÉ PRANIE 

- PREDPIERANIE +HLAVNÉ PRANIE 

• AviváÏny prostriedok nedávkujte viac
ako urãuje ãiara maximálnej dávky.
Pomaly zatvorte zásobník pracieho
prostriedku. Preplnenie aviváÏe môÏe
spôsobiÈ r˘chle spotrebovanie
aviváÏneho prostriedku a‰kvrny na
prádle.

• Nenechávajte aviváÏny prostriedok
vdávkovaãi dlh‰ie ako 2 dni. (AviváÏny
prostriedok môÏe stvrdnúÈ).

• AviváÏ sa pridáva do prania
vposlednom cykle pláchania.

• Neotvárajte zásobník dávkovaãa, keì
doÀho prúdi voda.

• Nie je dovolené pouÏívaÈ rozpú‰Èadlá
(benzén apod.).

1. V˘suvn˘ dávkovaã

� Pridávanie pracích prostriedkov a zmäkãovaãov prádla (aviváÏe)

2. Pridanie zmäkãovaãa prádla (aviváÏe)

NepouÏívajte aviváÏne
prostriedky priamo na prádlo.

hlavné pranie     aviváÏ      predpieranie

POZN.
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ridávanie pracích prostriedkovP

• Pracie prostriedky pouÏívajte podºapokynov
v˘robcu

• Ak pouÏijete príli‰ veºké mnoÏstvo pracieho
prostriedku, vytvára sa mnoho peny, ão
zniÏuje v˘sledky prania alebo spôsobí veºké
zaÈaÏenie motora.

• Pre práãku s plnením spredu pouÏívajte
pracie prostriedky len vo forme prá‰ku.

❋ Ak sa vytvára príli‰ veºké mnoÏstvo peny,
obmedzte mnoÏstvo pracieho prostriedku.

• Dávkovanie pracieho prostriedku (deter-
gentu)by malo byÈ stanovené podºateploty a
tvrdosti vody,stupÀa za‰pinenia a veºkosti
dávky.Najúãinnej‰ie pranie
je,keì sa zabráni nadmernému pene-
niu.

4. Zmäkãovaã vody

• Na zníÏenie spotreby ãistiaceho prostriedku
v oblastiach s extrémne tvrdou vodou
môÏete pouÏiÈ zmäkãovaã vody, napr.
Calgon. 
Dávkujte podºa mnoÏstva uvedeného na
obale.
Najprv pridajte ãistiaci prostriedok a potom
zmäkãovaã vody.

• PouÏite také mnoÏstvo ãistiaceho
prostriedku ako pri mäkkej vode.

* Rady pre dávkovanie
Plná náplÀ:podºa odporúãania

v˘robcu
âiastoãná náplÀ:3/4 beÏného

mnoÏstva
Minimálna náplÀ:1/2 dávky pre plnú

náplÀ
• Prací prostriedok je splachovan˘z dáv-

kovaãa na zaãiatku pracieho cyklu.

3. Dávkovanie pracieho prostriedku

1) Otvorte dvierka a vloÏte tablety do
bubna.

5. PouÏitie tabliet

M
A

X
M

A
X

M
A

X

2) BielizeÀ vloÏte do bubna.

3) Zatvorte dvierka.

M
A

X
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unkcieF

❋ Teplota vody (         ): Teplotu vody voºte podºa pracieho cyklu (programu). VÏdy dodrÏiavajte postup podºa symbolov
na prádle alebo pokynov pre starostlivosÈ, stanoven˘ch jeho v˘robcom.

❋ Intenzívny reÏim (        ) : Ak je bielizeÀ veºmi zneãistená, najefektívnej‰ia je moÏnosÈ “Intenzívny reÏim". 
❋ Testová verzia programového nastavenia “Bavlna (      ) 60°C+Pranie parou (      )+Intenzívny reÏim (        )" je v súlade

s EN60456 a IEC60456.
❋ Predpranie (      ): Pokiaº je prádlo znaãne za‰pinené, je predpranie úãinné. 
❋ Obmedzenie stlaãenia (      ) : Ak chcete zabrániÈ stlaãeniu bielizne, zvoºte toto tlaãidlo so Ïm˘kaním.
❋ MôÏete ju zvoliÈ vo v‰etk˘ch (        ) : Túto moÏnosÈ si môÏete vybraÈ pre vä‰iu efektivitu a ãistotu pri preplachovaní.

Ochranné plákanie je ‰tandardné v programe Detská bielizeÀ.

� Odporúãan˘ priebeh prania podºa druhu prádla

Bavlna
(      )

Syntetika
(      )

Detská
bielizeÀ(       )

R˘chly 30
(       )

Regenerácia
bielizne
(        )

Ruãné pranie
(      )

/Vlna(      )

Stálofarebné odevy (ko‰ele,
noãné ko‰ele, pyÏamá) a
málo ‰pinavé biele prádlo
(spodné prádlo a pod.)

Polyamid (nylon, silon),
Akryl, Polyester

BielizeÀ pre kojencov

Jemné
(       )

Jemné prádlo, ktoré sa
môÏe ºahko po‰kodiÈ 
(hodváb, záclony)

StarostlivosÈo
alergikov

(      )

Bavlna, spodná bielizeÀ,
posteºná bielizeÀ, plachty,
detská bielizeÀ 

Jemné a vlnené v˘robky,
oznaãené ako Ruãné
pranie

Rovnak˘ druh prádla ako
bavlna a syntetika

Zmesová bavlna, zmesov˘
polyester, ko‰ele, blúzky

- Intenzívny reÏim (        ) 
- Predpieranie (      ) 
- Obmedzenie stlaãenia (      )
- MôÏete ju zvoliÈ vo v‰etk˘ch

(       )

- Intenzívny reÏim (        ) 
- Obmedzenie stlaãenia (      ) 
- MôÏete ju zvoliÈ vo v‰etk˘ch 

