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Vaše nová praþka

Grafická úprava

Rozhodli jste se pro praÿku znaÿky
Siemens.

 Varování!

Včnujte prosím nčkolik minut ÿasu
pŀeÿtení a seznámení se s pŀednostmi
vaší praÿky.
Pro zajištční vysoké kvality znaÿky
Siemens byla u každé praÿky
opouštčjící náš závod provedena peÿlivá
kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkŔm,
pŀíslušenství, náhradním dílŔm a servisu
najdete na našich internetových
stránkách www.siemens-home.com/cz
nebo se obraŌte na naše servisní
stŀediska.
Popisuje-li návod k použití a instalaci
rŔzné modely, bude na odpovídajících
místech upozornčno na rozdíly.

Praÿku uveāte do provozu až po
pŀeÿtení tohoto návodu k použití
a instalaci!

Tato kombinace symbolu a výstražného
slova upozorĳuje na eventuální
nebezpeÿnou situaci. Nedodržení
pokynŔ mŔže mít za následek smrt nebo
poranční.
Pozor!
Toto výstražné slovo upozorĳuje na
eventuální nebezpeÿnou situaci.
Nedodržení pokynŔ mŔže mít za
následek včcné a/nebo ekologické
škody.
Pokyn/tip
Pokyny pro optimální používání
spotŀebiÿe / užiteÿné informace.
1. 2. 3. / a) b) c)
Manipulaÿní kroky jsou oznaÿeny
ÿíslicemi nebo písmeny.
ʋ

/-

Výÿty jsou oznaÿeny ÿtvereÿkem nebo
pomlÿkou.
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Použití k urÿenému úÿelu
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 Použití k urþenému
úþelu

ʋ

uleþúménrukítižPuo

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

Výhradnč pro soukromé použití
v domácnosti a v podobném
prostŀedí.
Praÿka je urÿená k praní textilií
vhodných pro praní v praÿce a vlny
urÿené pro ruÿní praní v pracím
roztoku.
K provozu se studenou pitnou vodou
a bčžnými pracími a ošetŀovacími
prostŀedky, které jsou vhodné pro
použití v praÿce.
Pŀi dávkování veškerých pracích/
pomocných/ošetŀovacích a ÿisticích
prostŀedkŔ bezpodmíneÿnč
dodržujte pokyny výrobce.
Praÿku mohou obsluhovat dčti od 8
let, osoby s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními
schopnostmi a osoby
s nedodateÿnými zkušenostmi nebo
včdomostmi pouze tehdy, pokud
jsou pod dozorem nebo pokud byly
instruovány zodpovčdnou osobou.
Dčti nesmí provádčt ÿištční a údržbu
bez dozoru.
Dbejte na to, aby se dčti do 3 let
zdržovaly v bezpeÿné vzdálenosti od
praÿky.
Dbejte na to, aby se domácí zvíŀata
zdržovala v bezpeÿné vzdálenosti od
praÿky.

Než uvedete spotķebiþ do provozu:
Pŀeÿtčte si návod k použití a k instalaci
a všechny ostatní informace pŀiložené
k praÿce a postupujte podle nich.
Dokumenty uchovejte pro pozdčjší
potŀebu.
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Bezpeÿnostní pokyny

Bezpeþnostní pokyny
Elektrická bezpeþnost

ynkopítsonþepBz

 Varování
Ohrožení života!
Pŀi kontaktu se souÿástmi pod
napčtím hrozí nebezpeÿí úrazu
elektrickým proudem.
ʋ
Nikdy se nedotýkejte síŌové
zástrÿky mokrýma rukama.
ʋ
SíŌovou zástrÿku vytahujte ze
zásuvky pouze za kryt
zástrÿky, nikdy za kabel,
protože by mohlo dojít
k poškození.
Nebezpeþí poranČní

 Varování

Nebezpeþí poranČní!
ʋ
Pŀi nazdvihnutí praÿky za
vyÿnívající souÿásti (napŀ.
dvíŀka) se mohou souÿásti
ulomit a zpŔsobit poranční.
Nezvedejte praÿku za
vyÿnívající souÿásti.
ʋ
Pŀi stoupnutí na praÿku mŔže
prasknout horní deska
a mŔže dojít k poranční.
Nestoupejte na praÿku.
ʋ
Pŀi opŀení/sednutí na
otevŀená dvíŀka se mŔže
praÿka pŀevrhnout a mŔže
dojít k poranční.
Neopírejte se o otevŀená
dvíŀka.
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ʋ

Pŀi sáhnutí do toÿícího se
bubnu mŔže dojít k poranční
rukou.
Nesahejte do toÿícího se
bubnu.
Poÿkejte, až se buben
pŀestane toÿit.

 Varování

Nebezpeþí opaķení!
Pŀi praní s vysokými teplotami
mŔže dojít pŀi kontaktu
s horkým pracím roztokem,
napŀ. pŀi odÿerpání horkého
pracího roztoku do umyvadla,
k opaŀení.
Nesahejte do horkého pracího
roztoku.

Bezpeÿnostní pokyny

Bezpeþnost dČtí

 Varování

Ohrožení života!
Dčti se mohou pŀi hraní
u praÿky dostat do životu
nebezpeÿných situací nebo se
poranit.
ʋ
Nenechávejte dčti u praÿky
bez dozoru!
ʋ
Nenechávejte dčti, aby si
s praÿkou hrály!

 Varování

Ohrožení života!
Dčti se mohou ve spotŀebiÿi
zavŀít a dostat do nebezpeÿí
ohrožení života.
U spotŀebiÿŔ, které dosloužily:
ʋ
Vytáhnčte síŌovou zástrÿku
ze zásuvky.
ʋ
SíŌový kabel odŀíznčte
a spolu se zástrÿkou
odstraĳte.
ʋ
Zniÿte zámek dvíŀek.

cs

 Varování

PodráždČní oþí/pokožky!
Kontakt s pracími
a ošetŀovacími prostŀedky
mŔže zpŔsobit podráždční oÿí/
pokožky.
Prací a ošetŀovací prostŀedky
uchovávejte mimo dosah dčtí.

 Varování

Nebezpeþí poranČní!
Pŀi praní s vysokými teplotami
je sklo dvíŀek horké.
Zabraĳte dčtem, aby se
dotýkaly horkých dvíŀek.

 Varování

Nebezpeþí udušení!
Pŀi hraní se dčti mohou do
obalŔ/fólií a ÿástí obalŔ
zamotat nebo je pŀetáhnout
pŀes hlavu a udusit se.
Fólie, obaly a jejich ÿásti
udržujte mimo dosah dčtí.

 Varování

Nebezpeþí otravy!
Prací a ošetŀovací prostŀedky
mohou pŀi požití zpŔsobit
otravu.
Prací a ošetŀovací prostŀedky
uchovávejte mimo dosah dčtí.
7
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Ochrana životního prostŀedí

 Ochrana životního

ʋ

prostķedí

Obal / starý spotķebiþ

ídeĜtsorphíntovižanOrhc

Obal ekologicky zlikvidujte.
Tento spotŀebiÿ je oznaÿen v
souladu s evropskou smčrnicí
2012/19/EU o nakládání s
použitými elektrickými a
elektronickými zaŀízeními
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).Tato
smčrnice stanoví jednotný
evropský (EU) rámec pro
zpčtný odbčr a recyklování
použitých zaŀízení.

Pokyny pro úsporu
ʋ

ʋ
ʋ

ʋ

ʋ
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Využívejte maximální množství prádla
pro pŀíslušný program.
*** ' Pŀehled programŔ' on page
16 ***
Normálnč zašpinčné prádlo perte
bez pŀedpírky.
Pŀi mírnč až normálnč zašpinčném
prádle šetŀete energii a prací
prostŀedky. a Strana 15
Dávkování pracího prostŀedku
pomocí inteligentního dávkovacího
systému (i-Dos) pomŔže ušetŀit
prací prostŀedek a vodu.
Teploty, které lze zvolit, se vztahují
ke znaÿkám pro ošetŀování na
textiliích. Teploty ve spotŀebiÿi se od
nich mohou lišit, aby byl zajištčn
optimální pomčr úspory energie
a výsledku praní.

UpozornČní na spotķebu energie
a vody: a Strana 12
Ukazatele informují o relativní výši
spotŀeby energie, resp. vody
u zvolených programŔ.
þím více kontrolek svítí, tím vyšší je
pŀíslušná spotŀeba.
Tak mŔžete porovnat spotŀebu
u jednotlivých programŔ pŀi zvolení
rŔzných nastavení a pŀípadnč se
rozhodnout pro nastavení programu
s nižší spotŀebou energie, resp.
vody.

– £ spotŀeba energie
– 9 spotŀeba vody
ʋ

ʋ

ʋ

Režim úspory energie: Osvčtlení
displeje po nčkolika minutách
zhasne, bliká tlaÿítko Ø. Pro aktivaci
osvčtlení stisknčte libovolné tlaÿítko.
Režim úspory energie se neaktivuje,
když bčží program.
Automatické vypnutí: Pokud
neprovedete delší dobu žádné kroky
ovládání, mŔže se spotŀebiÿ
z dŔvodu úspory energie pŀed
spuštčním programu a po skonÿení
programu automaticky vypnout. Pro
zapnutí spotŀebiÿe znovu stisknčte
hlavní vypínaÿ.
*** '4 Nastavení spotŀebiÿe' on
page 34 ***
Pokud budete prádlo následnč sušit
v sušiÿce, rychlost odstŀeāování
zvolte podle návodu výrobce
sušiÿky.

NejdŔležitčjší ve zkratce
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< NejdňležitČjší ve zkratce
ectarkzevíšjČtiželĤdNj

1

#

Zapojte síŎovou
zástrÿku. Otevłete
płívod vody.
--------

2

#

Otevłete dvíłka.

#

Roztłiāte prádlo.

Pro zapnutí
stisknčte tlaÿítko .

#

Zvolte program,
napł. nemaÿ.
prádlo.

V płípadč potłeby zmčĵte nastavení zvoleného programu a zvolte
nastavení a volitelné možnosti programu.

--------

3

#

#
7RPDWH
'iYNRYiQDXWRPDWLFNp
9ORťWHSUiGORPD[NJ
%DE\QDKUXQJ öüü

Vložte prádlo.

Dodržujte max. množství prádla (v závislosti na
modelu) na displeji.

--------

4

#
rüü

SpusŎte program.
#

UDMÿDWD
9<3
KRWRYRY\MPčWHSUiGOR
POpÿQpYñU

Ukonÿení programu

Pro vypnutí stisknčte
tlaÿítko .

Zavłete płívod vody
(u modelŗ bez
Aquastop).

--------
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Seznámení se spotŀebiÿem

Seznámení se spotķebiþem
Praþka

meþibĜtopsemáníSz






#
6

7

Pŀihrádka na prací prostŀedky se
svčtelnými indikacemi pro
zásobníkyi-Dosu madla zásuvky
a Strana 30
0 Ovládací panel/displej
8 Dvíŀka s madlem
9S Otevŀení dvíŀek
9T Zavŀení dvíŀek
(

10

@

Krytka pro údržbu

Seznámení se spotŀebiÿem
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Ovládací panel

UpozornČní: Všechna tlaÿítka (kromč
hlavního vypínaÿe) jsou citlivá; staÿí
lehký dotyk.

H

Hlavní vypínaþ
pro zapnutí/vypnutí praÿky:
Stisknčte tlaÿítko .
0 Voliþ programň
pro zvolení programu.
Voliÿem programŔ lze otáÿet
občma smčry.
Pŀehled programŔ a Strana 16
8 Tlaþítka pro zmČnu
pķednastavených hodnot
programu: a Strana 22
ʋ
Teplota (Temperature),
ʋ
Rychlost odstŀeāování
(Spin),
ʋ
Doba skonÿení (Finish in)
@ Tlaþítka pro zvolení pķídavných
nastavení programu:
AS Možnosti (Options Ò)
a Strana 13, a Strana 24
AT ecoPerfect ¢, speedPerfect
,
AU i-Dos ~Ið, i-Dos ð
a Strana 23,
pŀehled všech nastavení, která
lze zvolit a Strana 16

P

(

X

`

Tlaÿítka DČtská pojistka
(Child Lock 3 sec.) pro aktivaci/
deaktivaci dčtské pojistky
a Strana 28
Tlaÿítka Nastavení spotķebiþe
3 s (Basic Settings 3 sec.) pro
zmčnu nastavení spotŀebiÿe,
napŀ. signálu tlaÿítek,
pŀehled všech nastavení
spotŀebiÿe, která lze zvolit
a Strana 13, a Strana 34
Tlaþítko Ø pro:
ʋ
spuštční programu,
ʋ
pŀerušení programu, napŀ.
pŀidání prádla a Strana 29,
ʋ
zrušení programu
Displej pro nastavení
a informace
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Seznámení se spotŀebiÿem

Displej
Menu po zvolení programu
napŀ. nemaþ. prádlo
Šipky na displeji udávají, kterým
smčrem lze pŀednastavené hodnoty
zmčnit pomocí tlaÿítek, která se
nacházejí po nimi.

  
:HLWHUH3URJUDPPH

K
2GVWŀHG

É

Pro zmčnu stisknčte tlaÿítko pod ÿernč
podbarveným programem a program
zmčĳte.

  
&

K

:HLWHUH3URJUDPPH

zvolené ... další programy programy
a napŀ. zvolení programu odstķedČní:
Pomocí tlaÿítek pod šipkami mŔžete
zvolit požadovaný program. Volba bude
potvrzena zaškrtnutím.

Zvolení intenzity dávkování pomocí
tlaþítka i-Dos
Napŀ. tlaÿítko i-Dos ~Iða zvolení
intenzity dávkování stķední:
Pomocí tlaÿítek pod šipkami mŔžete
zvolit požadovanou intenzitu dávkování
pracího prostŀedku. Volba bude
potvrzena zaškrtnutím.

0ð¥ü
K
7RPDWH
L'RV0ð'iYNRYiQt ¥VWłHGQt
%DE\QDKUXQJ
&





GDOŊtSURJUDP\

K
UDMÿDWD
RGVWłHGčQt
POpÿQpYñU

0HQ\

Poÿkejte nebo se vraŌte pomocí tlaÿítka
menu, na displeji se zobrazí zvolený
program.
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0HQ\

Poÿkejte nebo se vraŌte pomocí tlaÿítka
menu nebo i-Dosc~Ið do menu.

Seznámení se spotŀebiÿem
Stisknuté tlaþítko Možnosti
(Options Ò)
a napŀ. zvolení volitelné možnosti
stop máchání ():
Pomocí tlaÿítek pod občma levými
šipkami zvolte volitelnou možnost.
Občma pravými tlaÿítky zvolte
zobrazenou hodnotu. Zvolené volitelné
možnosti jsou ihned aktivní a zobrazí se
na displeji.

Stisknutá tlaþítka Nastavení spotķebiþe
3 s (Basic Settings 3 sec.)
a zmčna nastavení spotŀebiÿe: napŀ.
hlasitosti signálua Strana 34
Zvolte nastavení pomocí tlaÿítek pod
občma levými šipkami. Občma pravými
tlaÿítky zvolte zobrazenou hodnotu.
Volba bude potvrzena zaškrtnutím.

â&
â&



cVWRSPiFKiQt

K
UDMÿDWD
]DSQXWR
POpÿQpYñU

c

Poÿkejte nebo se vraŌte pomocí tlaÿítka
Možnosti (Options Ò)do menu.

cs

VLJQiO



K
UDMÿDWD
9<3
POpÿQpYñU

Poÿkejte nebo se vraŌte pomocí tlaÿítek
Nastavení spotķebiþe 3 s
(Basic Settings 3 sec.) (znovu je
podržte stisknutá) do menu.
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Prádlo

= Prádlo

ʋ

Pķíprava prádla

oldáPr

Pozor!
Poškození spotķebiþe / poškození
textilií
Pŀedmčty, které nejsou souÿástí prádla
(napŀ. mince kanceláŀské svorky, jehly,
hŀebíky), mohou poškodit prádlo nebo
souÿásti praÿky.
Proto pŀi pŀípravč prádla dodržujte
následující pokyny:
ʋ
Vyprázdnčte kapsy.

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ
ʋ
ʋ

Dávejte pozor na kovové pŀedmčty
(kanceláŀské sponky atd.)
a odstraĳte je.
Choulostivé prádlo (punÿochy,
podprsenky s ramínky atd.) perte
v síŌce/sáÿku.
Zavŀete zipy, zapnčte knoflíky na
povleÿení.
Kartáÿkem odstraĳte písek z kapes
a záhybŔ.
Odstraĳte záclonové žabky nebo je
zavažte do síŌky/sáÿku.

TķídČní prádla
Roztŀiāte prádlo podle pokynŔ pro
ošetŀování prádla a podle údajŔ
výrobce na visaÿkách podle:
ʋ
druhu tkaniny/vláken,
ʋ
barvy.
UpozornČní: Prádlo mŔže barvit.
Bílé a barevné prádlo perte zvlášŌ.
Nové barevné prádlo vyperte poprvé
samostatnč.

14

Zašpinční
Perte dohromady prádlo se stejným
stupnčm zašpinční.
Nčkteré pŀíklady stupnč zašpinční
najdete na a Strana 15.
– MírnČ: Bez pŀedpírky, pŀíp. zvolte
nastavení speedPerfect
.
– NormálnČ
– SilnČ: Vložte menší množství
prádla, zvolte program
s pŀedpírkou.
– Skvrny: Skvrny odstraĳte/
ošetŀete, dokud jsou ještč
ÿerstvé. Nejprve je potŀete
mýdlovým roztokem, nedrhnčte
je. Poté prádlo vyperte pomocí
pŀíslušného programu. Úporné/
zaschlé skvrny se nčkdy odstraní
až po nčkolikerém praní.
Symboly na etiketách pro ošetŀování
UpozornČní: þísla u symbolŔ
upozorĳují na maximální použitelnou
teplotu praní.
0
1
2
:
Ü

vhodný normální prací
proces;
napŀ. program bavlna
nutný šetrný prací proces;
napŀ. program snadná údržba
nutný obzvláštč šetrný prací
proces; napŀ. program jemné/
hedvábí
vhodné pro ruÿní praní; napŀ.
program :vlna
Neperte prádlo v praÿce.

Prací prostŀedky

& Prací prostķedky
Volba správného pracího
prostķedku

ykdeĜtsorpícaP

Pro správnou volbu pracího prostŀedku,
teploty a ošetŀování prádla je
rozhodující znaÿka pro ošetŀování. a
také www.sartex.ch
Na www.cleanright.eu najdete velké
množství dalších informací o pracích,
ošetŀovacích a ÿisticích prostŀedcích
pro soukromé použití.
ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

Univerzální prací prostķedky
s optickými zjasīovaþi
hodí se pro bílé prádlo ze lnu nebo
bavlny s možností vyváŀky
program: bavlna /
studená – max. 90 °C
Prací prostķedky na barevné prádlo
bez bČlidla a optických zjasīovaþň
hodí se pro barevné prádlo ze lnu
nebo bavlny
program: bavlna /
studená – max. 60 C
Prací prostķedky na barevné/jemné
prádlo bez optických zjasīovaþň
hodí se pro barevné prádlo ze
snadno ošetŀovatelných vláken,
syntetických vláken
program: snadná údržba /
studená – max. 60 °C
Prací prostķedky na jemné prádlo
hodí se pro choulostivé jemné
textilie, hedvábí nebo viskózu
program: jemné/hedvábí /
studená – max. 40 °C
Prací prostķedky na vlnu
hodí se pro vlnu
program: vlna (Wool) /
studená – max. 40 °C

cs

Úspora energie a pracích
prostķedkň
Pŀi mírnč a normálnč zašpinčném
prádle mŔžete šetŀit energii (snížením
teploty praní) a prací prostŀedky.
Úspora

Zašpinční/upozornční

Snížená teplota
a množství pracího
prostłedku podle
doporuÿeného
dávkování

Mírné
Nejsou patrné zašpinční
a skvrny. z odčvŗ je cítit
tčlesný pach, napł.:
ʋ
lehké letní/sportovní
odčvy (nošené nčkolik
hodin)
ʋ
trika, košile, halenky
(nošené až 1 den)
ʋ
povleÿení a ruÿníky pro
hosty (používané 1 den)
Normální
Viditelné zašpinční / nebo
viditelné skvrny, napł.:
ʋ
trika, košile, halenky
(propocené, nčkolikrát
nošené)
ʋ
ruÿníky, povleÿení
(používané až 1 týden)

Teplota podle
visaÿky a množství
pracího prostłedku
podle
doporuÿeného
dávkování / silné
zašpinční

Silné
Jasnč viditelné zašpinční a/
nebo skvrny, napł. utčrky,
dčtské prádlo, pracovní odčvy

UpozornČní: Pŀi dávkování všech
pracích/pomocných/ošetŀujících
a ÿisticích prostŀedkŔ bezpodmíneÿnč
dodržujte pokyny výrobce a upozornční.
a Strana 27
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Pŀehled programŔ

 Pķehled programň
Programy u voliþe programň

maĤrgopdelhPĜ

Program / druh prádla / pokyny

Nastavení

Název programu
Krátký popis programu, płíp. pro které textilie je vhodný.

max. naplnční
volitelná Teplota ;
(« = studená)
volitelné Rychlost odstłeāování ;
0 = bez odstłeāování, pouze
odÿerpání
volitelná płídavná nastavení
programu*
možné automatické dávkování:
ʋ
tekutého pracího prostłedku
(ð) a
ʋ
aviváže (~)
lze zapnout/vypnout ä,
nelze zvolit -

bavlna
Odolné textilie, bavlnčné nebo lnčné textilie s možností vyváłky.
Upozornční
ʋ
Płi nastavení ecoPerfect ¢ je teplota praní nižší než zvolená
teplota. Płi zvláštním płání ohlednč dosažení teploty pracího
roztoku použijte program bez nastavení ecoPerfect ¢,
płípadnč s vyšší teplotou.
ʋ
Płi nastavení speedPerfect
vhodný jako krátký program
pro mírnč zašpinčné prádlo.

9 kg/5*** kg

nemaÿ. prádlo
Textilie ze syntetických vláken nebo smčsových tkanin.

4 kg

« – 90 °C
0–1 600** ot/min
¢,

, , h, ¿, â, ñ, , ã

prací prostłedek ä, aviváž ä

«–60 °C
0–1 200** ot/min
¢,

, , h, ¿, â, ñ, , ã

prací prostłedek ä, aviváž ä
*

Programy a płídavná nastavení programŗ závisí na modelu. Programy/nastavení, které jsou
k dispozici, lze zvolit buā płímo na ovládacím panelu, nebo pod ... další programy programy, resp.
Možnosti (Options Ò).
** Max. rychlost odstłeāování v závislosti na modelu a programu.
*** Redukované naplnční płi nastavení speedPerfect
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Pŀehled programŔ
Program / druh prádla / pokyny

Nastavení

mix
Smčs bavlnčných a syntetických textilií.

4 kg

cs

« – 40 °C
0–1 600** ot/min
¢,

, , h, ¿, â, ñ, , ã

prací prostłedek ä, aviváž ä
jemné / hedvábí
Choulostivé prací textilie, napł. z hedvábí, saténu, syntetických
vláken nebo smčsových tkanin (napł. hedvábné halenky, hedvábné
šály).
Upozornční: . Používejte prací prostłedky na jemné prádlo nebo
hedvábí, vhodné pro praní v praÿce.

2 kg

ÿ vlna
Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ruÿnč nebo
v praÿce.
Mimołádnč šetrný prací program pro zabránční sražení prádla,
delší płestávky bčhem programu (textilie leží v pracím roztoku).
Upozornční
ʋ
Vlna je živoÿišného pŗvodu, napł. angora, alpaka, lama, ovce.
ʋ
Pro praní v praÿce používejte prací prostłedky vhodné pro
vlnu.

2 kg

hygiena
Odolné textilie z bavlny nebo lnu.
Upozornční: . Kvŗli delšímu praní płi definované teplotč, vyšší
hladinč vody a delšímu máchání je zejména vhodný płi zvýšených
hygienických nárocích nebo zvláštč citlivé pokožce.

7 kg/5*** kg

« – 40 °C
0–800** ot/min
¢,

, , h, ¿, â, 

prací prostłedek ä, aviváž ä
«–40 °C
0–800** ot/min
, ã
prací prostłedek - , aviváž ä

«–60 °C
0–1 600** ot/min
¢,

, , h, ¿, â, ñ, , ã

prací prostłedek ä, aviváž ä
super 15’ / 30‘
Extra krátký program cca 15 / 30 minut, vhodný pro malé kousky
mírnč zašpinčného prádla.

2 / 3,5 kg
«–40 °C
0–1 200** ot/min
prací prostłedek ä, aviváž ä

*

Programy a płídavná nastavení programŗ závisí na modelu. Programy/nastavení, které jsou
k dispozici, lze zvolit buā płímo na ovládacím panelu, nebo pod ... další programy programy, resp.
Možnosti (Options Ò).
** Max. rychlost odstłeāování v závislosti na modelu a programu.
*** Redukované naplnční płi nastavení speedPerfect
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Pŀehled programŔ

Program / druh prádla / pokyny

Nastavení

jeans
Tmavé textilie z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou.
Textilie perte naruby.

3,5 kg
«–40 °C
0–1 200** ot/min
¢,

, , h, ¿, â, ñ, , ã

prací prostłedek ä, aviváž ä
outdoor *
max. 2 kg
Obleÿení odolné proti vlivŗm poÿasí a outdoorové obleÿení
« – 40 °C
s membránovým povrchem a hydrofobní textilie.
0–800** ot/min
Upozornční
¢,
, h, ¿, , ã
ʋ
Používejte speciální prací prostłedky vhodné pro praní
v praÿce, dávkujte podle údajŗ výrobce do komory II.
prací prostłedek -, aviváž ʋ
Prádlo se nesmí ošetłovat aviváží.
ʋ
Płed praním dŗkladnč vyÿistčte płihrádku na prací prostłedky
(komoru pro manuální dávkování) od zbytkŗ aviváže.
* Programy a płídavná nastavení programŗ závisí na modelu. Programy/nastavení, které jsou
k dispozici, lze zvolit buā płímo na ovládacím panelu, nebo pod ... další programy programy, resp.
Možnosti (Options Ò).
** Max. rychlost odstłeāování v závislosti na modelu a programu.
*** Redukované naplnční płi nastavení speedPerfect
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Pŀehled programŔ
Program / druh prádla / pokyny

Nastavení

košile / business
Nežehlivé košile/halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo
smčsových tkanin.
Upozornční
ʋ
Płi nastavení ochrana proti zmaÿ. (â) se košile/halenky
pouze krátce odstłedí, povčsí se mokré.
ɤ> Samožehlicí efekt.
ʋ
Košile/halenky z hedvábí/choulostivých materiálŗ perte
pomocí programu jemné / hedvábí.

max. 2 kg

peŀí *
Textilie, polštáłe, płikrývky plnčné pełím, které lze prát v praÿce;
vhodný také pro náplnč se syntetickými vlákny.
Upozornční: . Velké kusy perte jednotlivč. Použijte prací
prostłedek na jemné prádlo – łiāte se znaÿkami pro ošetłování.
Prací prostłedek dávkujte úspornč.

max. 2 kg

záclony *
3,5 kg tčžkých závčsŗ nebo 25–30 m² lehkých záclon
Upozornční
ʋ
Redukované otáÿky płi máchání a závčreÿném odstłeāování.
ʋ
Použijte prací prostłedek na záclony vhodný pro praní
v praÿce.
ʋ
Z výroby je płednastavené tlaÿítko pŀedpírka (). Pokud si
nepłejete płedpírku, tlaÿítko deaktivujte.

max. 3,5 kg

cs

«–60 °C
0–800** ot/min
¢,

, , h, ¿, â, ñ, , ã

prací prostłedek ä, aviváž ä

«–60 °C
0–1 200** ot/min
¢,

, h, ¿, 

prací prostłedek -, aviváž ä
«–40 °C
0–800** ot/min
¢,

, , h, ¿, ñ , , ã

prací prostłedek ä, aviváž ä

*

Programy a płídavná nastavení programŗ závisí na modelu. Programy/nastavení, které jsou
k dispozici, lze zvolit buā płímo na ovládacím panelu, nebo pod ... další programy programy, resp.
Možnosti (Options Ò).
** Max. rychlost odstłeāování v závislosti na modelu a programu.
*** Redukované naplnční płi nastavení speedPerfect
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Pŀehled programŔ

Program / druh prádla / pokyny

Nastavení

ÿištční bubnu
Program pro ÿištční a údržbu bubnu a vany praÿky, napł. płed
1. praním, płi ÿastém praní płi nízké teplotč (40 °C a nižší) nebo płi
zápachu po delší nepłítomnosti. Kontrolka ÿištční bubnu bliká,
pokud jste delší dobu nepoužili program s 60 °C nebo vyšší
teplotou.
Upozornční
ʋ
SpusŎte program pro údržbu bubnu bez prádla.
ʋ
Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bčlidly.
Abyste zabránili tvorbč pčny, použijte pouze polovinu množství
pracího prostłedku doporuÿeného výrobcem pracího
prostłedku. Nepoužívejte prací prostłedek na vlnu nebo pro
jemné prádlo.

0 kg

máchání *
Máchání navíc s odstłeāováním.

-

80, 90 °C
1 200 ot/min
ã
prací prostłedek -, aviváž -

0–1 600** ot/min
¿, h, , â
prací prostłedek -, aviváž ä

odstŀedční *
Odstłeāování navíc s volitelnou rychlostí odstłeāování.

0–1 600** ot/min
â
prací prostłedek -, aviváž -

odÿerpání *
máchací vody, napł. po nastavení  (stop po máchání = bez
závčreÿného odstłeāování).

prací prostłedek -, aviváž -

*

Programy a płídavná nastavení programŗ závisí na modelu. Programy/nastavení, které jsou
k dispozici, lze zvolit buā płímo na ovládacím panelu, nebo pod ... další programy programy, resp.
Možnosti (Options Ò).
** Max. rychlost odstłeāování v závislosti na modelu a programu.
*** Redukované naplnční płi nastavení speedPerfect
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Pŀehled programŔ
Program / druh prádla / pokyny

Nastavení

outdoor / impregnace *
Praní s následnou impregnací obleÿení odolného proti vlivŗm
poÿasí a outdoorového obleÿení s membránovým povrchem
a hydrofobních textilií.

max. 1 kg

cs

« – 40 °C
0–800** ot/min

¢,
, h, ¿, , ã
1. Zvolte program.
prací
prostłedek
-, aviváž 2. Speciální prací prostłedek na outdoorové textilie dávkujte do
komory ¼ ½.
3. Stisknčte tlaÿítko Ø. Program se zastaví płed posledním
máchacím cyklem. Łiāte se pokyny na displeji.
4. Nadávkujte impregnaÿní prostłedek (max. 170 ml) do komory
¼ ½.
5. Stisknčte tlaÿítko Ø. Následné ošetłení prádla podle údajŗ
výrobce.
Upozornční
ʋ
Používejte speciální prací prostłedky vhodné pro praní
v praÿce, dávkování podle údajŗ výrobce:
ʋ
Prádlo se nesmí ošetłovat aviváží.
ʋ
Płed praním dŗkladnč vyÿistčte płihrádku na prací prostłedky
(komoru pro manuální dávkování) od zbytkŗ aviváže.
autom. progr. *
max. 6 kg
Odolné textilie.
40 °C
Automaticky se zjistí stupeĵ zašpinční a druh textilií a płizpŗsobí se 1 400** ot/min
prŗbčh praní a inteligentní dávkování.
, ã
prací prostłedek ä, aviváž ä
autom. progr. jemné *
max. 3,5 kg
Šetrnčjší praní prádla.
30 °C
Automaticky se zjistí stupeĵ zašpinční a druh textilií a płizpŗsobí se 1 000** ot/min
prŗbčh praní a inteligentní dávkování.
, ã
prací prostłedek ä, aviváž ä
*

Programy a płídavná nastavení programŗ závisí na modelu. Programy/nastavení, které jsou
k dispozici, lze zvolit buā płímo na ovládacím panelu, nebo pod ... další programy programy, resp.
Možnosti (Options Ò).
** Max. rychlost odstłeāování v závislosti na modelu a programu.
*** Redukované naplnční płi nastavení speedPerfect
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Pŀednastavené hodnoty programŔ

Program / druh prádla / pokyny

Nastavení

autom. progr. intenzivní *
max. 6 kg
Intenzivnčjší praní prádla.
60 °C
Automaticky se zjistí stupeĵ zašpinční a druh textilií a płizpŗsobí se 1 400** ot/min
prŗbčh praní a inteligentní dávkování.
, ã
prací prostłedek ä, aviváž ä
*

Programy a płídavná nastavení programŗ závisí na modelu. Programy/nastavení, které jsou
k dispozici, lze zvolit buā płímo na ovládacím panelu, nebo pod ... další programy programy, resp.
Možnosti (Options Ò).
** Max. rychlost odstłeāování v závislosti na modelu a programu.
*** Redukované naplnční płi nastavení speedPerfect

Škrobení
UpozornČní: Prádlo by nemčlo být
ošetŀeno aviváží.
1. Zapnčte spotŀebiÿ.
2. Zvolte program máchání.
3. Tekutý škrob dávkujte podle údajŔ
výrobce manuálnč do komory ¼ ½
(eventuálnč ji pŀedem vyÿistčte).
4. Stisknčte tlaÿítko Ø.

