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Přítomnost tohoto symbolu na produktu, příslušenství či materiálech, k nimž náleží tyto 
informace, znamená, že na konci životnos� se výrobek či jeho elektrické příslušenství (např. 
nabíječka, sluchátka, kabel USB) nesmí likvidovat společně s jiným odpadem z domácnos�.  

Aby se zabránilo možné škodě na životním prostředí či lidském zdraví 
způsobené nekontrolovanou likvidací odpadu, separujte tyto předměty od 
jiných typů odpadu a recyklujte je. Tím zajis�te šetrné opakované použi� 
materiálních zdrojů.  
 
Spotřebitelé by se měli obrá�t buď na maloobchod, ve kterém výrobek 
zakoupili, nebo na příslušné místní úřady, které jim sdělí, jak mohou zajis�t 
bezpečnou recyklaci neohrožující životní prostředí.  
Komerční uživatelé by se měli obrá�t na svého dodavatele a řídit se 
podmínkami prodeje. Tento výrobek včetně elektronického příslušenství by 
neměl být likvidován s jiným komerčním odpadem. 
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�� Zkontrolujte, zda jsou odstraněny přepravní šrouby. 

�� K napájení použijte samostatnou uzemněnou zásuvku. 

�� Zkontrolujte, zda je zástrčka přístupná. 

��  Při odpojení ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za elektrický 
kabel.

��  Zkontrolujte, zda jsou pojistky v napájecím obvodu dimenzovány 
na proud 15 A. 

��  Zařízení musí mít dostatečný odstup od zdrojů tepla a nesmí být 
vystaveno slunečnímu světlu, aby nedošlo k rychlému stárnu� 
plastových a pryžových součás�. 

��  Zkontrolujte, zda není elektrický kabel zachycen pod zařízením nebo v něm. Elektrický kabel 
nepoškoďte. 

��  Zkontrolujte, zda jsou spoje a napojení hadic pevně dotažené a zda nikde neuniká voda. Pokud 
nejsou spoje pevně dotažené, dojde k úniku vody. V takovém případě vypněte přívod vody 
a spoje dotáhněte. Pračku nepoužívejte, dokud nejsou všechny hadice pevně připojené. 

�������	�


�� Nedotýkejte se zařízení ani je nepoužívejte, pokud jste bosi nebo máte vlhké ruce nebo nohy. 

�� Nepoužívejte hořlavá rozpouštědla ani prostředky pro chemické čištění. 

�� V bezprostřední blízkos� zařízení nepoužívejte hořlavé spreje. 

�� Neodpojujte ani nezapojujte zástrčku v přítomnos� hořlavých plynů. 

�� Nedovolte, aby si dě� nebo hendikepované osoby hráli se zařízením nebo balicími materiály. 

��  Neinstalujte zařízení venku, ve vlhkých prostorách ani v místech, ve kterých může hrozit 
únik vody, například pod dřezem nebo v jeho blízkos�. V případě úniku vody nechte pračku 
vyschnout samovolně. 

�� Neumisťujte pračku přímo na koberec nebo v blízkos� stěn nebo nábytku. 

�	����!�"�����!
�#�
���	
���


������	�
�

��  Zapněte zipy a zajistěte uvolněné tkanice, zabráníte �m zapletení prádla. V případě nutnos� 
vložte malé předměty do sáčku nebo povlaku na polštář. 

��  Po každém pracím programu zařízení vypněte a vypněte jeho pojistky. Dosáhnete tak úspory 
energie i vyšší bezpečnos�. Čistěte spodní část plnicího otvoru. 

��  Pokud pračku nepoužíváte, nechte dvířka mírně pootevřená, zabráníte �m vzniku zápachu. 

Upozornění
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��  Pokud je napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit výrobcem, jeho servisním zástupcem 
nebo jinou náležitě kvalifikovanou osobou.

��  Zajistěte, aby zařízení nepoužívaly osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo nedostatkem zkušenos� a znalos� bez dozoru osoby odpovědné za jejich 
bezpečnost nebo bez jejích pokynů. 

�� Dohlížejte na dě� a zajistěte, aby si se zařízením nehrály.

�������	�
�

�� Nedotýkejte se dvířek pračky během procesu praní, mohou být horká.

�� Na horní stranu zařízení nepokládejte těžké předměty ani zdroje tepla či vlhka.

�� Nepoužívejte vysoké teploty na pryžové nebo houbovité materiály. 

�� Dávkovací zásuvku na prací prostředek neotvírejte v průběhu praní. 

��  Dvířka pračky neotvírejte násilím, dvířka jsou vybavena automa�ckým zámkem a otevřou se 
krátce po dokončení procesu praní.

