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ÁST 1: P ED POUŽITÍM
UR ENÉ POUŽITÍ
Tato pra ka je ur ena výhradn k praní a odst ování prádla vhodného pro
praní v pra ce v množství, které je v domácnosti obvyklé.
P i používání pra ky dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k
použití.
Pokud budete pra ku p edávat jiné osob , dejte jí také tento návod k
použití.

BEZPE NOSTNÍ UPOZORN NÍ
Tento spot ebi nesm jí používat osoby ani d ti se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez
pat ných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby
odpov dné za jejich bezpe nost, nebo jim nedávají p íslušné pokyny
k použití spot ebi e. Na d ti je t eba dohlédnout, aby si se
spot ebi em nehrály.
Nepoužívejte rozbo ovací zásuvky, ani prodlužovací š ry.
Pokud je napájecí kabel poškozený nebo prasklý, nezasunujte
zástr ku do zásuvky.
Poškozený napájecí kabel smí z bezpe nostních d vod vym nit
pouze výrobce nebo pov ený servisní pracovník.
Nikdy nevytahujte zástr ku ze zásuvky tahem za kabel, vždy uchopte
zástr ku. Uchopte zástr ku a vytáhn te ji.
Nezasunujte ani nevytahujte sí ovou zástr ku, máte-li vlhké ruce.
Nedotýkejte se pra ky vlhkýma rukama nebo nohama.
Nikdy neotvírejte zásuvku na prací prost edek, jestliže pra ka b ží.
Nikdy neotvírejte silou dví ka pra ky, jestliže pra ka b ží.
Pra ka se p i použití m že zah át na vysokou teplotu, nedotýkejte se
i vypoušt ní vody vypoušt cí hadice ani vody.
V p ípad jakékoli poruchy nejprve vytáhn te zástr ku ze zásuvky a
zav ete vodovodní kohout. Nepokoušejte se spot ebi opravit sami.
Obra te se prosím na autorizované servisní st edisko.
Nezapome te, že obalový materiál ze spot ebi e m že být pro d ti
nebezpe ný.
Nedovolte domácím zví at m, aby se k pra ce p ibližovala.
Tuto pra ku by m ly používat pouze dosp lé osoby podle pokyn
uvedených v tomto návodu.
Pra ka je ur ená k použití v domácnosti. V p ípad použití ke
komer ním ú el m záruka propadá.
Nikdy nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti pra ky ho lavé
materiály.
K išt ní pra ky nepoužívejte ho lavé isticí prost edky.
Pra ku nedávejte na koberec, protože m že zakrýt v trací otvory na
spodní ásti.
Nepoužívejte pra ku p i teplot nižší než 5 °C.
Pokud chcete umístit na pra ku suši ku, vyžádejte si nejd íve
souhlas servisu nebo prodejce.
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DOPORU ENÍ
Prací prost edek nebo aviváž se po dlouhé dob na vzduchu vysuší a
ilepí k zásuvce na prací prost edek. Dávejte je proto do zásuvky na
prací prost edek až t sn p ed spušt ním pra ky.
Doporu ujeme použít program p edpírky jen pro velmi špinavé od vy.
Nep ekra ujte prosím maximální množství prádla.
Jestliže nebudete pra ku po dlouhou dobu používat, vytáhn te
napájecí kabel ze zásuvky, zav ete p ívod vody a nechte dví ka
otev ená, aby se v pra ce netvo ily nep íjemné pachy.
V pra ce mohlo z stat po kvalitativní kontrole ve výrob trochu vody.
Nejde o závadu.

ÁST 2: INSTALACE
ed prvním použitím pra ky musíte provést následující kroky:

ODSTRAN NÍ P EPRAVNÍCH ŠROUB
epravní šrouby, které jsou umíst né na zadní stran pra ky, musí
být p ed spušt ním pra ky odstran ny.
Povolte šrouby otá ením proti sm ru hodinových ru ek s pomocí
vhodného klí e. (SCHÉMA-1)
Vytáhn te šrouby. (SCHÉMA-2)
Na otvory po odstran ných p epravních šroubech nasa te plastové
krytky, které najdete v sá ku s p íslušenstvím. (SCHÉMA-3)
Odstran né p epravní šrouby si dob e uschovejte pro p ípadnou další
epravu pra ky.

SCHÉMA-2
SCHÉMA-1

SCHÉMA-3

3

SE ÍZENÍ NOŽI EK
Pra ku neinstalujte na rohože nebo podobné povrchy.
Pra ka bude fungovat potichu a bez vibrací jen na rovném,
neklouzavém a pevném povrchu.
Pra ku m žete vyvážit se ízením jejích noži ek.
Nejprve uvoln te plastovou se izovací matici.
Se te noži ky otá ením nahoru nebo dol .
Po vyvážení znovu utáhn te plastovou se izovací matici vyto ením
sm rem nahoru.
Nikdy nevyrovnávejte p ípadné nerovnosti podlahy podkládáním
pra ky kartónem, d ev nými kousky nebo podobnými materiály.

IPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Pra ka funguje na 220-240 V a 50 Hz.
K sí ovému kabelu je u této pra ky p ipojena speciální uzemn ná
zástr ka. Tuto zástr ku musíte zasunout do uzemn né zásuvky s 10
A. Pr toková hodnota pojistky v p ipojeném elektrickém vedení musí
být také 10 A. Pokud doma takové zásuvky a pojistky nemáte, nechte
si je instalovat kvalifikovaným elektriká em.
V p ípad použití pra ky bez uzemn ní odmítá naše spole nost
jakoukoli odpov dnost za p ípadné škody.
Zástr ku zasu te do uzemn né, snadno dostupné zásuvky.

