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Bezpečnostné pokyny
Prečítajte si pozorne tieto pokyny pred
montážou a uvedením spotrebiča do prevádzky. Návod na obsluhu uchovávajte v
blízkosti spotrebiča.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Spotrebič sa nesnažte meniť ani upravovať. Vystavili by ste sa tak riziku.
• Pred spustením programu prania odstráňte z bielizne všetky mince, zatváracie
špendlíky, sponky, skrutky, atď. Takéto
predmety by počas prania mohli vážne
poškodiť spotrebič.
• Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
• Malé kusy bielizne (ponožky, opasky,
atď.) uložte do malej plátennej tašky alebo do obliečky od vankúša.
• Po použití spotrebiča odpojte a uzavrite
prítokovú hadicu.
• Pred čistením alebo údržbou vždy spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou, neobrúbené alebo natrhnuté
odevy.
Inštalácia
• Spotrebič vybaľte alebo si ho dajte vybaliť
ihneď po dodávke. Skontrolujte, či sa
spotrebič počas prepravy nepoškodil
Všetky škody vzniknuté počas prepravy
ohláste svojmu predajcovi.
• Pred montážou spotrebiča odstráňte
všetky prepravné skrutky a obaly.
• Spotrebič môže pripojiť na prívod vody
iba kvalifikovaný inštalatér.
• Prípadné zásahy do elektrickej siete v domácnosti môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
• Presvedčte sa, že napájací elektrický kábel po montáži nezostal prichytený pod
spotrebičom.

• Ak spotrebič uložíte na koberec, uistite
sa, že koberec nemôže upchať vetracie
otvory v spodnej časti spotrebiča.
• Spotrebič musí byť vybavený zástrčkou s
uzemnením podľa príslušných predpisov.
• Pred zapojením spotrebiča do elektrickej
siete si pozorne prečítajte pokyny v kapitole "Zapojenie do elektrickej siete".
• Napájací elektrický kábel môže vymieňať
iba autorizovaný servisný technik.
• Výrobca nezodpovedá za prípadné poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou.
Opatrenia proti nízkej teplote
Ak je práčka vystavená teplotám pod 0 °C,
treba urobiť tieto opatrenia:
• Zavrite vodovodný ventil a odpojte prívodnú hadicu.
• Vložte koniec prívodnej a vypúšťacej hadice do misky položenej na podlahe.
• Zvoľte program Odčerpanie vody a nechajte ho bežať až do konca cyklu.
• Odpojte spotrebič od elektrickej siete
otočením voliča programov do polohy
.
"Stop"
• Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
• Vymeňte prívodnú a vypúšťaciu hadicu.
Tak vypustíte všetku vodu z hadíc a zabránite tvorbe ľadu, ktorý by mohol spotrebič
poškodiť.
Pred opätovným spustením spotrebiča sa
uistite, že je umiestnený v oblasti, kde teplota neklesá pod bod mrazu.
Použitie
• Spotrebič je určený na bežné používanie
v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na
komerčné, priemyselné alebo iné účely.
• Pred praním si prečítajte pokyny na etikete bielizne, ktorú chcete prať.
• Do práčky nevkladajte bielizeň, u ktorej
sa na odstránenie škvŕn používal benzín,
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alkohol, trichlóretylén, atď. Ak sa na odstránenie škvŕn používali takéto prostriedky, počkajte, kým sa vyparia a až potom
vložte bielizeň do bubna.
• Vyprázdnite vrecká a bielizeň zložte.
• Tento spotrebič nie je určený, aby ho
používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumo-

vými schopnosťami, nedostatočnými
skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je
zabezpečený dohľad alebo poučenie o
používaní spotrebiča zo strany osoby
zodpovednej za ich bezpečnosť.
Nenechajte deti bez dozoru, aby ste mali
istotu, že sa nebudú so spotrebičom
hrať.

