
Vydání 1 - 20/10/09

Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití

Důležité – Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny

Pokyny obsahují důležité informace, které vám pomohou využívat zařízení k vaší maximální spokojenosti 
a zajistit bezpečnou a řádnou instalaci, použití a údržbu.

 Pračka 
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  Bezpečnostní informace 

Důležité – Před instalací si přečtěte tyto pokyny

 Před použitím 

• Toto zařízení je určeno pouze pro použití 
ve vnitřních prostorách. .

• Spotřebič MUSÍTE umístit na pevný a rovný 
povrch.

• Nestavte spotřebič tam, kde je vystaven 
přímému slunci nebo zdrojům tepla, protože by 
mohlo dojít k poškození plastových a pryžových 
součástí.

• Varování: Zajistěte odstranění všech 
3 přepravních šroubů.

• Zajistěte přímé připojení spotřebiče 
k domácímu přívodu vody.

• Varování: Tato pračka MUSÍ být připojená 
k přívodu studené vody.

• Zajistěte, aby veškeré elektrické připojení bylo 
tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

• Zajistěte, aby byl spotřebič zapojený 
do samostatné uzemněné zásuvky, která je 
snadno dostupná.

• Zkontrolujte, že se napájecí kabel nezachytil 
pod nebo do spotřebiče a vyvarujte se 
poškození napájecího kabelu.

• Nepřipojujte spotřebič ke zdroji energie, dokud 
není dokončena jeho instalace.

• Toto zařízení je určeno pouze pro použití 
v domácnosti a není vhodné pro komerční 
použití.

• Zkontrolujte, že jsou spoje a napojení hadic 
utěsněné a že netečou. Pokud by tekly, pračku 
nepoužívejte, dokud tuto závadu neodstraníte.

 Během použití 

• Tento spotřebič nesmí používat děti ani osoby 
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
psychickými schopnostmi, s nedostatečnými 
zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod 
dozorem nebo pokud nebyly řádně poučeny. 
Děti by měly být vždy pod dozorem, aby si se 
spotřebičem nehrály.

• Nepoužívejte kabel, pokud je poškozený, 
zajistěte jeho výměnu autorizovaným servisním 
technikem, aby se zabránilo vzniku nebezpečné 
situace.

• Nepoužívejte tento spotřebič, pokud některé 
díly chybí nebo jsou poškozené.

• Používejte pouze prací prostředky vhodné pro 
automatické pračky a dodržujte doporučení 
výrobců pracích prostředků.

• Nepokládejte na pračku žádné těžké předměty 
ani zdroje tepla nebo vlhka.

• Nezakrývejte spotřebič během provozu, 
protože byste tak mohli zablokovat větrací 
otvory.

• Nedotýkejte se spotřebiče ani s ním 
nemanipulujte, pokud máte mokré ruce či nohy.

• Neotevírejte během praní zásuvku na prací 
prostředek.

• Nedotýkejte se během praní průzoru (dvířek) - 
zahřívá se.

• Nesnažte se dvířka otevřít násilím. Dvířka jsou 
vybavená bezpečnostním zámkem, který se 
deaktivuje 2-3 minuty po ukončení pracího 
programu.

• Neotevírejte dvířka, pokud v okénku vidíte 
vodu.

• Neperte v horké vodě pěnové a houbovité 
materiály.

• Neodpojujte v případě výskytu hořlavého 
plynu v ovzduší pračku od zdroje energie, ani ji 
ke zdroji nepřipojujte.

• Nepoužívejte hořlavé prací prostředky, spreje 
ani chemické čisticí prostředky v pračce ani v její 
blízkosti.

• Nepokoušejte se spotřebič vlastními silami 
opravit.

 Kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis. 



