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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
Bezpečnostní pokyny
Toto je bezpečnostní výstražný symbol. Tento symbol Vás upozorňuje na potenciální ohrožení života nebo
riziko zranění Vás i jiných osob. Veškeré bezpečnostní pokyny jsou uvedeny tímto bezpečnostním výstražným
symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“, „VÝSTRAHA“, nebo „UPOZORNĚNÍ“. Tato slova znamenají:
NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí nepředejdete, bude mít za následek smrtelný
či vážný úraz.

VÝSTRAHA

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí nepředejdete, může mít za následek smrtelný
či vážný úraz.

UPOZORNĚNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí nepředejdete, může mít za následek lehké
nebo středně závažné zranění.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VÝSTRAHA





















Abyste snížili riziko smrtelného úrazu, požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem nebo
zranění osob při použití zařízení, dodržujte následující základní opatření:

Před použitím zařízení si přečtěte všechny pokyny.
NIKDY nepoužívejte zařízení k praní nebo sušení látek, které byly předtím čištěny, prány, namáčeny nebo
potřísněny benzínem, rozpouštědly k chemickému čištění nebo jinými hořlavými či výbušnými přípravky, jelikož by
mohlo dojít ke vznícení nebo výbuchu jejich výparů.
NIKDY nepřidávejte do vody k praní benzín, rozpouštědla k chemickému čistění ani jiné hořlavé či výbušné
přípravky. Tyto přípravky produkují výpary, které by se mohly vznítit nebo vybuchnout. Přípravky tohoto druhu
neskladujte v blízkosti zařízení.
Za určitých podmínek může v systému s horkou vodou, který nebyl po dobu 2 týdnů či déle používán, vznikat plynný
vodík. PLYNNÝ VODÍK JE VÝBUŠNÝ. Pokud nebyl horkovodní systém po tuto dobu používán, otevřete před
použitím pračky všechny kohoutky s horkou vodou a nechte vodu z každého z nich několik minut vytékat. Tím
veškerý nahromaděný plynný vodík uvolníte. Jelikož je tento plyn hořlavý, při této činnosti NIKDY nekuřte ani
nepoužívejte otevřený plamen.
NIKDY nedovolte dětem, aby si hrály uvnitř tohoto zařízení ani na něm. Jsou-li v blízkosti zařízení při jeho použití
děti, je třeba na ně řádně dohlédnout. Před prováděním servisu pračky nebo před její likvidací demontujte dvířka
nebo poklop. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrtelný úraz nebo zranění osob.
NIKDY nedávejte ruce do zařízení, pokud je buben nebo míchadlo v pohybu, aby nedošlo k jejich náhodnému
zachycení.
NIKDY neinstalujte ani neskladujte toto zařízení na místech vystavených povětrnostním vlivům. Je určeno pouze
k vnitřnímu použití.
NEUPRAVUJTE kontrolky, neopravujte ani nevyměňujte žádné díly tohoto zařízení ani se nepokoušejte o jakékoli
opravy, pokud nejsou výslovně doporučeny v pokynech pro uživatelskou údržbu nebo ve zveřejněných pokynech
pro opravy prováděné uživatelem, kterým rozumíte a jste schopni je provést.
Okolí zařízení udržujte čisté a suché, abyste snížili riziko uklouznutí.
NIKDY neprovozujte toto zařízení, pokud je poškozené, nefunguje správně, je částečně rozebrané, popř. v něm
chybějí nebo jsou vadné některé díly, včetně poškozeného kabelu nebo zástrčky.
Před prováděním servisu odpojte zařízení ze zásuvky nebo vypněte jistič. Stiskem tlačítka POWER (Napájení)
napájení NEVYPNETE.
Přečtěte si pokyny o uzemnění v „Požadavcích na elektroinstalaci“, které jsou součástí montážních pokynů.
Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití a v montážních pokynech.
Tento návod k použití i montážní pokyny uschovejte. Předáte-li pračku jiné osobě, dejte jí zároveň také návod
k použití i montážní pokyny.
Tuto pračku smějí obsluhovat děti od 8 let i osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, popř. osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud pracují pod dozorem nebo byly poučeny o
bezpečném použití pračky a rozumějí rizikům, která z toho použití vyplývají.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
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SPRÁVNÁ INSTALACE
Před použitím je nutno pračku správně nainstalovat a umístit v souladu s montážními pokyny.
 Zkontrolujte, zda je hadice na horkou vodu
připojena k ventilu „H“ (s vnitřním červeným
značením) a hadice na studenou vodu k ventilu
„C“ (s vnitřním modrým značením).
 Pračku nainstalujte nebo uskladněte na místě
chráněném před teplotami pod bodem mrazu a
povětrnostními vlivy, které by mohly způsobit její
trvalé poškození a ztrátu platnosti záruky.
 Správně uzemněná pračka musí splňovat
veškeré platné předpisy a vyhlášky. Dodržte
údaje uvedené v montážních pokynech.

VÝSTRAHA

 Dodávka této pračky nezahrnuje přívodní hadice
na vodu.
Midea Vám důrazně doporučuje použití dílů
předepsaných výrobcem. Seznam hadic, které
lze zakoupit u výrobce, je uveden níže. Tyto
hadice byly vyrobeny a odzkoušeny tak, aby
splňovaly požadavky společnosti Midea.
Midea Vám důrazně doporučuje použití nových
přívodních hadic na vodu. Stav hadic se
postupně zhoršuje a každých 5 let je nutno
provést jejich výměnu z důvodu prevence
selhání hadic a poškození zařízení vodou.

– Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Pračku zapojte do uzemněné 3kolíkové zásuvky.
NEDEMONTUJTE zemnicí kolík.
NEPOUŽÍVEJTE adaptér.
NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
Pokud byste tak učinili, mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu, požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.

POKUD PRAČKU NEPOUŽÍVÁTE
 Zavřete vodní ventily, abyste minimalizovali únik vody
v případě poruchy nebo prasknutí. Zkontrolujte stav
přívodních hadic. Společnost Midea vám doporučuje
vyměnit hadice každých 5 let.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
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Pračka

Montážní pokyny
DŘÍVE NEŽ ZAČNETE

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

Přečtěte si pozorně veškeré následující pokyny:

 Francouzský klíč nebo nástrčný klíč 1/2"
s řehtačkou

 DŮLEŽITÉ – Tuto příručku uschovejte pro
potřeby místního revizora.