Barvení/odbarvování
Barvení lze provádčt pouze v rozsahu
bčžném v domácnosti!. SŔl mŔže
poškodit ušlechtilou ocel! Dodržujte
pokyny výrobce barvicího prostŀedku!
Neodbarvujte v praÿce prádlo!

ʋ

ʋ

Teplota , Rychlost odstŀeāování a
Doba skonÿení , dokud jsou v menu
zobrazené šipky a/nebo
nastavení iDos a Strana 12,
a Strana 23

Pŀehled všech volitelných nastavení
programu, která lze zvolit u jednotlivých
programŔ, najdete od a Strana 16.

Teplota
(Temperature)
Pŀed spuštčním programu a bčhem nčj
mŔžete v závislosti na postupu
programu zmčnit nastavenou teplotu.
Maximální nastavitelná teplota závisí na
zvoleném programu.

Rychlost odstķeĀování

 Pķednastavené

hodnoty programň

Po zvolení programu v menu se zobrazí
pŀednastavené hodnoty programu.
Displej a Strana 12

maĤrgopytndohéevatsndPĜ

Pŀednastavené hodnoty mŔžete zmčnit:
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(Spin)
Pŀed spuštčním programu a bčhem nčj
mŔžete v závislosti na postupu
programu zmčnit rychlost odstŀeāování
(v ot/min; otáÿky za minutu).
Maximální nastavitelné otáÿky závisí na
zvoleném programu a modelu.
Nastavení 0 : Bez odstŀeāování, jen se
odÿerpá voda. Prádlo zŔstane mokré
v praÿce, pro prádlo, které se nemá
ždímat.

Pŀednastavené hodnoty programŔ

Doba skonþení
(Finish in)
Po zvolení programu se v menu zobrazí
doba trvání programu.
Pķed spuštČním programu mŔžete
v krocích po jedné hodinč (h = hodina)
až maximálnč 24 h pŀedvolit konec
programu.
Po spuštČní programu se zobrazí
nastavený poÿet hodin, napŀ. 8 ha zaÿne
se odpoÿítávat až do spuštční
programu. Potom se zobrazí doba trvání
programu.
UpozornČní: Doba trvání programu se
v prŔbčhu programu automaticky
pŀizpŔsobuje. Zmčna pŀednastavených
hodnot programu, resp. nastavení
programu, volitelné možnosti,
rozpoznání pčny, množství prádla nebo
zašpinční mohou mít také za následek
zmčnu doby trvání programu.
Po spuštČní programu, bčhem
odmčŀování nastavených hodin, mŔžete
poÿet hodin zmčnit následovnč:
1. Stisknčte tlaÿítko Ø.
2. Tlaÿítkem Doba skonþení zmčĳte
poÿet hodin.
3. Stisknčte tlaÿítko Ø.
Po spuštČní programu, když bčží doba
trvání programu, mŔžete v pŀípadč
potŀeby pŀidat nebo vyjmout prádlo.
a Strana 29

Nastavení i-Dos
Vaše praÿka je vybavená inteligentním
dávkovacím systémem pro tekuté prací
prostŀedky a aviváž (resp. prací
prostŀedky pŀi nastavení obsah
zásobníku: prací prostķedek
a Strana 34) .
Dávkování pracích prostŀedkŔ a aviváže
probíhá u včtšiny programŔ vaší praÿky
automaticky.
Nastavení i-DoszŔstanou po vypnutí
spotŀebiÿe zachovaná.

cs

Z výroby je pŀednastaveno:
ʋ
i-Dosüð : ¤
prací prostŀedek pro mírnč
zašpinčné prádlo
ʋ
i-Dosc~Ið : ¥
aviváž pro normálnč mčkké prádlo
i-Dos ð pro prací prostķedky
Intenzita dávkování
¦
hodnč: mimołádnč zašpinčné prádlo,
płíp. se skvrnami
¥

stłednč: normálnč zašpinčné prádlo

¤

málo: mírnč zašpinčné prádlo

|

automatické dávkování vypnuté,
manuální dávkování a Strana 33

Pŀed spuštčním pracího programu
mŔžete zmčnit nastavení pro
automatické dávkování pracího
prostŀedku. Informace o stupních
zašpinční najdete na a Strana 15
i-Dosc~ pro aviváž
Intenzita dávkování
¦
hodnč: mimołádnč mčkké prádlo
¥

stłednč: normálnč mčkké prádlo

¤

málo: málo mčkké prádlo

|

automatické dávkování vypnuté

V závislosti na fázi, ve které se program
nachází, mŔžete zmčnit nastavení pro
automatické dávkování aviváže.
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Pŀídavná nastavení programu / volitelné možnosti

? Pķídavná nastavení

programu / volitelné
možnosti
(* v závislosti na
modelu)

Nastavení / volitelné možnosti, které
jsou k dispozici, závisí na modelu.
V závislosti na zvoleném programu
mŔžete zvolit rŔzná nastavení / rŔzné
volitelné možnosti, abyste prací proces
ještč lépe pŀizpŔsobili svému prádlu.

itsmonžéletiov/maurgopínevatsádíPĜ

Nastavení lze zvolit:
ʋ
pomocí pŀíslušného tlaÿítka na
ovládacím panelu nebo
ʋ
pomocí tlaÿítka Možnosti
(Options Ò). a Strana 11
Pŀehled všech pŀídavných nastavení,
která lze zvolit v závislosti na pŀíslušném
programu, najdete od a Strana 16.

speedPerfect
Pro praní po kratší dobu se
srovnatelnou úÿinností praní, ale s vyšší
spotŀebou energie oproti zvolenému
programu bez nastavení speedPerfect
.
UpozornČní: Nepŀekraÿujte maximální
naplnční.
Pŀehled programŔ a Strana 16

ecoPerfect ¢
Energeticky optimalizované praní díky
snížení teploty pŀi srovnatelném pracím
úÿinku jako u zvoleného programu bez
nastavení ecoPerfect ¢.
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pķedpírka *
()
Volitelná nastavení:
ZAP – VYP
Pro silnč zašpinčné prádlo.
UpozornČní
ʋ
Pŀi zvoleném inteligentním
dávkování se prací prostŀedek
automaticky dávkuje pro pŀedpírku
a hlavní praní.
ʋ
Pŀi silnč zašpinčném prádle je pŀi
zvolení programu s pŀedpírkou
zpravidla postaÿující dávkování i-Dos
stķední.
ʋ
Pŀi manuálním dávkování rozdčlte
prací prostŀedek na pŀedpírku
a hlavní praní. Prací prostŀedek pro
pŀedpírku dejte do bubnu a prací
prostŀedek pro hlavní praní do
komory ¼ ½.

extra máchání *
(h)
Volitelná nastavení:
ò
ó
ó
VYP

+ 1 mách. cyklus
+ 2 mách. cykly
+ 3 mách. cykly

Pŀídavné máchací cykly v závislosti na
programu, delší doba trvání programu
pŀi mimoŀádnč choulostivé pokožce a/
nebo pro oblasti s velmi mčkkou vodou.

voda plus *
(v)
Volitelná nastavení:
ZAP – VYP
Včtší množství vody, šetrnčjší praní
prádla.

Obsluha spotŀebiÿe
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ochrana proti zmaþ. *

stop máchání *

(â)
Volitelná nastavení:
ZAP – VYP
Redukuje zmaÿkání pomocí speciálního
prŔbčhu odstŀeāování s následovným
naÿechráváním prádla a sníženými
otáÿkami odstŀeāování.

()
Volitelná nastavení:
ZAP – VYP
Po posledním máchání zŔstane prádlo
ležet ve vodč. Ukonÿení programu
a Strana 29

UpozornČní: Zvýšená zbytková vlhkost
prádla.

namáþení *
(ñ)
Volitelná nastavení:
ZAP – VYP
Pŀed hlavním pracím procesem zŔstane
prádlo ležet déle ve vodč, aby se
rozpustilo intenzivní zneÿistční.
Používejte pŀi mimoŀádnč úporném
zneÿištční.
Prací prostŀedek dávkujte pomocí iDosnebo ho naplĳte podle pokynŔ
výrobce do komory ¼ ½.
UpozornČní
ʋ
Vložte prádlo stejné barvy.
ʋ
Pokud vaše praÿka není vybavená
touto volitelnou možností, mŔžete
prádlo nechat namáÿet následovnč:
1. Zvolte i-Dosnebo nadávkujte prací
prostŀedek podle pokynŔ výrobce do
komory pro manuální dávkování
¼ ½.
2. Nastavte program bavlna 30 °C
a stisknčte tlaÿítko Ø.
3. Po cca 10 minutách stisknčte
tlaÿítko Ø. Prádlo zŔstane ležet
v namáÿecím roztoku.
4. Po požadované dobč namáÿení opčt
stisknčte tlaÿítko Ø, pokud má
program pokraÿovat, nebo program
zmčĳte.
UpozornČní: Není nutné pŀidávat
žádný další prací prostŀedek, protože
se k praní použije namáÿecí roztok.

noþní program *
(ã)
Volitelná nastavení:
ZAP – VYP
Snížená hluÿnost díky speciálnímu
rytmu praní a odstŀeāování
a deaktivovaný signál. Zejména vhodný
pro praní v noci.
UpozornČní: Lehce zvýšená zbytková
vlhkost prádla.

 Obsluha spotķebiþe
Pķíprava praþky

eþibĜtopsahuOlb

UpozornČní: Praÿka musí být odbornČ
nainstalovaná a pķipojená. od
a Strana 46
1.
2.
3.
4.

Zapojte síŌovou zástrÿku.
Otevŀete pŀívod vody.
Otevŀete dvíŀka.
Zkontrolujte, zda je buben úplnč
prázdný. Pŀíp. ho vyprázdnčte. Jen
tak je zaruÿená bezvadná funkce
indikace naplnční. a Strana 35
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Obsluha spotŀebiÿe

Zapnutí spotķebiþe / volba
programu
Stisknčte tlaÿítko . Spotŀebiÿ je
zapnutý.
Na displeji se zobrazí logo Siemens
a rozsvítí se všechny kontrolky.
Poté se vždy zobrazí program bavlna.
MŔžete:
ʋ
použít tento program nebo
ʋ
na ovládacím panelu zvolit jiný
program nebo
ʋ
zvolit program pod ... další
programy. a Strana 12
UpozornČní: Pokud jste aktivovali
dčtskou pojistku, musíte ji nejprve
deaktivovat, teprve potom mŔžete
nastavit jiný program.
U voliÿe programŔ svítí kontrolka a na
displeji se zobrazí menu
s pķednastavenými hodnotami pro
zvolený program:
ʋ
teplota,
ʋ
rychlost odstŀeāování,
ʋ
doba trvání programu,
ʋ
nastavení i-Dos,
ʋ
pŀíp. doplĳující nastavení
ʋ
a upozornční na spotŀebu vody
a energie. a Strana 8
U spotŀebiÿŔ s vnitķním osvČtlením
bubnu:
Po zapnutí spotŀebiÿe, po otevŀení
a zavŀení dvíŀek a po spuštční
programu je buben osvčtlený. Osvčtlení
zhasne automaticky.
MŔžete:
ʋ
použít pŀednastavené hodnoty
programu a vložit prádlo
a Strana 27
ʋ
nebo pŀednastavené hodnoty
programu zmčnit a/nebo zvolit
doplĳující nastavení.
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ZmČna nastavení programu
MŔžete použít pŀednastavené hodnoty
pro toto praní nebo je zmčnit.
Za tímto úÿelem stisknčte pŀíslušné
tlaÿítko tolikrát, dokud se nezobrazí
požadované nastavení. a Strana 22
UpozornČní: Pŀi delším stisknutí
tlaÿítka probíhají hodnoty nastavení
automaticky.
Nastavení jsou aktivní bez potvrzení.
Po vypnutí spotŀebiÿe zŔstanou
nastavení i-Dos pro ~ I ð a ð
zachovaná. Žádná jiná nastavení
zachovaná nezŔstanou a musí se pŀi
nové volbč nastavit znovu.
Pŀednastavení programu a Strana 16

Volba doplīujících nastavení
programu
Zvolením pŀídavných nastavení /
volitelných možností mŔžete prací
proces ještč lépe pŀizpŔsobit svému
prádlu.
Nastavení lze pŀidat, resp. zrušit
v závislosti na postupu programu.
a Strana 12
Když je nastavení aktivní, svítí kontrolky
tlaÿítek ecoPerfect ¢ a speedPerfect
.
Ostatní nastavení jsou indikována
symbolem na displeji, když jsou aktivní.
U vícestupĳových nastavení probíhají pŀi
delším dotyku nastavení automaticky.
Po vypnutí praÿky nezŔstanou nastavení
zachována.
Pŀídavná nastavení programu / volitelné
možnosti a Strana 24

Obsluha spotŀebiÿe

Vložení prádla do bubnu

 Varování

Nebezpeþí ohrožení života!
Kusy prádla pŀedem ošetŀené ÿisticími
prostŀedky obsahujícími rozpouštčdla,
napŀ. odstraĳovaÿem skvrn / pracím
benzínem, mohou po vložení zpŔsobit
výbuch.
Prádlo pŀedem dŔkladnč vymáchejte
ruÿnč.
Roztŀídčné a rozložené prádlo vložte do
bubnu. Na displeji se zobrazí obrazovka
naplnční pro zvolený program, napŀ.
nemaþ. prádlo.

7RPDWH
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Dávkování a plnČní pracích
a ošetķovacích prostķedkň
Dávkování pracích prostŀedkŔ a aviváže
probíhá u včtšiny programŔ vaší praÿky
automaticky, je u tčchto programŔ
pŀednastavené z výroby a lze ho zmčnit.
a Strana 16
K inteligentnímu dávkování lze
v pŀípadč potŀeby manuálnč do komory
¼ ½ navíc pŀidat pomocné prací
prostŀedky (napŀ. zmčkÿovací
prostŀedek, bčlicí prostŀedek nebo
odstraĳovaÿ skvrn). a Strana 33
U programŔ bez inteligentního
dávkování nebo pokud si to pŀejete
(v tom pŀípadč nastavte inteligentní
dávkování na | (VYP)), se prací
prostŀedek pŀidá manuálnč do komory
¼ ½. a Strana 33

SpuštČní programu
Dbejte na to, abyste mezi dvíŀka
a gumovou manžetu nepŀiskŀípli prádlo,
a dvíŀka zavŀete.

Indikaÿní sloupec se pŀi vkládání prádla
vyplĳuje. Pŀi pŀekroÿení max. množství
prádla sloupec bliká. Dodržujte uvedené
max. množství prádla. Pŀeplnční
zhoršuje výsledek praní a podporuje
pomaÿkání prádla.
UpozornČní
ʋ
Smíchejte velké a malé kusy prádla.
RŔznč velké kusy prádla se pŀi
odstŀeāování lépe rozdčlí. Jednotlivé
kusy prádla mohou vést
k nevyváženosti.
ʋ
S vkládáním prádla poÿkejte, dokud
nezhasne logo Siemens.
ʋ
Obrazovka naplnční se zobrazí pŀi
otevŀení dvíŀek nebo pŀi zmčnč
množství prádla.

Na displeji se znovu zobrazí menu pro
zvolený program.
Pro spuštční programu stisknčte tlaÿítko
Ø.
Na displeji se bčhem praní formou
sloupce zobrazuje postup programu.
Sloupec se v prŔbčhu pracího cyklu
vyplĳuje a poskytuje informaci
o aktuálním postupu programu.
Podle postupu programu se rozsvčcují
a zhasínají šipky. Indikují nastavení
programu / volitelné možnosti, které lze
bčhem programu zmčnit/pŀidat.
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Obsluha spotŀebiÿe

VysvČtlení nČkterých krokň pķi
prňbČhu programu:
ʋ

Množstevní automatika je aktivní
a Strana 35

â&
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V prŔbčhu pracího procesu se
zobrazuje pķedpírka, praní,
máchání, odstķeĀování, odþerpání
...
extra máchání – pČna
UpozornČní: rozpoznání pČny
Jestliže se na displeji navíc zobrazí
Rozpoznání pČny, zjistila praÿka
bčhem pracího programu pŀíliš
mnoho pčny a poté automaticky
zaŀadila jeden nebo více máchacích
cyklŔ pro odstranční pčny.
Pŀi pŀíštím praní se stejným
množstvím prádla snižte dávkování
pracího prostŀedku.
Další ukazatele a Strana 40

Pokud chcete program zabezpeÿit proti
neúmyslné zmčnč nastavení, aktivujte
následujícím zpŔsobem dčtskou
pojistku.
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DČtská pojistka
(Child Lock 3 sec.)
Praÿku mŔžete zajistit proti neúmyslné
zmčnč nastavených funkcí.
Pro aktivaci/deaktivaci držte cca
3 sekundy stisknutá obč tlaÿítka
DČtská pojistka (Child Lock 3 sec.).
a Strana 11
Na displeji se zobrazí s Aktivovat
dČtskou pojistku.
Po cca 3 sekundách se znovu zobrazí
menu.
Pokud dojde pŀi aktivní dčtské pojistce
k otoÿení voliÿe programŔ nebo
stisknutí nčkterého tlaÿítka, krátce
zabliká symbol s.
UpozornČní
ʋ
Dčtskou pojistku lze aktivovat
v jakémkoli stavu spotŀebiÿe.
ʋ
Dčtská pojistka zŔstane aktivovaná
i po vypnutí praÿky. Pŀed pŀíštím
zvolením programu dčtskou pojistku
deaktivujte.
ʋ
Pokud dojde k vypnutí spotŀebiÿe pŀi
probíhajícím programu a aktivní
dčtské pojistce, bude po opčtovném
zapnutí program pokraÿovat.

Obsluha spotŀebiÿe
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Pķidání prádla

Pķerušení programu

Po spuštční programu mŔžete v pŀípadč
potŀeby pŀidat nebo vyjmout prádlo.
Za tímto úÿelem stisknčte tlaÿítko Ø.
Kontrolka tlaÿítka Ø bliká a praÿka
kontroluje, zda lze pŀidat prádlo.
Pokud se na displeji zobrazí pķerušení:
pķidání možné, lze pŀidat prádlo.
Pro pokraþování programu stisknČte
tlaÿítko Ø. Program bude automaticky
pokraÿovat.

U programŔ s vysokou teplotou:
1. Stisknčte tlaÿítko Ø.
2. Nechte prádlo vychladnout: Zvolte:
máchání.
3. Stisknčte tlaÿítko Ø.

UpozornČní
ʋ
Pŀi pŀidávání nenechávejte dvíŀka
otevŀená delší dobu – mohla by
vytéct voda z prádla.
ʋ
Pŀi velkém množství vody, vysoké
teplotč nebo otáÿejícím se bubnu
zŔstanou dvíŀka z bezpeÿnostních
dŔvodŔ zablokovaná a pŀidání
prádla není možné. Ŀiāte se pokyny
na displeji.
ʋ
Indikace naplnční není pŀi pŀidání
aktivní.

U programŔ s nízkou teplotou:
1. Stisknčte tlaÿítko Ø.
2. Zvolte odstķedČní nebo odþerpání.
3. Stisknčte tlaÿítko Ø.

Konec programu pķi stop po
máchání
Na displeji se zobrazí:

6WRSPiFKiQt
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ZmČna programu
Jestliže jste nedopatŀením spustili
nesprávný program, mŔžete program
zmčnit následujícím zpŔsobem:
1. Stisknčte tlaÿítko Ø.
2. Zvolte jiný program.
3. Stisknčte tlaÿítko Ø. Nový program
zaÿne od zaÿátku.

Pro pokraÿování programu:
ʋ
Zvolte program odstķedČní
(v pŀípadč potŀeby zmčĳte rychlost
odstŀeāování) nebo odþerpání.
ʋ
Stisknčte tlaÿítko Ø.

Konec programu
Na displeji se zobrazí Ëhotovo,
vyjmČte prádlo. Kontrolka tlaÿítka
Øzhasne.
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Inteligentní dávkovací systém

Vyjmutí prádla / vypnutí
spotķebiþe
1. Otevŀete dvíŀka a vyjmčte prádlo.
Dodržujte pokyny na displeji.
2. Stisknčte tlaÿítko . Spotŀebiÿ je
vypnutý.
3. Zavŀete pŀívod vody.
UpozornČní: U modelŔ s AquaStop
není nutné.
UpozornČní
ʋ
Nezapomeĳte v bubnu žádné
prádlo. Pŀi dalším praní by se mohlo
prádlo srazit nebo by mohlo nčco
obarvit.
ʋ
Odstraĳte z bubnu a gumové
manžety pŀípadné pŀedmčty –
nebezpeÿí koroze.
ʋ
Gumovou manžetu dosucha otŀete.

D Inteligentní dávkovací
systém

Inteligentní dávkovací systém
v násypce na prací prostķedky

métsyícavokádíntegiltnI

i-Dos inteligentní dávkovací systém
Vaše praÿka je vybavená inteligentním
dávkovacím systémem pro tekuté prací
prostŀedky a aviváž.
V pŀihrádce na prací prostŀedky pro nčj
máte k dispozici i-Dos zásobníky «
a ~/«. MŔžete zvolit, zda chcete použít
jeden tekutý prací prostŀedek a jednu
aviváž, nebo dva tekuté prací
prostŀedky. Zmčna zásobníku
a Strana 34
«
~«
¼ ½

UpozornČní
Dvíŀka a pŀihrádku nechte otevŀené,
aby mohla vyschnout zbytková voda.
ʋ
Poÿkejte vždy až na konec
programu, protože jinak mŔže být
spotŀebiÿ ještč zablokovaný. Potom
spotŀebiÿ zapnčte a poÿkejte na
odblokování.
ʋ
Pokud na konci programu nesvítí
displej, je aktivní režim úspory
energie.Pro aktivaci stisknčte
libovolné tlaÿítko.
ʋ
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( Zásobník « (1,3 l) na tekuté prací
prostŀedky
0 Zásobník ~/« (0,5 l) na aviváž
(nebo prací prostŀedek pŀi zmčnč
zásobníku)
8 Komora ¼ ½ pro manuální
dávkování
V závislosti na zvoleném programu
a nastavení se pomocí zásobníkŔ
i-Dosdávkuje optimální množství pracího
prostŀedku / aviváže.

Inteligentní dávkovací systém
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Uvedení do provozu / naplnČní
dávkovacích zásobníkň
Pŀi výbčru pracích a ošetŀovacích
prostŀedkŔ se ŀiāte pokyny výrobce. Pro
všechny barevné textilie z bavlny
a syntetických vláken, které lze prát
v praÿce, doporuÿujeme tekuté
a gelové univerzální prací prostŀedky
a prací prostŀedky na barevné prádlo.
UpozornČní
ʋ
Používejte pouze dostateÿnč tekuté
výrobky a gely, u kterých výrobce
doporuÿuje dávkování do násypky
na prací prostŀedky.
ʋ
Nemíchejte rŔzné tekuté prací
prostŀedky. Pŀi zmčnč tekutého
pracího prostŀedku (typ, výrobce...)
dávkovací zásobník úplnč
vyprázdnčte a vyÿistčte.
a Strana 36
ʋ
Nepoužívejte prostŀedky obsahující
rozpouštčdla, leptavé nebo tčkavé
prostŀedky (napŀ. tekuté bčlidlo).
ʋ
Nemíchejte prací prostŀedek
a aviváž.
ʋ
Nepoužívejte pŀíliš dlouho
skladované a silnč zhoustlé výrobky.
ʋ
Abyste zabránili zaschnutí,
nenechávejte plnicí víÿko pŀíliš
dlouho otevŀené.

4. Zavŀete plnicí víÿko.
5. Pŀihrádku na prací prostŀedky
pomalu zcela zasuĳte.
Zcela zasunutá pŀihrádka na prací
prostŀedky je pŀi zapnutém spotŀebiÿi
indikovaná následovnč:
ʋ
svítí pŀíslušná svčtelná indikace
u madla pŀihrádky pŀi zvoleném
inteligentním dávkování i-Dos ð,
i-Dos ~Ið,
ʋ
ukazatel jednou blikne a potom
zhasne, když není zvolené
inteligentní dávkování.

Každodenní používání
SvČtelné indikace u madla pķihrádky:

PlnČní dávkovacích zásobníkň:
Dávkovací zásobníky v pŀihrádce na
prací prostŀedky jsou oznaÿené plnicími
pŀíslušnými víÿky.
ʋ
« univerzální prací prostŀedek
ʋ
~/« aviváž
1. Vytáhnčte pŀihrádku na prací
prostŀedky.
2. Otevŀete plnicí víÿko.
3. Naplĳte prací prostŀedek / aviváž.
Nenaplĳujte nad znaÿku max.

ʋ

ʋ

Ukazatel svítí, když je zvolené
inteligentní dávkování pro pŀíslušný
zásobník:
– ð pro zásobník « (prací
prostŀedek),
– u ukazatele ~Ið pro
kombinovaný zásobník ~/« svítí
kontrolka pro pŀíslušný
zvýraznčný obsah zásobníku
~ pro aviváž/ð pro prací
prostŀedek. a Strana 30
Ukazatel bliká, když pŀi zvoleném
inteligentním dávkování klesne
naplnční zásobníku pod minimum.
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Inteligentní dávkovací systém

Zapnutí/vypnutí inteligentního
dávkování a pķizpňsobení intenzity
dávkování:
Inteligentní dávkování pracích
prostŀedkŔ a aviváže je z výroby
zvolené u všech povolených programŔ.
Pŀehled programŔ a Strana 16
Intenzita dávkování pracího
prostŀedku ð je pŀednastavená na málo
(mírnč zašpinčné prádlo) a pro
aviváž ~ na stŀední (normálnč mčkké
prádlo) a lze ji pro každý program
individuálnč zmčnit. a Strana 23
Dodateÿnč k inteligentnímu dávkování
lze v pŀípadč potŀeby manuálnč pŀidat
do komory ¼ ½ pomocný prací
prostŀedek (napŀ. odstraĳovaÿ skvrn).
a Strana 33

Základní dávkovací množství
Základní dávkovací množství
odpovídá:
ʋ

ʋ

U pracích prostķedkň – doporuÿení
výrobce pro normálnč zašpinčné
prádlo a pŀíslušnou tvrdost vody.
U aviváže – doporuÿení výrobce pro
stŀednč mčkké prádlo.

Údaje k tomu si zjistčte na etiketč obalu
pracího prostŀedku / aviváže nebo se
informujte pŀímo u výrobce.
Pro zjištční pŀíslušné tvrdosti vody
použijte testovací proužek nebo se
informujte ve vodárnč.
Moje tvrdost vody:

UpozornČní: Nastavení (zapnuté/
vypnuté) a pŀíslušná zvolená intenzita
dávkování i-Dos ~Ið a i-Dos ð
zŔstanou zachované pro každý program
až do pŀíští zmčny, i když praÿku
vypnete.
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velmi silnč

silnč

Stupeĳ
zašpinční ɔ
Tvrdost vody
ɕ

normálnč

Zde je pŀíklad dávkování pracího
prostŀedku na etiketč obalu:

mírnč

DoplnČní pracího prostķedku / aviváže:
Blikání pŀíslušné svčtelné indikace pŀi
zvoleném inteligentním dávkování
a odpovídající upozornční na displeji
indikují, že naplnční kleslo pod
minimální hodnotu. Obsah staÿí ještč
pro cca tŀi praní.
Stejný prací prostŀedek nebo stejnou
aviváž lze doplnit kdykoli. Pŀi zmčnč
výrobku/výrobce doporuÿujeme
zásobníky napŀed vyÿistit. a Strana 36
Pŀíp. pŀizpŔsobte základní dávkovací
množství.

mčkká/stłední 55 ml 75 ml 120 ml 160 ml
tvrdá/
velmi tvrdá

75 ml 95 ml 150 ml 180 ml

Nastavení základního dávkovacího
množství je pŀednastavené z výroby
specificky pro pŀíslušnou oblast (napŀ.
75 ml pracího prostŀedku a 36 ml
aviváže). Nastavte prosím základní
dávkovací množství svého pracího
prostŀedku podle pŀíslušné tvrdosti vody
a aviváže, aby bylo dosaženo
optimálního vyprání a zmčkÿení prádla.

Inteligentní dávkovací systém
UpozornČní
U koncentrovančjších pracích
prostŀedkŔ základní dávkovací
množství snižte.
ʋ
Pokud by se pŀi praní opakovanč
tvoŀilo velké množství pčny,
zkontrolujte prosím nastavení
základního dávkovacího množství
a intenzitu dávkování.
Kromč toho mohou mít nčkteré
tekuté prací prostŀedky sklon
k nadmčrné tvorbč pčny. V pŀípadč
správného nastavení základního
dávkovacího množství a intenzity
dávkování pak doporuÿujeme
používat jiný tekutý prací prostŀedek.

ʋ

ʋ

ZmČna základního dávkovacího
množství:
Nastavení spotŀebiÿe a Strana 34

Obsah zásobníku pro
i-Dos ~Ið
Místo aviváže lze v zásobníku i-Dos
použít také druhý tekutý prací
prostŀedek ~Ið.
UpozornČní
ʋ
Pŀi zmčnč obsahu zásobníku
i-Dos ~Ið z aviváže na prací
prostķedek se pro tento zásobník
nastaví základní dávkovací množství
pracího prostŀedku na nastavení
z výroby a dávkování tohoto pracího
prostŀedku bude u všech
povolených programŔ nastavené na
VYP. Pomocí tlaÿítka i-Dos ~Ið na
displeji potom zvolte dávkování
pracího prostŀedku (malé, stŀední
nebo silné). a Strana 12
ʋ
Zásobník i-Dos ð se automaticky
deaktivuje, když se pro zásobník iDos ~Ið aktivuje dávkování pracího
prostŀedku.
Nastavení pro tento program
zŔstanou zachovaná až do další
zmčny.

