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Drogi kliencie,

Dziękujemy za zakup produktu marki PHILCO. Aby urządzenie dobrze Ci służyło, przeczytaj uważnie 

wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.
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CZĘŚĆ 1: PRZED URUCHOMIENIEM

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

normami branżowymi i spełnia wymogi prawne 
dotyczące bezpieczeństwa urządzenia. Jednak jako 
producenci uważamy, że naszym obowiązkiem 
jest przedstawienie następujących ostrzeżeń 
dotyczących bezpieczeństwa.

w przypadku przeprowadzki, zawsze upewnij się, 
że niniejsza instrukcja obsługi jest dołączona do 

obsługą urządzenia i stosownymi ostrzeżeniami.

bezpieczeństwa i podręczniki przed zainstalowaniem 
lub użyciem urządzenia.

kątem uszkodzeń transportowych.

jakiekolwiek części są uszkodzone, skontaktuj się z 
dostawcą.
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kiedy temperatura spada poniżej 0 ° C, przed 
pierwszym użyciem przechowuj urządzenie w 
temperaturze pokojowej przez 24 godziny.

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

inna modyfikacja urządzenia jest niebezpieczna.

drzwi!

do bębna. Dlatego zawsze sprawdź wnętrze bębna 
przed użyciem.

śruby, kamienie i inne ciężkie lub ostre przedmioty 

tkanin i detergentu. Jeśli użyjesz więcej niż zalecane, 

producenta.
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tego celu lub w poszewce na poduszkę, ponieważ 

obracającym się bębnem.

tkanin bez obszycia lub rozdarcia.

wody.

uszkodzenia urządzenia. Skontaktuj się z lokalnym 
centrum serwisowym w celu naprawy.

gniazdka.

przedstawiciela serwisowego w celu uniknięcia 
zagrożenia.

przewód. Odłącz kabel, chwytając bezpośrednio 
wtyczkę.
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stopami.

prania.

podczas prania.

odpompowanej wody podczas odpompowywania.
wyłącz 

urządzenie, odłącz je od zasilania i

autoryzowanym centrum serwisowym.

niebezpieczne dla dzieci.

pralki.

w pełni zapoznały się z przepisami, środkami i
kontrolami podanymi w niniejszej instrukcji.
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podobnych powierzchniach, ponieważ mogą one

lub zlewu.
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Zalecenia

zmiękczania tkanin bezpośrednio przed praniem.

fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod 
nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich 

drzwiczki, aby wnętrze pralki wyschło i wytworzył się nieprzyjemny zapach.

pralki.

do drugiej komory szuflady na detergent.
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CZĘŚĆ 2: INSTALACJA

Przed uruchomieniem pralki przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi i zachowaj ją w bezpiecznym miejscu 
do wykorzystania w przyszłości.

Usunięcie śrub transportowych

wskazówek zegara.

X4 X4

X4

UWAGA:

Usterki spowodowane uruchomieniem pralki z zamontowanymi śrubami transportowymi nie są objęte 

gwarancją.

Wyrównywanie pralki

powierzchni.

X4
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Połączenie elektryczne

Bezpiecznik przewodu zasilającego, do którego jest podłączona pralka, powinien 

instalację wykwalifikowanemu elektrykowi.

uziemienia.

Podłączenie wody

uszczelki na końcu węża zasilającego podłączonego do kranu.

przeciekają.

3/4”

10
 m

m
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Podłączenie odpadów

końcówce przymocowanej do odpływu zlewu.
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CZĘŚĆ 3: OPIS URZĄDZENIA I PANELU STEROWANIA

Opis urządzenia

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

7.

7.

7.

1. Wyświetlacz
2. Selektor programów
3. Górna pokrywa
4. Szuflada na detergent
5. Bęben
6. Osłona pompy
7. Śruby transportowe
8. Zawór doprowadzający wodę
9. Wąż spustowy
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Panel sterowania

1. 2. 3.

