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Ovaj je proizvod proizveden koristeći najnoviju tehnologiju u ekološki prihvatljivim uvjetima.
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1 Upute o općoj sigurnosti
Ovaj dio sadrži upute o sigurnosti koje mogu pomoći spriječiti ozljede i 
rizik od materijalne štete. Sve vrste jamstava bit će nevažeće ako se ne 
pridržavate ovih uputa.

1.1 Sigurnost života i vlasništva
u Nikada ne stavljajte proizvod na pod pokriven sagom. Električni dijelovi 

pregrijat će se jer zrak ne može cirkulirati ispod uređaja. To može dovesti do 
problema s proizvodom.

u Isključite uređaj kada se ne upotrebljava.
u Instalaciju i popravke uvijek treba izvoditi ovlašteni serviser. Proizvođač 

neće biti odgovoran za oštećenja do kojih dođe zbog postupaka koje izvode 
neovlaštene osobe.

u Crijeva za dovod i izbacivanje vode moraju biti dobro pričvršćena i ostati 
neoštećena. U suprotnom može doći do curenja vode.

u Nikada nemojte otvarati vrata za punjenje ili vaditi filtar dok još ima vode u 
proizvodu. U suprotnom može doći do opasnosti od izlijevanja i ozljede zbog 
tople vode.

u Nemojte na silu otvarati zaključana vrata za punjenje. Vrata se mogu otvoriti 
nekoliko minuta nakon završetka ciklusa pranja. U slučaju nasilnog otvaranja 
vrata za punjenje mogu se oštetiti vrata i mehanizam za zaključavanje.

u Upotrebljavajte samo deterdžente, omekšivače i dodatke koji su prikladni za 
strojno pranje.

u Slijedite upute na etiketama tkanina i pakiranjima deterdženta.
1.2 Sigurnost djece
u Ovim se proizvodom mogu koristiti djeca od 8. godine i osobe čije tjelesne, 

osjetilne i mentalne vještine nisu u potpunosti razvijene ili koje nemaju 
potrebno iskustvo i znanje, ako ih se nadgleda ili nauči o sigurnom korištenju 
ovim proizvodom i njegovim rizicima. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. 
Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako nisu pod nadzorom. 
Djeca mlađa od 3 godine moraju se udaljiti od uređaja osim ako nisu stalno 
pod nadzorom.

u Materijali pakiranja mogu biti opasni za djecu. Ambalažu čuvajte na sigurnom 
mjestu podalje od dosega djece.

u Električni proizvodi opasni su za djecu. Držite djecu podalje od proizvoda 
kada radi. Ne dajte im da se igraju proizvodom. Koristite se zaključavanjem 
zbog djece kako biste spriječili djecu da diraju proizvod.

u Nemojte zaboraviti zatvoriti vrata za punjenje kada izlazite iz prostorije u 
kojoj se proizvod nalazi.Ovaj je proizvod proizveden koristeći najnoviju tehnologiju u ekološki prihvatljivim uvjetima.
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u držite sve deterdžente i dodatke na sigurnom mjestu, izvan dosega djece i 
sa zatvorenim poklopcem spremnika deterdženta ili zabrtvljenim pakiranjem 
deterdženta.

1.3 Električna sigurnost
u Ako je proizvod pokvaren, ne smije raditi ako ga ne popravi ovlašteni serviser. 

Opasnost od strujnog udara!
u Ovaj proizvod dizajniran je tako da će nastaviti raditi u slučaju ponovnog 

napajanja nakon prekida napajanja. Ako želite prekinuti program, pogledajte 
dio „Opoziv programa”.

u Uključite uređaj u uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem od 16 A. 
Uzemljenje mora napraviti ovlašteni električar. Naša tvrtka neće biti 
odgovorna za bilo kakva oštećenja do kojih dođe kad se proizvod koristi bez 
uzemljenja u skladu s lokalnim zakonima.

u Nemojte prati proizvod tako da na njega raspršujete ili izlijevate vodu! 
Opasnost od strujnog udara!

u Nikada nemojte dirati kabel napajanja ili utikač mokrim rukama! Nemojte 
vući kabel napajanja da biste stroj isključili iz napajanja, uvijek ga isključite 
tako da držite utičnicu jednom rukom, a drugom vučete utikač.

u Proizvod se treba isključiti tijekom instalacije, održavanja, čišćenja i 
popravaka.

u Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, postprodajni 
servis ili slično kvalificirana osoba (po mogućnosti električar) ili netko koga 
je uvoznik odredio da bi se izbjegli mogući rizici.

1.4 Sigurnost od vrućih površina
Tijekom pranja rublja na visokim temperaturama 
staklo na vratima za punjenje postat će vruće. 
Uzevši u obzir ovu činjenicu tijekom pranja držite 
djecu dalje od vrata za punjenje ovog proizvoda 
kako ga ne bi dodirnula.
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2 Važne upute o zaštiti okoliša

2.1 Sukladnost s direktivom o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)
Ovaj je uređaj usklađen s direktivom EU-a o električnom i elektronskom otpadu (2012/19/
EZ).  Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku oznaku za otpadne električne i elektroničke opreme 
(WEEE).
Ovaj proizvod proizveden je od kvalitetnih dijelova i materija koji se mogu ponovno koristiti i 
prikladni su za reciklažu. Na kraju vijeka trajanja ne odlažite proizvod s običnim otpadom iz 
kućanstva i drugim otpadom. Odnesite ga na odlagalište za reciklažu električne i elektronske 
opreme. Posavjetujte se s lokalnim vlastima da biste se informirali o tim odlagalištima. 

Usklađenost s direktivom o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj 
opremi (RoHS):
Proizvod koji ste kupili usklađen je s direktivom EU-a o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u 
električnoj i elektroničkoj opremi (2011/65/EU).  Ne sadrži štetne i zabranjene materijale koji su navedeni 
u direktivi.

2.2 Informacije o pakiranju
Materijali pakiranja proizvoda su proizvedeni od recikliranih materijala u skladu s našim Nacionalnim 
odredbama o okolišu. Ne odlažite materijale pakiranja skupa s otpadom iz kućanstva ili drugim otpadom. 
Odnesite ih na odlagalište za materijale pakiranja kako su odredile lokalne vlasti.

3 Namijenjena upotreba

•	Ovaj	proizvod	napravljen	je	za	uporabu	u	kućanstvu.	Nije	namijenjen	za	komercijalnu	
upotrebu i ne smije se upotrebljavati za bilo što osim za namijenjenu svrhu.

•	Proizvod	se	smije	koristiti	samo	za	pranje	i	ispiranje	rublja	koje	je	tako	označeno.
•	Proizvođač	se	odriče	bilo	kakve	odgovornosti	do	koje	može	doći	zbog	nepravilne	

uporabe ili transporta.
•	Vijek	trajanja	vašeg	proizvoda	iznosi	10	godina.	Tijekom	ovom	razdoblja,	rezervni	će	

dijelovi biti dostupni za pravilan rad uređaja.
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4 Tehničke specifikacije

Udovoljava Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1061/2010
Naziv ili zaštitni znak proizvođača Beko

Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela WMY 81443 STB1

Nazivni kapacitet (kg) 8

Razred energetske učinkovitosti /  Skala od A+++ (najviša učinkovitost ) do D (najniža 
učinkovitost) A+++

Godišnja potrošnja energije (kWh) (1) 193

Potrošnja energije za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu 
punjenja (kWh) 1.000

Potrošnja energije standardnog programa pranja za pamuk na 60 °C pri djelomičnom 
punjenju  (kWh) 0.780

Potrošnja energije za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom 
kapacitetu punjenja (kWh) 0.700

Potrošnja energije u „stanju isključenosti” (W) 0.440

Potrošnja energije u „stanju mirovanja” (W) 0.640

Godišnja potrošnja vode (l) (2) 9900

Razred energetske učinkovitosti centrifuge za sušenje rublja / Skala od A (najviša 
učinkovitost ) do G (najniža učinkovitost) B

Maksimalna brzina centrifuge (o/min) 1400

Sadržaj preostale vlage (%) 53

Standardni program za pamuk (3) Pamuk Eko 60 °C i 40 °C
Trajanje programa za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu 
punjenja (min) 204

Vrijeme trajanja standardnog programa pranja za pamuk na 60 °C pri djelomičnom 
punjenju (min) 175

Trajanje programa za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom 
kapacitetu punjenja (min) 175

Trajanje stanja mirovanja (min) N/A

Emisije buke koje se prenose zrakom tijekom pranja/centrifugiranja (dB)a 52/77

Perilica namijenjena za ugradnju Non

Visina (cm) 84

Širina (cm) 60

Dubina (cm) 54

Neto masa (±4 kg.) 70

Jednostruki / dvostruki ulaz vode
•	/	-

•	Dostupno
Ulazna el. energija (V/Hz) 230 V / 50Hz

Ukupna struja (A) 10

Ukupna snaga (W) 2200

Glavna šifra modela 9711
(1) Potrošnja energije na osnovu 220 standardnih ciklusa pranja za programe za pranje pamuka na 60 °C i 40 °C pri punom i djelomičnom punjenju 
te potrošnja niskoenergetskih načina pranja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu uporabe uređaja.
(2) Potrošnja vode na osnovu 220 standardnih ciklusa pranja za programe za pranje pamuka na 60 °C i 40 °C pri punom i djelomičnom punjenju. 
Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu uporabe uređaja.
(3) “Standardni program za pranje pamuka na 60 °C” i “standardni program za pranje pamuka na 40 °C “ standardni su programi za pranje na 
koje se odnose informacije iz naljepnice i sažetka; ti su programi prikladni za pranje uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja te su najučinkovitiji 
programi u smislu kombinirane potrošnje energije i vode. 

Tehničke specifikacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti da bi se poboljšala kvaliteta proizvoda.
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4.1 Instalacija
•	 Javite	se	najbližem	ovlaštenom	serviseru	radi	instalacije	proizvoda.	
•	 Priprema	lokacije	i	elektroinstalacija,	instalacija	vodovoda	i	kanalizacije	na	mjestu	za	instalaciju	odgovornost	

su klijenta. 
•	 Pazite	da	se	crijeva	za	dovod	i	odvod	vode	kao	i	kabel	napajanja	ne	presavijaju,	prikliješte	ili	zgnječe	dok	se	

uređaj gura na mjesto nakon instalacije ili čišćenja. 
•	 Pazite	da	instalaciju	i	električni	priključak	uređaja	izvrši	ovlašteni	serviser.	Proizvođač	neće	biti	odgovoran	za	

oštećenja do kojih dođe zbog postupaka koje izvode neovlaštene osobe. 
•	 Prije	instalacije	vizualno	provjerite	postoje	li	nedostaci	na	proizvodu.	Ako	postoje,	nemojte	ga	instalirati.	

Oštećeni proizvodi predstavljaju rizik za vašu sigurnost.

4.1.1 Odgovarajuća lokacija za instalaciju
•	 Stavite	proizvod	na	čvrst	i	ravan	pod.	Nemojte	ga	stavljati	na	tepih	s	dugim	nitima	ili	na	druge	slične	

površine.
•	 Kada	se	perilica	i	sušilica	postave	jedna	na	drugu	njihova	ukupna	težina,	dok	su	napunjene,	iznosi	otprilike	

180 kilograma. Stavite proizvod na čvrst i ravan pod koji ima dovoljnu nosivost!
•	 Ne	stavljajte	proizvod	na	kabel	napajanja.
•	 Nemojte	instalirati	proizvod	na	mjesta	gdje	temperatura	pada	ispod	0	°C.
•	 Ostavite	razmak	od	najmanje	1	cm	između	stroja	i	namještaja.
•	 	Kod	poda	koji	nije	u	istoj	ravnini	nemojte	stavljati	proizvod	kraj	ruba	ili	na	platformu.

4.1.2 Uklanjanje pojačanja pakiranja

Nagnite stroj prema nazad da biste uklonili pojačanja pakiranja. Uklonite 
pojačanje pakiranja povlačenjem trake. Ovaj postupak nemojte raditi 
sami. 

4.1.3 Skidanje transportnih brava
1 Odvrnite sve vijke uz pomoć odgovarajućeg ključa dok se ne mogu slobodno okretati (C).
2 Skinite transportne sigurnosne vijke laganim okretanjem.
3 Stavite plastične poklopce u vrećici s uputama za uporabu u rupe na stražnjoj ploči. (P)

A OPREZ: Uklonite transportne sigurnosne vijke prije rada perilice! U suprotnom, uređaj će se oštetiti.

C
Držite transportne sigurnosne vijke na sigurnom mjestu da biste ih ponovno koristili kad se perilica bude prenosila u 
budućnosti.

Instalirajte transportne sigurnosne vijke obrnutim redoslijedom od postupka rastavljanja.

Nikad ne pomičite proizvod bez montiranih transportnih sigurnosnih vijaka!
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4.1.4 Spajanje s vodovodom

C Tlak vode koji je potreban za rad proizvoda je između 1 i 10 bara (0,1 – 1 MPa). Potrebno je 10 - 80 litara vode koja teče iz 
pipe u jednoj minuti da bi stroj radio kako treba. Stavite ventil koji smanjuje tlak ako je tlak vode viši.

A
OPREZ: Modeli s jednostrukim dovodom vode ne smiju se spajati na slavinu s toplom vodom. U tom slučaju rublje će se 
oštetiti ili će se proizvod prebaciti na zaštitni način rada i neće raditi.

OPREZ: Ne koristite stara ili rabljena crijeva za dovod vode na novom proizvodu. To može uzrokovati mrlje na vašem rublju.

1 Rukom pritegnite matice crijeva. Nikada nemojte upotrebljavati alat 
za zatezanje matica.

2 Kada dovršite spajanje crijeva, provjerite postoje li problemi s 
curenjem na mjestima spajanja tako da do kraja otvorite slavine. Ako 
curi, isključite pipu i uklonite vijak. Ponovno pažljivo zategnite vijak 
nakon provjere brtve. Da biste spriječili curenje vode i posljedična 
oštećenja, zatvorite slavine kada se stroj ne upotrebljava.

4.1.5 Spajanje odvodnog crijeva na odvod
•	 Kraj	odvodnog	crijeva	spojite	izravno	na	odvod,	umivaonik	ili	kadu.	

A
OPREZ: Vaša će se kuća poplaviti ako crijevo izađe iz kućišta tijekom izbacivanja vode. Nadalje, postoji opasnost od 
opeklina zbog visokih temperatura pranja! Da biste izbjegli takve situacije i osigurali da stroj bez problema uzima i izbacuje 
vodu, dobro pričvrstite crijevo za odvod.

10
0c

m

40
cm

•	Spojite	crijevo	za	odvod	na	najmanju	visinu	od	40	cm	i	
najveću visinu od 100 cm.
•	Ako	je	crijevo	podignuto	nakon	polaganja	na	razinu	
poda ili blizu poda (manje od 40 cm iznad tla), odljev vode 
postaje teži i rublje može ostati prekomjerno mokro. Stoga 
se pridržavajte visina opisanih na slici.

•	 Da	biste	spriječili	vraćanje	prljave	vode	u	stroj	i	osigurali	jednostavno	izbacivanje	vode,	ne	uranjajte	kraj	
crijeva u prljavu vodu ili ga ne stavljajte u odvod više od 15 cm. Ako je predugo, skratite ga.

•	 Kraj	tog	crijeva	se	ne	smije	presavijati,	ne	smije	se	stati	na	njega	i	crijevo	ne	smije	biti	zaglavljeno	između	
odvoda i stroja.

•	 Ako	je	duljina	crijeva	prekratka,	koristite	ga	tako	da	dodate	originalno	produžno	crijevo.	Duljina	crijeva	ne	
smije prelaziti 3,2 m. Da biste izbjegli curenje vode, spoj između produžnog crijeva i odljevnog crijeva na 
stroju mora biti dobro montiran odgovarajućom spojnicom da ne padne ni curi.
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4.1.6 Prilagođavanje nogu

A
OPREZ: Da biste osigurali tihi rad stroja s manje vibracija, on mora stajati ravno i u ravnoteži na svojim nožicama. 
Uravnotežite stroj prilagođavanjem nožica. U suprotnom proizvod se može pomaknuti s mjesta i uzrokovani lom i probleme 
s vibracijom.

OPREZ: Ne koristite nikakve alate za otpuštanje vijaka za zaključavanje. U suprotnom se mogu oštetiti.

1 Rukom otpustite vijke za zaključavanje na nožicama.
2 Prilagodite nožice dok proizvod ne stoji stabilno i u ravnoteži.
3 Ponovno pritegnite sve vijke za zaključavanje rukom.

4.1.7 Elektroinstalacija
Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem od 16 A. Naša tvrtka neće biti odgovorna za bilo 
kakva oštećenja do kojih dođe kad se proizvod koristi bez uzemljenja u skladu s lokalnim zakonima.
•	 Spajanje	treba	biti	u	skladu	s	nacionalnim	odredbama.
•	 Kabel	napajanja	mora	biti	lako	dostupan	nakon	instalacije.
•	 Ako	je	trenutna	vrijednost	osigurača	ili	sklopke	u	kući	manja	od	16	ampera,	neka	ovlašteni	električar	

instalira osigurač od 16 ampera.
•	 Naponi	navedeni	u	„Tehničkim	specifikacijama”	moraju	biti	jednaki	naponu	vaše	mreže.
•	 Ne	spajajte	preko	produžnih	kabela	ili	razvodnika.

B OPREZ: Oštećene kabele napajanja moraju zamijeniti ovlašteni serviseri.

4.1.8 Prva upotreba

Prije početka upotrebe proizvoda, provjerite jesu li izvršene pripreme u 
skladu s „Važnim uputama o sigurnosti i zaštiti okoliša” i s uputama u 
odjeljku „Instalacija”.
Da biste pripremili proizvod za pranje rublja, prvo izvršite program za 
čišćenje bubnja. Ako ovaj program nije dostupan na vašom stroju, 
primijenite postupak opisan u odjeljku 4.4.2.

C
Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za perilice.

Možda je u uređaju ostalo malo vode zbog kontrole kvalitete u proizvodnji. To nije štetno za proizvod.
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4.2 Priprema

4.2.1 Sortiranje rublja
* Sortirajte rublje prema vrsti tkanine, boji i tome koliko je prljavo te dopuštenoj temperature vode.
* Uvijek se pridržavajte uputa navedenih na etiketama odjevnih predmeta.

4.2.2 Priprema rublja za pranje
•	 Rublje	s	metalnim	dodacima,	kao	što	su	grudnjaci,	kopče	remena	i	metalni	gumbi,	može	oštetiti	stroj.	