ʋ
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Pŀi zmčnč obsahu zásobníku
i-Dos ~Ið na aviváž se základní
dávkovací množství nastaví na
nastavení z výroby a dávkování se
u všech povolených programŔ
nastaví na normální.
Pro zmčnu obsahu zásobníkŔ je
nutné navíc potvrzení na displeji.

ZmČna obsahu zásobníku:
Nastavení spotŀebiÿe a Strana 34

Manuální dávkování
K inteligentnímu dávkování lze
v pŀípadč potŀeby manuálnč do komory
¼ ½ navíc pŀidat pomocné prací
prostŀedky (napŀ. zmčkÿovací
prostŀedek, bčlicí prostŀedek nebo
odstraĳovaÿ skvrn).
U programŔ bez inteligentního
dávkování nebo pokud si to pŀejete
(v tom pŀípadč nastavte inteligentní
dávkování na | (VYP)), se prací
prostŀedek pŀidá ruÿnč do komory ¼ ½.

 Varování

PodráždČní oþí/pokožky!
Pŀi otevŀení pŀihrádky na prací
prostŀedky bčhem provozu mŔže
vystŀíknout prací/ošetŀovací prostŀedek.
Pŀihrádku otevírejte opatrnč.
Pŀi kontaktu s pracím/ošetŀovacím
prostŀedkem dŔkladnč vypláchnčte oÿi,
resp. omyjte pokožku.
Pŀi pozŀení vyhledejte lékaŀskou pomoc.
Pozor!
Poškození spotķebiþe
þisticí prostŀedky a prostŀedky pro
ošetŀení prádla pŀed praním (napŀ.
prostŀedky na skvrny, spreje pŀed
praním...) mohou poškodit povrch
praÿky, pokud se na nčj dostanou.
Dbejte na to, aby se tyto prostŀedky
nedostaly do kontaktu s povrchem
praÿky. Pŀípadné zbytky spreje a jiné
zbytky / kapky okamžitč otŀete vlhkým
hadrem.
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Nastavení spotŀebiÿe

UpozornČní
ʋ
Pŀi dávkování všech pracích/
pomocných a ÿisticích prostŀedkŔ
bezpodmíneÿnč dodržujte pokyny
výrobce.
ʋ
Pŀi manuálním dávkování pracího
prostŀedku nepŀidávejte žádný prací
prostŀedek navíc pomocí
inteligentního dávkování (inteligentní
dávkování nastavte na | /vypnuté/);
zabráníte tak nadmčrnému
dávkování a tvorbč pčny.
ʋ
Husté aviváže a škroby zŀeāte
vodou, zabráníte tak ucpání.
Dávkování a plnČní pracích
prostķedkň:

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

1. Vytáhnčte násypku na prací
prostŀedky.
ʋ

ʋ

2. Nadávkujte do komory ¼ ½ podle:
– zašpinční,
– tvrdosti vody (informaci získáte
u vodáren),
– množství prádla,
– údajŔ výrobce.
3. Zavŀete násypku na prací
prostŀedky.

4 Nastavení spotķebiþe
MŔžete zmčnit následující nastavení
spotŀebiÿe:

eþibĜtopsínevatNs

Volitelná nastavení:
ʋ
Signál
VYP – tichý – stķední – hlasitý –
velmi hlasitý
PŀizpŔsobení hlasitosti akustického
signálu ukonÿení.
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ʋ

Signál tlaþítek
VYP – tichý – stķední – hlasitý –
velmi hlasitý
PŀizpŔsobení hlasitosti akustického
signálu tlaÿítek.
Autom. vypnutí
za 15 – 30 - 60 min – nikdy
Spotŀebiÿ se automaticky vypne po
... min (spotŀeba energie = 0 kWh);
pro zapnutí stisknčte hlavní vypínaÿ
– tlaÿítko .
Jazyk
Deutsch
English
...
Zmčna zobrazeného jazyka.
ýištČní bubnu info
ZAP – VYP
Toto upozornční vám pŀipomíná,
abyste nechali probčhnout program
pro ÿištční bubnu.
Obsah zásobníku:
i-Dos~Ið obsah
Aviváž – prášek (tekutý)
Zvolení/zmčna obsahu zásobníku.
Základní dávkovací množství:
i-Dos~Ið nastavení
10 ml – 200 ml
Nastavte základní dávkovací
množství podle doporuÿení výrobce
pracího prostŀedku/aviváže.
Základní dávkovací množství:
i-Dosð nastavení
10 ml – 200 ml
Nastavte základní dávkovací
množství podle doporuÿení výrobce
pracího prostŀedku.

Pro zmčnu nastavení spotŀebiÿe držte
cca 3 sekundy stisknutá obč tlaÿítka
Nastavení spotķebiþe 3 s.
a Strana 13
UpozornČní
ʋ
Nastavení zŔstanou po vypnutí
zachovaná.
ʋ
Pŀi delším dotyku tlaÿítek probíhají
nastavení automaticky.

Senzory

+ Senzory
Množstevní automatika

yrozSne

Podle druhu prádla a naplnční
pŀizpŔsobí množstevní automatika
spotŀebu vody a dobu trvání programu
optimálnč pro každý program.

Systém kontroly
rovnomČrného rozložení
prádla
Automatický systém kontroly
rovnomčrného rozložení prádla detekuje
nevyváženost a opakovaným nábčhem
odstŀeāování zajišŌuje rovnomčrné
rozložení prádla.
V pŀípadč velmi nerovnomčrného
rozložení prádla se z bezpeÿnostních
dŔvodŔ sníží rychlost odstŀeāování
nebo se odstŀeāování neprovede.
UpozornČní: Do bubnu dejte malé
a velké kusy prádla. a Strana 27,
a Strana 42

Aquasenzor
V závislosti na modelu
Aquasenzor kontroluje bčhem máchání
stupeĳ zakalení máchací vody (zakalení
je zpŔsobeno neÿistotami a zbytky
pracího prostŀedku). V závislosti na
zakalení vody se stanoví doba trvání
a poÿet máchacích cyklŔ.

Senzor/indikace naplnČní
Senzor naplnční rozpozná pŀi
otevŀených dvíŀkách stupeĳ naplnční
praÿky. To je indikováno vyplĳujícím se
sloupcem na displeji.

cs

Doporuþené dávkování
Doporuÿené dávkování zobrazuje –
v závislosti na zvoleném programu
a rozpoznaném množství prádla –
doporuÿení pro dávkování pracího
prostŀedku v procentech. Údaj
v procentech se vztahuje k doporuÿení
výrobce pracího prostŀedku.
UpozornČní: Dodržováním
doporuÿeného dávkování šetŀíte životní
prostŀedí i svŔj domácí rozpoÿet.

 ýistČní a údržba
 Varování

abžrdú ínČtsýi

Nebezpeþí ohrožení života!
Pŀi kontaktu se souÿástmi pod napčtím
hrozí nebezpeÿí úrazu elektrickým
proudem.
Vypnčte spotŀebiÿ a vytáhnčte síŌovou
zástrÿku ze zásuvky.

 Varování

Nebezpeþí otravy!
Pŀi používání ÿisticích prostŀedkŔ
obsahujících rozpouštčdla, napŀ.
ÿisticího benzínu, mohou vznikat
jedovaté páry.
Nepoužívejte ÿisticí prostŀedky
obsahující rozpouštčdla.
Pozor!
Poškození spotķebiþe
þisticí prostŀedky obsahující
rozpouštčdla, napŀ. ÿisticí benzín,
mohou poškodit povrchy a souÿásti
spotŀebiÿe.
Nepoužívejte ÿisticí prostŀedky
obsahující rozpouštčdla.

UpozornČní: Aby mohl senzor naplnční
správnč rozpoznat množství prádla,
musí být buben pŀed zapnutím praÿky
prázdný.
35
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þistční a údržba

Takto zabráníte tvorbČ biofilmu
a nepķíjemnému zápachu:
UpozornČní
ʋ
Zajistčte dŔkladné včtrání místnosti,
ve které je praÿka nainstalovaná.
ʋ
Nechte dvíŀka a násypku na prací
prostŀedky mírnč pootevŀené, když
praÿku nepoužíváte.
ʋ
Obÿas perte pomocí programu na
bavlna 60 °C pŀi použití
univerzálního pracího prášku.

Plášł praþky / ovládací panel
ʋ
ʋ
ʋ

Násypka na prací prostķedky
i-Dos a její pķihrádka
1. VyprázdnČní dávkovacích
zásobníkň:
Dávkovací zásobníky mají v pŀední
ÿásti vyprazdĳovací otvory
s vyjímatelnými zátkami. Pro
vyprázdnční dávkovacích zásobníkŔ
nejdŀíve sejmčte držadlo násypky
podle vyobrazení:
a) Vytáhnčte násypku na prací
prostŀedky.

PlášŌ a ovládací panel otŀete
mčkkým vlhkým hadrem.
Zbytky pracích prostŀedkŔ ihned
odstraĳte.
þištční proudem vody je zakázáno.

Prací buben
Používejte ÿisticí prostŀedky bez chlóru,
nepoužívejte ocelovou drátčnku.
Pŀi zápachu v praÿce, resp. pro ÿištční
bubnu nechte bez prádla probčhnout
program þištČní bubnu 90 °C. Použijte
univerzální prací prášek.

b) Zatáhnčte odblokovací páÿku (A)
na zadní stranč držadla násypky
(uprostŀed dole) mírnč k sobč
a souÿasnč vytáhnčte
odblokované držadlo násypky (B)
nahoru.

Odstraīování vodního kamene
Pŀi správném dávkování pracího
prostŀedku není odstraĳování vodního
kamene nutné. V pŀípadč potŀeby ho
provádčjte podle údajŔ výrobce
prostŀedku na odstraĳování vodního
kamene. Vhodné odstraĳovaÿe
vodního kamene si m Ŕžete koupit
u servisní služby. a Strana 44

c) Pro vyprázdnční dávkovacích
zásobníkŔ opatrnč vytáhnčte
pŀíslušnou zátku a vypusŌte
obsah do vhodné nádoby.

d) Zastrÿte uzavírací zátku opčt až
nadoraz.
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þistční a údržba
2. ýištČní dávkovacích zásobníkň /
násypky na prací prostķedky:
Násypku na prací prostŀedky lze za
úÿelem ÿištční vyprázdnčných
dávkovacích zásobníkŔ zcela
vyjmout.
a) Pŀed vyjmutím dávkovací
zásobníky vyprázdnčte.
UpozornČní: Držadlo násypky
nasaāte zpčt až po vyÿištční.
b) Vytáhnčte násypku na prací
prostŀedky.
c) Stisknčte odblokovací páÿku
a násypku úplnč vyjmčte.

d) Opatrnč sejmčte víko násypky na
prací prostŀedky.

cs

– Chraĳte zadní konektor násypky
na prací prostŀedky pŀed vlhkostí,
pracími prostŀedky a zbytky
aviváže, vnčjší plochy oÿistčte
v pŀípadč potŀeby mčkkým,
vlhkým hadrem. Pŀed zasunutím
osušte.
e) Vaniÿku a víko vyÿistčte mčkkým,
vlhkým hadrem nebo ruÿní
sprchou. Vnitŀní plochy rovnčž
vyÿistčte mčkkým, vlhkým
hadŀíkem.

f) Vaniÿku a víko osušte a složte
dohromady.
g) Seshora nasaāte držadlo
násypky na prací prostŀedky, až
citelnč zaskoÿí.
h) Vyÿistčte uvnitŀ pŀihrádku pro
násypku na prací prostŀedky.
i) Zcela zasuĳte násypku na prací
prostŀedky.

Pozor!
Násypka na prací prostŀedky se
mŔže poškodit!
Násypka na prací prostŀedky
obsahuje elektrické souÿásti. Pŀi
kontaktu s vodou se tyto souÿásti
mohou poškodit.
– Víko neÿistčte v myÿce nádobí
a neponoŀujte ho do vody.

37

cs

þistční a údržba

Ucpané þerpadlo, nouzové
vypuštČní

 Varování
Nebezpeþí opaķení!
Prací roztok je pŀi praní s vysokými
teplotami horký. Pŀi kontaktu s horkým
pracím roztokem mŔže dojít k opaŀení.
Nechte prací roztok vychladnout.

6. Nasaāte krytku pro údržbu, nechte ji
zaskoÿit a zavŀete ji.

1. Zavŀete pŀívod vody, aby nepŀitékala
další voda a nemusela se vypustit
ÿerpadlem.
2. Spotŀebiÿ vypnčte. Vytáhnčte síŌovou
zástrÿku ze zásuvky.
3. Otevŀete a sejmčte krytku pro
údržbu.
UpozornČní: Aby se zabránilo tomu, že
pŀi pŀíštím praní odteÿe nevyužitý prací
prostŀedek do odtoku: Nalijte 1 litr vody
do komory ¼ ½ a spusŌte program
odþerpání.
4. Vyndejte z držáku vypouštčcí hadici.
Vytáhnčte uzavírací krytku, nechte
prací roztok vytéct do vhodné
nádoby.
Nasaāte uzavírací krytku
a vypouštčcí hadici nasaāte do
držáku.

5. Opatrnč odšroubujte krytku
ÿerpadla, mŔže vytékat zbytková
voda.
Vyÿistčte vnitŀní prostor, závit krytky
ÿerpadla a tčleso ÿerpadla. Občžné
kolo ÿerpadla musí mít možnost se
otáÿet.
Krytku ÿerpadla nasaāte zpčt
a zašroubujte. Držadlo musí být
svisle.
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Ucpaná odtoková hadice na
sifonu
1. Spotŀebiÿ vypnčte. Vytáhnčte síŌovou
zástrÿku ze zásuvky.
2. Povolte hadicovou objímku. Opatrnč
vytáhnčte odtokovou hadici
(zbytková voda).
3. Vyÿistčte odtokovou hadici a hrdlo
sifonu.

4. Nasaāte opčt odtokovou hadici
a místo pŀipojení zajistčte hadicovou
sponou.

Co dčlat v pŀípadč poruchy?

Ucpané sítko v pķívodu vody
K tomuto úþelu nejdķíve odtlakujte
vodu v pķívodní hadici:
1. Zavŀete pŀívod vody.
2. Zvolte libovolný program kromč
máchání/odstŀeāování/odÿerpání.
3. Stisknčte tlaÿítko Ø. Nechejte
program cca 40 sekund bčžet.
4. Stisknčte tlaÿítko . Spotŀebiÿ je
vypnutý.
5. Vytáhnčte síŌovou zástrÿku ze
zásuvky.
Potom vyþistČte sítka.
1. Odpojte hadici od pŀívodu vody.
Vyÿistčte sítko malým kartáÿkem.
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 Co dČlat v pķípadČ
poruchy?

Nouzové odblokování

?yhcuropČdaíĜvtalČdCo

Napŀ. pŀi výpadku proudu
Po obnovení napájení pokraÿuje
program dále.
Pokud byste chtčli pŀesto prádlo
vyjmout, lze dvíŀka otevŀít následujícím
zpŔsobem:

 Varování

Nebezpeþí opaķení!
Pŀi praní s vysokými teplotami mŔže
dojít pŀi kontaktu s horkým pracím
roztokem a prádlem k opaŀení.
Pŀípadnč prádlo nechte napŀed
vychladnout.

 Varování
2. U modelŔ Standard a Aqua-Secure
vyÿistčte sítko na zadní stranč
spotŀebiÿe:
Odmontujte hadici na zadní stranč
spotŀebiÿe.
Vyndejte sítko kleštčmi a vyÿistčte je.

3. Pŀipojte hadici a zkontrolujte tčsnost.

Nebezpeþí poranČní!
Pŀi sáhnutí do toÿícího se bubnu si
mŔžete poranit ruce.
Nesahejte do toÿícího se bubnu.
Poÿkejte, až se buben pŀestane toÿit.
Pozor!
Škody zpňsobené vodou
Vytékající voda mŔže zpŔsobit
materiální škody.
Neotevírejte dvíŀka, pokud je za sklem
vidčt voda.

1. Spotŀebiÿ vypnčte. Vytáhnčte síŌovou
zástrÿku ze zásuvky.
2. VypusŌte prací roztok. a Strana 38
3. Pomocí náŀadí vytáhnčte nouzové
odblokování dolŔ a uvolnčte ho.
Pak lze dvíŀka otevŀít.
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Co dčlat v pŀípadč poruchy?

UpozornČní na displeji
Ukazatel

Pŀíÿina/odstranční

Doplĵte zásobníky
i-Dos ~Ið, ð

Naplnční zásobníkŗi-Dos kleslo pod minimální množství, doplĵte a Strana 31.

i-Dos ~Ið, i-Dos ð
závada;
i-Dos ~Ið, i-Dos ð
deaktivujte

i-Dos ~Ið, i-Dos ð nastavte na VYP.
Zavolejte zákaznický servis. Spotłebiÿ lze nadále používat s manuálním
dávkováním. Manuální dávkování a Strana 33

Zavłete płihrádku na Zasuĵte správnč płihrádku na prací prostłedky. a Strana 31
prací prostłedky
Płerušení: płidání
není možné

Płíliš vysoká teplota nebo hladina vody. Pro pokraÿování programu stisknčte
tlaÿítko Ø.

Dvíłka není možné
odblokovat: hladina
vody nebo teplota je
płíliš vysoká.

Płíliš vysoká teplota nebo hladina vody. Pro pokraÿování programu stisknčte
tlaÿítko Ø.

Dvíłka není možné
zablokovat, prosím
otevłete a opčt
zavłete dvíłka
a potvrāte tlaÿítkem
Ø
Prosím, otevłete
vodovodní kohoutek.

ʋ
ʋ
ʋ

ʋ
ʋ
ʋ

Prosím, vyÿistčte
ÿerpadlo.

ʋ
ʋ

Płíp. mŗže být płiskłípnuté prádlo. Ještč jednou otevłete a zavłete dvíłka
a stisknčte tlaÿítko Ø.
Dvíłka płitlaÿte, płíp. odstraĵte płiskłípnuté prádlo a dvíłka znovu płitlaÿte.
Płíp. spotłebiÿ vypnčte a znovu zapnčte; nastavte program a proveāte
individuální nastavení; spusŎte program.
Otevłete úplnč płívod vody.
Zalomená nebo płiskłípnutá płívodní hadice.
Płíliš nízký tlak vody. Vyÿistčte sítko. a Strana 39
Ucpané ÿerpadlo pracího roztoku. Vyÿistčte ÿerpadlo pracího roztoku.
a Strana 38
Ucpaná odtoková hadice / odtoková trubka. Vyÿistčte odtokovou hadici
u sifonu. a Strana 38

AquaStop je aktivní!
Prosím, volejte
zákaznický servis

Odpadá u modelŗ bez Aqua-Stop.
Voda v záchytné vanč na dnč, netčsnost spotłebiÿe. Zavłete płívod vody. Zavolejte
zákaznický servis!

Automatické vypnutí
za ... sekund

Spotłebiÿ se po ... sekundách automaticky vypne, pokud delší dobu neprovedete
žádné kroky ovládání. K zrušení stisknčte libovolné tlaÿítko. a Strana 34

Ochlazení láznč

Kvŗli šetłení odpadního potrubí se horký prací roztok nechá płed odÿerpáním
vychladnout.
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Ukazatel

Pŀíÿina/odstranční

Upozornční na
údržbu bubnu:

Toto upozornční vám płipomíná, abyste nechali probčhnout program
ÿištční bubnu 90 °C nebo program 60 °C pro ÿištční a údržbu bubnu a vany
praÿky.
Upozornční
ʋ
Program nechte probčhnout bez prádla.
ʋ
Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bčlidly. Abyste zabránili
tvorbč pčny, použijte pouze polovinu množství pracího prostłedku
doporuÿeného výrobcem pracího prostłedku. Nepoužívejte prací prostłedek na
vlnu nebo pro jemné prádlo.
ʋ
Zapnutí/vypnutí upozornční. a Strana 12

Jiná hlášení
Chyba E:XXX

Spotłebiÿ vypnčte, poÿkejte 5 sekund a znovu zapnčte. Pokud se hlášení zobrazí
znovu, zavolejte zákaznický servis.
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Co dčlat v pŀípadč poruchy?

Co dČlat v pķípadČ poruchy?
Poruchy

Pŀíÿina/odstranční

Vytéká voda.

ʋ
ʋ

Nenatéká voda.

ʋ
ʋ
ʋ
ʋ

Dávkovací zásobník je
prázdný a ukazatel výšky
hladiny nebliká.

ʋ
ʋ

Łádnč upevnčte nebo vymčĵte odtokovou hadici.
Dotáhnčte závit płívodní hadice.
Stiskli jste tlaÿítko Ø?
Je otevłený płívod vody?
Není płíp. ucpané sítko? Vyÿistčte sítko.
Není zalomená nebo płiskłípnutá płívodní hadice?
Není zneÿištčné víÿko / zneÿištčný konektor płihrádky na prací
prostłedky? Vyÿistčte a Strana 33.
Je płihrádka na prací prostłedky správnč zasunutá? Správnč ji zasuĵte.
a Strana 36

V dávkovacím zásobníku
je naplnčný nesprávný
prací prostłedek /
naplnčná nesprávná
aviváž.

Dávkovací zásobník:
1. Vyprázdnčte a vyÿistčte.
2. Znovu naplĵte. a Strana 31

V dávkovacích
zásobnících došlo
k zhoustnutí pracího
prostłedku / aviváže.

Vyÿistčte dávkovací zásobníky a znovu naplĵte.

Dvíłka nelze otevłít.

ʋ
ʋ
ʋ

Program se nespustí.

ʋ
ʋ
ʋ

Krátké trhavé pohyby /
pootoÿení bubnu po
spuštční programu.
Prací roztok se
neodÿerpává.

ʋ

ʋ

Výsledek odstłeāování
není uspokojivý.
Prádlo je mokré / płíliš
vlhké.
Opakovaný nábčh
odstłeāování.
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Stiskli jste tlaÿítko Ø nebo Doba skonÿení ?
Jsou zavłená dvíłka?
Není aktivovaná dčtská pojistka s? Deaktivujte ji. a Strana 28

Nejedná se o závadu – po spuštční programu se mohou na základč interního
testu motoru objevit krátké trhavé pohyby bubnu.

ʋ

V bubnu není vidčt voda.

Je aktivní bezpeÿnostní funkce. Płerušení programu? a Strana 29
Nezvolili jste  (stop po máchání = bez závčreÿného odstłeāování)?
a Strana 29
Dvíłka lze otevłít pouze pomocí nouzového odblokování? a Strana 39

Nezvolili jste  (stop po máchání = bez závčreÿného odstłeāování)?
a Strana 29
Vyÿistčte ÿerpadlo pracího roztoku. a Strana 38
Vyÿistčte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.

Nejedná se o závadu – voda je mimo viditelnou oblast.
ʋ

ʋ
ʋ

Nejedná se o závadu – kontrolní systém nevyváženosti płerušil
odstłeāování kvŗli nerovnomčrnému rozložení prádla.
Rozmístčte v bubnu malé a velké kusy prádla.
Nezvolili jste ochrana proti zmaÿ. (v závislosti na modelu)? a Strana 31
Nezvolili jste płíliš nízké otáÿky? a Strana 25

Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnomčrného rozložení prádla se snaží
vyrovnat nerovnomčrné rozložení prádla.

Co dčlat v pŀípadč poruchy?
Poruchy
Program trvá déle než
obvykle.

Pŀíÿina/odstranční
ʋ

ʋ

Doba trvání programu se
bčhem pracího cyklu
mční.
Zbytková voda v komołe
pro ošetłovací
prostłedky.
Zápach v praÿce.

Opakovaná, silná tvorba
pčny.

cs

Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnomčrného rozložení prádla se
snaží vyrovnat nerovnomčrné rozložení prádla opakovaným rozmístčním
prádla.
Nejedná se o závadu – je aktivní systém kontroly pčny – płidá se jeden
proces máchání.

Nejedná se o závadu – prŗbčh programu je optimalizován pro płíslušný prací
proces. Tak mŗže dojít ke zmčnč doby trvání, která je zobrazená na displeji.
ʋ
ʋ

Nejedná se o závadu – nedojde ke snížení úÿinnosti ošetłovacího
prostłedku.
Płíp. vyÿistčte vložku. a Strana 27

Nechte probčhnout program ÿištční bubnu 90 °C nebo bavlna 90 °C bez
prádla.
Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bčlidly.
Upozornční: . Abyste zabránili tvorbč pčny, použijte pouze polovinu množství
pracího prostłedku doporuÿeného výrobcem pracího prostłedku. Nepoužívejte
prací prostłedek na vlnu nebo pro jemné prádlo.
ʋ
ʋ

Zkontrolujte nastavení základního dávkování a intenzitu dávkování.
Płíp. použijte jiný tekutý prací prostłedek.

Prací prostłedek / aviváž Płíliš mnoho pracího prostłedku / aviváže v dávkovacích zásobnících. Łiāte se
odkapává z manžety
znaÿkou maxv zásobnících.
a shromažāuje se na skle
dvíłek nebo v záhybu
manžety.
Płednastavení i-Dos ~Ið Płi zmčnč nastavení menu i-Dos ~Ið : obsah se zmční všechna nastavení.
zrušené.
a Strana 22
Velká hluÿnost, vibrace
a „pochodování“ praÿky
płi odstłeāování.

ʋ
ʋ
ʋ

Displej/kontrolky bčhem
provozu nefungují.

ʋ
ʋ
ʋ

Zbytky pracího
prostłedku na prádle.

ʋ
ʋ

Je spotłebiÿ vyrovnaný do vodorovné polohy? Vyrovnejte spotłebiÿ.
a Strana 52
Jsou nožiÿky spotłebiÿe zajištčné? Zajistčte nožiÿky spotłebiÿe.
a Strana 52
Jsou odstrančné płepravní pojistky? Odstraĵte płepravní pojistky.
a Strana 48
Výpadek elektrického proudu?
Nezareagovaly pojistky? Zapnčte/vymčĵte pojistky.
Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte zákaznický servis.
Bezfosfátové prací prostłedky ojedinčle obsahují ÿástice nerozpustné ve
vodč.
Zvolte máchání nebo prádlo po vyprání vykartáÿujte.

43

cs

Servisní služba

Poruchy

Pŀíÿina/odstranční

Ve stavu płidání prádla
bliká velmi rychle Øa zní
akustický signál.

ʋ
ʋ

Płíliš vysoká hladina vody. Nelze płidávat prádlo. Płíp. ihned zavłete dvíłka.
Pro pokraÿování programu stisknčtetlaÿítko Ø.

Nemŗžete-li poruchu odstranit sami (po vypnutí/zapnutí) nebo je-li nutná oprava:
ʋ
Vypnčte spotłebiÿ a vytáhnčte síŎovou zástrÿku ze zásuvky.
ʋ
Zavłete płívod vody a zavolejte zákaznický servis.

 Servisní služba
NemŔžete-li poruchu odstranit sami,
obraŌte se prosím na naši servisní
službu. aObálka
Vždy najdeme vhodné ŀešení, abychom
pŀedešli zbyteÿným návštčvám technikŔ.
Servisní službč udejte ÿíselné oznaÿení
výrobku (E-Nr.) a výrobní ÿíslo (FD)
spotŀebiÿe.

abžulsínivSre

(1U

E-Nr.
FD

)'

þíselné oznaÿení výrobku
Výrobní ÿíslo

Tyto údaje najdete *v závislosti na
modelu:
na vnitŀní stranč dvíŀek* / otevŀené
krytce pro údržbu* a na zadní stranč
spotŀebiÿe.
DňvČķujte kompetentnosti výrobce.
ObraŌte se na nás. Tím si zajistíte, že
oprava bude provedena vyškolenými
servisními techniky a s originálními
náhradními díly.
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Hodnoty spotŀeby
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> Hodnoty spotķeby
Spotķeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková
vlhkost u hlavních pracích programň

ybeĜtopsyHnd

(pŀibližné údaje)
Program

Naplnční

Spotŀeba energie*

Spotŀeba vody*

Doba trvání
programu*

bavlna 20 °C

9 kg

0,25 kWh

90 l

2Bh

bavlna 40 °C

9 kg

1,10 kWh

90 l

3h

bavlna 60 °C

9 kg

1,06 kWh

90 l

2Bh

bavlna 90 °C

9 kg

2,14 kWh

100 l

2Bh

nemaÿ. prádlo 40 °C

4 kg

0,70 kWh

61 l

2h

mix 40 °C

4 kg

0,60 kWh

45 l

1@h

jemné / hedvábí 30 °C

2 kg

0,19 kWh

37 l

Bh

vlna 30 °C

2 kg

0,19 kWh

40 l

Bh

Program

Pŀibližné údaje o zbytkové vlhkosti**
WM16...

WM14...

WM12...

WM10...

max. 1 600
ot/min

max. 1 400
ot/min

max. 1 200
ot/min

max. 1 000
ot/min

bavlna

44 %

48 %

53 %

62 %

nemaÿ. prádlo

40 %

40 %

40 %

40 %

jemné / hedvábí

30 %

30 %

30 %

30 %

vlna

45 %

45 %

45 %

45 %

*

Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty płivádčné vody, pokojové
teploty, druhu, množství a zašpinční prádla, použitého pracího prostłedku, kolísání síŎového napčtí
a zvolených płídavných funkcí.
** Údaje o zbytkové vlhkosti na základč omezení rychlosti odstłeāování a maximálního naplnční
v závislosti na programu.
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Technické údaje

NejefektivnČjší programy pro bavlnČné textilie
Následující programy (standardní programy, oznaÿené ) jsou vhodné pro praní
bčžnč zašpinčných bavlnčných textilií a jsou nejefektivnčjší ohlednč kombinované
spotŀeby energie a vody.
Standardní programy na bavlnu podle naŀízení (EU) ÿ. 1015/2010
Program + teplota + tlaÿítko

Naplnční

Pŀibližná doba trvání
programu

bavlna + ~ +  ecoPerfect ¢

9 kg

4Bh

bavlna + ~ +  ecoPerfect ¢

4,5 kg

4Ah

bavlna + +  ecoPerfect ¢

4,5 kg

4Ah

Nastavení programu k testování a oznaÿení energetickým štítkem podle nałízení 2010/30/EU se
studenou vodou (15 °C).
Údaj teploty programu se łídí podle teploty uvedené na visaÿce textilie. Skuteÿná teplota praní se mŗže
od uvedené teploty programu z dŗvodu úspory energie lišit.