4

Popis 

Seznamte se s níže uvedenými součástmi a příslušenstvím

Přední strana
1. Zásuvka pro prací prostředky
2. Horní panel
3. Tlačítko Power (napájení)
4. Otočný volič nastavení programu
5. Tlačítko Speed (nastavení otáček)
6. Tlačítko Intense (intenzivní praní)
7. Tlačítko Start/Pause
8. Dvířka

Zadní strana
9. Filtr
10. Přívodní ventil
11. Napájecí kabel
12. Šroub zadní desky ×4
13. Zadní deska
14. Vypouštěcí hadice
15. Přepravní šrouby ×4

Dodané příslušenství

Přívodní hadice x1 Spona hadice x 1 Plastové záslepky x 4 Návod k použití x 1 Spodní kryt x1

Nářadí nezbytné pro instalaci

Šroubovák (střední) Plochý šroubovák (velký)

13mm a 16mm klíče Vodováha

Pokud máte poškozené díly, nebo vám některé chybí, 
kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.
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Instalace 

Vybalení vaší pračky
Upozornění: K vybalení a manipulaci 
pračky je zapotřebí 2 lidí, 
doporučujeme používat rukavice.

a. Opatrně odstraňte veškerý obalový materiál, 
včetně pěnového podstavce, a řádně ho 
zlikvidujte.

Poznámka: 
Po otevření můžete uvnitř bubnu zaznamenat 
kapky vody apod. To je normální, protože každý 
spotřebič je výrobcem testován.

b. Uvolněte vypouštěcí hadici a napájecí kabel 
z držáků na zadní straně pračky (1).

Odstranění přepravních šroubů
Důležité: Přepravní šrouby jsou určeny 
k zajištění pohyblivých komponentů 
uvnitř pračky během její přepravy. 
MUSÍ být odstraněny před jejím 
uvedením do provozu.

a. Demontujte zadní desku
b. Demontujte čtyři šrouby na zadní straně 

a z pračky odstraňte syntetické stabilizátory.
c. Instalujte zadní desku zpět.
d. Otvory po přepravních šroubech zaslepte 

plastovými zátkami.

Poznámka:
1. Při montáži zadního krytu zpět musí vypouklá 

část směřovat ven, zadní kryt nasaďte 
do dvou mezer tak, jak je uvedeno na obr. e.

2. Přepravní šrouby a syntetické stabilizátory 
uschovejte na bezpečné místo pro pozdější 
použití.

Držák 
hadice/
kabelu
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Instalace

Vyvážení vaší pračky
Před použitím se MUSÍTE ujistit, že je pračka 
vyvážená - zkontrolujte vodováhou (5).

Tím minimalizujete vibrace a následný hluk 
během jejího použití a navíc redukujete 
opotřebení a případné trhliny.

Vyrovnejte pomocí nastavitelných nožek, které 
jsou ve spodní části spotřebiče.

Nejdřív nožky nastavte 
rukou, abyste spotřebič 
vyrovnali, potom utáhněte 
matice pomocí 16mm 
francouzského klíče (6).

Připojení přívodní hadice
Důležité: Tato pračka MUSÍ být 
připojená k přívodu studené vody.

Připojte přívodní hadici, zahnutý konec připojte 
k přívodu vody na zadní straně pračky (7). Rovný 
konec připojte k vodovodnímu potrubí (8). Před 
připojením se ujistěte, že jsou všechna těsnění 
na místě.

Důležité: Matici připojení hadice 
utáhněte pouze rukou - nepřetáhněte.

Připojení vypouštěcí hadice
Důležité: Výška vrcholu ohybu 
vypouštěcí hadice MUSÍ být ve výšce 
80 - 100 cm nad zemí (9).

Nasaďte vypouštěcí hadici 
do držáku hadice (10) 
a připevněte ho ke zdi apod. 
do správné výšky.

Pre-Wash

Wool

Power

Cotton Time to endQuick Wash

C。90

C。60

C。40

C。40

C。30
60’

30’

15’

1400

1000

800

400

Synthetic

Spin

Cold

Speed
Stop

Intense Start/Pause

HW50-1010A

Pre-Wash

Wool

Power

Cotton Time to endQuick Wash

C。90

C。60

C。40

C。40

C。30
60’

30’

15’

1400

1000

800

400

Synthetic

Spin

Cold

Speed
Stop

Intense Start/Pause

HW70-1470

Přívodní 
hadice

Přívodní 
hadice

Přívodní 
ventil

Max. 
100 cm

Min. 
80 cm
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Instalace

Připojení vypouštěcí hadice - možnosti
K dispozici jsou tři možnosti připojení:

Obecně: Konec vypouštěcí hadice nesmí být 
pod vodou, musí být bezpečně upevněn a otvor 
hadice musí být volný. Pokud je vypouštěcí hadice 
umístěna na podlaze nebo pokud je její výška 
menší než 80cm, pračka bude přiváděnou vodu 
nepřetržitě vypouštět.