 Francouzský klíč nebo otevřený klíč 9/16"

 DŮLEŽITÉ – Dodržujte veškeré platné předpisy
a vyhlášky.
 Poznámka pro pracovníka provádějícího
montáž – Tuto příručku nezapomeňte ponechat
zákazníkovi.
 Poznámka pro zákazníka – Uložte tuto
příručku pro budoucí potřeby.

 Nastavitelné kleště s aretací
 Vodováha

POTŘEBNÉ DÍLY
 Hadice na vodu (1)

 Úroveň znalostí – Montáž tohoto zařízení
vyžaduje základní mechanické a
elektrotechnické znalostí.
 Doba montáže – 1–3 hodiny.

DODANÉ DÍLY

 Za správnou montáž odpovídá pracovník, který
ji provádí.

 Kabelová sponka

 Záruka se nevztahuje na závady výrobku
v důsledku nesprávné montáže.

 Vodítko hadice

PRO VAŠI BEZPEČNOST:
VÝSTRAHA
 Toto zařízení musí být řádně uzemněno a
nainstalováno dle popisu v těchto montážních
pokynech.
 Zařízení nemontujte ani neskladujte na místě,
kde by bylo vystaveno vodě / povětrnostním
vlivům. Viz oddíl Umístění pračky.
 POZNÁMKA: Toto zařízení musí být řádně
uzemněno. Elektrické zapojení pračky musí
odpovídat místním předpisům a vyhláškám.
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Montážní pokyny
UMÍSTĚNÍ PRAČKY

PŘIBLIŽNÉ ROZMĚRY

Pračku neinstalujte:

POHLED ZEPŘEDU

1. Na místě vystaveném kapající vodě nebo
venkovním povětrnostním vlivům. Kvůli správné
funkci pračky by okolní teplota nikdy neměla
klesnout pod 60 °F (15,6 °C).
2. Na místě, kde by se dotýkala záclon nebo
závěsů.
3. Na koberec. Podlaha MUSÍ mít tvrdý povrch
s maximálním sklonem 1/2" na stopu (1,27 cm
na 30 cm). Podlahu bude možná nutné vyztužit,
aby pračka nevibrovala ani se nepohybovala.
POZNÁMKA: Je-li podlaha ve špatném stavu,
použijte impregnovanou desku z překližky o
tloušťce 3/4" (cca 20 mm), kterou řádně upevníte
ke stávající podlaze.

POHLED ZBOKU

*POZNÁMKA: S podstavcem 52,6"
Na stojanu 84"

DŮLEŽITÉ:
Minimální mezery při montáži:
• Při montáži do výklenku: boční, zadní, horní
strana = 0" (0 cm)
• Při montáži do kabiny: boční, zadní, horní
strana = 0" (0 cm), přední strana = 1" (2,54 cm)
• Požadované větrací otvory ve dveřích komory:
2 žaluzie, každá o ploše 60 čtverečných palců
2
(387 cm ), umístěné 3" (7,6 cm) od horní a
spodní hrany dveří.
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Montážní pokyny
VYBALENÍ PRAČKY
VÝSTRAHA: Kartonovou krabici a

plastové sáčky po vybalení pračky
recyklujte nebo zlikvidujte. K těmto
materiálům nesmějí mít přístup děti, které
by si s nimi mohly hrát. Krabice přikryté
hadry, přehozy na postel nebo plastickými
fóliemi mohou být vzduchotěsnými
komorami, v nichž hrozí nebezpečí
udušení.

1. Přeřízněte a odstraňte horní a spodní balicí
pásky.
2. Dokud je pračka v krabici, položte ji opatrně na
bok. Pračku NEPOKLÁDEJTE na přední nebo
zadní stranu.
3. Odklopte spodní chlopně – odstraňte veškerý
základní balicí materiál, včetně kartonu,
polystyrenové podložky a polystyrenové opěrky
bubnu (umístěné uprostřed základny).
POZNÁMKA: Pokud montujete podstavec,
přejděte k montážním pokynům dodaným
s tímto podstavcem.
4. Pračku znovu opatrně postavte a odstraňte
kartonovou krabici.
5. Pračku opatrně přemístěte do maximální
vzdálenosti 4 stop (122 cm) od konečného
místa montáže.
6. Ze zadní strany pračky demontujte následující
díly:
4 šrouby
4 plastové vložky (včetně pryžových průchodek)
4 úchytky síťového kabelu

POZNÁMKA: Pokud neodstraníte přepravní
konzoly, může to mít za následek značné
nevyvážení pračky.
Všechny šrouby uschovejte pro budoucí
potřebu.
POZNÁMKA: Budete-li v budoucnosti potřebovat
pračku přemístit, musíte znovu namontovat
přepravní opěrné prvky, aby nedošlo během
přepravy k jejímu poškození. Tyto díly uložte do
dodaného plastového sáčku.
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Montážní pokyny
POŽADAVKY NA PŘÍVOD VODY

POŽADAVKY NA
ELEKTROINSTALACI

Ve vzdálenosti do 42 palců (107 cm) od přívodu
vody do pračky je NUTNO namontovat ventily na
teplou a studenou vodu. MUSÍ se jednat o ventily
3/4"(19 mm) vhodné pro zahradní hadice, aby
k nim bylo možné připojit přívodní hadice pračky.
Tlak vody musí být v rozsahu 10 až 120 psi. Údaje
o tlaku vody Vám poskytne Vaše vodárna. Teplotu
horké vody je třeba nastavit v rozmezí 120 až
140 °F (48–60 °C).

Přečtěte si pozorně veškeré tyto pokyny:

VÝSTRAHA:
ABYSTE SNIŽILI RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM A ZRANĚNÍ OSOB:
• NEPOUŽÍVEJTE PRO TOTO ZAŘÍZENÍ
PRODLUŽOVACÍ KABEL ANI ZÁSUVKOVÝ
ADAPTÉR:
Pračku je nutno elektricky uzemnit v souladu
s místními předpisy a vyhláškami.

POŽADAVKY NA ODPAD

OBVOD – Samostatná, uzemněná proudová
odbočka 16 A se správnou polaritou, chráněná 16A
zpožďovací pojistkou nebo jističem.
NAPÁJENÍ – dvouvodičové s uzemněním, 240 V,
jednofázové, 60 Hz, střídavý proud

1. Odpad schopný odvést 17 galonů (64,3 l) za
minutu.
2. Minimální průměr svislé trubky 1-1/4"
(3,18 cm).
3. Výška svislé trubky nad podlahou:

ZÁSUVKA – řádně uzemněná, 3kolíková zásuvka
umístěná tak, aby byl síťový kabel přístupný, pokud
je pračka v nainstalované poloze.