Uklonite metalne dijelove ili perite rublje tako da ga stavite u vreću za pranje ili jastučnicu.
•	 Izvadite	sve	stvari	iz	džepova	kao	što	su	novčići,	olovke	i	spajalice,	preokrenite	džepove	i	očetkajte.	Takvi	

predmeti mogu oštetiti stroj ili uzrokovati buku.
•	 Stavite	odjeću	male	veličine,	kao	što	su	čarapice	za	bebe	i	najlonske	čarape,	u	vreću	za	pranje	rublja	ili	

jastučnicu.
•	 Stavite	zavjese	bez	da	ih	sabijate.	Uklonite	vješalice	za	zavjese.
•	 Zakopčajte	patentne	zatvarače,	zašijte	labave	gumbe	i	zakrpajte	poderane	i	istrošene	dijelove.
•	 Proizvode	označene	s	„perivo	u	perilici”	ili	„perivo	na	ruke”	perite	samo	odgovarajućim	programom.
•	 Ne	perite	bijelo	i	obojeno	rublje	skupa.	Novo	tamno	pamučno	rublje	može	ispustiti	puno	boje.	Perite	ga	

odvojeno.
•	 Postojane	mrlje	moraju	se	pravilno	tretirati	prije	pranja.	Ako	niste	sigurni,	provjerite	u	kemijskoj	čistionici.
•	 Koristite	se	samo	bojama	/	sredstvima	za	mijenjanje	boja	i	sredstvima	za	uklanjanje	kamenca	koji	su	

prikladni za strojno pranje. Uvijek slijedite upute na pakiranju.
•	 Perite	hlače	i	osjetljivo	rublje	okrenute	naopako.
•	 Držite	rublje	od	angorske	vune	u	hladnjaku	nekoliko	sati	prije	pranja.	To	će	smanjiti	nakupine.
•	 Rublje	koje	je	bilo	izloženo	materijalima	kao	što	su	brašno,	kamenac,	prašina,	mlijeko	u	prahu	itd.	mora	

se dobro istresti prije stavljanja u stroj. Takva prašina i prah na rublju mogu se nakupiti na unutarnjim 
dijelovima stroja i uzrokovati oštećenje.

4.2.3 Što treba raditi za uštedu energije
Sljedeće informacije pomoći će vam da koristite proizvod na ekološki i energetski učinkovit način.
•	 Neka	proizvod	radi	na	najvišem	kapacitetu	koji	je	dopušten	za	odabrani	program,	ali	nemojte	ga	

preopteretiti; pogledajte „Tablicu programa i potrošnje”. Pogledajte „Tablicu programa i potrošnje”
•	 Uvijek	slijedite	upute	o	deterdžentu	na	pakiranju	deterdženta.
•	 Perite	malo	uprljano	rublje	na	niskim	temperaturama.
•	 Koristite	brže	programe	za	manje	količine	malo	uprljanog	rublja.
•	 Ne	koristite	pretpranje	i	visoke	temperature	za	rublje	koje	nije	jako	prljavo	ili	koje	nema	mrlje.
•	 Ako	namjeravate	sušiti	svoje	rublje	u	sušilici,	odaberite	najveću	preporučenu	brzinu	centrifuge	tijekom	

postupka pranja. 
•	 Nemojte	upotrebljavati	više	deterdženta	od	preporučene	količine	navedene	na	pakiranju.

4.2.4 Stavljanje rublja
1. Otvorite poklopac za rublje.
2. Stavite rublje u stroj tako da nije nabijeno.
3. Gurnite i zatvorite poklopac za punjenje dok ne začujete zvuk zaključavanja. Pazite da u vratima nema 

zahvaćenih predmeta. Vrata za punjenje zaključana su dok program radi. Vrata se mogu otvoriti tek kad 
program dođe do kraja.

4.2.5 Odgovarajući kapacitet punjenja
Maksimalni kapacitet punjenja ovisi o vrsti rublja, stupnju prljavosti i programu pranja koji želite koristiti.
Stroj automatski prilagođava količinu vode prema težini stavljenog rublja.

A UPOZORENJE: Slijedite podatke u „Tabeli programa i potrošnje”. Kad je prepunjena, smanjit će se performanse perilice 
rublja. Štoviše, može doći do problema s bukom i vibracijom.
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4.2.6 Upotreba deterdženta i omekšivača

C Pri upotrebi deterdženta, omekšivača, štirke, boje za tekstil, izbjeljivača i sredstva za izbjeljivanje boja, sredstva za uklanjanje 
kamenca pročitajte upute proizvođača na pakiranju i slijedite navedene doze. Ako je dostupna, koristite čašicu za mjerenje.

132

Ladica za deterdžent sastoji se od tri pretinca:
- (1) za pretpranje
- (2) za glavno pranje
- (3) za omekšivač
– ( ) osim toga, tu je dio sa sifonom u odjeljku za 
omekšivač.

Deterdžent, omekšivač i druga sredstva za pranje
•	 Dodajte	deterdžent	i	omekšivač	prije	pokretanja	programa	pranja.
•	 Tijekom	ciklusa	pranja	nemojte	ostaviti	raspršivač	deterdženta	otvorenim!
•	 Kad	upotrebljavate	program	bez	pretpranja,	ne	stavljajte	nikakav	deterdžent	u	odjeljak	za	pretpranje	

(odjeljak br. 1). 
•	 Kad	koristite	program	s	pretpranjem	ne	stavljajte	tekući	deterdžent	u	odjeljak	za	pretpranje	(odjeljak	br.	1).
•	 Nemojte	birati	program	s	pretpranjem	ako	koristite	vrećicu	s	deterdžentom	ili	loptu	za	raspršivanje.	Stavite	

vrećicu s deterdžentom ili loptu za raspršivanje izravno s rubljem u stroj.
Ako upotrebljavate tekući deterdžent, nemojte zaboraviti staviti čašicu za tekući deterdžent u odjeljak za glavno 

pranje (odjeljak broj „2”).
Odabir tipa deterdženta
Tip deterdženta koji ćete upotrijebiti ovisi o tipu i boji tkanine.
•	 Upotrebljavajte	različite	deterdžente	za	obojeno	i	bijelo	rublje.
•	 Perite	svoju	osjetljivu	odjeću	posebnim	deterdžentima	(tekući	deterdžent,	šampon	za	vunu	itd.)	koji	se	

upotrebljavaju samo za osjetljivu odjeću. 
•	 Kad	perete	tamnije	rublje	i	prekrivače,	preporučuje	se	uporaba	tekućeg	deterdženta.
•	 Perite	vunu	posebnim	deterdžentom	koji	se	proizvodi	samo	za	vunu.

A OPREZ: Koristite samo deterdžente proizvedene isključivo za perilice.

OPREZ: Ne koristite sapun u prahu.

Prilagođavanje količine deterdženta
Količina deterdženta koja se će se koristiti ovisi o količini rublja, o tome koliko je ono prljavo te o tvrdoći vode.
•	 Nemojte	koristiti	količine	koje	prelaze	količine	preporučene	na	pakiranju	da	biste	izbjegli	problem	s	previše	

pjene, lošim ispiranjem, financijskom uštedom i na kraju, zaštitom okoliša.
•	 Upotrebljavajte	manje	deterdženta	za	male	količine	ili	malo	uprljanu	odjeću.
Uporaba omekšivača
Stavite omekšivač u odjeljak za omekšivač ladice za deterdžent.
•	 Nemojte	prelaziti	oznaku	razine	(>max<)	na	odjeljku	omekšivača.
•	 Ako	je	omekšivač	izgubio	tečnost,	razrijedite	ga	vodom	prije	nego	što	ga	stavite	u	ladicu	za	deterdžent.
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Uporaba tekućih deterdženata
Ako proizvod sadrži čašicu za tekući deterdžent:

•	 Stavite	čašicu	s	tekućim	deterdžentom	u	odjeljak	
br. „2”.

•	 Ako	je	tekući	deterdžent	izgubio	tečnost,	
razrijedite ga vodom prije nego što ga stavite u 
čašicu za deterdžent.

Ako proizvod ne sadrži čašicu za tekući deterdžent:
•	 Ne	upotrebljavajte	tekući	deterdžent	za	pretpranje	kod	programa	s	pretpranjem.
•	 Tekući	deterdžent	ostavlja	mrlje	na	vašoj	odjeći	kad	koristite	funkciju	odgođenog	početka.	Ako	namjeravate	

upotrijebiti funkciju odgođenog početka, ne upotrebljavajte tekući deterdžent.
Uporaba gela i deterdženta u tabletama
•	 Ako	je	gustoća	deterdženta	u	gelu	tekuća,	a	vaš	stroj	ne	sadrži	posebnu	čašicu	za	tekući	deterdžent,	stavite	

deterdžent u gelu u odjeljak za deterdžent za glavno pranje tijekom prvog uzimanja vode. Ako vaš stroj 
sadrži čašicu za tekući deterdžent, napunite ovu čašicu deterdžentom prije pokretanja programa.

•	 Ako	gustoća	deterdženta	u	gelu	nije	tekuća	ili	u	obliku	tekuće	tablete,	stavite	ga	direktno	u	bubanj	prije	
pranja.

•	 Stavite	deterdžente	u	tabletama	u	glavni	odjeljak	za	pranje	(odjeljak	br.	„2”	ili	izravno	u	bubanj	prije	pranja.
Uporaba štirke
•	 Stavite	tekuću	sodu,	sodu	u	prahu	ili	boju	za	tkaninu	u	odjeljak	za	omekšivač.
 Ne upotrebljavajte omekšivač i štirku skupa u ciklusu pranja.
 Nakon upotrebe štirke, obrišite unutrašnjost stroja mokrom i čistom krpom.
Uporaba sredstva za uklanjanje kamenca
•	 Po	potrebi	koristite	sredstva	za	uklanjanje	kamenca	predviđena	samo	za	perilice.	
Uporaba izbjeljivača
 Dodajte izbjeljivač na početku ciklusa pranja odabirom programa pretpranja. Ne stavljajte deterdžent 

u odjeljak za pretpranje. Kao alternativnu primjenu odaberite program s dodatnim ispiranjem i dodajte 
izbjeljivač dok stroj uzima vodu iz odjeljka deterdženta tijekom prvog ispiranja.

•	 Ne	koristite	izbjeljivač	i	deterdžent	tako	da	ih	pomiješate.
•	 Upotrijebite	samo	malu	količinu	(oko	50	ml)	izbjeljivača	i	dobro	isperite	odjeću	jer	on	uzrokuje	iritaciju	kože.	

Ne izlijevajte izbjeljivač na rublje i ne upotrebljavajte ga s rubljem u boji. 
•	 Prilikom	upotrebe	sredstva	za	izbjeljivanje	boja	na	bazi	kisika,	odaberite	program	koji	pere	rublje	na	niskoj	

temperaturi. 
•	 Sredstva	za	izbjeljivanje	boja	na	bazi	kisika	mogu	se	upotrebljavati	s	deterdžentom;	ako	nisu	iste	gustoće,	

prvo stavite deterdžent u odjeljak broj „2” u raspršivaču deterdženta i pričekajte da stroj ispere deterdžent 
prilikom uzimanja vode. Dok stroj nastavlja s uzimanjem vode, dodajte sredstvo za izbjeljivanje boja u isti 
odjeljak.
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4.2.7 Savjeti za učinkovito pranje
Odjeća

Svijetle boje i bijelo Boje Crno / tamne boje Osjetljivo/
vuna/svila

(Preporučeni raspon temperature 
na temelju razine prljavosti: 
40 - 90 °C)

(Preporučeni raspon temperature 
na temelju razine prljavosti: hladno 
- 40 °C)

(Preporučeni raspon 
temperature na temelju 
razine prljavosti: hladno 
- 40 °C)

(Preporučeni raspon 
temperature na 
temelju razine 
prljavosti: hladno - 
30 °C)

Ra
zi

na
 p

rlj
av

os
ti

Jako prljavo

(otporne mrlje 
kao što su mrlje 
od trave, kave, 
voća i kruha).

Možda će biti potrebno prethodno 
tretirati mrlje za obavljanje 
pretpranja. Za jako prljavu odjeću 
mogu se koristiti preporučene 
doze deterdženta u prašku i 
tekućeg deterdženta preporučene 
za bijelo rublje. Preporučuje se 
uporaba deterdženata u prahu za 
čišćenje mrlja od gline i zemlje 
kao i mrlja koje su osjetljive na 
izbjeljivače. 

Za jako uprljanu odjeću mogu se 
upotrebljavati preporučene doze 
deterdženta u prašku i tekućeg 
deterdženta preporučenih za 
odjeću u boji. Preporučuje se 
uporaba deterdženata u prahu za 
čišćenje mrlja od gline i zemlje 
kao i mrlja koje su osjetljive na 
izbjeljivače. Koristite deterdžente 
bez izbjeljivača.

Za jako uprljanu odjeću 
mogu se upotrebljavati 
preporučene doze 
tekućih deterdženata koji 
odgovaraju odjeći u boji i 
odjeći tamnih boja.

Za osjetljivu odjeću 
trebate koristiti 
tekuće deterdžente. 
Odjeća od vune 
i svile se mora 
prati posebnim 
deterdžentima za 
vunu.

Normalno 
prljavo
(Na primjer mrlje 
na ovratnicima i 
manžetama)

Za uobičajeno uprljanu odjeću 
mogu se koristiti preporučene 
doze deterdženta u prašku i 
tekućeg deterdženta za bijelo 
rublje.

Za uobičajeno uprljanu 
odjeću mogu se upotrebljavati 
preporučene doze deterdženta 
u prašku i tekućeg deterdženta 
za rublje u boji. Trebaju se 
upotrebljavati deterdženti koji ne 
sadrže izbjeljivač.

Za uobičajeno 
uprljanu odjeću mogu 
se upotrebljavati 
preporučene doze 
tekućih deterdženata koji 
odgovaraju odjeći u boji i 
odjeći tamnih boja. 

Za osjetljivu odjeću 
trebate koristiti 
tekuće deterdžente. 
Odjeća od vune 
i svile se mora 
prati posebnim 
deterdžentima za 
vunu.

Malo prljavo

(Nema vidljivih 
mrlja).

Za malo uprljanu odjeću mogu 
se koristiti preporučene doze 
deterdženta u prašku i tekućeg 
deterdženta preporučene za bijelo 
rublje.

Za malo uprljanu odjeću mogu se 
upotrebljavati preporučene doze 
deterdženta u prašku i tekućeg 
deterdženta koji odgovaraju odjeći 
u boji. Trebaju se upotrebljavati 
deterdženti koji ne sadrže 
izbjeljivač.

Za malo uprljanu odjeću 
mogu se upotrebljavati 
preporučene doze 
tekućih deterdženata koji 
odgovaraju odjeći u boji i 
odjeći tamnih boja.

Za osjetljivu odjeću 
trebate koristiti 
tekuće deterdžente. 
Odjeća od vune 
i svile se mora 
prati posebnim 
deterdžentima za 
vunu.
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4.3 Rad s proizvodom

4.3.1 Upravljačka ploča

1 - Tipka za odabir programa
2 - Tipka za postavljanje brzine centrifuge
3 - Tipka za prilagođavanje temperature
4 - Zaslon 
5 - Indikator slijeda programa

6 - Tipka za uključivanje/isključivanje
7 - Tipka za početak/pauzu
8 - Tipka za postavljanje vremena završetka
9 - Tipke pomoćnih funkcija
10 - LED svjetla za odabir programa

1 2 3 4 5

6

7

8910

4.3.2 Simboli zaslona

1888 88:88
88 C

0

a b c d e f g

h
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a - Pokazatelj temperature
b - Elektroinstalacije
c - Pokazatelj pare
d - Pokazatelj zvučnog upozorenja
e - Pokazatelj nedostatka vode
f - Pokazatelj za deterdžent
g - Pokazatelj za početak/pauzu

h - Pokazatelj slijeda programa
i - Pokazatelj vremena završetka
j - Informacijski redak o trajanju
k - Pokazatelji pomoćnih funkcija
l - Pokazatelj zaključavanja
m - Pokazatelj brzine centrifuge

C Vizualni prikazi koji se upotrebljavaju za opis stroja u ovom dijelu shematski su i možda ne odgovaraju u potpunosti 
značajkama vašeg stroja.
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4.3.3 Tablica programa i potrošnje

•		 :	Može	se	odabrati.
*  : Automatski se bira, ne može se opozvati.
**  : Program oznake energije (EN 60456)  (EN 60456)
*** : Ako je maksimalna brzina centrifuge niža od ove vrijednosti, možete odabrati samo dostupnu maksimalnu brzinu centrifuge.
**** : Program otkriva vrstu i količinu rublja za automatsko prilagođavanje potrošnje vode i energije i vremena programa.
-  : Za maksimalno punjenje pogledajte opis programa.

** „Pamuk eko 40 °C i pamuk eko 60 °C standardni su programi.” Ti su programi poznati kao „Standardni program za pamuk 40 

°C” i „Standardni program za pamuk 60 °C” i prikazani su na ploči simbolima     .

C
Pomoćne funkcije u tablici mogu se razlikovati ovisno o modelu vaše perilice.

Potrošnja vode i struje može se razlikovati od onih prikazanih u tablici, ovisno o promjenama u tlaku vode, tvrdoći vode i temperaturi, 
temperaturi okoline, vrsti i količini rublja, izboru dodatnih funkcija i promjenama u naponu struje.

Možete vidjeti vrijeme pranja za program koji ste odabrali na zaslonu stroja. Normalno je da može doći do malih razlika između 
vremena prikazanog na zaslonu i stvarnog vremena pranja.

„Proizvođač može promijeniti obrazac odabira pomoćnih funkcija. Novi obrasci odabira mogu se dodati ili ukloniti.”
„Brzina centrifuge vaše perilice može varirati ovisno o programu; ova brzina ne može prijeći maksimalnu brzinu centrifuge vašeg 
stroja.”

HR 19 Pomoćna funkcija
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je Raspon temerature koji 
se može odabrati u °C

Pamuk Eko
60** 8 49 1.00 1400 60-Hladno
60** 4 42 0.78 1400 60-Hladno
40** 4 42 0.70 1400 60-Hladno

Pamuk
90 8  81 2,40 1400 • • • • Hladno-90
60 8 78 1,80 1400 • • • • Hladno-90
40 8 78  1,10 1400 • • • • Hladno-90

Sintetika
60 4 71 1,10 1200 • • • • Hladno-60
40 4 68 0,70 1200 • • • • Hladno-60

Svakodnevno ekspresno
90 8 60 2,00 1400 • • Hladno-90
60 8  60  1,10 1400 • • Hladno-90
30 8  58 0,40 1400 • • Hladno-90

Super kratko ekspresno 30 2 35 0.15 1400 • • Hladno-30
Pranje tamnog 40 4 80 0.90 1000 • • * Hladno-40
BabyProtect (Zaštita zbog 
djece) 90 8 96 2.60 1400 * 30-90

40° / 40’ 40 8  32 0,40 1400 Hladno-40
Hygiene 20° 20 4 98 0.42 1400 * 20
Osjetljivo 20° 20 4 45 0.15 1000 • • • • 20
Vuna 40 1.5 49 0.25 1000 • • • Hladno-40
Ručno pranje 30 2 35 0.15 600 Hladno-30
Osvježavanje - 1 1 0.17 - -
Automatski program 60 8 **** **** 1400 • • • • Hladno-60
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4.3.4 Odabir programa
1 Odaberite program koji odgovara vrsti, količini i razini prljavost rublja u skladu s „Tablicom programa i 

potrošnje”.

