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PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, e jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně slou il
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnad ují
ivot, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spot ebičů nenajdete. Stačí

věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Nav tivte na e stránky ohledně:

Rady ohledně pou ívání, bro ury, poradce p i potí ích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice

Registrace va eho spot ebiče, kterou získáte lep í servis:
www.registeraeg.com

Nákupu p íslu enství, spot ebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
vá  spot ebič:
www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme pou ívat originální náhradní díly.
P i kontaktu se servisním st ediskem se ujistěte, e máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém títku.

 Upozornění / Důle ité bezpečnostní informace
 V eobecné informace a rady
 Poznámky k ochraně ivotního prost edí

Zmĕny vyhrazeny.

1.  BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě p ečtěte je tě p ed instalací
spot ebiče a jeho prvním pou itím. Výrobce nenese
odpovědnost za ádný úraz ani kodu v důsledku
nesprávné instalace nebo pou ití. Návod k pou ití v dy
uchovávejte na bezpečném a p ístupném místě pro jeho
budoucí pou ití.

1.1 Bezpečnost dětí a posti ených osob
• Tento spot ebič smí pou ívat děti star í osmi let nebo

osoby se sní enými fyzickými, smyslovými nebo
du evními schopnostmi nebo osoby bez pat ičných
zku eností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohled uje bezpečný
provoz spot ebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spot ebiče.
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• Nenechte děti hrát si se spot ebičem.
• Děti mlad í t í let dr te z dosahu spot ebiče v dy, kdy

je v provozu.
• V echny obaly uschovejte z dosahu dětí a ádně je

zlikvidujte.
• Prací prost edky uschovejte z dosahu dětí.
• Jsou-li dví ka spot ebiče otev ená, nedovolte dětem a

domácím zví atům, aby se k němu p ibli ovaly.
• Či tění a u ivatelskou údr bu spot ebiče by neměly

provádět děti bez dozoru.

1.2 V eobecné bezpečnostní informace
• Nemě te technické parametry tohoto spot ebiče.
• Nep ekračujte maximální nápl  9 kg (viz část „Tabulka

programů“).
• Hodnota provozního tlaku vody na p ívodu musí být

mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
• Větrací otvor umístěný vespod spot ebiče nesmí být

zakrytý kobercem, roho í ani jinou podlahovou
krytinou.

• Spot ebič musí být p ipojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové soupravy hadic dodané se spot ebičem
nebo jiné nové soupravy hadic dodané z
autorizovaného servisního st ediska.

• Neinstalujte ji  jednou pou itou soupravu hadic znovu.
• Jestli e je po kozený napájecí kabel, smí ho vyměnit

pouze výrobce, autorizované servisní st edisko nebo
osoba s podobnou p íslu nou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.

• P ed ka dou údr bou spot ebič v dy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

• K či tění spot ebiče nepou ívejte vysokotlaký proud
vody nebo páru.

• Vyčistěte spot ebič vlhkým hadrem. Pou ívejte pouze
neutrální mycí prost edky. Nepou ívejte prost edky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpou tědla nebo
kovové p edměty.
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2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
• Odstra te v echny obaly nebo

p epravní rouby.
• P epravní rouby uchovejte na

bezpečném místě. Bude-li se
spot ebič v budoucnu p esouvat,
pomocí těchto roubů se musí zajistit
buben, aby nedo lo k po kození
vnit ních součástí.

• P i p emisťování spot ebiče buďte
v dy opatrní, proto e je tě ký. V dy
pou ívejte ochranné rukavice a
uzav enou obuv.

• Po kozený spot ebič neinstalujte ani
nepou ívejte.

• iďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spot ebičem.

• Neinstalujte nebo nepou ívejte
spot ebič tam, kde mů e teplota
klesnout pod 0 °C nebo kde je
vystaven povětrnostním podmínkám.

• Podlaha, na ní  má být spot ebič
umístěn, musí být plochá, stabilní,
áruvzdorná a čistá.

• Zkontrolujte, zda mezi spot ebičem a
podlahou mů e proudit vzduch.

• Spot ebič neumísťujte p ímo nad
odpadním otvorem v podlaze.

• Nastavte no ičky tak, aby mezi
spot ebičem a podlahou byl
po adovaný prostor.

• Spot ebič neinstalujte tam, kde nelze
dví ka spot ebiče plně otev ít.