IPOJENÍ P ÍVODU VODY
Pra ka m že mít v závislosti na modelu jeden p ívod vody (studená),
nebo dva p ívody vody (studená/horká). Bíle zakon ená hadice slouží
pro p ívod studené vody a erven zakon ená pro p ívod horké vody
(platí pro pra ky s p ívodem horké i studené vody).
V balení hadic je i t sn ní, aby ze spojek neunikala voda, 1 t sn ní
pro pra ky s p ívodem studené vody, 2 pro pra ky s p ívodem
studené i horké vody. Tato t sn ní nasa te na konec p ívodních
hadic na stran kohoutu.
Bíle zakon enou hadici p ipojte k p ívodu studené vody s bílým
filtrem a erven zakon enou k p ívodu horké vody s erveným
filtrem (druhá možnost platí pro pra ky s p ívodem horké i studené
vody). Rukou utáhn te plastové díly spoj . Bezpe
jší provedení
ípojek vám zajistí kvalifikovaný instalatér.
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Tlak vody 0,1-1 MPa z kohoutu umožní ú inn jší provoz pra ky (tlak
0,1 MPa znamená proud vody více než 8 litr za 1 minutu p i pln
otev eném kohoutu).
Po p ipojení úpln otev ete kohout a zkontrolujte, zda ze spojnic
nikde neuniká voda.
P esv
te se, že p ívodní hadice nejsou ohnuté, prasklé nebo
stisknuté.
P ívodní hadice p ipojte ke kohoutu se závitem 3/4".
ívod studené vody (ventil s bílým filtrem)

ívod horké vody (ventil s erveným filtrem)

IPOJENÍ ODVODU VODY
Zkontrolujte, zda nejsou p ívodní hadice ohnuté, zkroucené, stisknuté
nebo p íliš natažené.
Vypoušt cí hadice musí být umíst ná ve výšce minimáln 60 cm,
maximáln 100 cm od podlahy.
Konec vypoušt cí hadice musí být p ímo p ipojený k otvoru
odpadního potrubí nebo ke speciálnímu za ízení instalovanému na
odtoku umyvadla.
Nikdy nezkoušejte prodloužit vypoušt cí hadici p idáním dalších kus
hadice.
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ÁST 3: TECHNICKÉ ÚDAJE
AWG 5104C
Maximální nápl suchého
prádla (kg)
Doporu ená nápl (kg)

AWG 5124C

5

5

4,5

4,5

Výška (cm)

85

85

Ší ka (cm)

59,6

59,6

Hloubka (cm)
Maximální otá ky za
minutu (ot/min)

42

42

1000

1200
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ÁST 4: OVLÁDACÍ PANEL
1

2

3

4

5

6

7
1- Zásuvka na prací prost edek
2- Voli program
3- Elektronický displej
4- Voli rychlosti odst ed ní
5- Kontrolka praní

6- Tla ítko Start/Pauza a Zrušit
7-Tla ítka funkcí

7

Tla ítko START/PAUZA
Toto tla ítko se používá ke spušt ní zvoleného programu nebo
erušení probíhajícího programu.

KONTROLKY FUNKCÍ
Stisknutím tla ítka Start/Podržet nebo jakéhokoli jiného
tla ítka funkce se rozsvítí kontrolky nad tla ítky ovládacího
panelu a signalizují prací fáze program . Jestliže n které z
chto tla ítek svítí, znamená to, že probíhá n který z
program . Kontrolka je vypnutá, pokud nestisknete žádné
tla ítko funkce, ani tla ítko Start/Pauza nebo pokud zvolená
funkce už skon ila.
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TLA ÍTKO NABÍDKY
Použitím tla ítka nabídky získáte p ístup k funkcím pro nastavení
teploty a asu spušt ní programu pra ky.

TLA ÍTKO VOLI E
Tla ítkem voli e m žete zm nit funkce pro nastavení
teploty a asu spušt ní programu pra ky podle
pot eby.

ELEKTRONICKÝ DISPLEJ
S pomocí elektronického displeje m žete nastavit teplotu a as spušt ní
programu, a také zjistit as doprání prádla. Elektronický displej rovn ž
zobrazí chybovou ikonu v p ípad jakékoli poruchy pra ky a sou asn vás
bude informovat o dokon ení zvoleného pracího programu slovem "END" konec na displeji.
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TLA ÍTKA FUNKCÍ

Snadné žehlení
Pomocí této funkce bude prádlo po vyprání mén zma kané.

Intenzivní máchání
S touto funkcí pra ka provede jedno máchání navíc k b žnému
máchání u všech pracích program .

Zastavení máchání
Tuto funkci doporu ujeme použít tehdy, pokud nem žete
prádlo vyjmout hned po skon ení programu. Prádlo se tak
nezma ká. Po stisknutí tla ítka se poslední máchací voda
nevypustí. Chcete-li v programu pokra ovat, stiskn te op t
tla ítko Start/Pauza.
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edpírka
S touto funkcí m žete p idat další prací cyklus pro velmi zašpin né
prádlo. P i použití této funkce musíte dát prací prost edek do
ihrádky pro p edpírku v zásuvce na prací prost edky.