C Programi su ograničeni najvećom brzinom centrifuge koja odgovara određenoj vrsti tkanine.

Kod odabira programa, uvijek imajte na umu vrstu tkanine, boju, stupanj prljavosti i dopuštenu temperaturu vode.

Uvijek birajte najnižu potrebnu temperature. Viša temperatura znači višu potrošnju energije.

2 Odaberite željeni program tipkom za odabir programa. 

1888 88:88
88 C

0

4.3.5 Programi 
• Pamuk
Upotrebljavajte za rublje od pamuka (kao što su plahte, pokrivači za poplun i jastučnice, ručnici, kućni ogrtači, 
donje rublje itd.). Vaše rublje bit će oprano jakim pokretima pranja tijekom duljeg ciklusa pranja.

Poplun
(Posteljina)

Centrifuga Osjetljivo 20º Higijena 20º Automatski 
program

Košulje

Miješano 40

Vrlo kratak 
ekspres

Svakodnev
ni ekspres

Završna 
zaštita

Para Zaštita beba+

Pranje tamnog 
rublja

(Održavanje 
tamnog)

Pranje tamnog 
rublja

(Održavanje 
tamnog)

Ručno 
pranje

Zaštita bebaPamuk 
eko

Pamuk Sintetika Vuna

IspiranjeIzbacivanje 
vode

(Pumpa)

Osvježivanje Pretpranje Noćni način 
rada

Brzo 
pranje

Dodatno 
ispiranje

(Ispiranje plus)

Odgoda

 Svila + Ručno pranje Briga za modu Vuna

Indikativne vrijednosti za programe za sintetiku (HR)
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Sadržaj preostale vlage (%) ** Sadržaj preostale vlage (%) **

≤ 1000 rpm >	1000	rpm

Sintetika 60 4 71 1,10 90l/120l 45 40

Sintetika 40 4 68 0,70 80l/110l 45 40
* Možete vidjeti vrijeme pranja programa kojeg ste odabrali na zaslonu stroja. Nije neuobičajeno ako dođe do male razlike između vremena prikazanog na zaslonu i 
stvarnog vremena pranja.

** Vrijednosti sadržaja preostale vlage mogu se razlikovati ovisno o odabranoj brzini centrifuge.



17 / HRPerilica rublja / Korisnički priručnik

• Sintetika
Upotrebljavajte ovaj program za pranje vaše sintetičke odjeće (košulje, bluze, mješavina sintetike/pamuka itd.). 
Pere s nježnim djelovanjem i ima kraći ciklus pranja u usporedbi s programom za pamuk.
Za zastore i til, koristite program Sintetika 40°C s pretpranjem i odabranom funkcijom protiv gužvanja. Kako 
njihova mrežasta tkanina stvara jaku pjenu, perite zastore/til tako da stavite malu količinu deterdženta u 
odjeljak za glavno pranje. Ne stavljajte deterdžent u odjeljak za pretpranje.
• Vuna
Upotrebljavajte za pranje vunene odjeće. Odaberite odgovarajuću temperaturu koja je u skladu s etiketama na 
vašoj odjeći. Za vunu upotrebljavajte odgovarajući deterdžent.

„Program za pranje vune na ovom stroju odobrila je tvrtka Woolmark za pranje 
odjeće od vune koja je označena za strojno pranje, pod uvjetom da se proizvodi peru 
u skladu s uputama na etiketi i uputama koje je objavio proizvođač ove perilice. 
M14069” 
„Zaštitni znak Wollmark certifikacijski je zaštitni znak u UK-u, Irskoj, Hong Kongu i 
Indiji.”

• Automatski program
Upotrebljavajte za pranje često pranog pamuka, sintetike ili miješane odjeće (pamuk i sintetika). Program 
otkriva vrstu i količinu rublja za automatsko prilagođavanje potrošnje vode, vrijeme programa i brzine 
centrifuge.

A OPREZ: Nemojte prati vunu i osjetljivu odjeću na ovom programu.
Odaberite odgovarajuću temperaturu ako temperatura prikazana na zaslonu ne odgovara upozorenjima na etiketi odjeće.

Maksimalna temperatura za pranje u automatskom programu ovisi o razini prljavosti i vrsti rublja i iznosi 60ºC. 
Učinak pranja možda neće biti na željenoj razini za jako prljavo bijelo rublje i otporne mrlje (kragna, čarape, 
mrlja od znoja, itd.) U tom slučaju se preporučuje da odaberete program za pamuk s pretpranjem i postavite 
temperaturu na 50-60°C.
Puno odjeće se pravilno otkriva i sigurno pere na automatskom programu.
• Pamuk Eko
Upotrebljavajte ovaj program za pranje normalno prljavog izdržljivog pamučnog i lanenog rublja. Iako pere dulje 
od drugih programa, daje uštedu energije i vode. Stvarna temperatura vode može se razlikovati od navedene 
temperature pranja. Kad napunite stroj s manje rublja (npr. ½ kapaciteta ili manje), vrijeme programa može se 
automatski skratiti. U tom će se slučaju potrošnja energije i vode smanjiti radi ekonomičnijeg pranja. Ovaj je 
program dostupan kod modela s indikatorom preostalog vremena.
• BabyProtect (Zaštita zbog djece)
Upotrebljavajte za pranje rublja za bebe i rublja osoba koje su alergične. Dulje vrijeme grijanja i dodatni korak 
ispiranja daju višu razinu higijene. 

• Osjetljivo 20°
Upotrebljavajte za pranje osjetljivog rublja. Pere s nježnijim djelovanjem bez prethodnih centrifuga u usporedbi 
s programom za sintetiku. Treba se upotrebljavati za rublje za koje je preporučeno osjetljivo pranje.
• Ručno pranje
Upotrebljavajte za pranje vunene/osjetljive odjeće koja ima etiketu „ne pere se u perilici” i za koje se 
preporučuje ručno pranje. Pere rublje s vrlo nježnim djelovanjem da se odjeća ne bi oštetila.
• Svakodnevno ekspresno 
Upotrebljavajte za pranje malo prljavog rublja i rublja bez mrlja u kratkom vremenu.
• Super kratko ekspresno 
Upotrebljavajte za pranje malo prljavog rublja i rublja bez mrlja u kratkom vremenu.
• Pranje tamnog
Upotrebljavajte ovaj program za pranje tamnog rublja ili obojanog rublja za koje ne želite da izblijedi. Pranje 
se obavlja s malo mehaničkog djelovanja i na nižim temperaturama. Za rublje tamnije boje preporučuje se 
upotreba tekućeg deterdženta ili šampona za vunu.
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• Osvježavanje
Koristite ovaj program za uklanjanje mirisa na rublju koje se pere samo jednom i koje nema mrlje i nije 
zaprljano.
Za omekšavanje prljavštine, prethodno tretira rublje parom. 

C Napunite samo pola kapaciteta navedenog za odabrani program.
Kad je odabran ovaj program, normalno je da se čuju zvukovi ključanja jer generator pare zavrije vodu da bi dobio paru.

• 40° / 40’
Upotrebljavajte ovaj program za pranje malo prljavog i čistog pamučnog rublja za kratko vrijeme.

• Hygiene 20°
Ovaj program možete koristiti za rublje kojemu je potrebno pranje na niskoj temperaturi s intenzivnim i 
dugotrajnim ciklusom pranja. Ovaj program možete koristiti za rublje kojemu je potrebno higijensko pranje na 
niskoj temperaturi.
• Ispiranje
Ovaj program upotrebljava se kada hoćete posebno ispiranje ili dodavanje štirke.
• Centrifuga i ispiranje 
Upotrebljavajte za izbacivanje vode iz stroja.

4.3.6 Odabir temperature
Kad god izaberete novi program, temperatura predviđena za taj program će se pojaviti na indikatoru 
temperature. Moguće je da preporučena vrijednost temperature nije maksimalna temperatura koja se može 
odabrati za trenutni program.

1888 88:88
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Pritisnite tipku za podešavanje temperature kako biste promijenili temperaturu. Temperatura će se smanjiti u 
koracima od 10 °C.
Na kraju, ma zaslonu se prikazuje “-” znak koji označava opciju pranja u hladnoj vodi. 
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C U programima u kojima nije dopuštena promjena temperature ništa se ne može promijeniti.

Također možete promijeniti temperaturu nakon početka pranja. Promjena je moguća ako to dopuštaju koraci 
pranja. Promjene nisu moguće ako to koraci ne dopuštaju. 

C
Ako listate do opcije za pranje hladnom vodom i pritisnete ponovno tipku za podešavanje temperature, na zaslonu će 
se pojaviti preporučena temperatura za taj program. Pritisnite ponovno tipku za podešavanje programa da biste smanjili 
temperaturu.

4.3.7 Odabir brzine centrifuge
Kad god se izabere novi program, preporučena brzina centrifuge odabranog programa prikazana je na 
pokazatelju brzine centrifuge.

C Moguće je da preporučena vrijednost brzine centrifuge nije maksimalna brzina centrifuge koja se može odabrati za trenutni 
program.
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Pritisnite tipku za podešavanje brzine centrifuge kako biste promijenili brzinu centrifuge. Brzina centrifuge 
smanjuje se postupno.
Zatim, ovisno o modelu proizvoda, na zaslonu se prikazuju opcije „Zadržavanje ispiranja” i „Bez ispiranja”.

C Tipka za podešavanje brzine centrifuge služi samo za smanjivanje brzine centrifuge.

Opcija za zadržavanje ispiranja je označena znakom “ı_ı” a opcija Bez centrifuge je označena znakom “_”.

Ako ne želite izvaditi svoju odjeću odmah nakon dovršetka programa, možete upotrijebiti funkciju Zadržavanje 
ispiranja da biste spriječili gužvanje odjeće kada je stroj bez vode.
Ova funkcija drži rublje u zadnjoj vodi za ispiranje.
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Ako želite staviti svoje rublje na centrifugu nakon funkcije za zadržavanje ispiranja:
- Podesite Brzinu centrifuge.
- Pritisnite tipku za početak/pauzu/opoziv. Program se nastavlja. Stroj centrifugira rublje ispuštajući vodu.
Zadržavanje ispiranja
Ako ne želite izvaditi svoju odjeću odmah nakon završetka programa, možete koristiti funkciju zadržavanje 
ispiranja i zadržati vodu u zadnjem ispiranju da biste spriječili gužvanje odjeće kad je stroj bez vode. Pritisnite 
tipku start/pauza nakon ovog procesa ako želite izbaciti vodu bez centrifuge. Program će se nastaviti i završiti 
nakon izbacivanja vode.
Ako želite staviti na centrifugu rublje koje je u vodi, prilagodite brzinu centrifuge i pritisnite tipku za početak/
pauzu.
Program se nastavlja. Voda se izbacuje, odjeća se cijedi na centrifugi i program se završava.
Ako želite izbaciti vodu na kraju programa bez centrifuge, upotrijebite funkciju Bez centrifuge.
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C U programima u kojima nije dopuštena promjena brzine centrifuge ništa se ne može promijeniti.

Možete promijeniti brzinu centrifuge nakon početka pranja ako to dopuštaju koraci pranja. Promjene nisu 
moguće ako to koraci ne dopuštaju. 

4.3.8 Odabir pomoćnih funkcija
Odaberite potrebne dodatne funkcije prije pokretanja programa. Kad god se odabere program, okviri znaka 
pomoćne funkcije koja se može odabrati zasvijetli skupa s njim. A kada odaberete pomoćnu funkciju, unutarnji 
dio znaka pomoćne funkcije također zasvijetli.
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C Okvir znaka pomoćne funkcije koja se ne može odabrati s trenutnim programom ne svijetli. 

Nakon početka pranja ostat će svijetliti i okviri pomoćne funkcije koja je prikladna za trenutni program. Možete 
odabrati ili opozvati pomoćne funkcije čiji su okviri osvijetljeni. Ako je ciklus pranja dosegao točku gdje ne 
možete odabrati pomoćnu funkciju, okvir funkcije isključuje se.

C
Neke funkcije ne mogu se odabrati skupa. Ako je druga pomoćna funkcija u sukobu s prvom, ranije odabranom prije 
pokretanja stroja, prva odabrana funkcija će biti opozvana a odabir druge pomoćne funkcije će ostati uključen. Na primjer, 
ako želite odabrati Brzo pranje nakon odabira Dodatne vode, Dodatna voda bit će opozvana, a Brzo pranje ostat će uključeno.

Pomoćnu funkciju koja nije kompatibilna s programom ne može se odabrati. (Pogledajte „Tablicu programa i potrošnje”)

Neki programi imaju pomoćne funkcije koje moraju raditi istodobno. Te se funkcije ne mogu opozvati. Okvir pomoćne funkcije 
neće biti osvijetljen, bit će osvijetljen samo unutrašnji dio.

• Pretpranje
Pretpranje se isplati samo za jako prljavo rublje. Nekorištenjem pretpranja uštedjet ćete energiju, vodu, 
deterdžent i vrijeme.
• Brzo pranje
Ova se funkcija može upotrebljavati s programima za pamuk i sintetiku. Ona smanjuje vrijeme pranja i broj 
koraka ispiranja za malo prljavo rublje.

C Kada odaberete ovu pomoćnu funkciju, napunite svoj stroj s pola maksimalne količine rublja koja je navedena u tablici 
programa.

• Dodatno ispiranje
Ova funkcija omogućuje vašem stroju da izvrši dodatno ispiranje osim onog već izvršenog u glavnom pranju. 
Tako se može smanjiti rizik od utjecaja minimalnih ostataka deterdženta na rublju na osjetljivu kožu (bebe, 
alergiji sklona koža itd.).
• Noćni rad
Upotrijebite za pranje pamuka s manjom potrošnjom energije i tiho. Koraci centrifuge se prekidaju za tiho 
pranje i ciklus završava korakom zadržavanja ispiranja. Nakon dovršetka programa, treba se pokrenuti ciklus 
centrifuge za centrifugu rublja.

Prikaz vremena
Vrijeme preostalo do dovršetka programa dok radi je prikazana kao "01:30" u formatu sata i minuta.

C Vrijeme programa može biti različito od vrijednosti u "Tablici programa i potrošnje" ovisno o tlaku vode, tvrdoći i temperaturi 
vode, sobnoj temperaturi, količini i vrsti rublja, odabranim dodatnim funkcijama i promjenama napona.

4.3.9 Vrijeme završetka
S pomoću funkcije Vrijeme završetka može se odgoditi početak programa do 24 sata. Nakon pritiska na 
tipku za vrijeme završetka, prikazuje se procijenjeno vrijeme završetka programa.  Ako se podesi Vrijeme 
završetka, zasvijetlit će indikator vremena završetka. 
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Kako bi se uključila funkcija Vrijeme završetka i program završio na kraju određenog vremena, morate pritisnuti 
tipku za početak/pauzu nakon podešavanja vremena. 
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88 C

0



21 / HRPerilica rublja / Korisnički priručnik

Ako želite poništiti funkciju Vrijeme završetka, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje da biste isključili i 
uključili stroj.

C Ne upotrebljavajte tekuće deterdžente kada aktivirate funkciju vremena završetka! Postoji opasnost da će na odjeći ostati 
mrlje.

1 Otvorite vrata za punjenje, stavite rublje i deterdžent itd.
2 Odaberite program za pranje, temperaturu, brzinu centrifuge i po potrebi pomoćne funkcije.
3 Postavite vrijeme završetka po svom izboru pritiskom na tipku za vrijeme završetka. Indikator vremena 

završetka zasvijetli.
4 Pritisnite tipku za početak/pauzu. Odbrojavanje vremena počinje. Znak „:” u sredini vremena završetka na 

zaslonu počinje bljeskati.

C
Tijekom razdoblja odbrojavanja vremena završetka može se dodavati još rublja. Na kraju odbrojavanja isključuje se indikator 
vremena završetka, ciklus pranja počinje i vrijeme odabranog programa pojavljuje se na zaslonu.

Kada odabir vremena završetka bude gotov, vrijeme koje se pojavljuje na zaslonu sastoji se od vremena završetka plus trajanja 
odabranog programa.

4.3.10 Pokretanje programa
1 Pritisnite tipku za početak/ pauzu da biste pokrenuli program.
2  Tipka za početak/pauzu koja je prije bila isključena sada počinje stalno svijetliti, označavajući da je 

program započeo. 
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3 Vrata za punjenje zaključana su. Znak za zaključana vrata pojavljuje se na zaslonu nakon što se zaključaju 
vrata za punjenje.

1888 88:88
88 C

0

4 Svjetla pokazatelja slijeda programa na zaslonu pokazuju trenutačni korak programa.

4.3.11 Zaključavanje vrata za punjenje
Na vratima za punjenje stroja postoji sustav za zaključavanje koji sprečava otvaranje vrata kad razina vode nije 
odgovarajuća.
Znak „Zaključana vrata” pojavljuje se na zaslonu kada su vrata za punjenje zaključana.

4.3.12 Promjena odabira nakon što je program započeo
Dodavanje rublja nakon početka programa:
Ako je razina vode u stroju odgovarajuća kad pritisnete tipku za početak/pauzu, znak vrata za punjenje 
bljeskat će na zaslonu dok se vrata za punjenje ne otvore i nestat će kada se vrata otvore.
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Ako razina vode u stroju nije odgovarajuća kad pritisnete tipku za početak/pauzu, znak vrata za punjenje 
svijetlit će na zaslonu.
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Prebacivanje stroja na pasivni režim rada:
Pritisnite tipku za početak/pauzu da biste prebacili vaš stroj na pasivni režim. Znak za pauzu bljeskat će na 
zaslonu.
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Promjena odabira programa nakon početka programa:
Promjena programa nije dopuštena kad trenutni program radi. 
Možete odabrati novi program nakon pauziranja trenutnog programa. 

C Odabrani program kreće ispočetka.

Promjena pomoćne funkcije, brzine i temperature
Ovisno o tome do kojeg je koraka program došao, možete opozvati ili uključiti pomoćne funkcije. Pogledajte 
„Odabir pomoćne funkcije”. 
Također možete promijeniti postavke brzine i temperature. Pogledajte „Odabir brzine centrifuge” i „Odabir 
temperature”.

C Vrata za punjenje se neće otvoriti ako je temperatura vode u stroju visoka ili ako je razina vode iznad otvora vrata.

4.3.13 Zaključavanje zbog djece
Koristite zaključavanje zbog djece da biste spriječili djecu da diraju proizvod. Tako ćete izbjeći bilo kakvu 
promjenu programa.

C
Možete uključiti i isključiti stroj uz pomoć tipke za uključivanje/isključivanje kada je zaključavanje zbog djece uključeno. Kad 
ponovno uključite stroj, program će nastaviti s mjesta gdje je stao.