(       )

- Intenzívny reÏim (        ) 
- Obmedzenie stlaãenia (      )  

- Para ·tandard

Plná

Program
Správná
teplota

(moÏnosti)

Praní
(moÏnosti)

NáplÀ
[ kg ]Druh prádla

60°C
[Studená (Cold), 

30°C, 40°C,
95°C]

Bavlna-r˘chlo
(        ) Mierne zneãistená bavlna

Menej ako
7,0kg

Menej ako
4,0kg

Menej ako
3,0kg

Menej ako
2,0kg

NáplÀ 
3 kusy

Menej ako
2,0kg

40°C
[Studená (Cold), 

30°C, 60°C]

40°C
[Studená (Cold), 

30°C]

30°C
[Studená (Cold), 

40°C]

60°C
[40°C, 95°C]

60°C

Îiadny v˘ber

❋ Poznámky: Odporúãame neutrálny prací prostriedok. Cyklus pre vlnu zah⁄Àa jemné pranie a
‰etrné Ïm˘kanie pri nízkej r˘chlosti.

Cyklus tohto spotrebiãa na pranie vlny bol schválen˘ spoloãnosÈou Woolmark na pranie produktov
Woolmark, ktoré sa môÏu praÈ v práãke za predpokladu, Ïe sa produkty budú praÈ v súlade s
in‰trukciami na ‰títku obleãenia a in‰trukciami v˘robcu tejto práãky M0806.



44

ouÏívanie práãkyP

• Práãka sa zapína tl. Napájanie(       ). 

• Zatlaãte tl. ·tart / Pauza(       ).

• Podmienky úvodného programu :
- Pranie(       ) :  Len hlavné pranie

- Plákanie(       ) : 3 krát

- Odstreìovanie(        ) :  
• 1400 n/min.

- Teplota vody(         ) : 60°C

- Program : Bavlna(       ) (Cotton) 

• Práãka sa zapína tl. Napájanie(       ).

• Zatlaãením kaÏdého tlaãidla môÏete zvoliÈ
podmienky prania aké chcete.

Pre voºbu v‰etk˘ch moÏností prania preãítajte
str. 45 aÏ 51.

• Zatlaãte tl. ·tart / Pauza.

1. PouÏitie úvodného programu
(Bavlna)

2. Ruãné nastavenie programu

• Funkciu zapnutie/vypnutie zvukového signálu
môete nastavi stlaením a podraním tlaidiel
Teplota vody (        ) a Plákanie (       ).

• Funkciu zapnutie/vypnutie zvukového signálu
môete nastavi kedykovek a nastavenie sa
automaticky zruí pri odpojení od zdroja
energie.
Zapnutie/vypnutie zvukového signálu mono
vykona aj ke je práka vypnutá.

3. Zapnutie / vypnutie zvukového
signálu 
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ouÏívanie práãkyP

(1) Tlaãidlo: Napájanie (Zapnutie/vypnutie)
(2) Otoãn˘ prepínaã: Voºba programu
(3) Tlaãidlo: ·tart/Pauza
(4) Tlaãidlo: OdloÏen˘ ‰tart

(5) Tlaãidlo: Pranie parou
(6) Tlaãidlo: Teplota vody 
(7) Tlaãidlo: Plákanie
(8) Tlaãidlo: Voliteºné funkcie

(9) Detská poistka
(10) âistenie
(11) Odstreìovanie

Voºba programu

• K dispozícii je aÏ 9 druhov programov v
závislosti od druhu prádla:

1. Napájanie

2. Úvodn˘ program

Napájanie

• Zatlaãením tl. Napájanie sa práãka zapína
alebo vypína.

• Tlaãidlo sa pouÏíva takisto na zru‰enie
funkcie OdloÏen˘ ‰tart.

• Po zatlaãení tl. Napájanie je práãka ihneì
pripravená na spustenie programu prania
bieleho prádla a sú nastavené ìal‰ie úvodné
podmienky prania.

• Pokiaº chcete pokraãovaÈ v pracom cykle bez
voºby iného programu, zatlaãte tl. ·tart/Pauza 
a práãka bude pokraãovaÈ v ãinnosti.

• Úvodn˘ program podºa typu práãky:
�  Práãky typu

- Program Bavlna / Hlavné pranie / BeÏné plákanie /
Odstreìovanie: 1400 n/min. / 60°C

• Po zatlaãení tl. ·tart/Pauza je automa-
ticky nastaven˘ program Bavlna. Otáãaním
voliãa programov je moÏné voliÈ ìal‰ie prog-
ramy v poradí: „Bavlna – Bavlna-r˘chlo –
Syntetika – Jemné – Ruãné pranie/Vlna –
R˘chly 30 – Regenerácia bielizne –
StarostlivosÈo alergikov – Detská bielizeÀ”.

Druh prádla pre kaÏd˘ program je uveden˘ 
v tabuºke na str. 43.

(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11)(4)(5)
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ouÏívanie práãkyP
·tart / Pauza

MnoÏstvová automatika

Blokovanie dverí

• Tlaãidlo ·tart/Pauza sa pouÏíva na spustenie
cyklu prania (programu) alebo na jeho preru‰enie.

• Pri potrebe doãasného preru‰enia
prebiehajúceho cyklu prania (programu),
zatlaãte tlaãidlo ·tart/Pauza.

• Ak trvá doãasné preru‰enie cyklu (Pauza) dlh‰ie
ako 4 minúty, práãka sa automaticky vypne.

• Pozn. Ak je zvolené pozastavenie, moÏno
dvierka otvoriÈ aÏ po uplynutí 1 aÏ 2 minút alebo
na konci programu. 

1. ·tart

2. Pauza

OdloÏen˘ ‰tart (Time Delay)

Príprava pred „OdloÏen˘ ‰tart (Time Delay)"

- Otvorte vodn˘ kohútik.
- VloÏte do práãky náplÀ prádla auzatvorte

dvierka práãky.
- Vsypte do dávkovaãa prací prostriedok

aaviváÏ.