�� Dvířka pračky neotvírejte, pokud hladina vody viditelně přesahuje přes okraj plnicího otvoru.

�� Pračku nezakrývejte plastovým krytem, který by zablokoval vysušení vnitřní vlhkos�.

$��%�����&����%

Používejte doporučený maximální objem náplně, dosáhnete �m nejlepšího využi� energie, 
vody, pracího prostředku a času. 

Nepřekračujte dávky pracího prostředku uvedené v pokynech výrobce.

Systém Eco-Ball umístěný ve výstupním potrubí brání úniku pracího prostředku z bubnu 
a pomáhá tak chránit životní prostředí.

Funkci „Předpírka“ použijte pouze na silně znečištěné prádlo. Pokud nepoužijete funkci 
„Předpírka“ na mírně až středně znečištěné prádlo, ušetříte prací prostředek, čas, vodu 
a energii.

Šetřete energii a čas volbou vyšších otáček ždímání, snížíte �m objem vody v prádle před 
použi�m sušičky.

Vyberte vhodnou teplotu praní. Moderní prací prostředky svedou prádlo vyprat s velmi 
dobrým výsledkem i při teplotách nižších než 60 °C. Teploty vyšší než 60 °C použijte pouze na 
silně znečištěné prádlo. 
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��  Našroubujte ma�ci přívodní hadice na šroubení 
vodního ven�lu. 

��  Přívodní hadici napojte na vodovodní kohoutek se 
studenou, sladkou vodou. 

Použijte sestavu hadic dodanou se zařízením. Staré 
sestavy hadic by neměly být znovu použity.

������	����������

��  Použijte držák vypouštěcí hadice, který slouží k zajištění 
konce vypouštěcí hadice, a brání úniku vody. Vypouštěcí 
hadici nenatahujte; pokud potřebujete delší hadici, 
obraťte se na servisního technika.

��  Vývod vypouštěcí hadice musí být umístěn ve výšce 
80-100 cm. Upevněte vypouštěcí hadici do svorky na 
zadní straně pračky, zabráníte vypadnu� hadice. 

Vypouštěcí hadice by neměla být ponořena ve vodě; měla by být bezpečně upevněna a měla 
by těsnit. Pokud bude vypouštěcí hadice umístěna na podlaze nebo se její vývod bude nacházet 
níže než 80 cm, bude z pračky během napouštění stále unikat voda (samospád). 

�����������������!�����"�����

Před připojením k síťovému napájení zkontrolujte: 

��  Zásuvka postačuje maximálnímu výkonu pračky (pojistky 
v napájecím obvodu by měly být z důvodu bezpečnos� 
dimenzovány na proud nejméně 15 A). 

�� Napě� by mělo odpovídat požadavkům. 

��  Do zásuvky musí jít zasunout zástrčka pračky. 

�� Pračku připojte k uzemněné zásuvce. 

 

 



1200

1000

500

HW80-1279

eco

15'

C。60

C。90

C。40

C。20

8kg 1200

 8

Funkce

 1 2 3 4 5 6 7 8

11019
Ovládací panel

Provozní funkce

1 Zásuvka 
dávkování 
pracího 

Otev>ete zásuvku, obsahuje �>���@�&���
����@�� �Xrost>

^�Xr��X>
X@�ku,
¡���@�� �Xr��@�Xrost>

^�Xr��Xrogram&����<�¢�
!���@��  a��v`<�

 sekZ�&[����=@�ka jsou 
�����vá na jemn�����^�
Po<��van��Xrogr�}��z
��&	rat ot�=
�@}�v���=
��Xrav���
	����
va. 
����Xo�����_
����
kontr��ka. 

4 Teplota praní 

_
�`��
���Xr��@�zas�Z
���

5 Rychlost 

kontr��k�[�_
�`��
���Xr��@�	ez <@}`�@��

Pr���]��|��Zh&�Xr`����ze nasta�����]��|�k�}	����
�t
X���&�v�&�
a 
výcho�@�����stav
�@��

Intenzivní 

/kee>tsorX @carX an akvusáZ  .1
a��v`<

¡��£��=@�ko v&X@��=

3. V���=�Xrogr�}]
4. T
X��t��Xr��@

5. R&����st <@}`�@�
¤��£��=@�ko Int
�����@�
¥��¦���@�}`��`�@

¢��§KO

����¦��X�
_�¨§¦
������o<ený start

 

Funkce

1
3

2

£&X���}��<���@�X���@���X����>
^Z��`���@����������
�|��
X���\��
©�ª�
��
������Z^�
}������	��Z�X���@���X����>
^Z�



 9

'�����

7 (�)*
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 Pokud s�sknete toto tlačítko, provede pračka několik máchání navíc. Jedním 
s�sknu�m tlačítka přidáte jedno máchání. Na displeji se zobrazí „P-1“. Po dalších 
s�sknu�ch tlačítka se na displeji zobrazí „P-2“ a „P-3“, tedy informace o dvou či 
třech mácháních navíc. Rozsví� se kontrolka „Další máchání“, která bude během 
těchto máchání blikat. Spolu se symbolem „P-1/2/3“ je zobrazen zbývající čas. 
Když máchání navíc skončí, kontrolka zhasne a nápis z displeje zmizí.