1. Szuflada na detergent
2. Selektor programów
3. Wyświetlacz

Szuflada na detergent

Dział do detergentu

Dział do mycia głównego 
Dział do płynu do płukania

Dział do prania wstępnego

sypkiego detergentu.

UWAGA:

Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu.
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Główny dział mycia

Dział do detergentu

Dział do prania wstępnego
Wypełnij tę sekcję tylko wtedy, gdy została wybrana funkcja prania wstępnego. Zalecamy używanie tej funkcji 
tylko do bardzo zabrudzonej bielizny. Więcej informacji w dalszej części instrukcji.
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Selektor programów

Szybkie 15´ 

Szybkie 60´ 

Pranie ręczne

Wirowanie
Płukanie

Bawełna 90°C

Bawełna 60°C

Bawełna  60 °C

Bawełna 20°C

Syntetyki

Wełna

pokrętło wyboru programów w obu kierunkach. Podczas ustawiania upewnij się, że symbol na przełączniku 
programów znajduje się dokładnie przy wybranym programie prania. Po ustawieniu programatora w położeniu 
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Wyświetlacz

Pranie

Panel sterowania

Płukanie  

Wirowanie

Przycisk opóźnionego startu

Przycisk ustawiania temperatury i wirowania

Dodatkowy klawisz funkcyjny 1

Dodatkowy klawisz funkcyjny2

Przycisk Start/pauza

funkcji 
dodatkowych

Start/pauza
Szybkie 
pranie

Pranie 
wstępneWirowanie

Opóźniony 
start

  pranie wstępne / cykl prania /   płukanie /  

ostrzegawcze.
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CZĘŚĆ 4: PRANIE BIELIZNY 

Pierwsze pranie

detergent 2 i wybierz program do prania bawełny 90 ° C.

Sortowanie prania

stopnia zabrudzenia.

przedmiotów. Zapobiegnie to możliwemu uszkodzeniu odzieży i pralki.

worek.

Symbole prania

Pranie normalne. prasowania to 150 ° C.

prasowania to 200 °C.

sucho.

Odłóż po wirowaniu.

Susz zawieszone. 

Czyszczenie tylko 
nadchloranem, gazem, 
alkoholem lub R113.

Czyszczenie tylko za pomocą 
nadchloranu, gazu, alkoholu lub 
R113.

Czyszczenie na sucho 
wszystkimi rodzajami 
produktów.
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Obsługa pralki

Włożenie prania do pralki

poniższej ilustracji.

UWAGA:

Maksymalna pojemność załadowanego prania różni się w zależności od rodzaju prania, stopnia 

zabrudzenia, wybranego programu itp. Nie przekraczać maksymalnej ładowności podanej w tabeli 

programów.

Rodzaj ubrania Waga (g)

Ręcznik 200

Prześcieradło 500

Szlafrok 1200

Poszewka na kołdrę 700

Poszewka na poduszkę 200

Bielizna 100

Obrus 250

Dozowanie detergentu

komorze 2 szuflady na detergent.

do przegródki 1 na detergent, a resztę miarki do przegródki 2.

kompozycji jest wskazane na opakowaniu.

środka zmiękczającego do pralki.
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Wybór programu i funkcji
Za pomocą przełącznika programów wybierz program i dodatkowe funkcje odpowiadające praniu.

Dodatkowe funkcje

symbol funkcji dodatkowej miga tylko przez chwilę, funkcja nie jest dostępna.

UWAGA:

Dodatkowe funkcje nie są kompatybilne ze wszystkimi programami.

Czas na wybranie dodatkowej funkcji jest ograniczony.

Nie we wszystkich programach jest możliwe wzajemne połączenie dodatkowych funkcji.

System wykrywania połowy załadunku
Pralka wyposażona jest w system wykrywania połowy obciążenia bębna. Jeśli włożysz do bębna pralki połowę 

zmniejszy zużycie wody i energii.

Funkcja opóźnionego startu

zaświeci się odpowiednia lampka kontrolna.