• Pod spot ebič nepokládejte nádoby
na zachycení p ípadného úniku vody.
Informace o vhodném p íslu enství
vám poskytne autorizované servisní
st edisko.

2.2 P ipojení k elektrické síti
• Spot ebič musí být uzemněn.
• V dy pou ívejte správně instalovanou

síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.

• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
títku souhlasí s parametry elektrické

sítě.
• Nepou ívejte rozbočovací zástrčky

ani prodlu ovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepo kodili

napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestli e pot ebujete vyměnit p ívodní

kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní st edisko.

• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky a  na konci instalace
spot ebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.

• Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.

• Neodpojujte spot ebič ze zásuvky
tahem za kabel. V dy tahejte za
zástrčku.

• Tento spot ebič je v souladu se
směrnicemi EHS.

2.3 Vodovodní p ípojka
• Dbejte na to, abyste hadice

nepo kodili.
• P ed p ipojením spot ebiče k novým

hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho pou ívány, nebo tam, kde byly
prováděny opravy či instalována nová
za ízení (vodoměry apod.), nechte
vodu na několik minut odtéct, dokud
nebude čistá.

• Ujistěte se, e p i prvním pou ití
spot ebiče ani po něm nedo lo k
viditelnému úniku vody.

• Pokud je p ívodní hadice p íli  krátká,
nenastavujte ji ani nepou ívejte
prodlu ovací hadice. Kontaktujte
servisní st edisko ohledně výměny
p ívodní hadice.

• Hadici lze prodlou it o maximálně 400
cm. V p ípadě prodlou ení hadice
nebo ostatních hadic kontaktujte
servisní st edisko.

2.4 Pou ití spot ebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, po áru nebo
po kození spot ebiče.

• Tento spot ebič je určen pouze k
domácímu pou ití.

• iďte se bezpečnostními pokyny
uvedenými na balení pracího
prost edku.

• Do spot ebiče, do jeho blízkosti nebo
na spot ebič neumísťujte ho lavé
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p edměty nebo p edměty obsahující
ho lavé látky.

• Ujistěte se, e se v prádle nenachází
ádné kovové p edměty.

• Neperte tkaniny, které jsou silně
zneči těné olejem, tukem nebo jinými
mastnými látkami. Mohly by se
po kodit pry ové součásti pračky.
Takové tkaniny p edeperte v ruce,
ne  je vlo íte do pračky.

• P i probíhajícím programu se
nedotýkejte skla dví ek. Sklo mů e
být horké.

2.5 Obsluha
• Pro opravu spot ebiče se obraťte na

autorizované servisní st edisko.
• Pou ívejte výhradně originální

náhradní díly.

2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udu ení.

• Odpojte spot ebič od elektrické sítě a
p ívodu vody.

• Od ízněte síťový kabel v blízkosti
spot ebiče a zlikvidujte jej.

• Odstra te dve ní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zví at v bubnu.

• Spot ebič zlikvidujte v souladu s
místními p edpisy pro likvidaci
elektrického a elektronického odpadu
(WEEE).

3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

3.1 Vybalení
VAROVÁNÍ!
P ed instalací spot ebiče
odstra te v echny p epravní
rouby a obaly.

VAROVÁNÍ!
Pou ívejte rukavice.

1. Odstra te vněj í fólii. V p ípadě
pot eby pou ijte ezák.

2. Odstra te kartónový vr ek a
polystyrénový obalový materiál.

3. Odstra te vnit ní fólii.

4. Otev ete dví ka a odstra te
polystyrénový díl z těsnění dví ek a
v echny p edměty z bubnu.
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5. Opatrně polo te spot ebič na jeho
zadní stranu.

6. Na podlahu pod spot ebič polo te
p ední kus polystyrénového
obalového prvku.

Nepo koďte hadice.

7. Odstra te polystyrénovou ochranu ze
spodní části spot ebiče.

1

2

8. Zcela očistěte a vysu te spodní
stranu spot ebiče.

POZOR!
Nepou ívejte alkohol,
rozpou tědla ani chemické
výrobky.