Doporučujeme vypouštěcí hadici neprodlužovat, 
pokud to není vysloveně nezbytné. Prodloužená 
část musí mít stejný průměr a nesmí být delší než 
250 cm.

1. možnost: Do odpadní trubky

Odpadní trubka by měla mít průměr asi 36 mm, 
což umožní vytvoření vzduchové mezery mezi 
hadicí a trubkou.

2. možnost: Do odpadu umyvadla

Pokud rozdvojka odpadu umyvadla ještě nebyla 
použita, musíte nejdřív odstranit případnou 
záslepku.

Vypouštěcí hadici nasaďte na rozdvojku odpadu 
a připevněte ji zajišťovací svorkou.

Poznámka: 
Zkontrolujte, že je hadice nadzdvihnutá 
(v oblouku), aby se voda z umyvadla nedostávala 
do pračky.

3. možnost: Přímo do umyvadla

Pomocí držáku hadice zavěste hadici přímo 
za okraj umyvadla (zajistěte, aby hadice byla 
ve správné výšce).

Možnost odvodu 1

Možnost odvodu 2

Možnost odvodu 3

Odpadní 
trubka

Odpad 
umyvadla

Oblouk

Umyvadlo
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Instalace

Elektrické zapojení
Jakákoliv elektroinstalace nezbytná 
pro instalaci této pračky MUSÍ 
být provedena kvalifi kovaným 
elektrikářem.

Varování: TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT 
UZEMNĚNÉ.

Před jakýmkoliv elektrickým připojováním 
zkontrolujte, že:
• Zásuvka je vhodná pro maximální výkon 

pračky (pojistky v silovém obvodu musí mít 
kapacitu 13 A).

• Napětí by mělo být 
stejné, jako je uvedeno 
v technických údajích 
(str. 19) a na štítku 
na spotřebiči (umístění 
viz obrázek).

• Spotřebič by měl být 
uzemněný a v souladu 
s platnými zákony.

Štítek spotřebiče

• Dodatečné uzemnění není nutné, pokud je 
uzemněná zástrčka i zásuvka.

 V případě potřeby instalujte dodatečný 
zemnící kabel k zemnicí svorce na zadní 
straně pračky a uzemněte.

• Po instalaci pračky musí být zásuvka snadno 
dostupná.

• Nedoporučujeme používat adaptéry, 
rozdvojky a prodlužovací kabely.

• Spotřebič musí být připojen k napájení 
střídavým napětím 220-240 V~ 50 Hz pomocí 
tříkolíkové zásuvky, vhodně uzemněné 
a chráněné 13A pojistkou.

• Pokud by bylo nutné pojistku vyměnit, 
musíte použít 13A pojistku schválenou podle 
BS1363/A.

• Zástrčka obsahuje snímací kryt pojistky, 
který musí být po výměně pojistky nasazen 
zpět. V případě ztráty nebo poškození krytu 
pojistky nesmí být zástrčka použita, dokud 
není namontován nový kryt pojistky nebo 
není vyměněna celá zástrčka.
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Funkce ovládacího panelu 

 

1. Zásuvka pro prací 
prostředky

2. Tlačítko Power (napájení) 
(& podsvícené)

3. Volič programů
4. Tlačítko Speed (nastavení 

otáček)
5. Tlačítko Intense (intenzivní 

praní)
6. Tlačítko Start/Pause

1. Zásuvka pro prací prostředky

Zásuvka je rozdělena na tři přihrádky:
1. Prací prostředek
2. Změkčovací prostředek
3. Prací prostředek pro předpírku

2. Tlačítko Power (napájení)
 Stisknutím tohoto tlačítka pračku zapnete. Pro 

vypnutí stiskněte a podržte 2 sekundy.

3. Volič programů
 Otáčením tohoto voliče ve/proti směru 

hodinových ručiček můžete zvolit 
požadovaný program. K dispozici je 
9 programů. Jakmile zvolíte požadovaný 
program, rozsvítí se odpovídající kontrolka.

4. Tlačítko Speed (nastavení otáček)
 Lehkým stisknutím tohoto tlačítka zvolte 

požadovanou rychlost. Po nastavení rychlosti 
se rozsvítí indikátor.