Jeśli przypadkowo pominąłeś żądany czas opóźnienia startu, naciśnij kilkakrotnie przycisk opóźnionego startu, 
aż wybierzesz właściwy czas.

kontrolki.

Ustawienie wirowania

 , 

Extra płukanie

1 i 2 oraz symbol   pojawi się na wyświetlaczu.

Pranie wstępne

zabrudzonej bielizny. Podczas korzystania z tej funkcji konieczne jest dodanie proszku do prania do komory 
prania wstępnego.

symbolu  .
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UWAGA:

Funkcja prania wstępnego wydłuża wybrany program o określony czas. Ten czas zależy od typu 

wybranego programu. Nie używaj detergentu w płynie do komory prania wstępnego.

Szybkie pranie

symbolu  .

UWAGA: 

Jeśli włożysz do bębna pralki połowę lub więcej prania niż maksymalna ilość, pralka automatycznie to 

wykryje i skróci czas cyklu prania, w tym zmniejszy zużycie wody i energii. Gdy pralka wykryje połowę 

kwoty, kontrolka symbolu    na wyświetlaczu automatycznie zacznie migać..

Bez wirowania

funkcyjne 1 i 2, aż zaświeci się lampka kontrolna symbolu  .

UWAGA:

Dodatkowe płukanie, pranie wstępne, antyalergiczne, szybkie pranie, zimne pranie, lekkie żelazko, bez 

wirowania są dostępne tylko w wybranych modelach.

Uruchomienie programu

Jeśli wciśniesz ten przycisk podczas wykonywania programu, program zostanie przerwany.
Gdy pralka znajduje się w trybie czuwania, kontrolka Start / Pauza krótko miga.
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Anulowanie programu

Pralka zatrzymuje się i program zostaje przerwany.

Woda zostanie spuszczona automatycznie.

Koniec programu
Wybrany program kończy się automatycznie po ostatnim etapie. 

Odłącz przewód zasilający od gniazdka sieciowego. 

Otwórz drzwiczki bębna i wyjmij pranie.

Ważne

Będziesz mógł otworzyć drzwi dopiero po około 2 minutach, ponieważ zostaną zamknięte. Czas ten nie 

jest wliczany do całkowitego czasu cyklu prania.

Zamek dziecięcy
Funkcja blokady rodzicielskiej służy do zablokowania sterownika pralki, aby zapobiec nieautoryzowanym 
zmianom programu lub ustawień pralki.

kontrolka blokady rodzicielskiej.

przerwany przez obrócenie programatora do pozycji 0.
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CZĘŚĆ 5 : TABELA PROGRAMÓW 

Program Temperatura
Maks. ilość 

suchego prania
Przegroda Trwanie Opis ubrania

Bawełna 90° 90 °C 6,0 kg 2 179 min

Bawełna 60°C 
z praniem 
wstępnym

60 °C 6,0 kg 1 + 2 164 min

Bawełna 60°C 60 °C 6,0 kg 2 230 min

40 °C 6,0 kg 2 193 min

Bawełna 20° 20 °C 3,0 kg 2 96 min syntetyczna, mieszana i sznurkowa, prana 
w niskich temperaturach.

Syntetyki 40 °C 3,0 kg 2 110 min skarpetki, koszule, bluzki, ręcznik mks. 2

Wełna 30 °C 2,0 kg 2 39 min Odzież wełniana nadająca się do prania 
w pralce.

Płukanie 6,0 kg 36 min płukanie w programie prania.

Wirowanie 6,0 kg 15 min Jeśli potrzebujesz dodatkowego 
wirowania w programie prania.

Pranie ręczne 30 °C 2,0 kg 2 90 min
Program odpowiedni do prania bardzo 
delikatnej bielizny przeznaczonej do 
prania w pralce.

40 °C 3,0 kg 2 190 min materiały, np. bielizna, prześcieradła, 

30 °C 3,0 kg 2 81 min jest przeznaczony do prania mieszanek 
różnych kolorów, powszechnie noszonych 
i zabrudzonych rzeczy.