UPOZORN NÍ!
Jestliže jste zapomn li použít p ídavnou funkci a pra ka už za ala prát,
stiskn te tla ítko požadované p ídavné funkce; pokud se kontrolka nad
touto zvolenou funkcí rozsvítí, p ídavná funkce je zapnutá. Pokud se
kontrolka nad touto zvolenou funkcí rozsvítí, a pak zhasne, p ídavná
funkce se nezapnula.
POZNÁMKA: Naše výrobky obsahují elektronické karty a doteková
tla ítka. K zapnutí funkcí sta í lehké stisknutí tla ítek.

11

VOLI RYCHLOSTI ODST ED’OVÁNI
Voli em otá ek odst
ování m žete nastavit požadovanou rychlost
odst ování prádla. Nastavení lze provést mezi polohou 0 (bez
odst ování) a maximální rychlostí odst ování pra ky.
POZNÁMKA: Pro jemné a choulostivé prádlo vyberte nejvhodn jší rychlost
odst ování.

(AWG 5124C)

(AWG 5104C)
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VOLI PROGRAM
S voli em program m žete vybrat vhodný program pro praní prádla.
Programy m žete volit otá ením voli e program v obou sm rech. Dávejte
pozor, aby zna ka na voli i program byla p esn na programu, který chcete
zvolit. Když voli programu nastavíte do polohy 0 (vyp), pra ka provede fázi
vypušt ní vody, aby mohla program ukon it (zrušit). Po vypušt ní vody p ejde
pra ka do pohotovostního režimu. Nyní m žete zvolit nový jiný program.
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ÁST 5: PRANÍ PRÁDLA
Zasu te zástr ku do zásuvky.
Otev ete vodovodní kohout.

První prací cyklus
V pra ce m že být trochu vody po testování a zkouškách ve výrob .
Doporu ujeme provedení prvního pracího cyklu bez prádla, aby se tato voda
vypustila; do p ihrádky 2 nasypte p lku odm ovacího kelímku s univerzálním
pracím prost edkem a zvolte program Bavlna 90 °C.

ED PRANÍM PRÁDLA
Rozd lení prádla
Rozd lte prádlo podle druhu (bavlna, syntetika, choulostivé prádlo,
vlna apod.), prací teploty a stupn zašpin ní.
Nikdy neperte dohromady bílé a barevné prádlo.
Nové barevné od vy mohou pustit p i prvním praní barvu, perte je
proto samostatn .
Dávejte pozor, aby v kapsách od
nez staly žádné kovové
edm ty, kapsy p ed praním dob e prohlédn te.
U prádla zatáhn te zipy a zapn te knoflíky.
Ze záclon a lemovek odstra te plastové nebo kovové há ky, dejte je
do pracího sá ku a zavažte ho.
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Od vy jako kalhoty, úpletové tkaniny, tri ka a mikiny obra te naruby.
Malé kousky prádla jako ponožky a kapesníky perte v pracím sá ku.

Praní až 90 ° C

Praní až 60 °C

Praní až 30 °C

Nelze prát v
pra ce

Vložení prádla do pra ky
Otev ete dví ka pra ky.
Vložte prádlo, dob e ho p itom rozložte.
Každý kus vložte samostatn .
Po zav ení dví ek pra ky zkontrolujte, zda se mezi t sn ním a krytem
pra ky nic nezachytilo.
Zav ete dob e dví ka pra ky, jinak se praní nespustí.

idání pracího prost edku do pra ky
Množství pracího prost edku pro praní závisí na následujících faktorech:
Množství pracího prost edku se m ní podle stupn zašpin ní
prádla. U lehce zašpin ných od
nevolte p edpírku a dejte malé
množství pracího prost edku do p ihrádky . 2 v zásuvce na prací
prost edek.
Pro velmi špinavé prádlo zvolte program s p edpírkou, do p ihrádky
1 v zásuvce na prací prost edek nasypte 1/4 dávky a zbývající ást
dejte do p ihrádky 2.
Do pra ky dávejte jen prací prost edky ur ené speciáln do
automatických pra ek. Požadovaná množství pro praní prádla jsou
uvedena na obalu pracích prost edk .
Se stoupající tvrdostí vody se zvyšuje i pot ebné množství pracího
prost edku.
ím více prádla perete, tím více pracího prost edku pot ebujete.
Aviváž dejte do p ihrádky na aviváž v zásuvce na prací prost edek.
Nep ekra ujte zna ku MAX. P ebyte ná aviváž by se rozpustila v
prací vod p es sifon.
Aviváže s velkou hustotou se musí p ed nalitím do p ihrádky z edit
trochou vody. Tento druh aviváže by totiž ucpal sifon a bránil
pr toku aviváže.
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Tekuté prací prost edky m žete použít pro všechny programy s
výjimkou p edpírky. P i použití tekutých pracích prost edk dejte do
druhé p ihrádky zásuvky na prací prost edek desti ku se zna kami
a nalijte množství tekutého pracího prost edku podle zna ek na
desti ce.

POUŽITÍ PRA KY
Volba programu a funkcí
Zvolte programy a p ídavné funkce vhodné pro dané prádlo s pomocí tabulky
uvedené na strán 22.
Tla ítko Start/Pauza
Stisknutím tohoto tla ítka m žete spustit zvolený program, nebo p erušit
probíhající program.
Po spušt ní zvoleného programu se nad tla ítkem Start/Pauza rozsvítí
kontrolka.
Jestliže chcete zvolený program p erušit, jednou stiskn te tla ítko
Start/pauza. Kontrolka nad tla ítkem za ne k blikat. Op tovné spušt ní
programu v míst , ve kterém byl p erušen, je možné dalším stisknutím
tla ítka Start/Pauza.
Spušt ní programu
Oto te voli em programu na program, který si p ejete.