Pokračování na další straně
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Funkce ovládacího panelu

5. Tlačítko Intense (intenzivní praní)
 Lehce stlačte toto tlačítko, rozsvítí se 

kontrolka. Můžete podle stupně znečištění 
prádla prodloužit dobu praní, dobu máchání 
v hlavním pracím cyklu zvoleného programu.

6. Tlačítko Start/pause
 Po připojení pračky do zásuvky a zvolení 

programu spusťte praní lehkým stisknutím 
tohoto tlačítka. Během praní můžete proces 
přerušit lehkým stisknutím tohoto tlačítka, 
displej začne blikat.

 Opakovaným stisknutím proces obnovíte. 
Během praní můžete cyklus úplně zrušit 
stisknutím tohoto tlačítka, a jakmile kontrolka 
začne blikat, stiskněte hlavní spínač - program 
tak bude zrušen.

7. Kontrolka “Time to end” (zbývající čas 
do konce)

 Jakmile se prací cyklus spustí, rozsvítí 
se kontrolka “Time to end” (zbývající čas 
do konce). 60min, 30min, 15min a Stop 
indikovat zbývající čas do konce pracího 
programu.
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Průvodce výběrem programu 

Nastavení programu Prádlo Teplota

Přihrádky zásuvky Přibližná délka 
praní (v min.) 

při plném 
objemu 7 kg

Max. 
náplň 
(kg)

1 Prací 

prostředek

2 Změkčovací 

prostředek

3 Prací 

prostředek 

pro předpírku

BA
VL

N
A

1
Prewash 

(předpírka)

Velmi silně znečištěné 

prádlo
60 •  • přibližně 152 5

2 90°C Silně znečištěné prádlo 90 •  X přibližně 144 5

3 60°C Znečištěná bavlna 60 •  X přibližně 131 5

4 40°C
Stálobarevná a středně 

znečištěná bavlna
40 •  X přibližně 123 5

5
Quick wash 

(rychlé praní)
Středně znečištěné prádlo 30 •  X přibližně 29 2,5

SY
N

TE
TI

KA

6 30 °C
Stálobarevné velmi 

znečištěné syntetické vlákno
30 •  X přibližně 70 3

7 Studená
Nestálobarevné a středně 

znečištěné syntetické vlákno
✱ •  X přibližně 60 3

8 Vlna 40 °C
Nestálobarevné a středně 

znečištěné syntetické vlákno
40 •  X přibližně 45 1

9 Odstřeďování ✱ X X X přibližně 12 5

Poznámka: ‘’ znamená: v případě potřeby lze přidat aviváž.
 ‘•’  znamená: v případě potřeby lze přidat prací prostředek.
 ‘X’ znamená: NESMÍTE přidávat prací prostředek.
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Uživatelské pokyny 

Před prvním použitím
Důležité: Před prvním použitím 
pračky doporučujeme spustit pračku 
bez prádla,v programu Bavlna 90°C, 
do druhé přihrádky zásuvky pro prací 
prostředek nasypte ½ odměrky pracího 
prášku.

Proveďte takto:
a. Pokud je pračka zapnuta, stiskem tlačítka 

‘power’ ji vypněte.
b. Nastavte volič programů na rychlé praní.
c. Stiskněte tlačítko Start/Pause a pračka se 

zapne.
d. Po dokončení pracího programu bude 

kontrolka ‘pomalu’ 1-3 minuty blikat, a pak se 
odblokují dvířka.

Příprava před praním
Mycí prostředek
• Typ a množství použitého pracího prostředku 

závisí na typu tkaniny, barvě, teplotě vody, 
míry znečištění a tvrdosti vody.

• Pro směs a vlněné textilie byste měli použít 
speciální prací prostředky.

• Dodržujte vždy doporučení výrobce pracích 
prostředků.

• NESMÍTE používat prostředky na chemické 
čištění.

Prádlo
• Prádlo rozdělte podle typu tkaniny a míry 

znečištění. Tři základní typy tkaniny jsou: 
bavlna, syntetika a vlna/hedvábí.

• Oddělte bílé a barevné prádlo. Pokud chcete 
prát bílé prádlo s barevným, ujistěte se, že je 
barevné prádlo stálobarevné.