Popis výrobku
1
2

1 Ovládací panel
2 Rukoväť veka
3 Nastaviteľné nožičky

3

Ovládací panel
1

1 Volič programov
2 Tlačidlá a ich funkcie

2

3

3 Ukazovatele priebehu cyklu
4 Tlačidlo „Štart/Prestávka“

4
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Zásobník
1
1

2
2
3
4

3
4
5

Avivážny prostriedok (hladina nesmie presahovať symbol MAX)
Bielidlo môžete použiť pri programoch pre bavlnu bez predpierania 1/4 až 1 pohár rozpusteného bielidla
(hladina nesmie presahovať symbol
MAX)
Pranie
Predpieranie
Pretečene aviváže a bielidla (pri nadmernom dávkovaní)
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Ako spustiť cyklus prania?
Prvé použitie
• Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné prípojky zodpovedali pokynom na inštaláciu.
• Odstráňte vložku z polystyrénu a
všetky ostatné predmety v bubne.

• Spustite prvý cyklus prania pri 90 °C.
Do práčky nevkladajte bielizeň, použite iba prací prostriedok na vyčistenie zásobníka vody.

Každodenné používanie
Vložte bielizeň
• Otvorte veko
spotrebiča.
• Otvorte bubon
stlačením blokovacieho tlaA
čidla A: Automaticky sa
otvoria dve poistky.
• Vložte bielizeň,
zavrite bubon a veko práčky.
Varovanie Pred zavretím veka práčky
sa uistite, že bubon je riadne zavretý :
• Keď sú zavreté obe poistky,
• blokovacie tlačidlo A je uvoľnené.
Dávkovanie pracích prostriedkov
a predDo priehradky na hlavné pranie
(ak ste zvolili voľbu „predpierapieranie
nie“) pridajte správne množstvo pracieho
prostriedku. Aviváž nalejte do priehradky
a v prípade potreby bielidlo do priehradky

(pri programoch pre bavlnu bez predpierania).
Nastavenie programu
Volič programu nastavte na požadovaný
bliká zeprogram. Tlačidlo "Štart/Pauza"
lenou farbou.
Ak volič programov počas prebiehajúceho
cyklu otočíte do polohy iného programu,
spotrebič nespustí novo nastavený probude
gram. Na tlačidle "Štart/Pauza"
niekoľko sekúnd blikať červená kontrolka.
Výber rýchlosti odstreďovania
Stlačením tlačidla „Odstreďovanie”
môžete zmeniť rýchlosť odstreďovania, ak
chcete, aby sa bielizeň odstredila pri inej
rýchlosti, ako je rýchlosť určená spotrebičom. Môžete tiež zvoliť funkciu „Plákanie
alebo „Bez odstreďovania“
.
stop“
Podrobnejšie informácie o maximálnej rýchlosti nájdete v časti „Pracie programy“.
Plákanie stop
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Nastavením tejto voliteľnej funkcie sa voda
z posledného plákania neodčerpá, aby nedošlo k pokrčeniu bielizne.
Bez odstreďovania
Nastavením tejto voliteľnej funkcie sa z programu vypustia všetky fázy odstreďovania,
práčka vodu iba odčerpá, aby sa predišlo
pokrčeniu bielizne. Odporúča sa pre mimoriadne jemnú bielizeň.
,
Ak ste nastavili funkciu „Plákanie stop“
po skončení programu musíte nastaviť proalebo „Odčergram „Odstreďovanie“
panie“
, čím ukončíte cyklus a vypustíte
vodu.
Výber voliteľných funkcií
Rôzne voliteľné funkcie musíte nastaviť po
voľbe programu, ale pred stlačením tlačidla
(pozrite "Programovú ta"Štart/Pauza"
buľku"). Stlačte požadované tlačidlo (tlačidlá): rozsvietia sa príslušné kontrolky. Po
opätovnom stlačení kontrolky zhasnú. Ak
niektorá z voliteľných funkcií nie je kompatibilná so zvoleným programom, na tlačidle "
začne blikať červená kontrolka.
"
Voliteľná funkcia "Predpieranie"
Spotrebič vykonáva predpieranie pri max.
teplote 30°C.
Voliteľná funkcia „Superrýchly“
Doba prania sa zníži v závislosti od zvoleného programu.
Voliteľná funkcia “Úsporný”
Táto voliteľná funkcia umožňuje nastaviť
program s nižšou teplotou, účinnosť ktorého je rovnaká ako pri programe s vyššou
teplotou.
Štart programu
spuStlačením tlačidla „Start/Prestávka“
stíte cyklus. Rozsvieti sa príslušný zelený
ukazovateľ. Je normálne, ak sa volič programu počas cyklu nebude pohybovať.
Rozsvieti sa ukazovateľ, ktorá zodpovedá
aktuálnej fáze prania.
: svieti, keď spoSvetelný ukazovateľ
trebič vykonáva cyklus prania.