Jestliže je zvolený program pracím
programem, provozní kontrolka praní za ne
blikat.

Jestliže je zvolený program máchací/odst
ovací nebo vypoušt cí
program, za ne blikat p íslušná kontrolka pro tuto innost.

Spus te zvolený program stisknutím tla ítka
Start/Pauza.
Když spustíte program stiskem tla ítka
Start/Pauza, kontrolky se rozsvítí a ozna ují,
že je tla ítko Start/Pauza aktivní a probíhá
praní.
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Volba p ídavné funkce
Oto te voli em programu na program, který si p ejete.
Jestliže je zvolený program pracím
programem, provozní kontrolka praní se
rozsvítí.

Jestliže je zvolený program máchací/odst
ovací nebo vypoušt cí
program, p íslušná kontrolka pro tuto innost se rozsvítí.

Volba p ídavné funkce:
Stiskn te jednou tla ítko p ídavné funkce, kterou
chcete zvolit.

Jestliže kontrolka nad tla ítkem funkce bude
svítit, znamená to, že jste zvolili požadovanou
funkci.
Jestliže kontrolka nad tla ítkem funkce bliká,
znamená to, že pro zvolený prací program nelze
tuto p ídavnou funkci použít.
Spus te zvolený program stisknutím tla ítka
Start/Pauza.
Když spustíte program stiskem tla ítka
Start/Pauza, kontrolky se rozsvítí a ozna ují, že
je tla ítko Start/Pauza aktivní a probíhá praní.

17

Zrušení programu
Jestliže chcete p ed asn ukon it již probíhající program:
Stiskn te tla ítko Start/Podržet na 4 vte iny.

Pra ka provede vypušt ní vody nutné k ukon ení
programu, a program ukon í.
Na elektronickém displeji se objeví "END" konec.
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Konec programu
Po dokon ení zvoleného programu se pra ka automaticky zastaví.
Na elektronickém displej se objeví "END" konec".

Oto te voli em programu do polohy O (vyp).
Zámek dví ek pra ky se automaticky uvolní asi za dv minuty po
dokon ení programu. Otev ete dví ka zatažením za držadlo dví ek
sm rem k sob a vytáhn te prádlo.
Po vyjmutí prádla nechte dví ka otev ená, dokud vnit ek pra ky
nevyschne.
Odpojte pra ku od sít .
Zav ete vodovodní kohout.
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NASTAVENÍ TEPLOTY VODY
Chcete-li nastavit teplotu:
Po volb programu a (p ídavné) funkce/í jednou stiskn te tla ítko
nabídky.
Na elektronickém displeji se objeví prací
teplota pro zvolený program.

Tuto hodnotu m žete snížit na požadovanou hodnotu pomocí tla ítka
voli e.
Chcete-li vyprat prádlo ve studené vod ,
stiskn te n kolikrát tla ítko, až se na
elektronickém displej objeví "CLD".

Pokud požadovanou hodnotu teploty p esko íte, m žete ji znovu
nastavit dalšími stisknutími stisknutím tla ítka voli e.
Jestliže do více než p ti vte in nestisknete žádné další tla ítko této nabídky,
elektronický displej se vrátí do výchozího nastavení.

NASTAVENÍ

ASU SPUŠT NÍ PROGRAMU

Chcete-li nastavit as spušt ní programu pra ky:
Po volb programu a (p ídavné) funkce/í dvakrát stiskn te tla ítko
nabídky.
Na elektronickém displeji se objeví "0 h".

Ur ete, o kolik si p ejete as odložit, a nastavte tento as pomocí
tla ítka voli e.
as odložení m žete nastavit na hodnotu mezi 1-23
hodinami.
Jak nastavit as odložení:
Nastavte as odložení pomocí tla ítka voli e.
Na elektronickém displeji za ne blikat "h" u asu odložení.
as odložení m žete aktivovat stiskem tla ítka Start/Podržet.

20

Pokud požadovaný as odložení p esko íte, m žete ho znovu nastavit stálým
dalšími stisknutími tla ítka voli e.
Jestliže do více než ti vte in nestisknete žádné další tla ítko této nabídky,
elektronický displej se vrátí k do výchozího nastavení.

tská pojistka
Tato pra ka je vybavena d tskou pojistkou, která brání zm
pr
hu
programu stisknutím n kterého tla ítka b hem praní. D tská pojistka se
zapne sou asným stisknutím prvního a druhého tla ítka funkcí na ovládacím
panelu na déle než t i vte iny. Po zapnutí za ne na elektronickém displeji
blikat "0:-n" a displej se vrátí do p edchozí polohy. Pokud v této dob
stiskn te n jaké tla ítko, elektronický displej vás upozorní blikáním "0:-n".
Chcete-li d tskou pojistku vypnout, stiskn te stejná tla ítka na déle než t i
vte iny. Jestliže pojistka už není aktivní, na elektronickém displeji se krátce
zobrazí "0:-n". Po dokon ení programu se d tská pojistka automaticky zruší.
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PROGRAM

ihrádka
pracího
prost .