9. Správně rozli te různé velikosti a
umístění tlumicích podlo ek. Viz
obrázek:

A

B

• A (P EDNÍ) = P ední strana
spot ebiče

• B (ZADNÍ) = Zadní strana
spot ebiče

10. Z tlumicích podlo ek stáhněte lepicí
prou ek.

11. V echny čty i podlo ky p ipevněte na
spodní stranu spot ebiče.

12. Viz obrázek. Ujistěte se, e jsou
podlo ky bezpečně p ipevněné.

x4
A

B
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Tlumicí podlo ky p ipev ujte
p i pokojové teplotě.

13. Postavte spot ebič do svislé polohy.

14. Vyndejte napájecí kabel a vypou těcí
hadici z dr áků.

Z vypou těcí hadice mů e
vytékat voda. To se děje z
důvodu testování spot ebiče
pomocí vody ve výrobním
závodě.

15. Klíčem p ilo eným ke spot ebiči
vy roubujte t i rouby.

16. Vytáhněte plastové distanční kolíky.
17. Do otvorů vlo te plastové krytky,

které naleznete v sáčku s návodem k
pou ití.

Obaly a p epravní rouby
doporučujeme uschovat pro
p ípadné dal í stěhování
spot ebiče.

3.2 Umístění a vyrovnání
1. Instalujte spot ebič na tvrdé rovné

podlaze.
Ujistěte se, e koberec
nebrání proudění vzduchu
pod spot ebičem.
Zkontrolujte, zda se
spot ebič nedotýká zdi ani
jiných za ízení či kusů
nábytku.

2. Uvolněním nebo uta ením no iček
spot ebič vyrovnejte.

VAROVÁNÍ!
Spot ebič nevyrovnávejte
podlo ením kusů kartonu,
d eva či obdobných
materiálů pod jeho no ičky.

x4

Spot ebič musí být vyrovnaný a stabilní.
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Správné vyrovnání
spot ebiče zabra uje
vibracím, hluku a pohybu
spot ebiče během jeho
provozu.

Je-li spot ebič umístěn na
podstavci nebo pokud je na
pračce instalována su ička,
pou ijte p íslu enství
popsané v části
„P íslu enství“. Pozorně si
p ečtěte pokyny dodané
spolu se spot ebičem a
p íslu enstvím.

3.3 P ívodní hadice
1. P ipojte p ívodní hadici k zadní

straně spot ebiče.
2. Nastavte ji doleva či doprava podle

umístění vodovodního kohoutku.

20
O

20
O

45
O

45
O

P esvědčte se, e p ívodní
hadice není ve svislé poloze.

3. V p ípadě pot eby povolte kruhovou
matici a nastavte ji do správné
polohy.

4. P ívodní hadici p ipojte ke kohoutku
se studenou vodou a závitem 3/4".

POZOR!
Ujistěte se, e na jejích
spojích nedochází k úniku
vody.

Pokud je p ívodní hadice
p íli  krátká, nenastavujte ji
ani nepou ívejte
prodlu ovací hadice.
Kontaktujte servisní
st edisko ohledně výměny
p ívodní hadice.

3.4 Za ízení proti vyplavení
vody
P ívodní hadice je vybavena za ízením
proti vyplavení. Toto za ízení zabra uje
únikům vody v hadici z důvodů
p irozeného stárnutí jejího materiálu.
Červené políčko v okénku „A“ značí
takové po kození.

A

Pokud se objeví, zav ete vodovodní
kohoutek a zkontaktujte autorizované
servisní st edisko ohledně výměny této
hadice.

3.5 Vypou tění vody
Vypou těcí hadice by se měla nacházet
ve vý ce minimálně 60 cm a maximálně
100 cm od podlahy.
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Hadici lze prodlou it o
maximálně 400 cm. V
p ípadě prodlou ení hadice
nebo ostatních hadic
kontaktujte autorizované
servisní st edisko.

Vypou těcí hadici lze p ipojit několika
způsoby:
1. Vytvo te na vypou těcí hadici ohyb

ve tvaru U a zalo te ji kolem
plastového kolena.

2. Na kraji umyvadla - Upevněte
koleno k vodovodnímu kohoutku
nebo zdi.

Ujistěte se, e se plastové
koleno nemů e během
vypou tění spot ebiče
pohybovat.

Ujistěte se, e konec
vypou těcí hadice není
pono en ve vodě. pinavá
voda by se mohla vrátit do
spot ebiče.