Minimální výška: 24" (61 cm)
Maximální výška: 47,24" (120 cm)

POŽADAVKY NA UZEMNĚNÍ
POHLED ZEZADU

VÝSTRAHA:
Nesprávné zapojení zemnícího vodiče zařízení
může mít za následek riziko úrazu elektrickým
proudem. Máte-li pochybnosti o správném
uzemnění pračky, spojte se s kvalifikovaným
elektrikářem:
1. Pračka MUSÍ být uzemněna. V případě chybné
funkce nebo poruchy zajistí uzemnění odvod
elektrického proudu cestou nejmenšího odporu,
čímž sníží riziko úrazu elektrickým proudem.
2. Jelikož je Vaše pračka vybavena napájecím
kabelem s vodičem pro uzemnění zařízení a
uzemněnou zástrčkou, MUSÍ být zástrčka
zapojena do vhodné zásuvky s měděnými
vodiči, správně nainstalované a uzemněné
v souladu se všemi místními předpisy a
vyhláškami; pokud místní předpisy nejsou
k dispozici, musí být v souladu s národními
elektrotechnickými předpisy ANSI/NFPA 70
(poslední vydání). V případě pochybností
zavolejte kvalifikovaného elektrikáře. NIKDY
nedemontujte ani neupravujte zemnící kolík na
napájecím kabelu. Pokud je dispozici zásuvka
se dvěma otvory, odpovídá vlastník za její
výměnu za řádně uzemněnou tříkolíkovou
zásuvku, kterou nainstaluje kvalifikovaný
elektrikář.
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POZNÁMKA: Odpadní hadice připojená k pračce
může dosáhnout ke svislé trubce výšky 58" (147
cm). O vyšší trubce se poraďte s autorizovaným
dodavatelem náhradních dílů.

Montážní pokyny
MONTÁŽ PRAČKY

6. Pračku opatrně přemístěte do konečné polohy.
Nastavte polohu pračky opatrným naklápěním,
dávejte přitom pozor, aby se hadice nezapletly.
Při posouvání pračky do konečné polohy dbejte
na to, abyste nepoškodili pryžové stavěcí
nožky. Poškozené nožky mohou být příčinou
zvýšených vibrací pračky. Posouvání pračky do
konečné polohy si můžete usnadnit tím, že
nastříkáte na podlahu čistič na okna.
POZNÁMKA: Z důvodu snížení vibrací
zkontrolujte, zda se všechny čtyři pryžové
stavěcí nožky pevně dotýkají podlahy. Zatlačte
a zatáhněte pračku za pravý zadní a levý zadní
roh.

1. Otevřete ventily a vypusťte trochu studené
vody, abyste propláchli rozvody a odstranili
z nich částečky, které by mohly zanést přívodní
hadice a síta vodních ventilů.
2. Přívodní hadice si obstarejte místně.
3. Zkontrolujte, zda je na hadicích pryžová
podložka. Pokud pryžová podložka během
přepravy vypadla, vraťte ji zpět do přípojky
hadice. Druhou přívodní hadici opatrně připojte
k vývodu „C“ na vodním ventilu. Dotáhněte ji
rukou; poté ji dotáhněte o další 2/3 otáčky
pomocí kleští.
Nedotáhněte přípojky „přes závit“ ani
nadměrně.

POZNÁMKA: Pračku nezvedejte za dávkovací
zásuvku ani za dvířka.
POZNÁMKA: Pokud pračku instalujete do
vypouštěcí nádoby, můžete k jejímu ustavení
do správné polohy použít páku 2×4 délky
24 palců.

4. Namontujte podložky se sítem tak, že je vložíte
do volného konce přívodních hadic vyčnívající
stranou otočenou směrem k ventilu.

7. Je-li pračka v konečné poloze, položte na ni
vodováhu (pokud je pračka nainstalována pod
pultem, neměla by se kolébat). Nastavte přední
stavěcí nožky nahoru nebo dolů, aby pračka
stála pevně. Zašroubujte pojistné matice na
nožkách nahoru k základu pračky a dotáhněte
je klíčem.

Podložky se sítem na přívodní hadici

5. Koncovky přívodní hadice připojte k ventilům na
STUDENOU vodu, dotáhněte je rukou, a poté o
další 2/3 otáčky kleštěmi. Otevřete přívod vody
a zkontrolujte těsnost hadic.
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POZNÁMKA: Abyste předešli nadměrným
vibracím, nechte nožky vytažené co nejméně.
Čím více nožky vysunete, tím více bude pračka
vibrovat.
Pokud není podlaha rovná nebo je poškozená,
bude možná nutné vysunout zadní stavěcí
nožky.

Montážní pokyny
MONTÁŽ PRAČKY (pokračování)

10.Zapněte napájení na jističi / v pojistkové skříni.

8. Na konec vypouštěcí hadice připevněte vodítko
ve tvaru U. Hadici umístěte do vany na praní
nebo ji zasuňte do svislé trubky a zajistěte ji
pomocí kabelové sponky dodané v příručním
balíčku.

11.Přečtěte si zbytek uživatelské příručky. Najdete
v něm cenné a užitečné informace, které Vám
ušetří čas i peníze.

POZNÁMKA: Pokud zasunete vypouštěcí
hadici do stojaté trubky příliš hluboko, může
dojít k sifonovému efektu. Hadici nezasouvejte
do odpadní trubky hlouběji než 17,78 cm. Kolem
vypouštěcí hadice musí být vzduchová mezera.
Také těsný spoj by mohl vést k sifonovému
efektu.

Kabelová sponka

12.Než uvedete pračku do provozu,
zkontrolujte, zda:
 je zapnuto síťové napájení;
 pračka je zapojena do zásuvky;
 vodní ventily jsou otevřené;
 zařízení je ustaveno do vodorovné polohy a
stavěcí nožky se pevně opírají o podlahu;
 přepravní opěrky jsou odstraněny a
uloženy;

Kabelová sponka

 odpadní hadice je řádně upevněna;
Kabelová sponka

 ventily, vypouštěcí potrubí ani podložky
nejsou netěsné.
13.Proveďte celý cyklus pračky. Zkontrolujte její
správnou funkci a těsnost.

9. Zapojte síťovou zástrčku do uzemněné
zásuvky.

14.Pokud pračka nefunguje, přečtěte si před
zavoláním servisu kapitolu Než zavoláte servis.

POZNÁMKA: Před zapojením síťového kabelu
do zásuvky zkontrolujte, zda je napájení
vypnuto na jističi / v pojistkové skříni.