Max. množství suchého prádla (kg)

Druh prádla

2

5

Špinavé tkaniny z bavlny
a lnu, vyvá ka

1+2

5

Velmi špinavé, bavln né,
barevné a ln né tkaniny

*3-ODOLNÉ
BAREVNÉ

2

5

4-JEMNÉ BAREVNÉ

2

5

5- ODOLNÉ
SYNTETICKÉ

2

3

6- SYNTETIKA
(P EDPÍRKA)

1+2

3

7-JEMNÉ
SYNTETICKÉ

2

3

8-SMÍŠENÉ PRANÍ

2

3

9-VLNA

2

2

10-RU NÍ PRANÍ

2

2

11-HEDVÁBÍ

2

2

12-KRÁTKÉ PRANÍ

2

2,5

1-BÍLÁ
BAVLNA
2-BÍLÁ BAVLNA
(P EDPÍRKA)
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Špinavé, bavln né,
barevné a ln né tkaniny.
Málo špinavé, bavln né,
barevné a ln né tkaniny, s
barevnými skvrnami
Špinavé syntetické nebo
smíšené syntetické tkaniny
Velmi špinavé, syntetické
nebo smíšené syntetické
tkaniny
Špinavé syntetické nebo
smíšené syntetické tkaniny
Málo špinavé, bavln né,
barevné a ln né tkaniny
Špinavé prádlo ur ené k
ru nímu praní, vlna k praní
v pra ce
Málo špinavé vln né
prádlo, ur ené k praní ve
studené vod , v ruce a v
pra ce
Málo špinavé vln né
prádlo, ur ené k praní ve
studené vod , v ruce a v
pra ce
Málo špinavé, bavln né,
barevné a ln né tkaniny

Vysv tlení

Spodní prádlo,
prost radla, ubrusy,
tri ka, košile, ru níky

Nylonové ponožky,
bl zy

Tri ko , nylonové
ponožky , košile,

Všechny vln né od vy

Hedvábné smíšené prádlo

Spodní prádlo,
prost radla, ubrusy,
tri ka, košile, ru níky

MÁCHÁNÍ

Tento program použijte pro všechny druhy prádla, pot ebujete-li prádlo po skon ení praní ješt více vymáchat.

ODST ED’OVÁNI

Tento program použijte pro prádlo, pot ebujete-li prádlo po skon ení praní ješt více odst edit. Nepoužívejte tento program pro jemné nebo
vln né prádlo.

VYPOUŠT NÍ

Tento program se používá k vypušt ní špinavé vody po vyprání prádla. Chcete-li vypustit vodu z pra ky p ed sko ením programu, m žete
použít tento program.

* Energetický štítek data podle programu testované v souladu s normou EN60456.

ÁST 6: ÚDRŽBA A IŠT NÍ
Vytáhn te zástr ku ze zásuvky.
Zav ete vodovodní kohout.

FILTRY P ÍVODU VODY
Na stran kohoutu u p ívodní hadice a na koncích ventil p ívodu vody jsou
filtry, které brání pr niku ne istot a cizího materiálu do vody v pra ce. Jestliže
pra ka nenapustí dostate né množství vody, i když je vodovodní kohout
otev ený, tyto filtry se musí vy istit.
Odstra te p ívodní hadici.
Klešt mi vytáhn te filtry ve ventilech p ívodu vody a d kladn je
vy ist te kartá kem.
Vy ist te také filtry p ívodních hadic umíst né na stran kohoutu tak,
že je rukou vyjmete spolu s t sn ním.
Po vy išt ní filtry stejným zp sobem nasa te.

FILTR ERPADLA
Filtr erpadla prodlužuje životnost erpadla ur eného k od erpávání špinavé
vody. Brání pr niku vláken do erpadla. Doporu ujeme istit filtr erpadla
každé 2-3 m síce. išt ní filtru erpadla:
Otev ete kryt podstavce zatáhnutím za držadlo.
P ed otev ením krytu filtru postavte p ed kryt filtru misku k
zachycení zbylé vody v pra ce.
Povolte kryt filtru otá ením proti sm ru hodinových ru ek a
vypus te vodu.
Z filtru odstra te všechny cizí p edm ty.
Rukou zkontrolujte otá ení erpadla.
Po vy išt ní erpadla nasa te kryt filtru otá ením ve sm ru
hodinových ru ek.
Nasa te zp t kryt podstavce.
Uv domte si, že p i nesprávném umíst ní krytu filtru bude unikat
voda.
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UPOZORN NÍ!
Nebezpe í opa ení!
Voda uvnit erpadla m že být horká, po kejte prosím, až vychladne.

ZÁSUVKA NA PRACÍ PROST EDEK
Prací prost edky se mohou postupem asu usazovat v zásuvce na prací
prost edek a jejích otvorech. Pravideln proto zásuvku na prací prost edek
vytahujte a odstra ujte nahromad né zbytky. Vytažení zásuvky na prací
prost edek:
Vytáhn te zásuvku až na konec ( SCHÉMA-1 ).
Táhn te dál, stiskn te p itom ví ko sifonu ve vytažené zásuvce a
zásuvku vyjm te ( SCHÉMA-2 ).
Vy ist te ji starým zubním kartá kem a vodou.
Odstra te zbytky prášku usazené v otvoru zásuvky a dávejte pozor,
aby nespadly do pra ky.
Po d kladném vy išt ní vra te zásuvku opa ným postupem zp t.

SCHÉMA-1

SCHÉMA-2

ZÁTKA SIFONU
Vysu te zásuvku na prací prost edek. Odstra te zátku sifonu a vy ist te
kladn zbytky aviváže. Vy išt nou zátku sifonu vra te zp t. P ekontrolujte,
zda je správn umíst ná.
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SK
Vn jší strany spot ebi e otírejte vlhkým had íkem namo eným v neutrálním
isticím had íkem. Dejte pozor, abyste nepoužili p ípravek, který by mohl
poškodit vn jší plochy pra ky.