Kada je zaključavanje zbog djece omogućeno, začut će se zvučno upozorenje ako se pritisnu tipke. Zvučno upozorenje 
prestaje ako se tipke pritisnu 5 puta zaredom. 

Za aktiviranje zaključavanja zbog djece:
Pritisnite i držite tipku za pomoćnu funkciju 2 na 3 sekunde. Nakon odbrojavanja na zaslonu „Zaklj. zbog 
djece 3-2-1”, na zaslonu se pojavljuje „Zaključavanje zbog djece uključeno”. Otpustite tipku 2. pomoćne 
funkcije nakon što se prikaže navedeno upozorenje.

Za deaktiviranje zaključavanja zbog djece:
Pritisnite i držite tipku za pomoćnu funkciju 2 na 3 sekunde. Nakon odbrojavanja na zaslonu „Zaklj. zbog 
djece 3-2-1”, sa zaslona nestaje „Zaključavanje zbog djece uključeno”.
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4.3.14 Opoziv programa
Program je opozvan ako se stroj isključi i ponovno uključi. Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje 
na 3 sekunde. Nakon odbrojavanja na zaslonu "3-2-1", stroj se isključuje.

C
Ako pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje kada je uključeno zaključavanje zbog djece, program neće biti opozvan. 
Trebate prvo otkazati zaključavanje zbog djece. 

Ako želite otvoriti vrata za punjenje kad opozovete program, ali ne možete otvoriti vrata za punjenje jer je razina vode iznad 
otvora vrata za punjenje, okrenite tipku za odabir programa na program Ispumpavanje+centrifuga i ispraznite vodu iz stroja.

4.3.15 Završetak programa
Kada je program gotov, na zaslonu se pokazuje znak za završetak.
Ako ne pritisnete nijednu tipku 10 minuta, stroj će se prebaciti u režim za isključivanje. Zasloni i svi indikatori 
isključeni su. 
Ako pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje, prikazat će se dovršeni koraci programa.

4.3.16 Prilagođavanje glasnoće
Glasno i tiho 
Pritisnite i držite tipku za pomoćnu funkciju 3 na 3 sekunde da biste prilagodili glasnoću. Nakon završetka 
odbrojavanja „3-2-1” na zaslonu, pojavit će se znak za razinu glasnoće i prikazat će se nova razina glasnoće.
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4.4 Održavanje i čišćenje
Vijek trajanja proizvoda produžuje se i problemi do kojih često dolazi smanjuju se ako se redovito čisti.

4.4.1 Čišćenje ladice za deterdžent

Čistite ladicu za deterdžent redovito (svakih 4-5 ciklusa pranja) kako je prikazano u 
nastavku da bi se na vrijeme spriječilo nakupljanje deterdženta u prašku.
Podignite stražnji dio sifona da biste ga uklonili kao što je prikazano. 
Ako se u odjeljku za omekšivač počne nakupljati više mješavine vode i omekšivača 
nego obično, sifon se mora očistiti.

1 Pritisnite točku na sifonu u odjeljku za omekšivač i vucite prema sebi dok ne izvadite odjeljak iz stroja.
2. Operite ladicu za deterdžent i sifon u umivaoniku s puno mlake vode. Da biste spriječili kontakt ostataka 

s kožom, čistite uz pomoć odgovarajuće četke i nosite rukavice.
3 Nakon čišćenja vratite ladicu nazad na mjesto i pazite da je na mjestu.

4.4.2 Čišćenje vrata za punjenje i bubnja
Za proizvode s programom za čišćenje bubnja, pogledajte Rukovanje proizvodom - Programi.
Za proizvode bez programa za čišćenje bubnja, pratite korake za čišćenje bubnja navedene ispod: 
Odaberite pomoćne funkcije Dodatna voda ili Dodatno ispiranje. Koristite se programom Pamuk bez 
pretpranja. Postavite temperaturu na razinu koja se preporučuje na sredstvu za čišćenje bubnja koje 
možete nabaviti kod ovlaštenih servisa. Primijenite ovaj postupak bez rublja u proizvodu. Prije pokretanja 
programa, stavite 1 kesicu specijalnog sredstva za čišćenje bubnja (ako ne možete nabaviti specijalno 
sredstvo, stavite najviše 100 g praška protiv kamenca) u glavni odjeljak za deterdžent (odjeljak br. „2”). Ako je 
sredstvo protiv kamenca u tabletama, stavite samo jednu tabletu u glavni odjeljak za deterdžent br. „2”. Kad 
program završi, osušite unutrašnjost čistom krpom.

C
Ponavljajte postupak čišćenja bubnja jednom u svaka 2 mjeseca.

Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za perilice.

Nakon svakog pranja, pazite da u bubnju nema stranih tijela.
Ako su rupe prikazane na slici u nastavku začepljene, otvorite ih pomoću čačkalice.
Strane tvari od metala u bubnju će uzrokovati mrlje od hrđe. Očistite mrlje na površini 
bubnja uz pomoć sredstva za čišćenje za nehrđajući čelik. 
Nikada nemojte upotrebljavati čeličnu vunu ili jastučić od žice. To će oštetiti obojene, 
kromirane i plastične površine.

4.4.3 Čišćenje kućišta i upravljačke ploče
Obrišite po potrebi kućište uređaja vodom sa sapunicom ili nekorozivnim blagim deterdžentima u gelu i obrišite 
suhom krpom.
Za brisanje upravljačke ploče koristite samo meku i vlažnu krpu.
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4.4.4 Čišćenje filtara za dovod vode
Na kraju svakog ventila za dovod vode na stražnjoj strani stroja i na kraju svakog crijeva za dovod vode kod 
spoja nalazi se filtar. Ti filtri sprječavaju ulaženje stranih tijela i prljavštine iz vode u stroj. Filtri se trebaju čistiti 
kad se uprljaju.

1. Zatvorite slavine.
2. Uklonite matice na crijevima za dovod vode da biste 

došli do filtara na ventilima za dovod vode. Očistite ih 
odgovarajućom četkom. Ako su filtri previše prljavi, 
uklonite ih s mjesta kliještima i očistite na ovaj način.

3. Izvadite filtre na ravnim krajevima crijeva za dovod vode 
skupa s brtvama i dobro ih očistite pod tekućom vodom.

4. Pažljivo zamijenite brtve i filtre te rukom zategnite matice.

4.4.5 Odljev preostale vode i čišćenje pumpe filtra
Sustav filtara u vašem stroju sprječava ulazak krutih predmeta kao što su gumbi, kovanice i vlakna tkanine te 
začepljivanje propelera pumpe tijekom izbacivanja vode pranja. Na taj će se način voda izbaciti bez problema, 
a vijek trajanja pumpe će se produljiti.
Ako vaša perilica ne uspije izbaciti vodu, filtar pumpe je začepljen. Filtar se mora čistiti kad god je začepljen ili 
svaka 3 mjeseca. Da biste očistili filtar pumpe morate izbaciti vodu.
Osim toga, prije transporta stroja (npr. pri selidbi u drugu kuću) i u slučaju zamrzavanja vode, voda se mora 
izbaciti do kraja.

A
OPREZ: Strana tijela koja ostanu u filtru pumpe mogu oštetiti vaš stroj ili uzrokovati buku.

OPREZ: Ako se proizvod ne upotrebljava, zatvorite slavinu, uklonite glavnu cijev i ispustite vodu iz stroja kako bi se 
spriječila mogućnost smrzavanja.

OPREZ: Nakon svake upotrebe zatvorite slavinu s kojom je povezano glavno crijevo.

Da biste očistili prljavi filtar i ispustili vodu:
1 Isključite perilicu s napajanja da biste prekinuli dovod električne energije.

A OPREZ: Temperatura vode u perilici može porasti do 90 ºC. Da biste izbjegli rizik od opeklina, filtar čistite nakon hlađenja 
vode u stroju.

2. Otvorite poklopac filtra.
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3 Slijedite postupke u nastavku da biste izbacili vodu.
Proizvod nema crijevo za odlijevanje za hitne slučajeve da bi se izbacila voda:

a. Da biste sakupili vodu koja teče iz filtra, ispred filtra 
stavite veliku posudu.

b. Okrenite i otpustite filtar pumpe dok voda ne počne 
istjecati (u smjeru suprotnom od smjera kazaljke 
na satu). Usmjerite vodu koja teče u posudu koju 
ste stavili ispred filtra. Uvijek držite krpu u blizini da 
možete pokupiti prolivenu vodu.

c Nakon izbacivanja vode iz stroja izvadite filtar tako da 
ga okrenete do kraja.
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5 Rješavanje problema

Problem Razlog Rješenje
Program se ne pokreće nakon 
zatvaranja vrata.

Gumb početak/pauza/prekid nije pritisnut. •	*Pritisnite gumb početak/pauza/prekid.

Program se ne može uključiti 
ili odabrati.

Perilica se prebacila u režim samozaštite zbog 
problema infrastrukture (kao što su napon, tlak vode, 
itd.).

•	  Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje 
na 3 sekunde. (pogledajte „Otkazivanje programa”)

Voda u uređaju. Možda je u uređaju ostalo malo vode zbog kontrole 
kvalitete u proizvodnji.

•	To nije kvar, voda ne šteti stroju.

Stroj se ne puni vodom. Slavina je zatvorena. •	Otvorite slavine.
Crijevo za dovod vode savijeno je. •	 Izravnajte crijevo.

Filtar za dovod vode začepljen je. •	Očistite filtar.
Vrata za punjenje možda su otvorena. •	Zatvorite vrata.

Stroj ne povlači vodu. Moguće je da je crijevo za ispuštanje vode začepljeno 
ili presavijeno.

•	Očistite ili izravnajte crijevo.

Filtar pumpe začepljen je. •	  Očistite filtar pumpe.
Stroj vibrira ili stvara buku. Stroj možda ne stoji ravno. •	Prilagodite nožicu da stroj stoji ravno.

Neka kruta tvar je možda ušla u filtar pumpe. •	Očistite filtar pumpe.
Transportni sigurnosni vijci nisu uklonjeni. •	Uklonite sigurnosne vijke za transport.
Količina rublja u perilici je možda premala. •	Dodajte još rublja u perilicu.
Stroj je možda pretovaren rubljem. •	  Izvadite dio rublja iz stroja ili prerasporedite 

opterećenje rukom da biste ga ravnomjerno 
uravnotežili u stroju.

Stroj je možda naslonjen na tvrdi predmet. •	Pazite da stroj nije naslonjen na nešto.
Na dnu perilice curi voda. Moguće je da je crijevo za ispuštanje vode začepljeno 

ili presavijeno.
•	Očistite ili izravnajte crijevo.

Filtar pumpe začepljen je. •	Očistite filtar pumpe.

Perilica je stala ubrzo nakon 
početka programa.

Perilica je možda privremeno prestala raditi zbog pada 
napona.

•	Nastavit će s radom kad se napon bude vratio na 
normalnu razinu.

Stroj odmah izbacuje vodu 
koju primi.

Moguće je da crijevo za odvod nije postavljeno na 
pravilnoj visini.

•	Spojite crijevo za ispuštanje vode kako je opisano u 
Uputama za uporabu.

Nema vidljive vode u stroju za 
vrijeme pranja.

Razina vode nije vidljiva izvan perilice rublja. •	To nije kvar.

Vrata za punjenje ne mogu se 
otvoriti.

Vrata su zaključana zbog razine vode u stroju. •	 Izbacite vodu pokretanjem programa izbacivanja 
vode ili centrifuge.

Stroj zagrijava vodu ili centrifugira. •	  Pričekajte da završi program.
Zaključavanje zbog djece aktivirano je. Vrata će se 
otključati nekoliko minuta nakon završetka programa. 

•	Pričekajte nekoliko minuta da se vrata otključaju.

Pranje traje duže od onoga 
navedenog u uputama.(*)

Tlak vode nizak je. •	Stroj čeka da primi dovoljnu količinu vode da bi 
spriječio lošu kvalitetu pranja zbog smanjene 
količine vode. Stoga se povećava vrijeme pranja.

Moguće je da je napon nizak. •	Vrijeme pranja je produženje da bi se spriječili loši 
rezultati pranja pri niskom naponu.

Moguće je da je dolazna temperature vode niska. •	Vrijeme potrebno za zagrijavanje vode produžuje se 
u hladnom dobu godine. Vrijeme pranja može se 
produžiti i da bi se spriječili loši rezultati pranja.

Moguće je da se povećao broj ispiranja i/ili količina 
vode za ispiranje.

•	Stroj povećava količinu vode za ispiranje kada je 
potrebno dobro ispiranje i po potrebi dodaje dodatni 
korak ispiranja. 

Možda je nastao višak pjene i možda se uključio 
automatski sustav za apsorpciju pjene zbog uporabe 
previše deterdženta.

•	  Koristite preporučenu količinu deterdženta.

Vrijeme programa se ne 
odbrojava. (Na modelima s 
prikazom) (*)

Programator vremena može stati tijekom uzimanja 
vode. 

•	Oznaka programatora vremena neće odbrojavati 
dok uređaj ne uzme dovoljnu količinu vode. Perilica 
će čekati dok u njoj ne bude dovoljne količine vode 
da bi izbjegla slabe rezultate pranja zbog nedostatka 
vode. Indikator programatora vremena nastavit će s 
odbrojavanjem nakon toga.

Programator vremena može stati tijekom grijanja. •	Oznaka programatora vremena neće odbrojavati 
dok stroj ne dosegne odabranu temperaturu.

Programator vremena može stati tijekom centrifuge. •	Sustav za automatsko otkrivanje neuravnoteženog 
opterećenja može biti uključen zbog neuravnotežene 
raspodjele rublja u bubnju.
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Problem Razlog Rješenje
Ne odbrojava se vrijeme 
programa. (*)

Moguće je da postoji neravnoteža rublja u stroju. •	Sustav za automatsko otkrivanje neuravnoteženog 
opterećenja može biti uključen zbog neuravnotežene 
raspodjele rublja u bubnju.

Stroj se ne prebacuje na 
centrifugu. (*)

Moguće je da postoji neravnoteža rublja u stroju. •	Sustav za automatsko otkrivanje neuravnoteženog 
opterećenja može biti uključen zbog neuravnotežene 
raspodjele rublja u bubnju.

Stroj neće centrifugirati ako voda nije do kraja 
izbačena.

•	Provjerite filtar i crijevo za odvod.

Možda je nastao višak pjene i možda se uključio 
automatski sustav za apsorpciju pjene zbog uporabe 
previše deterdženta.

•	  Koristite preporučenu količinu deterdženta.

Učinak pranja je loš: Rublje 
posivi. (**)

Dulje je vrijeme korištena nedovoljna količina 
deterdženta.

•	Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta 
koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

Dulje je vrijeme prano na niskim temperaturama. •	Odaberite pravilnu temperaturu za pranje rublja.
Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta s 
tvrdom vodom.

•	Korištenje nedovoljne količine sredstva za pranje 
rublja s tvrdom vodom prouzrokuje da se prljavština 
lijepi za tkaninu zbog čega tkanina s vremenom 
posivi. Teško je ukloniti sivi sloj jednom kad 
se stvori. Upotrebljavajte preporučenu količinu 
deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

Korišteno je previše deterdženta. •	Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta 
koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

Učinak pranja je loš: Ostaju 
mrlje ili rublje nije bijelo. (**)

Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta. •	Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta 
koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

Stavljeno je previše rublja. •	Nemojte prepuniti stroj. Punite stroj količinom 
preporučenom u „Tablici programa i potrošnje”.

Odabrani su pogrešan program i pogrešna 
temperatura. 

•	Odaberite pravilan program i pravilnu temperaturu 
za pranje rublja.

Upotrebljava se pogrešna vrsta deterdženta. •	Koristite originalni deterdžent prikladan za stroj.
Korišteno je previše deterdženta. •	Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak. 

Nemojte miješati izbjeljivač s deterdžentom.
Učinak pranja je loš: Pojavile 
su se masne mrlje na rublju. 
(**)

Ne primjenjuje se redovito čišćenje bubnja. •	Čistite bubanj redovito. U tu svrhu pogledajte 4.4.2.

Učinak pranja je loš: Odjeća 
ima neugodan miris. (**)

Na bubnju su se stvorili mirisi i slojevi bakterija kao 
rezultat neprekidnog pranja na niskim temperaturama 
i/ili na kratkim programima.

•	Ostavite ladicu za deterdžent i vrata za punjenje 
stroja odškrinutima nakon svakog pranja. Tako 
se ne može stvoriti vlažna okolina u stroju koja je 
pogodna za bakterije.

Boja odjeće je izblijedjela. (**) Stavljeno je previše rublja. •	Nemojte prepuniti stroj.
Korišteni deterdžent vlažan je. •	  Držite deterdžente zatvorenima u okolini u 

kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati prevelikim 
temperaturama.

Odabrana je viša temperatura. •	Odaberite odgovarajući program i temperaturu u 
skladu s vrstom i stupnjem onečišćenja rublja.

Stroj ne ispire dobro. Količina, marka i uvjeti skladištenja korištenog 
deterdženta nisu pravilni.

•	Koristite deterdžent prikladan za perilicu rublja 
i svoje rublje. Držite deterdžente zatvorenima u 
okolini u kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati 
prevelikim temperaturama.

Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. •	Ako je umetnut deterdžent u odjeljak za pretpranje 
iako nije odabrano pretpranje, stroj može 
taj deterdžent koristiti za vrijeme ispiranja ili 
omekšivanja. Umetnite deterdžent u odgovarajući 
odjeljak.

Filtar pumpe začepljen je. •	Provjerite filtar.
Crijevo za odvod presavijeno je. •	Provjerite crijevo za odvod.

Rublje je kruto nakon pranja. 
(**)

Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta. •	Korištenje nedovoljne količine deterdženta 
za tvrdoću vode može prouzročiti da rublje s 
vremenom postane kruto. Upotrebljavajte prikladnu 
količinu deterdženta u skladu s tvrdoćom vode.

Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. •	Ako je umetnut deterdžent u odjeljak za pretpranje 
iako nije odabrano pretpranje, stroj može 
taj deterdžent koristiti za vrijeme ispiranja ili 
omekšivanja. Umetnite deterdžent u odgovarajući 
odjeljak.

Moguće je da je deterdžent pomiješan s omekšivačem. •	Nemojte miješati omekšivač s deterdžentom. 
Operite i očistite raspršivač vrućom vodom.
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Problem Razlog Rješenje
Rublje nema miris 
omekšivača. (**)

Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. •	Ako je umetnut deterdžent u odjeljak za pretpranje 
iako nije odabrano pretpranje, stroj može 
taj deterdžent koristiti za vrijeme ispiranja ili 
omekšivanja. Operite i očistite raspršivač vrućom 
vodom. Umetnite deterdžent u odgovarajući 
odjeljak.

Moguće je da je deterdžent pomiješan s omekšivačem. •	Nemojte miješati omekšivač s deterdžentom. 
Operite i očistite raspršivač vrućom vodom.