3. Ke stoupacímu potrubí s
průduchem - Vlo te vypou těcí
hadici p ímo do odpadního potrubí.
Viz obrázek.

Konec vypou těcí hadice
musí být stále větraný, tj.
vnit ní průměr odpadního
potrubí (min. 38 mm - min.
1,5") musí byt ir í ne
vněj í průměr vypou těcí
hadice.

4. Pokud konec vypou těcí hadice
vypadá takto (viz obrázek), mů ete
jej zatlačit p ímo do stoupacího
potrubí.

5. Bez plastového kolena, k p ípojce
sifonu - Vypou těcí hadici nasu te
na hubici sifonu a zajistěte ji sponou.
Viz obrázek.
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Ujistěte se, e je na
vypou těcí hadici oblouk,
aby se do spot ebiče
nedostávala voda či
nečistoty vypou těné z
umyvadla.

6. Zaveďte hadici p ímo do odpadního
potrubí zabudovaného ve stěně
místnosti se zaji těním pomocí
spony.

4. POPIS SPOT EBIČE
4.1 Speciální funkce
Va e nová pračka spl uje v echny
moderní po adavky na účinné praní
prádla s nízkou spot ebou vody, energie
a pracího prost edku a na etrnou péči o
tkaniny.
• Díky interaktivnímu dotykovému

displeji je nastavení a pou ívání
spot ebiče bezprost edněj í a
p íjemněj í.

• P ipojení Wi-Fi vám umo ní spu tění
a kontrolu stavu va eho pracího
programu na dálku.

• Technologie SoftWater funguje jako 
změkčovač vody, který odstra uje z
p iváděné vody ne ádoucí minerály a
dodává měkkou vodu pro praní
prádla. P i ka dém praní se tím brání
ztuhlosti či srá ení tkanin a blednutí
barev.

• Technologie Oko-Mix chrání vlákna
tkanin díky odli ným fázím
p edmíchání, v rámci kterých se ve
vodě rozpustí nejd íve prací
prost edek a následně avivá  a a
poté jsou vypu těny k prádlu. Ka dé
vlákno tak obdr í ádnou péči.

• Díky snímačům hmotnosti doká e
tento spot ebič určit hmotnost náplně
va eho prádla a doporučit, kolik
pracího prost edku je zapot ebí k
dosa ení těch nejlep ích výsledků
bez plýtvání.

• Technologie ProSense automaticky
upravuje délku programu podle prádla
v bubnu, aby bylo dosa eno skvělých
výsledků praní za co nejkrat í
mo nou dobu.

• Pára p edstavuje rychlý a snadný
způsob osvě ení prádla. etrné parní
programy odstra ují pachy a sni ují
zmačkání suchých tkanin, tak e témě
nevy adují ehlení.
Funkce S párou ukončí ka dý
program etrnou dávkou páry, která
uvolní vlákna a sní í zmačkání tkanin.

ehlení tak bude snaz í!
• Funkce Skvrny p edem o et í odolné

skvrny a optimalizuje tak účinnost
odstra ovače skvrn.

• Díky funkci Měkké Plus se avivá  v
prádle rovnoměrně nadávkuje,
pronikne hluboko k vláknům a zajistí
tak dokonalou měkkost.
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4.2 P ehled spot ebiče

1 2 3 9

5

6

7

4

10

8

11 12

1 Horní deska
2 Dávkovač pracího prost edku a

komora pro sůl
3 Ovládací panel
4 Dr adlo dve í
5 Typový títek
6 Filtr vypou těcího čerpadla
7 No ičky pro vyrovnání spot ebiče
8 Vypou těcí hadice
9 P ipojení p ívodní hadice

10 Napájecí kabel
11 P epravní rouby
12 Dr ák hadice

4.3 Dávkovač pracího
prost edku a komora pro sůl

V dy dodr ujte pokyny
uvedené na balení pracích
prost edků. V ka dém
p ípadě v ak doporučujeme
nep ekračovat maximální
vyznačené mno ství pro
ka dou komoru ( ).

M
a
x▼

Max▼

M
ax
▼

S
a
lt

Salt

Komora pro fázi praní: prá kový
prací prost edek, odstra ovač
skvrn.

Pokud pou íváte
tekutý prací
prost edek, ujistěte
se, e je vlo ena
speciální nádoba na
tekutý prací
prost edek. Viz
„Plnění pracího
prost edku a p ísad“
v kapitole „Denní
pou ívání“.