• Zapnutie funkcie „OdloÏen˘ ‰tart 
(Time Delay)"
- Zapnite práãku tl. Napájanie.
- Otoãením „Voliãa programov" zvoºte Ïiada-

n˘ program prania.
- Zatlaãte tl. „OdloÏen˘ ‰tart (Time Delay)" 

anastavte Ïiadanú dobu ãasového posunu
prania.

- Zatlaãte tl. ·tart/Pauza. 

• ëal‰ím zatlaãením tl. OdloÏen˘ ‰tart
(Time Delay) sa zobrazí údaj „3:00".
Maximálna doba ãasového posunu prania je
19:00 hodín, najkrat‰ia doba je 3 hodiny.

• KaÏd˘m zatlaãením tlaãidla sa ãas posunie o1
hodinu.

• Funkcia bude zru‰ená zatlaãením tl. 
Napájanie.

• „OdloÏen˘ ‰tart (Time Delay)" sa rozumie
predpokladan˘ ãas od súãasnosti do
ukonãenia cyklu prania alebo zvolenej ãinnosti
(Pranie,  Plákanie, Odstreìovanie).

Doba „OdloÏen˘ ‰tart“ atrvanie prania sa
môÏe meniÈ vzávislosti na stave dodávky vody
ajej teplote.

• Keìje na displeji zobrazené "MnoÏstvová
automatika", práãka sa pomaly toãí a detekuje,
koºko bielizne je vloÏené do bubna. Bude to
trvaÈ pár sekúnd.

• Dostupné na programoch Bavlna, Bavlna-
r˘chlo, Syntetika, StarostlivosÈo alergikov a
Detská bielizeÀ. 

• Svieti vÏdy, keì sú dvere alebo práãka blokované. 
•  Dvere môÏete odblokovaÈ stlaãením vypínaãa

·tart/Pauza na zastavenie práãky.
•  Po krátkej prestávke môÏete otvoriÈ dvere. 
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ouÏívanie práãkyP
Pranie parou (Steam Wash)

Stlaãením tlaãidla Pranie parou zvolíte funkciu
Para. Po zvolení tejto funkcie sa rozsvieti príslu‰ná
kontrolka LED (       ). 

Funkcia Pranie parou je urãená
• Pre bielizeÀ s odoln˘mi ‰kvrnami, spodnú alebo

detskú bielizeÀ.
• Funkcia Pranie parou (Steam Wash) je dostupná

s programami Bavlna (Cotton), Bavlna-r˘chlo
(Cotton Quick), Syntetika (Synthetic),
StarostlivosÈo alergikov (Allergy Care), Detská
bielizeÀ (Baby Care). Program Regenerácia
bielizne sa vykonáva vÏdy pomocou funkcie
Pranie parou.

• Táto funkcia sa vyznaãuje kvalitn˘m pracím
v˘konom pri nízkej spotrebe energie.

• Do práãky nedávajte chúlostivú bielizeÀ ako je
vlna, hodváb a odevy s nestálymi farbami.

POZN.:

- Para je vysoko koncentrovaná a úãinná. MôÏe sa
zdaÈ, Ïe v bubne nie je Ïiadna voda (normálny
stav).

- Poãas parného cyklu nemusí byÈ siln˘ prúd pary
vidieÈ cez dvierka (normálny stav).

- Poãas funkcie pary môÏe byÈ poãuÈ zvuk
striekania (normálny stav).

- Neskú‰ajte otváraÈ dvierka poãas chodu práãky.
Para môÏe spôsobiÈ váÏne popálenia.

Funkcia regenerácie bielizne(Refresh)

�  Funkcia regenerácie bielizne (Refresh)
• Pre mierne pokrãené odevy, ktoré boli dlh‰í ãas

uloÏené. Pokrãená bielizeÀ sa vìaka tomuto
cyklu ºah‰ie Ïehlí. 
(Nedávajte do práãky mokré odevy).

• Zredukuje sa pokrãenie.

�  Ako pouÏívaÈ funkciu regenerácie bielizne
1. Zapnite práãku a zvoºte program Regenerácia bielizne (Refresh).
2. Dajte do bubna 3 kusy alebo menej a zatvorte dvierka.
3. Stlaãte opakovane tlaãidlo Pranie parou (Steam Wash), k˘m nie je

zobrazen˘ poÏadovan˘ a správny poãet kusov. Zaãiatoãn˘ displej
je nastaven˘ na 2 kusy. 

4) Stlaãte tlaãidlo Start/Pauze.

VAROVANIE 
- Nezasahujte do práãky, keì je v prevádzke. 

Para môÏe spôsobiÈ váÏne popálenie.
- Domáce zvieratá drÏte od práãky stranou.

[Bezpeãnostné upozornenia]
- Program Regenerácia bielizne je in˘ neÏ ostatné
cykly prania a su‰enia.

- Vìaka vlastnostiam bavlnen˘ch vlákien sa tento
cyklus neodporúãa pre odevy zo 100% bavlny.

- Pred pouÏitím programu regenerácie odstráÀte z
odevov ‰kvrny, zabránite trvalému prichyteniu ‰kv⁄n
na bielizni vìaka vysokému teplu.

- Uistite sa, Ïe je kohútik otvoren˘. Tento program
pouÏíva malé mnoÏstvo vody na v˘robu pary.

- Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli dvierok. MôÏu byÈ
veºmi horúce.

- Poãas chodu neotvárajte dvierka. Para môÏe
spôsobiÈ váÏne popálenie.

- Vkladajte menej ako 3 ko‰ele.
- Odevy je moÏné nosiÈ pribliÏne 10 minút po ich
vybratí z práãky po ukonãení programu Regenerácia
bielizne (odevy môÏu byÈ ºahko zavlhnuté).