Ukazovateľ
svieti, keď spotrebič
vykonáva fázu plákania alebo odstreďovania.
svieti po skončení cyklu praUkazovateľ
nia.
Prerušenie programu
Pridávanie bielizne počas prvých 10 minút
: kým bude
Stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“
činnosť práčky prerušená, bude blikať príslušná zelená kontrolka. Veko možno otvoriť do 2 minút po zastavení práčky. Program
bude pokračovať po opätovnom stlačení
.
tlačidla „Štart/Pauza“
Zmeny počas prebiehajúceho programu
Ak chcete zmeniť prebiehajúci program,
musíte najskôr prerušiť činnosť práčky stla. Ak nie je
čením tlačidla „Štart/Pauza“
možná úprava, na tlačidle „Štart/Pauza“
bude niekoľko sekúnd blikať červená kontrolka. Ak stále chcete zmeniť program,
musíte prebiehajúci program zrušiť (pozri
nižšie).
Zrušenie programu
Ak chcete program zrušiť, otočte volič pro.
gramov do polohy „Stop“
Koniec programu
Prací program skončí automaticky, kontrolzhasne a rozka tlačidla „Štart/Pauza“
svieti sa kontrolka „Koniec cyklu“
. Veko
možno otvoriť do 2 minút po zastavení
práčky. Otočte koliesko voliča programu do
. Vyberte bielizeň. Odpojte
polohy „Stop“
spotrebič od elektrickej siete a zatvorte vodovodný ventil.
Pohotovostný režim: niekoľko minút
po dokončení programu sa aktivuje systém na úsporu energie a rozsvietia sa
kontrolky prevádzky. Stlačením ľubovoľného tlačidla práčky sa úsporný režim zruší.
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Pracie programy
Program/Typ prania

Náplň

Možné nastavenia

Bavlna (90° - 30°) : Biela alebo farebná
bielizeň, napr. bežne znečistený pracovný
odev, posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň a uteráky.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./
min.

5 kg

Plákanie stop, Bez odstreďovania,
Predpieranie, Superrýchly1), Úsporný

Syntetika (60° – 30°): Syntetické materiály, spodná bielizeň, farebné materiály, nekrčivé košele a blúzky.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 900 ot./
min.

2,5 kg

Plákanie stop, Bez odstreďovania,
Predpieranie, Superrýchly1), Úsporný2)

Jemná bielizeň (40° – 30°): Pre všetky
jemné materiály, napríklad záclony.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 700 ot./
min.

2,5 kg

Plákanie stop, Bez odstreďovania,
Predpieranie, Superrýchly

Vlna (studená voda – 30°
):
Veľmi jemné materiály s etiketou „prať ručne“
a vlnené odevy prateľné v práčke.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./
min.

1,0 kg

Plákanie stop, Bez odstreďovania

Plákania: Pri tomto programe možno
plákať ručne vypranú bielizeň.
Maximálna rýchlosť odstreďovania: 1000 ot./
min.

5 kg

Plákanie stop, Bez odstreďovania

Odčerpanie: Spustí cyklus odčerpania
vody po programe s funkciou Plákanie stop.

