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SÚČASTI
ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK HAIER.

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte tieto pokyny. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu 
využívať zariadenie k vašej maximálnej spokojnosti a zaistiť bezpečnú a riadnu inštaláciu, použitie a údržbu.

Tento návod si uschovajte, aby ste ho mohli použiť kedykoľvek neskôr na zabezpečenie riadneho použitia 
zariadenia.

Ak zariadenie predáte, vyradíte alebo necháte vo vašom pôvodnom dome, vždy odovzdajte zároveň aj tento 
návod, aby sa nový majiteľ zariadenia mohol oboznámiť s pokynmi a bezpečnostnými varovaniami.

PRÍSLUŠENSTVO

Skontrolujte príslušenstvo a dokumentáciu 
podľa tohto zoznamu:

1× súprava s prívodnou hadicou 

1× návod na použitie

1× spodný kryt

1× konzola na vypúšťaciu hadicu

4× záslepky



PRÍPRAVA PRÁČKY

Odstráňte všetok obalový materiál, aby ste predišli vratkosti práčky, 
vrát. polystyrénového podstavca. Po otvorení obalu môžete 
na plastovom vrecúšku a plniacom otvore zaznamenať kvapky vody. 
To je normálne a je to spôsobené testami vykonávanými výrobcom.

POPIS

Táto schéma sa môže mierne líšiť od usporiadania vami kúpenej 
práčky a to z dôvodu neustáleho technického zdokonaľovania.

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY
PRÍPRAVA

Ovládací panel 

Držadlo dvierok

Horná doska
Dvierka práčky
Hlavný vypínač
Zásuvka na prací prostriedok

Kryt fi ltra 

Vypúšťacia hadica 

Prívodný ventil vody 

Napájací kábel

Skrutky zadného krytu

Zadný kryt práčky

Prepravné skrutky
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nepoužívajte rozbočovač ani predlžovací kábel. Je nutná samostatná uzemnená zásuvka, ktorá bude 
vždy ľahko prístupná.
Toto zariadenie je určené na prevádzku pri napájaní 220 – 240 V~50 Hz, výrobca nezodpovedá za škody 
spôsobené použitím iného než uvedeného napätia.
Toto zariadenie nepoužívajte, ak je napájací kábel poškodený. Ak je kábel poškodený, mal by ho vymeniť výrobca 
alebo autorizovaný servisný technik, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
Zástrčku nikdy nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel. Kábel odpojte uchopením priamo za zástrčku.
Počas použitia sa môžu zahriať dvierka, preto udržujte deti pri prevádzke práčky v dostatočne bezpečnej 
vzdialenosti.
Zásuvku na pracie prostriedky nikdy neotvárajte počas prania.
Pri inštalácii zariadenia sa uistite, že napájací kábel nie je zachytený ani prekrútený.

Toto zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti a nemalo by sa používať žiadnym iným 
spôsobom. Akékoľvek iné použitie môže spôsobiť neplatnosť záruky a môže byť nebezpečné.
Toto zariadenie musí byť uzemnené.
Nedotýkajte sa nikdy zariadenia, pokiaľ máte mokré ruky či nohy.
Práčku nestavajte na koberec, ktorý by blokoval vetracie otvory v spodnej časti práčky.
Túto práčku neinštalujte vonku ani do vlhkých priestorov. Nevystavujte ju dažďu ani vlhkosti.
Neinštalujte toto zariadenie blízko zdrojov tepla alebo na priame slnko.
Na práčku počas jej prevádzky neklaďte žiadne predmety.
Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel, nefunguje podľa predpokladov alebo je akýmkoľvek 
spôsobom poškodený.
Ak zástrčka nepasuje do vašej elektrickej zásuvky doma alebo bola z akéhokoľvek dôvodu odstránená, takúto 
odstránenú zástrčku bezpečne zlikvidujte, nezapájajte ju do zásuvky, aby nedošlo k riziku úrazu elektrickým 
prúdom. Pred likvidáciou odstráňte poistku.
Ak by ste odrezanú zástrčku zapojili do 13 A zásuvky, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pred údržbou a čistením zavrite prívod vody a odpojte zariadenie od zdroja energie.
Výrobca nezodpovedá za ŽIADNE úrazy ani škody spôsobené nesprávnou inštaláciou.
V prípade likvidácie starého zariadenia, ktoré má na dvierkach zámku alebo západku, demontujte ju, 
aby ste predišli prípadnému uviaznutiu detí vnútri zariadenia počas ich hry.
ODPORÚČANIA
Prací prostriedok alebo aviváž pri dlhodobom kontakte so vzduchom vyschnú a prilipnú k zásuvke na pracie 
prostriedky.
Aby k tomu nedošlo, dávkujte prací prostriedok alebo aviváž až tesne pred praním.
Predpranie odporúčame používať iba na veľmi špinavú bielizeň.
Neprekračujte maximálnu kapacitu bubna.