15.Tuto příručku umístěte na místě v blízkosti
pračky pro pozdější potřebu.
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Provozní pokyny

Ovládací panel pračky
Najděte obrázek, který se nejvíce podobá Vašemu modelu, a seznamte se s podrobným popisem.
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ON/Off
Stiskem tlačítka „probudíte“ displej. Je-li displej aktivní, uvedete stiskem pračku do pohotovostního
režimu.
POZNÁMKA: Stiskem tlačítka ON/Off neodpojíte zařízení od napájení.

Prací cykly

Prací cykly jsou optimalizovány pro konkrétní typy prádla. Níže uvedená tabulka Vám pomůže
přiřadit k náplni prádla vhodné nastavení praní. Zvedáky GentleClean™ lehce zapracují prádlo do
vody a přidají roztok pracího prostředku k vyčištění dávky.
Syntetika
Sportovní oděvy
Utěrky/ručníky

Lehce a normálně zašpiněné halenky, košile apod. vyrobené z polyesteru
(Diolen, Trevír), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo směsí s bavlnou.
Normálně zašpiněné a propocené sportovní oblečení vyrobené z bavlny
nebo mikrovláken.
Normálně až hodně zašpiněné pratelné čisticí utěrky, mopy, ručníky a
podobné prádlo vyrobené z hrubé bavlněné látky.

Bavlna

Normálně až hodně zašpiněné ručníky, spodní prádlo, stolní a ložní prádlo
apod. vyrobené z bavlny a lnu.

Těžké prádlo

Deky vyrobené ze syntetických vláken, ložní pokrývky plněné polyesterem
nebo jinými umělými vlákny, spací pytle, koupelnové rohože a podobné
položky.

Vlna & ruční praní
Expres

Textilní materiály vyrobené z hedvábí, lnu, vlny a viskózy označené
symbolem „ručního praní“.
Pro lehce zašpiněné prádlo, které potřebujete rychle vyprat. V závislosti na
daných volbách trvá cyklus přibližně 30 minut.

Vypouštění &
ždímání

Pro rychlé vysušení a vyždímání jakýchkoli položek v kteroukoli dobu.

Čištění bubnu

Slouží k odstranění zbytků a zápachu z bubnu. Doporučujeme používat
jednou měsíčně.
POZNÁMKA: Při čištění bubnu nikdy nedávejte do pračky prádlo. Mohlo by
dojít k poškození nebo kontaminaci prádla. Viz oddíl Péče a čištění.

Úroveň znečištění
Změnou úrovně znečištění zvýšíte, nebo snížíte dobu praní potřebného k odstranění různého
znečištění.
Chcete-li úroveň znečištění změnit, tiskněte tlačítko úrovně znečištění, dokud nenastavíte
požadovanou hodnotu.

Otáčky ždímání
Změnou rychlosti ždímání upravíte otáčky konečného ždímání cyklů. Při úpravě rychlosti ždímání
se vždy řiďte štítkem výrobce na daném prádle.
Chcete-li otáčky ždímání změnit, tiskněte toto tlačítko, dokud nenastavíte požadovanou hodnotu. U
některých cyklů, například pro citlivé prádlo, nejsou nejvyšší rychlosti ždímání k dispozici.
Vyššími otáčkami při ždímání odstraníte z oděvů více vody a snížíte dobu sušení, zvýší se však
zároveň možnost vzniku záhybů na některých látkách.
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Ovládací panel pračky
Teplota praní

Slouží k nastavení vhodné teploty vody daného cyklu praní. Pro předeprání a proplach je vždy
použita studená voda, což napomáhá ke snížení spotřeby energie a omezuje tvorbu skvrn a
záhybů.
Při volbě teploty praní se vždy řiďte štítkem výrobce na daném prádle.
Chcete-li změnit teplotu praní, tiskněte toto tlačítko, dokud nenastavíte požadovanou hodnotu.
POZNÁMKA: Prvních 10 sekund je vždy dodávána studená voda. To napomáhá přípravě látky a
podporuje prevenci vzniku skvrn na oděvech.

Spuštění / přidání prádla
Stiskem tohoto tlačítka spustíte cyklus praní. Je-li pračka v chodu, přerušíte jedním stiskem její
činnost a odblokujete dvířka. Dalším stiskem cyklus praní obnovíte.
POZNÁMKA: Je-li provoz pračky přerušen a cyklus neobnovíte během 2 hodin, aktuální cyklus
praní se zruší.
POZNÁMKA: Po stisku tlačítka Start provede pračka automatickou kontrolu systému. Po dobu
maximálně 45 sekund bude protékat voda. Před průtokem vody uslyšíte zvuk zablokování a
odblokování dvířek, jedná se o normální jev.

Signál cyklu
Toto tlačítko použijte, pokud chcete změnit hlasitost signálu na konci cyklu.
Tiskněte tlačítko, dokud nenastavíte požadovanou hodnotu.

Proplach navíc
Tuto funkci využijete, pokud potřebujete provést další proplach k odstranění nadměrné špíny a
čisticího prostředku ze znečištěného prádla.

Zámek
Ovládací prvky můžete zablokovat, aby nebylo možné provádět žádné volby. Ovladače můžete
rovněž zablokovat po spuštění cyklu.
Chcete-li ovládací prvky pračky zablokovat, stiskněte a přidržte na 3 sekundy tlačítko zámku.
Chcete-li ovládací prvky pračky odblokovat, stiskněte a přidržte na 3 sekundy tlačítko zámku.
Je-li zámek aktivní, objeví se na displeji ikona zablokování ovládání.
POZNÁMKA: I když je stroj zablokovaný, lze stále používat tlačítko napájení.
Při této volbě nemohou děti náhodně spustit pračku dotknutím panelu.
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ECO (optimální ochrana životního prostředí)
Použitím funkce ECO ušetříte u konkrétních cyklů praní energii. ECO nelze použít pro napařování,
praní skvrn ani čištění bubnu.

Displej
Na displeji se zobrazuje přibližná doba zbývající do ukončení cyklu.
POZNÁMKA: Na dobu cyklu má vliv doba plnění pračky. Ta závisí na tlaku vody ve Vašem domě.
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Vlastnosti pračky
Dávkovací zásuvka
Dávkovací zásuvku otevřete
pomalým vytažením až nadoraz.
Po přidání pracích prostředků
dávkovací zásuvku pomalu zavřete.
Pokud byste ji zavřeli příliš rychle,
mohlo by dojít k předčasnému
nadávkování bělidla, aviváže nebo
pracího prostředku.
Při použití pracího prášku
odstraňte.