!

Stlaãte opakovane tlaãidlo Pranie parou

Voºba programu
Bavlna(       )
Bavlna-rychl˘(        )
Syntetika(      )
Allergy Care(      )
Dûtské prádlo(      )
Regenerace prádla(        )

Teplota vody
60°c (30°c, 40°c, 95°c)
40°c (30°c, 60°c)
40°c (30°c, 60°c)
60°c
60°c (40°c, 95°c)
Îiadny v˘ber

VAROVANIE  

- Nezasahujte do práãky, keì je v prevádzke.
Para môÏe spôsobiÈ váÏne popálenie.

!
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ouÏívanie práãkyP

• Vprogramoch „Bavlna, Bavlna-r˘chlo,
Syntetika, Detská bielizeÀ, StarostlivosÈo
alergikov" – sa vykonajú 3 pláchania.

• Vprogramoch „Ruãné pranie/Vlna, R˘chly 30,
Jemné” sa vykonajú 2 pláchania

1. Normálne

2. Plákanie+ & Plákanie++

• PouÏíva sa na dodatoãné preplachovanie, ktoré
pomáha pri odstraÀovaní zbytkov pracieho
prostriedku.

• Zvolením funkcie Plákanie+ alebo  Plákanie++
sa predlÏuje doba preplachovania a mnoÏstvo
vody na preplachovanie.

• Druh pláchania je moÏné
zvoliÈ opakovan˘m zatlaãe-
ním tl. Plákanie. 

Plákanie (     )

• Pokiaº chcete po ukonãení plákania nechaÈ
prádlo v práãke, zvoºte funkciu
"Plákanie++PridrÏanie" alebo
"Normálne+PridrÏanie"opakovan˘m zatlaãením
tlaãidla Spin.

• Ak chcete odãerpaÈ vodu a odstrediÈ prádlo,
zadajte funkciu "Plákanie+PridrÏanie", nastavte
programov˘ voliã na poÏadovanú pozíciu.

Urãitá funkcia bola zvolená, ak svieti pri sym-
bole funkcie signálne svetlo.

3. Plákanie PridrÏanie

• Tl. Teplota vody (Temp.) je
moÏné voliÈ teplotu vody v
práãke.

- Studená (      )

- 30°C / 40°C / 60°C / 95°C

Teplota vody (     )

• Teplotu vody v práãke je moÏné voliÈ podºa
programu nasledovne:

Pri zvolenej teplote sa rozsvieti signálne svetlo.
Podrobnej‰ie informácie nájdete na str. 43.
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ouÏívanie práãkyP

• Ak chcete zmeniÈ program pri zapnutej funkcii
„Detská poistka":

1. Súãasne zatlaãte tlaãidlá Obmedzenie
stlaãenia (      ) a MôÏete  ju zvoliÈ vo
v‰etk˘ch (       ). [Asi tri sekundy] 

2. Zatlaãte tl. ·tart/Pauza.
3. ZmeÀte program aopäÈ zatlaãte tl. 

·tart/Pauza.

2. Predpieranie (    ) 

Detská poistka (    )

Funkcia umoÏní uzamknúÈ v‰etky tlaãidlá na
ochranu prevádzky pred neÏiadúcim ovládaním
tlaãidiel deÈmi alebo in˘mi osobami.

• Ak je funkcia vãinnosti, v‰etky tlaãidlá budú
mimo prevádzky.

• Funkciu je moÏné vypnúÈ ìal‰ím súãasn˘m
zatlaãením tl. Obmedzenie stlaãenia
(      ) a MôÏete  ju zvoliÈ vo v‰etk˘ch (       ).
[Asi tri sekundy] 

• Funkcia sa uvedie do ãinnosti súãasn˘m
zatlaãením tl. Obmedzenie stlaãenia
(      ) a MôÏete  ju zvoliÈ vo v‰etk˘ch (       ).
[Asi tri sekundy] 

• Funkciu Detská poistka je moÏné uviesÈ do
ãinnosti kedykoºvek abude automaticky
zru‰ená pri objavení sa prevádzkovej závady.
Funkcia „Detská poistka" zostane vãinnosti aj
pri vypnutej práãke.

Voliteºné funkcie

• Túto moÏnosÈ pouÏívajte na naplnenie potrebné
pre predãistenie. Pridáva 16 minút predprania a
su‰enia.

- Pri pouÏití moÏnosti Predpieranie nepouÏívajte
pri hlavnom praní tekuté ãistiace prostriedky. Na
hlavné pranie pouÏívajte prá‰ky.

• Dostupné na programoch Bavlna, 
Bavlna-r˘chlo, Syntetika a Detská bielizeÀ. 

• Zatlaãením tlaãidla MoÏnosÈ voºby je moÏné voliÈ
ponúkané funkcie.

1. Intenzívny reÏim (     ) 

• Ak je bielizeÀ veºmi zneãistená, najefektívnej‰ia je
moÏnosÈ “Intenzívny reÏim".  

• Pri v˘bere moÏnosti Intenzívny reÏim sa doba prania
môÏe predæÏiÈ, záleÏí od zvoleného programu.

3. Obmedzenie stlaãenia (     )

• Ak chcete zamedziÈ stlaãeniu bielizne, zvoºte
toto tlaãidlo so Ïm˘kaním.

4. MôÏete ju zvoliÈ vo v‰etk˘ch (     )

• Túto moÏnosÈ si môÏete vybraÈ pre vä‰iu
efektivitu a éistotu pri preplachovaní. 

• Dostupné na programoch Bavlna, Bavlna-r˘chlo,
Bavlna-r˘chlo, Syntetika, StarostlivosÈo alergikov
a Detská bielizeÀ. 

• MôÏete ju zvoliÈ vo v‰etk˘ch je ‰tandardné v
programe Detská bielizeÀ.