VAROVANIE:
Tento spotrebič nesmú obsluhovať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo psychickými schopnosťami, alebo osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, ak nie 
sú pod dozorom alebo ak neboli riadne poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou 
za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť vždy pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
Otvory nesmú byť upchaté kobercom.
Zariadenie v prípade nepoužívania odpojte od zdroja energie alebo vypnite.
Zariadenie nesmú ovládať deti.
Nepripájajte k prívodu horúcej vody.



PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY
INŠTALÁCIA

NASTAVENIE SPODNÉHO KRYTU

Než demontujete prepravné skrutky, nasaďte spodný kryt na dno práčky. 
Práčku položte (obr. 1), odskrutkujte nôžky a nasaďte spodný kryt štyrmi 
otvormi na zodpovedajúce otvory pre priskrutkovanie nôžok. Potom 
prestrčte skrutky krytom a priskrutkujte ich pevne späť ku dnu práčky 
(obr. 2).

Vyhnete sa tak vlhkosti a znížite hlučnosť práčky.

DEMONTÁŽ PREPRAVNÝCH SKRUTIEK

Prepravné skrutky sú určené na zaistenie komponentov vnútri práčky 
počas jej prepravy.

1. Demontujte zadnú dosku
2.  Demontujte štyri skrutky na zadnej strane a z práčky odstráňte 

stabilizátory.
3. Inštalujte zadnú dosku späť.
4.  Otvory po prepravných skrutkách zaslepte dodanými záslepkami.

Poznámka:

Prepravné skrutky a stabilizátory uschovajte 
na bezpečnom mieste na prípadné ďalšie použitie.

VYROVNANIE PRÁČKY

Práčka má nastaviteľné nôžky. Pred použitím by ste ich mali nastaviť tak, aby bola práčka 
vyvážená. Tým minimalizujete vibrácie a následný hluk počas jej použitia. Navyše tým 
zredukujete opotrebenie a prípadné trhliny. Odporúčame na vyváženie práčky použiť 
vodováhu. Zariadenie by malo byť vyvážené a stabilné.

Povoľte poistné matice a nastavte nôžky, potom matice opäť utiahnite. 

Pozrite obrázok vpravo.
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NAPÚŠŤACIA HADICA

1. Maticu napúšťacej hadice nasaďte na prípojku vodovodného 
kohútika.

2. Hadicu pripojte ku kohútiku studenej vody.
Nepripájajte k prívodu horúcej vody.

Poznámka: Pripojte k prívodu vody pomocou 
novej súpravy napúšťacej hadice, nepripájajte 
už použitú hadicu.
VYPÚŠŤACIA HADICA

1. Vypúšťaciu hadicu zaistite konzolou na vypúšťacej hadici, aby 
vypúšťaná voda nepretiekla. Vypúšťaciu hadicu nepredlžujte; 
ak potrebujete dlhšiu hadicu, konzultujte to so servisným technikom.

2. Odtok musí byť vo výške 80 – 100 cm. Aby vypúšťacia hadica 
nespadla, zaistite ju svorkami na zadnej stene práčky.

Poznámka: Vypúšťacia hadica nesmie ležať vo vode, 
mala by byť pripevnená a nemala by tiecť. Ak by 
vypúšťacia hadica ležala na zemi alebo ak by 
bola nižšie než 80 cm nad zemou, práčka bude 
privádzanú vodu nepretržite vypúšťať.

ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA
Pred pripojením k zdroju energie skontrolujte, že:

¬ Zásuvka je vhodná pre maximálny výkon práčky (z bezpečnostných dôvodov by mali 
mať poistky v silovom obvode kapacitu min. 13 A).

¬ Napätie by malo byť 220 – 240 V 50~Hz.

¬ Zástrčka práčky by mala presne zapadať do zásuvky.