Ostaci deterdženta u ladici za 
deterdžent. (**)

Deterdžent je umetnut u vlažnu ladicu. •	Osušite ladicu za deterdžent prije umetanja 
deterdženta.

Deterdžent je postao vlažan. •	Držite deterdžente zatvorenima u okolini u kojoj 
nema vlage i nemojte ih izlagati prevelikim 
temperaturama.

Tlak vode nizak je. •	Provjerite tlak vode.
Deterdžent u odjeljku za glavno pranje postao je vlažan 
dok je stroj primao vodu za pretpranje. Začepljene su 
rupe odjeljka deterdženta.

•	Provjerite rupe i očistite ih ako su začepljene.

Postoji problem s ventilima ladice za deterdžent. •	Pozovite ovlaštenog servisera.
Moguće je da je deterdžent pomiješan s omekšivačem. •	Nemojte miješati omekšivač s deterdžentom. 

Operite i očistite raspršivač vrućom vodom.
Ne primjenjuje se redovito čišćenje bubnja. •	Čistite bubanj redovito. U tu svrhu pogledajte 4.4.2.

U stroju se stvara previše 
pjene. (**)

Korišteni su neprikladni deterdženti za perilicu rublja. •	Koristite deterdžente prikladne za perilicu rublja.
Korištena je prevelika količina deterdženta. •	Koristite samo dovoljnu količinu deterdženta.
Deterdžent je skladišten pod nepravilnim uvjetima. •	Skladištite deterdžent na zatvorenom i suhom 

mjestu. Nemojte ga skladištiti na prevrućem mjestu.
Mrežasto rublje kao što je til može zbog svoje teksture 
stvoriti previše pjene.

•	Koristite manje količine deterdženta za te vrste 
predmeta.

Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. •	Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak.
Stroj je prerano primio omekšivač. •	Moguće je da postoji problem s ventilima ili 

raspršivačem deterdženta. Pozovite ovlaštenog 
servisera.

Iz ladice za deterdžent izlazi 
pjena.

Korišteno je previše deterdženta. •	Pomiješajte 1 žlicu omekšivača i ½ litre vode i ulijte 
u glavni odjeljak za pranje u ladici za deterdžent.

•	Stavite deterdžent u stroj prikladan za programe i 
maksimalno punjenje kako je označeno u “Tablici 
programa i potrošnje". Kad upotrebljavate dodatne 
kemikalije (sredstva za uklanjanje mrlja, bjelila itd.), 
smanjite količinu deterdženta.

Rublje ostaje mokro na kraju 
programa. (*)

Možda je nastao višak pjene i možda se uključio 
automatski sustav za apsorpciju pjene zbog uporabe 
previše deterdženta.

•	Koristite preporučenu količinu deterdženta.

(*) Centrifuga ne radi kad rublje nije raspodijeljeno ravnomjerno u bubnju da bi se spriječilo oštećenje stroja i njegove okoline. Rublje se 
treba ponovno preraspodijeliti i treba ponovno uključiti centrifugu.
(**) Bubanj nije redovito očišćen. Čistite bubanj redovito. Pogledajte 4.4.2

A OPREZ: Ako ne možete riješiti problem, iako slijedite upute u ovom odjeljku, konzultirajte se s vašim dobavljačem ili 
ovlaštenim serviserom. Nikada nemojte sami pokušati popraviti proizvod koji ne radi.
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1 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které mohou pomoci 
předejít zraněním a poškození materiálu. Všechny druhy záruk budou 
neplatné nebudou-li tyto pokyny dodrženy.

1.1 Životnost a bezpečnost majetku
u Výrobek nikdy nestavte na koberec. Elektrické součásti se předehřejí 

neboť vzduch nemůže cirkulovat ze spodní části spotřebiče. Tím by 
mohly vzniknout potíže s vaší pračkou.

u Odpojte produkt, který nepoužíváte.
u Činnosti instalace a oprav musí vždy provádět zástupci 

autorizovaného servisu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé 
činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.

u Hadice pro přívod a odvod vody musejí být řádně upevněny a zůstat 
bez poškození. V opačném případě může dojít k úniku.

u I když je v produktu voda, nikdy neotevírejte dveře ani nevyjímejte 
filtr. Jinak vzniká riziko zaplavení nebo zranění vlivem horké vody.

u Neotevírejte uzamknutá dvířka silou. Dvířka lze otevřít několik minut 
po konci pracího cyklu. V případě, že otevřete vkládací dvířka silou, 
může dojít k poškození dveří a mechanismu zámku.

u Používejte pouze prací prostředky, změkčovadla a doplňky vhodné 
pro automatické pračky.

u Postupujte dle pokynů na štítcích a balení pracího prášku.
1.2 Bezpečnost dětí
u Tento produkt mohou používat děti starší 8 let a osoby jejichž 

fyzické, senzorické nebo duševní schopnosti nejsou plně vyvinuté 
nebo které nemají nezbytné zkušenosti a znalosti nejsou-li pod 
dozorem nebo nejsou-li poučeny o bezpečném použití produktu a 
jeho rizicích. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu by 
nikdy neměly provádět děti, pokud nejsou pod dozorem odpovědné 
dospělé osoby. Děti mladší 3 let musí být udrženy mimo dosah, 
nejsou-li neustále pod dozorem.

Tento produkt byl vyroben s využitím nejmodernější technologie, v prostředí šetrném k životnímu prostředí.
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u Obaly nesmí být pro děti nebezpečné. Obalové materiály skladujte 
na bezpečném místě mimo dosah dětí.

u Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti. Udržujte děti mimo 
dosah stroje, když je v provozu. Nedovolte jim hrát si se strojem. 
Pomocí dětského zámku zabráníte dětem, aby si hrály se strojem.

u Nezapomeňte zavírat dvířka, když odejdete z místnosti, kde je 
výrobek umístěn.

u Veškeré prací prášky a aditiva skladujte na bezpečném místě mimo 
dosah dětí, zavřete kryt nádoby na prací prášek nebo utěsněte jeho 
balení.

1.3 Elektrická bezpečnost
u Pokud dojde k poruše výrobku, neměl by se používat, dokud jej 

neopraví autorizovaný servis. Riziko zásahu elektrickým proudem!
u Tento výrobek by měl pokračovat v provozu po případném výpadku 

elektrické energie. Pokud si přejete program zrušit, postupujte podle 
oddílu "Stornování programu".

u Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 
A. Nezapomeňte zajistit, aby vám uzemnění provedl kvalifikovaný 
elektrikář. Naše společnost nenese odpovědnost za žádné škody 
vzniklé tím, že výrobek používáte bez uzemnění v souladu s místními 
předpisy.

u Nikdy nemyjte výrobek tak, že na něj nalijete vodu! Riziko zásahu 
elektrickým proudem!

u Kabelu se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama! Chcete-li pračku 
odpojit, za kabel nikdy netahejte, vždy ho odpojte tak, že podržíte 
zástrčku jednou rukou a druhou rukou zásuvku.

u Výrobek je nutno odpojit během instalace, údržby, čištění a oprav.
u Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho 

poprodejní servis nebo podobně kvalifikovaná osoba (ideálně 
elektrikář) nebo někdo určený dovozcem tak, aby se předešlo 
možným rizikům.

1.4 Bezpečnost horkého povrchu
Během praní při vysokých teplotách se 
sklo ve dvířkách zahřeje. Při zvážení této 
skutečnosti udržujte děti mimo dvířka 
produktu, aby se jich nedotýkaly.
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2 Důležité pokyny pro životní prostředí
2.1 Shoda se směrnicí WEEE

Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU).  Tento výrobek je označen 
symbolem pro třídění elektrického a elektronického odpadu (WEEE).
Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních součástek a materiálů, které lze znovu 
použít a které jsou vhodné k recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte 
do běžného domácího odpadu. Odvezte ho do sběrného místa pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. Umístění nejbližšího sběrného místa vám 
sdělí místní úřady. 

Dodržování směrnice RoHS:
Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU).  Neobsahuje škodlivé ani 
zakázané materiály specifikované ve směrnici.
2.2 Informace o obalech
Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi 
národními předpisy pro ochranu životního prostředí. Obalové materiály nelikvidujte s domácím 
nebo jiným druhem odpadu. Předejte je na sběrná místa stanovená místními úřady.

3 Zamýšlené použití
•	Tento	produkt	byl	vyroben	pro	domácí	použití.	Není	vhodný	pro	komerční	použití	

a nesmí se používat mimo stanovené použití.
•	 Spotřebič	lze	používat	jen	na	mytí	a	oplachování	látek	s	příslušným	označením.
•	Výrobce	nenese	odpovědnost	za	nesprávné	používání	či	přepravu.
•	Doba	životnosti	vašeho	produktu	je	10	let.	Během	této	doby	budou	dostupné	

originální náhradní díly pro správnou činnost zařízení.
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4 Technické údaje

Shoda se směrnicí Komise (EU) č. 1061/2010
Jméno dodavatele nebo obchodní známka Beko

Jméno modelu WMY 81443 STB1

Jmenovitá kapacita (kg) 8

Třída energetické účinnosti / Od A+++ (nejvyšší účinnost) po D (nejnižší účinno) A+++

Roční spotřeba energie (kWh) (1) 193

Spotřeba energie při standardním programu bavlna 60 °C při plné zátěži (kWh) 1,000

Spotřeba energie při standardrním programu bavlna na 60°C při částečném naplnění (kWh) 0,780

Spotřeba energie při standardním programu bavlna 40 °C při částečné zátěži (kWh) 0,700

Spotřeba energie v režimu vypnuto (W) 0,440

Spotřeba energie v režimu „ponecháno v zapnutém stavu“ (W) 0,640

Roční spotřeba vody (l) (2) 9900

Třída účinnosti odstřeďování / Od A (nejvyšší účinnost) po G (nejnižší účinnost) B

Maximální	otáčky	ždímání	(ot/min) 1400

Zbývající obsah vlhkosti (%) 53

Standardní program na bavlnu (3) Bavlna Eco 60 °C a 40 °C

Délka programu při standardním programu bavlna 60°C při plné zátěži (min) 204

Délka programu při výběru standardního programu na bavlna na 60°C při částečném naplnění 
(min.) 175

Délka programu při standardním programu bavlna 40°C při částečné zátěži (min) 175

Délka režimu „ponecháno v zapnutém stavu“ (min) N/A

Vzduchem šířené akustické emise při praní / ždímání (dB) 52/77

Zabudované Non

Výška (cm) 84

Šířka (cm) 60

Hloubka (cm) 54

Čistá hmotnost (±4 kg.) 70

Jednoduchý přívod vody / Dvojitý přívod vody
•	/	-

•	K	dispozici

Elektrický příkon (V/Hz) 230 V / 50Hz

Celkový proud (A) 10

Celkový výkon (W) 2200

Kód hlavního modelu 9711
(1) Spotřeba energie na základě 220 standardních pracích cyklů pro programy bavlna na 60°C a 40°C při plném a částečném naplnění a spotřeba při 
úsporném režimu. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.

(2) Spotřeba vody na základě 220 standardních pracích cyklů pro programy bavlna na 60°C a 40°C při plném a částečném naplnění. Skutečná 
spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

(3) “Standardní program bavlna na 60°C “ a “standardní program bavlna na 40°C” jsou standardní programy a informace k nim naleznete na štítku 
a nálepkách a tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jde o nejúčinnější programy co do kombinace spotřeby 
energie a vody. 

Technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění, za účelem zvyšování kvality výrobku.
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4.1 Instalace
•	 O	instalaci	produktu	požádejte	nejbližší	autorizovaný	servis.	
•	 Za	přípravu	umístění	a	elektrických,	vodovodních	a	odpadních	instalací	na	místě	pro	umístění	

přístroje odpovídá zákazník. 
•	 Zkontrolujte,	zda	přívodní	a	odpadové	hadice	i	napájecí	kabel	nejsou	zkroucené,	stisknuté	nebo	

rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění. 
•	 Zkontrolujte,	zda	instalace	a	elektrická	zapojení	produktu	provedl	autorizovaný	servis.	Výrobce	

neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby. 
•	 	Před	instalací	vizuálně	zkontrolujte,	zda	výrobek	nevykazuje	známky	poškození.	Pokud	ano,	

nenechávejte jej instalovat. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.
4.1.1 Vhodné umístění pro instalaci

•	 Produkt	postavte	na	tvrdou	rovnou	plochu.	Nepokládejte	na	koberec	s	vysokým	vlasem	nebo	
podobné povrchy.

•	 V	případě	umístění	pračky	a	sušičky	na	sebe	činí	jejich	celková	hmotnost	-	při	naplnění	-	180	kg.	
Umístěte výrobek na pevnou rovnou plochu s dostatečnou nosností!

•	 Nepokládejte	na	napájecí	kabel.
•	 Produkt	neinstalujte	na	místa,	kde	teplota	klesá	pod	0	ºC.
•	 Mezi	pračkou	a	nábytkem	ponechte	minimální	prostor	1	cm.
•	 	Na	zkosené	podlaze	neumisťujte	produkt	do	blízkosti	okraje	ani	na	platformu.

4.1.2 Sejmutí výztuh obalů

Nakloňte stroj dozadu pro sejmutí výztuh obalů. Sejměte výztuhy 
obalů tak, že zatáhnete za stuhu. Tuto operaci neprovádějte sami. 

4.1.3 Odstraňování přepravních zámků
1 Uvolněte všechny šrouby pomocí vhodného šroubováku, dokud se nepohybují volně (C).
2 Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby tak, že jimi jemně otočíte.
3 Plastové kryty v sáčku zasuňte do otvorů na zadním panelu. (P)

A UPOZORNĚNÍ: Před spuštěním pračky je nutné sejmout bezpečnostní přepravní šrouby! Jinak by se mohl 
výrobek poškodit.

C
Uschovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba pračku v 
budoucnosti znovu přemístit.
Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí.
Nikdy nepřemisťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů!
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4.1.4 Připojování vody

C
Přívodní tlak vody nutný pro spuštění výrobku je 1 až 10 barů (0,1 – 1 MPa). V praxi to znamená, že za minutu musí 
z vašeho plně otevřeného kohoutku vytéct 10 - 80 litrů, aby vaše pračka běžela správně. Připevněte ventil na 
omezení tlaku, pokud je tlak vody vyšší.

A
UPOZORNĚNÍ: Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě 
se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte staré nebo použité přívodní hadice na nový výrobek. Mohly by zanechat skvrny 
na vašem prádle.

1 Matice na hadici utáhněte rukou. Na utahování matic nikdy 
nepoužívejte nářadí.

2 Když je zapojení hadice dokončeno, zkontrolujte, zda nedošlo k 
problémům s prosakováním, otevřete kohoutky. Pokud zjistíte 
úniky, vypněte kohout a sejměte matici. Znovu matici pečlivě 
utáhněte, zkontrolujte také těsnění. Abyste předešli úniku 
vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud 
produkt nepoužíváte.

4.1.5 Zapojení odtokové hadice do odtoku
•	 Konec	hadice	zapojte	přímo	do	odtoku,	umyvadla,	vany.	

A UPOZORNĚNÍ: Pokud se hadice odpojí z umístění při zaplnění vodou, mohlo by dojít k zatopení vašeho domu. 
Navíc hrozí riziko opaření z důvodu vysokých teplot při praní! Abyste takové situaci předešli a ujistitli se, že k 
napouštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, hadici bezpečně upevněte.

10
0c

m

40
cm

•	Odtokovou	hadici	zapojte	do	minimální	výšky	40	cm	
a maximální výšky 100 cm.
Pokud je hadice zvednuta poté, co ležela na zemi 
nebo v její blízkosti (méně než 40 cm nad zemí), 
je odčerpání vody ztíženo a prádlo může být při 
vyjímání z pračky příliš mokré. Proto dodržujte výšku 
uvedenou na obrázku.

•	 Aby	nedošlo	k	návratu	špinavé	vody	zpět	do	stroje	a	zajistilo	se	snadné	vypouštění,	neponořujte	
konec hadice do špinavé vody a neveďte jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, 
seřízněte ji.

•	 Konec	hadice	neohýbejte,	nestoupejte	na	něj	a	neskládejte	jej	mezi	odpadem	a	pračkou.
•	 Pokud	je	hadice	příliš	krátká,	použijte	originální	prodlužovací	hadici.	Hadice	nesmí	být	delší	než	

3,2 m.  Aby nedošlo k úniku vody, spoj mezi prodlužovací hadicí a odvodní hadicí výrobku musí být 
správně sevřený vhodnou svorkou, aby nesklouzl a nedošlo k úniku.
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4.1.6 Upravování nožek

A UPOZORNĚNÍ: Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. 
Vyrovnejte spotřebič pomocí nožek. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit potíže s vibracemi a 
drcením.

UPOZORNĚNÍ: Na uvolnění blokovacích matic nepoužívejte žádné nástroje. Jinak by se mohly poškodit.

1. Povolte blokovací matice na nožkách.
2. Upravte nožky, dokud výrobek není rovný a vyvážený.
3. Všechny matice utahujte rukou.

4.1.7 Elektrické zapojení
Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenese 
odpovědnost za žádné škody vzniklé tím, že výrobek používáte bez uzemnění v souladu s místními 
předpisy.
•	 Připojení	by	mělo	splňovat	místní	předpisy.
•	 Po	instalaci	musí	být	zástrčka	napájecího	kabelu	snadno	dostupná.
•	 Pokud	je	aktuální	hodnota	pojistky	nebo	přerušovače	v	domě	nižší	než	16	A,	požádejte	

kvalifikovaného elektrikáře o instalaci pojistky o 16 A.
•	 Napětí	stanovené	v	oddíle	„Technické	parametry“	musí	být	shodné	s	napětím	ve	vaší	síti.
•	 Neprovádějte	spojení	pomocí	prodlužovacích	kabelů	či	rozdvojek.

B UPOZORNĚNÍ: Poškozené napájecí kabely smí vyměňovat jen zástupci autorizovaného servisu.

4.1.8 První použití

Než začnete produkt používat, zkontrolujte, zda jsou provedeny 
přípravy, které jsou v souladu s "Důležitými bezpečnostními pokyny" 
a pokyny v části "Instalace".
Pro přípravu výrobku na praní prádla proveďte nejprve činnost v 
programu Čištění bubnu. Není-li tento program na vaší pračce k 
dispozici, použijte způsob popsaný v části 4.4.2.

C
Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

Ve výrobku mohla zbýt trocha vody z důvodu procesů kontroly kvality ve výrobě. Není pro výrobek škodlivá.
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4.2 Příprava
4.2.1 Třídění prádla

 Prádlo roztřiďte podle typu látky, barvy a stupně zašpinění a povolené teploty vody.
* Vždy dodržujte pokyny uvedené na oděvech.

4.2.2 Příprava oděvů na praní
•	 Prádlo	s	kovovými	částmi,	jako	jsou	podprsenky	s	kosticí,	spony	pásků	a	kovové	knoflíky,	mohou	

poškodit pračku. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na 
polštář.