60 °C 3,0 kg 2 107 min ubrania z włókien sztucznych i bawełny.

Szybkie 60´ 60 °C 3,0 kg 2 60 min Program przeznaczony do prania koszul 
i bluzek.

Szybkie 15´ * 30 °C 2,0 kg 2 15 min

UWAGA:

Wynikowy czas cyklu prania może się różnić w zależności od ilości prania, rodzaju wody, temperatury 

otoczenia, wyboru dodatkowych funkcji i tym podobnych.

Dozuj ilość proszku do prania zgodnie z ilością prania załadowanego do bębna pralki.
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o ekodizajnie.

kg

Zużycie energii 
kWh/cykl

Czas trwania 
programu Zużycie wody

°C
wilgoci

%
1000 obr. za min.
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w

eł
na

  
90

°C 6 2,22 72 81 62%

Ba
w

eł
na

  
60

°C 6 0,81 49 46 62%

6 0,92 0,53 0,29 49 40 35 44 36 26 62% 62% 62%

Sy
nt

et
yc
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e

3 0,49 39 42 71%

Sz
yb

ki
e 

60
‘

3 0,94 31 58 62%

Ba
w

eł
na

 
20

°C 3 0,19 42 20 62%

czas przy niższych temperaturach.

do oszczędności energii i wody.

tekstyliów, wybranych funkcji dodatkowych, typu wody i temperatury otoczenia.
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sczytując kod QR na etykiecie energetycznej.

Ważne informacje

Utworzył się nadmiar piany i został aktywowany system automatycznej absorpcji piany w wyniku użycia 
bardzo dużej ilości środka piorącego.

razie potrzeby użyj jedynie odpowiednich środków do usuwania kamienia przeznaczonych specjalnie do 
pralek.

zakończeniu cyklu prania. *

prania. *

wykonywanych przez nieuprawnione osoby.
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CZĘŚĆ 6: KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

OSTRZEŻENIE!

Stosowanie detergentów może spowodować uszkodzenie pralki 

i jej części. Nie używaj detergentów ani zmiękczaczy do tkanin.

Filtry wodociągowe

filtry zapobiegające przedostawaniu się brudu i ciał obcych z wody do pralki. Jeśli pralka nie napełnia się 

OSTRZEŻENIE:

Filtry dopływu wody mogą się zatkać z powodu złego 

podłączenia wody lub niewystarczającej konserwacji itp. 

Brudne filtry powodują wyciek wody, który może

spowodować uszkodzenie pralki i mienia. Uszkodzenia 

spowodowane nieprawidłową konserwacją filtrów nie są objęte 

gwarancją.
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Filtr pompy

zegara.

OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Ponieważ woda w pompie może być bardzo gorąca, poczekaj, 

aż ostygnie.

Szuflada na detergent
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Zamknięcie syfonu

jest prawidłowo włożony. Zamknięcie syfonu leja.

Obudowa pralki

obudowy pralki. Po spłukaniu czystą wodą wytrzyj pralkę miękką i suchą szmatką.

Bęben

podobnych środków ściernych do usuwania plam rdzy.

Odkamienianie pralki
Zalecamy użycie dostępnego w handlu środka do usuwania kamienia i przestrzeganie instrukcji na opakowaniu.

OSTRZEŻENIE:

Kompozycje odkamieniające zawierają kwasy, które mogą 

powodować zmianę kolorów prania i niekorzystnie wpływać na 

pralkę.
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CZĘŚĆ 7: PRAKTYCZNE INFORMACJE

Napoje alkoholowe:

i spłucz roztworem wody i octu.
Pasta do butów:

letniej wodzie.
Herbata i kawa: 

Czekolada i kakao: Pozostaw pranie w zimnej wodzie i wyszoruj mydłem lub detergentem, a następnie upierz 

Ketchup: 

Rosół, jajka: 

Plamy ze smaru i oleju: 

letniej wodzie z mydłem.
Musztarda: 

Krew: 