¬ Práčku zapojte do uzemnenej zásuvky.
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OVLÁDACÍ PANEL

A Volič programov

B Hlavný vypínač

C Tlačidlo Start/Pause

D Tlačidlo Speed (rýchlosť odstredenia)

E Tlačidlo Temp (teplota prania)

F Tlačidlo Delay (odložený štart)

G Zásuvka na pracie prostriedky

H Displej

I Tlačidlo Intense (intenzívne pranie)

J Tlačidlo Extra rinse (dodatočné plákanie)

FUNKCIE

A ¬ Volič programov _ Otáčaním tohto voliča v smere / proti smeru hodinových ručičiek môžete 
zvoliť požadovaný program. K dispozícii je 11 programov. Hneď ako zvolíte 
požadovaný program, rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka.

B ¬ Hlavný vypínač _ Stlačením tohto tlačidla práčku zapnete. Opakovaným stlačením ju zase 
vypnete. Ak chcete práčku vypnúť, stlačte jemne toto tlačidlo na 2 sekundy, 
pretože tlačidlá sú citlivé na dotyk.

C ¬ Tlačidlo Start/Pause _ Po pripojení práčky do zásuvky a zvolení programu spustite pranie 
ľahkým stlačením tohto tlačidla. Počas prania môžete cyklus zastaviť ľahkým 
stlačením tlačidla a číslice na displeji sa rozblikajú. Opakovaným stlačením 
proces obnovíte.

D ¬ Tlačidlo Speed 
(nastavenie rýchlosti 
odstreďovania)

_ Jemným stlačením tohto tlačidla zvoľte požadovanú rýchlosť. 
Po nastavení rýchlosti sa rozsvieti zodpovedajúci indikátor.
Poznámka: Pre odlišné typy bielizne môžete nastaviť odlišnú 
teplotu vody aj rýchlosť odstreďovania. Ak nemáte žiadne 
špeciálne požiadavky, použite východiskové nastavenie.

E ¬ Tlačidlo Temp 
(teplota prania)

_ Ľahkým stlačením tohto tlačidla zvoľte požadovanú teplotu. Po nastavení 
teploty sa rozsvieti zodpovedajúci indikátor. Zvoľte teplotu podľa typu bielizne.
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F ¬ Tlačidlo Delay 
(odložený štart)

Jemným stlačením tohto tlačidla nastavíte spustenie prania až po určitom časovom 
intervale, rozsvieti sa zodpovedajúci indikátor. Môžete nastaviť interval v rozsahu 
0,5 – 24 hodín; každým stlačením tohto tlačidla pridáte polhodinu. Po nastavení 
stlačte tlačidlo Start/Pause, začne odpočítavanie nastaveného času 
(čas je zobrazený na displeji, kým program neskončí).
Poznámka: Časový interval pre odložený štart musí byť dlhší než 
čas programu; inak práčka spustí program okamžite.

G ¬ Zásuvka na 
prací prostriedok

_ Zásuvku otvorte, obsahuje tri časti:
Časť 1: prací prostriedok na predpranie
Časť 2: prací prostriedok pre programy 1 až 9.
Časť 3: aviváž, zmäkčovadlo, vône a pod.

H ¬ Displej _ Tu sa zobrazia informácie ako zostávajúca dĺžka prania a chybové hlásenie.
Poznámka: Po zapnutí sa displej rozsvieti a začne sa odpočítavať čas 
zostávajúci do konca programu. Pretože sa tlak a teplota vody môžu 
líšiť, je možné zodpovedajúcim spôsobom upraviť zostávajúci čas. 
Ak bielizeň nie je počas odstreďovania v bubne rovnomerne rozložená, 
môže sa zostávajúci čas automaticky predĺžiť. To je celkom normálne.

I ¬ Tlačidlo Intense 
(intenzívne 
pranie)

Ak je bielizeň silne znečistená, toto tlačidlo stlačte pred spustením programu. 
Po stlačení tlačidla sa dĺžka prania predĺži.

J ¬ Tlačidlo 
Extra rinse 
(dodatočné 
plákanie)

Stlačte toto tlačidlo a práčka program doplní o ďalšie plákanie. Dodatočné plákanie 
zvolíte jedným stlačením tohto tlačidla. Na displeji sa zobrazí „P--1“. Opakovaným 
stlačením zvolíte ďalšie dve alebo tri dodatočné plákania a na displeji sa zobrazí 
„P- -2“ alebo „P- -3“. Počas cyklu je aktivované ďalšie plákanie a svieti kontrolka 
Extra Rinse. Na displeji sa striedavo zobrazuje „P--1/2/3“ a zostávajúci čas 
programu. Po dokončení dodatočného plákania kontrolka i displej zhasnú.