Tuto funkci lze vybrat k programům 1 až 9.

8 $)�,
����
.�����:
����������

Když je pračka připojena do síťové zásuvky a je vybrán program, lehkým 
dotekem na toto tlačítko spusťte praní. Pokud se tlačítka lehce dotknete během 
praní, bude praní zastaveno a čísla na displeji začnou blikat. Pokud se tlačítka 
dotknete znovu, praní bude pokračovat. Pokud chcete program zrušit během 
praní, dotkněte se tohoto tlačítka a když se rozblikají čísla na displeji, s�skněte 
tlačítko vypínače. Program bude zrušen.

9 EKO Pokud před programem praní s�sknete toto tlačítko, nastavíte objem prádla na 
polovinu; pračka automa�cky upraví spotřebu vody a dobu praní.

10 (���)����;( Slouží k zobrazení informací o zbývající době praní nebo zobrazení chybových 
zpráv. 

Po spuštění programu praní bude zobrazena zbývající doba praní, 
která se bude postupně zkracovat. Zbývající doba se může měnit 
v závislos� na tlaku a teplotě vody. Pokud není prádlo během 
ždímání vyváženo, zbývající doba se může automa�cky prodloužit.

11 <�)�!��=������ Pokud se lehce dotknete tohoto tlačítka, pračka zahájí program s určitou 
prodlevou; současně se rozsví� příslušná kontrolka. Prodlevu lze zadat v rozmezí 
0,5 až 24 hodin; každým dotekem na tlačítko se doba prodlouží o půl hodiny. 
Po nastavení požadované doby spus�te s�sknu�m tlačítka Spus�t/Pozastavit 
odpočítávání nastavené doby (tento čas je zobrazen na displeji až do konce 
programu).

Doba prodlevy musí být delší než doba programu, jinak pračka spus� 
program praní okamžitě.

>��*��
�������"��=����+%
Zvukovou výstrahu lze v případě potřeby zrušit (nedoporučujeme)
Zapněte pračku a nastavte volič programu na ždímání; potom s�skněte tlačítka „Odložený start“ 
a „Další máchání“ a přidržte je s�sknuté 3 sekundy.
Na displeji se zobrazí zpráva „VÝSTRAHA VYPNUTA“, která signalizuje, že zvuková výstraha byla 
zrušena.
<������
�������"��=����+%
Zapněte pračku a nastavte volič programu na ždímání; potom s�skněte tlačítka „Odložený start“ 
a „Další máchání“ a přidržte je stisknuté 3 sekundy. Na displeji se zobrazí zpráva „VÝSTRAHA 
ZAPNUTA“, která signalizuje, že zvuková výstraha byla znovu ak�vována.
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Funkce

0-40 °C 20 °C «��\�|��kaniny ¬������}

0-60 °C 40 °C
Tkanin&���Z}\�ých 
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���������}

0-90 °C 40 °C Ba���\�|��kaniny ���������}

0-90 °C 40 °C Ba���\�|��kaniny ���������}
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Funkce

Standardní ba���\�|�Xrogramy 60�²����³��²��_��Z�����|�Xr��Xraní b\<�\���
=�št\�|���
ba���\�|���Xr`��´�_
�`��
����
_{�X���\_�@�Xrogramy co do k�}	���v��|��X��>
	&�

�
r��
���v�&�Xr��Xraní ba���\�|���Xrádla tohoto druhu. Skut
=�`�t
X��ta v�&��
�}]<
�
od t
X���&�Z��|�Z�Xrogr�}Z��������

 

 

20 2kg / / 1:00h /

40 4kg / / 1:10h /

Eco 40 4kg / / 1:18h /

40 4kg 0.60kwh 36L 2:38h /

60 4kg 0.87kwh 36L 2:58h /

60 8kg 0.85kwh 56L 2:58h 53%

40 8kg / / 1:46h /

 20 4kg / / 0:15h /

 20 4kg / / 0:25h /

40 8kg / / 1:15h /

20 4kg / / 1:01h /

eco

15'