Urãitá funkcia bola zvolená, ak svieti pri
symbole funkcie signálne svetlo.

ZmeÀte na
Ïiadan˘
program
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ouÏívanie práãkyP
âistenie (   )

Cyklus âistenie nastavíte stlaãením a pridrÏaním
dvoch tlaãidiel súãasne Intenzívny reÏim (         ) a
Predpranie (       ). Hneì ako je cyklus ãistenia
nastaven˘, zobrazí sa nápis " " a v‰etky
tlaãidlá budú nefunkãné.

âistenie je ‰peciálny cyklus slúÏiaci na ãistenie
vnútorného priestoru práãky. Tento cyklus pouÏíva
vy‰‰iu hladinu vody s vy‰‰ou r˘chlosÈou
odstreìovania. Tento cyklus vykonávajte
pravidelne.

Ako pouÏívaÈ cyklus ãistenia:
1. Z práãky odstráÀte v‰etku bielizeÀ a zatvorte

dvierka.
2. Otvorte zásobník pracích prostriedkov a prisypte

odstraÀovaã vodného kameÀa (Calgon) do
priehradky pre hlavné pranie.

POZN.: Do priehradiek zásobníka pracieho
prostriedku nepridávajte Ïiadny prací
prá‰ok. Mohlo by dôjsÈ k nadmernému
vytváraniu peny a jej úniku z práãky.

3. Pomaly zatvorte zásobník pracieho prostriedku.
4. Práãku zapnite a potom stlaãte a pridrÏte na 3

sekundy súãasne tlaãidlá Intenzívny reÏim 
(         ) a Predpranie (       ).
Na displeji sa zobrazí "          ".

5. Stlaãte tlaãidlo Start/Pauze a spustite práãku.
6. Po dokonãení cyklu nechajte dvierka otvorené,

aby vyschol priestor okolo otvárania, pruÏné
tesnenie a sklo dvierok.

1. Voºba otáãok odstreìovania

2. Bez odstreìovania (     )

3. Iba odstreìovanie. 

Odstreìovanie (     )

• Podºa programu je moÏné dosiahnuÈ tieto 
otáãky odstreìovania:

- Bavlna (      ) & Bavlna-r˘chlo(         ) & 
R˘chly 30 (        )

– 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1400
- Syntetika (      ) & Ruãné pranie( )/Vlna( )

& StarostlivosÈo alergikov (       ) & 
Detská bielizeÀ (       )

– 400 – 600 – 800 – 1000 
- Jemné (       ) 

– 400 – 600 – 800

• Ak zvolíte moÏnosÈ „Ïiadne odstreìovanie", po
vyãerpaní vody sa práãka zastaví.
*Odstreìovanie moÏno vypustiÈ prepnutím na „
(        Ïiadne)"v programoch Vlna (Wool), Jemné
(Delicate) a Ruãné pranie (Hand Wash).

1. Stlaãte vypínaã.
2. Stlaãením tlaãidla odstreìovania vyberte

poÏadovanú r˘chlosÈ odstreìovania.
3. Stlaãte tlaãidlo ·tart/Pauza.

Urãitá funkcia bola zvolená, ak svieti pri sym-
bole funkcie signálne svetlo.

• Otáãaním voliãa odstreìovania môÏete navoliÈ
r˘chlosÈ odstreìovania.

\VAROVANIE: Ak máte malé deti, buìte opatrní
a nenechávajte dvierka otvorené
príli‰ dlho.

!
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ouÏívanie práãkyP

• Vpriebehu pracieho cyklu sa zobrazuje zostávajúci
ãas (do dokonãenia programu).
V˘robcom odporúãan˘ program

• PribliÏná dæÏka v˘robcom nastaven˘ch programov

- Bavlna (       ) : cca 1 hodina a 51 minút 

- Bavlna-r˘chlo (          ) : 
cca 1 hodina a 26 minút 

- Syntetika (       ) : cca 1 hodina a 24 minút 

- Detská bielizeÀ (       ) : 
cca 2 hodiny a 27 minút 

- Jemné (        ) : cca 1 hodina a 7 minút 

- Ruãné pranie (       )/Vlna (       ) : 
cca 48 minút  

- R˘chly 30 (         ) : cca 30 minút 

- StarostlivosÈo alergikov (       ) : 
cca 2 hodiny a 1 minút 

- Regenerácia bielizne (         ) : cca 18 minút 

• âas prania sa môÏe meniÈ podºa mnoÏstva prádla,
tlaku vody, teploty vody aìal‰ích okolností prania.

• âas prania môÏe byÈ dlh‰í, pokiaº program pracuje
na odstránení peny alebo pri zistení nevyváÏenosti.
(Maximálne predæÏenie ãasu prania je 45 minút).

Displej

• Po voºbe funkcie „Detská poistka" sa na
displeji zobrazia písmená „       ".

• Ak bola zvolená funkcia „OdloÏen˘ ‰tart (Time
Delay)", zobrazí sa zostávajúci ãas do ukonãe-
nia zvoleného programu prania.

• Ak nastanú vãinnosti práãky nejaké problé-my,
druh problému sa zobrazí na displeji:

“       ” : Chyba vsnímaní tlaku vody

“       ” : Problém vpreplÀovaní vody

“       ” : Dvierka nie sú zatvorené

“       ” : PreÈaÏen˘ motor

“       ” : Problém vprívode vody

“       ” : Problém vodtekaní vody

“       ” : NevyváÏenie

“       ” : Problém steplotou vody

“       ” : Úniky vody

“       ” : Práãka zaznamenala v˘padok prúdu.
Re‰tartujte cyklus.

Pokiaº sa uvedené písmená zobrazia na displeji
práãky, pozrite na str. 56 „Skôr ako zavoláte
odborn˘ servis" apostupujte podºa uveden˘ch
pokynov.