- Technické údaje
RozmČry:
850 x 600 x 590 mm
(výška x šíŀka x hloubka)

ejadúékcinhTe

Hmotnost:
LH
Síłová pķípojka:
SíŌové napčtí 220–240 V, 50 Hz
Jmenovitý proud 10 A
Jmenovitý výkon 1 900–2 300 W
Tlak vody:
100–1 000 kPa (1–10 bar)
Pķíkon ve vypnutém stavu:
0,12 W
Pķíkon v nevypnutém stavu:
0,43 W
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 Instalace a pķipojení
Rozsah dodávky

ínejopiĜaecltsnI

UpozornČní: Zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození spotŀebiÿe pŀi pŀepravč.
Poškozený spotŀebiÿ neuvádčjte do
provozu. Pŀi reklamacích se obraŌte na
prodejce, u kterého jste spotŀebiÿ
zakoupili, nebo na naši servisní službu.
a Strana 44
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Potķebné náķadí
Vodováha k vyrovnání
ʋ
Klíÿe:
– OK 13 pro vyšroubování
pŀepravních pojistek
– a OK 17 pro vyrovnání nožiÿek
spotŀebiÿe.
ʋ



Bezpeþnostní pokyny

#

 Varování

Nebezpeþí poranČní!
Praÿka má velkou hmotnost.
Pŀi zvedání/pŀepravč praÿky buāte
opatrní.
ʋ
Pŀi nazdvihnutí praÿky za vyÿnívající
souÿásti (napŀ. dvíŀka) se mohou
souÿásti ulomit a zpŔsobit poranční.
Nezvedejte praÿku za vyÿnívající
souÿásti.
ʋ
Pŀi nesprávném vedení hadic
a síŌových kabelŔ hrozí nebezpeÿí
zakopnutí a poranční.
Hadice a kabely veāte tak, aby
nehrozilo nebezpeÿí zakopnutí o nč.
ʋ

+
3
( SíŌový kabel
0 Sáÿek:
ʋ
Návod k použití a instalaci
ʋ
Seznam servisních služeb*
ʋ
Záruka*
ʋ
Krytky otvorŔ po odstranční
pŀepravních pojistek
ʋ
Adaptér s tčsnicím kroužkem
21 mm = ½“ na 26,4 mm =
¾” *
8 Pŀívodní hadice u modelu
Aquastop
@ Odtoková hadice
H Koleno pro upevnční odtokové
hadice*
P Pŀívodní hadice u modelŔ
Standard/Aqua-Secure
*
V závislosti na modelu
Navíc je pro pŀipojení odtokové hadice
k sifonu zapotŀebí hadicová spona
o Ɉ 24–40 mm (specializovaná
prodejna).

Pozor!
Poškození spotķebiþe
Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout
nebo prasknout.
Neinstalujte praÿku v prostorech
ohrožených mrazem a/nebo venku.
Pozor!
Škody zpňsobené vodou
V místč pŀipojení pŀívodní a odtokové
hadice je vysoký tlak vody. Aby se
zabránilo netčsnostem nebo škodám
zpŔsobeným vodou, bezpodmíneÿnč
dodržujte pokyny v této kapitole!
UpozornČní
ʋ
Dodateÿnč ke zde uvedeným
pokynŔm mohou platit zvláštní
pŀedpisy pŀíslušné vodárny
a elektrorozvodných závodŔ.
ʋ
V pŀípadč pochyb nechejte praÿku
pŀipojit odborníkem.
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Plocha pro instalaci
UpozornČní: DŔležitá je stabilita, aby
praÿka nepochodovala!
ʋ
Plocha pro instalaci musí být pevná
a rovná.
ʋ
Nevhodné jsou mčkké podlahy /
podlahové krytiny.

Instalace na podstavec nebo
na podlahu nad dķevČným
trámovým stropem
Pozor!
Poškození spotķebiþe
Praÿka mŔže pŀi odstŀeāování
„pochodovat“ a z podstavce se
pŀevrátit/spadnout.
Nožiÿky spotŀebiÿe bezpodmíneÿnč
upevnčte pŀíchytkami.
Obj. ÿ. WMZ 2200, WX 9756,
CZ 110600, Z 7080X0
UpozornČní: Na podlaze nad
dŀevčným trámovým stropem postavte
praÿku:
ʋ
pokud možno do rohu,
ʋ
na vodovzdornou dŀevčnou desku
(silnou min. 30 mm), která je pevnč
pŀišroubovaná k podlaze.

Instalace na podstavec se
zásuvkou
Obj. ÿ. podstavce: WMZ 20490,
WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520
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Vestavba spotķebiþe do
kuchyīské linky

 Varování
Ohrožení života!
Pŀi kontaktu se souÿástmi pod napčtím
hrozí nebezpeÿí úrazu elektrickým
proudem.
Neodstraĳujte krycí desku spotŀebiÿe.
UpozornČní
ʋ
Nutná šíŀka výklenku 60 cm.
ʋ
Praÿku instalujte pouze pod
souvislou pracovní desku, která je
pevnč spojená se sousedními
skŀíĳkami.

OdstranČní pķepravních
pojistek
Pozor!
Poškození spotķebiþe
ʋ
Spotŀebiÿ je pŀi pŀepravč zajištčný
pŀepravními pojistkami.
Neodstrančné pŀepravní pojistky
mohou pŀi provozu praÿky poškodit
napŀ. buben.
Pŀed prvním použitím
bezpodmíneÿnč kompletnč
odstraĳte všechny 4 pŀepravní
pojistky. Pojistky uschovejte.
ʋ
Abyste pŀi pozdčjší pŀepravč
zabránili poškození, opčt pro
zajištční pŀi pŀepravč
bezpodmíneÿnč namontujte
pŀepravní pojistky.

Instalace a pŀipojení
UpozornČní: Šrouby a objímky
uschovejte.
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Délky hadic a pķívodních
kabelň
ʋ

Pŀipojení vlevo

aFP
aFP

PD[FP
ʋ

2. Vyšroubujte a odstraĳte všechny
4 šrouby pŀepravních pojistek.
Odstraĳte objímky. Pŀitom vyjmčte
síŌový kabel z držákŔ.

aFP

Pŀipojení vpravo

aFP

aFP
3. Nasaāte krytky. Zajistčte je
zatlaÿením na aretaÿní háÿky.

aFP

PD[FP

1. Hadice vyjmčte z držákŔ.

Tip: Ve specializované prodejnč nebo
u servisní služby lze obdržet:
ʋ
prodloužení pro hadici Aquastop,
resp. pŀívodní hadici studené vody
(cca 2,50 m); obj. ÿ. WM Z2380,
WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0,
ʋ
delší pŀívodní hadici (cca 2,20 m)
pro model Standard; ÿíslo dílu pro
servisní službu: 00353925.
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Pķívod vody

Pķipojení

 Varování
Nebezpeþí ohrožení života!
Pŀi kontaktu se souÿástmi pod napčtím
hrozí nebezpeÿí úrazu elektrickým
proudem.
Bezpeÿnostní ventil Aquastop
neponoŀujte do vody (souÿástí je
elektrický ventil).

Pŀívodní hadici pŀipojte k pŀívodu vody
(26,4 mm = ¾") a ke spotŀebiÿi
(u modelŔ s funkcí Aquastop není
nutné, nainstalovaná napevno):
ʋ
Model: Standard

UpozornČní
ʋ
Praÿku používejte pouze se studenou
pitnou vodou.
ʋ
Nepŀipojujte praÿku k baterii
beztlakého bojleru.
ʋ
Použijte pouze dodanou pŀívodní
hadici nebo hadici zakoupenou ve
specializované autorizované
prodejnč, nikoli použitou hadici.
ʋ
Pŀívodní hadice se nesmí zalamovat
nebo pŀiskŀípnout.
ʋ
Pŀívodní hadice se nesmí upravovat
(zkracovat, pŀeŀezávat) (nebyla by
pak již zaruÿena pevnost).
ʋ
Šroubení utahujte pouze ruÿnč.
Pokud šroubení utáhnete náŀadím
(kleštčmi) pŀíliš pevnč, mŔže dojít
k poškození závitŔ.
ʋ
Pŀi pŀipojení k pŀívodu vody
21 mm = ½" nejprve namontujte
adaptér* s tčsnicím kroužkem
21 mm = ½" na 26,4 mm = ¾".
* V závislosti na modelu

ê

PLQPP

ë
Optimální tlak vody ve vodovodní síti
MinimálnČ 100 kPa (1 bar)
MaximálnČ 1 000 kPa (10 bar)
Pŀi otevŀeném pŀívodu vody vyteÿe
nejménč 8 l/min.
Pŀi vyšším tlaku vody namontujte
redukÿní ventil.
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ʋ

Model: Aqua-Secure

ʋ

Model: Aquastop

UpozornČní: Opatrnč otevŀete pŀívod
vody a zkontrolujte tčsnost pŀípojek. Na
šroubový spoj pŔsobí tlak vodovodního
potrubí.

Instalace a pŀipojení

Odtok vody

Pķipojení

 Varování

ʋ

cs

Odtok do umyvadla

Nebezpeþí opaķení!
Pŀi praní s vysokými teplotami mŔže
dojít pŀi kontaktu s horkým pracím
roztokem, napŀ. pŀi odÿerpání horkého
pracího roztoku do umyvadla, k opaŀení.
Nesahejte do horkého pracího roztoku.

Pozor!
Škody zpňsobené vodou
Když odtoková hadice vlivem vysokého
tlaku pŀi odÿerpávání vyklouzne
z umyvadla nebo z místa pŀipojení,
mŔže vytékající voda zpŔsobit škody.
Zajistčte odtokovou hadici proti
vyklouznutí.
Pozor!
Poškození spotķebiþe/textilií
Když se konec odtokové hadice ponoŀí
do odÿerpané vody, mŔže se voda
nasát zpčt do spotŀebiÿe a poškodit
spotŀebiÿ nebo textilie.
Dbejte na to, aby:
ʋ
odtok v umyvadle nebyl uzavŀený
zátkou,
ʋ
konec odtokové hadice nebyl
ponoŀený do odÿerpané vody,
ʋ
voda dostateÿnč rychle odtékala.

ʋ

ʋ

Odtok do sifonu
Místo pŀipojení se musí zajistit
hadicovou sponou, Ɉ 24–40 mm
(specializovaná prodejna).

Odtok do plastové trubky
s pryžovým hrdlem nebo do
odtokového kanálku

UpozornČní: Odtokovou hadici
nezalamujte ani nevytahujte do délky.
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Vyrovnání
Vyrovnejte spotŀebiÿ pomocí vodováhy.
Nesprávné vyrovnání mŔže mít za
následek velkou hluÿnost, vibrace
a „pochodování“ praÿky!
1. Pojistné matice povolte klíÿem
OK 17 ve smčru hodinových
ruÿiÿek.
2. Vyrovnání praÿky zkontrolujte
pomocí vodováhy, pŀíp. upravte.
Výšku lze nastavit otáÿením nožiÿek
spotŀebiÿe.
Všechny ÿtyŀi nožiÿky musí pevnč
stát na podlaze.
3. Utáhnčte pojistné matice všech ÿtyŀ
nožiÿek spotŀebiÿe klíÿem OK 17
pevnč ke krytu. Nožiÿku pŀitom
pevnč držte a nemčĳte její výšku.

Pķipojení k elektrické síti

 Varování
Nebezpeþí ohrožení života!
Pŀi kontaktu se souÿástmi pod napčtím
hrozí nebezpeÿí úrazu elektrickým
proudem.
ʋ
Nikdy se nedotýkejte síŌové zástrÿky
mokrýma rukama.
ʋ
SíŌovou zástrÿku vytahujte ze
zásuvky pouze za kryt zástrÿky,
nikdy za kabel, protože by mohlo
dojít k poškození.
ʋ
SíŌovou zástrÿku nikdy nevytahujte
za provozu.
Dodržujte následující pokyny a zajistčte
následující:
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UpozornČní
ʋ
SíŌové napčtí a údaj o napčtí na
praÿce (štítek spotŀebiÿe) musí
souhlasit.
Jmenovitý pŀíkon a potŀebná pojistka
jsou uvedené na štítku spotŀebiÿe.
ʋ
Praÿka mŔže být pŀipojena pouze na
stŀídavý proud pŀes zásuvku
s ochranným kontaktem
nainstalovanou podle pŀedpisŔ.
ʋ
SíŌová zástrÿka a síŌová zásuvka si
musí odpovídat.
ʋ
PrŔŀez kabelu musí být dostateÿný.
ʋ
Uzemnční je provedené podle
pŀedpisŔ.
ʋ
Výmčnu síŌového kabelu (je-li nutná)
smí provést pouze kvalifikovaný
elektrikáŀ. Náhradní síŌový kabel lze
obdržet u servisní služby.
ʋ
Nepoužívejte vícenásobné
zásuvkové lišty / spojky
a prodlužovací kabely.
ʋ
Pŀi použití proudového chrániÿe se
smí použít pouze typ oznaÿený
symbolem .
Pouze tento symbol zaruÿuje splnční
pŀedpisŔ platných v souÿasné dobč.
ʋ
SíŌová zástrÿka musí být neustále
pŀístupná.
ʋ
SíŌový kabel nesmí být zalomený,
pŀiskŀípnutý, nesmí se pozmčĳovat
nebo proŀíznout.
ʋ
SíŌový kabel se nesmí dostat do
kontaktu se zdroji tepla.

Instalace a pŀipojení
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Pķed 1. praním
Praÿka byla pŀed opuštčním závodu
dŔkladnč pŀezkoušena. Abyste
odstranili zbytky vody z kontrolního
praní, nechte poprvé probčhnout prací
cyklus bez prádla.
UpozornČní
ʋ
Praÿka musí být odbornČ
nainstalovaná a pķipojená. Od
a Strana 46
ʋ
Poškozený spotŀebiÿ nikdy
neuvádčjte do provozu. Kontaktujte
servisní službu.
Pķípravné práce:
1. Zkontrolujte praÿku.
2. Naplĳte dávkovací zásobníky «
a ~/«. a Strana 31
3. Odstraĳte ochranou fólii
z ovládacího panelu.
4. Zapojte síŌovou zástrÿku.
5. Otevŀete pŀívod vody.
Nechte probČhnout program bez
prádla:
1. Zapnčte spotŀebiÿ.
2. Zavŀete dvíŀka. (Nevkládejte prádlo!)
3. Nastavte program
þištČní bubnu 90 °C.
4. Otevŀete násypku na prací
prostŀedky.
5. Nalijte cca 1 litr vody do
komory ¼ ½.
6. Do komory ¼ ½naplĳte univerzální
prací prostŀedek.
UpozornČní: Abyste zabránili tvorbč
pčny, použijte pouze polovinu
množství pracího prostŀedku
doporuÿeného výrobcem pracího
prostŀedku. Nepoužívejte prací
prostŀedek na vlnu nebo na jemné
prádlo.
7. Zavŀete násypku na prací
prostŀedky.
8. Stisknčte tlaÿítko Ø.
9. Po skonÿení programu spotŀebiÿ
vypnčte.
Praþka je nyní pķipravená k provozu.
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Pķeprava
Napŀ. pŀi stčhování
Pozor!
Nebezpeþí poškození spotķebiþe
vytékajícím pracím prostķedkem /
aviváží z dávkovacích zásobníkň.
Vytékající prací prostŀedek / aviváž
mŔže negativnč ovlivnit funkci
spotŀebiÿe, napŀ. poškodit elektroniku.
Pŀed pŀepravou spotŀebiÿe vyprázdnčte
dávkovací zásobníky.
Pķípravné práce:
1. Zavŀete pŀívod vody.
2. Odtlakujte pŀívodní hadici:
a Strana 39; ÿištční a údržba –
ucpané sítko v pŀívodu vody.
3. Odpojte praÿku z elektrické sítč.
4. VypusŌte zbývající prací roztok:
a Strana 38; ÿištční a údržba –
ucpané ÿerpadlo, nouzové
vypuštční.
5. Odpojte hadice.
6. Vyprázdnčte dávkovací zásobníky.
a Strana 36
Namontování pķepravních pojistek:
1. Sundejte a uschovejte krytky.
Použijte pŀípadnč šroubovák.

2. Nasaāte všechna 4 pouzdra.
SíŌový kabel zajistčte v držácích.
Nasaāte a utáhnčte šrouby.
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Pķed opČtovným uvedením do
provozu:
UpozornČní
BezpodmíneþnČ odstraĳte pŀepravní
pojistky!
ʋ
Abyste zabránili tomu, že pŀi pŀíštím
praní odteÿe nevyužitý prací
prostŀedek do odtoku: Nalijte cca 1 l
vody do komory ¼ ½ a zvolte
a spusŌte program odþerpání.
ʋ

Záruka Aqua-Stop
pouze pro spotŀebiÿe s Aqua-Stop
Navíc k nárokŔm na záruku vŔÿi prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc
k naší záruce na spotŀebiÿ poskytneme náhradu za následujících podmínek:
1. Pokud chybou našeho systému Aqua-Stop dojde ke škodám zpŔsobeným vodou,
nahradíme škody soukromým uživatelŔm.
2. Tato záruka platí po dobu životnosti spotŀebiÿe.
3. Pŀedpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a pŀipojení spotŀebiÿe
s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odbornč provedené prodloužení
Aqua-Stop (originální pŀíslušenství).
Naše záruka se nevztahuje na vadné pŀívody nebo armatury až k pŀípojce AquaStop u pŀívodu vody.
4. Spotŀebiÿe se systémem Aqua-Stop není v zásadč nutné mít bčhem provozu pod
dohledem, resp. je poté zajišŌovat uzavŀením pŀívodu vody.
Pouze v pŀípadč delší nepŀítomnosti v bytč, napŀ. pŀed nčkolikatýdenní dovolenou,
pŀívod vody uzavŀete.

INFORMAČNÍ LIST
BSH domácí spotřebiče s.r.o., 5DGOLFNi, 15 00 Praha 5
Obchodní značka BSH
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Záruční list
firmy BSH domácí spotřebiče, s.r.o.
Dovozce: BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobek:

10 let
záruka na motor

Údaje o prodejci:
Obchodní jméno (jméno a příjmení*):

Výrobce:

Typ (E-Nr.):

Výrobní číslo (FD):

Adresa firmy (bydliště*):

IČ:
DIČ:

Datum prodeje:

Adresa firmy:

Tel.:
*pouze u fyzických osob

NaNa
motor
uvedeného
výrobku
je výrobcem
poskytována
záruční
v délce
10 let.
výševýše
uvedený
výrobek
je výrobcem
poskytována
záruční
lhůta lhůta
v délce
trvání trvání
36 měsíců.
Upozornění: Při reklamaci tohoto modelu s prodlouženou zárukou je potřeba předložit
Upozornění: Při reklamaci motoru s prodlouženou zárukou je potřeba předložit
nejen doklad o koupi spotřebiče, ale také tento záruční list, který uživatele
nejen doklad o koupi spotřebiče, ale také tento záruční list, který uživatele
opravňuje k prodloužené záruce na 3 roky od data zakoupení.
opravňuje k prodloužené záruce na motor v délce 10 let od data zakoupení.

Zápisy o provedených opravách:
Dat. objed.
Datum
Číslo
opravy
dokončení oprav. listu

Stručný popis závady

NOVINKA: 10 let záruka na motor
A to neříkáme jen tak. To Vám opravdu garantujeme. V případě vybraných automatických
praček dokonce po dobu příštích 10 let.
Záruční podmínky na motor automatické pračky WM16Y891EU
Kromě obecné záruky na spotřebiče poskytujeme nyní dle níže uvedených podmínek
také speciální záruku na motor automatické pračky WM16Y891EU, zakoupené od
01.10.2014. Zákonná odpovědnost prodejce vyplývající z běžné kupní smlouvy s
koncovým zákazníkem tím zůstává nedotčena:
1. Odstraníme všechny závady motoru iQdrive, které byly prokazatelně
způsobené vadou materiálu a/nebo výrobní vadou.
2. Záruční doba činí 10 let a je zahájena dnem zakoupení spotřebiče prvním koncovým
zákazníkem. Záruka musí být v záruční době uplatněna u některého z našich
servisních partnerů (případně u prodejce). Předpokladem pro uplatnění záruky je
předložení originálního dokladu o zakoupení spotřebiče či záručního listu.
3. Záruku nelze uplatnit, je-li závada motoru iQdrive způsobena nevhodným užíváním
spotřebiče, neobvyklým používáním pro domácnost, nedodržením návodu k obsluze či
montážních pokynů.
4. V případě uznání garančního nároku bude motor iQdrive dle uvážení servisního
technika na místě opraven, nebo nahrazen motorem novým. V rámci speciální
prodloužené záruky pak zaniká nárok na výměnu celého spotřebiče. Vyměněné
náhradní díly se stávají majetkem společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.
5. Garanční oprava motoru iQdrive pak v rámci této speciální záruky (po uplynutí
zákonné záruky) nezpůsobuje zahájení nové záruční doby, ani její prodloužení.
6. Další nároky, zvláště pak na náhradu škod vzniklých mimo spotřebič, jsou vyloučeny,
nevyplývá-li taková odpovědnost přímo ze zákona.
Tyto záruční podmínky platí pro motory iQdrive, který je součástí výše
uvedené pračky, zakoupené v České republice.
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5
Česká republika

Záruþní podmínky
spoleþnosti BSH domácí spotĜebiþe s.r.o.

1.

Záruka

1DWHQWRYêUREHNMH Y VRXODGXDQiVO]iNRQD þ6EREþDQVNê]iNRQtN Y SODWQpP]QČQt SRVN\WRYiQD ]iUXND]D
MDNRVW PČVtFĤ GiOH MHQÄ]iUXND³ NWHUiEČåt ]SUDYLGOD RG RGHY]GiQt YêURENX ]iND]QtNRYL 3RNXGE\ODVMHGQiQDGHOãt]iUXND
ĜtGtVHWDWR VSHFLiOQtPLSUDYLGO\
=iUXNDPČVtFĤMHSRVN\WRYiQDSRX]H]iND]QtNRYL VSRWĜHELWHOLDMHQQDYêUREHNN EČåQpPXXåtYiQtYGRPiFQRVWL =iND]QtNRYL
SRGQLNDWHOL QHER MLQp SUiYQLFNp RVREČ MH SRVN\WQXWD  PČVtþQt ]iUXND ]D SĜHGSRNODGX åH VH NRXSČ QHWêNi MHKR SRGQLNDWHOVNp
þLQQRVWL QDSĜSUiGHOQDXE\WRYDFtVOXåE\ UHVWDXUDþQt]DĜt]HQtDSRG  ]SĤVREXåtYiQtMHREGREQêXåtYiQtY GRPiFQRVWL DYêUREHN
QHQt SURND]DWHOQČ SĜHWČåRYiQ NXPXODWLYQČ  YRVWDWQtFK SĜtSDGHFK MH SRVN\WRYiQD ]iUXND Y GpOFH  PČVtFĤ 6SROHþQRVW %6+
GRPiFtVSRWĜHELþHVURVLY\KUD]XMHSUiYRRPH]LWSOQČQt]iUXN\QDGUiPHFPČVtFĤYSĜtSDGČåHEXGH]MHYQpåHVSRWĜHELþQHQt
SURYR]RYiQYVRXODGXVYêãHXYHGHQêPLSRGPtQNDPL

2.

PoĜizovací doklad a záruþní list

=iNODGQtP SUĤND]HP SUiY ]iND]QtND MH SRĜL]RYDFt GRNODG SDUDJRQ IDNWXUD OHDVLQJRYi VPORXYD DSRG  3RNXG E\O SĜL SURGHML
Y\GiQ ]iUXþQt OLVW MH WHQWR VRXþiVWt YêURENX V YêUREQtP þtVOHP XYHGHQêP QD SĜHGQt VWUDQČ WRKRWR ]iUXþQtKR OLVWX 1HGtOQRX
VRXþiVWt]iUXþQtKROLVWXMHSRĜL]RYDFtGRNODG =iND]QtNVLYHYODVWQtP]iMPXSRĜL]RYDFtGRNODGL]iUXþQtOLVWSHþOLYČXVFKRYi
%H]SODWQê]iUXþQtVHUYLVMHPRåQRSRVN\WQRXWMHQYSĜtSDGČSĜHGORåHQtSRĜL]RYDFtKRGRNODGXQHERYSĜtSDGČSURGORXåHQp]iUXN\
L Y\SOQČQpKR ]iUXþQtKR OLVWX D Y\VWDYHQpKR FHUWLILNiWX SRNXG E\O Y\GiQ =iUXþQt OLVW Y\SOĖXMH SURGHMFH D MH Y ]iMPX ]iND]QtND
]NRQWURORYDWVSUiYQRVWD~SOQRVWXYHGHQêFK~GDMĤ=iUXþQtOLVWMHSODWQêSRX]HYRULJLQiOXQDNRSLHQHEXGHEUiQ]ĜHWHO

3.

UplatnČní záruky

=iND]QtN PiYUiPFLSRVN\WQXWp]iUXN\SUiYRQDEH]SODWQpYþDVQpDĜiGQpRGVWUDQČQtUHNODPRYDQpYDG\YêURENXDWRRSUDYRX
SRSĜtSDGČ ± QHQtOL WR Y]KOHGHP N SRYD]H W]Q SĜtþLQČ L SURMHYX  YDG\ QH~PČUQp ± SUiYR QD YêPČQX YêURENX QHER MHKR YDGQp
VRXþiVWL =D]iNRQHPVWDQRYHQêFKSRGPtQHNPĤåHEêWSRVN\WQXWDVOHYDQDYêURENX DQHERPĤåHEêWYêUREHNYUiFHQ
=iUXþQt RSUDYD VH Y]WDKXMH YêKUDGQČ QD YDG\ NWHUp Y]QLNQRX SUĤND]QČ Y GREČ SODWQp ]iUXN\ 7DNWR Y]QLNOp YDG\ MH RSUiYQČQ
RGVWUDQLW SRX]H DXWRUL]RYDQê VHUYLV 8SODWQLW ]iUXNX PĤåH ]iND]QtN X DXWRUL]RYDQpKR VHUYLVX QHER Y SURGHMQČ NGH E\O YêUREHN
]DNRXSHQ D WR EH] ]E\WHþQpKR RGNODGX QHMSR]GČML YãDN GR NRQFH ]iUXþQt GRE\ =YROtOL ]iND]QtN MLQê QHå QHMEOLåãt DXWRUL]RYDQê
VHUYLVEXGHQDQČPDE\QHVOYVRXYLVORVWLVWtP]YêãHQpQiNODG\
$XWRUL]RYDQêVHUYLV SRVRXGtRSUiYQČQRVWUHNODPDFHDSRGOHSRYDK\YDG\YêURENXUR]KRGQHR]SĤVREXĜHãHQtUHNODPDFH
6H]QDPDXWRUL]RYDQêFKVHUYLVĤMHNGLVSR]LFLQD www.siemens-home.com/cz.

'RED SR NWHURX ]iND]QtN QHPĤåH YêUREHN ] GĤYRGX YDG\ SRXåtYDW VH GR ]iUXþQt GRE\ QHSRþtWi 2 WXWR GREX VH ]iUXþQt GRED
SURGOXåXMH 3ĜL YêPČQČ VH EČK ]iUXþQt GRE\ QHREQRYXMH 3ĜL RSUDYČ QHGRFKi]t N EČKX QRYp ]iUXþQt GRE\ WêNDMtFt VH RSUDYHQp
VRXþiVWLþLVRXþiVWN\
3R SURYHGHQt ]iUXþQt RSUDY\ MH DXWRUL]RYDQê VHUYLV SRYLQHQ Y\GDW ]iND]QtNRYL þLWHOQRX NRSLL RSUDYQtKR OLVWX 2SUDYQt OLVW VORXåt
NSURND]RYiQtSUiY]iND]QtNDSURWRMHYHYODVWQtP]iMPX]iND]QtND SĜHGSRGSLVHPRSUDYQtKROLVWX]NRQWURORYDWMHKRREVDKDNRSLL
RSUDYQtKROLVWXSHþOLYČXVFKRYDW
=iND]QtNMHSRYLQHQSRVN\WQRXW DXWRUL]RYDQpPX VHUYLVX VRXþLQQRVW NRYČĜHQtH[LVWHQFH UHNODPRYDQpYDG\DNMHMtPXRGVWUDQČQt
YþHWQČRGSRYtGDMtFtKRSRWĜHEQpKRY\]NRXãHQtQHERGHPRQWiåHYêURENX 
3ĜL XSODWQČQt UHNODPDFH SĜHGi ]iND]QtN YêUREHN þLVWê Y VRXODGX V K\JLHQLFNêPL SĜHGSLV\ QHER REHFQêPL K\JLHQLFNêPL]iVDGDPL
YþHWQČYãHFKMHKRVRXþiVWtDSĜtVOXãHQVWYtXPRåĖXMtFtFKWDNRYpRYČĜHQtDRGVWUDQČQtYDG\ 9SĜtSDGČåHYêUREHNQHGRGiNRPSOHWQt
D MHOL NRPSOHWQRVW YêURENX QH]E\WQi N ]MLãWČQt H[LVWHQFH UHNODPRYDQp YDG\ DQHER N MHMtPX RGVWUDQČQt EČK OKĤW\ N Y\Ĝt]HQt
UHNODPDFH]DþtQiDåGRGiQtPFK\EČMtFtFKVRXþiVWt

4.

NeoprávnČnost reklamace

5HNODPDFHQHQtRSUiYQČQiYSĜtSDGHFKY]QLNODOL]iYDGDQHERSRãNR]HQt
D SURND]DWHOQČQHVSUiYQêPXåtYiQtPYêURENX QDSĜYUR]SRUXVQiYRGHPVSRN\Q\XYHGHQêPLQDREDOXYêURENXþLY]iUXþQtP
OLVWČ XåtYiQtP Y UR]SRUX V REHFQČ ]QiPêPL SUDYLGO\ XåtYiQt SĜHGPČWQpKR YêURENX SURYR]HP SĜL QHVSUiYQpP QDSiMHFtP QDSČWt
SĜLSRMRYiQtQD QHGRYROHQp]GURMHSURXGXXåtYiQtP]ERåtY QHYKRGQêFKSRGPtQNiFK± YOKNRSUDãQRVWH[WUpPQtWYUGRVWYRG\DSRG 
DQHERMLQêPQHVSUiYQêPMHGQiQtPXåLYDWHOH QDSĜQHRGERUQRXLQVWDODFt þL]DSRMHQtP 
E SURND]DWHOQČ QHGRYROHQêPL ]iVDK\ GR SĜtVWURMH NRQVWUXNþQt QHER MLQi ~SUDYD QHRGERUQi PRQWiå  åLYHOQRX NDWDVWURIRX QHER
PHFKDQLFNêPSRãNR]HQtPYêURENX
F QHVHOLSĜHGORåHQê]iUXþQtOLVW]MHYQp]QiPN\SURYHGHQêFK]PČQ~GDMĤQHERMHOLQDYêURENXRGOLãQpYêUREQtþtVORRGWRKRMHåMH
XYHGHQRY]iUXþQtPOLVWČ
G XHVWHWLFNêFKNRPSRQHQWĤQH]DMLãĢXMtFtFKIXQNþQRVWYêURENX]GĤYRGX
 WUDQVSRUWQtKRSRãNR]HQtQHERSĜHPLVĢRYiQtP SRãNUiEiQtSURPiþNQXWtSUDVNOLQ\UR]ELWiVNODDSROLFHDSRG 
 QHIXQNþQtFKHVWHWLFNêFKNRPSRQHQWĤMDNRMVRXPDGODVNODRYOiGDFtVStQDþHDSRGNWHUpMVRXGĤVOHGNHPEČåQpKRRSRWĜHEHQt
 ]PČQ\EDUY\SODVWRYêFKNRPSRQHQWĤ MHGQiVHREČåQêI\]LNiOQČFKHPLFNêMHYSRþDVHSRXåtYiQt
 YDG\VSRWĜHEQtFKPDWHULiOĤXNWHUêFKMHGREDåLYRWQRVWLGDQiFKDUDNWHUHPVRXþiVWN\ åiURYN\YRGQtILOWU\ Y]GXFKRYpSUDFKRYp
ILOWU\XKOtNRYpILOWU\YãHKRGUXKXDNXPXOiWRU\EDWHULH DSRG
 YDG\SĜtVOXãHQVWYtDYROLWHOQpYêEDY\]SĤVREHQpQHYKRGQRXPDQLSXODFtQHERQHSĜLPČĜHQêP]DFKi]HQtP
=H]iUXþQtFKRSUDYMVRXY\ORXþHQ\SĜtSDG\EČåQp~GUåE\ QHERþLãWČQtLQVWDODFHSURJUDPRYiQtNRQWURO\ SDUDPHWUĤYêURENX

5.