Poznámka: Túto funkciu zvoľte, ak vyberiete program 1-9.

Nevyvážené naplnenie bubna

Vaša práčka je vybavená špeciálnym elektronickým zariadením, ktoré predchádza nevyváženému bubnu 
pri odstreďovaní.

V rámci predchádzania nadmerným vibráciám práčka bielizeň v bubne pred každým odstreďovaním 
rovnomerne rozloží súvislým otáčaním bubna o trochu vyššou rýchlosťou než pri bežnom praní.

Ak sa aj po opakovaných pokusoch bielizeň nerozloží rovnomerne, práčka bielizeň odstredí pri nižšej 
rýchlosti, než aká bola nastavená.

Ak by bielizeň v bubne bola vyslovene výrazne nevyvážená, práčka sa namiesto odstreďovania pokúsi 
o rozloženie hmotnosti, čo môže trvať celkovú dĺžku odstreďovania. Na displeji sa zobrazí „UNB“.



POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
VÝBER PROGRAMU
JEDNOTLIVÉ PRIEHRADKY ZÁSUVKY

 1 .. Priehradka pre predpranie
 2 .. Priehradka na prací prostriedok
 3 .. Priehradka na zmäkčovadlo a iné prísady

Prednastavená rýchlosť 
odstreďovania

Program Max. teplota Predvoľba 2 3 1 Odporúčaná bielizeň HW60-1202D HW50-1002D
1 Wool (vlna) - - do 40 °C 30 °C Vlnená bielizeň 500 ot./min. 400 ot./min.

2 Synthetic 
(syntetika)

- - do 60 °C 40 °C Mierne znečistená 
bavlnená, ľanová 
a syntetická 
bielizeň

1 000 ot./min. 1 000 ot./min.

3 Eco (bavlna, 
ekopranie)

- - do 90 °C 40 °C Bavlnená bielizeň 1 000 ot./min. 1 000 ot./min.

4 Štandard 
(bavlna, 
štandardné 
pranie)

- - do 90 °C 40 °C Bavlnená bielizeň 1 000 ot./min. 1 000 ot./min.

5 Prewash 
(predpranie)

- - do 90 °C 40 °C Silne znečistená 
bielizeň

1 000 ot./min. 1 000 ot./min.

6 Quick (rýchly 
program)

- - do 30 °C 30 °C Ľahko znečistená 
bielizeň

1 000 ot./min. 1 000 ot./min.

7 Sport (šport) - - do 40 °C 30 °C Športové odevy 1 000 ot./min. 1 000 ot./min.

8 Mix (zmes) - - do 60 °C 40 °C Bavlna alebo 
syntetika

1 000 ot./min. 1 000 ot./min.

9 Delicate 
(jemná)

- - do 40 °C 30 °C Jemné a chúlostivé 
tkaniny

1 000 ot./min. 1 000 ot./min.

10 Rinse 
(plákanie)

- - - - / 1 200 ot./min. 1 000 ot./min.

Spin 
(odstreďovanie)

- - - - / 1 200 ot./min. 1 000 ot./min.

 Áno  Nie  Voliteľné



POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE

HW60-1202D HW50-1002D
Napájanie 220 – 240 V~50 Hz 220– 240 V~50 Hz
Max. prevádzkové napätie (A) 10 10
Tlak vody (MPa) 0,03≤p≤1 0,03≤p≤1
Max. náplň (kg) 5 6
Rýchlosť odstreďovania (ot./min.) 1 000 1 200
Max. výkon (W) 2 000 2 000
Rozmery (V × H × Š mm) 840 × 450 × 595 850 × 520 × 595
Čistá hmotnosť (kg) 62 65



POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
POSTUP PRI PRANÍ

Táto práčka je určená iba na domáce použitie. V prípade použitia práčky 
na komerčné účely stráca záruka platnosť. Nepoužívajte ju na iné účely, 
než na ktoré je určená. Dodržujte pokyny uvedené na odevných štítkoch vašej 
bielizne a perte iba bielizeň vhodnú do práčky.

NAPÁJANIE

Práčku pripojte k napájaniu (220 – 240V ~ 50Hz).

PRIPOJENIE VODY

Práčku by ste k prívodu vody mali pripojiť pomocou novej súpravy hadice; nepripájajte 
už použitú hadicu.

Pripojte k prívodu vody pomocou štandardného 3/4" kohútika so závitom.

Tlak vody nesmie byť nižší než 0,03 Mpa a vyšší než 1 Mpa.