Śmietana, lody i mleko: Pozostaw pranie w zimnej wodzie i posmaruj plamę detergentem. Jeśli plama nie 

Glina: Plamy z gliny usuwaj tak szybko, jak to możliwe. Umyj go detergentem i jeśli nie zniknie, przetrzyj go 

Atrament: 

plamę wodą z sokiem z cytryny i detergentem, odczekaj około 5 minut i umyj.
Owoce: 

Plamy z trawy: 

Farby olejne

i wypierz.
Plamy po opalaniu
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CZĘŚĆ 8: ZAPOBIEGANIE MAŁYM ZABURZENIOM

USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Jest odłączony od gniazda.
Przepalony bezpiecznik. Wymień bezpiecznik.
Wystąpiła awaria zasilania. Sprawdź, czy nie ma prądu.

Pauza.
Programator znajduje się w 

Drzwi pralki nie są zamknięte. Zamknij prawidłowo drzwi. Powinieneś 

Pralka nie napełnia się 
wodą.

Dopływ wody jest zamknięty.
Sprawdź wąż dopływowy.

Wąż dopływowy jest zatkany.
Zatkany filtr zaworu wlotowego.
Drzwi pralki nie są zamknięte. Zamknij prawidłowo drzwi. Powinieneś 

Pralka nie odpompowuje 
wody.

Wąż spustowy jest zatkany lub 
zgięty.

Sprawdź wąż spustowy.

Filtr pompy jest zatkany.
Pralka wibruje. Pralka nie jest wypoziomowana.

W bębnie znajduje się niewielka W żaden sposób nie uszkodzi to pralki.

Pralka jest rozciągnięta lub pranie 
jest nierównomiernie rozłożone. i upewnij się, że pranie jest równomiernie 

załadowane do pralki.
Pralka stoi na twardej 
powierzchni.

Unikaj instalowania pralki na twardych 
powierzchniach. Instalując pralkę, należy 

ścianą lub twardą powierzchnią.
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USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

W szufladzie na 
detergent jest nadmierna 

Użyto niewłaściwej ilości 
detergentu. zapobiec tworzeniu się piany, wlej do 

szuflady na detergent mieszaninę łyżki 
stołowej płynu do zmiękczania tkanin i pół 
litra wody.

przycisk Start / Pauza. Użyj do dalszego 
prania

prania.
Stopień zabrudzenia prania 
nie odpowiada wybranemu 
programowi.

Wybierz program odpowiedni do stopnia 

zabrudzenia.
Przekroczono maksymalną 

załadowanego do bębna. pojemności pralki
Woda jest spuszczana z 
pralki natychmiast po jej 
napełnieniu.

Według pralki koniec węża 
odpływowego jest za nisko.

Podczas prania w bębnie 
się w niewidocznej części bębna.

pozostałości detergentu. pozostałości detergentu w postaci 
białych plam.

Ustaw pralkę tak, aby uruchamiała się z 
dodatkowym programem płukania lub 
usuwała plamy szczotką po wyschnięciu 
prania.

pozostałości detergentu. olejem, kremem lub maścią.
Do przyszłego prania używaj maksymalnej 
możliwej ilości detergentu określonej przez 
jego producenta.

Bez wirowania lub 
opóźnienia. niezrównoważonego ładowania 

został aktywowany.

System kontroli nierównomiernego 

pranie w bębnie. Wirowanie rozpoczyna 
się, gdy pranie zostanie równomiernie 
rozłożone. Podczas następnego prania 

pralki.
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CZĘŚĆ 9: SYSTEM AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA 

USTEREK

przypadku jakiejkolwiek awarii podejmują niezbędne kroki i jednocześnie ostrzegają o awarii.

Kod błędu Możliwa przyczyna Rozwiązanie

E01 Otwórz drzwiczki pralki. Zamknij drzwi pralki. Jeśli problem 
nie ustąpi, wyłącz pralkę, odłącz ją i 
natychmiast skontaktuj się z najbliższym 
autoryzowanym serwisem.