Náhradní díly

=iUXNDQDVDPRVWDWQČSURGDQê QiKUDGQtGtOYêURENXMHSRVN\WRYiQDY GpOFH PČVtFĤDWR]DSĜHGSRNODGXMHKRRGERUQpLQVWDODFH

6.

Pozáruþní servis

9 SĜtSDGČSODFHQpSR]iUXþQtRSUDY\ SURYHGHQpDXWRUL]RYDQêPVHUYLVHP VHSRVN\WXMH]iUXNDY GpOFHPČVtFĤ

7.

RozšíĜená záruka nad rámec zákona

8 VSRWĜHELþĤ SUDþN\ P\þN\  VpULRYČ Y\EDYHQêFK V\VWpPHP $TXD6WRS SDWHQW %6+  MH YêUREFHP SRVN\WQXWD ]iUXND QD ãNRG\
]SĤVREHQp FK\ERX WRKRWR V\VWpPX 1D W\WR ãNRG\ MH ]iND]QtNRYL VSRWĜHELWHOL SRVN\WQXWD QiKUDGD D WR SR FHORX GREX åLYRWQRVWL
VSRWĜHELþH 9\ORXþHQDMHQiKUDGDãNRG\Y SĜtSDGČNG\QHE\OVSRWĜHELþ]DSRMHQGRHOHNWULFNpKRREYRGXSRGSURXGHP

8.

UpozornČní pro prodejce

3URGHMFHMHSRYLQHQY\SOQLWVSUiYQČD~SOQČ]iUXþQtOLVWYGHQSURGHMHYêURENX3ĜLSĜtSDGQpSĜHGSURGHMQtUHNODPDFLMHWĜHEDSĜHGORåLW
ĜiGQČY\SOQČQêUHNODPDþQtSURWRNRODSRĜL]RYDFtGRNODG IDNWXUX 

9.

Ochrana osobních údajĤ

2VREQt ~GDMH ]iND]QtND NXSXMtFtKR EXGRX SRXåLW\ YêKUDGQČ N ~þHOĤP SUR ]SUDFRYiQt REMHGQiYHN D N SĜtSDGQpPX Y\Ĝt]HQt ]iUXN\
YVRXODGXVH]iNþ6ERRFKUDQČRVREQtFK~GDMĤ

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobkĤ
9ãHFKQ\ YêUREN\ GLVWULEXRYDQp VSROHþQRVWt %6+ GRPiFt VSRWĜHELþH VUR D SĜLFKi]HMtFt GR VW\NX V SRWUDYLQDPL VSOĖXMt SRåDGDYN\
R K\JLHQLFNp QH]iYDGQRVWL GOH ]iNRQD þ 6E Y\KOiãN\  6E 7RWR SURKOiãHQt VH Y]WDKXMH QD YãHFKQ\ YêUREN\
SĜLFKi]HMtFtGRVW\NXVSRWUDYLQDPLXYHGHQpYDNWXiOQtPFHQtNXVSROHþQRVWL %6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR

UjištČní dovozce o vydání prohlášení o shodČ
9iåHQê]iND]QtNX
GOHRGVW]iNRQDþ6E9iVXMLãĢXMHPHåHQDYãHFKQ\YêUREN\GLVWULEXRYDQpVSROHþQRVWt%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR
QDãLPREFKRGQtPSDUWQHUĤPE\ORY\GiQRSURKOiãHQtRVKRGČYHVP\VOX]iNRQDþ6EDQDĜt]HQtYOiG\þ6E
6ED6EDSĜtVOXãQêFKQDĜt]HQtYOiG\7RWRXMLãWČQtGRYR]FHRY\GiQtSURKOiãHQtRVKRGČVHY]WDKXMHQD
YãHFKQ\YêUREN\YþHWQČSO\QRYêFKVSRWĜHELþĤNWHUpMVRXREVDåHQ\YDNWXiOQtPFHQtNXILUP\%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR

.RQWDNWQDVHUYLVGRPiFtFKVSRWĜHELþĤ6,(0(16
%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR
5DGOLFNi
3UDKD
3ĜtMHPRSUDY
7HO
(PDLOopravy@bshg.com
2EMHGQiYN\SĜtVOXãHQVWYtDQiKUDGQtFKGtOĤ
7HO
(PDLOdily@bshg.com
=iND]QLFNpSRUDGHQVWYt
7HO
(PDLOsiemens.spotrebice@bshg.com

$NWXiOQtLQIRUPDFHRVHUYLVXQDOH]QHWHQDLQWHUQHWRYêFKVWUiQNiFKwww.siemens-home.com/cz.
=GHPiWHPRåQRVWVMHGQDWRSUDYXSRPRFtRQOLQHIRUPXOiĜH

1SÈʊLB

WM16Y891EU
www.siemens-home.com/sk
sk

3UiĀND
1iYRGQDSRXçtYDQLHD LQåWDOiFLX

ens-home.com/welcome

Vaša nová práþka

Pravidlá zobrazenia

Rozhodli ste sa pre práÿku znaÿky
Siemens.

 Varovanie!

Venujte prosím niekoĩko minút vášho
ÿasu na preÿítanie a zoznámenie sa
s prednosŌami vašej práÿky.
Na zabezpeÿenie vysokej kvality znaÿky
Siemens bola u každej práÿky, ktorá
opúšŌa náš závod starostlivo
preskúšaná jej funkÿnosŌ a bezchybný
stav.

Āalšie informácie k našim výrobkom,
príslušenstvu, náhradným dielcom
a servisu nájdete na našej internetovej
stránke www.siemens-home.com/sk
alebo sa obráŌte na naše strediská
zákazníckeho servisu.
Ak návod na použitie a inštaláciu opisuje
rôzne modely, bude na príslušných
miestach upozornené na rozdiely.

Práÿku uveāte do prevádzky až po
preÿítaní tohto návodu na používanie
a inštaláciu!

Táto kombinácia symbolu a signálneho
slova upozorĳuje na možnú nebezpeÿnú
situáciu. Následkom nerešpektovania
varovania môže byŌ smrŌ alebo
poranenia.
Pozor!
Toto signálne slovo upozorĳuje na
možnú nebezpeÿnú situáciu. Následkom
nerešpektovania môžu byŌ materiálne
škody a/alebo škody na životnom
prostredí.
Upozornenie / tip
Upozornenia týkajúce sa optimálneho
používania spotrebiÿa / užitoÿné
informácie.
1. 2. 3. / a) b) c)
Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia
oznaÿené ÿíslami alebo písmenami.
ʋ

/-

Výpoÿet (vymenovanie) sa zobrazí
oznaÿený okienkami alebo odrážkami.

3UtSDGQpWHFKQLFNp]PHQ\WODþRYpFK\E\DRGOLãQRVWLYRY\REUD]HQtV~
Y\KUDGHQpEH]XSR]RUQHQLD
2EUi]N\V~LOXVWUDþQpRGFKêON\V~PRåQp
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ʋ

Výluÿne na používanie v domácnosti
a domácom prostredí.
Práÿka je urÿená na pranie textílií
vhodných na pranie v práÿke a vlny
urÿenej na ruÿné pranie v pracom
roztoku.
Na prevádzku so studenou pitnou
vodou a bežnými pracími
a ošetrovacími prostriedkami, ktoré
sú vhodné na použitie v práÿkach.
Pri dávkovaní všetkých pracích/
pomocných a ÿistiacich prostriedkov
bezpodmieneÿne dodržte pokyny
výrobcov.
Práÿku môžu obsluhovaŌ deti od 8
rokov, osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými
schopnosŌami a osoby
s nedostatkom skúsenosti ÿi
vedomostí len vtedy, keā sú pod
dozorom alebo boli pouþené
zodpovednou osobou.
þistenie a údržbu nesmú vykonávaŌ
deti bez dozoru.
Deti do 3 rokov držte v bezpeÿnej
vzdialenosti od práÿky.
Domáce zvieratá držte v dostatoÿnej
vzdialenosti od práÿky.

Pred uvedením spotrebiþa do
prevádzky: Preÿítajte si návod na
používanie a inštaláciu a všetky ostatné
informácie, ktoré boli priložené k práÿke
a postupujte podĩa nich.
Podklady si odložte na neskoršie
použitie.

Bezpeÿnostné upozornenia

Bezpeþnostné
upozornenia
Elektrická bezpeþnosł

ainerozpuétsnþepBz

 Varovanie

Ohrozenie života!
Pri kontakte so súÿasŌami pod
napätím hrozí nebezpeÿenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
ʋ
SieŌovú zástrÿku nechytajte
mokrými rukami.
ʋ
SieŌové vedenie vyŌahujte
vždy za zástrÿku, nikdy nie
za kábel, mohlo by sa
poškodiŌ.
Nebezpeþenstvá poranenia

ʋ

sk

Pri siahnutí do otáÿajúceho
sa bubna môže dôjsŌ
k poraneniu rúk.
Nesiahajte do otáÿajúceho
sa bubna.
Poÿkajte, až sa bubon
prestane otáÿaŌ.

 Varovanie

Nebezpeþenstvo obarenia!
Pri praní s vysokými teplotami
môže dôjsŌ pri kontakte
s horúcim pracím roztokom,
napr. pri odÿerpaní horúceho
pracieho roztoku do umývadla,
k obareniu.
Nesiahajte do horúceho
pracieho roztoku.

 Varovanie

Nebezpeþenstvo poranenia!
ʋ
Pri dvíhaní práÿky za
preÿnievajúce konštrukÿné
súÿasti (napr. dvierka) sa
môžu súÿasti zlomiŌ
a spôsobiŌ poranenia.
Nedvíhajte práÿku za
preÿnievajúce konštrukÿné
súÿasti.
ʋ
Pri vystúpení na práÿku sa
môže pracovná doska
zlomiŌ, ÿo môže viesŌ
k poraneniam.
Nestúpajte na práÿku.
ʋ
Pri opieraní sa/sadaní si na
otvorené dvierka práÿky sa
môže práÿka prevrátiŌ
a spôsobiŌ poranenia.
Neopierajte sa o otvorené
dvierka práÿky.
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Bezpeÿnostné upozornenia

Bezpeþnosł pre deti

 Varovanie

Ohrozenie života!
Deti si pri hraní s práÿkou môžu
dostaŌ do životu nebezpeÿných
situácií alebo sa poraniŌ.
ʋ
Nenechávajte pri práÿke deti
bez dozoru.
ʋ
Nedovoĩte deŌom, aby sa
s práÿkou hrali!

 Varovanie

Ohrozenie života!
Zabránite tým, aby sa deti
zavreli dovnútra spotrebiÿa
a dostali sa do nebezpeÿenstva
ohrozenia života.
Pri spotrebiÿoch, ktoré doslúžili:
ʋ
vytiahnite sieŌovú zástrÿku.
ʋ
odrežte sieŌové vedenie
a odstráĳte so zástrÿkou.
ʋ
zniÿte zámok dvierok.

 Varovanie
Nebezpeþenstvo udusenia!
Deti sa môžu pri hraní zabaliŌ
do obalov/fólií a ÿastí obalu
alebo si tieto natiahnuŌ cez
hlavu a udusiŌ sa.
Fólie, obaly a ich ÿasti udržujte
mimo dosahu detí.
 Varovanie
Nebezpeþenstvo otravy!
Pracie a ošetrovacie
prostriedky môžu pri
konzumácii spôsobiŌ otravu.
Pracie a ošetrovacie
prostriedky uchovávajte mimo
dosahu detí.
6

 Varovanie

Podráždenie oþí/kože!
Kontakt s pracími
a ošetrovacími prostriedkami
môže viesŌ k podráždeniu oÿí/
kože.
Pracie a ošetrovacie
prostriedky uchovávajte mimo
dosahu detí.

 Varovanie

Nebezpeþenstvo poranenia!
Sklo vkladacích dvierok je pri
praní s vysokými teplotami
horúce.
Zabráĳte deŌom dotýkaŌ sa
horúcich dvierok.

Ochrana životného prostredia

Ochrana životného

ʋ

prostredia

Obal/Starý spotrebiþ

aidertsophéntovižanOrhc

Obal zlikvidujte ekologicky.
Tento spotrebiÿ je oznaÿený v
súlade s európskou smernicou
2012/19/EÚ o nakladaní s
použitými elektrickými a
elektronickými zariadeniami
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).Táto
smernica stanoví jednotný
európsky (EU) rámec pre
spätný odber a recyklovanie
použitých zariadení.

Pokyny na úsporu
ʋ

ʋ
ʋ

ʋ

ʋ

Využívajte maximálne množstvo
bielizne príslušného programu.
a "Prehĩad programov"
na strane 15
Normálne zneÿistenú bielizeĳ perte
bez predpierania.
Pri mierne alebo normálne
zneÿistenej bielizni je možné ušetriŌ
energiu a pracie prostriedky.
a Strana 14
Dávkovanie pracieho prostriedku
s inteligentným dávkovacím
systémom (i-Dos) pomáha šetriŌ
prací prostriedok a vodu.
Voliteĩné teploty sa vzŌahujú na
znaÿky textílií pre ošetrovanie.
Teploty dosahované v spotrebiÿi sa
môžu od nich líšiŌ, aby sa
zabezpeÿila optimálna súhra
energetickej úspory a výsledku
prania.

sk

Upozornenia týkajúce sa spotreby
energie a vody: a Strana 11
Indikácie podávajú informácie o
relatívnej výške spotreby energie,
príp. vody vo zvolených programoch.
þím viac segmentov indikácie je
viditeĩných, tým je vyššia aktuálna
spotreba.
Tak môžete porovnaŌ spotrebu pri
programoch s rôznym nastavením
a v prípade potreby sa rozhodnúŌ
pre nastavenia programov s úsporou
energie, príp. vody.

– £ Spotreba energie
– 9 Spotreba vody
ʋ

ʋ

ʋ

Režim energetickej úspory:
Osvetlenie indikaÿného poĩa po
niekoĩkých minútach zhasne, tlaÿidlo
Ø bliká. Na aktivovanie osvetlenia
zvoĩte ĩubovoĩné tlaÿidlo.
Režim na úsporu energie nebude
aktivovaný, keā beží program.
Automatické vypnutie: Ak nebude
spotrebiÿ dlhší ÿas obsluhovaný,
môže sa pred spustením programu
a po skonÿení programu z dôvodu
šetrenia energie automaticky vypnúŌ.
Spotrebiÿ zapnite opäŌ stlaÿením
hlavného vypínaÿa.
a "4 Nastavenia spotrebiÿa"
na strane 34
Ak sa bude bielizeĳ následovne
sušiŌ v sušiÿke, zvoĩte poÿet otáÿok
odstreāovania podĩa návodu
výrobcu sušiÿky.
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Najdôležitejšie v skratke

<Najdôležitejšie v skratke
ektarsveišjtiželôdNja

1

#

Zastrÿte sieŎovú
zástrÿku. Otvorte
vodovodný kohútik.
--------

2

#

Otvorte dvierka.

#

Triedenie bielizne.

Zapnite tlaÿidlom
.

#

Zvoīte program,
napr. Ĩahko
udržiavateĩné
textílie .

Príp. zmeĵte nastavenia zvoleného programu a zvoīte nastavenia
programu/možnosti.

--------

3

#

#
7RPDWH
'RVDJHDXWRPDWLF 'iYNRYDQLHDXWRPDWLFNp

3OHDVHORDGODXQGU\PD[NJ
9ORťWHSURVtPELHOL]HĵPD[NJ

öüü
%DE\QDKUXQJ

Vložte bielizeĵ.

Dodržiavajte max. množstvo náplne
(podīa modelu) uvedené v indikaÿnom poli.

--------

4

#
rüü

8

#

7RPDWH
DXV
)LQLVKHGUHPRYHZDVKLQJ
+RWRYp9\EHUWHELHOL]Hĵ
%DE\QDKUXQJ

Ukonÿenie programu

--------

Spustite program.

Vypnite stlaÿením
tlaÿidla .

Zatvorte vodovodný
kohútik (na
modeloch bez
AquaStop).

Oboznámenie sa so spotrebiÿom

sk

Oboznámenie sa so spotrebiþom
Práþka

moþibertops aemániOzob






#
6

7

Zásuvka na pracie prostriedky
so svetelnými indikáciami pre iDos nádržku v rukoväti zásuvky
a Strana 30
0 Ovládací panel/indikaÿné pole
8 Dvierka s držadlom
9S Otvorenie dvierok
9T Zatvorenie dvierok
(

@

Servisná klapka

9

sk

Oboznámenie sa so spotrebiÿom

Ovládací panel

Upozornenie: Všetky tlaÿidlá (okrem
hlavného vypínaÿa) sú senzitívne, staÿí
ĩahký dotyk.

H

Hlavný vypínaþ
na zapnutie/vypnutie práÿky:
Stlaÿte tlaÿidlo .
0 Voliþ programov
na voĩbu programu.
Voliÿ programov sa dá otáÿaŌ
obidvomi smermi.
Prehĩad programov
a Strana 15
8 Tlaþidlá na zmenu
prednastavení programov:
a Strana 21
ʋ
Teplota (Temperature),
ʋ
Poÿet otáÿok pri
odstreāovaní (Spin),
ʋ
Zostávajúci ÿas (Finish in)
@ Tlaþidlá na výber prídavných
nastavení programov:
AS Možnosti (Options Ò)
a Strana 12, a Strana 23
AT ecoPerfect ¢, speedPerfect
,
AU i-Dos ~Ið, i-Dos ð
a Strana 22,
Prehĩad všetkých voliteĩných
nastavení a Strana 15

P

(

10

X

`

Tlaÿidlá Detská poistka
(Child Lock 3 sec.) na
aktivovanie/deaktivovanie
detskej poistky a Strana 28
Tlaÿidlá Nastavenie spotrebiþa
3 s (Basic Settings 3 sec.) na
zmenu nastavení spotrebiÿa,
napr. signálov tlaÿidiel,
prehĩad všetkých voliteĩných
nastavení spotrebiÿa
a Strana 12,
Tlaþidlo Ø na:
ʋ
spustenie programu,
ʋ
prerušenie programu, napr.
pridanie bielizne
a Strana 28,
ʋ
zrušenie programu
Indikaþné pole pre nastavenia
a informácie

Oboznámenie sa so spotrebiÿom

sk

Indikaþné pole
Hlavné menu podġa voġby programu
napr. Ġahko udržiavateġné textílie
(Easy-Care)
Šípky v indikaÿnom poli uvádzajú.
v ktorom smere sa môžu zmeniŌ
nastavenia programu tlaÿidlami, ktoré
sa nachádzajú nad a pod nimi.

  
:HLWHUH3URJUDPPH

K
6SLQ

É

Na zmenu programu zvoĩte tlaÿidlo pod
ÿierno podloženým programom
a zmeĳte program.

  
&

K

:HLWHUH3URJUDPPH

ÿalšie programy programy zvolené
a zvoĩte napr. program
OdstreĀovanie (Spin):
Tlaÿidlami pod šípkami môžete zvoliŌ
požadovaný program. Voĩba bude
potvrdená háÿikom.



K
7RPDWH
$GGLWLRQDOSURJUDPV 6SLQ
%DE\QDKUXQJ
0DLQ0HQX


Výber intenzity dávkovania tlaþidlom
i-Dos
napr. zvoĩte tlaÿidlo i-Dos ~Ið
a intenzitu dávkovania stredné:
Tlaÿidlami pod šípkami môžete zvoliŌ
požadovanú intenzitu dávkovania
pracieho prostriedku. Voĩba sa potvrdí
háÿikom.

0ð¥ü
K
7RPDWH
L'RV0ð'RVDJH ¥QRUPDO
%DE\QDKUXQJ
&



0DLQ0HQX

Poÿkajte alebo sa vráŌte tlaÿidlom
Hlavné menu alebo i-Dosc~Ið naspäŌ
do hlavného menu.

Poÿkajte alebo sa vráŌte tlaÿidlom
Hlavné menu, v indikaÿnom poli sa
zobrazí zvolený program.
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Oboznámenie sa so spotrebiÿom

Tlaþidlo Možnosti (Options Ò) zvolené
a zvoĩte napr. možnosŌ Stop pláchanie
(Rinse Hold ):
Tlaÿidlami pod obidvomi ĩavými šípkami
zvoĩte možnosŌ. Obidvomi pravými
tlaÿidlami vyberte hodnotu zobrazenia.
Zvolené možnosti sú okamžite aktívne
a zobrazia sa v indikaÿnom poli.

&



c5LQVHVWRS

K
7RPDWH
RQ
%DE\QDKUXQJ

c

Poÿkajte alebo sa vráŌte tlaÿidlom
Možnosti (Options Ò) do hlavného
menu.

12

Tlaþidlá Nastavenie spotrebiþa 3 s
(Basic Settings 3 sec.) zvolené
a zmeĳte nastavenie spotrebiÿa: napr.
hlasitosŌ signálu ukonþenia
a Strana 34
Tlaÿidlami pod obidvomi ĩavými šípkami
vyberte nastavenie. Obidvomi pravými
tlaÿidlami vyberte hodnotu zobrazenia.
Voĩba bude potvrdená háÿikom.

HQGVLJQDO
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Poÿkajte alebo sa vráŌte tlaÿidlami
Nastavenie spotrebiþa 3 s
(Basic Settings 3 sec.) (znova podržte
stlaÿené) naspäŌ do hlavného menu.

Bielizeĳ

= Bielizeī

ʋ

Príprava bielizne

ĖezilB

Pozor!
Poškodenie spotrebiþa/textílií
Cudzie predmety (napr. mince,
kancelárske sponky, ihly, klince) môžu
poškodiŌ bielizeĳ alebo súÿiastky
práÿky.
Preto rešpektujte nasledovné pokyny pri
príprave vašej bielizne:
ʋ
Vyprázdnite vrecká.

ʋ

ʋ

ʋ
ʋ
ʋ

Dávajte pozor na kovové predmety
(kancelárske sponky atā.)
a odstráĳte ich.
Chúlostivú bielizeĳ (panÿuchy,
podprsenky s ramienkami atā.) perte
v sieŌke/vrecku.
Zipsy zatvorte, gombíky na
oblieÿkach zapnite.
Kefkou odstráĳte piesok z vreciek
a záhybov.
Odstráĳte záclonové valÿeky alebo
ich zaviažte do sieŌky/vrecka.

Triedenie bielizne
Roztrieāte bielizeĳ podĩa pokynov na
udržiavanie bielizne a údajov výrobcu
uvedených na etiketách s informáciami
o udržiavaní textílií podĩa:
ʋ
druhu tkaniny/druhu vlákien
ʋ
farby
Upozornenie: Bielizeĳ môže farbiŌ.
Bielu a farebnú bielizeĳ perte zvlášŌ.
Novú farebnú bielizeĳ perte prvýkrát
zvlášŌ.

ʋ

sk

Zneÿistenie
Perte bielizeĳ rovnakého stupĳa
zneÿistenia spolu.
Niekoĩko príkladov stupĳov
zneÿistenia bielizne nájdete
a Strana 14
– Ġahko zneþistená:
nepredpierajte, príp. zvoĩte
nastavenie speedPerfect
speedPerfect
– Normálne zneþistená
– Silno zneþistená: vložte menej
bielizne, zvoĩte program
s predpraním
– Škvrny: škvrny odstráĳte/vopred
ošetrite, kým sú ešte ÿerstvé.
Najprv namoÿte do mydlového
roztoku/nešúchajte. Bielizeĳ
potom vyperte s použitím
vhodného programu. Odolné/
zaschnuté škvrny sa dajú niekedy
odstrániŌ až po viacnásobnom
praní.
Symboly na etiketách s informáciami
o udržiavaní textílií
Upozornenie: þísla v symboloch
upozorĳujú na maximálnu použiteĩnú
teplotu prania.
0

1

2

:
Ü

hodí sa pre normálny proces
prania;
napr. program Baumwolle
(Bavlna)
potrebný šetrný proces
prania;
napr. program Pflegeleicht
(Nekrÿivá bielizeĳ)
potrebný mimoriadne šetrný
proces prania; napr. program
Fein/Seide (Jemná bielizeĳ/
Hodváb)
hodí sa na ruÿné pranie; napr.
program :Wolle (Vlna)
neperte bielizeĳ v práÿke.

13
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Prací prostriedok

& Prací prostriedok
Voġba správneho pracieho
prostriedku

kodeirtsopícaPr

Pre správnu voĩbu pracieho prostriedku,
teploty a zaobchádzanie s bielizĳou je
rozhodujúce oznaÿenie týkajúce sa
ošetrovania. aaj www.sartex.ch
Na webovej stránke www.cleanright.eu
nájdete množstvo āalších informácií
o pracích, ošetrovacích a ÿistiacich
prostriedkoch na súkromné použitie.
ʋ

ʋ

ʋ

ʋ

ʋ
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Univerzálne pracie prostriedky
s optickými zjasīovaþmi
vhodné na bielu bielizeĳ na vyvárku
z ĩanu alebo bavlny
Program: Bavlna /
studená - max. 90 °C
Pracie prostriedky na farebnú
bielizeī bez bielidla a optických
zjasīovaþov
Vhodný na farebná bielizeĳ z ĩanu
alebo bavlny
Program: Bavlna /
studená - max. 60°C
Pracie prostriedky na farebnú/
jemnú bielizeī bez optických
zjasīovaþov
Vhodný na farebnú bielizeĳ
z nekrÿivých vlákien, syntetických
vlákien
Program: Nekrÿivá bielizeĳ /
studená - max. 60°C
Pracie prostriedky na jemnú
bielizeī
Vhodné na chúlostivé jemné textílie,
hodváb alebo viskózu
Program: Jemná bielizeĳ/Hodváb /
studená - max. 40°C
Pracie prostriedky na vlnu
Vhodné na vlnu
Program: Vlna /
studená - max. 40 °C

Úspora energie a pracieho
prostriedku
Pri mierne alebo normálne zneÿistenej
bielizni je možná úspora energie
(znížením teploty prania) a pracích
prostriedkov.

Úspora

Zneÿistenie/Upozornenie

Znížená teplota
a množstvo pracieho
prostriedku podīa
odporúÿaného
dávkovania

Ĩahko zneÿistené
Nie sú viditeīné žiadne
zneÿistenia a škvrny.
Obleÿenie nasalo pach tela,
napr.:
ʋ
īahké letné/športové
obleÿenie (nosené
niekoīko hodín)
ʋ
triÿká, košele, blúzky
(nosené max. 1 deĵ)
ʋ
posteīná bielizeĵ
a uteráky pre hostí
(používané 1 deĵ)
Normálne zneÿistené
Viditeīné zneÿistenie/alebo
málo miernych škvľn, napr.
ʋ
triÿká, košele, blúzky
(prepotené, viackrát
nosené)
ʋ
uteráky, posteīná
bielizeĵ (používané
max. 1 týždeĵ)

Teplota podīa etikety
s informáciami
o ošetrovaní textílií
a množstvo pracieho
prostriedku podīa
odporúÿaného
dávkovania/silné
zneÿistenie

Silno zneÿistené
Zneÿistenia a/alebo škvrny
sú jasne viditeīné, napr.
utierky na riad, detská
bielizeĵ, pracovné odevy

Upozornenie: Pri dávkovaní všetkých
pracích/pomocných/ošetrujúcich
a ÿistiacich prostriedkov
bezpodmieneÿne dodržiavajte pokyny
výrobcov. a Strana 27

Prehĩad programov

sk

Prehġad programov
Programy na voliþi programov

mavorgpdĐhePr

Program/druh bielizne/pokyny

Nastavenia

Názov programu
Krátke objasnenie programu, príp. pre ktoré textílie je vhodný.

Max. náplĵ
voliteīné Teplota ;
(« = studená)
voliteīné Poÿet otáÿok pri
odstreāovaní ;
0 = bez odstreāovania, len
odÿerpanie
voliteīné prídavné nastavenia
programu*
Možné automatické dávkovanie:
ʋ
tekutého pracieho prostriedku
(ð)
ʋ
a aviváže (~)
dá sa zvoliŎ/zrušiŎ ä,
nedá sa zvoliŎ -

Bavlna (Cottons)
Odolné textílie, textílie z bavlny alebo īanu, vhodné na vyvárku.
Upozornenia
ʋ
Pri nastavení ecoPerfect ¢ je teplota prania nižšia ako
zvolená teplota. Pri zvláštnej požiadavke na dosiahnutie teploty
pracieho roztoku použite program bez nastavenia
ecoPerfect ¢, príp. s vyššou teplotou.
ʋ
Pri nastavení speedPerfect
sa hodí ako krátky program
na mierne zneÿistenú bielizeĵ.

9 kg/5*** kg

Ĩahko udržiavateĩné textílie (Easy-Care)
Textílie zo syntetických materiálov alebo zmesových tkanín

4 kg

« - 90 °C
0 – 1 600** ot/min
¢,

, , h, ¿, â, ñ, , ã

Prací prostriedok ä, aviváž ä

« - 60 °C
0 – 1 200** ot/min
¢,

, , h, ¿, â, ñ, , ã

Prací prostriedok ä, aviváž ä
*

Programy a prídavné nastavenia programov závisia od modelu. Programy/nastavenia, ktoré sú
k dispozícii, sa môžu voliŎ buā priamo na ovládacom paneli, alebo pod Āalšie programy programami,
príp. Možnosti (Options Ò).
** max. Otáÿky odstreāovania závisia od programu a modelu
*** redukovaná náplĵ pri nastavení speedPerfect
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Prehĩad programov

Program/druh bielizne/pokyny

Nastavenia

Mix (Mixed Fabrics)
Zmiešaná náplĵ pozostávajúca z bavlny a syntetických vlákien

4 kg
« - 40 °C
0 – 1 600** ot/min
¢,

, , h, ¿, â, ñ, , ã

Prací prostriedok ä, aviváž ä
Jemné / hodváb (Delicate / Silk)
Chúlostivé textílie napr. z hodvábu, saténu, syntetických vlákien
alebo zmesových tkanín (napr. hodvábne blúzky, hodvábne šály),
ktoré možno praŎ
Upozornenie: . Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeĵ
alebo hodváb, vhodný na pranie v práÿke.

2 kg

ÿ Vlna (Wool)
Textílie z vlny alebo s podielom vlny, ktoré možno praŎ ruÿne alebo
v práÿke.
Mimoriadne šetrný prací program na zabránenie zrážaniu bielizne
s dlhšími prestávkami programu (textílie ležia v pracom roztoku).
Upozornenia
ʋ
Vlna je živoÿíšneho pôvodu, napr. angora, alpaka, lama, ovca.
ʋ
Na pranie v práÿke používajte pracie prostriedky vhodné na
vlnu.

2 kg

Hygiena (Hygiene)
odolné textílie z bavlny alebo īanu
Upozornenie: . Z dôvodu dlhšieho ÿasu prania pri definovanej
teplote, vyššej hladiny vody a dlhšieho plákania je vhodný najmä pri
zvýšených hygienických nárokoch alebo obzvlášŎ chúlostivej
pokožke.

