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Inštalácia a pokyny pre používateľa - Uschovajte na ďalšie použitie

Dôležité – Pred inštaláciou alebo použitím 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.

 Práčka 
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  Bezpečnostné informácie 

Dôležité – Pred inštaláciou si prečítajte tieto pokyny

 Pred použitím 

• Toto zariadenie je určené iba na použitie 
vo vnútorných priestoroch. .

• Spotrebič MUSÍTE umiestniť na pevný a rovný 
povrch.

• Nestavajte spotrebič tam, kde je vystavený 
priamemu slnku alebo zdrojom tepla, pretože 
by mohlo dôjsť k poškodeniu plastových 
a gumových súčastí.

• Varovanie: Zaistite odstránenie všetkých 3 
prepravných skrutiek.

• Zaistite priame pripojenie spotrebiča 
k domácemu prívodu vody.

• Varovanie: Táto práčka MUSÍ byť pripojená 
k prívodu studenej vody.

• Zaistite, aby všetky elektrické pripojenia boli 
tak, ako je uvedené v tomto dokumente.

• Zaistite, aby bol spotrebič zapojený 
do samostatnej uzemnenej zásuvky, ktorá je 
ľahko prístupná.

• Skontrolujte, či sa napájací kábel nezachytil pod 
alebo do spotrebiča a vyvarujte sa poškodenia 
napájacieho kábla.

• Nepripájajte spotrebič k zdroju energie, dokiaľ 
nie je dokončená jeho inštalácia.

• Toto zariadenie je určené iba na použitie 
v domácnosti a nie je vhodné na komerčné 
použitie.

• Skontrolujte, či sú spoje a napojenia hadíc 
utesnené a či netečú. Ak tečú, práčku 
nepoužívajte, dokiaľ túto poruchu neodstránite.

 Počas použitia 

• Tento spotrebič nesmú používať deti ani osoby 
so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
psychickými schopnosťami, s nedostatočnými 
skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod 
dozorom alebo pokiaľ neboli riadne poučené. 
Deti by mali byť vždy pod dozorom, aby sa so 
spotrebičom nehrali.

• Nepoužívajte kábel, pokiaľ je poškodený, 
zaistite jeho výmenu autorizovaným 
servisným technikom, aby sa zabránilo vzniku 
nebezpečnej situácie.

• Nepoužívajte tento spotrebič, pokiaľ chýbajú 
niektoré dielce alebo sú poškodené.

• Používajte iba pracie prostriedky vhodné pre 
automatické práčky a dodržujte odporúčania 
výrobcov pracích prostriedkov.

• Neklaďte na práčku žiadne ťažké predmety ani 
zdroje tepla alebo vlhka.

• Nezakrývajte spotrebič počas prevádzky, 
pretože by ste tak mohli zablokovať vetracie 
otvory.

• Nedotýkajte sa spotrebiča ani s ním 
nemanipulujte, pokiaľ máte mokré ruky alebo 
nohy.

• Neotvárajte počas prania zásuvku na prací 
prostriedok.

• Nedotýkajte sa počas prania priezoru (dvierok) 
- zahrieva sa.

• Nesnažte sa dvierka otvoriť násilím. Dvierka 
sú vybavené bezpečnostnou zámkou, ktorá sa 
deaktivuje 2 - 3 minúty po ukončení pracieho 
programu.

• Neotvárajte dvierka, pokiaľ v okienku vidíte 
vodu.

• Neperte penové a hubovité materiály v horúcej 
vode.

• Neodpájajte , v prípade výskytu horľavého 
plynu v ovzduší, práčku od zdroja energie, ani ju 
k zdroju nepripájajte.

• Nepoužívajte horľavé pracie prostriedky, spreje 
ani chemické čistiace prostriedky v práčke ani 
v jej blízkosti.

• Nepokúšajte sa spotrebič opraviť vlastnými 
silami.

 Kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis. 
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Popis 

Zoznámte sa s nižšie uvedenými súčasťami a príslušenstvom

Predná strana
1. Zásuvka na pracie prostriedky
2. Horný panel
3. Tlačidlo Power (Napájanie)
4. Otočný volič nastavenia programu
5. Tlačidlo Speed (Nastavení otáčok)
6. Tlačidlo Intense (Intenzívne pranie)
7. Tlačidlo Start/Pause (Štart/Pauza)
8. Dvierka

Zadná strana
9. Filter
10. Prívodný ventil
11. Napájací kábel
12. Skrutka zadnej dosky ×4
13. Zadná doska
14. Vypúšťacia hadica
15. Prepravné skrutky ×4

Dodané príslušenstvo

Prívodná hadica ×1 Spona hadice ×1 Plastové záslepky ×4 Návod na použitie ×1 Spodný kryt ×1

Náradie nevyhnutné na inštaláciu

Skrutkovač (stredný) Plochý skrutkovač (veľký)

13 mm a 16 mm kľúče Vodováha

Ak máte poškodené dielce, alebo vám niektoré chýbajú, 
kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis.
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Inštalácia 

Vybalenie vašej práčky
Upozornenie: Na vybalenie 
a manipuláciu s práčkou sú potrební 
2 ľudia, odporúčame používať 
rukavice.

a. Opatrne odstráňte všetok obalový materiál, 
vrátane penového podstavca, a riadne ho 
zlikvidujte.

Poznámka: 
Po otvorení môžete vo vnútri bubna zaznamenať 
kvapky vody a pod. To je normálne, pretože každý 
spotrebič je testovaný výrobcom.

b. Uvoľnite vypúšťaciu hadicu a napájací kábel 
z držiakov na zadnej strane práčky (1).

Odstránenie prepravných skrutiek
Dôležité: Prepravné skrutky sú 
určené na zaistenie pohyblivých 
komponentov vo vnútri práčky počas 
jej prepravy. Pred jej uvedením 
do prevádzky MUSIA byť odstránené.

a. Demontujte zadnú dosku
b. Demontujte štyri skrutky na zadnej strane 

a z práčky odstráňte syntetické stabilizátory.
c. Nainštalujte späť zadnú dosku.
d. Otvory po prepravných skrutkách zaslepte 

plastovými zátkami.

Poznámka:
1. Pri montáži zadného krytu späť musí vypuklá 

časť smerovať von, zadný kryt nasaďte 
do dvoch medzier tak, ako je znázornené 
na obr. e.

2. Prepravné skrutky a syntetické stabilizátory 
uschovajte na bezpečné miesto pre neskoršie 
použitie.

Držiak 
hadice/
kábla
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Inštalácia

Vyváženie vašej práčky
Pred použitím sa MUSÍTE uistiť, že práčka je 
vyvážená - skontrolujte vodováhou (5).

Tým minimalizujete vibrácie a následný 
hluk počas jej použitia a navyše redukujete 
opotrebovanie a prípadné trhliny.

Vyrovnajte ju pomocou nastaviteľných nožičiek, 
ktoré sú v spodnej časti spotrebiča.

Najskôr nožičky nastavte 
rukou, aby ste spotrebič 
vyrovnali, potom matice 
dotiahnite pomocou 16 mm 
francúzskeho kľúča (6).

Pripojenie prívodnej hadice
Dôležité: Táto práčka MUSÍ byť 
pripojená k prívodu studenej vody.

Pripojte prívodnú hadicu, zahnutý koniec pripojte 
k prívodu vody na zadnej strane práčky (7). Rovný 
koniec pripojte k vodovodnému potrubiu (8). 
Pred pripojením sa uistite, že všetky tesnenia sú 
na mieste.

Dôležité: Maticu pripojenia hadice 
dotiahnite iba rukou - nepretiahnite.

Pripojenie vypúšťacej hadice
Dôležité: Vrchol ohybu vypúšťacej 
hadice MUSÍ byť vo výške 80 - 100 cm 
nad zemou (9).

Nasaďte vypúšťaciu hadicu 
do držiaka hadice (10) 
a pripevnite ho do správnej 
výšky na stenu a pod.

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

Prívodná 
hadica

Prívodná 
hadica

Prívodný 
ventil

Max. 
100 cm

Min. 
80 cm
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Inštalácia

Pripojenie vypúšťacej hadice 
- možnosti
K dispozícii sú tri možnosti pripojenia:

Všeobecne: Koniec vypúšťacej hadice nesmie 
byť pod vodou, musí byť bezpečne pripevnený 
a otvor hadice musí byť voľný. Ak je vypúšťacia 
hadica umiestnená na podlahe alebo pokiaľ 
je v menšej výške ako 80 cm, práčka bude 
privádzanú vodu nepretržite vypúšťať.