5 kg

Odstreďovanie: Cyklus odstreďovania
od 700 do 1000 po programe s funkciou Plákanie stop.

5 kg

2)

1) Nie je k dispozícii pri funkcii Úsporné pranie.
2) K dispozícii pri programoch s teplotou prania 40 °C a viac.

Ošetrovanie a čistenie
Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.
Odstraňovanie vodného kameňa
Ak chcete odstrániť vodný kameň, použite
vhodný nekorozívny produkt určený pre
práčky. Prečítajte si pokyny na výrobku,
kde je uvedené odporúčané dávkovanie a
ako často treba odstraňovať vodný kameň.
Plášť pračky
Na očistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite teplú mydlovú vodu. Nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá alebo podobné produkty.

Zásobník
Pri čistení postupujte nasledovne:
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Pred zatvorením
poklopu potiahnutím strednej priehradky nahor a
nadol skontrolujte,
či je filter dobre nasadený.
Filter nečistôt
Pravidelne čistite filter, ktorý sa nachádza
v spodnej časti bubna :

Filtre prítoku vody
Pri čistení postupujte nasledovne:

3
1

2

4

7
CLACK

5
6

8
CLACK

Problémy počas prevádzky
Spotrebič prešiel viacerými výstupnými kontrolami vo výrobnom závode. Ak by však
došlo k poruche, najskôr si, prosím, prečíProblémy

tajte nižšie uvedený text a až potom kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Príčiny

Spotrebič sa nespustí
alebo sa nenapĺňa vodou:

• spotrebič nie je správne zapojený do elektrickej siete, elektrická sieť
nefunguje, nastal výpadok prúdu,
• veko spotrebiča a poistky bubna nie sú pevne zatvorené,
• nebol správne zvolený príkaz na spustenie programu,
• bol odpojený prívod vody, vodovodný ventil je zatvorený,
• filtre prítoku vody sú znečistené (pozri časť „Ošetrovanie a čistenie”).

Spotrebič sa naplní vodou a hneď vzápätí sa
vyprázdni:

• Výpustný U-diel je uchytený príliš nízko (pozri časť „Inštalácia“).

Spotrebič nepláka alebo
sa nevyprázdňuje:

• odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
• výpustný filter je zablokovaný (pozri časť „Ošetrovanie a čistenie”),
• aktivoval sa snímač rovnováhy: nerovnomerné rozloženie bielizne
v bubne,
• bol nastavený program „Odčerpanie“, „Nočný cyklus“ alebo „Plákanie
stop“,
• nevhodná výška odtokového dielu v tvare U.
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Problémy

Príčiny

Spotrebič neodstreďuje:

• Problémy s vyvážením náplne bielizne: pridajte viac bielizne alebo ručne upravte bielizeň v bubne.

Rozliata voda okolo spotrebiča:

•
•
•
•

príliš veľké množstvo pracieho prostriedku spôsobilo vytečenie peny,
prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
odtokový U-diel nie je správne nainštalovaný,
únik vody z prívodnej hadice.

Neuspokojivé výsledky
prania:

•
•
•
•

prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke,
v bubne je príliš mnoho bielizne,
nevhodný cyklus prania,
nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.

Spotrebič vibruje a je
hlučný:

• neboli odstránené všetky kusy obalu zo spotrebiča (pozrite časť „Inštalácia“),
• spotrebič nie je vyrovnaný alebo je nevyvážený (pozrite časť „Inštalácia“),
• spotrebič je umiestnený príliš blízko steny alebo nábytku,
• bielizeň je v bubne nerovnomerne rozložená, príliš malé množstvo bielizne,
• spotrebič je vo fáze rozbiehania, zvuk po čase zmizne.

Cyklus prania trvá príliš
dlho:

•
•
•
•
•

filtre prítoku vody sú znečistené (pozri časť „Ošetrovanie a čistenie”),
bola odpojená dodávka vody alebo nastal výpadok v elektrickej sieti,
aktivoval sa snímač prehriatia motora,
teplota prítoku vody je nižšia ako zvyčajne,
aktivoval sa bezpečnostný systém detekcie peny (príliš mnoho pracieho prostriedku) a práčka začala vypúšťať penu,
• aktivoval sa snímač rovnováhy: práčka pridala ešte jednu fázu, aby sa
bielizeň v bubne rozložila rovnomernejšie.