Vlna

®}\�|�
mat
��`�&

Standardní

Standardní

Standardní

�X��tovní 
�	�
=
�@

Program
Spotreba 
elektricke
energie

Spotreba
vody

P>
X@�ka

Ry���|�Xraní

�}@�
�|

�
}�|

®���
��`��@   

- - - L O

L/P L/P -L O

L/P L/P - - O

L/P L/P - - O

L/P L/P - - O

- - L - O

L
P
O
-

«����
��| - - -
µ
 - - -

�&X^� 40  - 90

$���@�X����>

^ ¶��}
�@��
X����·²�� 
£
^Z�� ��Z
�  ̀- 60

Eco eco

Vlna

®}\�|�
mat
��`�&

Standardní

�}@�
�|

�
}�|

¸��
��| �
}�| �X
��`��@ ¹���`<

V=�����+���"+���r��
+���rost	edku

£
^Z���X���@�X����>

^��
X�Z<@�
_�
�X���X���@�X�`��������<
��}������
}��
¯��<���@�X���@���X����>
^Z�`�^Z_�
�X��
������Z^�@�����	��Z�X���@���X����>
^Z�
¯�
��@�X���@�X����>
^&�_��Z�����|�X>
�`<�\�X����@�^|��
X���&�
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Tato pračka je určena pouze pro použi� v domácnos�. Pokud je zařízení použito pro komerční 
účely, pozbývá záruka platnos�. Nepoužívejte je pro jiné účely než pro které bylo navrženo. 
Dodržujte pokyny uvedené na š�tku každé čás� oděvu a perte pouze prádlo určené pro praní 
v pračce. 

#���������"����

Pračku připojte do síťové zásuvky (220 až 240 V, ~50 Hz). 

�������������

Otevřete kohoutek. Voda musí být čistá, bez mechanických nečistot. 

Před použi�m otevřete kohoutek a zkontrolujte, zda nedochází k úniku 
vody ve spoji mezi vodovodním kohoutkem a přívodní hadicí. 

���$�����$"����

Roztřiďte oblečení podle tkaniny (bavlna, synte�cká vlákna, vlna, hedvábí) a míry 
znečištění. 

Oddělte bílé oblečení od barevného. Prádlo poprvé perte ručně a zkontrolujte, 
zda nebledne nebo nepouš� barvu. 

Vyprázdněte kapsy (klíče, mince apod.) a odstraňte tvrdší ozdobné předměty (např. 
brože). 

Pozor: Malé díly (např. knoflíky) mohou způsobit poruchu (opravu 
v takovém případě hradí zákazník) nebo poškodit zařízení. 

Oděvy beze švů, spodní prádlo a jemně pletené tkaniny, např. jemné záclony, 
by měly být vloženy do pracího sáčku (je vhodnější nevkládat je přímo do bubnu 
pračky). 

Zapněte zipy a háčky, zkontrolujte, zda jsou knoflíky pevně přišité a drobné 
předměty jako ponožky, pásky, podprsenky apod. vložte do pracího sáčku. 

Velké kusy prádla jako povlaky nebo prostěradla rozložte. 

Košile obraťte naruby. 
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Funkce

Otev>et
��@>ka pr�=^&����^�`
_te pr`���X��_
��}��¦�@>k��X
��\�
uzav>et
��

 pr��r�}]���Xr`z��, 
p>

_
te t�^�X>@X��|}Z���
=�št\�@�Xr`�����
_
}��
	����
=�št\��Z�
v��Z���
pr`��[���
���Xr��@}�Xr��t>edk
}[���Xr��r�}Z���t
X��t�Z�¤��²��

µ
�^�`
_t
���Xr�=^&��@�
�Xr`����

º=�����t a výk���Xr��@�Zr=Z_
�^v���t��X�Z<�t|���Xr��@���Xr��t>edkZ��¦�	rý���vý��
^]��z
���`���Z��
�
��X
��`��@}��
X\��v�}�Xr��@}�Xr��t>edk
}��$r��Xr`���z�Z}\�ý�����`k
�������&�X�Z<�_t
��X
��`��@�
prací pr��t>edk&��µ
X�Z<@v
_te pr��t>
^&�Xr����
}��k|�=�št\�@�_�k����X>���������ret�&�
���

µ
�^�`
_te více pr��@���Xr��t>edkZ��e<�_
��>
	�´�}]<
��_@��k��`��
Z_@�@}�Xr�	�|}]}��
	��
�
��`�@�Xr�=^&���

�����

}��������\_�@�X\�\�@�	Z
�}Z�
��	����	��}`��`�@�Xr���Z<
���

«�]��
ku zvý�
�@����kZ�}]<
�X\����&t|kat � ze z`�Z�^&����Xrací pr��t>

^��

$\���}]<
����Xr`�
��]�ta����X��X���
�@}��&^�Z�<@}`�@��

¦�X��Z=
�@��

�`�Z�kZ����Xrací pr��t>

^�=��t\t
�_
��Z��ý�\��

$�Z<@v
_t
��X��Z=
��Z�`vku pr��@���Xr��t>edku uv

��Z�
����	��Z��

V&�Z�te z`�Z�kZ��� prací pr��t>edek a � �X��@�_@�@����@�]�Z}@�t\te p�<��va�ý prací pr��t>edek 
a a��v`<���`�Z�kZ�_
}�\�z��Z�t
����}@�t���·$���ZXZ_t
�X��
�X�^&�]����z`�Zv�
���

U pr��r�}]��� �¡��

®����a��@���Xr��r�}]�Xrací pr��t>

^�������@�Z��
Z}���Z_t
��

Tekutý prací pr��t>

^�X�Z<@v
_t
�X��
�X�^&�]����_
����	��Z��
Tekutý prací pr��t>

^��
X�Z<@v
_te v re<�}Z�X>
X@�^&��
	��
X�kZ�_
����tav
��„���<e�ý ��art“��

µ
X�Z<@v
_te v&šší d`�^&�a��v`<
[�}�����	&��_@��k�X��k�z
�@�
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Funkce

Nejlepších vý��
^]�Xraní dosáhnet
���	\rem 
programu praní, který odpovídá typu prádla. 
Nastavte v���=�Xrogramu na správný program. 

 
9 a 10) 

�X>��<t
����=@�ko nastavení teploty, dokud nevyberete po<adovanou teplotu.

 
Další inf��}��
�����	\�Z�teploty a  
„Ovládací panel“ (strany 8 a 9). Je vhodné vybra���X��Z=
��Z������Z��

Pr�=ka 
Otev>et
��@>ka pr�=^&����&_}\te prádlo. 

V&X�\t
�X>@vod vody a 
a vzniku zápachu. Pokud pr�=kZ��
X�Z<@váte, necht
��@>ka pootev>ená. 

1200

1000

500

HW80-1279

eco
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C。40

C。20
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Přehled symbolů

Tabulka hmotnos�

Praní v pračce, STUDENÉ
 

Ruční praní Sušení v sušičce, BEZ 
ZAHŘÁTÍ

Nesušit v sušičce Žehlení, parní nebo suché, 
NÍZKÁ TEPLOTA

Praní v pračce, TEPLÉ Nesmí se prát Sušení v sušičce, NÍZKÁ 
TEPLOTA

Sušení na šňůře Žehlení, parní nebo suché, 
STŘEDNÍ TEPLOTA

Praní v pračce, HORKÉ Možno bělit podle potřeby, 
lze použít např. Clorox®

Sušení v sušičce, STŘEDNÍ Nechte okapat Žehlení, parní nebo suché, 
VYSOKÁ TEPLOTA

Šetrné praní v pračce, 
STUDENÉ

Sušení v sušičce, VYSOKÉ Sušit vodorovně Nežehlit s napařováním

Šetrné praní v pračce, 
TEPLÉ

Možno bělit bez chloru 
podle potřeby 
Použijte pouze bělidla 
bezpečná pro barevné 
prádlo, např. Clorox 2®

Šetrné sušení v sušičce, 
BEZ ZAHŘÁTÍ

Nečis�t chemicky Nežehlit

Šetrné praní v pračce, 
HORKÉ

Šetrné sušení v sušičce, 
NÍZKÁ TEPLOTA

Sušit na ramínku Možno čis�t chemicky 
– může obsahovat další 
písmena nebo řádky; 
toto oblečení svěřte 
profesionální čis�rně

Velmi šetrné praní 
v pračce, STUDENÉ

Nebělit 
Nepoužívejte žádná bělidla 
včetně bělicích pracích 
prostředků – nebo možnost 
bělení vyzkoušejte podle 
doporučeného postupu.

Šetrné sušení v sušičce, 
STŘEDNÍ

Sušení v sušičce, 
střední teplota

Velmi šetrné praní 
v pračce, TEPLÉ

Velmi šetrné sušení 
v sušičce, BEZ ZAHŘÁTÍ 

Sušení v sušičce, 
nízká teplota

Nečis�t chemicky

Velmi šetrné praní 
v pračce, HORKÉ

Velmi šetrné sušení 
v sušičce, NÍZKÁ TEPLOTA

Nesušit v sušičce Možno chemicky čis�t 
libovolným prostředkem

Vlna Velmi šetrné sušení 
v sušičce, STŘEDNÍ 

Možno chemicky čis�t 
perchloretylénem

Prádlo Materiál Hmotnost v gramech

Povlečení Bavlna Přibližně 800 

Deka Vlna Přibližně 3 000 

Oblečení ze směsných tkanin / Přibližně 800 

Bunda Bavlna Přibližně 800 

Džíny / Přibližně 800 

Pracovní plášť Bavlna Přibližně 950

Dámské pyžamo / Přibližně 200

Košile / Přibližně 300 

Ponožky Směsné tkaniny Přibližně 50 

Tričko Bavlna Přibližně 300 

Spodní prádlo Směsné tkaniny Přibližně 70 
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Po každém praní vypněte přívod vody a odpojte napájecí 