Odporúčame vypúšťaciu hadicu nepredlžovať, 
pokiaľ to nie je nevyhnutné. Predĺžená časť musí 
mať rovnaký priemer a nesmie byť dlhšia než 
250 cm.

1. možnosť: Do odpadovej rúrky

Odpadová rúrka by mala mať priemer asi 36 mm, 
čo umožní vytvorenie vzduchovej medzery medzi 
hadicou a rúrkou.

2. možnosť: Do odpadu umývadla

Ak rozdvojka odpadu umývadla ešte nebola 
použitá, musíte najskôr odstrániť prípadnú 
záslepku.

Vypúšťaciu hadicu nasaďte na rozdvojku odpadu 
a pripevnite ju zaisťovacou svorkou.

Poznámka: 
Skontrolujte, či je hadica nadvihnutá (v oblúku), 
aby sa voda z umývadla nedostávala do práčky.

3. možnosť: Priamo do umývadla

Pomocou držiaka zaveste hadicu priamo na okraj 
umývadla (zaistite, aby bola hadica v správnej 
výške).

Možnosť odvodu 1

Možnosť odvodu 2

Možnosť odvodu 3

Odpadová 
rúrka

Odpad 
umývadla

Oblúk

Umývadlo
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Inštalácia

Elektrické zapojenie
Akákoľvek elektroinštalácia 
nevyhnutná na inštaláciu tejto práčky 
MUSÍ byť vykonaná kvalifi kovaným 
elektrikárom.

Varovanie: TOTO ZARIADENIE MUSÍ 
BYŤ UZEMNENÉ.

Pred akýmkoľvek elektrickým pripájaním 
skontrolujte, že:
• Zásuvka je vhodná na maximálny výkon 

práčky (poistky v silovom obvode musia mať 
kapacitu 13 A).

• Napätie by malo 
byť rovnaké, ako je 
uvedené v technických 
údajoch (str. 19) 
a na štítku na spotrebiči 
(umiestnenie pozri 
obrázok).

• Spotrebič by mal byť 
uzemnený a v súlade 
s platnými zákonmi.

Štítok spotrebiča

• Dodatočné uzemnenie nie je nutné, pokiaľ je 
uzemnená zástrčka aj zásuvka.

 V prípade potreby inštalujte dodatočný 
uzemňovací kábel k uzemňovacej svorke 
na zadnej strane práčky a uzemnite.

• Po inštalácii práčky musí byť zásuvka ľahko 
dostupná.

• Neodporúčame používať adaptéry, rozdvojky 
a predlžovacie káble.

• Spotrebič musí byť pripojený na napájanie 
striedavým napätím 220-240 V ~ 50 Hz 
pomocou trojkolíkovej zásuvky, vhodne 
uzemnenej a chránenej 13 A poistkou.

• Ak by bolo nutné poistku vymeniť, musíte 
použiť 13 A poistku schválenú podľa BS1363/A.

• Zástrčka obsahuje snímací kryt poistky, ktorý 
musí byť po výmene poistky nasadený späť. 
V prípade straty alebo poškodenia krytu 
poistky zástrčka nesmie byť použitá, dokiaľ 
nie je namontovaný nový kryt poistky alebo 
nie je vymenená celá zástrčka.
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Funkcie ovládacieho panelu 

 

1. Zásuvka na pracie 
prostriedky

2. Tlačidlo Power (napájanie) 
(& podsvietené)

3. Volič programov
4. Tlačidlo Speed (Nastavení 

otáčok)
5. Tlačidlo Intense 

(Intenzívne pranie)
6. Tlačidlo Start/Pause (Štart/

Pauza)

1. Zásuvka na pracie prostriedky

Zásuvka je rozdelená na tri priehradky:
1. Prací prostriedok
2. Zmäkčovací prostriedok
3. Prací prostriedok na predpranie

2. Tlačidlo Power (Napájanie)
 Stlačením tohto tlačidla práčku zapnete. 

Na vypnutie stlačte a podržte 2 sekundy.

3. Volič programov
 Otáčaním tohto voliča v smere / proti 

smeru hodinových ručičiek môžete zvoliť 
požadovaný program. K dispozícii je 9 
programov. Hneď ako zvolíte požadovaný 
program, rozsvieti sa zodpovedajúca 
kontrolka.

4. Tlačidlo Speed (Nastavení otáčok)
 Jemným stlačením tohto tlačidla zvoľte 

požadovanú rýchlosť. Po nastavení rýchlosti 
sa rozsvieti indikátor.