Nastavení pro normální
tekutý prací prostředek HE
Nastavení pro tekutý prací
prostředek 2X HE
(nejběžnější)
Nastavení pro tekutý prací
prostředek 3X HE
Vzhled se může lišit

Přihrádka na prací prostředek
 Tato pračka vyžaduje vysoce
účinný prací prostředek.
Používejte jej v množství
doporučeném výrobcem
prostředku.
Vložku na výběr pracího prostředku
je nutno v přihrádce umístit do
konkrétní polohy v závislosti na typu
použitého pracího prostředku.
 Práškový prací prostředek –
Vložku na výběr pracího prostředku
vyjměte a umístěte ji na
bezpečném místě mimo pračku.
 Tekutý prací prostředek – Vložku
budete muset nastavit podle typu
použitého tekutého prostředku. Jeli vložka na místě, musí být ikony
na boční straně přihrádky srovnané
na střed.
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Na konci cyklu se může
v přihrádkách na bělidlo a aviváž
objevit voda. Jedná se o důsledek
proplachu / sifonového efektu, které
jsou součástí normálního provozu
pračky.

Při použití tekutého prostředku
vytáhněte vložku nahoru a vraťte ji
dle potřeby na místo zasunutím
směrem dolů mezi tvarovaná
vodítka v zadní nebo přední části
přihrádky na prací prostředek. Při
použití práškového prostředku
vložku odstraňte.

Přihrádka na tekuté bělidlo
DŮLEŽITÉ: Poloha přihrádky na
bělidlo se liší podle modelu. Před
použitím se ujistěte, že jste tuto
přihrádku správně rozpoznali.
Je-li třeba, odměřte doporučené
množství tekutého bělidla, ne více
než 1/3 hrnku (80 ml), a nalijte ho do
správné přihrádky označené „LIQUID
BLEACH“.

Přihrádka na aviváž
DŮLEŽITÉ: Poloha přihrádky na
aviváž se liší podle modelu. Před
použitím se ujistěte, že jste tuto
přihrádku správně rozpoznali.
Je-li třeba, nalijte doporučené
množství tekuté aviváže do přihrádky
označené „FABRIC SOFTENER“.
V dávkovači používejte pouze
tekutou aviváž.

Nepřekročte rysku vyznačující
maximální úroveň naplnění. Při
přeplnění může dojít
k předčasnému nadávkování
bělidla, což může vést k poškození
prádla.
POZNÁMKA: Do dávkovače
nedávejte práškové bělidlo.

Nařeďte vodou až k rysce
vyznačující maximální úroveň
naplnění.
Nepřekročte rysku vyznačující
maximální úroveň naplnění. Při
přeplnění může dojít
k předčasnému nadávkování
aviváže, což může vést ke vzniku
skvrn na prádle.
POZNÁMKA: Aviváž nelijte přímo
na prádlo.
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Plnění a používání pračky
Při praní vždy dodržujte pokyny na štítku výrobce.

Roztřídění dávek prádla
Roztřiďte prádlo na dávky, které lze prát dohromady.
Barvy

Znečištění

Látka

Prach

Bílé

Velké

Citlivá

Produkuje prach

Světlé

Normální

Snadná péče

Zachycuje prach

Tmavé

Lehké

Tuhá bavlněná

 V dávce kombinujte velké a malé položky. Velké vložte do pračky nejprve. Velké položky by neměly tvořit
více než polovinu celkové dávky v pračce.
 Praní jednotlivých položek nedoporučujeme. Náplň pračky může být nevyvážená. Přidejte jednu nebo dvě
podobné položky.
 Polštáře a prošívané pokrývky byste neměli míchat s jinými položkami. Náplň pračky by mohla být
nevyvážená.

- Nebezpečí požáru
Do pračky nikdy nedávejte položky nasáklé benzínem nebo jinými hořlavými kapalinami.
Olej nelze úplně odstranit v žádné pračce.
Nikdy nesušte žádnou látku, na které je olej jakéhokoli druhu (včetně kuchyňských olejů).
Pokud byste tak učinili, mohlo by to mít za následek smrtelný úraz, výbuch nebo požár.

Příprava oděvů
 Aby se během praní prádlo nezachytávalo:
Dodržujte tyto pokyny, díky kterým maximálně zvýšíte péči o oděvy.
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• Zavřete zipy, uzávěry, knoflíky a háčky na oděvech.
• Opravte švy, lemy a trhliny.
• Odstraňte všechny předměty z kapes.
• Odstraňte doplňky oděvů, které nelze prát, jako jsou ozdoby a ozdobné materiály.
Abyste předešli zamotání, zavažte tkanice, dotáhněte smyčky a páskovité materiály.
Kartáčem odstraňte z povrchu nečistoty a otřepy; ošetřete skvrny a vady.
Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, vlhké nebo znečištěné oděvy ihned vyperte.
Při směšování oděvů dodržujte maximální doporučené dávky na straně 11.
Pro praní drobných položek použijte nylonové síťové tašky na prádlo.
Pro dosažení optimálních výsledků perte najednou více oděvů.

Plnění pračky
Buben pračky je možné zcela naplnit volně
uloženými položkami. Neperte látky obsahující
hořlavé materiály (vosky, čisticí kapaliny apod.).

Chcete-li po spuštění přidat do pračky další položky,
stiskněte tlačítko Start a počkejte, dokud se
neodblokují dveře. V závislosti na stavu stroje může
po stisku tlačítka Start trvat odblokování dveří až
30 sekund. Nepokoušejte se zablokované dveře
otevírat násilím. Po uvolnění dveře opatrně otevřete.
Přidejte prádlo, zavřete dveře a pračku znovu
spusťte stiskem tlačítka Start.