kabel. Pootevřete dvířka pračky, zabráníte tak srážení 

vlhkos� a vzniku zápachu. Pokud pračku nepoužíváte 

delší dobu, vodu v pračce vysušte a odpojte vypouštěcí 

hadici.

&��	����'"����������$�����$��	������

Zásuvku na prací prostředek čistěte pravidelně. 

Zásuvku vyjměte, opláchněte ji pod tekoucí vodou a vraťte ji na místo. 

&��	�����$�%���

Během čištění a údržby pračky odpojte napájecí kabel. K čištění krytu pračky a pryžových dílů použijte 

měkký hadřík namočený v mýdlové vodě. Nepoužívejte 

organická rozpouštědla ani korozivní prostředky. 

&��	������	$��

Filtr čistěte jednou měsíčně: 

Otevřete spodní kryt. 

Otočte filtrem doleva a vyjměte jej. 

Filtr opláchněte pod tekoucí vodou. 

Vraťte filtr na místo – otočte jím doprava; vraťte kryt na 

místo. 

Pokud není filtr vložen, může dojít k úniku vody. 

Pod filtr vypouštěcího čerpadla umístěte nádobu na zachycení vody, která může z vypouštěcího 
čerpadla vytéct. 

 
 

Údržba
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p>edejdete tak zablokov`�@�X>@vodu vody cizími p>edm\ty. 

Pokud má být pr�=ka p>est\��vána na vz`�
�\_�@�}@sto[�X��
��`��
Z_@�@����ávodu instalujte 
p>epra��@��rouby odstr��\�| p>ed uvedením do provozu, 

Sejm\te zadní kryt. 

Vyjm\te záslepky. 

Vlo<te plastov|�stabilizátory a p>epra��@��rouby.

Šrouby ut`��\t
�^�@=
}��

Vra�te z��@�^�&���X\���

Pokud není pr�=k��
��@��	Z�X�Z<@vána, odpojte napájecí kabel a v&X�\t
�X>@vod vody. Pootev>ete 

�@>ka pootev>ená. 

 íne�e© yni=í>P ydóK

Pozastavit.

Err2 C�yba vypou�t\�@[�v�Z��
�	\�
}�
¤�}��Z���
X��>�����=
�Xat. 

Vy=�st\t
���������kontrolujte, zda není vypou�t\�@�
����
�Z�X��`��Pokud c�yba p>etrvává, 
kontaktujte ser����@���t
����ka. 

Err3 ��@}�=�teploty není sprá��\�
X>�X�_
���
	��_
�X��kozen. 

Kontaktujte ser����@���t
����ka. 

Err4 C�yba topení (zobrazí se na konci 
cyklu). 

Kontaktujte ser����@���t
����ka. 

Err5 ¸\�
}�¿�}��Z���
	&�����XZ�t\���
po<adov��|�}�o<ství vody. 
Konec vypou�t\�@�����
�_
�
umíst\���@<e ne<�ve vý��
�¿���}��
Vypou�t\�@�����
�_
�X���>ena ve 
v�\��

Zkontrolujte, zda je vodovodní k���Ztek otev>en 
a zda je tlak vody normální. 
Pokud pr�	�|}�X>etrvává, kontaktujte ser����@���
t
����ka. 
Umíst\te vypou�t\c@����ci do vý�ky ¿� a< ��� cm. 
Zkontrolujte, zda není vypou�t\�@�����
�
pono>ena do vody. 
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��X�]	\�Z�Xrogr�}Z[�	Z�Z���stav
�@�Z�o<
�������stave�ý progr�}�	Z
�X��z�X�_
�@�X>@v�Z�
��X`_
�@�X�^ra=ovat. 

�	&��
�����^�X��Z�
�}�t��Z´�}�tor se zasta�@���v&X�Z�t\�@�=
�X����	Z
�v�Z��=
�X`�at 
X���	Z�¢���
^Z���Po^Z�tat�����Z��
���st��
��>�^r`�[�}�t����
���^���
��&^�Z�zasta�@�
���
	Z
�`�
�<@}at. 