Pokračovanie na ďalšej strane
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Funkcie ovládacieho panelu

5. Tlačidlo Intense (Intenzívne pranie)
 Jemne stlačte toto tlačidlo, rozsvieti sa 

kontrolka. Podľa stupňa znečistenia bielizne 
môžete predĺžiť čas prania a čas pláchania 
v hlavnom pracom cykle zvoleného 
programu.

6. Tlačidlo Start/Pause (Štart/Pauza)
 Po pripojení práčky do zásuvky a zvolení 

programu spustite pranie ľahkým stlačením 
tohto tlačidla. Počas prania môžete proces 
prerušiť jemným stlačením tohto tlačidla, 
displej začne blikať.

 Opakovaným stlačením proces obnovíte. 
Počas prania môžete cyklus úplne zrušiť 
stlačením tohto tlačidla a hneď, ako začne 
kontrolka blikať, stlačte hlavný spínač - 
program tak bude zrušený.

7. Kontrolka „Time to end“ (zostávajúci čas 
do konca)

 Hneď ako sa spustí prací cyklus, rozsvieti 
sa kontrolka „Time to end“ (zostávajúci čas 
do konca). 60 min, 30 min, 15 min a Stop 
indikuje zostávajúci čas do konca pracieho 
programu.
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Sprievodca výberom programu 

Nastavenie programu Bielizeň Teplota

Priehradky zásuvky Približná dĺžka 
prania (v min.) 

pri plnom 
objeme 7 kg

Max. 
náplň 
(kg)

1 Prací 

prostriedok

2 Zmäkčovací 

prostriedok

3 Prací 

prostriedok 

na predpranie

BA
VL

N
A

1 Prewash 

(Predpranie)

Veľmi silno znečistená 

bielizeň
60 •  • približne 152 5

2 90°C Silno znečistená bielizeň 90 •  X približne 144 5

3 60°C Znečistená bavlna 60 •  X približne 131 5

4 40°C
Stálofarebná a stredne 

znečistená bavlna
40 •  X približne 123 5

5
Quick Wash 

(Rýchle pranie)
Stredne znečistená bielizeň 30 •  X približne 29 2,5

SY
N

TE
TI

KA

6 30 °C
Stálofarebné veľmi 

znečistené syntetické vlákno
30 •  X približne 70 3

7 Studená
Nestálofarebné a stredne 

znečistené syntetické vlákno
✱ •  X približne 60 3

8 Vlna 40 °C
Nestálofarebné a stredne 

znečistené syntetické vlákno
40 •  X približne 45 1

9 Odstreďovanie ✱ X X X približne 12 5

Poznámka: „“ znamená: v prípade potreby je možné pridať aviváž.
 „•“  znamená: v prípade potreby je možné pridať prací prostriedok.
 ‘„X“ znamená: NESMIETE pridávať prací prostriedok.
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Používateľské pokyny 

Pred prvým použitím
Dôležité: Pred prvým použitím práčky 
odporúčame práčku spustiť bez 
bielizne, v programe Bavlna 90 °C, 
do druhej priehradky zásuvky na prací 
prostriedok nasypte ½ odmerky 
pracieho prostriedku.

Vykonajte nasledovne:
a. Ak je práčka zapnutá, stlačením tlačidla 

„power“ ju vypnite.
b. Nastavte volič programov na rýchle pranie.
c. Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pauza) 

a práčka sa zapne.
d. Po dokončení pracieho programu bude 

kontrolka 1-3 minúty „pomaly“ blikať, a potom 
sa odblokujú dvierka.

Príprava pred praním
Umývací prostriedok
• Typ a množstvo použitého pracieho 

prostriedku závisí od typu tkaniny, farby, 
teploty vody, miery znečistenia a tvrdosti 
vody.

• Na zmes a vlnené textílie by ste mali použiť 
špeciálne pracie prostriedky.

• Vždy dodržujte odporúčania výrobcov pracích 
prostriedkov.

• NESMIETE používať prostriedky na chemické 
čistenie.

Bielizeň
• Bielizeň rozdeľte podľa typu tkaniny a miery 

znečistenia. Tri základné typy tkanín sú: 
bavlna, syntetika a vlna/hodváb.

• Oddeľte bielu a farebnú bielizeň. Ak chcete 
prať bielu bielizeň s farebnou, uistite sa, že 
farebná bielizeň je stálofarebná.