7 kg/5*** kg

Super 15’ / 30‘
Extra krátky program cca 15 / 30 minút, vhodný na īahko
zneÿistené malé dávky bielizne

2 / 3,5 kg

« - 40 °C
0 – 800** ot/min
¢,

, , h, ¿, â, 

Prací prostriedok ä, aviváž ä
« - 40 °C
0 – 800** ot/min
, ã
Prací prostriedok Ȣ, aviváž ä

« - 60 °C
0 – 1 600** ot/min
¢,

, , h, ¿, â, ñ, , ã

Prací prostriedok ä, aviváž ä
« - 40 °C
0 – 1 200** ot/min
Prací prostriedok ä, aviváž ä

*

Programy a prídavné nastavenia programov závisia od modelu. Programy/nastavenia, ktoré sú
k dispozícii, sa môžu voliŎ buā priamo na ovládacom paneli, alebo pod Āalšie programy programami,
príp. Možnosti (Options Ò).
** max. Otáÿky odstreāovania závisia od programu a modelu
*** redukovaná náplĵ pri nastavení speedPerfect
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Prehĩad programov
Program/druh bielizne/pokyny

Nastavenia

Džínsy / tmavá bielizeĳ (Dark wash / Jeans)
tmavé textílie z bavlny a tmavé nekrÿivé textílie;
Textílie perte obrátené na rubovú stranu.

3,5 kg

sk

« - 40 °C
0 – 1 200** ot/min
¢,

, , h, ¿, â, ñ, , ã

Prací prostriedok ä, aviváž ä
Outdoor *
Obleÿenie odolné proti vplyvom poÿasia a outdoorové obleÿenie
s membránovým povrchom a hydrofóbnymi textíliami
Upozornenia
ʋ
Použite špeciálne pracie prostriedky vhodné na pranie
v práÿke, dávkovanie podīa údajov výrobcu do komory II.
ʋ
Bielizeĵ sa nesmie ošetrovaŎ avivážou.
ʋ
Pred praním dôkladne vyÿistite zásuvku na pracie prostriedky
(manuálne komory) od zvyškov aviváže.

max. 2 kg
« - 40 °C
0 – 800** ot/min
¢,

, h, ¿, , ã

Prací prostriedok -, aviváž -

*

Programy a prídavné nastavenia programov závisia od modelu. Programy/nastavenia, ktoré sú
k dispozícii, sa môžu voliŎ buā priamo na ovládacom paneli, alebo pod Āalšie programy programami,
príp. Možnosti (Options Ò).
** max. Otáÿky odstreāovania závisia od programu a modelu
*** redukovaná náplĵ pri nastavení speedPerfect
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Prehĩad programov

Program/druh bielizne/pokyny

Nastavenia

Košele / blúzky (Shirts / Business)
Nežehlivé košele/blúzky z bavlny, īanu, syntetických vlákien alebo
zmesových tkanín
Upozornenia
ʋ
Pri nastavení Ĩahké žehlenie (Easy-Iron â) sa košele/blúzky
iba krátko zaÿnú odstreāovaŎ, aby sa zavesili celkom mokré.
ɤ> Samožehliaci efekt
ʋ
Košele/blúzky z hodvábu/jemných materiálov perte na
programe Jemné / hodváb (Delicate / Silk).

max. 2 kg

Perie (Down Wear) *
Textílie, vankúše, posteīné prikrývky plnené páperím ktoré možno
praŎ v práÿke; hodí sa aj na výplne so syntetickými vláknami
Upozornenie: . Veīké kusy perte jednotlivo. Používajte prací
prostriedok pre jemnú bielizeĵ – všimnite si oznaÿenie týkajúce sa
ošetrovania. Prací prostriedok dávkujte šetrne.

max. 2 kg

Záclony (Curtains) *
3,5 kg Ŏažkých závesov alebo 25 – 30 m² īahkých záclon
Upozornenia
ʋ
Znížené otáÿky pri odstreāovaní alebo závereÿnom
odstreāovaní.
ʋ
Na pranie v práÿke používajte pracie prostriedky vhodné na
záclony.
ʋ
Výrobné prednastavenia má tlaÿidlo Predpranie
(Prewash ). Ak sa nemá použiŎ predpranie, tlaÿidlo
deaktivujte.

max. 3,5 kg

*

« - 60 °C
0 – 800** ot/min
¢,

, , h, ¿, â, ñ, , ã

Prací prostriedok ä, aviváž ä

« - 60 °C
0 – 1 200** ot/min
¢,

, h, ¿, 

Prací prostriedok Ȣ, aviváž ä
« - 40 °C
0 – 800** ot/min
¢,

, , h, ¿, ñ , , ã

Prací prostriedok ä, aviváž ä

Programy a prídavné nastavenia programov závisia od modelu. Programy/nastavenia, ktoré sú
k dispozícii, sa môžu voliŎ buā priamo na ovládacom paneli, alebo pod Āalšie programy programami,
príp. Možnosti (Options Ò).
** max. Otáÿky odstreāovania závisia od programu a modelu
*** redukovaná náplĵ pri nastavení speedPerfect
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Prehĩad programov
Program/druh bielizne/pokyny

Nastavenia

þistenie bubna (Drum Clean)
Program na ÿistenie a údržbu bubna a nádrže na prací roztok, napr.
pred 1. praním, pri ÿastom praní na nízkej teplote (40 °C a nižšej)
alebo pri vzniku zápachu pri dlhšom nepoužívaní. Indikátor þistenie
bubna bliká, keā sa dlhší ÿas nepoužíval program s teplotou 60 °C
alebo vyššou.
Upozornenia
ʋ
Program na údržbu bubna použite bez bielizne.
ʋ
Použite univerzálny prášok na pranie alebo bieliaci prací
prostriedok. Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu
odporúÿaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte
prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú
bielizeĵ.

0 kg

Plákanie (Rinse / Freshen Up) *
Extra plákanie s odstreāovaním

-

sk

80, 90 °C
1 200 ot/min
ã
Prací prostriedok -, aviváž -

0 – 1 600** ot/min
¿, h, , â
Prací prostriedok Ȣ, aviváž ä

Odstreāovanie (Spin) *
Extra odstreāovanie s voliteīným poÿtom otáÿok.

0 – 1 600** ot/min
â
Prací prostriedok -, aviváž -

Odÿerpanie vody (Drain) *
plákacej vody, napr. po nastavení  (Stop plákania = bez
závereÿného odstreāovania)

Prací prostriedok -, aviváž -

*

Programy a prídavné nastavenia programov závisia od modelu. Programy/nastavenia, ktoré sú
k dispozícii, sa môžu voliŎ buā priamo na ovládacom paneli, alebo pod Āalšie programy programami,
príp. Možnosti (Options Ò).
** max. Otáÿky odstreāovania závisia od programu a modelu
*** redukovaná náplĵ pri nastavení speedPerfect
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Prehĩad programov

Program/druh bielizne/pokyny

Nastavenia

Outdoor/impregnácia (Outdoor / Water proofing) *
Pranie s následnou impregnáciou textílií odolných proti vplyvom
poÿasia a outdoorového obleÿenia s membránovým povrchom
a hydrofóbnymi textíliami

max. 1 kg
« - 40 °C
0 – 800** ot/min

¢,
, h, ¿, , ã
1. Zvoīte program.
Prací
prostriedok
-, aviváž 2. Špeciálny prací prostriedok pre outdoorové textílie nadávkujte
do komory ¼ ½.
3. Stlaÿte tlaÿidlo Ø. Pred posledným plákacím cyklom sa
program zastaví. Dodržte upozornenie v indikaÿnom poli.
4. Nadávkujte do komory ¼ ½ impregnaÿný prostriedok (max.
170 ml).
5. Stlaÿte tlaÿidlo Ø. Dodatoÿné ošetrenie bielizne podīa údajov
výrobcu.
Upozornenia
Použite špeciálne pracie prostriedky vhodné na pranie
v práÿke, dávkovanie podīa údajov výrobcu:
ʋ
Bielizeĵ sa nesmie ošetrovaŎ avivážou.
ʋ
Pred praním dôkladne vyÿistite zásuvku na pracie prostriedky
(manuálne komory) od zvyškov aviváže.
ʋ

Auto 40° (Automatic auto 40°) *
Pre odolné textílie.
Stupeĵ zneÿistenia a druh textílie sa automaticky zaregistruje
a priebeh prania, ako aj inteligentné dávkovanie sa optimálne
prispôsobia.

max. 6 kg
40 °C
1 400** ot/min
, ã
Prací prostriedok ä, aviváž ä

Auto 30° (Automatic Soft auto 30°) *
šetrné ošetrovanie bielizne;
Stupeĵ zneÿistenia a druh textílie sa automaticky zaregistruje
a priebeh prania, ako aj inteligentné dávkovanie sa optimálne
prispôsobia.

max. 3,5 kg
30 °C
1 000** ot/min
, ã
Prací prostriedok ä, aviváž ä

*

Programy a prídavné nastavenia programov závisia od modelu. Programy/nastavenia, ktoré sú
k dispozícii, sa môžu voliŎ buā priamo na ovládacom paneli, alebo pod Āalšie programy programami,
príp. Možnosti (Options Ò).
** max. Otáÿky odstreāovania závisia od programu a modelu
*** redukovaná náplĵ pri nastavení speedPerfect
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Prednastavenia programu
Program/druh bielizne/pokyny

Nastavenia

Auto 60° (Automatic Intensive auto 60°) *
intenzívnejšie ošetrovanie bielizne;
Stupeĵ zneÿistenia a druh textílie sa automaticky zaregistruje
a priebeh prania, ako aj inteligentné dávkovanie sa optimálne
prispôsobia.

max. 6 kg

sk

60 °C
1 400** ot/min
, ã
Prací prostriedok ä, aviváž ä

*

Programy a prídavné nastavenia programov závisia od modelu. Programy/nastavenia, ktoré sú
k dispozícii, sa môžu voliŎ buā priamo na ovládacom paneli, alebo pod Āalšie programy programami,
príp. Možnosti (Options Ò).
** max. Otáÿky odstreāovania závisia od programu a modelu
*** redukovaná náplĵ pri nastavení speedPerfect

Škrobenie
Upozornenie: Bielizeĳ nemá byŌ
ošetrená avivážou.
1. Spotrebiÿ zapnite.
2. Zvoĩte program Plákanie.
3. Nadávkujte tekutý škrob podĩa
údajov výrobcu do komory ¼ ½
(v prípade potreby ju najskôr
vyÿistite).
4. Stlaÿte tlaÿidlo Ø.

Farbenie/odfarbovanie
Farbenie len v rozsahu bežnom
v domácnosti. Soĩ môže ušĩachtilú oceĩ
porušiŌ! Dodržiavajte údaje výrobcu
farbiva!
Bielizeĳ neodfarbujte v práÿke!.

 Prednastavenia
programu

Predvolené nastavenia programu sa po
výbere programu zobrazia v hlavnom
menu.
Indikaÿné pole a Strana 11

maurgopinevatsdPr

Prednastavenia môžete zmeniŌ:
ʋ
Teplota , Poÿet otáÿok pri
odstreāovaní a Zostávajúci ÿas kým
sa zobrazujú šípky v hlavnom menu
a/alebo
ʋ
iDos nastavenia a Strana 11,
a Strana 22
Prehĩad všetkých nastavení voliteĩných
v závislosti od programu nájdete od
a Strana 15.

Teplota
(Temperature)
Pred a poÿas priebehu programu
môžete v závislosti od progresu
programu zmeniŌ nastavenú teplotu.
Maximálna nastaviteĩná teplota závisí od
zvoleného programu.
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Prednastavenia programu

Poþet otáþok pri odstreĀovaní
(Spin)
Pred a poÿas priebehu programu
môžete v závislosti od progresu
programu zmeniŌ poÿet otáÿok pri
odstreāovaní (v ot/min, otáÿky za
minútu).
Maximálne nastaviteĩné otáÿky závisia
od zvoleného programu a modelu.
Nastavenie 0: Bez odstreāovania, voda
sa len odÿerpá. Bielizeĳ zostane ležaŌ
mokrá v bubne, na bielizeĳ, ktorá sa
nemá odstreāovaŌ.

Zostávajúci þas
(Finish in)
Po voĩbe programu sa v hlavnom menu
zobrazí ÿas trvania programu.
Pred spustením programu môžete
koniec programu predvoliŌ v hodinových
krokoch (h = hodina) do maximálne
24 h.
Po spustení programu sa zobrazuje
a odpoÿítava zvolený poÿet hodín, napr.
8h do zaÿiatku spustenia pracieho
programu. Potom sa zobrazí ÿas trvania
programu.
Upozornenie: þas trvania programu sa
poÿas priebehu programu automaticky
prispôsobuje. Zmeny prednastavení
programu, príp. nastavení programu,
možností, zistenia peny, zistenia
nevyváženosti, náplne alebo zneÿistenia
môžu viesŌ aj k zmene trvania
programu.
Po spustení programu, kým sa
odpoÿítava predvolený poÿet hodín,
môžete zmeniŌ poÿet hodín takto:
1. Stlaÿte tlaÿidlo Ø.
2. Tlaÿidlom Zostávajúci þas zmeĳte
poÿet hodín.
3. Stlaÿte tlaÿidlo Ø.
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Po spustení programu, kým sa trvanie
programu odpoÿítava, môžete v prípade
potreby doložiŌ alebo vybraŌ bielizeĳ.
a Strana 28

Nastavenia i-Dos
Vaša práÿka je vybavená inteligentným
dávkovacím systémom na tekuté pracie
prostriedky a aviváž (príp. pracie
prostriedky pri nastavení Obsah
nádržky: prací prostriedok (content:
Detergent) a Strana 34).
Dávkovanie pracieho prostriedku
a aviváže prebieha pri väÿšine
programov vašej práÿky automaticky.
Nastavenia i-Dos zostanú po vypnutí
spotrebiÿa zachované.
Výrobné prednastavenia pre:
ʋ
i-Dos ð : ¤
prací prostriedok na ĩahko
zneÿistenú bielizeĳ
ʋ
i-Dos ~Ið : ¥
aviváž pre normálne mäkkú bielizeĳ
i-Dos ð pre prací prostriedok
Intenzita dávkovania
¦
silné (strong): silne zneÿistená bielizeĵ,
príp. bielizeĵ so škvrnami
¥

stredné (normal): normálne zneÿistená
bielizeĵ

¤

malé (light): īahko zneÿistená bielizeĵ

|

vyp. (off): automatické dávkovanie
zrušené,
manuálne dávkovanie a Strana 33

Pred spustením pracieho programu
môžete zmeniŌ nastavenia
automatického dávkovania pracieho
prostriedku. Upozornenia týkajúce sa
stupĳa zneÿistenia nájdete na
a Strana 14

Prídavné nastavenia programu/možnosti

sk

i-Dos ~ pre aviváž

ecoPerfect ¢

Intenzita dávkovania
¦
silné (strong): veīmi mäkká bielizeĵ

Energeticky optimalizované pranie
vāaka zníženiu teploty pri
porovnateĩnom pracom úÿinku
k zvolenému programu bez nastavenia
ecoPerfect ¢.

¥

stredné (normal): normálne mäkká
bielizeĵ

¤

malé (light): málo mäkká bielizeĵ

|

vyp. (off): automatické dávkovanie
zrušené

V závislosti od progresu programu
môžete zmeniŌ nastavenia
automatického dávkovania aviváže.

? Prídavné nastavenia
programu/možnosti
(* podġa modelu)

Dostupné nastavenia/možnosti závisia
od modelu.
Voĩbou rôznych nastavení/možností
v závislosti od zvoleného programu
môžete proces prania ešte lepšie
prispôsobiŌ vašej bielizni.

itsmonža/urgpinevatsédíPr

Nastavenia sa dajú zvolił:
ʋ
príslušným tlaÿidlom na ovládacom
paneli alebo
ʋ
tlaÿidlom Možnosti (Options Ò).
a Strana 10
Prehĩad všetkých āalších nastavení,
ktoré sú voliteĩné podĩa programu,
nájdete od a Strana 15.

speedPerfect
Na pranie za kratší ÿas pri
porovnateĩnom pracom úÿinku, avšak
s vyššou spotrebou energie,
k zvolenému programu bez nastavenia
speedPerfect
.

Predpranie *
(Prewash )
Voliteĩné nastavenia:
zap. - vyp. (on - off)
Na silno zneÿistenú bielizeĳ.
Upozornenia
ʋ
Pri zvolenom inteligentnom
dávkovaní sa prací prostriedok
automaticky dávkuje na predpranie
a hlavné pranie.
ʋ
Na silno zneÿistenú bielizeĳ pri
voĩbe programu s predpraním
spravidla staÿí i-Dos dávkovanie
stredné.
ʋ
Pri manuálnom dávkovaní rozdeĩte
prací prostriedok na predpranie
a hlavné pranie. Prací prostriedok na
predpranie dajte do bubna a prací
prostriedok na hlavné pranie dajte
do komory ¼ ½.

Plákanie plus *
(Extra Rinse h)
Voliteĩné nastavenia:
ò
+ 1 plákací cyklus ( +1 Rinse)
ó
+ 2 plákacie cykly (+2 Rinses)
ó
+ 3 plákacie cykly (+3 Rinses)
vyp. (off)
Prídavné plákacie cykly v závislosti od
programu, dlhší ÿas trvania programu
pri mimoriadne citlivej pokožke a/alebo
v oblastiach s veĩmi mäkkou vodou.

Upozornenie: Neprekraÿujte
maximálne množstvo náplne.
Prehĩad programov a Strana 15
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Prídavné nastavenia programu/možnosti

Voda plus *
(Water Plus v)
Voliteĩné nastavenia:
zap. - vyp. (on - off)
Zvýšená hladina vody, šetrné ošetrenie
bielizne.

Ġahké žehlenie *
(Easy-Iron â)
Voliteĩné nastavenia:
zap. - vyp. (on - off)
Redukuje pokrÿenie pomocou
špeciálneho priebehu odstredenia
s následným natriasaním bielizne
a redukovanými otáÿkami
odstreāovania.
Upozornenie: Zvýšená zvyšková
vlhkosŌ bielizne.

Namáþanie *
(Soaking ñ)
Voliteĩné nastavenia:
zap. - vyp. (on - off)
Pred hlavným pracím cyklom zostane
bielizeĳ ležaŌ dlhšie vo vode, aby
sa rozpustili intenzívne zneÿistenia.
Použite pri mimoriadne odolných
zneÿisteniach.
Dávkujte prací prostriedok systémom iDos alebo ho dajte podĩa údajov
výrobcu do komory ¼ ½.

Upozornenia
Vložte bielizeĳ rovnakej farby.
ʋ
Keā vaša práÿka neponúka túto
možnosŌ, bielizeĳ môžete namoÿiŌ
takto:
1. Zvoĩte i-Dos alebo prací prostriedok
nadávkujte manuálne podĩa údajov
výrobcu do komory ¼ ½.
2. Nastavte program Bavlna 30 °C
a stlaÿte tlaÿidlo Ø.
3. Asi po 10 minútach stlaÿte tlaÿidlo
Ø. Bielizeĳ zostane ležaŌ
v namáÿacom roztoku.
4. Po želanom ÿase namáÿania stlaÿte
znova tlaÿidlo Ø, ak sa má
v pokraÿovaŌ alebo sa má program
zmeniŌ.
Upozornenie: Nie je potrebný
žiaden āalší prací prostriedok,
namáÿací roztok bude použitý na
pranie.
ʋ

Stop pláchanie *
(Rinse Hold )
Voliteĩné nastavenia:
zap. - vyp. (on - off)
Po poslednom plákaní zostane bielizeĳ
ležaŌ vo vode. Ukonÿenie programu
a Strana 29

Noþný program *
(Silent Wash ã)
Voliteĩné nastavenia:
zap. - vyp. (on - off)
Redukované hodnoty hluÿnosti vāaka
špeciálnemu rytmu prania
a odstreāovania a deaktivovanému
akustickému signálu pre ukonÿenie.
Najmä vhodný na pranie v noci.
Upozornenie: Ĩahko zvýšená zvyšná
vlhkosŌ bielizne.
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Obsluha spotrebiÿa

 Obsluha spotrebiþa
Príprava práþky

aþibertopsahuOlb

Upozornenie: Práÿka musí był
odborne nainštalovaná a pripojená. od
a Strana 47
1.
2.
3.
4.

Zastrÿte sieŌovú zástrÿku.
Otvorte vodovodný kohútik.
Otvorte dvierka.
Skontrolujte, ÿi je bubon kompletne
vyprázdnený. V prípade potreby ho
vyprázdnite. Iba tak je zaruÿená
bezchybná funkcia indikácie
množstva náplne. a Strana 35
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menu s prednastaveniami programov
pre zvolený program:
ʋ
teplota,
ʋ
otáÿky pri odstreāovaní,
ʋ
ÿas trvania programu,
ʋ
i-Dos nastavenia,
ʋ
príp. prídavné nastavenia
ʋ
a upozornenia týkajúce sa spotreby
vody a energie. a Strana 7
Pri spotrebiÿoch s vnútorným
osvetlením bubna:
Po zapnutí spotrebiÿa, po otvorení
a zatvorení vkladacích dvierok, ako aj
po spustení programu bude bubon
osvetlený. Osvetlenie zhasne
automaticky.
Môžete:
ʋ
použiŌ prednastavenia programov
a vložiŌ bielizeĳ a Strana 26,
ʋ
alebo zmeniŌ prednastavenia
programov a/alebo zvoliŌ prídavné
nastavenia.

Zapnutie spotrebiþa/výber
programu
Stlaÿte tlaÿidlo . Spotrebiÿ je zapnutý.
V indikaÿnom poli sa zobrazí logo
Siemens a rozsvietia sa všetky
indikaÿné kontrolky.
Následne sa vždy zobrazí výrobne
prednastavený program Bavlna.
Môžete:
ʋ
použiŌ tento program alebo
ʋ
zvoliŌ iný program na ovládacom
paneli alebo
ʋ
zvoliŌ program pod ÿalšie programy
. a Strana 11
Upozornenie: Ak ste aktivovali detskú
poistku, musíte ju najprv deaktivovaŌ
a až potom budete môcŌ nastaviŌ iný
program.
Na voliÿi programov svieti kontrolka
a v indikaÿnom poli sa objaví hlavné

Zmena prednastavení
programu
Môžete použiŌ alebo zmeniŌ
prednastavenia pre tento prací cyklus.
Na tento úÿel stláÿajte príslušné tlaÿidlo
dovtedy, kým sa nezobrazí požadované
nastavenie. a Strana 21
Upozornenie: Pri dlhšom dotyku
tlaÿidla prebiehajú nastavované hodnoty
automaticky.
Nastavenia sú aktívne bez potvrdenia.
Po vypnutí spotrebiÿa zostanú i-Dos
nastavenia pre ~ I ð a ð zachované.
Všetky ostatné nastavenia nezostanú
zachované a musia sa pri novej voĩbe
znovu nastaviŌ.
Prednastavenia programu
a Strana 15
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Obsluha spotrebiÿa

Voġba dodatoþných nastavení
programu

Vloženie bielizne do bubna

Voĩbou prídavných nastavení/možností
môžete proces prania ešte lepšie
prispôsobiŌ vašej bielizni.
Nastavenia možno v závislosti od
progresu programu zvoliŌ, príp. zrušiŌ.
a Strana 11
Kontrolky tlaÿidiel ecoPerfect ¢
a speedPerfect
svietia, keā je
nastavenie aktívne.
Ostatné nastavenia sa zobrazia
symbolom v indikaÿnom poli, keā je
nastavenie aktívne.
Pri viacstupĳových nastaveniach
prebiehajú pri dlhšom dotyku tlaÿidiel
nastavenia automaticky.
Nastavenia nezostanú po vypnutí práÿky
zachované.
Prídavné nastavenia programu/
možnosti a Strana 23

Nebezpeþenstvo ohrozenia života!
Kúsky bielizne vopred ošetrené
ÿistiacimi prostriedkami obsahujúcimi
rozpúšŌadlá, napr. odstraĳovaÿe škvļn/
prací benzín, môžu po vložení spôsobiŌ
výbuch.
Kúsky bielizne je nutné predtým
dôkladne ruÿne prepraŌ.

 Varovanie

Roztriedenú bielizeĳ vložte rozloženú do
bubna. V indikaÿnom poli sa zobrazí
obrazovka náplne pre zvolený program,
napr. pre Ġahko udržiavateġné textílie .

7RPDWH
'RVDJHDXWRPDWLF 'iYNRYDQLHDXWRPDWLFNp
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%DE\QDKUXQJ

Pri plnení sa postupový diagram plnenia
zapĥĳa. Ak je max. náplĳ prekroÿená,
postupový diagram bliká. Dodržiavajte
maximálnu uvedenú náplĳ. Nadmerná
náplĳ znižuje úÿinok prania a spôsobuje
pokrÿenie.
Upozornenia
ʋ
Zmiešajte veĩké a malé kusy
bielizne. Rôzne veĩkosti kusov
bielizne sa pri odstreāovaní lepšie
rozdelia. Jednotlivé kusy bielizne
môžu viesŌ k nevyváženosti.
ʋ
Poÿkajte s vkladaním bielizne, kým
sa neprestane zobrazovaŌ logo
Siemens.
ʋ
Obrazovka náplne sa zobrazí pri
otvorení dvierok alebo pri zmene
množstva bielizne.
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Dávkovanie a plnenie pracieho
a ošetrovacieho prostriedku
Dávkovanie pracieho prostriedku
a aviváže prebieha pri väÿšine
programov vašej práÿky automaticky,
je v týchto programoch výrobne
prednastavené a môže sa zmeniŌ.
a Strana 15
Navyše k inteligentnému dávkovaniu je
možné v prípade potreby do komory
¼ ½ manuálne pridávaŌ pomocný prací
prostriedok (napr. zmäkÿovadlo, bieliaci
prostriedok alebo soĩ na škvrny).
a Strana 33
Pri programoch bez inteligentného
dávkovania alebo na želanie (potom
nastavte inteligentné dávkovanie na |
(vyp.)) sa pridá prací prostriedok
manuálne do komory ¼ ½.
a Strana 33

Šípky budú podĩa progresu programu
zobrazené alebo skryté. Zobrazujú
nastavenia programu/možnosti, ktoré
možno poÿas progresu programu
zmeniŌ/pridaŌ.
Objasnenie niektorých krokov
priebehu programu:
ʋ

V indikaÿnom poli sa znovu zobrazí
hlavné menu pre zvolený program.
Na spustenie programu zvoĩte tlaÿidlo
Ø.
V indikaÿnom poli bude poÿas prania
na postupovom diagrame zobrazený
postup programu. Poÿas pracieho cyklu
sa postupový diagram zapĥĳa a udáva
informácie o aktuálnom progrese
programu.

Množstevná automatika je aktívna
(Load adjust active) a Strana 35
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ʋ

Spustenie programu
Dávajte pozor, aby sa bielizeĳ
nezacvikla medzi dvierka a gumenú
manžetu a zatvorte dvierka.

sk

ʋ

ʋ

Predpranie, pranie, plákanie,
odstreĀovanie, odþerpanie ...
(Pre-washing, Washing, Rinsing,
Spin, Drain ...) sa zobrazia
v priebehu pracieho cyklu.
Prídavné plákanie kvôli pene
(Extra rinse: foam)
Upozornenie: Zistenie peny
Ak sa v indikaÿnom poli navyše
zobrazí Zistenie peny (Foam has
been detected), práÿka zistila poÿas
pracieho programu príliš veĩa peny
a potom automaticky zaradila viac
plákacích cyklov na odstránenie
peny.
Pri āalšom pracom cykle s rovnakou
náplĳou dávkujte menej pracieho
prostriedku.
Āalšie indikácie a Strana 41

Program zaistite proti neúmyselnému
prestaveniu, zvoĩte detskú poistku.
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Detská poistka
(Child Lock 3 sec.)
Práÿku môžete zabezpeÿiŌ proti
neúmyselnej zmene nastavených
funkcií.
Na aktivovanie/deaktivovanie stlaÿte
obidve tlaÿidlá Detská poistka
(Child Lock 3 sec.) asi na 3 sekundy.
a Strana 10
V indikaÿnom poli sa objaví
s Aktivovaná detská poistka
(Childlock has been activated).
Asi po 3 sekundách sa zobrazenie
prepne naspäŌ do hlavného menu.
Ak bude pri aktivovanej detskej poistke
prestavený voliÿ programu alebo
zvolené tlaÿidlo, krátkodobo zabliká
symbol s.
Upozornenia
ʋ
Detská poistka sa dá aktivovaŌ
v každom stave spotrebiÿa.
ʋ
Detská poistka zostane aktivovaná aj
po vypnutí práÿky. Potom pred
āalším výberom programu
deaktivujte detskú poistku.
ʋ
Keā sa spotrebiÿ vypne poÿas
priebehu programu a pri aktívnej
detskej poistke, pri opätovnom
zapnutí bude program pokraÿovaŌ.

Doplnenie bielizne
Po spustení programu môžete v prípade
potreby doložiŌ bielizeĳ alebo ju vybraŌ.
Na tento úÿel zvoĩte tlaÿidlo Ø.
Kontrolka tlaÿidla Ø bliká a spotrebiÿ
kontroluje, ÿi je doplnenie bielizne
možné.
Keā sa objaví v indikaÿnom poli
Prestávka: Doplnenie možné (Pause:
Reload is possible), možno doložiŌ
bielizeĳ.
Na pokraþovanie programu zvoġte
tlaÿidlo Ø.Program bude automaticky
pokraÿovaŌ.
28

Upozornenia
ʋ
Pri dopĥĳaní bielizne nenechávajte
dvierka dlhší ÿas otvorené – mohla
by vytekaŌ voda presakujúca
z bielizne.
ʋ
Pri vysokej hladine vody, vysokej
teplote alebo ak sa bubon toÿí,
ostanú dvierka z bezpeÿnostných
dôvodov zablokované a doplnenie
bielizne nie je možné. Dbajte na
upozornenia v indikaÿnom poli.
ʋ
Indikácia množstva náplne nie je pri
doplnení bielizne aktívna.

Zmena programu
Ak ste omylom spustili nesprávny
program, môžete ho zmeniŌ takto:
1. Stlaÿte tlaÿidlo Ø.
2. Zvoĩte iný program.
3. Stlaÿte tlaÿidlo Ø. Nový program
zaÿne od zaÿiatku.

Prerušenie programu
Pri programoch s vysokou teplotou:
1. Stlaÿte tlaÿidlo Ø.
2. Nechajte bielizeĳ vychladnúŌ: Zvoĩte
Plákanie .
3. Stlaÿte tlaÿidlo Ø.
Pri programoch s nízkou teplotou:
1. Stlaÿte tlaÿidlo Ø.
2. Zvoĩte OdstreĀovanie alebo
Odþerpanie vody.
3. Stlaÿte tlaÿidlo Ø.

Obsluha spotrebiÿa

Koniec programu Stop
plákanie

Vyberanie bielizne/Vypnutie
spotrebiþa

V indikaÿnom poli sa zobrazí:

1. Otvorte dvierka a vyberte bielizeĳ.
Dbajte na upozornenia
v signalizaÿnom poli.
2. Stlaÿte tlaÿidlo . Spotrebiÿ je
vypnutý.
3. Zatvorte vodovodný kohútik.
Upozornenie: Nie je potrebné pri
modeloch s Aquastop.

7RPDWH
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Program bude pokraÿovaŌ, keā:
ʋ
zvolíte program OdstreĀovanie
(príp. zmeníte otáÿky odstreāovania)
alebo Odþerpanie vody.
ʋ
zvolíte tlaÿidlo Ø.
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Upozornenia
ʋ
Nezabudnite v bubne žiadne kúsky
bielizne. Pri āalšom praní sa môžu
zraziŌ alebo zafarbiŌ.
ʋ
Odstráĳte príp. cudzie telesá
z bubna a gumovej manžety –
nebezpeÿenstvo tvorby hrdze.
ʋ
Gumenú manžetu utrite do sucha.