• Z kapes vyjměte všechny předměty, které by 
mohly pračku poškodit (klíče, mince apod.).

• Roztřepené prádlo a prádlo s třásněmi byste 
před praním měli vložit do pracího sáčku 
(povlaku na polštář apod.).

• Případné poškozené prádlo (utržené knofl íky, 
poškozené zipy apod.) opravte před praním.

• Prostěradla, ubrusy apod. vložte do pračky 
volně, nikoliv složené.

• Vždy si zkontrolujte a dodržujte pokyny 
na oděvních štítcích.

Přibližná hmotnost typických oděvů
Pracovní oděv (bavlna cca. 950g)
Oděv ze směsi (cca. 600g)
Vlněné přikrývky (cca. 3000g)
Ponožky (směs cca. 50g)
Bundy (bavlna, cca. 800g)
Prostěradla na jednolůžko (bavlna cca. 800g)
Trika s krátkým rukávem (cca. 300g) Spodní prádlo 
(cca. 70g) džíny (cca. 800g) Trička (cca. 300g)
Pyžama (cca. 200g)

Rady pro úsporu energie
• Praním celé dávky prádla snížíte množství 

spotřebované energie i vody.
• Pračku nepřetěžujte (můžete tím pračku 

poškodit).
• Předepírejte nebo předmáčejte pouze silně 

znečištěné prádlo. K odstranění nejhorších 
skvrn použijte prostředek na skvrny. Snížíte 
tím potřebu prát při vyšší teplotě.

• Pro lehce znečištěné prádlo snižte množství 
pracího prostředku nebo zvolte normální/
střední nebo jemné praní.

• Zvolte nejnižší teplotu vhodnou pro vybrané 
prádlo.

• Nepoužívejte nadměrné množství pracího 
prostředku.

• Po každém použití vypněte zdroj energie 
pračky.
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Uživatelské pokyny

Používání vaší pračky
1. Naplnění pračky
a. Otevřete dvířka, prádlo vložte do pračky 

po jednotlivých kusech a poté dvířka pevně 
uzavřete.

b. Pračku nepřetěžujte (informace o maximální 
náplni prádla naleznete v kapitole volba 
programu na straně 11).

2. Přidání pracího prostředku
 Vysuňte zásuvku pro prací prostředky 

a do příslušných přihrádek přidejte prací 
a avivážní prostředek.

1. Prací prostředek
2. Změkčovací prostředek
3. Prací prostředek pro předpírku

Doporučení výrobce pracího prostředku a štítky 
na oděvu je uvedeno v tabulce na straně 11.

Upozornění: Do přihrádky 1 a 3 nepřidávejte 
tekutý prací prostředek.

Prací prostředek do přihrádky 3 přidávejte jen 
při praní bavlny s ‘intenzívním’ programem, nebo 
s ‘předpírkou’.

3. Zvolte prací program
Příslušný program by měl být zvolen s ohledem 
na typ prádla.

4. Zvolte počet otáček
Lehkým stisknutím tohoto tlačítka zvolte 
požadovanou rychlost. Po nastavení rychlosti se 
rozsvítí indikátor.

5. Tlačítko Intense (intenzivní praní)
Mírně stlačte toto tlačítko, rozsvítí se kontrolka. 
Můžete podle stupně znečištění prádla prodloužit 
dobu praní, dobu máchání v hlavním pracím cyklu 
zvoleného programu.

Pokračování na další straně



14

Uživatelské pokyny

Používání vaší pračky
6. Spuštění praní
Po připojení pračky do zásuvky a zvolení 
programu spusťte praní lehkým stisknutím tohoto 
tlačítka. Během praní můžete proces přerušit 
lehkým stisknutím tohoto tlačítka, displej začne 
blikat.
Opakovaným stisknutím proces obnovíte. Během 
praní můžete cyklus úplně zrušit stisknutím 
tohoto tlačítka, pokud kontrolka začne blikat, 
stiskněte hlavní spínač - program tak bude zrušen.

7. Ukončení praní
Po dokončení pracího programu provede pračka 
‘pomalé’ vypnutí po dobu 1-3 minuty a dvířka se 
po ochlazení odblokují.