PRÍPRAVA BIELIZNE

¬ Bielizeň rozdeľte podľa typu tkaniny (bavlna, syntetika, vlna alebo hodváb) 
a miery znečistenia.

¬ Oddeľte bielu a farebnú bielizeň. Novú farebnú bielizeň vyperte prvýkrát v ruke, 
aby ste zistili, či napr. nepúšťa farbu.

¬ Vyprázdnite vrecká (kľúče, mince a pod.) a odstráňte tvrdšie dekoratívne predmety 
(napr. brošne).

Upozornenie: Škody spôsobené gombíkmi, brošňami, zipsami, 
sponami, mincami alebo inými predmetmi, nie sú zahrnuté v záruke. 
Odevy s vyššie uvedenými predmetmi pred praním vložte 
do pracieho vrecúška.

¬ Zapnite zipsy a háčiky, skontrolujte, či sú gombíky pevne prišité a malé kusy odevov 
ako ponožky, remienky, podprsenky a pod., vložte do pracieho vrecúška.

¬ Rozložte veľké kusy bielizne ako prestieradlá, prikrývky a pod.

¬ Košele otočte naruby.



POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
PLNENIE PRÁČKY
PLNENIE PRÁČKY 

Otvorte dvierka práčky, vložte do nej bielizeň, jeden kus po druhom. Dvierka pevne 
zavrite.

¬ Pri prvom použití práčky nechajte jeden program prebehnúť naprázdno, bez bielizne, 
aby ste predišli prípadnému poškodeniu bielizne olejom alebo znečistenou vodou, ktoré 
mohli v práčke zostať. Pred praním by ste mali práčku spustiť bez bielizne, ale s pracím 
práškom, v programe pri 60 °C.

¬ Práčku nepreťažujte.

VÝBER PRACIEHO PROSTRIEDKU

Účinnosť prania a konečný výsledok sú dané kvalitou použitého pracieho prostriedku. 
Dobré pracovné výsledky dosiahnete so špeciálnym nepenivým pracím prostriedkom. 
Pre syntetiku a vlnenú bielizeň používajte špecifi cké pracie prostriedky. Nepoužívajte 
prostriedky na chemické čistenie, ako je trichlóretylén a pod.

Poznámka: Nepoužívajte nadmerné množstvo pracieho prostriedku. 
Dodržujte pokyny výrobcu o dávkovaní pracieho prostriedku 
uvedené na obale.

DOPLNENIE PRACIEHO PROSTRIEDKU

Vysuňte zásuvku na prací prostriedok a nasypte/nalejte do zodpovedajúcich priehradiek 
požadované množstvo pracieho prostriedku a aviváže. Zásuvku zavrite. (Pozrite pokyny pre 
zásuvku) Pozrite kapitolu „Výber programu“.

Upozornenie: 

¬ Pri predpraní by mal byť prací prostriedok pridaný ako do priehradky 1, tak 2. 
Pri ostatných programoch nepridávajte prací prostriedok do priehradky 1.

¬ Tekutý prací prostriedok používajte podľa pokynov na obale. Nepoužívajte tekutý 
prací prostriedok, ak ste zvolili predpranie alebo odložený štart prania.

¬ Nepoužívajte príliš mnoho aviváže; v opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu 
umelých vlákien.

VÝBER PROGRAMU

Aby bol výsledok prania čo najlepší, zvoľte program zodpovedajúci vášmu typu 
bielizne. Požadovaný program vyberiete otočením voliča programov.

VÝBER DOPLNKOVEJ FUNKCIE

Zvoľte požadované možnosti. (Pozrite „Ovládací panel“ na str. 08 a 09)



POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
NASTAVENIE TEPLOTY PRANIA

Stlačte a podržte tlačidlo teploty, kým nenastavíte požadovanú teplotu.

VÝBER RÝCHLOSTI ODSTREDENIA

Stlačte a podržte tlačidlo rýchlosti odstreďovania, kým nenastavíte požadovanú 
rýchlosť. Nastavenie teploty a rýchlosti odstreďovania nájdete v časti „Funkcie“ 
kapitoly „Ovládací panel“ na str. 08 a 09. Odporúčame zvoliť navrhnuté hodnoty.

PRANIE

Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pauza). Práčka bude prať podľa vopred 
nastavených programov. Po dokončení cyklu sa práčka automaticky zastaví. Na displeji sa zobrazí „End“ (koniec). 
Otvorte dvierka práčky a vyberte bielizeň. Asi po 5 minútach sa práčka automaticky vypne.