•	 Vyjměte	z	kapes	všechny	předměty,	jako	jsou	mince,	pera	a	svorky,	kapsy	otočte	a	vykartáčujte.	
Tyto předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.

•	 Oděvy	malých	rozměrů,	jako	jsou	dětské	ponožky	a	nylonové	punčochy,	vložte	do	sáčku	na	prádlo	
nebo do povlečení na polštář.

•	 Záclony	vkládejte	dovnitř	bez	stlačování.	Předměty	pro	upevnění	záclon	sejměte.
•	 Upevněte	zipy,	přišijte	volné	knoflíky	a	spravte	trhliny	a	praskliny.
•	 Oděvy	označené	jako	„lze	prát	v	pračce“	nebo	„perte	v	ruce“	perte	jen	s	využitím	vhodného	

programu.
•	 Neperte	barevné	a	bílé	prádlo	společně.	Nové,	tmavé	bavlněné	oděvy	mohou	pouštět	barvu.	Perte	

je odděleně.
•	 Hrubé	nečistoty	musí	být	před	praním	řádně	ošetřeny.	Pokud	si	nejste	jisti,	poraďte	se	v	čistírně.
•	 Použijte	pouze	prášky/odbarvovače	a	čistící	prostředky	vhodné	pro	praní	v	pračce.	Vždy	dodržujte	

pokyny na obalu.
•	 Kalhoty	a	jemné	prádlo	perte	naruby.
•	 Prádlo	z	angorské	vlny	před	praním	dejte	na	několik	hodin	do	mrazničky.	To	sníží	pelichání.
•	 Prádlo,	které	je	ve	styku	s	materiály,	jako	je	mouka,	vodní	kámen,	sušené	mléko	atd.	je	nutno	před	

vložením do pračky protřepat. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních částech 
stroje a způsobit poškození.

4.2.3 Co udělat pro úsporu energie
Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a účelně.
•	 Výrobek	používejte	na	nejvyšší	kapacitu	povolenou	pro	zvolený	program,	nepřetěžujte	jej;	viz	

„Tabulka	programů	a	spotřeby“.	Viz	„Tabulka	programů	a	spotřeby“
•	 Vždy	dodržujte	pokyny	na	obalu	pracího	prášku.
•	 Mírně	znečištěné	prádlo	perte	na	nízké	teploty.
•	 Používejte	rychlejší	programy	pro	menší	množství	mírně	znečištěného	prádla.
•	 Nepoužívejte	předeprání	a	vysokou	teplotu	na	prádlo,	které	není	silně	znečištěné	či	ušpiněné.
•	 Pokud	máte	v	úmyslu	sušit	vaše	prádlo	v	sušičce,	zvolte	nejvyšší	rychlost	ždímání	doporučenou	

během procesu praní. 
•	 Nepoužívejte	více	pracího	prášku	než	je	doporučené	množství	na	obalu.

4.2.4 Vkládání prádla
1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vložte do pračky tak, aby bylo volně.
3. Zatlačte na dvířka a zavřete dokud neuslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že ve dveřích nejsou žádné 

kusy prádla zachycené. Vkládací dvířka se zamknou, zatímco běží program. Dveře lze otevřít pouze 
chvíli po skončení programu.

4.2.5 Správná maximální zátěž
Maximální kapacita vkládání závisí na typu prádla, stupni ušpinění a pracím programu, který chcete 
použít.
Pračka automaticky nastaví množství vody v souladu s hmotností vloženého prádla.

A VAROVÁNÍ: Dodržujte pokyny v "Tabulce programů a spotřeby". Při přeplnění klesá účinnost praní. Navíc může 
dojít k potížím s hlučností a vibracemi.
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4.2.6 Použití pracího prášku a aviváže

C Při	použití	pracího	prášku,	aviváže,	škrobu,	bělidla	a	odbarvovače,	odstraňovačů	vodního	kamene;	přečtěte	si	
pokyny výrobce napsané na balení a dodržte specifikované dávkování. Pokud to lze, používejte odměrku.

132

Přihrádka na prací prášek se skládá ze tří částí:
– (1) pro předeprání
– (2) pro hlavní praní
– (3) pro aviváž
– ( ) navíc je v přihrádce na aviváž sifonová část.

Prací prášek, aviváž a jiné čisticí přípravky
•	 Prací	prášek	a	aviváž	vložte	před	spuštěním	pracího	programu.
•	 Zatímco	cyklus	praní	probíhá,	nenechávejte	zásuvku	na	prací	prášek	otevřenou!
•	 Pokud	používáte	program	bez	předeprání,	nevkládejte	prášek	do	přihrádku	na	předeprání	

(přihrádka č. "1"). 
•	 U	programu	s	předepráním,	nevkládejte	tekutý	prášek	do	přihrádku	na	předeprání	(přihrádka	č.	"1").
•	 Nevybírejte	program	s	předepráním,	pokud	používáte	sáček	na	prášek	nebo	dávkovací	kouli.	Sáček	

s práškem nebo kouli můžete vložit přímo mezi prádlo do pračky.
Pokud používáte tekutý prášek, nezapomeňte umístit nádobu na tekutý prášek do přihrádky na 

hlavní praní (přihrádka č. 2).
Volba typu prášku
Typ použitého pracího prášku závisí na typu a barvě látky.
•	 Pro	barevné	a	bílé	prádlo	používejte	různé	prací	prášky.
•	 Jemné	oděvy	perte	pouze	pomocí	zvláštních	přípravků	(tekutý	přípravek,	šampon	na	vlnu	atd.)	

používané výlučně pro jemné oděvy. 
•	 Když	perete	tmavé	oblečení	a	prošívané	deky,	doporučuje	se	použít	tekutý	prací	prostředek.
•	 Vlněné	prádlo	perte	se	zvláštním	práškem	určeným	pro	vlnu.

A UPOZORNĚNÍ: Používejte jen prášky vyrobené pro použití v pračkách.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte práškové mýdlo.

Nastavení množství prášku
Množství použitého pracího prášku závisí na množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti vody.
•	 Nepoužívejte	množství	přesahující	hodnoty	dávek	doporučené	na	obalu	prášku,	aby	nedocházelo	k	

přílišnému pěnění, nedostatečnému vymáchání, zbytečným výdajům a také k poškození životního 
prostředí.

•	 Používejte	méně	prášku	na	malé	množství	nebo	mírně	ušpiněné	prádlo.
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Používání aviváže
Vlijte aviváž do přihrádky pro aviváž.
•	 Nepřekračujte	značku	(>max<)	v	přihrádce	pro	aviváž.
•	 Pokud	aviváž	ztratila	tekutost,	zřeďte	ji	vodou,	než	ji	vložíte	do	přihrádky	pro	prací	prášek.
Používání tekutých pracích prášků
Pokud výrobek obsahuje nádobu na tekutý prášek:

•	 Tekutý	prací	prášek	nalijte	do	přihrádky	č.	2.
•	 Pokud	tekutý	prací	prášek	ztratil	tekutost,	

zřeďte ho vodou, než ho nalijete do 
příslušné přihrádky.

Pokud výrobek neobsahuje nádobu na tekutý prášek:
•	 Nepoužívejte	tekutý	prací	prášek	na	předeprání	v	programu	s	předepráním.
•	 Tekutý	prášek	zanechá	skvrny	na	vašich	oděvech,	pokud	jej	použijete	s	funkcí	odloženého	startu.	

Pokud chcete použít funkci odloženého startu, nepoužívejte tekutý prášek.
Používání prášku v gelu a tabletách
•	 Pokud	je	gelový	prášek	tekutý	a	vaše	pračka	neobsahuje	zvláštní	nádobu	na	tekutý	prášek,	

vložte gelový prášek do přihrádky pro hlavní praní při prvním napouštění vody. Pokud vaše pračka 
obsahuje nádobu na tekutý prášek, vlijte prášek do této nádoby před spuštěním programu.

•	 Pokud	gel	není	tekutý	nebo	je	ve	tvaru	tablety	s	kapalinou,	vložte	jej	do	bubnu	přímo	před	praním.
•	 Prací	prostředky	v	tabletách	dávejte	do	hlavní	přihrádky	na	prášek	(přihrádka	č.	„2“)	nebo	přímo	do	

bubnu před praním.
Použití škrobu
•	 Do	prostoru	na	aviváž	přilijte	tekutý	škrob,	práškový	škrob	nebo	barvivo.
•	 Nepoužívejte	změkčovač	a	škrob	dohromady	v	pracím	cyklu.
•	 Po	použití	škrobu	vytřete	vnitřek	pračky	vlhkým	a	čistým	hadrem.
Používání přípravků proti vodnímu kameni
•		 Podle	potřeby	použijte	prostředky	proti	vodnímu	kameni	vyrobené	výlučně	pro	pračky.	
Používání bělidel
 Bělidlo přidejte na začátku cyklu, než vyberete program předpírky. Nevkládejte prací prášek do 

přihrádky pro předeprání. Jako alternativu zvolte program s extra mácháním a přilijte bělicí složku v 
okamžiku, kdy stroj nabírá vodu z přihrádky na prací prášek během prvního kroku máchání.

•	 Nepoužívejte	bělící	složku	a	prášek	tak,	že	je	smícháte.
•	 Použijte	jen	malé	množství	(cca	50	ml)	bělicí	složky	a	důkladně	oděvy	opláchněte,	jinak	dojde	k	

podráždění pokožky. Nelijte bělidlo přímo na prádlo a nepoužívejte je s barevným prádlem. 
•	 Při	použití	odbarvovače	na	bázi	kyslíku	vyberte	program,	který	prádlo	vypere	při	nízké	teplotě.	
•	 Odbarvovač	na	bázi	kyslíku	lze	použít	společně	s	pracím	práškem;	nicméně	ne	ve	stejné	

konzistenci, nejprve nasypte prací prášek do přihrádky č. 2 a počkejte až ji pračka při napouštění 
vody propláchne. Zatímco pračka pokračuje v napouštění vody, přidejte do stejné přihrádky 
odbarvovač.



42 / CZ Plně automatická pračka  / Uživatel Manuální

4.2.7 Tipy pro efektivní praní
Oděvy

Světlé barvy a bílá Barvy Černá/Tmavé 
barvy

Jemné/vlna/
hedvábí

(Doporučené rozpětí teplot 
podle úrovně znečištění: 40-
90 oC)

(Doporučená teplota na základě 
míry znečištění: studená -40 °C)

(Doporučená teplota 
na základě míry 
znečištění: studená 
-40 °C)

(Doporučená 
teplota na základě 
míry znečištění: 
studená -30 °C)

Úr
ov

eň
 zn

eč
išt

ěn
í

Silně 
znečištěné

(odolné skvrny, 
např. od trávy, kávy, 
ovoce a krve.)

Může být nezbytné skvrny 
předem odstranit nebo 
nastavit předeprání. 
Práškové a tekuté prací 
prášky doporučené pro 
bílé oděvy lze používat v 
dávkách doporučených pro 
silně znečištěné oděvy. 
Doporučujeme používat 
práškové prací prášky na 
vyčištění skvrn od hlíny a 
skvrny, které jsou citlivé na 
škrobení. 

Práškové a tekuté prací 
prášky doporučené pro 
barevné oděvy lze používat 
v dávkách doporučených 
pro silně znečištěné oděvy. 
Doporučujeme používat 
práškové prací prášky na 
vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, 
které jsou citlivé na škrobení. 
Používejte prací prášky bez 
škrobu.

Tekuté prací prášky 
vhodné pro barevné 
a tmavé oděvy lze 
používat v dávkách 
doporučených pro silně 
znečištěné oděvy.

Používejte tekuté 
prací prášky určené 
pro jemné oděvy. 
Vlněné a hedvábné 
oděvy je nutno 
prát ve speciálních 
přípravcích na vlnu.

Běžně 
znečištěné
(například skvrny 
na límcích a 
manžetách)

Práškové a tekuté prací 
prášky doporučené pro bílé 
oděvy lze používat v dávkách 
doporučených pro běžně 
znečištěné oděvy.

Práškové a tekuté prací prášky 
doporučené pro barevné 
oděvy lze používat v dávkách 
doporučených pro běžně 
znečištěné oděvy. Lze použít 
prací prášky, které neobsahují 
bělidlo.

Tekuté prací prášky 
vhodné pro barevné 
a tmavé oděvy lze 
používat v dávkách 
doporučených pro 
běžně znečištěné 
oděvy. 

Používejte tekuté 
prací prášky určené 
pro jemné oděvy. 
Vlněné a hedvábné 
oděvy je nutno 
prát ve speciálních 
přípravcích na vlnu.

Lehce 
znečištěné

(Bez viditelných 
skvrn.)

Práškové a tekuté prací 
prášky doporučené pro bílé 
oděvy lze používat v dávkách 
doporučených pro lehce 
znečištěné oděvy.

Práškové a tekuté prací prášky 
doporučené pro barevné 
oděvy lze používat v dávkách 
doporučených pro lehce 
znečištěné oděvy. Lze použít 
prací prášky, které neobsahují 
bělidlo.

Tekuté prací prášky 
vhodné pro barevné 
a tmavé oděvy lze 
používat v dávkách 
doporučených pro 
lehce znečištěné 
oděvy.

Používejte tekuté 
prací prášky určené 
pro jemné oděvy. 
Vlněné a hedvábné 
oděvy je nutno 
prát ve speciálních 
přípravcích na vlnu.
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4.3 Obsluha spotřebiče
4.3.1 Ovládací panel

1 - Knoflík pro volbu programu
2- Tlačítko nastavení rychlosti otáček
3 - Tlačítko nastavení teploty
4 - Displej 
5 – Ukazatel průběhu programu
6 - Tlačítko Zap/Vyp

7 - Tlačítko Start/Pauza
8 - Tlačítko pro nastavení času ukončení 
programu
9 - Tlačítka pomocných funkcí
10 - LED pro volbu programu

1 2 3 4 5

6

7

8910

4.3.2 Symboly displeje

1888 88:88
88 C

0

a b c d e f g

h

ijklm

a - Kontrolka teploty
b - Elektrické zapojení
c - Kontrolka páry
d - Kontrolka audio upozornění
e - Kontrolka Žádná voda
f - Kontrolka Prací prášek
g - Kontrolka Start/Pauza

h - Kontrolka Program
i - Kontrolka Čas ukončení
j - Informace o délce trvání
k - Kontrolky pomocné funkce
l - Kontrolka zámku
m - Kontrolka rychlosti ždímání

C Vizuály použité pro popis stroje jsou schématické a nemusí odpovídat funkcím vaší pračky.
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4.3.3 Tabulka programů a spotřeby

•		 :	Lze	zvolit
*  : Automaticky zvoleno, nelze zrušit.
**  : Energeticky program (EN 60456 ver.3)
*** : Pokud jsou maximální otáčky ždímání stroje nižší než tato hodnota, můžete zvolit jen maximální rychlost ždímání.
**** : Program detekuje typ a množství prádla a automaticky nastaví spotřebu vody, energie a délku programu.
-  : Pro maximální náplň viz popis programu.

**	„Bavlna	eco	40°C	a	Bavlna	eco	60°C	jsou	standardní	cykly.“	yto	programy	jsou	známé	jako	standardní	programy	na	
bavlnu na 40°C a 60°C a zobrazí se na panelu     .

C
Pomocné funkce v tabulce se mohou lišit podle modelu vaší pračky.
Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a 
množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímání a výkyvů v přívodním napětí.
Čas praní zvoleného programu můžete sledovat na displeji stroje. Je běžné, že dojde k malým odchylkám mezi časem 
uvedeným na displeji a reálným časem praní.

“Vzory	výběru	pro	pomocné	funkce	lze	změnit	u	výrobce	společnosti.	Nový	výběr	vzorce	lze	přidat	nebo	odebrat."
"Rychlost ždímání se může lišit podle programů, nicméně tato rychlost nemůže překročit max. rychlost ždímání vaší 
pračky."

CZ 10 Pomocní funkce

Program
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**
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ní Volitelnı teplotní rozsah °C

Bavlna Eco
60** 8 49 1,00 1400 60-Chlad
60** 4 42 0,78 1400 60-Chlad
40** 4 42 0,70 1400 60-Chlad

Bavlna
90 8  81 2,40 1400 • • • • Chlad-90
60 8 78 1,80 1400 • • • • Chlad-90
40 8 78  1,10 1400 • • • • Chlad-90

Syntetika
60 4 71 1,10 1200 • • • • Chlad-60
40 4 68 0,70 1200 • • • • Chlad-60

Denní praní
90 8 60 2,00 1400 • • Chlad-90
60 8  60  1,10 1400 • • Chlad-90
30 8  58 0,40 1400 • • Chlad-90

Super krátkı expres 30 2 35 0,15 1400 • • Chlad-30
Tmavé prádlo 40 4 80 0,90 1000 • • * Chlad-40
BabyProtect (Citlivá pokožka) 90 8 96 2,60 1400 * 30-90
Aqua 40° / 40’ 40 8  32 0,40 1400 Chlad-40
Hygiene 20° 20 4 98 0,42 1400 * 20
Jemné 20° 20 4 45 0,15 1000 • • • • 20
Vlna 40 1,5 49 0,25 1000 • • • Chlad-40
Ruční praní 30 2 35 0,15 600 Chlad-30
Steam Therapy (pára) - 1 1 0,17 - -
auto 60 8 **** **** 1400 • • • • Chlad-60
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Určující hodnoty pro programy Syntetika (CZ)

Ná
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W
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u 

(m
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) *

Zbývající obsah vlhkosti 
(%) **

Zbývající obsah vlhkosti 
(%) **

≤ 1000 ot./min. >	1000	ot./min.

Syntetika 60 4 71 1,10 90l/120l 45 40
Syntetika 40 4 68 0,70 80l/110l 45 40
* Na displeji se Vám zobrazí se délka programu praní, které jste si vybrali. Je běžné, že dojde k malým odchylkám mezi časem 
uvedeným na displeji a reálným časem praní.
** Hodnoty zbývajícího obsahu vlhkosti se mohou lišit v závislosti na vybrané rychlosti otáček.

4.3.4 Volba programu
1 Zvolte program vhodný pro typ, množství a míru znečištění prádla v souladu s "Tabulkou programů 

a spotřeby" a tabulkou teplot uvedenou níže.

C Programy se omezují nejvyšší rychlostí máchání vhodnou pro daný konkrétní typ tkaniny.

Při výběru programu vždy sledujte typ látky, barvu, míru znečištění a povolenou teplotu vody.

Vždy volte nejnižší požadovanou teplotu. Vyšší teplota vždy znamená vyšší spotřebu energie.