UPOZORN NÍ!
Jestliže je spot ebi vystaven teplotám pod bodem mrazu, je t eba po doprání
provést ur itá opat ení:
Zasu te zástr ku do zásuvky.
Zav ete vodovodní kohout a odšroubujte p ívodní hadici nebo hadice
od kohoutu.
Konce vypoušt cí a p ívodní hadice položte do mísy na podlaze.
Nastavte voli program na program "Vypoušt ní".
Kontrolka p ipravenosti programu se rozsvítí.
Spus te program stisknutím tla ítka Start/Pauza.
Po dokon ení programu (svítí kontrolka konce programu) vytáhn te
zástr ku ze zásuvky.
Po provedení tohoto postupu není v pra ce žádná voda a nem že tedy v
pra ce zamrznout. Když budete chtít pra ku znovu uvést do provozu,
zkontrolujte, jestli je teplota nad 0 °C.
MRÁZ
Pra ku neinstalujte v místnosti, kde m že mrznout. Nejde-li to jinak, musíte
pra ku po každém praní zcela vypustit:
Odšroubujte p ívodní hadici(e) od vodovodního kohoutu a nechte
vodu úpln vytéct.
Vypoušt cí hadici odpojte od sifonu nebo umyvadla a nechte vodu
úpln vytéct.
Jestliže v pra ce z stala voda, je nutné ji vypustit podle pokyn v
ásti "Vypušt ní zbylé vody"; opatrn pra ku s pomocí další osoby
naklo te sm rem dop edu, aby voda mohla úpln vytéct.
BUBEN
Nenechávejte kovové kousky jako jehly, svorky nebo mince uvnit pra ky.
Tyto kousky zp sobují rezavé skvrny v bubnu. Rezavé skvrny m žete vy istit
ípravkem bez chlóru; dodržujte pokyny výrobce isticího p ípravku. Nikdy
nepoužívejte k išt ní rezavých skvrn drát nky nebo podobné hrubé
edm ty.

ODSTRAN NÍ VODNÍHO KAMENE Z PRA KY
Pokud dáváte do pra ky správné množství pracího prost edku, nebude nutné
vodní kámen odstra ovat. Jestliže chcete postup k odstran ní vodního
kamene provést, použijte prost edky k odstran ní vodního kamene
zakoupené v obchod a dodržujte jejich doporu ení.

UPOZORN NÍ!
Prost edky k odstran ní vodního kamene obsahují kyseliny a ty mohou
zm nit barvu prádla a nep ízniv p sobit na pra ku.
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ÁST 7: PRAKTICKÉ INFORMACE
Alkoholické nápoje: Skvrnu nejprve vyperte ve studené vod ,
pak vyt ete roztokem glycerínu ve vod a vymáchejte ve vod s
octem.
Krém na boty: Skvrnu lehce seškrábn te bez poškození látky,
promn te vodou s pracím prost edkem a vymáchejte. Jestliže
nezmizí, promn te ji 1 jednotkou istého lihu (96 stup )
smíchanou s 2 jednotkami vody a pak vyperte vlažnou vodou.
aj a káva: Natáhn te ást se skvrnou na vrchní ást vhodné
nádoby a p elijte tak horkou vodou, jakou druh tkaniny dovolí.
Jestliže to tkanina snese, vyperte ji v louhu.
okoláda a kakao: Namo te do studené vody a promn te vodou
s mýdlem nebo pracím prost edkem, pak vyperte v tak vysoké
teplot , jakou tkanina dovolí. Jestliže je na látce stále mastná
skvrna, vyt ete ji kysli níkem (3%).
Rajský protlak: Po seškrábnutí zaschlých kousk bez poškození
látky ponechte ve studené vod na asi 30 minut a ru
vyperte
ve vod s pracím prost edkem.
Masový vývar, vejce: Odstra te zaschlé kousky a vyt ete
houbou nebo m kkým had íkem namo eným ve studené vod .
Ru
vyperte pracím prost edkem a vyperte ve z ed ném louhu.
Mastné a olejové skvrny: Nejprve odstra te zbytky. Skvrnu
promn te vodou s pracím prost edkem a pak ji vyperte ve vlažné
mýdlové vod .
Ho ice: Nejprve naneste na skvrnu glycerín. Promn te isticím
prost edkem a pak vyperte. Jestliže skvrna nezmizela, vyt ete ji
lihem (u syntetických a barevných tkanin sm sí 1 jednotky lihu a 2
jednotek vody).
Krev: Namo te prádlo na 30 minut do studené vody. Jestliže
skvrna nezmizela, namo te do roztoku vody a pavku (3 lžíce
pavku do 4 litr vody) na 30 minut.
Smetana, zmrzlina a mléko: Namo te prádlo do studené vody a
promn te ást se skvrnou vodou s pracím prost edkem. Jestliže
skvrna nezmizela, použijte louh ve správné koncentraci
(nepoužívejte louh na barevné prádlo).
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Plíse : Plís ové skvrny se musí odstranit co nejd íve. Skvrny se
musí vyprat v pracím prost edku, jestliže nezmizí, je nutné je vyt ít
kysli níkem (3%).
Inkoust: Podržte ást se skvrnou pod studenou vodou a po kejte,
až p estane téct inkoustová voda. Potom vyt ete roztokem vody s
citronovou š ávou a pracím prost edkem, po 5 minutách vyperte.
Ovoce: Natáhn te ást se skvrnou na vrchní ást nádoby a
elijte studenou vodou. Na skvrnu nelijte horkou vodu. Ot ete
studenou vodou a naneste glycerín. Po kejte 1-2 hodiny, set ete
ješt n kolika kapkami bílého octa a vymáchejte.
Tráva: Skvrnu promn te vodou s pracím prost edkem. Jestliže to
tkanina snese, vyperte ji v louhu. Vln né od vy promn te lihem (u
barevných tkanin sm sí 1 jednotky lihu a 2 jednotek vody).
Olejové barvy: Skvrny se musí odstranit nanesením rozpoušt dla
íve, než zaschnou. Pak promn te vodou s pracím prost edkem a
vyperte.
Spálenina: Jestliže to tkanina snese, vyperte ji v louhu, m žete ho
idat do pra ky. U vln ných tkanin položte na skvrny had ík
navlh ený ve vod s kysli níkem a p ežehlete ješt p es suchý
had ík. Dob e vymáchejte a vyperte.