Err7 C�&	��}�t��Z Ko�t�^�Z_te ser����@���t
����^a. 
Err8 À������v�&�X>
�`����X�v��
��Z�}ez. Ko�t�^�Z_te ser����@���t
����^a.
§� K��
��Xr��@��

�¢�!� Stavov`���f��}��
��Â�����stave�ý pr����o<e�ý start. 
��¡¬ Je�t\��	�v`�����������¡¬�}��Z���

 

$��=^��_
��&	��
����Z�^�@�
�
^�
�
�
�&������|��`X��\��$�^Z�_
��}�������
�`X��\��\��@��
<�X����
�|�}���}Z}[�
X��=^���
�XZ���X���
�����>
\�@���
	Z
���X�����Z�X>����^��|��&������[�
�	&��
���	�`������
<`�Z�@}���	���@}�
����}\��|}Z���Z^Z�

���«�X>@X�\�X���@���^Z�Z�X�`���·��X>��^�	
�
�[�
X����\����[�Z	�Z���X���[����<�
��
����^Z��
�����}\��\���	Z	�Z�X��=^&�
¡�����<�
��}��������`X��\��Z=�\���X�����^Z��
�����<�
������}\��\������@�=`���	Z	�Z�
!��$>
����
_�
�X�`���Z����>�	Z	�Z����@�
�
�&�`<
�|�X����&��������>�@�����\�`���	Z	�Z�
³��$>�_
_�
����
	��¡�^�Z�^&���	Z	�Z[�X�^Z�_
�
���<
�|�X�`����
�&������|�
¬���	����
��&^�Z�����>
\�@��$�^Z�X��	�|}�
X>
���`�`[��	����
��
�����Z������������
�����
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Pračka nefunguje.

 � Nedostatečné připojení k síťovému napájení. 

 � Výpadek napájení.
 � Dvířka pračky nejsou správně zavřená.
 � Zařízení nebylo zapnuto. 

 �  Zkontrolujte připojení k síťovému 
napájení.

 � Zkontrolujte síťové napájení.
 � Zavřete dvířka pračky správně.
 � Zkontrolujte, zda je pračka zapnutá.

Pračku nelze naplnit vodou.

 � Nes�skli jste tlačítko „Spus�t/Pozastavit“.
 � Vodovodní kohoutek není otevřený.
 � Tlak vody klesl pod 0,03 MPa.
 � Přívodní hadice je zkroucená.
 � Chyba přívodu vody.
 � Volič programů není nastaven správně.
 � Dvířka pračky nejsou správně zavřená.
 � Filtr přívodní hadice je zablokován.

 � S�skněte tlačítko Spus�t/Pozastavit.
 � Otevřete vodovodní kohoutek.
 � Zkontrolujte tlak vody.
 � Zkontrolujte přívodní hadici.
 � Prověřte zdroj vody.
 � Nastavte volič programů správně.
 � Zavřete dvířka pračky správně.
 � Odblokujte filtr přívodní hadice.

Napouštěná voda z pračky uniká.

 �  Konec vypouštěcí hadice je umístěn níže než 
ve výšce 80 cm.

 � Vypouštěcí hadice je ponořena ve vodě. 

 �  Umístěte vypouštěcí hadici do výšky 80 
až 100 cm.

 �  Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice 
ponořena do vody.

Porucha vypouštění.

 � Vypouštěcí hadice je ucpaná.
 �  Konec vypouštěcí hadice je umístěn výše než 
100 cm nad úrovní podlahy.  

 � Filtr je zablokován.

 � Odblokujte vypouštěcí hadici.
 �  Zajistěte, aby byl konec vypouštěcí 
hadice umístěn níže než 100 cm nad 
úrovní podlahy.

 � Odblokujte filtr.

Při ždímání dochází k silným vibracím. 

 �  Nebyly odstraněny všechny přepravní šrouby.
 �  Pračka je umístěna na nerovnému povrchu 
nebo nestojí vodorovně.

 � Hmotnost náplně přesáhla 8 kg.

 � Vyjměte všechny přepravní šrouby.
 �  Zajistěte, aby byla pračka umístěna na 
rovnému povrchu a aby stála vodorovně.

 � Snižte objem prádla v bubnu.

Činnost pračky je ukončena před 
dokončením praní.

 � Porucha dodávky vody nebo elektřiny.  �  Zkontrolujte síťové napájení a dodávku 
vody.

Praní se na určitou dobu zastaví.
 � Pračka zobrazí chybovou zprávu.
 � Pračka právě provádí namáčení? 

 � Zkontrolujte kódy na displeji.
 �  Operaci zrušte opětovným s�sknu�m 
tlačítka Máchání nebo Spus�t/Pozastavit.

V bubnu je příliš mnoho pěny, 
která proniká do zásuvky na prací 
prostředek.