Komora na tekuté p ísady (avivá ,
krob).
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Salt Komora pro sůl.

Pečlivě si p ečtěte
„Technologie
změkčovače vody
(Soft Water)“.

Maximální mno ství pro prací
prost edek/p ísady.

P i volbě fáze p edpírky
vlo te prací prost edek/
p ísady do dávkovací
odměrky/kuličky dovnit
bubnu.

V p ípadě pot eby po pracím
programu odstra te z
dávkovače zbytky pracího
prost edku.

5. ZMĚKČOVAČ VODY (TECHNOLOGIE SOFTWATER)
5.1 Úvod
Voda obsahuje minerály s ne ádoucími
účinky. Čím je obsah těchto minerálů
vy í, tím je voda tvrd í.
Tvrdá voda mů e sní it účinnost pracího
prost edku, způsobit tuhnutí tkanin,
srá ení tkanin nebo blednutí barev.
Tento spot ebič je vybaven
změkčovačem vody, který doká e zajistit
správný stupe  změkčení vody, aby se
zachovala integrita tkaniny, jasné barvy a
zajistily se dobré výsledky praní p i nízké
teplotě.
Změkčovač by měl být nastaven podle
tvrdosti vody na va em vodovodním
p ívodu. Správné nastavení umo uje
dosáhnout nejlep ích výsledků praní a
maximální ochrany oděvů.
Pro správné nastavení změkčovače
vody, viz „Jak nastavit stupe  tvrdosti
vody“.

P i prvním zapnutí
spot ebiče se na dotykovém
displeji zobrazí různá
nastavení: jedním z nich je
stupe  tvrdosti vody.

5.2 Jak nastavit stupe
tvrdosti vody
Spot ebič umo uje volbu ze 7 stup ů
odpovídajících 7 různým rozsahům
tvrdosti vody.
V závislosti na zemi se tvrdost vody
udává v p íslu ných stupnicích: nap .
francouzské stupně (°f), německé stupně
(°d), anglické stupně (°e) a mmol/l.
V p ípadě pot eby zjistíte tvrdost vody ve
va í oblasti u va eho místního
vodárenského podniku.
V tabulce „Stupně tvrdosti
vody“ zkontrolujte správný stupe .
Nastavení stupně tvrdosti vody:
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na

několik sekund zapněte spot ebič.
2. Počkejte, dokud se nezobrazí

obrazovka s programem, a
posunováním nahoru a dolů
vyhledejte v seznamu Nastavení.

3. Poklepáním na  otev ete seznam
nastavení.
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Settings

Machine Clean

Spin

OKOPower

ColourPro

4. Posunováním nahoru a dolů
vyhledejte v seznamu Tvrdost vody.

5. Poklepejte na li tu Tvrdost vody.
6. Posunutím seznamu doprava a

doleva zvolte správný stupe
tvrdosti.

Buzzer

Water Hardness 6

OFF

7><5 6

<Programmes Info

7. Poklepáním na li tu Tvrdost vody
nabídku opustíte a potvrdíte zvolený
stupe  tvrdosti.

8. Posunováním nahoru a dolů
vyhledejte v seznamu nastavení li tu 
Změkčovač vody a poklepáním ji
otev ete.

Water Softener Wash

>< Wash

<Programmes Info

9. Posunutím li ty doprava nebo doleva
zvolte:
• Praní: změkčovač vody funguje

pouze během fáze praní. Toto
nastavení splní vět inu podmínek
pou ití.

• Praní a máchání: pokud je voda
na p ívodu obzvlá tě tvrdá
(stupně 6 a 7), doporučujeme
nastavit změkčovač vody také
během fáze máchání, aby se
zachovala měkkost tkanin.
Toto nastavení zvý í
spot ebu soli.

• VYP: vypnutí změkčovače vody.

Stupně tvrdosti vody

Stupně
Stupně dle vy‐
značení na testo‐
vacím p ístroji1)

Rozsah tvrdosti vody

  
°f

(francouz‐
ské stupně)

°d
(německé
stupně)

°e
(anglické
stupně)

mmol/l

1 C01 5 3  4 0.5

2 C02 6 - 13 4 - 7 5 - 9 0.6 - 1.3

3 C03 14 - 21 8 - 11 10 -15 1.4 - 2.1

42) C04 22 - 29 12 - 16 16 - 20 2.2 - 2.9

5 C05 30 - 37 17 - 20 21 - 26 3.0 - 3.7

www.aeg.com14



Stupně
Stupně dle vy‐
značení na testo‐
vacím p ístroji1)

Rozsah tvrdosti vody

6 C06 38 - 45 21 -25 27 - 32 3.8 - 4.5

7 C07 46 26 33 4.6
1) Je-li dodán společně se spot ebičem.
2) Tovární nastavení schopné splnit vět inu podmínek pou ívání.