Ukonþenie programu
V indikaÿnom poli sa zobrazí Ë Hotovo,
vyberte bielizeī. Kontrolka tlaÿidla Ø je
vypnutá.
V indikaÿnom poli sa objaví Ë Hotovo,
vyberte bielizeī (Finished, remove
washing). Kontrolka tlaÿidla Ø je
vypnutá.

Upozornenia
ʋ
Nechajte dvierka a zásuvku na
pracie prostriedky otvorené, aby
mohla vyschnúŌ zvyšková voda.
ʋ
Poÿkajte vždy až na koniec
programu, pretože inak môže byŌ
spotrebiÿ ešte zablokovaný. Potom
spotrebiÿ zapnite a poÿkajte na
odblokovanie.
ʋ
Keā po skonÿení programu zhasne
indikaÿné pole, režim energetickej
úspory je aktívny. Na aktivovanie
stlaÿte ĩubovoĩné tlaÿidlo.
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Inteligentný dávkovací systém

D Inteligentný dávkovací
systém

Inteligentný dávkovací systém
v zásuvke na pracie
prostriedky

métsyícavokádýntegiltnI

i-Dos Inteligentný dávkovací systém
Vaša práÿka je vybavená inteligentným
dávkovacím systémom na tekuté pracie
prostriedky a aviváž.
V zásuvke na pracie prostriedky na to
máte k dispozícii i-Dos nádržky « a ~/
«. Môžete zvoliŌ, ÿi chcete použiŌ jeden
tekutý prací prostriedok a jednu aviváž
alebo dva tekuté pracie prostriedky.
Zmena obsahov nádržky a Strana 34
«
~«
¼ ½

( Nádržka « (1,3 l) na tekutý prací
prostriedok
0 Nádržka ~/« (0,5 l) na aviváž
(alebo prací prostriedok pri zmene
obsahov nádržky)
8 Komora ¼ ½ na manuálne
dávkovanie
V závislosti od zvoleného programu
a nastavení budú prostredníctvom
nádržiek i-Dos dávkované optimálne
množstvá pracieho prostriedku/aviváže.
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Uvedenie do prevádzky/
naplnenie dávkovacej nádržky
Pri výbere pracích a ošetrovacích
prostriedkov dodržiavajte pokyny
výrobcov. Pre všetky farebné textílie
z bavlny a syntetických vlákien vhodné
na pranie v práÿkach, odporúÿame
tekuté a gélovité univerzálne pracie
prostriedky a pracie prostriedky na
farebnú bielizeĳ.
Upozornenia
ʋ
Používajte iba samoteÿúce tekuté
produkty a gély, ktorých pridanie do
zásuvky na pracie prostriedky sa
odporúÿa výrobcom.
ʋ
Nemiešajte rôzne tekuté pracie
prostriedky. Pri zmene tekutého
pracieho prostriedku (typ, výrobca...)
dávkovaciu nádržku úplne
vyprázdnite a vyÿistite. a Strana 37
ʋ
Nepoužívajte prostriedky obsahujúce
rozpúšŌadlá, leptavé alebo
plynotvorné prostriedky (napr. tekuté
bielidlo).
ʋ
Nemiešajte prací prostriedok
a aviváž.
ʋ
Nepoužívajte nadmerne
koncentrované alebo silno zhustené
výrobky.
ʋ
Aby sa zabránilo zaschnutiu,
nenechajte kryt dlhší ÿas otvorený.

Inteligentný dávkovací systém
Naplnenie dávkovacích nádržiek:
Dávkovacie nádržky v zásuvke na
pracie prostriedky sú na krytoch
príslušne oznaÿené:
ʋ
« Univerzálny prací prostriedok
ʋ
~/« Aviváž
1. Vytiahnite zásuvku na pracie
prostriedky.
2. Otvorte plniace vieÿko.
3. Naplĳte prací prostriedok/aviváž.
Nenapĥĳajte nad znaÿku max.

4. Zatvorte plniace vieÿko.
5. Zásuvku na pracie prostriedky
pomaly úplne zasuĳte.
Úplne zasunutá zásuvka na pracie
prostriedky bude pri zapnutom
spotrebiÿi indikovaná:
ʋ
rozsvietením príslušnej indikácie na
rukoväti zásuvky pri zvolenom
inteligentnom dávkovaní i-Dos ð, iDos ~Ið.
ʋ
jedným bliknutím indikácie
a následným vypnutím, keā nie je
zvolené inteligentné dávkovanie.
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Pri každodennom používaní
Svetelné indikácie v rukoväti zásuvky:

ʋ

ʋ

Indikácia svieti, ak je pre príslušnú
nádržku zvolené inteligentné
dávkovanie:
– ð pre nádržku « (prací
prostriedok),
– pri indikácii ~Ið pre
kombinovanú nádržku ~/« svieti
kontrolka pre aktuálne
zvýraznený obsah nádržky
~ pre aviváž/ðpre prací
prostriedok. a Strana 30
Indikácia bliká, ak pri zvolenom
inteligentnom dávkovaní nie je
dosiahnutá minimálna výška hladiny
v nádržke.

Výber/zrušenie inteligentného
dávkovania a prispôsobenie intenzity
dávkovania:
Inteligentné dávkovanie pracieho
prostriedku a aviváže je výrobne
predvolené vo všetkých povolených
programoch.
Prehĩad programov a Strana 15
Intenzita dávkovania pre prací
prostriedok ð je prednastavená na
ĩahké (ĩahko zneÿistená bielizeĳ) a pre
aviváž ~ na stredné (normálne mäkká
bielizeĳ) a je možné ju pre každý
program individuálne zmeniŌ.
a Strana 22
Dodatoÿne k inteligentnému dávkovaniu
je možné v prípade potreby cez komoru
¼ ½ manuálne pridávaŌ pomocný prací
prostriedok (napr. soĩ na škvrny).
a Strana 33
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Inteligentný dávkovací systém

Základné dávkované
množstvo
Základné dávkované množstvá
zodpovedajú:
ʋ

ʋ

pri pracích prostriedkoch –
odporúÿaniu výrobcu pre normálne
zneÿistenie a danú tvrdosŌ vody.
pri aviváži - odporúÿaniu výrobcu
pre strednú mäkkosŌ.

Potrebné údaje nájdete na obalovej
etikete pracieho prostriedku/aviváže
alebo sa informujte priamo u výrobcu.
Na zistenie tvrdosti vody použite
testovací prúžok alebo sa informujte
u príslušnej vodárenskej spoloÿnosti.
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Stupeĳ
zneÿistenia ɔ
TvrdosŌ vody
ɕ

veĩmi
silno

Tu je príklad pre dávkovanie pracieho
prostriedku na obalovej etikete:

silno

Doplnenie pracieho prostriedku/
aviváže:
Blikanie príslušnej svetelnej indikácie pri
zvolenom inteligentnom dávkovaní
a príslušné upozornenie v indikaÿnom
poli oznamujú, že je nedosiahnutá
minimálna výška hladiny náplne. Obsah
ešte staÿí na cca 3 prania.
Rovnaký prací prostriedok alebo aviváž
je možné kedykoĩvek doplniŌ. Pri zmene
produktu/výrobcu odporúÿame najprv
vyÿistiŌ nádržky. a Strana 37
V prípade potreby nastavenie
základného dávkovaného množstva
prispôsobte.

Moja tvrdosł vody:

normálne

Upozornenie: Voĩba (zap./vyp.), ako aj
aktuálne zvolená intenzita dávkovania
nádržiek i-Dos ~!ð a i-Dos ð zostane
pre každý program až do nasledujúcej
zmeny zachovaná, aj keā sa práÿka
vypne.

mierne
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mäkká/stredná 55 ml 75 ml 120 ml 160 ml
tvrdá/
veīmi tvrdá

75 ml 95 ml 150 ml 180 ml

Výrobné nastavenie základného
dávkovaného množstva je regionálne
špecifické (napr. pre prací prostriedok
75 ml a pre aviváž 36 ml). Nastavte
základné dávkované množstvo pracieho
vášho pracieho prostriedku podĩa
tvrdosti vody a aviváže, aby sa
zachovali optimálne výsledky prania
a úpravy avivážou.
Upozornenia
ʋ
Ak používate silne koncentrované
pracie prostriedky, základné
dávkované množstvo redukujte.
ʋ
Ak by sa poÿas prania opakovane
prejavila silná tvorba peny,
skontrolujte, prosím, nastavenie
základného dávkovaného množstva
a intenzitu dávkovania.
Okrem toho môžu maŌ tekuté pracie
prostriedky sklon k nadmernej
tvorbe peny. V prípade správneho
nastavenia základného dávkovaného
množstva a intenzity dávkovania sa
odporúÿa potom zvoliŌ iný tekutý
prací prostriedok.

Inteligentný dávkovací systém
Zmena základných dávkovaných
množstiev:
Nastavenia spotrebiÿa a Strana 34

Obsah nádržky pre i-Dos ~Ið
Namiesto aviváže je možné použiŌ aj
druhý tekutý prací prostriedok v nádržke
i-Dos ~Ið.
Upozornenia
ʋ
Pri zmene obsahov nádržky
i-Dos ~Ið z aviváže na prací
prostriedok bude základné
dávkované množstvo pracieho
prostriedku pre tento zásobník
nastavené na výrobné nastavenie
a dávkovanie tohto pracieho
prostriedku bude vo všetkých
povolených programoch nastavené
na vyp.. Zvoĩte potom tlaÿidlom iDos ~Ið v indikaÿnom poli
dávkovanie pracieho prostriedku
(malé, stredné alebo silné).
a Strana 11
ʋ
Nádržka i-Dos ð bude automaticky
deaktivovaná, ak bude pre nádržkuiDos ~Ið dávkovanie pracieho
prostriedku aktivované.
Nastavenia pre tento program
zostanú až do nasledujúcej zmeny
zachované.
ʋ
Pri zmene obsahu nádržky
i-Dos ~Ið na aviváž bude základné
dávkované množstvo nastavené na
výrobné nastavenie a dávkovanie vo
všetkých povolených programoch na
normálne.
ʋ
Zmena obsahov nádržiek si vyžaduje
dodatoÿné potvrdenie na
indikaÿnom poli.
Zmena obsahu nádržky:
Nastavenia spotrebiÿa a Strana 34
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Manuálne dávkovanie
Navyše k inteligentnému dávkovaniu je
možné v prípade potreby do komory
¼ ½ manuálne pridávaŌ pomocný prací
prostriedok (napr. zmäkÿovadlo, bieliaci
prostriedok alebo soĩ na škvrny).
Pri programoch bez inteligentného
dávkovania alebo na želanie (potom
nastavte inteligentné dávkovanie na |
(vyp.)) sa pridá prací prostriedok
manuálne do komory ¼ ½.

 Varovanie
Podráždenie oþí/kože!
Pri otvorení zásuvky na pracie
prostriedky poÿas prevádzky môže
prací/ošetrujúci prostriedok vystreknúŌ.
Zásuvku otvorte opatrne.
V prípade kontaktu s pracími/
ošetrovacími prostriedkami dôkladne
vypláchnite oÿi, príp. opláchnite
pokožku.
V prípade náhodného požitia privolajte
lekársku pomoc.
Pozor!
Poškodenie spotrebiþa
þistiace prostriedky a prostriedky na
predchádzajúce ÿistenie bielizne (napr.
odstraĳovaÿe škvļn, predpieracie
spreje, ...) môžu pri styku poškodiŌ
povrch práÿky.
Zabráĳte styku týchto prostriedkov
s povrchom práÿky. Prípadné zvyšky
aerosólu a iné zvyšky/kvapky hneā
utrite vlhkou utierkou.
Upozornenia
ʋ
Pri dávkovaní všetkých pracích/
pomocných a ÿistiacich prostriedkov
bezpodmieneÿne dodržiavajte
pokyny výrobcov.
ʋ
Pri manuálnom dávkovaní pracieho
prostriedku nedávkujte inteligentným
dávkovaním žiadny prací prostriedok
navyše (inteligentné dávkovanie
nastavte na | (vyp.)); zabráni sa
predávkovaniu a tvorbe peny.
ʋ
Viskózne avivážne a tvarovacie
prostriedky zrieāte vodou, zabraĳuje
to upchatiu.
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Nastavenia spotrebiÿa

Dávkovanie pracieho prostriedku
a plnenie:

ʋ

1. Vytiahnite zásuvku na pracie
prostriedky.

ʋ

2. Dávkovanie do komory ¼ ½ podĩa:
– zneÿistenia,
– tvrdosti vody (informujte sa vo
vašej vodárenskej spoloÿnosti),
– množstva bielizne,
– údajov výrobcu.
3. Zásuvku na pracie prostriedky
zatvorte.

ʋ

ʋ

4 Nastavenia spotrebiþa
ZmeniŌ môžete nasledovné nastavenia
spotrebiÿa:

aþibertopsainevtNs

Voliteġné nastavenia:
ʋ
Akustický signál ukonþenia
vyp. – tichý – stredný – hlasný –
veġmi hlasný
(end signal
off - quiet - medium - loud - very
loud)
Prispôsobenie hlasitosti akustického
signálu pre ukonÿenie.
ʋ
Signál tlaþidiel
vyp. – tichý – stredný – hlasný –
veġmi hlasný
(button signal
off - quiet - medium - loud - very
loud)
Prispôsobenie hlasitosti signálov
tlaÿidiel.
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ʋ

ʋ

Auto power-off (Autom. vypnutie
spotrebiþa)
po 15 – 30 - 60 min – nikdy
(auto power-off
after 15 - 30 - 60 min. - never)
Spotrebiÿ sa po ... min. automaticky
vypne (spotreba energie = 0 kWh).
Na zapnutie stlaÿte hlavný vypínaÿ –
tlaÿidlo .
Jazyk (Language)
Anglicky (English)
...
Zmena zobrazeného jazyka.
Informácie k þisteniu bubna
zap. – vyp.
(Drum clean advice
on - off)
Tento oznam vás upozorní na
potrebu vyÿistenia bubna.
Obsah nádržky:
i-Dos ~Ið Obsah
Aviváž – Prací prostriedok
(content
Softener - Detergent)
Zvoĩte/zmeĳte obsah nádržky.
Základné dávkované množstvo:
i-Dos ~Ið Základné (basis)
10 ml – 200 ml
Nastavte základné dávkované
množstvo podĩa odporúÿania
výrobcu pracieho prostriedku/
aviváže.
Základné dávkované množstvo:
i-Dos ð Základné (basis)
10 ml – 200 ml
Nastavte základné dávkované
množstvo podĩa odporúÿania
výrobcu pracieho prostriedku/
aviváže.

Keā chcete zmeniŌ nastavenia
spotrebiÿa, obidve tlaÿidlá Nastavenie
spotrebiþa 3 s podržte stlaÿené cca
3 sekundy. a Strana 12
Upozornenia
ʋ
Nastavenia zostanú po vypnutí
zachované.
ʋ
Pri dlhšom dotyku tlaÿidiel
prebiehajú nastavenia automaticky.

Senzorika

+ Senzorika
Množstevná automatika

akirozSne

Podĩa druhu bielizne a náplne
prispôsobí množstevná automatika
spotrebu vody a ÿas trvania programu
optimálne pre každý program.

Kontrolný systém
nevyváženosti
Automatický kontrolný systém rozpozná
nevyváženosti a viacnásobným
nábehom na odstreāovanie sa postará
o rovnomerné rozdelenie bielizne.
Z bezpeÿnostných dôvodov budú pri
veĩmi nevýhodnom rozdelení bielizne
znížené otáÿky alebo sa nebude
odstreāovaŌ.
Upozornenie: Dajte do bubna malé
a veĩké kusy bielizne. a Strana 26,
a Strana 43

Senzor hladiny vody
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Snímaþ množstva náplne/
indikácia množstva náplne
Snímaÿ množstva náplne zistí pri
otvorených vkladacích dvierkach stupeĳ
náplne práÿky. Bude to zobrazené
plniacim sa postupovým diagramom
v indikaÿnom poli.
Upozornenie: Aby snímaÿ množstva
náplne mohol kompletne zistiŌ množstvo
bielizne, musí byŌ pred zapnutím práÿky
prací bubon prázdny.

Odporúþané dávkovanie
Odporúÿané dávkovanie zobrazuje –
v závislosti od zvoleného programu
a zistenej náplne – odporúÿanie na
dávkovanie pracieho prostriedku
v percentách. Percentuálny údaj sa
vzŌahuje na odporúÿanie výrobcu
pracieho prostriedku.
Upozornenie: Dodržaním
odporúÿaného dávkovania sa šetrí
životné prostredie a rozpoÿet
domácnosti.

podĩa modelu
Senzor hladiny vody kontroluje poÿas
pláchania stupeĳ zakalenia pláchacej
vody (zakalenie je spôsobené
neÿistotou a zvyškami pracieho
prostriedku). V závislosti od zakalenia
vody sa stanoví ÿas a poÿet pláchacích
cyklov.
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þistenie a údržba

ýistenie a údržba
 Varovanie
Ohrozenie života!
Pri kontakte so súÿasŌami pod napätím
hrozí nebezpeÿenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
Vypnite spotrebiÿ a vytiahnite sieŌovú
zástrÿku.

abžrdúeintsý

 Varovanie

Nebezpeþenstvo otravy!
Pri použití ÿistiacich prostriedkov
s obsahom rozpúšŌadiel, napr.
benzínového ÿistiÿa, môžu vznikaŌ
jedovaté výpary.
Nepoužívajte ÿistiace prostriedky
obsahujúce rozpúšŌadlá.
Pozor!
Poškodenie spotrebiþa
þistiace prostriedky s obsahom
rozpúšŌadiel, napr. benzínový ÿistiÿ,
môžu poškodiŌ povrch a konštrukÿné
ÿasti spotrebiÿa.
Nepoužívajte ÿistiace prostriedky
obsahujúce rozpúšŌadlá.
Tak predídete vytvoreniu biofilmu
a zápachu:
Upozornenia
ʋ
Zabezpeÿte dobré vetranie
miestnosti, kde je práÿka
nainštalovaná.
ʋ
Keā sa práÿka nepoužíva, nechajte
vkladacie dvierka a splachovaciu
misku pootvorenú.
ʋ
Príležitostne spustite program
Bavlna 60 °C, priÿom použijete
univerzálny prášok na pranie.
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Plášł spotrebiþa/Ovládací
panel
ʋ
ʋ
ʋ

Poutierajte kryt a ovládaní panel
mäkkou vlhkou utierkou.
Okamžite odstráĳte zvyšky pracieho
prostriedku.
þistenie prúdom vody je zakázané.

Prací bubon
Používajte ÿistiace prostriedky bez
obsahu chlóru, nepoužívajte oceĩovú
vlnu.
Pri tvorbe zápachu v práÿke, príp. na
vyÿistenie bubna použite program
ýistenie bubna 90 °C bez bielizne.
Použite univerzálny prášok na pranie.

Odstránenie vodného kameīa
Pri správnom dávkovaní pracieho
prostriedku nie je potrebné
odstraĳovanie vodného kameĳa. Ak
predsa áno, postupujte podĩa údajov
výrobcu odvápĳovacieho prostriedku.
Vhodné odvápĳovacie prostriedky je
možné zakúpiŌ v zákazníckom
servise. a Strana 45

þistenie a údržba

i-Dos zásuvka na pracie
prostriedky a jej kryt
1. Vyprázdnenie dávkovacích
nádržiek:
Dávkovacie nádržky majú v prednej
oblasti vyprázdĳovacie otvory
s vyberateĩnými zátkami. Pred
vyprázdnením dávkovacích nádržiek
najskôr odoberte držadlo zásuvky na
pracie prostriedky podĩa
vyobrazenia:
a) Vytiahnite zásuvku na pracie
prostriedky.

b) Pritiahnite odblokovaciu páÿku
(A) na zadnej strane držadla
zásuvky na pracie prostriedky
(dole v strede) ĩahko k sebe
a zároveĳ odblokované držadlo
zásuvky (B) Ōahajte nahor.

c) Dávkovacie nádržky vyprázdnite
tak, že vytiahnete opatrne
príslušnú uzatváraciu zátku
a vypustíte obsah do vhodnej
nádoby.
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d) Uzatváraciu zátku opäŌ zastrÿte
až na doraz.
2. ýistenie dávkovacích nádržiek/
zásuvky na pracie prostriedky:
Na ÿistenie vyprázdnených
dávkovacích nádržiek sa dá zásuvka
na pracie prostriedky kompletne
vybraŌ.
a) Pred vybratím dávkovaciu
nádržku vyprázdnite.
Upozornenie: Po vyÿistení znova
nasaāte držadlo zásuvky.
b) Vytiahnite zásuvku na pracie
prostriedky.
c) Stlaÿte odblokovaciu páÿku
a zásuvku kompletne vyberte.

d) Opatrne odoberte kryt zásuvky na
pracie prostriedky.

Pozor!
Zásuvka na pracie prostriedky sa
môže poškodiŌ!
Zásuvka na pracie prostriedky
obsahuje elektrické komponenty. Pri
kontakte s vodou sa tieto súÿasti
môžu poškodiŌ.
– Neÿistite kryt v umývaÿke riadu
a neponárajte ho do vody.
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þistenie a údržba

Upchaté þerpadlo pracieho
roztoku. núdzové
vyprázdnenie

– Chráĳte zadný konektor zásuvky
pred vlhkosŌou, pracími
prostriedkami alebo zvyškami
aviváže, v prípade potreby
oÿistite vonkajšie plochy mäkkou,
vlhkou handriÿkou. Pred
zasunutím osušte.
e) Vyÿistite misku a kryt mäkkou,
vlhkou handriÿkou alebo ruÿnou
sprchou. Mäkkou, vlhkou
handriÿkou vyÿistite aj vnútorné
plochy.

f) Nechajte misku a kryt vyschnúŌ
a znova ich zmontujte.
g) Nasuĳte zhora držadlo zásuvky
na pracie prostriedky tak, aby
poÿuteĩne zaskoÿilo.
h) Vyÿistite vnútro krytu na pracie
prostriedky.
i) Zásuvku na pracie prostriedky
úplne zasuĳte.

 Varovanie
Nebezpeþenstvo obarenia!
Prací roztok je pri praní pri vysokej
teplote horúci. Pri kontakte s horúcim
pracím roztokom môže dôjsŌ
k obareniu.
Nechajte prací roztok vychladnúŌ.
1. Zatvorte vodovodný kohútik, aby
nepritekala āalšia voda, ktorá by sa
musela vypustiŌ cez ÿerpadlo
pracieho roztoku.
2. Vypnite spotrebiÿ. Vytiahnite sieŌovú
zástrÿku.
3. Otvorte a odoberte servisnú klapku.

4. Vyberte z držiaka vypúšŌaciu hadicu.
Stiahnite uzatváraciu ÿiapoÿku,
nechajte vytiecŌ prací roztok.
Pritlaÿte uzatváraciu ÿiapoÿku
a nasaāte vypúšŌaciu hadicu do
držiaka.

5. Odskrutkujte opatrne veko ÿerpadla,
zvyšná voda bude môcŌ vytiecŌ.
Vyÿistite vnútorný priestor, závit veka
ÿerpadla a teleso ÿerpadla. Obežné
koleso ÿerpadla musí maŌ možnosŌ
otáÿaŌ sa.
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þistenie a údržba
Veko ÿerpadla znova nasaāte
a priskrutkujte. RukoväŌ musí byŌ
zvislo.

6. Servisnú klapku založte, nechajte
zapadnúŌ a zatvorte ju.

sk

Upchaté sitko v prívode vody
Na tento úþel nechajte najskôr
poklesnúł tlak vody v prívodnej hadici:
1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Zvoĩte ĩubovoĩný program (okrem
Spülen/Schleudern/Abpumpen
(Pláchanie/Odstreāovanie/
Odÿerpanie)).
3. Stlaÿte tlaÿidlo Ø. Nechajte program
cca 40 sekúnd bežaŌ.
4. Stlaÿte tlaÿidlo . Spotrebiÿ je
vypnutý.
5. Vytiahnite sieŌovú zástrÿku.
Potom vyþistite sitká:
1. Odskrutkujte hadicu z vodovodného
kohútika.
Vyÿistite sitko malou kefkou.

Upozornenie: Aby sa zabránilo tomu,
že pri budúcom praní odteÿie nepoužitý
prací prostriedok do odtoku: nalejte do
komory ¼ ½ 1 liter vody a spustite
program Odþerpanie vody.

Upchatá odtoková hadica na
sifóne
1. Vypnite spotrebiÿ. Vytiahnite sieŌovú
zástrÿku.
2. Uvoĩnite hadicovú sponu. Odtokovú
hadicu opatrne stiahnite, zvyšková
voda bude môcŌ vytiecŌ.
3. Vyÿistite odtokovú hadicu a hrdlo
sifónu.

2. Na modeloch Standard a AquaSecure vyÿistite sitko na zadnej
strane spotrebiÿa:
Odoberte hadicu na zadnej strane
spotrebiÿa.
Vyberte sitko kliešŌami a vyÿistite ho.

3. Pripojte hadicu a skontrolujte
tesnosŌ.

4. Nasaāte opäŌ odtokovú hadicu
a zaistite pripojovacie miesto
pomocou hadicovej spony.
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Poruchy, ÿo je nutné robiŌ?

Poruchy, þo je nutné
robił?

Núdzové odblokovanie

?Ģiboréntuejoþ,yhcuPro

napr. pri výpadku elektrického prúdu
Program beží āalej, hneā ako sa obnoví
sieŌové napájanie.
Ak sa napriek tomu musí bielizeĳ
vybraŌ, je možné vkladacie dvierka
otvoriŌ podĩa āalej opísaného postupu:

 Varovanie
Nebezpeþenstvo obarenia!
Pri praní s vysokými teplotami môže
dôjsŌ pri kontakte s horúcim pracím
roztokom k obareniu.
V prípade potreby ho nechajte najskôr
vychladnúŌ.
 Varovanie
Nebezpeþenstvo poranenia!
Pri siahnutí do otáÿajúceho sa bubna si
môžete poraniŌ ruky.
Nesiahajte do otáÿajúceho sa bubna.
Poÿkajte, kým sa bubon prestane
otáÿaŌ.
Pozor!
Škody spôsobené vodou
Vytekajúca voda môže viesŌ ku škodám
spôsobeným vodou.
Neotvárajte dvierka, pokiaĩ je na skle
vidieŌ voda.
1. Vypnite spotrebiÿ. Vytiahnite sieŌovú
zástrÿku.
2. Vypustite prací roztok. a Strana 38
3. Pomocou náradia potiahnite
núdzové odblokovanie smerom
nadol a uvoĩnite ho.
Dvierka sa potom budú daŌ otvoriŌ.
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Poruchy, ÿo je nutné robiŌ?
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Upozornenia v indikaþnom poli
Indikátor

Príÿina/odstránenie

Nádržku i-Dos ~Ið, ð
doplĵte (container)

Nedosiahnutá minimálna hladina v i-Dos nádržkách, Doplnenie
a Strana 31.

i-Dos ~Ið, i-Dos ð Chyba i-Dos ~Ið, i-Dos ð nastavte na vyp..
(error);
Zavolajte zákaznícky servis. Spotrebiÿ je možné āalej prevádzkovaŎ
i-Dos ~Ið, i-Dos ð
s manuálnym dávkovaním. Manuálne dávkovanie a Strana 33
deaktivujte (deactivate)
Please close detergent
drawer. (Zatvorte, prosím,
zásuvku na pracie
prostriedky.)
(Please close detergent
drawer)

Zasuĵte správne zásuvku na pracie prostriedky. a Strana 31

Prestávka: Doplnenie nie je
možné
(Pause: Reload is possible)

Príliš vysoká teplota alebo hladina vody. Keā chcete, aby program
pokraÿoval, zvoīte tlaÿidlo Ø.

Odblokovanie dvierok nie je Príliš vysoká teplota alebo hladina vody. Keā chcete, aby program
možné: Príliš vysoká hladina pokraÿoval, zvoīte tlaÿidlo Ø.
vody alebo teplota
(Door cannot be unlocked:
Water level or temperature
is too high)
Dvierka sa nedajú
zablokovaŎ, dvierka ešte raz
otvorte, zatvorte a stlaÿte
tlaÿidlo Ø
(The door cannot be locked,
please open the door again,
then close it and start)
Otvorte vodovodný kohútik
(Please open tap)
Please clean pump
(Vyÿistite, prosím, ÿerpadlo
pracieho roztoku)
(Please clean pump)

ʋ
ʋ
ʋ

ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ

Príp. je privretá bielizeĵ. Dvierka ešte raz otvorte a zatvorte a zvoīte
tlaÿidlo Ø.
Príp. dvierka pritlaÿte alebo odoberte bielizeĵ a znova pritlaÿte.
Príp. spotrebiÿ vypnite a znova zapnite, nastavte program a vykonajte
individuálne nastavenia; spustite program.

Otvorte úplne vodovodný kohútik.
Zlomená/zovretá prívodná hadica,
Príliš nízky tlak vody. Vyÿistite sitko. a Strana 39
Upchaté ÿerpadlo pracieho roztoku. Vyÿistite ÿerpadlo pracieho
roztoku. a Strana 38
Upchatá odtoková hadica/odtoková rúrka. Vyÿistite odtokovú hadicu na
sifóne. a Strana 39
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Poruchy, ÿo je nutné robiŌ?

Indikátor

Príÿina/odstránenie

aquaStop has been
activated! (Zareagoval
AquaStop!) Zavolajte
zákaznícky servis
(AquaStop has been
activated! Please call
customer service)

Neplatí pre modely bez Aquastop
Voda v záchytnej vani na dne, netesnosŎ spotrebiÿa. Zatvorte vodovodný
kohútik. Zavolajte zákaznícky servis!

Automatické vypnutie...
v sekundách
(Auto power-off in ...
seconds)

Spotrebiÿ sa po... sekundách automaticky vypne, ak nebude dlhší ÿas
obsluhovaný. Na zrušenie stlaÿte īubovoīné tlaÿidlo. a Strana 34

Ochladenie roztoku
(Water cooling)

Aby sa šetrilo odpadové potrubie, horúci prací roztok sa nechá pred
odÿerpaním vychladnúŎ.

Upozornenie k ošetrovaniu
bubna:
(Reminder drum care:)

Tento oznam vás upozorní na to, aby ste použili program
þistenie bubna 90 °C alebo 60 °C na vyÿistenie a ošetrenie bubna
a nádrže na prací roztok.
Upozornenia
ʋ
Program použite bez bielizne.
ʋ
Použite univerzálny prášok na pranie alebo bieliaci prací prostriedok.
Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúÿaného
množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu
alebo prací prostriedok na jemnú bielizeĵ.
ʋ
Zapnutie/vypnutie oznamu a Strana 11

Iné indikácie
Chyba E:XXX

Spotrebiÿ vypnite, poÿkajte 5 sekúnd a opäŎ zapnite. Ak sa indikácia zobrazí
znova, zavolajte zákaznícky servis.
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Poruchy, þo je nutné robił?
Poruchy

Príÿina/odstránenie

Voda vyteká.

ʋ
ʋ

Nevteká voda.

ʋ
ʋ
ʋ
ʋ

Dávkovacia nádržka je
prázdna a indikácia výšky
hladiny náplne nebliká.