Spotrebič zastaví počas
cyklu prania:

• porucha dodávky vody alebo elektriny,
• je nastavená funkcia „Plákanie stop”,
• sú otvorené poistky bubna.

Veko sa po ukončení cyklu neotvorí:

• príliš vysoká teplota v bubne,
• veko sa odblokuje 1 až 2 minúty po skončení cyklu.

Avivážny prostriedok zo
zásobníka vyteká priamo
do bubna:

• množstvo aviváže presahuje značku MAX.

odtokové čerpadlo neustále pracuje, aj keď
spotrebič nie je aktívny:

• bol aktivovaný bezpečnostný systém proti vytopeniu, prosíme, dodržte
tento postup:
– zatvorte vodovodný ventil,
– pred odpojením sieťovej zástrčky 2 minúty vypúšťajte vodu zo spotrebiča,
– obráťte sa na miestne servisné stredisko.

Tlačidlo „Štart/Prestávka“ 1) bliká červený ukazovateľ 2):

•
•
•
•
•
•
•

veko nie je riadne zatvorené,
výpustný filter je zablokovaný,
odtoková hadica je zablokovaná alebo ohnutá,
odtoková hadica je uchytená príliš vysoko (pozri časť „Inštalácia“),
odtokové čerpadlo je zablokované,
potrubie je zablokované,
vodovodný kohútik je zatvorený, nie je k dispozícii prívod vody.

1) Pri niektorých modeloch zaznie zvukový signál
2) Po vyriešení problémov stlačte tlačidlo „Štart/Prestávka" a znovu spustite prerušený program.

Pracie a prídavné prostriedky
Používajte výhradne pracie prostriedky a
prídavné prostriedky pre práčky. Neodporú-

čame zmiešavať rozličné typy pracích prostriedkov. Bielizeň by sa mohla poškodiť.
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Práškové pracie prostriedky možno používať bez obmedzenia. Tekuté pracie prostriedky sa nesmú používať, ak bolo zvolené predpieranie. Pri cykloch bez predpierania nalejte tekutý prací prostriedok priamo
do bubna alebo použite špeciálne dávkova-

cie zariadenie (dodávané výrobcom pracieho prostriedku). Pracie tablety alebo dávky
pracieho prostriedku treba dať do priehradky na pracie prostriedky v zásobníku spotrebiča.

Technické charakteristiky
ROZMERY

Výška
Šírka
Hĺbka

850 mm
400 mm
600 mm

ELEKTRICKÉ NAPÄTIE /FREKVENCIA
ELEKTRICKÝ PRÍKON
TLAK VODY

230 V / 50 Hz
2300/ W
minimálny
maximálny

0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)

Prípojka na vodu

Typ 20/27

Spotreba
Program

Spotreba energie
(kWh)1)

Spotreba vody
(litre)1)

Dĺžka programu
(minúty)1)

Biela bavlna 90 °C

2.05

64

150

Bavlna 60 °C

1.2

58

120

Bavlna 40 °C

0.8

58

120

Syntetika 40 °C

0.65

48

80

Jemná bielizeň 30 °C

0.3

53

60

Vlna 30 °C

0.4

48

54

Ručné pranie 30 °C

0.4

48

54

1) Informácie o spotrebe uvedené v tabuľke sú orientačné. Môžu sa meniť v závislosti od množstva a typu bielizne,
teploty vody a okolitej teploty.