2 Tlačítkem volby programu zvolte požadovaný program. 

1888 88:88
88 C

0

4.3.5 Programy 
• Bavlna
Použijte na bavlněné prádlo (jako prostěradla, sady povlečení, ručníky, župany, spodní oděvy, atd.). 
Prádlo se vypere díky prudkým pracím pohybům během delšího pracího cyklu.
• Syntetika
Použijte k vyprání syntetických látek (košile, halenky, směs syntetika/bavlna atd.). Pere jemnými 
pohyby a má kratší cyklus oproti programu pro bavlnu.
Závěsy a záclony perte na program Syntetické 40°C s předpírkou a funkcí proti mačkání. Jelikož 
síťkování těchto druhů způsobuje zvýšenou produkci pěny, perte závěsy s velmi malým množstvím 
prášku na praní v přihrádce pro hlavní praní. Nevkládejte prací prášek do přihrádky pro předeprání.
• Vlna
Slouží k vyprání vlněných oděvů. Zvolte vhodnou teplotu podle údajů na oblečení. Na vlnu používejte 
vhodné prášky pro vlnu.

“Prací	cyklus	Vlna	na	této	pračce	byl	testován	a	schválen	společností	
Woolmark pro praní oděvů Woolmark označených jako "praní v pračce", za 
předpokladu, že oděvy jsou prány v souladu s pokyny na štítku oděvu a těmi 
vydanými výrobcem této pračky.M14069 
“Ve	Velké	Británii,	Eire,	Hong	Kongu	a	Indii	jsou	ochranné	známky	certifikací	
Woolmark."
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• auto
Použijte k praní často nošeného oblečení z bavlny, syntetiky nebo smíšených látek 
(bavlna+syntetika). Program detekuje typ a množství prádla a automaticky nastaví spotřebu vody a 
délku programu.

A UPOZORNĚNÍ: V tomto programu neperte své vlněné a jemné prádlo.
Vyberte vhodnou teplotu jestliže teplota na displeji neodpovídá upozornění na štítku.

Maximální	teplota	praní	v	Automatickém	programu	závisí	na	úrovni	znečištění	a	typu	prádla	a	je	60ºC.	
Prací výkon nemusí být na požadované úrovni v případě silně znečištěného bílého prádla a odolných 
skvrn (límečky, ponožky, skvrny od potu, atd.). V takovém případě se doporučuje vybra program 
Bavlna s předpírkou a nastavit teplotu na 50-60°C.
Při Automatickém programu je mnoho typů oblečení správně určeno a bezpečně vypráno.
• Bavlna Eco
Použijte k vyprání běžně znečištěného bavlněného a lněného oblečení. I když pere déle než všechny 
ostatní programy, poskytuje vysoké úspory vody a energie. Skutečná teplota vody se může od 
uvedené teploty praní lišit. Když naložíte do pračky méně prádla (např. 1/2 nebo méně), může se 
čas programu automaticky zkrátit v pozdějších fázích. V takovém případě se může spotřeba vody 
a energie o něco zvýšit, za předpokladu využití ekonomického praní. Tento program je k dispozici u 
modelů s kontrolkou zbývajícího času.
• BabyProtect (Citlivá pokožka)
Používejte pro praní dětského prádla a prádla, které patří alergikům. Delší doba nahřívání a krok 
máchání navíc zajistí vyšší úroveň hygieny. 

• Jemné 20°
Použijte k praní jemného oblečení. V porovnání s programem Syntetika pere jemněji.
• Rucní praní
Tento	program	použijte	pro	praní	vlněných/jemných	oděvů	označených	jako	„neprat	v	pračce”	a	pro	
něž je doporučeno ruční praní. Pere prádlo velmi jemnými pohyby, aby nedošlo k jeho poškození.
• Denní praní 
Používejte na praní lehce znečištěného a neposkvrněného bavlněného oblečení za krátkou dobu.
• Super krátký expres 
Používejte na praní lehce znečištěného a neposkvrněného bavlněného oblečení za krátkou dobu.
• Tmavé prádlo
Tento program slouží k praní tmavého bavlněného a syntetického prádla nebo prádla, 
které nechcete, aby vybledlo. Praní se provádí jemně a při nízkých teplotách. Na tmavé prádlo 
doporučujeme používat tekutý prášek nebo prášek na vlnu.

• Steam Therapy (pára)
Tímto programem snížíte pomačkání a zkrátíte dobu žehlení u malého množství nepříliš špinavého 
bavlněného, syntetického nebo smíšeného prádla.

C Naplňte pouze polovinu kapacity uvedené u vybraného programu.
Když dojde k výběru programu, je normální, že se ozvou zvuky, neboť generátor páry začne generovat páru.

• Aqua  40° 40I

Tento program používejte na praní lehce znečištěného bavlněného oblečení bez skvrn za krátkou 
dobu.
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• Hygiene 20º
Tento program používejte na prádlo, u kterého požadujete antialergické a hygienické praní při nižší 
teplotě s intenzívním a dlouhým pracím cyklem. Tento program používejte na prádlo, u kterého 
požadujete hygienické praní při nižší teplotě.
• Máchání
Použijte, když chcete máchat nebo škrobit odděleně.
• Odstřeďování 
Použijte k odčerpání vody z pračky.

4.3.6 Výběr teploty
Kdykoli zvolíte novı program, zobrazí se na ukazateli teploty teplota předpokládaná pro daný program. 
Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program 
vybrat.

1888 88:88
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Znovu stiskněte tlačítko Nastavení teploty, abyste teplotu snížili. Teplota se sníží v krocích po 10 °C.
Nakonec	se	na	displeji	zobrazí	symbol	“-”,	který	označuje	možnost	praní	za	studena.	

1888 88:88
-

C0

C Není povolena žádná změna v nastavení programů.

Po spuštění praní můžete teplotu také změnit. Tuto změnu lze provést pokud to daný krok umožní. 
Změny nelze provést pokud to kroky neumožní. 

C Pokud navolíte možnost studeného praní a znovu stisknete tlačítko Nastavení teploty, na displeji se zobrazí 
doporučená teplota pro vybraný program. Znovu stiskněte tlačítko Nastavení teploty, abyste teplotu snížili.

4.3.7 Volba rychlosti ždímání
Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se doporučené otáčky ždímání pro zvolený program na ukazateli 
rychlosti otáček .

C Je možné, ze doporučená hodnota rychlosti ždímání není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.
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Znovu stiskněte tlačítko Nastavení rychlosti otáčekí, abyste teplotu snížili. Rychlost otáček se 
postupně snižuje.
Pak	se	na	displeji	podle	modelu	výrobku	zobrazí	možnosti	„Pozastavit	máchání“	a	„Bez	ždímání“.

C Tlačítko nastavení rychlosti slouží pouze ke snížení rychlosti otáček.

Možnost	Pozastavení	je	zobrazena	symbolem	“ı_ı”	a	možnost	Žádné	ždímání	je	zobrazeno	symbolem	“_”.
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Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci  Podržet 
máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů 
bez přítomnosti vody.
Tato funkce ponechá prádlo ve vodě po posledním máchání.

88:88
88 C
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Chcete-li prádlo vyždímat po funkci Pozastavení máchání:
- Nastavte Rychlost ždímání.
- Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit . Program se znovu spustí. Pračka vyždímá prádlo při 
vypuštění vody.
Chcete-li vodu na konci programu vypustit bez ždímání, použijte funkci Žádné ždímání.

88:88
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Stop ve vodě
Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci podržet 
máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů 
bez přítomnosti vody. Stiskněte tlačítko Start/Pauza po tomto procesu, pokud chcete vypustit vodu 
bez ždímání prádla Program se znovu obnoví a dokončí po vyčerpání vody.
Pokud chcete vyždímat prádlo, které zůstalo ve vodě, zvolte otáčky ždímání a stiskněte tlačítko Start/
Pauza.
Program se znovu spustí. Voda se odčerpá, prádlo vyždímá a program skončí.

C Není povolena žádná změna v nastavení programů.

Rychlost ždímání můžete změnit po zapnutí praní, pokud to daný krok umožní. Změny nelze provést 
pokud to kroky neumožní. 

4.3.8 Volba pomocné funkce
Před spuštěním programu zvolte požadované pomocné funkce. Kdykoli dojde k výběru programu, 
rozsvítí se doplňující funkce, které lze společně s ním vybrat. A když vyberete pomocnou funkci, 
vnitřní oblast pomocné funkce se rozvněž rozsvítí.
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C Doplňující funkce symbolu, který nelze s aktuálně zvoleným programem vybrat, se nerozsvítí. 

Doplňující funkce je rovněž vhodná pro aktuální program, a zůstane rozsvícená i po spuštění praní. 
Můžete vybírat nebo rušit doplňující funkce, které jsou podsvícené. Pokud cyklus praní dosáhne bodu, 
v  němž teplozu změnit nelze, kontrolka teploty se vypne.
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C
Některé kombinace nelze zvolit současně. Pokud před spuštěním stroje zvolíte druhou pomocnou funkci, která je 
v rozporu s první funkcí, první zvolená funkce se zruší a aktivní zůstane druhá pomocná funkce. Pokud například 
chcete zvolit rychlé praní poté, co jste zvolili předeprání, předeprání se zruší a rychlé praní zůstane aktivní.
Pomocnou	funkci	neslučitelnou	s	programem	nelze	zvolit.	(Viz	„Tabulka	programů	a	spotřeby“)
Některé programy mají doplňující funkce, které musí být spuštěny samostatně. Tyto funkce nemohou být zrušeny. 
Doplňující funkce se nrozsvítí, rozstvítí se pouze vnitřní část tlačítek.

• Předpírka
Předeprání je vhodné pro silně ušpiněné prádlo. Bez předpírky šetříte energii, vodu, prací prášek a 
čas.
• Rychlé praní
Tuto funkci lze využít na programy pro bavlnu a syntetické látky. Snižuje dobu praní pro lehce 
ušpiněné prádlo I počet máchání.

C Když zvolíte tuto funkci, vložte do pračky jen polovinu maximální náplně prádla uvedené v tabulce programů.

• Extra máchání
Tato funkce umožňuje další proplachování kromě toho, které se provede po hlavním praní. Tak se 
minimalizuje nebezpečí, že citlivá pleť (dětská, alergická, atd.) bude ovlivněna nánosy pracího prášku, 
které se tím sníží.

• Nocní režim
Použijte k praní bavlny při nižší spotřebě energie. Kroky máchání jsou změněny na tiché praní a cyklus 
končí pozastavením ždímání. Po dokončení  programu spusťte cyklus Ždímání.

Displej s časem
Zbývající čas nutný k dokončení programu se zobrazí ve formátu hodin a minut, např. "01:30".

C Doba	programu	se	může	lišit	od	hodnot	v	tabulce	„Program	a	spotřeba“	v	závislosti	na	tlaku	vody,	tvrdosti	vody	a	
teplotě, teplotě prostředí, množství a typu prádla, zvolených přídavných funkcí a změn v rozvodném napětí.

4.3.9 Čas ukončení
Pomocí funkce End Time (Čas skončenia) je možné odložit spuštění programu až o 24 hodin. Po 
stisknutí tlačítka Čas ukončení se zobrazí odhadovaný čas ukončení programu.  Je-li nastaven čas 
ukončení, rozsvítí se kontrolka Čas ukončení. 

1888 88:88
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Aby se aktivovala funkce Čas ukončení a program se dokončil na konci specifikovaného času, musíte 
po nastavení času stisknout tlačítko Start / Pauza. 

1888 88:88
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Chcete-li funkci čas ukončení zrušit, stiskněte tlačítko Zap. / Vyp. a pračku vypněte a zapněte.

C Když aktivujete funkci Čas ukončení, nepoužívejte tekuté čistící prostředky! Hrozí riziko pošpinění oděvů.

1. Otevřete vkládací dveře, vložte prádlo, čistící prostředek, atd.
2. Vyberte prací program, teplotu, rychlost ždímání a je-li třeba i doplňující funkce.
3 Čas ukončení svojí volby nastavte stisknutím tlačítka Čas ukončení . Kontrolka času ukončení se 

rozsvítí.
4 Stiskněte tlačítko Start / Pauza . Začne odpočítávání času. ":" uprostřed času odloženého startu na 

displeji začne blikat.

C
Během odpočítávání lze vložit další prádlo. Na konci odpočítávání se objeví symbol odloženého startu, spustí se 
prací cyklus a čas zvoleného programu se zobrazí na displeji.
Když je výběr Času dokončení ukončen, čas, který se zobrazí na obrazovce, tvoří čas ukončení plus dobra trvání 
vybraného programu.

4.3.10 Spouštění programu
1 Pro spuštění programu stiskněte tlačítko Start / Pauza .
2 Tlačítko Start / Pauza , které bylo vypnuté před spuštěním se rozsvítí, značí, že se program 

spustit. 
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3 Vkládací dveře jsou zavřené. Když jsou vkládací dveře zavřená, na displeji se zobrazí "Dveře 
uzavřené".

1888 88:88
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4 Na displeji se zobrazí kontrolka programu s aktuálním krokem programu.
4.3.11 Zámek vkládacích dveří

Na dveřích je systém zámku, který brání otevření dveří v případech nevhodné hladiny vody.
Když jsou vkládací dveře zavřená, na displeji se zobrazí "Dveře uzavřené".
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4.3.12 Změna volby po spuštění programu
Přidání prádla po zahájení programu:
Pokud hladina vody v pračce není dostatečná, stiskněte tlačítko Start / Pauza , rozbliká se symbol 
dveří dokud jsou dveře otevřené a zmizí jakmile se otevřou.
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Je-li úroveň vody ve spotřebiči vhodná, po stisknutí tlačítka Start / Pauza symbol zůstane na displeji.

1888 88:88
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Přepnutí pračky do režimu pauzy:
Stiskněte tlačítko  Start/Pauza pro přepnutí pračky do režimu Pozastavení. Na displeji se zobrazí 
symbol pauzy.

1888 88:88
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Změna výběru programu po spuštění programu:
Když je aktuální program spuštěný, není změna programu povolena. 
Po přepnutí aktuálního programu do režimu pozastavení můžete vybrat nový program. 

C Spustí se vybraný program.

Změna pomocné funkce, otáček a teploty
Podle	toho,	jaký	krok	program	dosáhl,	můžete	zrušit	nebo	aktivovat	pomocné	funkce;	viz	"Volba	
pomocných funkcí". Viz "Volba pomocné funkce". 
Rovněž můžete změnit nastavení rychlosti a teploty. Viz, "Výběr rychlosti" a "Výběr teploty".

C Dvířka pračky se neotevřou, pokud je teplota uvnitř vysoká nebo je hladina vody nad dveřním otvorem.
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4.3.13 Dětský zámek
Pomocí funkce dětského zámku zabráníte dětem, aby si hrály se strojem. Tím můžete předejít 
změnám v aktuálním programu.

C
Přístroj můžete zapnout a vypnout tlačítkem Zap/Vyp, když je dětský zámek aktivní. Když přístroj znovu zapnete, 
program bude pokračovat tam, kde skončil.

Když je aktivován dětský zámek, ozve se při stisknutí tlačítek audio signál. Zvukový signál se zruší jakmile budou 
tlačítka stisknuta 5x v řadě. 

Spuštění dětského zámku:
Stiskněte a přidržte tlačítko Pomocné funkce 2 na dobu 3 sekund. Po odpočtu se na displeji zobrazí 
“CL 3-2-1", na displeji se zobrazí "CL On". Uvolněte tlačítko 2. pomocná funkce pokud se toto 
varování zobrazí.

Vypnutí dětského zámku:
Stiskněte a přidržte tlačítko Pomocné funkce 2 na dobu 3 sekund. Po odpočtu se na displeji zobrazí 
“CL 3-2-1” , z displeje zmizí "CL On".

4.3.14 Zrušení programu
Program se zruší, jakmile se spotřebič vypne a zapne. Tlačítko Zap. / Vyp. stiskněte na dobu 3 
sekund. Po odpočtu se na displeji zobrazí "3-2-1", spotřebič se poté vypne.

C
Pokud stiskněte tlačítko Zap./Vyp. ve chvíli, kdy je aktivován Dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte 
zrušit Dětský zámek. 

Pokud chcete otevřít dvířka pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad 
dveřním otvorem, otočte knoflíkem pro volbu programu na program Čerpání+Ždímání a vypusťte vody z přístroje.

4.3.15 Konec programu
Po dokončení se na displeji zobrazí symbol Konec (End).
Pokud do 10 minut nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se přepne do režim pozastavení. Displej a 
všechny kontrolky se vypnou. 
Kroky dokončeného programu se zobrazí když stisknete tlačítko Zap./Vyp.

4.3.16 Nastavení HLASITOSTI
Nízká hlasitost a vysoká hlasitost 
Stiskněte  a přidržte tlačítko Pomocné funkce 3 po dobu 3 sekund a nastavte hlasitost. Po odpočtu 
"3-2-1" na displeji se zobrazí symbol hlasitosti a zobrazí se nová úroveň hlasitosti.
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4.4 Údržba a čištění
Životnost výrobku se prodlouží a časté problémy se ani nevyskytnou, pokud provádíte pravidelné 
čištění.

4.4.1 Čištění přihrádky na prací prášek
Přihrádku na prací prostředek čistěte v pravidelných intervalech (každé 
4-5 praích cyklů), jak je zobrazeno níže, abyste zabránili nahromadění 
práškového pracího prostředku včas.
Zvedněte zadní část sifonu a vyjměte jej podle obrázku. 
Pokud se v prostoru pro aviváž začne hromadit více než normální množství 
směsice vody a aviváže, je nutné sifon vyčistit.

1 Stiskněte tečkované místo na sifonu v prostoru pro aviváž a tahejte k sobě, dokud přihrádku 
nevysunete z pračky.

2 Umyjte přihrádku a sifon dostatečným množstvím vlažné vody v umyvadle. Abyste předešli 
tomu, že zbytky prášku přijdou do kontaktu s vaší pokožkou, vyčistěte kartáčkem.

3 Vložte přihrádku zpět na místo po vyčistění, zkontrolujte, zda správně sedí.
4.4.2 Čištění vkládacích dvířek a bubnu

V případě produktů s programem čištění bubnu si přečtěte Návod k obsluze – Programy.
V případě produktů bez programu čištění bubnu postupujte při čištění bubnu následovně: 
Vyberte doplňkové funkce Další voda nebo Extra máchání. Použijte program Bavlna bez předpírky. 
Teplotu nastavte na úroveň doporučenou na prostředku pro čištění bubnu, který získáte 
v autorizovaných servisech. Tento postup proveďte, aniž byste měli v pračce prádlo. Před 
spuštění programu dejte do hlavní přihrádky na prací prášek (přihrádka č. 2) 1 sáček speciální čistícího 
přípravku na bubny (pokud nemáte speciální přípravek k dispozici, použijte 100 g přípravku na 
odstranění vodního  kamene). Je-li přípravek na odstranění vodního kamene ve formě tablety, vložte 
do hlavní přihrádky č. 2 pouze jednu tabletu. Po ukončení programu vysušte vnitřní část suchou 
látkou.