ʋ
ʋ

Odtokovú hadicu riadne upevnite/vymeĵte.
Pevne utiahnite skrutkové spojenie prívodnej hadice.
Nezvolili ste tlaÿidlo Ø?
Nie je otvorený vodovodný kohútik?
Nie je príp. upchaté sitko? Vyÿistite sitko.
Nie je zlomená alebo zovretá prívodná hadica?
Nie je zneÿistený kryt zásuvky na pracie prostriedky/konektor zásuvky na
pracie prostriedky? þistenie a Strana 33
Zásuvka na pracie prostriedky nie je správne zasunutá? Zastrÿte správne.
a Strana 37

Do dávkovacej nádržky je Dávkovacia nádržka:
naplnený nesprávny prací 1. Vyprázdnite a vyÿistite.
prostriedok/aviváž.
2. Znova naplĵte. a Strana 31
Zhustený prací
Dávkovacie nádržky vyÿistite a znova naplĵte.
prostriedok/aviváž
v dávkovacích nádržkách.
Dvierka sa nedajú otvoriŎ.

ʋ
ʋ
ʋ

Program sa nespustí.

ʋ
ʋ
ʋ

Krátke trhnutie/
roztoÿenie bubna po
štarte programu.
Neodÿerpáva sa prací
roztok.

ʋ

ʋ

Výsledok odstreāovania
nie je uspokojivý.
Bielizeĵ je mokrá/príliš
vlhká.
Opakovaný nábeh
odstreāovania.

Zvolili ste tlaÿidlo Ø alebo Zostávajúci ÿas?
Sú dvierka zatvorené?
s Detská poistka aktivovaná? Deaktivujte ju. a Strana 28

Nejde o chybu, pri spustení pracieho programu môže dôjsŎ ku krátkemu
trhnutiu bubna, ktoré je podmienené interným testom motora.

ʋ

V bubne nie je viditeīná
voda.

Bezpeÿnostná funkcia je aktívna. Prerušenie programu? a Strana 28
 (Stop plákania = bez závereÿného odstreāovania) bolo zvolené?
a Strana 29
Je možné otvorenie dvierok len núdzovým odblokovaním? a Strana 40

 (Stop plákania = bez závereÿného odstreāovania) bolo zvolené?
a Strana 29
Vyÿistite ÿerpadlo pracieho roztoku. a Strana 38
Vyÿistite odtokovú rúrku a/alebo odtokovú hadicu.

Nejde o chybu – voda je pod viditeīnou oblasŎou.
ʋ

ʋ
ʋ

Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstreāovanie
kvôli nerovnomernému rozloženiu bielizne.
Rozdeīte v bubne malé a veīké kusy bielizne.
Ĩahké žehlenie (podīa modelu) zvolená? a Strana 31
Nebol zvolený príliš nízky poÿet otáÿok? a Strana 24

Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženosŎ.
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Poruchy, ÿo je nutné robiŌ?

Poruchy
Program trvá dlhšie ako
zvyÿajne.

Príÿina/odstránenie
ʋ
ʋ

Poÿas pracieho cyklu sa
zmení ÿas trvania
programu.
Zvyšková voda v komore
na ošetrovacie
prostriedky.

Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje
nevyváženosŎ viacnásobným rozdelením bielizne.
Nejde o chybu, kontrolný systém peny je aktívny, pridá sa plákací cyklus.

Nejde o chybu, priebeh programu sa pre príslušný prací cyklus optimalizuje.
Môže to viesŎ k zmene trvania programu v indikaÿnom poli.
ʋ
ʋ

Nejde o chybu – úÿinok ošetrovacieho prostriedku nebude obmedzený.
V prípade potreby vložku vyÿistite. a Strana 27

Tvorba zápachu v práÿke. Použite program þistenie bubna 90 °C alebo Bavlna 90 °C bez bielizne.
Použite univerzálny prášok na pranie alebo bieliaci prací prostriedok.
Upozornenie: . Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu
odporúÿaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok
na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bielizeĵ.
Opakovaná, silná tvorba
peny.

ʋ
ʋ

Skontrolujte nastavenia základného dávkovania a intenzitu dávkovania.
Príp. použite iný tekutý prací prostriedok.

Prací prostriedok/aviváž
odkvapkáva z manžety
a zhromažāuje sa na
sklenenej výplni
vkladacích dvierok alebo
v záhybe manžety.

Príliš veīa pracieho prostriedku/aviváže v dávkovacích nádržkách. Dbajte na
znaÿku max v nádržkách.

Prednastavenie i-Dos
~Ið je vymazané

Pri zmene nastavenia menu i-Dos ~Ið : Obsah sa zmenia všetky nastavenia.
a Strana 22

Veīká hluÿnosŎ, vibrácie
a „putovanie“ práÿky pri
odstreāovaní.
Poÿas prevádzky
nefunguje indikaÿné pole/
kontrolky.
Zvyšky pracieho
prostriedku na bielizni.

ʋ
ʋ
ʋ

ʋ
ʋ
ʋ
ʋ
ʋ

V stave doplnenia bliká
veīmi rýchlo Ø a zaznie
signál.

ʋ
ʋ

Je spotrebiÿ vyvážený? Vyvážte spotrebiÿ. a Strana 53
Sú nožiÿky spotrebiÿa zaistené? Zaistite nožiÿky spotrebiÿa. a Strana 53
Sú odstránené prepravné poistky? Odstráĵte prepravné poistky.
a Strana 49
Výpadok sieŎového napájania?
Zareagovali poistky? Zapnite/vymeĵte poistky.
Ak sa vyskytne porucha opakovane, zavolajte zákaznícky servis.
Ojedinele obsahujú bezfosfátové pracie prostriedky zvyšky nerozpustné vo
vode.
Zvoīte Plákanie alebo bielizeĵ po praní vykefujte.
Príliš vysoká hladina vody. Doplnenie bielizne nie je možné. Príp. okamžite
zatvorte dvierka.
Na pokraÿovanie programu zvoīte tlaÿidloüØ.

Ak nemôžete poruchu sami odstrániŎ (vypnutím/zapnutím) alebo ak je potrebná oprava:
ʋ
Vypnite spotrebiÿ a vytiahnite sieŎovú zástrÿku zo zásuvky.
ʋ
Zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte zákaznícky servis.

44

Zákaznícky servis
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 Zákaznícky servis
Ak nemôžete poruchu sami odstrániŌ,
obráŌte sa na náš zákaznícky servis. a
Obal
Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby
sme zabránili aj zbytoÿným návštevám
technika.
Uveāte, prosím, zákazníckemu servisu
ÿíslo výrobku (E-Nr.) a výrobné ÿíslo
(FD) spotrebiÿa.

sivreykcínzaZá

(1U

E-Nr.
FD

)'

þíslo výrobku
Výrobné ÿíslo

Tieto údaje nájdete *podĩa modelu:
na dvierkach vnútri*/otvorenej servisnej
klapke* a na zadnej strane spotrebiÿa.
Spoġahnite sa na kompetenciu
výrobcu.
ObráŌte sa na nás. Tým si zaistíte, že
oprava bude vykonaná vyškolenými
servisnými technikmi, ktorí sú vybavení
originálnymi náhradnými dielcami.
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Hodnoty spotreby

>Hodnoty spotreby
Spotreba energie a vody, trvanie programu a zvyšková vlhkosł
hlavných pracích programov

ybertopsyHnd

(približné údaje)
Program

Množstvo
náplne

Spotreba energie*

Spotreba vody*

þas trvania
programu*

Bavlna 20 °C

9 kg

0,25 kWh

90 l

2Bh

Bavlna 40 °C

9 kg

1,10 kWh

90 l

3h

Bavlna 60 °C

9 kg

1,06 kWh

90 l

2Bh

Bavlna 90 °C

9 kg

2,14 kWh

100 l

2Bh

Īahko udržiavateīné
textílie 40 °C

4 kg

0,70 kWh

61 l

2h

Mix 40 °C

4 kg

0,60kWh

45 l

1@h

Jemné / hodváb 30 °C 2 kg

0,19kWh

37 l

Bh

Vlna 30 °C

0,19 kWh

40 l

Bh

2 kg

Program

Približné údaje o zvyškovej vlhkosti**
WM16...

WM14...

WM12...

WM10...

max. 1 600
ot/min

max. 1 400
ot/min

max. 1 200
ot/min

max. 1 000
ot/min

Bavlna

44 %

48 %

53 %

62 %

Īahko udržiavateīné textílie

40 %

40 %

40 %

40 %

Jemné / hodváb

30 %

30 %

30 %

30 %

Vlna

45 %

45 %

45 %

45 %

*

Hodnoty spotreby sa od zadaných hodnôt odlišujú v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prívodnej
teploty vody, priestorovej teploty, druhu a množstva bielizne, zneÿistenia bielizne, použitého pracieho
prostriedku, kolísania sieŎového napätia a zvolených prídavných funkcií.
** Údaje o zvyškovej vlhkosti na základe obmedzenia poÿtu otáÿok pri odstreāovaní a maximálnej náplne.
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Najefektívnejšie programy pre bavlnené textílie
Nasledovné programy (štandardné programy oznaÿené ) sú vhodné na pranie
normálne zneÿistených bavlnených textílií a vzhĩadom na kombinovanú spotrebu
energie a vody sú najefektívnejšie.
Štandardné programy na bavlnu podĩa nariadenia (EÚ) ÿ. 1015/2010
Program + teplota + tlaÿidlo

Množstvo
náplne

Približné trvanie programu

Bavlna + ~ +  ecoPerfect ¢

9 kg

4Bh

Bavlna + ~ +  ecoPerfect ¢

4,5 kg

4Ah

Bavlna + +  ecoPerfect ¢

4,5 kg

4Ah

Nastavenie programu na testovanie a oznaÿovanie energetickým štítkom podīa smernice
2010/30/EÚ so studenou vodou (15 °C).
Údaj teploty programu sa orientuje podīa teploty uvedenej na štítku ošetrenie bielizne v textíliách.
Skutoÿná teplota prania sa z dôvodov šetrenia energie môže od uvedenej teploty programu líšiŎ.

- Technické údaje
Rozmery:
850 x 600 x 590 mm
(šírka x hĥbka x výška)

ejadúékcinhTe

Hmotnosł:
LH
Siełová prípojka:
SieŌové napätie 220 – 240 V, 50 Hz
menovitý prúd 10 A
menovitý výkon 1 900 – 2 300 W
Tlak vody:
100 – 1000 kPa (1 – 10 bar)
Príkon vo vypnutom stave:
0,12 W
Príkon v nevypnutom stave:
0,43 W

Inštalácia a pripojenie
Obsah dodávky

einjopraicálatšnI

Upozornenie: Skontrolujte spotrebiÿ, ÿi
nemá prepravné poškodenia. Nikdy
neuvádzajte poškodený spotrebiÿ do
prevádzky. Pri reklamáciách sa obráŌte
na predajcu, u ktorého ste si zakúpili
spotrebiÿ alebo na náš zákaznícky
servis. a Strana 45
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Inštalácia a pripojenie
Potrebné náradie
Vodováha na vyváženie
ʋ
Kĩúÿ na skrutky:
– s otvorom kĩúÿa 13 na
vyskrutkovanie prepravných
poistiek
– a s otvorom kĩúÿa 17 na
nastavenie nožiÿiek spotrebiÿa
ʋ




#

Bezpeþnostné upozornenia

 Varovanie

Nebezpeþenstvo poranenia!
Práÿka má vysokú hmotnosŌ.
Pri nadvihnutí/preprave práÿky
postupujte opatrne.
ʋ
Pri dvíhaní práÿky za preÿnievajúce
konštrukÿné súÿasti (napr. dvierka)
sa môžu súÿasti zlomiŌ a spôsobiŌ
poranenia.
Nedvíhajte práÿku za preÿnievajúce
konštrukÿné súÿasti.
ʋ
Následkom neodborného položenia
hadíc a sieŌových vedení hrozí
nebezpeÿenstvo zakopnutia sa
a poranenia.
Hadice a vedenia položte tak, aby
nevzniklo žiadne nebezpeÿenstvo
zakopnutia.
ʋ

+
3
( SieŌový kábel
0 Vrecko:
ʋ
Návod na používanie
a inštaláciu
ʋ
Zoznam zákazníckych servisov*
ʋ
Záruka*
ʋ
Kryty na otvory po odstránení
prepravných poistiek
ʋ
Adaptér s tesnením
21 mm = ½" na 26,4 mm = ¾" *
8 Prívodná hadica vody pri modeli
s funkciou Aquastop
@ Odtoková hadica vody
H Fixaÿný oblúk na upevnenie
odtokovej hadice vody*
P Prívodná hadica vody pri
modeloch Standard/Aqua-Secure
*
podĩa modelu
Navyše je pri pripojení odtokovej hadice
vody k sifónu potrebná hadicová spona
Ɉ 24 - 40 mm (špecializované
predajne).
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Pozor!
Poškodenie spotrebiþa
Zamrznuté hadice sa môžu roztrhnúŌ/
môžu prasknúŌ.
Neinštalujte práÿku do oblastí
ohrozených mrazom a/alebo vonku.
Pozor!
Škody spôsobené vodou
Miesta pripojenia prítokovej a odtokovej
hadice sú pod vysokým tlakom vody.
Aby sa zabránilo netesnostiam alebo
škodám spôsobeným vodou,
bezpodmieneÿne dodržiavajte pokyny
uvedené v tejto kapitole.

Inštalácia a pripojenie
Upozornenia
ʋ
Okrem tu uvedených upozornení
môžu navyše platiŌ zvláštne predpisy
príslušnej vodárne a elektrárne.
ʋ
V prípade pochybností nechajte
pripojenie uskutoÿniŌ odborníkom.

Inštalaþná plocha
Upozornenie: Dôležitá je stabilita, aby
sa práÿka nepohybovala!
ʋ
Plocha na inštaláciu musí byŌ pevná
a rovná.
ʋ
Nevhodné sú mäkké podlahy/
podlahové krytiny.

Inštalácia na podstavec alebo
drevený trámový strop
Pozor!
Poškodenie spotrebiþa
Práÿka môže pri odstreāovaní putovaŌ
a z podstavca sa prevrátiŌ/spadnúŌ.
Bezpodmieneÿne upevnite nožiÿky
spotrebiÿa pomocou príchytiek.
* Objednávacie ÿ. WMZ 2200,
WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0
Upozornenie: Pri inštalácii na drevenú
trámovú podlahu nainštalujte práÿku:
ʋ
podĩa možnosti do rohu,
ʋ
na drevenú dosku odolnú voÿi vode
(hrúbka min. 30 mm), ktorá je
naskrutkovaná na podlahu.

Inštalácia na podestu so
zásuvkou
Podesta, obj. ÿíslo: WMZ 20490,
WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

sk

Zabudovanie/vstavanie
spotrebiþa do kuchynskej
linky

 Varovanie

Ohrozenie života!
Pri kontakte so súÿasŌami pod napätím
hrozí nebezpeÿenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
Neodstraĳujte kryciu dosku spotrebiÿa.

Upozornenia
Potrebná šírka výklenku 60 cm.
ʋ
Postavte práÿku iba pod priebežnú
pracovnú dosku, ktorá je pevne
spojená so susednými skrinkami.
ʋ

Odstránenie prepravných
poistiek
Pozor!
Poškodenie spotrebiþa
ʋ
Spotrebiÿ je zaistený na prepravu
prepravnými poistkami.
Neodstránené prepravné poistky
môžu pri prevádzke spotrebiÿa
poškodiŌ napr. bubon.
Pred prvým použitím
bezpodmieneÿne kompletne
odstráĳte všetky 4 prepravné
poistky. Poistky dobre uschovajte.
ʋ
Aby sa v prípade neskoršej prepravy
predišlo poškodeniu spotrebiÿa,
bezpodmieneÿne namontujte pred
prepravou prepravné poistky.
Upozornenie: Odložte skrutky
a puzdrá.
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1. Vyberte hadice z držiakov.

Dĝžky hadíc a prívodných
káblov
ʋ

Prípojka na ĩavej strane

aFP
aFP

PD[FP
ʋ

3. Nasaāte krytky. Stlaÿením na
zaskakovacie háÿiky krytky pevne
zaistite.

aFP

Prípojka na pravej strane

aFP

aFP

aFP

PD[FP

2. Povoĩte a vyskrutkujte všetky 4
skrutky prepravných poistiek.
Odstráĳte puzdra. Vyberte pritom
z držiakov sieŌový kábel.

Tip: K dispozícii u špecializovaných
predajcov/v zákazníckom servise:
ʋ
Predĥženie pre hadicu Aquastop,
príp. prívodnú hadicu studenej vody
(cca 2,50 m); obj. ÿíslo WM Z2380,
WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
ʋ
Dlhšia prívodná hadica (cca 2,20 m)
pre model Standard; ÿíslo pre
zákaznícky servis 00353925
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Prívod vody

 Varovanie

Ohrozenie života!
Pri kontakte so súÿasŌami pod napätím
hrozí nebezpeÿenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpeÿnostný ventil Aquastop
neponárajte do vody (obsahuje
elektrický ventil).

Upozornenia
Prevádzkujte práÿku len so studenou
pitnou vodou.
ʋ
Nepripájajte práÿku na zmiešavaciu
batériu beztlakového ohrievaÿa
vody.
ʋ
Použite len dodávanú alebo
v autorizovanej špecializovanej
predajni zakúpenú prívodnú hadicu,
nepoužívajte použitú prívodnú
hadicu.
ʋ
Prívodnú hadicu vody nezlomte
alebo nestláÿajte.
ʋ
Nemeĳte (neskracujte,
neprerezávajte) prívodnú hadicu
vody (v takom prípade už nie je
zaruÿená jej pevnosŌ).
ʋ
Skrutkové spojenia doŌahujte len
rukou. Ak budú skrutkové spojenia
dotiahnuté náradím (kliešte) príliš
pevne, môžu sa poškodiŌ závity.
ʋ
Pri pripojení na vodovodný kohútik
21 mm = ½” namontujte najprv
adaptér* s tesnením 21 mm = ½“ na
26,4 mm = ¾”.
* dodáva sa so spotrebiÿom
v závislosti od modelu
ʋ

ê
ë
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Optimálny tlak vody v rozvodovej sieti
minimálne 100 kPa (1 bar)
maximálne 1 000 kPa (10 bar)
Pri otvorenom vodovodnom kohútiku
vyteÿie najmenej 8 l/min.
Pri vyššom tlaku vody namontujte
redukÿný ventil.
Pripojenie
Pripojte prívodnú hadicu vody na
vodovodný kohútik (26,4 mm = ¾")
a na spotrebiÿ (nie je to potrebné na
modeloch so zariadením Aquastop, je
pevne nainštalovaná):
ʋ
Model: Standard

ʋ

Model: Aqua-Secure

ʋ

Model: Aquastop

PLQPP

Upozornenie: Otvorte opatrne
vodovodný kohútik a skontrolujte pritom
tesnosŌ pripojovacích miest. Skrutkové
spojenie je pod tlakom vodovodného
potrubia.
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Odtok vody

 Varovanie
Nebezpeþenstvo obarenia!
Pri praní s vysokými teplotami môže
dôjsŌ pri kontakte s horúcim pracím
roztokom, napr. pri odÿerpaní horúceho
pracieho roztoku do umývadla,
k obareniu.
Nesiahajte do horúceho pracieho
roztoku.

Pripojenie
ʋ

ʋ

Pozor!
Škody spôsobené vodou
Keā odtoková hadica vplyvom
vysokého tlaku vody pri odÿerpaní
vykĥzne z umývadla alebo miesta
pripojenia, môže vytekajúca voda
spôsobiŌ škody.
Zaistite odtokovú hadicu proti
vykĥznutiu.
Pozor!
Poškodenie spotrebiþa/textílií
Keā je koniec odtokovej hadice
ponorený do odÿerpanej vody, môže sa
voda spätne nasaŌ do spotrebiÿa
a poškodiŌ spotrebiÿ/textílie.
Dbajte na to, aby
ʋ
uzatváracia zátka nezakrývala odtok
umývadla.
ʋ
sa koniec odtokovej hadice vody
neponoril do odÿerpanej vody.
ʋ
voda dostatoÿne rýchlo odtekala.
Upozornenie: Odtokovú hadicu vody
nezalamujte, alebo nenaŌahujte do
dĥžky.
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ʋ

Odtok do umývadla

Odtok do sifónu
Zaistite miesto pripojenia pomocou
hadicovej spony, Ɉ 24-40 mm
(špecializované predajne).

Odtok do plastovej rúry
s gumovým hrdlom alebo do
odtokového kanála

Inštalácia a pripojenie

Vyváženie
Vyrovnajte spotrebiÿ pomocou
vodováhy do roviny.
Veĩká hluÿnosŌ, vibrácie a „putovanie“
môžu byŌ následkom nesprávneho
vyváženia!
1. Pomocou kĩúÿa na skrutky
s otvorom 17 povoĩte v smere
chodu hodinových ruÿiÿiek poistné
matice.
2. Skontrolujte pomocou vodováhy
vyváženie práÿky, prípadne ho
skorigujte. Zmeĳte výšku otáÿaním
nožiÿky spotrebiÿa.
Všetky štyri nožiÿky spotrebiÿa
musia stáŌ pevne na podlahe.
3. Poistné matice všetkých štyroch
nožiÿiek spotrebiÿa pevne pritiahnite
kĩúÿom na skrutky s otvorom 17 ku
skrini spotrebiÿa! Pridržiavajte pritom
nožiÿku spotrebiÿa a neprestavte jej
výšku.

Elektrické pripojenie

 Varovanie

Ohrozenie života!
Pri kontakte so súÿasŌami pod napätím
hrozí nebezpeÿenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
ʋ
SieŌovú zástrÿku nechytajte mokrými
rukami.
ʋ
SieŌové vedenie vyŌahujte vždy za
zástrÿku, nikdy nie za kábel, mohlo
by sa poškodiŌ.
ʋ
SieŌové vedenie nikdy nevyŌahujte
poÿas prevádzky.
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Upozornenia
ʋ
sa sieŌové napätie a napäŌové údaje
na práÿke (štítku spotrebiÿa)
zhodovali.
prípojná hodnota, ako aj vyžadovaná
poistka boli uvedené na výrobnom
štítku spotrebiÿa.
ʋ
sa pripojenie práÿky uskutoÿnilo len
na striedavý prúd, prostredníctvom
zásuvky nainštalovanej podĩa
predpisov s ochranným kontaktom.
ʋ
sa sieŌová zástrÿka a zásuvka
zhodovali.
ʋ
bol prierez elektrických vodiÿov
dostatoÿný.
ʋ
uzemnenie bolo vykonané podĩa
predpisov.
ʋ
výmena sieŌového kábla (v prípade
nutnosti) bola vykonaná iba
kvalifikovaným elektrikárom.
Náhradný sieŌový kábel je možné
zakúpiŌ si v zákazníckom servise.
ʋ
sa nepoužívali viacnásobné
zásuvkové lišty/spojky
a predlžovacie káble.
ʋ
sa pri použití chrániÿa s chybným
prúdom použil len typ s týmto
oznaÿením .
Len táto znaÿka zaruÿuje splnenie
súÿasne platných predpisov.
ʋ
sieŌová zástrÿka bola kedykoĩvek
dostupná.
ʋ
sieŌový kábel nebol prelomený,
stlaÿený, neboli na ĳom vykonané
zmeny alebo nebol prerezaný.
ʋ
sieŌový kábel neprišiel do kontaktu
so zdrojmi tepla.

Rešpektujte nasledovné upozornenia
a zabezpeÿte, aby
53
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Pred 1. praním
Pred opustením závodu bola práÿka
dôkladne preskúšaná. Aby sa odstránili
možné zvyšky skúšobnej vody, perte
prvý raz bez bielizne.
Upozornenia
ʋ
Práÿka musí był odborne
nainštalovaná a pripojená. od
a Strana 47
ʋ
Nikdy neuvádzajte poškodený
spotrebiÿ do prevádzky. Informujte
váš zákaznícky servis.
Prípravné práce:
1. Skontrolujte práÿku.
2. Naplĳte dávkovacie nádržky « a
~/«. a Strana 30
3. Odstráĳte ochrannú fóliu
z ovládacieho panela.
4. Zastrÿte sieŌovú zástrÿku.
5. Otvorte vodovodný kohútik.
Program použite bez bielizne:
1. Spotrebiÿ zapnite.
2. Zatvorte dvierka (nevkladajte
bielizeĳ!).
3. Nastavte program
ýistenie bubna 90 °C.
4. Otvorte zásuvku na pracie
prostriedky.
5. Nalejte do komory ¼ ½ asi 1 l vody.
6. Do komory ¼ ½ dajte univerzálny
prací prostriedok.
Upozornenie: Aby sa zabránilo
tvorbe peny, použite iba polovicu
odporúÿaného množstva pracieho
prostriedku. Nepoužívajte prací
prostriedok na vlnu alebo prací
prostriedok na jemnú bielizeĳ.
7. Zásuvku na pracie prostriedky
zatvorte.
8. Stlaÿte tlaÿidlo Ø.
9. Na konci programu spotrebiÿ
vypnite.
Vaša práþka je teraz pripravená na
prevádzku.
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Preprava
napr. pri sŌahovaní
Pozor!
Poškodenie spotrebiþa vytekajúcim
pracím prostriedkom/avivážou
z dávkovacích nádržiek!
Vytekajúci prací prostriedok/aviváž
môže obmedziŌ funkciu spotrebiÿa,
napr. poškodiŌ elektroniku.
Pred prepravou spotrebiÿa vyprázdnite
dávkovacie nádržky.

sk

Pred opätovným uvedením do
prevádzky:
Upozornenia
ʋ
Bezpodmieneþne odstráĳte
prepravné poistky!
ʋ
Aby sa zabránilo tomu, že pri
budúcom praní odteÿie
nespotrebovaný prací prostriedok do
odtoku: nalejte do komory ¼ ½
1 liter vody a potom zvoĩte a spustite
program Odþerpanie vody.

Prípravné práce:
1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Redukujte tlak vody v prívodnej
hadici: a Strana 39; vyÿistite a
poÿkajte – sitko v prívode vody je
upchaté
3. Odpojte práÿku od elektrickej siete.
4. Zvyšok pracieho roztoku vypustite:
a Strana 38; vyÿistite a poÿkajte –
ÿerpadlo pracieho roztoku je
upchaté, núdzové vyprázdnenie
5. Odmontujte hadice.
6. Vyprázdnite dávkovacie nádržku.
a Strana 37
Namontovanie prepravných poistiek:
1. Snímte a uschovajte krytky.
Použite príp. skrutkovaÿ.

2. Nasaāte všetky 4 puzdrá.
Upevnite sieŌový kábel na držiakoch.
Nasaāte a pevne utiahnite skrutky.
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Záruka AquaStop
Len pre spotrebiÿe s AquaStop
Okrem nárokov na záruÿné plnenie voÿi predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy
a okrem našej záruky na spotrebiÿ poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich
podmienok:
1. Ak dôjde následkom chyby nášho systému AquaStop ku škodám spôsobeným
vodou, nahradíme škody súkromným používateĩom.
2. Záruÿná zodpovednosŌ platí po celý ÿas životnosti spotrebiÿa.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie
spotrebiÿa s AquaStop podĩa nášho návodu; zahļĳa aj odborne vykonané
predĥženie AquaStop (originálne príslušenstvo).
Naša záruka sa nevzŌahuje na chybné prívodné potrubie alebo armatúry až po
prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
4. Na spotrebiÿe s AquaStop nie je zásadne nutné poÿas prevádzky dohliadaŌ, príp.
ich potom uzatvorením vodovodného kohútika zaistiŌ.
Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoĩkotýždĳovej
dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.
Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname stredísk zákazníckeho
servisu.
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Záručný list

GJSNZ#
#4)EPNÇDÒTQPUŜFCJĴFTSP

Dovozca:

roky záruka
na všetky
spotrebiče

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
3BEMJDLÇ
1SBIB

Výrobok:

Produktové číslo:
E-Nr.
Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis

Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov,
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.
Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z.
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.
Zápisy o uskutočnených opravách:
Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu

Stručný opis poruchy

Záručný list
firmy BSH domácí spotřebiče, s.r.o.
Dovozca: BSH domácí spotřebiče, s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:

Údaje o predajcovi:
Obchodné meno (meno a priezvisko*):

Výrobca:

Typ (E-Nr.):

Výrobné číslo (FD):

Adresa firmy (bydlisko*):

IČ:
DIC:

Dátum predaja:

Adresa firmy:

Tel.:
*Len u fyzických osôb

Na motor vyššie uvedeného výrobku poskytuje výrobca záručnú lehotu v dĺžke trvania 10 rokov.
Upozornenie: Pri reklamácii motora s predĺženou zárukou je potrebné predložiť nielen
doklad o kúpe spotrebiča, ale aj tento záručný list, ktorý používateľa
oprávňuje na predĺženú záruku na motor v trvaní 10 rokov od dátumu zakúpenia.

Zápisy o vykonaných opravách:
Dát. objed.
Dátum
Číslo
opravy
dokončenia oprav. listu

Stručný popis poruchy

NOVINKA: 10 rokov záruky na motor
A to nehovoríme len tak. To vám skutočne garantujeme. V prípade vybraných
automatických práčok dokonca na obdobie nasledujúcich 10 rokov.
Záručný list na motor automatické práčky WM16Y891EU
Popri všeobecnej záruke na spotrebiče poskytujeme teraz podľa ďalej uvedených
podmienok tiež špeciálnu záruku na motor automatické práčky WM16Y891EU,
kúpené od 1. 10. 2014. Zákonná zodpovednosť predajcu vyplývajúca z bežnej
kúpnej zmluvy s koncovým zákazníkom tým zostáva nedotknutá:
1. Odstránime všetky poruchy motora iQdrive, ktoré boli preukázateľne
spôsobené chybou materiálu a/alebo výrobnou chybou.
2. Záručná lehota predstavuje 10 rokov a začína plynúť dňom, keď spotrebič kúpil prvý
koncový zákazník. Záruka musí byť v záručnej lehote uplatnená u niektorého z našich
servisných partnerov (prípadne u predajcu). Predpokladom na uplatnenie záruky je
predloženie originálneho dokladu o kúpe spotrebiča alebo záručného listu.
3. Záruku nemožno uplatniť, ak je porucha motora iQdrive spôsobená
nevhodným používaním spotrebiča, používaním pre domácnosť neobvyklým,
nedodržaním návodu na obsluhu alebo montážnych pokynov.
4. V prípade uznania garančného nároku bude motor iQdrive podľa uváženia
servisného technika na mieste opravený alebo nahradený novým motorom. V rámci
špeciálnej predĺženej záruky potom zaniká nárok na výmenu celého spotrebiča.
Vymenené náhradné dielce sa stávajú majetkom spoločnosti BSH domácí spotřebiče
s.r.o.
5. Garančná oprava motora iQdrive potom v rámci tejto špeciálnej záruky (po
uplynutí zákonnej záruky) nespôsobuje plynutie novej záručnej lehoty ani jej predĺženie.
6. Ďalšie nároky, najmä na náhradu škôd vzniknutých mimo spotrebiča, sú vylúčená, ak
takáto zodpovednosť nevyplýva priamo zo zákona.
Tieto záručné podmienky platia na motor iQdrive, ktorý je súčasťou vyššie uvedené
práčky, kúpené v Slovenskej republike.
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5
Česká republika

Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
– na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
– spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do
uplynutia záručnej lehoty
– pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
– ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
– za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
– záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci
– ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
– záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto
záručnom liste
Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná
zložka Bratislava, zaniká, ak:
– je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
– údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
– výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad
s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
– výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
– bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
– porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
– ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o.,
organizačná zložka Bratislava.

H

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu,
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.
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