Štandardné programy pre hodnoty spotreby podľa štítku energetickej účinnosti
Programy Bavlna 60 °C a Bavlna 40 °C s
aktivovanou funkciou Úsporný sú štandardné programy pre bavlnu na normálne znečistené bavlnené oblečenie. Sú vhodné na

Inštalácia
Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte
všetky časti obalov, ktoré slúžia na ochranu
počas prepravy. Obal si odložte pre prípad
prepravy v budúcnosti: Počas prepravy nezabezpečeného spotrebiča sa môžu poškodiť vnútorné komponenty, môžu vzniknúť
netesnosti a poruchy. Spotrebič sa môže
poškodiť aj pri fyzickom kontakte.

pranie normálne znečisteného bavlneného
oblečenia a sú to najúčinnejšie programy z
hľadiska kombinovanej spotreby energie a
vody pri praní tohto typu bavlneného oblečenia.
Sú v súlade s normou EN60456.
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Rozbalenie

Prívod vody
1

2

1

90O
2

Odrstránenie transportných skrutiek
A

B

A
C
D

2

B

1 B

2
1
D

Prepravné skrutky
si ponechajte pre
prípad, keď budete
potrebovať premiestniť spotrebič.

Ak chcete spotrebič
nainštalovať do rovnakej úrovne ako
okolitý nábytok,
odrežte tieto plastové diely.

V prípade potreby
presuňte prívodnú
hadicu v smere,
ako je zobrazené na
obrázku. Pri tomto
úkone uvoľnite kruhovú maticu a prívodnú hadicu
umiestnite smerom
dolu, ako na nákrese na obrázku.
Opäť utiahnite kruhovú maticu a
skontrolujte, či neuniká voda.

Otvorte vodovodný
ventil. Skontrolujte,
či niekde neuniká
voda. Prívodná hadica sa nesmie
predlžovať. Ak je
hadica príliš krátka,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.

Vypustenie vody
Pripojte U-člen na
výpustnú hadicu.
Všetky časti výpustného systému
min
max
umiestnite do výpu70 cm 100 cm
ste (alebo do umývadla) vo výške
70-100 cm. Uistite
sa, že všetky časti sú
umiestnené v správnej polohe. Do konca hadice musí prenikať
vzduch, aby nedošlo k sifónovému efektu.
Nikdy nenaťahujte výpustnú hadicu. Ak je
hadica príliš krátka, obráťte sa na servisné
stredisko.
Elektrické zapojenie
Túto automatickú práčku možno zapojiť iba
do jednofázovej siete 230 V. Skontrolujte
poistky: 13 A na 230 V. Spotrebič sa nesmie zapájať do predlžovačky alebo viaczásuvkového rozbočovača. Uistite sa, že zástrčka je uzemnená a zodpovedá aktuálnym
požiadavkám predpisov.
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Umiestnenie
Spotrebič umiestnite na rovný, tvrdý povrch
v dobre vetranom priestore. Uistite sa, že
spotrebič sa nedotýka steny alebo iného
nábytku. Pri správnom vyvážení spotrebiča
nevznikajú vibrácie, hluk a spotrebič sa počas prevádzky nepohybuje.

Ochrana životného prostredia
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený
environmentálne vhodným spôsobom tak,
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
Likvidácia spotrebiča
Všetky materiály označené symbolom
sú recyklovateľné. Takéto materiály
odovzdajte na skládke recyklovateľné-

ho odpadu (informujte sa u miestnych
úradov). Pri likvidácii spotrebiča odstráňte všetky súčiastky, ktoré môžu
byť nebezpečné pre iné osoby: spotrebič odpojte od elektrickej siete a odrežte napájací kábel v spodnej časti spotrebiča.
Ochrana životného prostredia
Odporúčame dodržiavať tieto pokyny z
dôvodu úspory vody a energie, čo prispieva k ochrane životného prostredia:
• Vždy, keď je to možné, spotrebič naplňte na plnú kapacitu a neperte čiastočné dávky bielizne.
• Programy s predpieraním a namáčaním používajte iba u silno znečistenej
bielizne.
• Použite vhodné množstvo pracieho
prostriedku na príslušný stupeň tvrdosti vody, veľkosť náplne a stupeň
znečistenia bielizne.
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