• Po ukonãení cyklu prania sa na viacfunkãnom
displeji objaví nápis „             "

1. Zobrazenie zvlá‰tnej funkcie

3. Dokonãenie prania

4. Uplynut˘ ãas

2. Zobrazovanie vlastnej diagnostiky

Uplynut˘ ãas

Ukazovateº stavu

• Tento displej zobrazuje odhad ãasu
zostávajúceho do konca prebiehajúceho cyklu.

• Táto práãka automaticky detekuje mnoÏstvo
náplne (hmotnosÈ) a optimalizuje ãas prania.
Hneì ako je zistená hmotnosÈ bielizne, displej
zobrazí správny zostávajúci ãas.

• Ukazuje, koºko ãasu z prebiehajúceho cyklu
uplynulo.  
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drÏba a o‰etrovanie práãkyÚ

� Filter prívodu vody

- „        "Ak bude blikaÈ na displeji toto hlásenie poruchy, voda sa nedostáva do dávkovaãa

pracieho prostriedku.
- Ak je voda v prívode príli‰ tvrdá, alebo obsahuje stopy vápencovej usadeniny, môÏe byÈ

upchat˘ filter v prívode vody.
Z tohoto dôvodu je vhodné filter raz za ãas vyãistiÈ.

❋ Pred kaÏd˘m ãistením vnútra práãky odpojte vidlicu sieÈového kábla zo zásuvky
elektrickej siete na ochranu pred nebezpeãenstvom úrazu elektrick˘m prúdom.

❋ Pri likvidácii spotrebiãa odreÏte sieÈov˘ kábel a zniãte zástrãku. Zablokujte zámku
dvierok, aby nemohlo dôjsÈ k uviaznutiu dieÈaÈa vo vnútri spotrebiãa.

1. Uzatvorte vodn˘kohútik.

2. Odskrutkujte hadicu prívodu

vody do práãky.

3. Filter vyãistite pomocou tvrdej

‰tetinovej kefy.

4. Dotiahnite hadicu na práãke.
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drÏba a o‰etrovanie práãkyÚ
� Filter odtokového ãerpadla

❋ Odtokov˘ filter zachytáva vlákna a malé predmety, ktoré zostali v prádle.

Na zaistenie hladkého chodu práãky pravidelne kontrolujte tento filter.

UPOZORNENIE Najskôr vypustite vodu z filtra pomocou odtokovej hadiãky a aÏ
potom otvorte filter ãerpadla,odstráÀte z neho v‰etko,ão by ho
mohlo zastaviÈ.
Pri vypú‰Èaní vody buìte opatrní, ak je voda vo filtri e‰te horúca!

❋ Pred ãistením vypú‰Èacieho ãerpadla núdzov˘m vypú‰Èaním alebo pred

núdzov˘m otvorením dvierok nechajte vychladnúÈ vodu.

!

1. Otvorte prstom spodn˘ uzáver krytu.
Pred ãistením filtra odtokového
ãerpadla vytiahnite zátku z odtoku
hadiãky ãerpadla.

2. Vytiahnite zátku odtokovej
hadiãky aby mohla odtekaÈ voda.
Pod hadiãku postavte nádobu na
zachytenie vody, aby netiekla na
podlahu. Pokiaº uÏ voda neodteká,
otoãením doºava otvorte filter .

3. Vytiahnite v‰etky cudzie pred-
mety z filtra . 

4. Po vyãistení filter zasuÀte na miesto,
otoãením v smere chodu hodinov˘ch
ruãiãiek filter uzatvorte a
zasuÀte na pôvodné miesto
odtokovú hadiãku filtra so zátkou

. Uzatvorte veko spodného krytu.

3

2

3

2

1
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drÏba a o‰etrovanie práãkyÚ
� V˘suvn˘ dávkovaã pracích prostriedkov
❋ Ak zostanú zvy‰ky pracieho prostriedku aaviváÏe vdávkovaãi:
• Raz za ãas prúdom vody vyãistite dávkovaã od v‰etk˘ch zvy‰kov pracieho prostriedku a aviváÏe.

• Pokiaº je to nutné, moÏno dávkovaã úplne vysunúÈ zpráãky po zatlaãení západky dolu.

• Na uºahãenie ãistenia dávkovaãa je moÏné vybraÈ horn˘ diel schránky pre aviváÏ.

� Otvor pre dávkovaã
❋ Pracie prostriedky sa môÏu tieÏ hromadiÈ vo vnútri otvoru pre v˘suvn˘

dávkovaã. PríleÏitostne by sa mal otvor vyãistiÈ pomocou starej zubnej
kefky.

• Po ukonãení ãistenia zasuÀte dávkovaã na miesto a pustite cyklus
pláchania bez prádla.

� Prací bubon
• Pokiaº b˘vate voblasti, kde je kdispozícii veºmi tvrdá voda, neustále sa tvoria usadeniny na

miestach, ktoré nie sú viditeºné anie je ºahké ich odstrániÈ. Po ãase vzniknuté usadeniny upchajú
spotrebiã apokiaº tento proces nie je pod kontrolou, musel by sa prípadne spotrebiã aj vymeniÈ.

• Aj keì je prací bubon vyroben˘ znehrdzavejúcej ocele, môÏu sa na Àom tvoriÈ hrdzavé ‰kvrny od
mal˘ch kovov˘ch predmetov (spony na papier, zatváracie ‰pendlíky apod.), ponechan˘ch v
bubne.

• Raz za ãas je nutné ãistiÈ aj prací bubon.

• Pred pouÏitím prostriedkov na odstránenie usadenín, farbív alebo odfarbovaãov (bieliacich
prostriedkov) sa uistite, ãi sú vhodné pre automatické práãky.

❋ Prostriedok na odstraÀovanie usadenín by mohol obsahovaÈ prostriedky, ktoré môÏu po‰kodiÈ
práãku.