PO UKONČENÍ PRANIA

Vypnite prívod vody a odpojte napájací kábel. Otvorte dvierka práčky, aby ste zabránili 
vzniku zápachu a hromadeniu vlhkosti. Nechajte dvierka v čase nečinnosti práčky 
otvorené.

RADY NA ÚSPORU ENERGIE

1. Zhromaždite toľko bielizne, aby ste dali dohromady jednu celú dávku.
2. Vyvarujte sa preťažovania práčky.
3. Pri predpraní používajte iba silne znečistenú bielizeň.
4.  Pre mierne znečistenú bielizeň zvoľte program Quick a znížte množstvo pracieho prostriedku.
5.  Zvoľte správnu teplotu vody. Moderné pracie prostriedky sú veľmi účinné aj pri teplotách nižších než 60 °C. 

Vyššie teploty než 60 °C používajte iba pre silne znečistenú bielizeň.
6.  Dodržujte pokyny výrobcu o dávkovaní pracieho prostriedku uvedené na obale, aby ste zbytočne nepoužívali 

nadmerné množstvo.



POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
TABUĽKA SYMBOLOV

Odolný materiál

Jemné tkaniny

Prať pri 95 °C

Prať pri 60 °C

Prať pri 40 °C

Prať pri 30 °C

Ručné pranie

Nesmie sa prať

Vlnená priadza

Je možné bieliť v studenej vode

Nebieliť

Žehliť pri 200 °C

Žehliť pri 150 °C

Žehliť pri 100 °C

Nežehliť

Čistiť chemicky akýmkoľvek prostriedkom

Čistiť chemicky perchloridom

Čistiť chemicky

Nečistiť chemicky

Sušiť naplocho

Sušiť zavesením

Sušiť na ramienku

Sušiť v sušičke, pri normálnej teplote

Sušiť v sušičke, pri zníženej teplote

Nesušiť v sušičke

ORIENTAČNÉ ÚDAJE PRE BIELIZEŇ

Prestieradlo (na jednolôžko) Bavlna Asi 800 g

Pokrývka Vlna Asi 3 000 g

Bielizeň zo zmesi / Asi 800 g

Bunda Bavlna Asi 800 g

Džínsy / Asi 800 g

Pracovná kombinéza Bavlna Asi 950 g

Dámske pyžamo / Asi 200 g

Košeľa / Asi 300 g

Ponožky Zmes Asi 50 g

Tričko Bavlna Asi 300 g

Spodná bielizeň Zmes Asi 70 g



ÚDRŽBA
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O PRÁČKU
PO UKONČENÍ PRANIA

Po každom praní zatvorte vodovodný kohútik a odpojte práčku 
od zdroja energie. Otvorte dvierka práčky, aby ste zabránili 
vzniku zápachu a hromadeniu vlhkosti. 

ČISTENIE ZÁSUVKY NA PRACIE PROSTRIEDKY

Zásuvku vytiahnite a stlačte modrú západku v priehradke 
na aviváž (1), vypláchnite ju pod studenou tečúcou vodou 
a zasuňte ju späť do práčky.

ČISTENIE PRÁČKY

Pred čistením a údržbou práčku odpojte od zdroja energie. 
Povrch práčky a gumové časti umyte mäkkou utierkou 
namočenou v tekutom čistiacom prostriedku. Nepoužívajte 
organické chemikálie ani žieraviny.

ČISTENIE FILTRA

Filter čistite raz mesačne:

Do drážky na kryte fi ltra zasuňte plochý skrutkovač a ťahom otvorte, nepoužívajte nadmernú silu (obr. 1).

Gumovú hadicu vyklopte a vložte pod ňu vhodnú nádobu, vodu vypustite vybratím zátky (obr. 2-3).

Zátku nasaďte späť a hadicu zase zacvaknite (obr. 4-5).

Vyskrutkujte fi lter a opláchnite ho pod tečúcou vodou, vložte ho späť a zavrite kryt (obr. 6-7-8).

Filter musíte vrátiť späť na miesto, inak by mohla práčka tiecť.



ÚDRŽBA
PRÍVODNÝ VENTIL VODY A FILTER PRÍVODNÉHO VENTILU

Aby nedošlo k upchatiu prívodu vody cudzím predmetom, pravidelne čistite prívod vody 
a prívodný fi lter.