5.3 Dopl ování soli
Funkce změkčovače vody funguje
pomocí speciálních prysky ic p ítomných
ve spot ebiči.
K regeneraci prysky ic a jejich p ípravě
ke změkčování vody dopl te speciální

sůl do komory 
Salt

:
1. Otev ete dávkovač pracího

prost edku.

M
a
x▼

Max▼

M
ax
▼

S
a
lt

2. Otev ete komoru 
Salt

.

M
a
x▼

Max▼

M
ax
▼

3. Dopl te speciální sůl.

M
a
x▼

Max▼

M
ax
▼

SALT

4. Zav ete komoru pro sůl a dávkovač
pracího prost edku.

Pravidelně kontrolujte, zda je
v komo e dostatek soli.

Komora 
Salt

 pojme cca 600 g soli, která
vystačí na p ibli ně 20 - 300 pracích
programů (nebo 4 - 70 týdnů) v závislosti
na nastaveném stupni tvrdosti vody a
zapnutí změkčovače vody pouze během
fáze praní. Pokud se změkčovač vody
také aktivuje během fáze máchání,
doplněná sůl vydr í na 5 - 80 pracích
programů (nebo 1 - 18 týdnů) v závislosti
na nastaveném stupni tvrdosti vody. Viz
„Jak nastavit stupe  tvrdosti vody“.
Na konci programu se na displeji
zobrazuje zpráva Dopl te sůl, kdy  je
zapot ebí do komory  doplnit sůl, i
kdy  je tě trochu soli stále obsahuje.

VAROVÁNÍ!
Sůl dopl ujte pouze do

komory 
Salt

.
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VAROVÁNÍ!

Komoru 
Salt

 nepl te ničím
jiným ne  solí. Pokud se tato
komora náhodně naplní
jakýmkoliv pracím
prost edkem/p ísadou, viz
„Odstranění pracího
prost edku nebo jiných
p ísad z komory pro sůl“ v
kapitole „Odstra ování
závad“.

Pou ívejte pouze speciální
sůl pro myčky nádobí nebo
pračky. Ostatní druhy solí
jsou méně účinné a po čase
by mohly trvale po kodit
technologie změkčovače
vody. Nepou ívejte jemnou
sůl!

Tento spot ebič pracuje
normálně i bez soli,
nevyu ije v ak plně svůj
potenciál. Pokud spot ebič
pou íváte bez soli po del í
dobu, jakmile sůl doplníte,
funkce změkčovače soli se
zcela obnoví po několika
málo del ích pracích
programech.

6. OVLÁDACÍ PANEL
6.1 Popis ovládacího panelu

32

4

1

1 Tlačítko Zap/Vyp (Zap/Vyp)
2 Volič programu
3 Dotyková obrazovka

4 Tlačítko Start/Pauza (Start/Pauza)

7. PRVNÍ SPU TĚNÍ
P i ka dém zapnutí va eho spot ebiče se
na dotykové obrazovce zobrazí
spou těcí obrazovka.
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AEG

13.45

P i prvním zapnutí va eho spot ebiče
budete po zobrazení spou těcí
obrazovky provedeni úvodním
nastavením.

7.1 Nastavení jazyka
1. Procházením seznamu jazyků

vyhledejte po adovaný jazyk a
stisknutím a podr ením ho nastavte.

1/4

Svenska

English

Deutch

Italiano

Francais

Language

SV

DE

EN

IT

FR

2. Zobrazí se následující obrazovka:
• poklepáním na OK potvrďte

nastavení jazyka:
• poklepáním na Změnit ho

změ te.

Change OK

You’ve selected:

English

2/4 Language

7.2 Nastavení času
1. Posunutím li t hodin a minut doprava

nebo doleva nastavte aktuální čas.