ÁST 8: ODSTRAN NÍ MENŠÍCH ZÁVAD
Veškeré opravy smí provád t pouze autorizovaný servis. Když pra ka
vyžaduje opravu, nebo když nejste schopni odstranit poruchu s pomocí dále
uvedených pokyn :
Odpojte pra ku od sít .
Zav ete vodovodní kohout.
Obra te se prosím na nejbližší autorizované servisní st edisko.
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ZÁVADA

PRAVD PODOBNÁ
INA
Zástr ka není zasunutá
do zásuvky.
Vadná pojistka.
Vypnutá elekt ina.

Pra ka nefunguje.

Nestiskli jste tla ítko
tla ítko Start/Pauza.
Voli program je v
poloze O (vyp).
Dví ka nejsou správn
zav ená.

Pra ka nenapouští
vodu.

Vodovodní kohout je
zav ený.
ívodní hadice m že
být ohnutá.
ívodní hadice je
ucpaná.
Filtr p ívodního ventilu
je ucpaný.
Dví ka nejsou správn
zav ená.

Pra ka nevypouští
vodu.

Pra ka vibruje.

Vypoušt cí hadice je
ucpaná nebo ohnutá.
Filtr erpadla je
ucpaný.
Prádlo není uvnit
pra ky dob e
vyvážené.
Noži ky pra ky nejsou
se ízené.
epravní šrouby
nejsou odstran né.

(*) Viz ást týkající se údržby a išt ní pra ky.
(**) Viz ást týkající se instalace pra ky.
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ZP SOB
ODSTRAN NÍ
Zasu te zástr ku do
zásuvky.
Vym te pojistku.
Zkontrolujte zdroj
elekt iny.
Stiskn te tla ítko
Start/Pauza.
Oto te voli program
na požadovaný
program.
Zav ete dob e dví ka.
Musíte slyšet
zaklapnutí.
Otev ete vodovodní
kohout.
Zkontrolujte p ívodní
hadici.
Vy ist te filtry v
ívodní hadici. (*)
Vy ist te filtry
ívodního ventilu. (*)
Zav ete dob e dví ka.
Musíte slyšet
zaklapnutí.
Zkontrolujte vypoušt cí
hadici.
Vy ist te ho. (*)
Rozložte prádlo uvnit
pra ky tak, aby byla
dob e vyvážená.
Se

te noži ky. (**)

Vyšroubujte p epravní
šrouby. (**)

ZÁVADA

Pra ka vibruje.

PRAVD PODOBNÁ
INA
V pra ce je p íliš málo
prádla.
Nadm rné množství
prádla v pra ce, nebo
prádlo není uvnit
pra ky dob e
vyvážené.
Pra ka naráží na tvrdý
edm t.

Nadm rné množství
ny v zásuvce na
prací prost edek.

Použili jste p íliš
mnoho pracího
prost edku.

ZP SOB
ODSTRAN NÍ
To ale nebrání provozu
pra ky.
Nep ekra ujte
maximální množství
prádla a dob e ho v
pra ce rozložte, aby
byla vyvážená.
Postavte pra ku tak,
aby nenarážela na
tvrdý p edm t.
Stiskn te tla ítko
Start/Pauza. Chcete-li
nu zastavit,
rozpus te jednu lžíci
aviváže v polovin litru
vody a nalijte ji do
zásuvky na prací
prost edek. Po 5-10
minutách stiskn te
tla ítko Start/Pauza.
i dalším praní
správn odm te
množství pracího
prost edku.

Použili jste špatný
prací prost edek.

Používejte pouze prací
prost edky ur ené pro
zcela automatické
pra ky.

Prádlo je p íliš špinavé
pro zvolený program.

Zvolte vhodný
program. (viz tabulku1)

Množství pracího
prost edku není
dostate né.

Použijte více pracího
prost edku.

Prádlo není dob e
vyprané.
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ZÁVADA

PRAVD PODOBNÁ
INA
V pra ce je víc prádla,
než je maximální
povolené množství.

Prádlo není dob e
vyprané.

Voda m že být tvrdá.

Prádlo není v pra ce
dob e vyvážené.
Voda se z pra ky po
napln ní okamžit
vypustí.
V bubnu není p i praní
vid t žádnou vodu.

Na prádle jsou zbytky
pracích prost edk .

Na prádle jsou šedé
skvrny.