• Z vreciek vyberte všetky predmety, ktoré by 
mohli práčku poškodiť (kľúče, mince a pod.).

• Rozstrapkanú bielizeň a bielizeň so strapcami 
by ste mali pred praním vložiť do pracieho 
vrecka (obliečky na vankúš a pod.).

• Prípadne poškodenú bielizeň (utrhnuté 
gombíky, poškodené zipsy a pod.) pred 
praním opravte.

• Prestieradlá, obrusy a pod. vložte do práčky 
voľne, nie zložené.

• Vždy si skontrolujte a dodržujte pokyny 
na odevných štítkoch.

Približná hmotnosť typických odevov
Pracovný odev (bavlna cca. 950 g)
Odev zo zmesi (cca. 600 g)
Vlnené prikrývky (cca. 3000 g)
Ponožky (zmes, cca. 50 g)
Bundy (bavlna, cca. 800 g)
Prestieradlá na jednolôžko (bavlna, cca. 800 g)
Tričká s krátkym rukávom (cca. 300 g) Spodná 
bielizeň (cca. 70 g) džínsy (cca. 800 g) Tričká (cca. 
300 g)
Pyžamá (cca. 200 g)

Rady na úsporu energie
• Praním celej dávky bielizne znížite množstvo 

spotrebovanej energie aj vody.
• Práčku nepreťažujte (môžete ju tým poškodiť).
• Predpierajte alebo namáčajte iba silno 

znečistenú bielizeň. Na odstránenie najhorších 
škvŕn použite prostriedok na škvrny. Znížite 
tým nutnosť prať pri vyššej teplote.

• Pre ľahko znečistenú bielizeň znížte množstvo 
pracieho prostriedku alebo zvoľte normálne/
stredné alebo jemné pranie.

• Zvoľte najnižšiu teplotu vhodnú pre vybranú 
bielizeň.

• Nepoužívajte nadmerné množstvo pracieho 
prostriedku.

• Po každom použití vypnite zdroj energie 
práčky.
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Používateľské pokyny

Používanie vašej práčky
1. Naplnenie práčky
a. Otvorte dvierka, bielizeň vložte do práčky 

po jednotlivých kusoch a potom dvierka 
riadne zatvorte.

b. Práčku nepreťažujte (informácie o maximálnej 
náplni bielizne nájdete v kapitole voľba 
programu na strane 11).

2. Pridanie pracieho prostriedku
 Vysuňte zásuvku na pracie prostriedky 

a do príslušných priehradiek pridajte prací 
a avivážny prostriedok.

1. Prací prostriedok
2. Zmäkčovací prostriedok
3. Prací prostriedok na predpranie

Odporúčanie výrobcu pracieho prostriedku 
a štítky na odeve sú uvedené v tabuľke na strane 
11.

Upozornenie: Do priehradky 1 a 3 nepridávajte 
tekutý prací prostriedok.

Prací prostriedok pridávajte do priehradky 3 len 
pri praní bavlny na „intenzívny“ program alebo 
s „predpraním“.

3. Zvoľte prací program
Príslušný program by mal byť zvolený s ohľadom 
na typ bielizne.

4. Zvoľte počet otáčok
Jemným stlačením tohto tlačidla zvoľte 
požadovanú rýchlosť. Po nastavení rýchlosti sa 
rozsvieti indikátor.

5. Tlačidlo Intense (Intenzívne pranie)
Jemne stlačte toto tlačidlo, rozsvieti sa kontrolka. 
Podľa stupňa znečistenia bielizne môžete predĺžiť 
čas prania a čas pláchania v hlavnom pracom 
cykle zvoleného programu.

Pokračovanie na ďalšej strane
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Používateľské pokyny

Používanie vašej práčky
6. Spustenie prania
Po pripojení práčky do zásuvky a zvolení 
programu spustite pranie ľahkým stlačením tohto 
tlačidla. Počas prania môžete proces prerušiť 
jemným stlačením tohto tlačidla, displej začne 
blikať.
Opakovaným stlačením proces obnovíte. Počas 
prania môžete cyklus úplne zrušiť stlačením tohto 
tlačidla a hneď, ako začne kontrolka blikať, stlačte 
hlavný spínač - program tak bude zrušený.

7. Ukončenie prania
Po dokončení pracieho programu práčka 
vykoná v priebehu 1-3 minút„pomalé“ vypnutie 
a po ochladení sa odblokujú dvierka.