PREPRAVA PRÁČKY

V prípade sťahovania práčky na iné miesto inštalujte späť prepravné skrutky, ktoré ste pred jej inštaláciou 
odstránili, aby ste tak predišli jej poškodeniu. Pozrite nižšie uvedený obrázok.

1. Demontujte zadnú dosku.

2. Vyberte záslepky.

3.  Inštalujte syntetické stabilizátory a prepravné skrutky 

a utiahnite ich kľúčom.

4. Inštalujte zadnú dosku späť.

DLHODOBÉ VYRADENIE Z PREVÁDZKY

Ak nebudete práčku dlhší čas používať, vytiahnite ju zo zásuvky a zatvorte vodovodný 
kohútik. Otvorte dvierka práčky, aby ste zabránili vzniku zápachu a hromadeniu 
vlhkosti. Nechajte dvierka v čase nečinnosti práčky otvorené.



ÚDRŽBA
KÓDY NA DISPLEJI
KÓDY NA DISPLEJI A ŠPECIÁLNE FUNKCIE
KÓDY PRÍČINY RIEŠENIE

Err1 ¬ Dvierka nie sú riadne dovreté. _ Zavrite dvierka poriadne.

Err2 ¬ Chyba odtoku, voda nevytiekla 
do 6 minút.

_ Vyčistite fi lter a skontrolujte, či nie je upchatá vypúšťacia hadica. 
Ak problém trvá, obráťte sa na servisného technika.

Err3 ¬ Snímač teploty nie je správne pripoje-
ný alebo je poškodený.

_ Kontaktujte servisného technika.

Err4 ¬ Chyba vyhrievacieho telesa 
(objaví sa po ukončení cyklu). 

_ Zmenšite objem bielizne a potom program znovu spustite. 
Ak problém trvá, obráťte sa na servisného technika.

Err5 ¬ Voda nedosiahla stanovenú hladinu 
do 8 minút.

_ Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik a tlak vody je normálny. 
Ak problém trvá, obráťte sa na servisného technika.

¬ Vypúšťacia hadica nie je 
vo výške min. 80 cm.

_ Vypúšťaciu hadicu inštalujte do výšky 80 – 100 cm.

¬ Vypúšťacia hadica leží vo vode. _ Uistite sa, že vypúšťacia hadica neleží vo vode.

Err6 ¬ Porucha motora. _ Kontaktujte servisného technika.

Err7 ¬ Porucha motora. _ Kontaktujte servisného technika.

Err8 ¬ Voda prekročila bezpečnostnú hladinu. _ Kontaktujte servisného technika.

End ¬ Koniec pracieho cyklu.

1:25 ¬ Zostávajúci čas 1 hodina 25 minút.

19:25 ¬ Stavová informácia: Nastavený čas pre odložený štart programu.

UNb Po dokončení posledného plákania 
sa nepodarilo odstreďovanie, pretože 
bielizeň v bubne nebola dobre vyvážená.

Doplňte bielizeň alebo znovu spustite odstreďovanie.

¬ Funkcia zámky ovládacieho panelu: Po spustení programu stlačte zároveň tlačidlo „Delay“ a „Start/Pause“ 
a podržte ich asi 3 sekundy. Od tej chvíle nebude možné práčku pomocou tlačidiel a voličov ovládať. Ovládanie 
odomknite opäť stlačením tlačidla „Delay“ a „Start/Pause“ zároveň a ich podržaním počas 3 sekúnd. Na displeji 
sa zobrazí „CLOK“.
¬ Funkcia pamäte: V prípade výpadku prúdu alebo nutného odpojenia práčky od zdroja energie počas prania 
sa aktuálne nastavenie uloží do pamäte a po obnovení dodávky energie je použité.
¬ Program zrušíte:
Stlačte tlačidlo „Start/Pause“, potom vypnite napájanie a program sa automaticky zruší. Zvoľte iný program opäť 
otočením gombíka programov. Ak je aktivovaná zámka ovládacieho panelu, nemôžete program zrušiť.
V prípade potreby môžete zrušiť zvuk alarmu. Postupujte nižšie uvedeným spôsobom:
Práčku zapnite a otočte voličom programov na odstreďovanie, potom stlačte tlačidlo „Delay“ a „Extra rinse“ 
a podržte ich 3 sekundy. Zobrazí sa „bEEP OFF“, čo znamená, že ste zrušili zvuk alarmu. Ak chcete zvuk alarmu 
opäť obnoviť, postupujte vyššie uvedeným spôsobom a na displeji sa zobrazí „bEEP ON“.