Maximální množství v dávce*
PRACOVNÍ
ODĚVY

PRÁDLO

SMÍŠENÁ DÁVKA

JEMNÉ
PRÁDLO**

RYCHLÉ PRANÍ
(2-4 KUSY
ODĚVU)

4 džíny

2 osušky

7 podprsenek

5 pracovních košil

10 malých ručníků /
12 žínek

4 povlaky na
polštáře

2 běžné pracovní
košile

5 pracovních kalhot

2 ručníky

7 ručníků /
2 froté rohožky
do koupelny

2 plochá
prostěradla /
2 velké povlaky

NEBO

2 malé ručníky /
4 utěrky

2 plochá velká
prostěradla
2 velké povlaky
4 povlaky na
polštáře

7 kalhotek
3 slipy
2 živůtky
4 noční košile

1 běžné pracovní
kalhoty
NEBO
3 fotbalové dresy

NEBO
6 košil (pánských
nebo dámských)
4 kalhoty
(Khaki nebo kepr)
5 triček
7 boxerek
4 kraťasy
NEBO
6 triček
4 tepláky
4 teplákové bundy
2 bundy s kapucí
7 párů ponožek

*Překročení maximálních doporučených množství v dávce může mít vliv na čisticí výkon a péči o prádlo.
**Na malé položky doporučujeme použití nylonové síťové tašky.
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Čištění pračky
Péče o pračku a čištění
Vnější: Jakékoli úkapy ihned otřete vlhkou utěrkou. Chraňte povrch před nárazy ostrých předmětů.
Přemisťování a skladování: Požádejte servisního technika, aby odstranil vodu z odpadního čerpadla a
hadic. Neskladujte pračku na místě vystaveném povětrnostním vlivům. Během přemisťování pračky je třeba
zajistit buben proti pohybu pomocí přepravních šroubů, které byly při montáži odstraněny. Viz montážní
pokyny v tomto dokumentu.
Dlouhé odstávky: Nezapomeňte zavřít ventily na přívodech vody. Hrozí-li nebezpečí zamrznutí, vypusťte
z hadic všechnu vodu.

Čištění vnitřního prostoru pračky
Chcete-li vyčistit vnitřní prostor pračky,
zvolte na kontrolním panelu možnost
Čištění bubnu. Z důvodu obnovy Vaší
pračky bude pro tento cyklus potřeba více
vody a bělidla.
POZNÁMKA: Před zahájením cyklu čištění
bubnu si přečtěte veškeré níže uvedené
pokyny.
1. Odstraňte z pračky všechny oděvy a jiné
předměty a zkontrolujte, zda je buben
prázdný.
2. Otevřete dvířka pračky a do bubnu nalijte
jeden hrnek, tj. 250 ml tekutého bělidla
nebo jiného čisticího prostředku na
pračky.
3. Zavřete dvířka a zvolte cyklus Čištění
bubnu. Stiskněte tlačítko Start.
4. Probíhá-li cyklus Čištění bubnu, zobrazí
se na displeji nápis CLn. Cyklus trvá
přibližně 90 minut. Cyklus nepřerušujte.
5. Po dokončení cyklu nechte dvířka
pootevřená kvůli lepšímu odvětrání.
Potřebujete-li z jakéhokoli důvodu cyklus
přerušit, neotevřou se dvířka okamžitě.
Pokud byste se je v této chvíli pokusili
otevřít násilím, mohla by začít vytékat voda.
Dvířka se otevřou po vypuštění vody na
úroveň, kdy nehrozí její vytečení na
podlahu.
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Čištění bubnu je možné přerušit
stiskem tlačítka Start v průběhu
cyklu. K přerušení cyklu dojde
rovněž v případě výpadku napájení
v budově. Po obnovení napájení se
cyklus Čištění bubnu obnoví na
místě, kde byl přerušen. Došlo-li
k přerušení, nezapomeňte před
dalším používáním pračky dokončit
celý cyklus Čištění bubnu. Pokud
v průběhu Čištění bubnu stisknete
tlačítko Napájení, cyklus bude
nenávratně ukončen.
DŮLEŽITÉ:
 Cyklus Čištění bubnu proveďte
jednou za měsíc s 1 hrnkem
(250 ml) bělidla.
 Po dokončení cyklu Čištění
bubnu může být uvnitř pračky cítit
bělidlo.
 Po cyklu Čištění bubnu
doporučujeme prát prádlo světlé
barvy.

Čištění filtru čerpadla
Vzhledem k charakteru pračky plněné zepředu
se občas mohou dostat menší položky do
čerpadla. Pračka je vybavena filtrem
k zachycení těchto uniklých položek, které se
tak nedostanou do kanalizace. Abyste ztracené
položky znovu získali, musíte vyčistit filtr
čerpadla.
1. Otevřete přístupová dvířka pomocí
šroubováku nebo mince, které zasunete do
zářezu.

Vypouštěcí korýtko

Filtr čerpadla

2. Pod přístupová dvířka čerpadla umístěte
mělkou nádobu nebo misku; na podlahu
před pračku rozložte ochranné ručníky. Při
demontáži filtru běžně vyteče asi hrnek vody.
3. Stáhněte dolů vypouštěcí korýtko.

Vypouštěcí korýtko

4. Otočte filtr čerpadla proti směru hodinových
ručiček a vyjměte jej. Otevírejte jej pomalu,
aby mohla vytéct voda.
5. Odstraňte z filtru nečistoty.
6. Vraťte filtr na místo a otočte jej směrem
doprava. Bezpečně jej dotáhněte.

7. Vyklopte vypouštěcí korýtko nahoru.
8. Zavřete přístupová dvířka.

Čištění těsnění dvířek
Otevřete dvířka pračky. Stlačte těsnění dvířek
oběma rukama směrem dolů. Pokud v něm
najdete jakékoli zachycené cizí předměty,
odstraňte je. Otvory za těsněním nesmějí být
ničím zablokovány.

Po vyčištění těsnění dvířek
uvolněte stisk a těsnění se
vrátí do původní provozní
polohy.

Přidržte těsnění dvířek, vyhněte je prsty dolů a
prohlédněte zevnitř. Najdete-li v těsnění jakékoli
zachycené cizí předměty, odstraňte je. Otvory
za těsněním nesmějí být ničím zablokovány.
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Čištění pračky
Chlopeň v pravém, nebo
levém zadním rohu
v závislosti na modelu

Oblast dávkovací zásuvky: Prací prostředek i aviváž mohou vytvářet
v dávkovači nánosy. Jejich zbytky je třeba jednou či dvakrát za měsíc
odstranit.


Nejprve vysuňte zásuvku směrem ven až nadoraz. Poté vložte ruku do
levého nebo pravého zadního rohu (v závislosti na modelu) zásuvkové
dutiny, pevně stiskněte pojistnou chlopeň směrem dolů a zásuvku
vyjměte.



Vyjměte vložky z přihrádek na bělidlo a aviváž i vložku na prací
prostředek. Vložky a zásuvku opláchněte horkou vodou, abyste z nich
odstranili zbytky nahromaděných pracích prostředků.



Otvor pro zásuvku vyčistěte malým kartáčkem, kterým se dostanete do
jeho výklenku. Z horních i spodních částí výklenku odstraňte veškeré
zbytky.



Vraťte vložky do příslušných přihrádek. Namontujte zpět dávkovací
zásuvku.