❋ ·kvrny na bubne odstraÀujte prostriedkami na ãistenie nehrdzavejúcej ocele.

❋ Nikdy nepouÏívajte na ãistenie oceºovú drátenku („kovovú vlnu").

M
A

X
M

A
X

M
A

X
M

A
X
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1. Vonkaj‰í plá‰È
Správna starostlivosÈ opráãku predæÏi jej ÏivotnosÈ
Vonkaj‰ie diely práãky je moÏné ãistiÈ teplou vodou sneutrálnym saponátom pre domácnosÈ,
ktor˘ neobsahuje drsné ãastice.
Ihneì utrite vlhkou handriãkou akékoºvek vzniknuté ‰kvrny.
SnaÏte sa neudrieÈ povrch ostr˘mi, hranat˘mi predmetmi.
❋ UPOZORNENIE: NepouÏívajte metylovan˘ lieh, riedidlá apodobné v˘robky.

2. Vnútorné ãasti
Osu‰te okolie plniaceho otvoru práãky, pruÏné tesnenie asklo dvierok. Tieto miesta vÏdy udrÏiavajte
ãisté, aby bola zaistená vodotesnosÈ.
SpusÈte práãku vúplnom cykle shorúcou vodou.
Opakujte ãinnosÈ, pokiaº je to nutné.

� Pokyny pre zazimovanie práãky
V prípade, Ïe práãka bude uloÏená na miestach, kde klesne teplota pod bod mrazu alebo ju bude
nutné sÈahovaÈ vzimnom období vmraze, je nutné predt˘m splniÈ pokyny pre zazimovanie
práãky, aby nedo‰lo kjej po‰kodeniu:

1. Uzatvorte kohútik prívodu vody.

2. Odpojte hadicu prívodu vody avylejte z nej zvy‰ok vody.

3. ZasuÀte vidlicu sieÈového kábla do zásuvky.

4. Pridajte asi 4 litre nejedovatej nemrznúcej zmesi do prázdneho pracieho bubna
auzatvortedvierka práãky.

5. Zapnite odstreìovanie apoãas jednej minúty nechajte odãerpávaÈ v‰etku kvapalinu.
Nemrznúca zmes sa nevyãerpá úplne.

6. Odpojte vidlicu sieÈového kábla zo zásuvky, utrite vnútornú ãasÈ bubna dosucha azatvorte
dvierka.

7. Vyberte v˘suvn˘ dávkovaã pracích prostriedkov. Vylejte v‰etku vodu zjednotliv˘ch priehradok
autrite ich dosucha. ZasuÀte dávkovaã na miesto.

8. Práãku skladujte vo zvislej polohe.

9. Po ukonãení zimného skladovania (sÈahovania) sa odstránia zvy‰ky nemrznúcej zmesi tak, Ïe
práãku uvediete do chodu vúplnom pracom cykle s pouÏitím pracieho prostriedku bez náplne
prádla.

� âistenie práãky

� Tryska cirkulácie vody a tryska pary
• Oãistite trysku cirkulácie vody a trysku pary, ak sú upchané.

POZN. : Usadeniny, vzniknuté tvrdou vodou odstraÀujte len tak˘mi prostriedkami,
ktoré majú na obale uvedené, Ïe sú pre práãky bezpeãné.
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kôr neÏ zavoláte odborn˘ servisS

Prejav poruchy MoÏná príãina Rie‰enie

Drnãiv˘ a
rinãiaci hluk

Duniv˘ hluk

Hluãné vibrácie

Uniká voda

Nadmerné
penenie

Voda nevteká do
Voda nevteká do
práãky, alebo
vteká pomaly

Voda z práãky
neodteká alebo
odteká pomaly

• Vbubne alebo vodtokovom ãerpadle
môÏu byÈ cudzie kovové predmety
ako mince alebo spínacie ‰pendlíky
apod. 

• ËaÏké náplne môÏu produkovaÈ
duniv˘ hluk. Obyãajne sa to stáva.

• Naozaj ste odstránili v‰etky
prepravné skrutky apúzdra?

• Stoja v‰etky noÏiãky pevne na
podlahe?

• Prívodná hadica nie je netesne
pripojená ku kohútiku alebo k práãke.

• Domové odpadové potrubie je
upchaté.

• Nedostatoãn˘ zdroj (tlak) vody v
mieste.

• Kohútik nie je otvoren˘ naplno.
• Hadica prívodu vody je zalomená.

• Filter prívodu vody vpráãke je
zanesen˘.

• Odtoková hadica je zalomená alebo
upchatá.

• Zanesen˘ odtokov˘ filter.

Zastavte práãku askontrolujte bubon afilter
ãerpadla Ak trvá hluk po znovuuvedení do
chodu, zavolajte poveren˘ odborn˘ servis.

Ak trvá hluk ìalej, asi je práãka
nevyváÏená. 
Zastavte ju usporiadajte prádlo inak.

Ak neboli skrutky aich puzdrá odstránené
pri in‰talácii, odstráÀte ich podºa pokynov
v ãasti „In‰talácia" od str. 34.

NáplÀ prádla je nerovnomerne rozloÏená
v bubne. Zastavte práãku a usporiadajte
prádlo inak.

Skontrolujte pripojenie hadice adotiahnite
ju.

Uvoºnite domov˘ odpad, prípadne
kontaktujte in‰talatéra. 
Nevhodn˘ prací prostriedok? Tvorba
nadmernej peny môÏe spôsobiÈ únik
vody.

Skúste in˘ prívod vdome.

Kohútik otvorte úplne.
Vyrovnajte hadicu.

Skontrolujte (avyãistite) filter.

Vyãistite avyrovnajte odtokovú hadicu.

Vyãistite odtokov˘ filter.