Zmena vybraného programu
Ak potrebujete zmeniť už zvolený program:

a. Vypnite práčku (stlačte hlavný vypínač).
b. Pračku opäť zapnite.
c. Podľa potreby nastavte voličom nový 

program.

Odstránenie peny
Ak je v práčke príliš veľa peny, bude 15 minút 
blikať LED kontrolka „time to end“ (zostávajúci 
čas do konca), následne bude práčka pokračovať 
v praní. Túto funkciu môžete zrušiť stlačením 
tlačidla „Start/pause (Štart/Pauza)“ . Ale je 
vhodnejší túto funkciu ponechať aktívnu, chránite 
tak motor.
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Chybové hlásenia 

Kontrolka zámky dvierok bude blikať v rôznych kombináciách, čím signalizuje chybu - pozri tabuľka.

Chybové hlásenie Príčina Riešenie
Chyba 1:
Kontrolka Štart nebude svietiť 
a signalizácia bude vydávať 
neobvyklý zvuk

Dvierka nie sú riadne dovreté. Riadne dovrite dvierka.

Chyba 2:
Kontrolka Štart sa dvakrát 
rozsvieti na 0,2 sekundy 
s prestávkou 0,2 sekundy 
a opakovaním tohto cyklu 
po 4 sekundách.

Chyba odtoku, voda nevytiekla 
do 4 minút.

Vyčistite fi lter (strana 16) 
a skontrolujte vypúšťaciu hadicu, 
či nie je upchatá. 
Ak porucha pretrváva, 
kontaktujte autorizovaného 
servisného technika

Chyba 3:
Kontrolka Štart sa trikrát 
rozsvieti na 0,2 sekundy 
s prestávkou 0,2 sekundy 
a opakovaním tohto cyklu 
po 4 sekundách.

Snímač teploty nie je správne 
pripojený alebo je poškodený.

Kontaktujte autorizovaného 
servisného technika.

Chyba 4:
Kontrolka Štart sa štyrikrát 
rozsvieti na 0,2 sekundy 
s prestávkou 0,2 sekundy 
a opakovaním tohto cyklu 
po 4 sekundách.

Chyba výhrevného telesa, 
nastavená teplota nebola 
dosiahnutá v požadovanom čase 
(toto hlásenie sa zobrazí na konci 
programu).

Kontaktujte autorizovaného 
servisného technika.

Chyba 5:
Kontrolka Štart sa štyrikrát 
rozsvieti na 0,2 sekundy 
s prestávkou 0,2 sekundy 
a opakovaním tohto cyklu 
po 5 sekundách.

Do 8 minút nebola dosiahnutá 
správna hladina vody.

Skontrolujte, či je vodovodný 
kohútik úplne otvorený a či je 
normálny tlak vody. 
Ak porucha pretrváva, 
kontaktujte autorizovaného 
servisného technika

Chyba 7:
Kontrolka Štart sa štyrikrát 
rozsvieti na 0,2 sekundy 
s prestávkou 0,2 sekundy 
a opakovaním tohto cyklu 
po 7 sekundách.

Prehriatie motora. Kontaktujte autorizovaného 
servisného technika.

Chyba 8:
Kontrolka Štart sa štyrikrát 
rozsvieti na 0,2 sekundy 
s prestávkou 0,2 sekundy 
a opakovaním tohto cyklu 
po 8 sekundách.

Pretečenie vody. Kontaktujte autorizovaného 
servisného technika.
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Starostlivosť a údržba 

Všeobecne
Dôležité. Počas čistenia a údržby 
práčky ju vždy odpojte zo zásuvky.

• Po každom praní práčku vypnite a odpojte 
sieťový prívod, šetríte tým elektrickú energiu 
a je to bezpečnejšie. Očistite spodnú časť 
okienka.

• Vonkajšiu časť a gumové časti očistite 
mäkkou utierkou navlhčenou v jemnom 
čistiacom prostriedku, nepoužívajte nešetrné 
alebo agresívne čistiace prostriedky.

• Pravidelne čistite prívod vody a prívodný 
fi lter, aby ste predišli upchatiu a predĺžili tak 
životnosť vašej práčky.

• Ak práčku nepoužívate, nechajte dvierka 
mierne pootvorené, aby ste zabránili 
hromadeniu vlhkosti a nepríjemného 
zápachu.