Pojistná chlopeň je viditelná
pouze po vysunutí zásuvky.
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Než zavoláte servis
Pokyny k odstraňování závad
Ušetřete čas i peníze! Projděte si nejprve tabulky na následujících stranách, možná nebudete muset volat
servis.
Problém

Možná příčina

Řešení

Nevypouští
vodu.
Neždímá.
Neotáčí se.

Nevyvážená dávka

 Upravte polohu prádla a spusťte vypouštění & ždímání,
nebo proplach & ždímání
 Při praní malé dávky obsahující těžké a lehké položky
zvětšete její velikost.

Ucpané čerpadlo

 Řiďte se pokyny na str. 13 o čištění filtru čerpadla.

Vypouštěcí hadice je zalomená nebo
nesprávně zapojená.

 Narovnejte vypouštěcí hadici a zkontrolujte, zda na ní
pračka nestojí.

Domovní odpad může být ucpaný.

 Zkontrolujte domovní odpadní potrubí. Možná budete
muset zavolat instalatéra.

Sifonový efekt na vypouštěcí hadici;
hadice je zasunuta příliš hluboko do
odpadu.

 Mezi hadicí a odpadní trubkou musí být vzduchová
mezera.

Poškozené těsnění dvířek

 Zkontrolujte, zda je těsnění správně usazeno a zda není
poškozené. Předměty ponechané v kapsách (hřebíky,
šrouby, pera, tužky) mohou poškodit pračku.

Nepoškozené těsnění dvířek

 Voda může kapat z otevřených dvířek. Jedná se o
normální jev.
 Pryžové těsnění dvířek pečlivě otřete. V těsnění může
občas zůstat nečistota nebo kus látky a způsobit menší
netěsnost.

Zkontrolujte, zda není voda v levé
zadní části pračky.

 Je-li tato oblast mokrá, je voda příliš napěněná. Použijte
méně pracího prostředku.

Nesprávně zapojené přívodní nebo
vypouštěcí hadice

 Zkontrolujte, zda jsou hadicové přípojky na pračce i na
ventilech dotažené a zda je vypouštěcí hadice správně
zasunutá do odpadního potrubí a zajištěná v něm.

Domovní odpad může být ucpaný.

 Zkontrolujte domovní potrubí. Možná budete muset
zavolat instalatéra.

Ucpaný dávkovač

 Mýdlový prášek může ucpat vnitřek dávkovače a způsobit
únik vody v jeho přední části. Vyjměte zásuvku a
vyčistěte ji spolu s vnitřkem dávkovací skříňky.
Nahlédněte do oddílu Čištění pračky.

Nesprávně použitý prací prostředek

 Použijte prací prostředek HE ve správném množství

Prasklá skříňka dávkovače

 U nové instalace zkontrolujte, zda nejsou uvnitř
dávkovací skříňky praskliny.

Nevyvážená dávka

 Upravte polohu prádla a spusťte vypouštění & ždímání,
nebo proplach & ždímání
 Při praní malé dávky obsahující těžké a lehké položky
zvětšete její velikost.
 V případě potíží s vyvážením dávky sníží stroj otáčky na
-1
410 min . Jedná se o normální otáčky.

Ucpané čerpadlo

 Viz pokyny pro čištění filtru čerpadla na str. 13.

Přetížení

 Hmotnost suchého prádla nesmí překročit 16 lb (7,2 kg).

Vypouštěcí hadice je zalomená nebo
nesprávně zapojená.

 Narovnejte vypouštěcí hadici a zkontrolujte, zda na ní
pračka nestojí.

Domovní odpad může být ucpaný.

 Zkontrolujte domovní odpadní potrubí. Možná budete
muset zavolat instalatéra.

Sifonový efekt na vypouštěcí hadici;
hadice je zasunuta příliš hluboko do
odpadu.

 Mezi hadicí a odpadní trubkou musí být vzduchová
mezera.

Únik vody

Příliš mokré
prádlo

21

Než zavoláte servis
Problém

Možná příčina

Řešení

Nedokončený
cyklus, nebo
nefunkční
časovač

Automatické přemístění zátěže

 Pro každé vyvážení zátěže přidává časovač k cyklu
3 minuty. Lze provést 11 až 15 vyvážení. Jedná se o
normální jev. Nic nepodnikejte, dokud stroj nedokončí
cyklus praní.

Ucpané čerpadlo

 Viz pokyny pro čištění filtru čerpadla na str. 13.

Vypouštěcí hadice je zalomená nebo
nesprávně zapojená.

 Narovnejte vypouštěcí hadici a zkontrolujte, zda na ní
pračka nestojí.

Domovní odpad může být ucpaný.

 Zkontrolujte domovní odpadní potrubí. Možná budete
muset zavolat instalatéra.

Sifonový efekt na vypouštěcí hadici;
hadice je zasunuta příliš hluboko do
odpadu.

 Mezi hadicí a odpadní trubkou musí být vzduchová
mezera.

Pohyby skříně.

 Pračka je navržena tak, aby tlumila síly přenášené na
podlahu. Kmitání v rozsahu 1/4" (cca 6 mm) je normální.

Některá pryžová stavěcí nožka není
pevně opřená o podlahu.

 Zkontrolujte vyrovnání pračky tím, že zatlačíte a
potáhnete v její pravé zadní a poté v levé zadní části.
Pokud není pračka v rovné poloze, nastavte pryžové
stavěcí nožky tak, aby všechny řádně přiléhaly k podlaze,
a zajistěte jejich polohu. Tento problém by měl vyřešit
pracovník provádějící montáž.

Nevyvážená dávka

 Otevřete dvířka a ručně upravte rozmístění prádla.
Chcete-li stroj zkontrolovat, spusťte proplach & ždímání
bez zátěže. Funguje-li pračka normálně, byla příčinou
nevyvážení dávka.

Ucpané čerpadlo

 Viz pokyny pro čištění filtru čerpadla na str. 13.

Pračka není zapojena do zásuvky.

 Zkontrolujte, zda je zástrčka bezpečně zapojena do
funkční zásuvky.

Zavřený přívod vody.

 Ventil na teplou i studenou vodu zcela otevřete.

Sepnutý/vadný jistič/pojistka

 Zkontrolujte jističe/pojistky v domě. Vyměňte pojistky
nebo resetujte jistič. Pračka by měla mít svůj vlastní
obvod.

Automatická samokontrola systému

 Po prvním zapojení provede pračka automatické kontroly.
Ty mohou trvat až 20 sekund; teprve poté budete moci
pračku používat. Jedná se o normální jev.

Zachytávání,
díry, trhliny,
rozpáraná
místa nebo
nadměrné
opotřebení

Přetížení

 Nepřekračujte maximální doporučené velikosti dávek.
Viz doporučené velikosti dávek na straně 11.