❋ Táto práãka je vybavená automatickou vlastnou diagnostikou, ktorá zistí poruchu uÏ v jej
poãiatoãnom ‰tádiu a podºa toho príslu‰ne reaguje. Ak nepracuje práãka správne, alebo ak
nefunguje vôbec, skontrolujte ju predt˘m, ako zavoláte odborn˘ servis, nasledujúcim postupom:
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kôr neÏ zavoláte odborn˘ servisS

Práãku nie je moÏné
spustiÈ

Práãka neodstreìuje

Dvierka sa nedajú
otvoriÈ

Cyklus prania sa
predlÏuje

• Nie je zasunutá vidlica
sieÈového kábla do zásuvky,
alebo je pripojenie uvoºnené.

• Chybná poistka alebo vypnut˘
istiã v domovom rozvode,
prípadne preru‰ená dodávka
elektrickej energie.

• Nie je otvoren˘ kohútik prívodu
vody.

* Skontrolujte tesnosÈ uzatvorenia
dvierok

Zabezpeãte spoºahlivé pripojenie
sieÈového kábla vzásuvke.

VymeÀte poistku alebo zapnite istiã.
Nezvy‰ujte prúdovú hodnotu poistky.
Pokiaº sa porucha prejavuje vpreÈaÏení
obvodu, nechajte ju opraviÈ odborn˘m
elektrikárom.

Otvorte prívodn˘ kohútik

Uzatvorte dvierka azatlaãte tl.
Start/Pause
Po zatlaãení tlaãidla chvíºu trvá, k˘m
práãka zaãne odstreìovaÈ prádlo. Pred
spustením odstreìovania musia byÈ
dvierka uzamknuté.

Po spustení práãky sa nedajú dvierka
otváraÈ zprevádzkovo-bez-peãnostn˘ch
dôvodov. Po ukonãení v‰etk˘ch pracích
cyklov aãinností poãkajte vÏdy 1 alebo
2 minúty k˘m bude moÏné otvoriÈ
dvierka práãky, aby elektrick˘
uzamykací mechanizmus mal ãas na
uvoºnenie zámky.

âas prania sa môÏe meniÈ podºa
mnoÏstva náplne prádla, tlaku ateploty
vody a podºa ìal‰ích okolností
pouÏit˘ch v programe.

Pri zistení nevyváÏenosti náplne alebo
pri ãinnosti programu na odstránenie
nadmerného penenia, sa môÏe ãas
prania predæÏiÈ.

Prejav poruchy MoÏná príãina Rie‰enie
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kôr neÏ zavoláte odborn˘ servisS
Prejav poruchy MoÏná príãina Rie‰enie

• Nedostatoãn˘ zdroj vody na mieste.
• Nie je úplne otvoren˘ kohútik prívodu vody do

práãky.
• Hadica prívodu vody je zalomená.
• Upchat˘ filter prívodu vody.

• Odtoková hadica je upchatá alebo zalomená.
• Odtokov˘ filter je upchat˘.

• Sú dvierka otvorené?

• Ak sa preplní práãka vodou pre chybn˘ ventil,
objaví sa na displeji nápis „       ".

• Pri poruche ãidla úrovne vody sa zobrazí na
displeji „        ".

• PreÈaÏenie motora

• Voda uniká 

• Práãka zaznamenala v˘padok prúdu.
Re‰tartujte cyklus.

Skúste in˘ kohútik v dome.
Kohútik otvorte úplne.

Vyrovnajte hadicu.
Skontrolujte a vyãistite filter.

Vyãistite a vyrovnajte odtokovú hadicu.
Vyãistite filter.

Pridajte 1 alebo 2 kusy podobného prádla
pre lep‰ie vyváÏenie náplne v bubne.
Upravte náplÀ tak, aby bolo umoÏnené
správne odstreìovanie.

Uzatvorte dvierka.
*Ak nezmizne z displeja nápis „         ",
zavolajte odborn˘ servis.

Odpojte sieÈov˘ prívod a zavolajte odborn˘
servis.

Uzatvorte kohútik prívodu vody. Odpojte
sieÈov˘ prívod a zavolajte odborn˘ servis.

Volajte servis

• NáplÀ prádla je príli‰ malá.
• NáplÀ prádla je nevyváÏená.
• Práãka je vybavená systémom  zisÈovania
nevyváÏenosti ajej korekcie. Ak obsahuje náplÀ
len ÈaÏké kusy prádla ako kúpelÀové predloÏky,
kúpacie úbory (froté), atì., tento systém môÏe
zastaviÈ odstreìovanie alebo úplne preru‰iÈ
cyklus odstreìovania, pokiaº je nevyváÏenosÈ
príli‰ veºká aj po niekoºk˘ch opakovaniach
spustenia odstreìovania.\

• Pokiaº je prádlo na konci cyklu odstreìovania
príli‰ vlhké, pridajte do náplne niekoºko men‰ích
kúskov prádla na vyváÏenie aopakujte cyklus
odstreìovania.
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Likvidácia vá‰ho starého prístroja
1. Keì sa na produkte nachádza tento symbol preãiarknutej smetnej

nádoby s kolieskami, znamená to, Ïe dan˘ produkt vyhovuje európskej
Smernici ã. 2002/96/EC.

2. V‰etky elektrické a elektronické produkty by mali byÈ zlikvidované
oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to urãen˘ch
zbern˘ch zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi
miestnej správy.

3. Správnou likvidáciou star˘ch zariadení pomôÏete predchádzaÈ
potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ºudské zdravie.

4. Podrobnej‰ie informácie o likvidácii star˘ch zariadení nájdete na
miestnom úrade, v sluÏbe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde
ste tento produkt zakúpili.



Dovozce do âR a SR:

LG Electronics CZ, s.r.o.
Zlat˘ Andûl – NádraÏní 23/344

151 34 Praha 5
âeská republika

www.lgecz.cz
e-mail: info@lgecz.cz
tel.: +420 234 094 600

P/No.: MFL49491577