E02 Pompa jest uszkodzona, 
filtr pompy jest zatkany lub 
elektronika pompy nie działa.

się powtarzał, skontaktuj się z najbliższym 
autoryzowanym centrum serwisowym.

E03
wody w bębnie pralki. się powtarzał, skontaktuj się z najbliższym 

E04 W pralce jest zbyt dużo wody.
powtarzał, skontaktuj się z najbliższym 
autoryzowanym centrum serwisowym.
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CZĘŚĆ 10: ARKUSZ INFORMACYJNY 

Arkusz informacyjny

Nazwa lub znak towarowy producenta: 

Adres producenta: 

Identyfikator modelu:

Podstawowa specyfikacja: Pralka automatyczna

Parametr Parametr

6 Wymiary w cm

85

60

50

Wskaźnik klasy 

W

80 efektywności 
energetycznej

D

Wskaźnik 
wydajności 
prania

1,04 5

Zużycie energii 
w kWh na cykl, 
w oparciu o 

60. Rzeczywiste 
zużycie energii 

od sposobu 
użytkowania 
urządzenia.

0,648

Zużycie wody 
w litrach na 
cykl dotyczy 

60. Rzeczywiste 
zużycie wody 
zależy od 
sposobu 
użytkowania 
urządzenia i 
twardości wody.

43

temperatura 
wewnątrz 
zastosowanej 

Pełne wypełnienie 44 Pełne wypełnienie 62

1/2 napełnione 36 1/2 napełnione 62

1/4 napełnione 26 1/4 napełnione 62

Pełne wypełnienie 1000 Odśrodkowa 

suszenia
C1/2 napełnione 1000

1/4 napełnione 1000

Czas trwania Pełne wypełnienie
Rodzaj 
urządzenia Wolnostojące1/2 napełnione

1/4 napełnione

dźwięk 
emitowanego 76 hałasu 

akustycznego
B
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0,5 1

Opóźniony start 
4

Stan gotowości 
sieciowej 

Minimalny okres gwarancji oferowany przez producenta: 24 miesiące

Ten produkt został zaprojektowany tak, aby uwalniać 

jony srebra podczas prania

Dodatkowe informacje

Łącze internetowe do strony producenta, na której znajdują się informacje, o których mowa w pkt 4 lit. a) 

załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2022, pod adresem: www.philco.cz



Copyright © 2020, Fast ČR, a. s. Wersja  06/2021

PL - 33

INFORMACJE TECHNICZNE

INFORMACJE O TESTACH

niniejszej instrukcji. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z 
producentem.

OBSŁUGA I OBSŁUGA KLIENTA

Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych.
Oznakowanie modelu i numer serii znajdziesz na tablicy znamionowej. Pozycję tablicy znamionowej można 

są do dyspozycji min. 7 lub 10 lat. Jest to zależne od typu komponentu oraz od wprowadzenia 
ostatniego urządzenia danego modelu na rynek.

i opis wady.
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU ZE ZUŻYTYM

OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowania odnieś na miejsce wyznaczone przez administrację.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

prewencji potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby 

lub w najbliższym punkcie zbiórki odpadów. Za nieodpowiednią likwidację tego rodzaju odpadu 

Dla podmiotów handlowych w krajach Unii Europejskiej

swojego sprzedawcę lub dostawcę.

Likwidacja w innych krajach poza Unią Europejską

o odpowiednim sposobie likwidacji w lokalnej administracji lub u sprzedawcy.

Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych.

i opis wady.

philco.cz

Oryginalne części zamienne do i komponenty są dostępne minimalnie 10 lat.

zastrzegamy sobie prawo do tych zmian.

Oryginał niniejszej instrukcji obsługi jest w języku czeskim.





Importer to SK:
FAST PLUS, a.s.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
SLOVAKIA

Importer to PL:
FAST Poland Sp. z o. o.
Ul. Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy
POLAND

Importer to HU:
FAST HUNGARY Kft.
Kántor út 10., 2310 Szigetszentmiklós
HUNGARY