Změna vybraného programu
Pokud potřebujete změnit již zvolený program:

a. Pračku vypněte (stiskněte hlavní spínač).
b. Pračku opět zapněte.
c. Podle potřeby nastavte voličem nový 

program.

Odstranění pěny
Pokud je v pračce příliš pěny, bude 15 min. blikat 
LED kontrolka “time to end”, následně bude pračka 
pokračovat v praní. Tuto funkci můžete zrušit 
stisknutím tlačítka “Start/pause”. Ale je vhodnější 
tuto funkci ponechat, chráníte tak motor.
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Chybová hlášení 

Kontrolka zámku dvířek bude blikat v různých kombinacích, čímž signalizuje chybu - viz tabulka.

Chybové hlášení Příčina Řešení
Chyba 1:
Kontrolka Start nebude svítit 
a signalizace bude vydávat 
neobvyklý zvuk

Dvířka nejsou řádně dovřená. Dvířka řádně dovřete.

Chyba 2:
Kontrolka Start se dvakrát 
na dobu 0,2s rozsvítí 
s prodlevou 0,2s, s opakováním 
tohoto cyklu po 4s.

Chyba odtoku, voda do 4 minut 
nevytekla.

Vyčistěte fi ltr (strana 16) 
a zkontrolujte vypouštěcí 
hadici zda není ucpána. Pokud 
závada setrvává, kontaktujte 
autorizovaného servisního 
technika

Chyba 3:
Kontrolka Start se 3 krát 
na dobu 0,2s rozsvítí 
s prodlevou 0,2s, s opakováním 
tohoto cyklu po 4s.

Čidlo teploty není správně 
připojené nebo je poškozené.

Kontaktujte autorizovaného 
servisního technika.

Chyba 4:
Kontrolka Start se 4 krát 
na dobu 0,2s rozsvítí 
s prodlevou 0,2s, s opakováním 
tohoto cyklu po 4s.

Chyba topného tělesa, nastavená 
teplota není dosažena v daném 
čase (toto hlášení bude zobrazeno 
na konci programu).

Kontaktujte autorizovaného 
servisního technika.

Chyba 5:
Kontrolka Start se 5 krát 
na dobu 0,2s rozsvítí 
s prodlevou 0,2s, s opakováním 
tohoto cyklu po 4s.

Do doby 8 minut nebylo dosaženo 
správné hladiny vody.

Zkontrolujte, zda je vodovodní 
kohoutek plně otevřen a tlak 
vody je normální. Pokud 
závada setrvává, kontaktujte 
autorizovaného servisního 
technika

Chyba 7:
Kontrolka Start se 7 krát 
na dobu 0,2s rozsvítí 
s prodlevou 0,2s, s opakováním 
tohoto cyklu po 4s.

Přehřátí motoru. Kontaktujte autorizovaného 
servisního technika.

Chyba 8:
Kontrolka Start se 8 krát 
na dobu 0,2s rozsvítí 
s prodlevou 0,2s, s opakováním 
tohoto cyklu po 4s.

Přetečení vody. Kontaktujte autorizovaného 
servisního technika.



16

Péče a údržba 

Obecně
Důležité. Během čištění a údržby 
pračky ji vždy odpojte ze zásuvky.

• Po každém praní pračku vypněte a odpojte 
síťový přívod, šetříte tím elektrickou energii 
a je to bezpečnější. Očistěte spodní část 
okénka.

• Vnější část a pryžové části očistěte měkkou 
utěrkou navlhčenou jemným čisticím 
prostředkem, nepoužívejte nešetrné nebo 
agresivní čisticí prostředky.

• Pravidelně čistěte přívod vody a přívodní fi ltr, 
abyste předešli ucpání a prodloužili jste tak 
životnost vaší pračky.

• Pokud pračku nepoužíváte, nechte dvířka 
mírně pootevřená, abyste zabránili 
hromadění vlhkosti a nepříjemného pachu.

Zásuvka pro prací prostředky
Pravidelně čistěte zásuvku na prací prostředek.

Pokud chcete zásuvku vyčistit, nejdříve ji 
vytáhněte. Lehce ji stlačte dolů a dál táhněte, 
až ji vysunete celou. (a)

Vyčistěte vodou a nasaďte zpět.

Filtr
Filtr vyjměte a vyčistěte asi jednou měsíčně.