Pera, tužky, hřebíky, šrouby nebo
jiné předměty ponechané v kapsách

 Odstraňte z kapes volné předměty.

Špendlíky, uzávěry, háčky, ostré
knoflíky, přezky, zipy a ostré
předměty ponechané v kapsách

 Uzávěry, háčky, knoflíky a zipy upevněte.

Chybná nebo
proměnlivá
provozní
doba

Normální jev

 Během otáčení někdy musí pračka vyvážit zátěž, aby
nedocházelo k vibracím. V tomto případě se odhadnutý
čas zvýší, čímž se zvýší, i skokově, údaj o zbývajícím
čase.

Nedostatek
vody

Normální jev

 Horizontální pračky nevyžadují, aby byl buben plný vody,
jako je tomu u praček plněných shora.

Pračka se
zastavuje
nebo ji je
třeba
restartovat /
dvířka jsou
zablokovaná
a nejdou
otevřít

Ucpané čerpadlo

 Viz pokyny pro čištění filtru čerpadla na str. 13.

Hluk nebo
neobvyklé
zvuky;
vibrace nebo
otřesy

Chybí
napájení /
pračka
nefunguje
nebo
nereaguje
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Problém

Možná příčina

Řešení

Dvířka se
odblokují,
nebo
stisknete
Start a stroj
nefunguje

Normální jev

 Pračky s plněním zepředu se spouštějí jinak než pračky
s horním plněním. Kontrola systému trvá 30 sekund.
Dvířka se zablokují a odblokují.

Nesprávné ovládání

 Stačí otevřít a pevně zavřít dvířka; poté stiskněte tlačítko
Start

Do pračky
nenatéká
voda, nebo
natéká
pomalu

Automatická samokontrola systému

 Po stisku tlačítka Start provede pračka několik
systémových kontrol. Po stisku tlačítka Start teče voda
60 sekund.

Uzavřený přívod vody

 Zcela otevřete ventil na horkou i studenou vodu.

Ucpaná síta vodních ventilů

• Uzavřete přívod vody a demontujte přípojky vodních
hadic nahoře v zadní části pračky. Vyčistěte sítka ve stroji
pomocí kartáčku nebo párátka. Hadice znovu připojte a
otevřete přívod vody.

Ucpané sítové podložky přívodních
hadic

• Uzavřete přívod vody a demontujte přívodní hadice
z ventilů na stěně. Vyčistěte sítové podložky na konci
hadic pomocí kartáčku nebo párátka. Hadice znovu
namontujte a otevřete přívod vody.

Nesprávné roztřídění

• Nesměšujte těžké položky (např. pracovní oděvy)
s lehkými (např. halenky).

Přetížení

• Pračku naplňte tak, aby se mohlo prádlo volně
pohybovat.

Nesprávný cyklus praní

• Cyklus zvolte podle druhu látek, které chcete prát (platí
zejména pro prádlo s jednoduchou péčí)

Opakované praní v příliš horké vodě

• Perte v teplé nebo ve studené vodě

Nedostatek pracího prostředku

• Použijte správné množství pracího prostředku.

Není použit vysoce účinný (HE) prací
prostředek

• Použijte prací prostředek HE

Tvrdá voda

• Použijte teplejší vodu, bezpečnou pro prádlo

Krčení prádla

Zešedlé nebo
zažloutlé
prádlo

• Použijte prostředek na úpravu vody, např. značky Calgon,
nebo namontujte změkčovač vody.

Barevné
skvrny

Nedostatečně horká voda

• Zkontrolujte, zda ohřívač dodává vodu o teplotě 48–60 °C
(120–140 °F).

Nerozpuštěný prací prostředek

• Zkuste použít tekutý prací prostředek

Přenos barev

• Roztřiďte prádlo podle barvy. Vyžaduje-li štítek
samostatné praní látky, může to znamenat, že jsou barvy
nestabilní.

Nesprávně použitá aviváž

• Přečtěte si pokyny na obalu aviváže a řiďte se pokyny o
používání dávkovače.

Přenos barev

• Oddělte bílé a světlé látky od tmavě zbarvených.
• Ihned vyjměte pranou dávku z pračky.

Nesprávná
teplota vody

Lehká změna
barvy kovu

Nesprávně namontovaný přívod
vody

• Zkontrolujte, zda jsou hadice připojeny ke správným
ventilům.

Nesprávné nastavení ohřívače
užitkové vody

• Zkontrolujte, zda ohřívač užitkové vody dodává vodu o
teplotě 48–60 °C (120–140 °F).

Normální jev

• Vzhledem ke kovovým vlastnostem nátěru použitého na
tomto jedinečném výrobku, může docházet při pohledu
z různých úhlů a při různém osvětlení k lehkým změnám
zbarvení.
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Než zavoláte servis
Problém

Možná příčina

Řešení

Zápach uvnitř
pračky

Pračka nebyla dlouho používána,
nebyl použit vysoce-účinný (HE)
prací prostředek doporučené jakosti,
nebo ho bylo použito příliš mnoho.

• Spusťte cyklus Čištění bubnu.
• Je-li zápach silný, budete možná muset cyklus Čištění
bubnu několikrát opakovat.
• Používejte pouze množství pracího prostředku
doporučené na jeho obalu.
• Používejte pouze vysoce účinný (HE) prací prostředek.
• Jakmile se pračka zastaví, ihned z ní vyjměte mokré
prádlo.
• Nechte dvířka pračky pootevřená, aby voda na vzduchu
vyschla. Je-li toto zařízení používáno dětmi nebo v jejich
blízkosti, je nutný přísný dozor. Nenechte děti hrát si na
pračce, s ní nebo uvnitř ní, ani na žádném jiném přístroji.

Únik pracího
prostředku

Nesprávně umístěná vložka pracího
prostředku

• Zkontrolujte, zda je vložka na prací prostředek správně
umístěna a dobře usazena. Nikdy neplňte prostředek nad
rysku maxima.

Nesprávné
dávkování
aviváže nebo
bělidla

Ucpaný dávkovač

• Každý měsíc vyčistěte dávkovací zásuvku a odstraňte
z ní nahromaděné chemikálie.

Náplň aviváže nebo bělidla
překročila rysku maxima.

• Zkontrolujte, zda používáte správné množství aviváže
nebo bělidla.

Problém s víčkem aviváže nebo
bělidla

• Zkontrolujte, zda jsou na dávkovači správně nasazena
víčka aviváže a bělidla, jinak nebude dávkování fungovat.
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