C
Proces čištění bubnu opakujte každé 2 měsíce.
Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

Po každém praní zkontrolujte, zda v bubnu nezůstaly žádné cizí látky.
Pokud se zablokují otvory ve spodní části uvedené na obrázku, odstraňte jejich 
zablokování párátkem.
Cizí kovové předměty způsobí skvrny od rzi na bubnu. Vyčistěte skvrny na 
povrchu bubnu pomocí čistících přípravků na nerezovou ocel. 
Nikdy nepoužívejte drátěnku. Ty by mohly poškodit lakované a plastové 
povrchy.

4.4.3 Čištění trupu a ovládacího panelu
Trup pračky umývejte mýdlovým roztokem nebo nekorozivním jemným gelovým čistidlem a usušte 
měkkým hadříkem.
Ovládací panel čistěte jen měkkým a navlhčeným hadříkem.
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4.4.4 Čištění vstupního filtru vody
Na konci každého vstupního ventilu na zadní straně stroje je filtr stejně jako na konci každé přívodní 
hadice v místě připojení ke kohoutku. Tyto filtry brání ve vstupu cizích předmětů a nečistoty z vody 
do pračky. Filtry je nutné vyčistit, když se ušpiní.

1. Zavřete kohoutky.
2. Sejměte matice hadic pro přívod vody pro přístup k 

filtrům na vstupních vodovodních ventilech. Vyčistěte 
je vhodným kartáčem. Jsou-li filtry příliš špinavé, 
vyjměte je kleštěmi a nahraďte novými.

3. Vyjměte filtry na plochém konci přívodních hadic 
společně s těsněním a vyčistěte je důkladně pod 
tekoucí vodou.

4. Vraťte těsnění a filtry opatrně zpět na místa a 
utáhněte matice hadic rukou.

4.4.5 Odčerpání zbytkové vody a čištění filtru čerpadla
Filtrační systém vaší pračky brání tomu, aby lopatky čerpadla při odčerpávání vody zablokovaly 
předměty jako knoflíky, mince a části látky. Voda se pak odčerpá bez problémů a životnost čerpadla se 
prodlouží.
Pokud vaše pračka neodčerpává vodu, může být ucpán filtr čerpadla. Filtr je nutno čistit při zanesení 
nebo každé 3 měsíce. Před čištěním filtru čerpadla je nutné odčerpat vodu.
Navíc, před přepravou stroje (např. při stěhování) nebo v případě zamrznutí vody může být nutné 
vyčerpat veškerou vodu.

A UPOZORNĚNÍ: Cizí předměty, které zůstanou ve filtru čerpadla, mohou poškodit výš přístroj nebo způsobit 
potíže s hlučností.

UPOZORNĚNÍ: Pokud produkt nepoužíváte, zavřete kohoutek, odpojte napájení a vypusťte vodu.

UPOZORNĚNÍ: Po každém použití vypněte kohoutek napájecí hadice.

Pro vyčištění špinavého filtru a odčerpání vody:
1 Odpojte pračku ze sítě.

A UPOZORNĚNÍ: Teplota	vody	v	pračce	může	vystoupat	až	na	90	ºC.	Aby	nedošlo	k	popálení,	je	nutno	čistit	filtr	
poté, co voda v pračce ochladne.

2. Otevřete kryt filtru.
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3 Při vypuštění vody se řiďte níže uvedenými postupy.

Nemá-li produkt nouzovou hadici pro vypouštění vody:

a. Byste dostali vodu z filtru, umístěte před  něj 
velkou nádobu.

b. Otočte a uvolněte filtr čerpadla tak, aby začala 
voda vytékat (proti směru hodinových ručiček). 
Nasměrujte vytékající vodu do nádoby umístěné 
před filtrem. Rozlitou vodu můžete zachytit 
pomocí hadru.

c Když v přístroji nezbývá žádná voda, vyjměte 
filtr ven tak, že jím budete otáčet.

4 Vyčistěte zbytky uvnitř filtru i látky kolem turbíny, pokud tam nějaké jsou.
5. Vyměňte filtr.
6. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou kusů, zavřete víčko filtru stiskem výčnělku. Pokud je z jednoho 

kusu, nejprve umístěte výčnělky do dolní části a poté zatlačte na horní část, abyste je uzavřeli.
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5 Odstraňování problémů
Problém Důvod Řešení

Program se po zavření dveří 
nespustí.

Nebylo stisknuto tlačítko Start / Pauza / Zrušit. •	 *Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit.

Program nelze spustit nebo 
zvolit.

Pračka se přepla do režimu vlastní obrany vlivem 
závady na přívodu (například napětí, tlak vody, 
atd.).

•	  Chcete-li stornovat program, otočte tlačítko 
volby programu pro volbu jiného programu. 
Předchozí	program	se	stornuje.	(viz	„Zrušení	
programu“)

Voda v pračce. Ve výrobku mohla zbýt trocha vody z důvodu 
procesů kontroly kvality ve výrobě.

•	 Nejde	o	závadu;	voda	není	pro	přístroj	
škodlivá.

Spotřebič se neplní vodou. Kohoutek je vypnutý. •	 Zapněte.
Hadice pro přívod vody je nalomená. •	 Hadici narovnejte.
Filtr na vstupu je ucpaný. •	 Vyčistěte filtr.
Vkládací dvířka nemohou být otevřená. •	 Dvířka zavřete.

Spotřebič  nevypouští vodu. Odtoková hadice může být ucpaná nebo 
nalomená.

•	 Hadici vyčistěte nebo narovnejte.

Filtr čerpadla je ucpaný. •	  Vyčistěte filtr čerpadla.
Přístroj vibruje nebo je hlučný. Stroj možná stojí nevyváženě. •	 Upravte výšku nožek pro vyrovnání stroje.

Do filtru čerpadla možná pronikl tvrdý předmět. •	 Vyčistěte filtr čerpadla.
Neodstranili jste bezpečnostní šrouby pro 
přepravu.

•	 Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby

V pračce je možná příliš málo prádla. •	 Přidejte do pračky více prádla.
Stroj je možná příliš naplněn prádlem. •	  Vyjměte část prádla ze stroje a rozložte 

prádlo rukou tak, abyste je rovnoměrně 
rozprostřeli po zařízení.

Stroj se možná opírá o tvrdý předmět. •	 Zkontrolujte, zda se zařízení o nic neopírá.
Ve spodní části pračky dochází k 
unikání vody.

Odtoková hadice může být ucpaná nebo 
nalomená.

•	 Hadici vyčistěte nebo narovnejte.

Filtr čerpadla je ucpaný. •	 Vyčistěte filtr čerpadla.
Stroj se zastaví krátce po 
spuštění programu.

Stroj se může dočasně zastavit kvůli nízkému 
napětí.

•	 Jakmile se napětí vrátí na normální úroveň, 
začne znovu pracovat.

Spotřebič přímo vypouští 
napouštěnou vodu.

Odtoková hadice nemusí být ve vhodné výšce. •	 Odtokovou hadici zapojte tak, jak je popsáno 
v návodu k použití.

Běehm praní není vidět žádná 
voda ve spotřebiči.

Hladina vody není zvnějšku ve spotřebič vidět. •	 Toto není chyba.

Vkládací dvířka nemohou být 
otevřená.

S ohledem na hladinu vody se aktivuje zámek 
dveří.

•	 Vypusťte vodu, spuťte program Čeprání nebo 
Máchání.

Spotřebič ohřívá vodu nebo je ve fázi máchání. •	  Počkejte než se program ukončí.
Aktivovaný dětský zámek. Zámek dveří se 
deaktivuje několik minut po ukončení programu. 

•	 Na deaktivaci zámku dveří počkejte několik 
minut.

Praní trvá déle než je uvedeno v 
návodu.(*)

Tlak vody je nízký. •	 Spotřebič čeká dokud nenabere dostatečné 
množství vody, abychom předešli špatné 
kvalitě vody z důvodu sníženého množství 
vody. Tak se dobra praní prodlouží.

Napětí může být nízké. •	 Dobra praní se prodlouží, aby se předešlo 
špatným výsledkům praní, je-li napětí nízké.

Teplota vody na vstupu může být nízká. •	 Nutný čas k zahřátí vody se ve studených 
obdobích prodlouží. Dobra praní se může 
prodloužit také, aby se předešlo špatným 
výsledkům praní.

Počet opláchnutí a/nebo množství vody na 
oplachování se může zvýšit.

•	 Spotřebič zvýší množství vody k oplachování, 
je-li třeba a v případě potřeby přidá další 
oplachovací krok. 

Mohla se vytvořit nadměrná pěna a mohl se 
aktivovat systém automatické absorbce pěny 
následkem použití příliš velkého množství pracího 
prostředku.

•	  Použijte doporučené množství pracího 
prostředku.
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Problém Důvod Řešení
Časovač programu neprovádí 
odpočítávání. (U modelů s 
displejem) (*)

Časovač se mohl zastavit během napouštění vody. •	 Ukazatel časovače nebude odpočítávat, 
dokud stroj nenabere dostatečné množství 
vody. Pračka vyčkává na dostatečné množství 
vody, aby se předešlo nesprávným výsledkům 
praní vlivem nedostatečného množství vody. 
Ukazatel časovače pak obnoví odpočítávání.

Časovač se mohl zastavit během ohřívání. •	 Ukazatel časovače neprovede odpočítávání, 
dokud stroj nedosáhne zvolené teploty.

Časovač se mohl zastavit během ždímání. •	 Systém automatické detekce nevyváženého 
nákladu se mohl spustit z důvodu 
nerovnoměrného rozložení prádla v bubnu.

Časovač programu neprovádí 
odpočítávání. (*)

V pračce může být nevyvážená náplň. •	 Systém automatické detekce nevyváženého 
nákladu se mohl spustit z důvodu 
nerovnoměrného rozložení prádla v bubnu.

Spotřebič nepřepne na ždímání. 
(*)

V pračce může být nevyvážená náplň. •	 Systém automatické detekce nevyváženého 
nákladu se mohl spustit z důvodu 
nerovnoměrného rozložení prádla v bubnu.

Spotřebič nezačne ždímat, není-li voda zcela 
odčerpána.

•	 Zkontrolujte filtr a odtokovou hadici.

Mohla se vytvořit nadměrná pěna a mohl se 
aktivovat systém automatické absorbce pěny 
následkem použití příliš velkého množství pracího 
prostředku.

•	  Použijte doporučené množství pracího 
prostředku.

Prací výkon je špatný. Prádlo 
zešedne. (**)

Dlouho bylo používáno nedostatečné množství 
čistícího prášku.

•	 Použijte doporučené množství čistícího 
prostředku vhodného pro tvrdost vody a 
prádlo.

Dlouho se pralo při nízkých teplotách. •	 U prádla, které chcete vyprat, vyberte 
správnou teplotu.

Nedostatečné množství čistícího prostředku v 
případě tvrdé vody.

•	 Použití nedostatečného množství čistícího 
prostředku v případě tvrdé vody způsobuje 
zachycení nečistot na oblečení a díky tomu 
oblečení v průběhu času zešedne. Jakmile 
k zešednutí dojde, těžko se odstraňuje. 
Použijte doporučené množství čistícího 
prostředku vhodného pro tvrdost vody a 
prádlo.

Použili jste příliš mnoho čisticího prostředku. •	 Použijte doporučené množství čistícího 
prostředku vhodného pro tvrdost vody a 
prádlo.

Prací výkon je špatný. Nečistoty 
zůstávají nebo prádlo není 
vybělené. (**)

Bylo použito nedostatečné množství čistícího 
prostředku.

•	 Použijte doporučené množství čistícího 
prostředku vhodného pro tvrdost vody a 
prádlo.

Bylo vloženo nadměrné množství prádla. •	 Pračku nepřeplňte. Naplňte množstvím 
doporučeným v tabulce "Program a spotřeba".

Byl zvolen špatný program a teplota. •	 U prádla, které chcete vyprat, vyberte 
správnou teplotu.

Bylo použito nedostatečné množství čistícího 
prostředku.

•	 Použijte originání čistící prostředek vhodný 
pro spotřebič.

Použili jste příliš mnoho čisticího prostředku. •	 Čistící prostředek vložte do správného oddílu. 
Nesměšujte bělidlo a čistící prostředek.

Prací výkon je špatný. Na prádle 
zůstávají olejové skvrny. (**)

Nepoužívá se běžné čištění v bubnu. •	 Buben pravidelně čistěte. Viz 4.4.2.

Prací výkon je špatný. Oblečení 
nepříjemně zapáchá. (**)

V bubnu se v důsledku dlouhodobého praní při 
nízkých teplotách a/nebo krátkých programech 
utváří vrstvy bakterií a zápachu.

•	 Po každém praní zásuvku na prací prášek 
vysuňte. Tak nemůže dojít ke vzniku vlhkého 
prostředí vhodného pro hromadění bakterií.

Barva oblečení vybledla. (**) Bylo vloženo nadměrné množství prádla. •	 Pračku nepřeplňte.
Používaný prací prášek je vlhký. •	  Čistící prostředky uchovávejte v prostředí 

bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným 
teplotám.

Dojde k výběru vyšší teploty. •	 Vyberte správný program a teplotu v souladu 
s typem oblečení a úrovní znečištění.
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Problém Důvod Řešení
Nedochází k dobrému 
proplachování.

Množství, značka a podmínky skladování pracího 
prostředku nebyly vhodné.

•	 Použijte čistící prostředek vhodný pro pračku 
a vaše prádlo. Čistící prostředky uchovávejte 
v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je 
nadměrným teplotám.

Prací prostředek je založený ve špatném oddíle. •	 Je-li prací prostředek vložen do oddílu 
předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, 
spotřebič může tento čistící prostředek 
během proplachování použít. Čistící 
prostředek vložte do správného oddílu.

Filtr čerpadla je ucpaný. •	 Zkontrolujte filtr.
Odtoková hadice je ohnutá. •	 Odtokovou hadici zkontrolujte.

Prádlo je po praní naškrobené. 
(**)

Bylo použito nedostatečné množství pracího 
prášku.

•	 Použití nedostatečného množství čistícího 
prášku může způsobit, že bude prádlo občas 
naškrobené. Použijte vhodné množství 
prášku v souladu s tvrdostí vody.

Prací prostředek je založený ve špatném oddíle. •	 Je-li prací prostředek vložen do oddílu 
předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, 
spotřebič může tento čistící prostředek 
během proplachování použít. Čistící 
prostředek vložte do správného oddílu.

Prací prášek se může smíchat s aviváží. •	 Aviváž a čistící prášek nemíchejte dohromady. 
Zásobník opláchněte horkou vodou.

Prádlo nevoní jako aviváž. (**) Prací prášek je založený ve špatném oddíle. •	 Je-li prací prostředek vložen do oddílu 
předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, 
spotřebič může tento čistící prostředek 
během proplachování použít. Zásobník 
opláchněte horkou vodou. Čistící prostředek 
vložte do správného oddílu.

Prací prášek se může smíchat s aviváží. •	 Aviváž a čistící prášek nemíchejte dohromady. 
Zásobník opláchněte horkou vodou.

Zbytky pracího prášku v 
zásobníku na prací prášek. (**)

Do zásobníku je vložen mokrý prací prášek. •	 Před použitím nechte prací prostředek 
uschnout.

Prací prášek zvlhnul. •	 Čistící prostředky uchovávejte v prostředí 
bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným 
teplotám.

Tlak vody je nízký. •	 Zkontrolujte tlak vody.
Prací prášek v hlavním zásobníku zvlhnul během 
předpírky. Otvory v zásobníku jsou zablokované.

•	 Otvory zkontrolujte a jsou-li ucpané, 
vyčistěte je.

Došlo k problému s ventily zásobníku •	 Kontaktujte autorizovaný servis.
Prací prášek se může smíchat s aviváží. •	 Aviváž a čistící prášek nemíchejte dohromady. 

Zásobník opláchněte horkou vodou.
Nepoužívá se běžné čištění v bubnu. •	 Buben pravidelně čistěte. Viz 4.4.2.

Ve spotřebiči se tvoří příliš 
mnoho pěny. (**)

V pračce byl použitý nevhodný prací prášek. •	 Používejte čistící prostředky vhodné pro 
pračku.

Bylo použito nadměrné množství pracího prášku. •	 Použijte doporučené množství pracího 
prostředku.

Prací prášek byl skladován v nevhodných 
podmínkách.

•	 Čistící prostředek skladujte na uzavřeném 
a suchém místě. Neskladujte na nadměrně 
horkých místech.

Některé směsi tkanin, např. tylu mohou tvořit 
velké množství pěny z důvodu jejich struktury.

•	 V takovém případě používejte menší 
množství čistícího prostředku.

Prací prášek je založený ve špatném oddíle. •	 Čistící prostředek vložte do správného oddílu.
Aviváž byla přidána brzy. •	 Mohlo dojít k problému s ventily nebo 

s vypouštěním čistícího prostředku. 
Kontaktujte autorizovaný servis.
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Problém Důvod Řešení
Z přihrádky na prášek vytéká 
pěna.

Použili jste příliš mnoho čisticího prostředku. •	 Namíchejte 1 lžičku aviváže a 1/2 litru vody a 
nalijte ji do zásuvky na hlavní praní v zásuvce 
na čisticí prostředek.

•	 Dejte prací prostředek do přístroje vhodný 
pro programy a maximální náplně uvedené 
v	tabulce	„Program	a	spotřeba“.	Pokud	
používáte přídavné chemikálie (odstraňovače 
skvrn, bělidla atd.), snižte množství pracího 
prostředku.

Na konci programu zůstává 
prádlo vlhké (*)

Mohla se vytvořit nadměrná pěna a mohl se 
aktivovat systém automatické absorbce pěny 
následkem použití příliš velkého množství pracího 
prostředku.

•	 Použijte doporučené množství pracího 
prostředku.

Přístroj se nepřepne na ždímání, když prádlo není rovnoměrně rozloženo v bubnu, brání se tím poškození stroje a jeho okolí. Prádlo 
znovu rozložte a opakujte ždímání.
(**) Nepoužívá se běžné čištění v bubnu. Buben pravidelně čistěte. Viz 4.4.2

A UPOZORNĚNÍ: Pokud problém neodstraníte, ačkoli jste použili pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo 
zástupce autorizovaného servisu. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.

Peřiny
(Povlečení)

Ždímání Jemné 20º Hygiena 20º Automatický program Trika

Směs 40

Super krátké 
expres

Denní 
expres

Finální 
ochrana

Pára  Hedvábí + 
ruční praní

BabyProtect+

Tmavé prádlo
(Péče o 

tmavé prádlo)

Tmavé prádlo
(Péče o 

tmavé prádlo)

Ruční 
praní

BabyProtectBavlna 
Eco

Bavlna Syntetické Vlna

MácháníOdčerpat
(Čerpadlo)

Osvěžit Předpírka Noční režimRychlé 
praní

Extra máchání
(Máchání plus)

Odložený 
start

Vlna Odstranění 
zvířecích chlupů

Péče o módní 
oděvy

Sportovní oblečení
(Sports)
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