ÚDRŽBA
RIEŠENIE PROBLÉMOV
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Nasledujúce okolnosti nie sú známkou problému. Nevolajte servis, kým si neoveríte, že ide naozaj o problém.

PORUCHA PRÍČINY RIEŠENIE

Práčka nefunguje ¬ Nedostatočné pripojenie k zdroju energie.
¬ Výpadok prúdu.
¬ Nedovreté dvierka práčky.
¬ Nezapli ste práčku.

_ Skontrolujte pripojenie k zdroju energie.
_ Skontrolujte napájanie.
_ Zavrite dvierka poriadne.
_ Uistite sa, že ste práčku zapli.

Práčka nenapúšťa 
vodu.

¬ Nestlačili ste tlačidlo Start/Pause (Štart/Pauza).
¬ Nie je otvorený vodovodný kohútik.
¬ Tlak vody je nižší než 0,03 MPa.
¬ Prívodná hadica je zamotaná.
¬ Prerušenie dodávky vody.
¬ Tlačidlo výberu programu nie je správne nastavené.
¬ Nedovreté dvierka práčky.
¬ Filter prívodnej hadice je upchatý.

_ Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pauza).
_ Otvorte vodovodný kohútik.
_ Skontrolujte tlak vody.
_ Skontrolujte napúšťaciu hadicu.
_ Skontrolujte dodávku vody.
_ Nastavte tlačidlo výberu programu správne.
_ Zavrite dvierka poriadne.
_ Uvoľnite fi lter prívodnej hadice.

Práčka počas 
napúšťania zároveň 
vypúšťa.

¬ Vypúšťacia hadica nie je vo výške min. 80 cm.
¬ Vypúšťacia hadica leží vo vode.

_ Vypúšťaciu hadicu inštalujte 
do výšky 80 – 100 cm.
_ Uistite sa, že vypúšťacia hadica neleží vo vode.

Práčka nevypúšťa. ¬ Upchatá vypúšťacia hadica.
¬ Koniec vypúšťacej hadice je vyššie než 100 cm 
nad zemou.
¬ Je upchatý fi lter.

_ Uvoľnite vypúšťaciu hadicu.
_ Skontrolujte, či koniec vypúšťacej hadice 
je nižšie než 100 cm nad zemou.
_ Uvoľnite fi lter.

Počas 
odstreďovania 
dochádza k silným 
vibráciám.

¬ Nevyskrutkovali ste všetky prepravné skrutky.
¬ Práčka stojí na nerovnom povrchu alebo nie je 
vyvážená.
¬ Vložili ste do práčky viac než 6 (5) kg bielizne.

_ Odstráňte všetky prepravné skrutky.
_ Skontrolujte, či práčka stojí na rovnom 
povrchu a je vyvážená.
_ Znížte objem bielizne v bubne.

Práčka sa zastavila 
pred dokončením 
prania.

¬ Výpadok prúdu alebo dodávky vody. _ Skontrolujte napájanie alebo prívod vody.

Program sa zastaví 
na určitý čas.

¬ Práčka zobrazila chybové hlásenie
¬ Nie je práčka vo fáze namáčania bielizne?

_ Skontrolujte kódy na displeji.
_ Zrušte ju stlačením tlačidla plákania alebo 
opäť tlačidlom Start/Pause.

V bubne je nadmerné 
množstvo peny, 
ktorá sa dostala 
až do zásuvky 
na prací prostriedok.

¬ Použili ste prací prostriedok na ručné pranie alebo 
penivý prací prostriedok.
¬ Použili ste nadmerné množstvo pracieho 
prostriedku.

_ Skontrolujte, či používate vhodný prací 
prostriedok.
_ Znížte dávku pracieho prostriedku.

Automatické 
upravenie dĺžky 
prania.

¬ Dĺžka prania bude upravená. _ To je normálne a nemá to vplyv 
na funkčnosť.

Práčka 
neodstreďuje. 

¬ Bielizeň je nevyvážená. _ Doplňte bielizeň alebo znovu spustite 
odstreďovanie.



Ospravedlňujeme sa za akékoľvek prípadné problémy spôsobené drobnými nezrovnalosťami 
v týchto pokynoch, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku zdokonaľovania a vývoja našich výrobkov.

0020506782

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické 
a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, 
obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých 
krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu 
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu 
pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych 
vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie 
odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného 
miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi 
udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie 
od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné 
informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi kácií sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia 
a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.