Konec vypoušt cí
hadice je pro pra ku
íliš nízko.
Nejde o závadu. Voda
je v dolní ásti bubnu.
ástice n kterých
pracích prost edk ,
které se nerozpustí ve
vod , se mohly p ilepit
na prádlo a tvo í bílé
skvrny.
Mohou být zp sobené
olejem, krémem nebo
mastí.

(**) Viz ást týkající se instalace pra ky.
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ZP SOB
ODSTRAN NÍ
Perte jen takové
množství prádla, které
nep ekra uje
maximální kapacitu.
Použijte množství
pracího prost edku
podle pokyn výrobce
pracího prost edku.
Rozložte prádlo uvnit
pra ky tak, aby byla
dob e vyvážená.
Umíst te vypoušt cí
hadici do vhodné
výšky. (**)
Nastavte pra ku na
program "Máchání",
prove te p ídavné
máchání a po usušení
skvrny okartá ujte.
i dalším praní
použijte maximální
množství pracího
prost edku doporu ené
jeho výrobcem.

ZÁVADA

PRAVD PODOBNÁ
INA

Odst ed ní nebylo
provedeno, nebo se
spouští se zpožd ním.

Nejde o závadu. Mohlo
zasáhnout za ízení ke
kontrole vyváženosti
prádla.

ZP SOB
ODSTRAN NÍ
Za ízení ke kontrole
vyváženosti prádla se
pokouší lépe prádlo
rozložit. Po rozložení
prádla pra ka p ejde k
odst ed ní. P i dalším
praní prádlo lépe
rozložte, aby byla
pra ka vyvážená.

ÁST 9: AUTOMATICKÝ SYSTÉM ZJIŠT NÍ ZÁVADY
Pra ka je vybavená systémy, které jednak zajistí nezbytná opat ení, jednak
vás upozorní v p ípad závady, protože se b hem praní neustále automaticky
kontrolují.

KÓD PORUCHY

PRAVD PODOBNÁ
ZÁVADA

Dví ka nejsou správn
zav ená.
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EŠENÍ
PROBLÉMU
Zav ete dob e
dví ka, abyste
slyšeli
zaklapnutí.
Jestliže problém
trvá, vypn te
pra ku,
vytáhn te
zástr ku ze
zásuvky a
zavolejte
okamžit do
nejbližšího
servisu.

KÓD PORUCHY

PRAVD PODOBNÁ
ZÁVADA

Hladina vody v pra ce je pod
topením. Tlaku p ívodu vody
že být nízký, nebo je
zablokovaný.

erpadlo má závadu, nebo je
filtr erpadla ucpaný, nebo je
vypoušt cí erpadlo
rozpojené.

V pra ce je stále p íliš mnoho
vody.

(*) Viz ást týkající se údržby a išt ní pra ky.
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EŠENÍ
PROBLÉMU
Otev ete úpln
kohout.
Zkontrolujte, zda
není p erušený
ívod vody.
Jestliže problém
stále trvá,
pra ka se
automaticky po
chvíli zastaví.
Vytáhn te
zástr ku ze
zásuvky, zav ete
vodovodní
kohout a obra te
se na
autorizovaný
servis.
Vy ist te filtr
erpadla.
Jestliže problém
trvá, obra te se
na autorizovaný
servis.(*)
Pra ka
automaticky
vypustí vodu. Po
vypušt ní vody
vypn te pra ku
a vytáhn te
zástr ku ze
zásuvky. Zav ete
kohout a obra te
se na nejbližší
autorizovaný
servis.

KÓD PORUCHY

PRAVD PODOBNÁ ZÁVADA

Porucha topení pra ky nebo
tepelného idla.

Porucha motoru.

Elektronické karta má poruchu.

Porucha motoru.
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EŠENÍ
PROBLÉMU
Vypn te pra ku
a vytáhn te
zástr ku ze
zásuvky. Zav ete
kohout a obra te
se na nejbližší
autorizovaný
servis.
Vypn te pra ku
a vytáhn te
zástr ku ze
zásuvky. Zav ete
kohout a obra te
se na nejbližší
autorizovaný
servis.
Vypn te pra ku
a vytáhn te
zástr ku ze
zásuvky. Zav ete
kohout a obra te
se na nejbližší
autorizovaný
servis.
Vypn te pra ku
a vytáhn te
zástr ku ze
zásuvky. Zav ete
kohout a obra te
se na nejbližší
autorizovaný
servis.

KÓD PORUCHY

PRAVD PODOBNÁ ZÁVADA

Sí ové nap tí je p íliš vysoké
nebo nízké.

Chyba p i komunikaci.
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EŠENÍ
PROBLÉMU
Jestliže je sí ové
nap tí nižší než
150 V nebo
vyšší než 260 V,
pra ka se
automaticky
zastaví. Po
obnovení
sí ového nap tí
bude pra ka
pokra ovat v
provozu.
Vypn te pra ku
a vytáhn te
zástr ku ze
zásuvky. Zav ete
kohout a obra te
se na nejbližší
autorizovaný
servis.

ÁST 10: MEZINÁRODNÍ SYMBOLY PRO PRANÍ

Prací teplota

Neprat (ru ní
praní)

Vlažná žehli ka.

St edn horká
žehli ka.

Horká žehli ka.

Nežehlit.

Nesušit v
bubnové suši ce

Sušit pov šením.

Sušit svisle.

Sušit
vodorovn .

Neb lit.

lit ru

Tyto symboly jsou ur eny pro chemické išt ní.
Písmena informují istírnu, jaký typ istícího
prost edku má použít. Oble ení s t mito symboly
byste v pra ce nem li prát, pokud není na štítku
uvedeno jinak.
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