Zásuvka na pracie prostriedky
Pravidelne čistite zásuvku na pracie prostriedky.

Ak chcete zásuvku vyčistiť, najskôr ju vytiahnite. 
Zľahka ju stlačte dole a ťahajte,
až ju celú vysuniete. (a)

Vyčistite vodou a nasaďte späť.

Filter
Filter vyberte a vyčistite asi raz za mesiac.

Filter čistite raz za mesiac spôsobom uvedeným 
na obr. 1-8.

Dôležité: Filter musíte vrátiť späť 
na miesto, inak by mohla práčka tiecť.
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Starostlivosť a údržba 

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. Nainštalujte syntetické stabilizátory 

a prepravné skrutky.
4. Skrutky dotiahnite francúzskym kľúčom.
5. Nainštalujte späť zadnú dosku.

Prívodný ventil vody a fi lter 
prívodného ventilu
Aby nedošlo k upchatiu prívodu vody cudzím 
predmetom, pravidelne čistite prívodný ventil 
vody a fi lter tohto ventilu (5).

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. V čase nečinnosti 
nechajte dvierka práčky otvorené (6).
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 Riešenie problémov 

Ak sa vám zobrazí chybové hlásenie, riešenie nájdete v tabuľke na strane 15.

Problém Možné príčiny Riešenie
Práčka nefunguje • Nesprávne pripojenie k zdroju 

energie.
• Výpadok prúdu.
• Nedovreté dvierka práčky.
• Nezapli ste práčku.

• Skontrolujte napájanie.
• Skontrolujte, či sú dvierka práčky 

riadne dovreté.
• Skontrolujte, či je práčka 

zapnutá.
Práčka sa neplní vodou • Neotvorili ste vodovodný 

kohútik
• Tlak vody je príliš nízky.
• Prívodná hadica je zlomená.
• Prerušená dodávka vody.
• Volič programu nie je správne 

nastavený.
• Nedovreté dvierka práčky.

• Skontrolujte, či je vodovodný 
prívod pripojený k vodovodu a či 
je kohútik celkom otvorený.

• Skontrolujte hadice, či nie sú 
ohnuté alebo roztrhnuté.

• Otočte volič do správnej polohy.
• Skontrolujte, či sú dvierka práčky 

riadne dovreté.
Práčka automaticky napúšťa 
a zároveň vypúšťa vodu 
(samospádom)

• Vypúšťacia hadica je príliš nízko. • Skontrolujte, či je hadica vyššie 
ako 80 cm nad podlahou.

Práčka nevypúšťa vodu • Je upchatá vypúšťacia hadica.
• Koniec vypúšťacej hadice je 

vyššie než 100 cm nad podlahou.

• Skontrolujte vypúšťaciu hadicu.

Počas odstreďovania sú 
znateľné silné vibrácie

• Neboli odstránené niektoré 
prepravné skrutky.

• Práčka stojí na nerovnom 
povrchu.

• Skontrolujte, či boli odstránené 
všetky prepravné skrutky.

• Pomocou vodováhy skontrolujte, 
či práčka je v rovine.

Pranie sa zastaví pred 
dokončením pracieho cyklu

• Výpadok prúdu alebo dodávky 
vody.

• Skontrolujte napájanie a prívod 
vody.

Nadmerné množstvo peny 
v bubne

• Použili ste prací prostriedok 
s vysokou penivosťou.

• Použili ste nadmerné množstvo 
pracieho prostriedku.

• Skontrolujte typ pracieho 
prostriedku.

• Použite menšie množstvo 
pracieho prostriedku.
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Technické údaje 

Model/položka HW50-1010A, HW50-1210A
Napájanie 220 – 240 V ~ 50 Hz
Max. prevádzkové napätie 10 A
Tlak vody Max.: 1 MPa

Min.:  0,03 MPa
Výkon prania 200 W
Výkon odstreďovania 500 W, 550 W
Max. náplň 5 kg
Max. rýchlosť odstreďovania 1000 ot./min., 1200 ot./min.
Pracie programy 9
Max. výkon 2000 W
Veľkosť 840 × 450 × 595 mm, 840 × 400 × 595 mm
Hmotnosť 62 kg

Poznámka: Vyššie uvedené údaje podliehajú zmenám.

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 nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu 
likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne 
v niektorých krajinách Európskej únie alebo v 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 dopadov 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 káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia 
a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.