Set Clock 13:45

46>

14>

<44

<12

45min

13h

3/4 Info

2. Poklepáním na li tu Nastavení
hodin nastavte čas.

Set Clock 13:45

46>

14>

<44

<12

45min

13h

3/4 Info

3. Zobrazí se následující obrazovka:
• poklepáním na OK potvrďte

nastavený čas.
• poklepáním na Změnit ho

změ te.

Change OK

Current time:

13:45

4/4 Set Clock

7.3 Dal í nastavení
Po nastavení času se zobrazí obrazovka 
Dal í nastavení.

Later Set

More settings to get the best results
from this machine will follow. Set

them now?

More Settings

Kdy  poklepete na Později, zobrazí se
obrazovka se seznamem programů a vy
mů ete zvolit po adovaný program.

Cottons

ColourPro

OKOPower

3h01min

Cottons Eco

Synthetics More

1200

40

Pokud poklepete na Nastavit, p ejdete
na dal í nastavení.
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7.4 Tvrdost vody
Na displeji se zobrazí výzva k nastavení
správného stupně tvrdosti vody pro lep í
výsledky praní.
Zobrazí se toto okno.

Change OK

Select water hardness for best results.

Keep default setting?

Water Hardness

• Poklepáním na OK potvrdíte výchozí
nastavení.

1. Poklepáním na Změnit otev ete dílčí
nabídku Tvrdost vody.

Buzzer

Water Hardness 4

Long

5><3 4

Info

2. Posunutím seznamu doprava nebo
doleva nastavte po adovaný stupe
tvrdosti:

3. Poklepejte na li tu Tvrdost vody.
Zobrazí se toto okno.

Change OK

4

Water hardness is set to

Water Hardness

4. Poklepáním na OK stupe  potvrdíte
nebo poklepáním na Změnit stupe
změníte.

7.5 Mno ství pracího
prost edku
Mů ete změnit průměrné mno ství
pracího prost edku doporučeného na
obalu prost edku.

Later Set

Advise on detergent level for best 

results. Set now or later?

Detergent advice

1. Poklepejte na Nastavit. Zobrazí se
toto okno.

Later OK

Set detergent dose for full load in

9 kg machine. Refer to detergent 

packaging for recommended dosage

Detergent advice

2. Poklepáním na OK otev ete nabídku 
Mno ství pracího prost edku.

3. Poklepejte na li tu Typ pracího
prost edku 1 nebo Typ pracího
prost edku 2.

Detergent Dosing OFF

Info

Detergent Type 1

Detergent Type 2

4. Posunutím li ty dílčí nabídky doprava
nebo doleva nastavte mno ství
pracího prost edku v ml, které
odpovídá průměrnému mno ství
doporučenému na obalu prost edku.

Detergent Type 1 OFF

Info

60><40 50 ml

5. Poklepejte na li tu Typ pracího
prost edku 1. Zobrazí se toto okno.
Poklepáním na Změnit potvrďte va i
volbu a p ejděte k dal ímu
dialogovému oknu.
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Change OK

50
You’ve selected:

Detergent advice

7.6 Wi-Fi
Spu tění je zakončeno tímto dialogovým
oknem.

OK

Settings complete. To connect your

machine to WiFi, see instructions in

user manual

OK

Viz oddíl „Nastavení p ipojení Wi-
Fi“ kapitoly „Nastavení“.

8. DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
P i ka dém zapnutí va eho spot ebiče se
na dotykové obrazovce zobrazí
spou těcí obrazovka.

AEG

13.45

Po několika sekundách se zobrazí
obrazovka se seznamem programů,
která jako výchozí program doporučí
Bavlna.

Cottons

ColourPro

OKOPower

3h01min

Cottons Eco

Synthetics More

1200

40

Pokud neposunete seznamem programů
nahoru a dolů, za několik sekund se
zobrazí obrazovka shrnutí programu. Na
obrazovku se seznamem programů se
vrátíte poklepáním na název programu
(nap . Bavlna).

Cottons

Max 9.0 Kg

1h07min

More

1200

40

Na obrazovce shrnutí jsou tyto údaje:
• Maximální nápl  pro daný program,

název programu.

Cottons

Max 9.0 Kg

1h07min

More

1200

40

• Délka programu. Je-li zvolen, v této
části se mů e rovně  zobrazit
odlo ený start nebo symbol Úspora
času.

Cottons

Max 9.0 Kg

1h07min

More

1200

40
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• Aktuálně zvolené funkce. Pomocí
zkratky  lze otev ít dal í nabídku
funkcí.