 �  Prací prostředek nemá sníženou pěnivost 
nebo je určen pro ruční praní.

 � Nadměrná dávka pracího prostředku. 

 �  Zkontrolujte vhodnost pracího 
prostředku.

 �  Snižte množství pracího prostředku 
v dávkovací zásuvce.

Automa�cká úprava doby praní.  �  Doba praní může být upravena.  �  To je normální a nemá to vliv na funkci.

Ždímání selže.  � Nevyváženost prádla.  �  Přidejte další prádlo nebo spusťte 
program ždímání znovu. 

Odstraňování problémů
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Technické údaje 

HW80-1279

zH 05~ ,V 042 – 022 ínejápan jordZ

 01 )A( duorp ínvocarp .xaM

 1# P # 30,0)aPM( ydov kalT
 11 ínarp ymargorP

 000 2 )W( nokýv .xaM

 595 x 056 x 058 )mm ŠxHxV( yr\mzoR

 47 )gk( tsontomh átsiÂ

Základní technické údaje z�>@zení. 

Zna=ka Haier

Model HW80-1279

Jmenovitá kapacita (kg) 8

T>ída 
�
��
��^| ú=������ A+++

Spot>eba energie za rok (kWh) 1) 179

Spot>eba energie u programu Bavlna 60°C, plná nápl��(kWh/cyklus) 0.85

Spot>eba energie u programu Bavlna 60°C, polovi=ní nápl��(kWh/cyklus) 0.87

Spot>eba energie u programu Bavlna 40°C, polovi=ní nápl��(kWh/cyklus) 0.60

Spot>eba energie ve vypnutém �
<�}Z 0.48

Spot>eba energie v zapnutém �
<�}Z 0.48

Spot>eba vody za rok (l) 2) 9667

T>ida ú=������ odst>eªování 3) B

Maximální po=et otá=ek (ot/min) 4) 1200

¯��<���@ zbytkové ���^��� (%) 4) 53

Standardní Bavlna 60  5) Bavlna/Standardní+60°C+intenzivní
+maximální rychlost

Standardní Bavlna 40  5) Bavlna/Standardní+40°C+intenzivní
+maximální rychlost

Délka programu Bavlna 60°C, plná nápl��(min) 178

Délka programu Bavlna 60°C, polovi=ní nápl��(min) 178

Délka program Bavlna 40°C, polovi=ní nápl��(min) 158

Délka zapnutého stavu (min) 6) -

Úrove��hluku (praní / odst>eªování)(dB(A))7) 57/77

Typ Voln\�stojící

6) V p>ípad\�systému správy výkonu
7) M\>eno na základ\�normalizovaného programu Bavlna 60  p>i plné náplni

Produktový list (dle EU 1061/2010)

1) M\>eno na základ\�220 normalizovaných pracích cykl]�program]�Bavlny 60°C a 40°C p>i plné a polovi=ní náplni a
spot>eba v ekonomickém �
<�}Z� Vlastní spot>eba energie bude záviset, jak je spot>ebi=�X�Z<@�`��
2) M\>eno na základ\�220 normalizovaných pracích cykl]�program]�Bavlny 60°C a 40°C p>i plné a polovi=ní náplni.
Vlastní spot>eba energie bude záviset, jak je spot>ebi=�X�Z<@�`��
3) A … nízká spot>eba (vyšší ú=innost) el. energie �< G … vysoká spot>eba el. energie ·��<�@ ú=innost).
4) M\>eno na základ\�normalizovaného programu Bavlna 60°C p>i plné náplni a normalizovaného programu Bavlna
40°C >i l i= í á l i5) "Normalizovaný program Bavlna 60  " a "normalizovaný program Bavlna 40  " jsou normalizované prací
programy, ke kterým se produktový list vztahuje. Tyto programy jsou vhodné pro praní b\<�\�zašpin\ného bavln\né
ho prádla a jsou nejú=inn\jšími programy co do spot>eby energie a vody.
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Pokud není problém vyřešen ani po prostudování čás� věnované odstraňování problémů. Zkontrolujte 
Záruční list dodaný s produktem. 

�(�	�%�����)�$!���

Haier Itálie 

�� Telefonní číslo asistenční služby: 199-100912

Haier Španělsko

�� Telefonní číslo asistenční služby (ES + PT): 902 50 91 23

Haier Německo

�� Telefonní číslo asistenční služby (DE/ AT): 0180 5 39 39 99 / 0820 00 12 05 

Haier Velká Británie 

�� Telefonní číslo asistenční služby: 0845 077 7750 

Haier Francie 

�� Telefonní číslo asistenční služby: 01 73 79 48 05 

Poprodejní služby