Filtr čistěte jednou měsíčně způsobem uvedeným 
na obr. 1-8.

Důležité: Filtr musíte vrátit zpět 
na místo, jinak by mohla pračka téct.
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Péče a údržba 

Přeprava pračky
V případě stěhování pračky na jiné místo instalujte 
zpět přepravní šrouby, které jste před její instalací 
odstranili, abyste tak předešli jejímu poškození. 
Viz níže uvedený obrázek.

1. Demontujte zadní desku
2. Vyjměte záslepky.
3. Instalujte syntetické stabilizátory a přepravní 

šrouby.
4. Šrouby utáhněte francouzským klíčem.
5. Instalujte zadní desku zpět.

Přívodní ventil vody a fi ltr přívodního 
ventilu
Aby nedošlo k ucpání přívodu vody cizím 
předmětem, čistěte pravidelně přívodní ventil 
vody a fi ltr tohoto ventilu (5).

Dlouhodobé vyřazení z provozu
Pokud nebudete pračku delší dobu používat, 
vytáhněte ji ze zásuvky a zavřete vodovodní 
kohoutek. Otevřete dvířka pračky, abyste zabránili 
vzniku zápachu a hromadění vlhkosti. Nechte 
dvířka v době nečinnosti pračky otevřená (6).
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 Řešení problémů 

Pokud se vám zobrazí chybové hlášení, řešení naleznete v tabulce na straně 15.

Problém Možné příčiny Řešení
Pračka nefunguje • Nesprávné připojení ke zdroji 

energie
• Výpadek proudu
• Nedovřená dvířka pračky
• Nezapnuli jste pračku

• Zkontrolujte napájení
• Zkontrolujte, zda jsou dvířka 

pračky řádně dovřena
• Zkontrolujte, zda je pračka 

zapnuta
Pračka se neplní vodou • Neotevřeli jste vodovodní 

kohoutek
• Tlak vody je příliš nízký
• Přívodní hadice je zlomená
• Přerušená dodávka vody
• Volič programu není správně 

nastaven
• Nedovřená dvířka pračky

• Zkontrolujte, zda je vodovodní 
přívod připojen k vodovodu, 
a že je kohoutek plně otevřený

• Zkontrolujte hadice, zda nejsou 
ohnuté nebo roztržené

• Volič otočte do správné polohy
• Zkontrolujte, zda jsou dvířka 

pračky řádně dovřena
Pračka automaticky napouští 
a zároveň vypouští vodu 
(samospádem)

• Vypouštěcí hadice je příliš nízko • Zkontrolujte, zda je hadice výše 
80 cm nad podlahou

Pračka nevypouští vodu • Vypouštěcí hadice je ucpána
• Konec vypouštěcí hadice je výš 

než 100 cm nad podlahou

• Zkontrolujte vypouštěcí hadici

Během odstředění jsou znát 
silné vibrace

• Nebyly odstraněny některé 
přepravní šrouby

• Pračka stojí na nerovném 
povrchu

• Zkontrolujte, zda byly všechny 
přepravní šrouby odstraněny

• Pomocí vodováhy zkontrolujte, 
zda je pračka v rovině

Praní se zastaví před 
dokončením pracího cyklu

• Výpadek proudu nebo dodávky 
vody

• Zkontrolujte napájení a přívod 
vody

Nadměrné množství pěny 
v bubnu

• Použili jste prací prostředek 
s vysokou pěnivostí

• Použili jste nadměrné množství 
pracího prostředku

• Zkontrolujte typ pracího 
prostředku

• Použijte menší množství pracího 
prostředku
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Technické údaje 

Model / položka HW50-1010A, HW50-1210A
Napájení 220-240 V ~ 50 Hz
Max. provozní napětí 10 A
Tlak vody Max.: 1 MPa

Min.:  0,03 MPa
Výkon praní 200 W
Výkon odstřeďování 500 W, 550 W
Max. náplň 5 kg
Max.rychlost odstřeďování 1000 ot./min., 1200 ot./min.
Prací programy 9
Max. výkon 2000 W
Velikost 840 × 450 × 595 mm, 840 × 400 × 595 mm
Hmotnost 62 kg

Poznámka: Výše uvedaná data podléhají změnám.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 