Cottons

Max 9.0 Kg

1h07min

More

1200

40

Kdy  se určitá zkratka
zobrazuje na obrazovce
shrnutí, lze otev ít nabídku
funkce či nastavení pouhým
poklepáním na p íslu nou
zkratku.

Různé nabídky funkce či nastavení lze
posunovat:
• nahoru a dolů, nebo

• doprava a doleva.

K zapnutí některých funkcí nebo
nastavení stačí změnit stav z VYP na 
ZAP pouhým poklepáním na p íslu nou
li tu.

Programy, funkce a
nastavení lze rovně
nastavit otočením voliče
programů a v horizontálních
dílčích nabídkách lze
po adovanou volbu nastavit
pouhým poklepáním na
ipky < a >.

9.  NASTAVENÍ P IPOJENÍ WI-FI
Tato kapitola popisuje, jak p ipojit chytré
za ízení k síti Wi-Fi a propojit jej s
mobilními za ízeními.
Pomocí této funkce mů ete získávat
upozornění, ovládat a sledovat va i
pračku z va eho mobilního za ízení.
K p ipojení spot ebiče, abyste si mohli
u ívat plného rozsahu funkcí a slu eb,
pot ebujete:
• Domácí bezdrátovou síť s povoleným

p ístupem na internet.
• Mobilní za ízení p ipojené k

bezdrátové síti.

Frekvence 2,412 - 2,472 GHz
pro evropský trh

Protokol IEEE 802.11b/g/n
dvoukanálová radio‐
komunikace

Celkový p íkon < 20 dBm

9.1 Instalace a konfigurace
"My AEG"
P i p ipojování pračky k aplikaci stůjte
poblí  s va ím chytrým za ízením.
Ujistěte se, e je va e chytré za ízení
p ipojeno k bezdrátové síti.
1. P ejděte do obchodu s aplikacemi na

va em chytrém za ízení.
2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci

"My AEG".
3. Ujistěte se, e jste spustili Wi-Fi

p ipojení v pračce. Pokud tomu tak
není, p ečtěte si dal í odstavec
„Konfigurace bezdrátového p ipojení
pračky“.
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4. Spusťte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk
a p ihlaste se pomocí va eho e-mailu
a hesla. Pokud nemáte účet, vytvo te
si nový podle pokynů uvedených v
"My AEG".

5. iďte se pokyny v aplikaci ohledně
registrace a konfigurace pračky.

Na displeji pračky se zobrazí zpráva,
která potvrzuje, e byla konfigurace
úspě ná.

9.2 Konfigurace
bezdrátového p ipojení
pračky
1. Na obrazovce se seznamem

programů poklepáním na zkratku 
otev ete nabídku nastavení.

2. Poklepáním na li tu Wi-Fi zapnete
p ipojení.

Zobrazí se vyskakovací zpráva, začne
blikat ikona  a začne se spou tět
bezdrátový modul. Mů e trvat cca dvě
minuty, ne  bude p ipraven.

Cancel

Starting up
This might take up to 2 minutes.

Have your App ready

Wi-Fi

Jakmile je bezdrátový modul p ipraven,
zobrazí se vyskakovací zpráva, která vás
informuje o tom, e po dobu cca t í minut
bude otev en p ístupový bod.

Cancel

Trying to connect to App
Access point will be open for 3 

minutes.

Wi-Fi

3. Nakonfigurujte na va em chytrém
za ízení aplikaci "My AEG".

4. Pokud je p ipojení nakonfigurováno,
na displeji pračky se zobrazí zpráva,
která potvrzuje, e byla konfigurace
úspě ná.

OK

Wi-Fi

Connected! 
Signal strenght is good, 4/5

5. Poklepáním na OK p ejdete zpět na
seznam nastavení spot ebiče.

6. Poklepáním na Programy p ejdete
zpět na obrazovku se seznamem
programů.

9.3  Re im spu tění na
dálku
Prací program mů ete spustit a zastavit
na dálku.
Kdy  je aplikace instalována a
bezdrátové p ipojení úplné, funkce 
Re im spu tění na dálku se zobrazí
mezi dostupnými funkcemi ke ka dému
programu.
K aktivaci spu tění na dálku:
1. Na obrazovce se seznamem

programů zvolte po adovaný
program.

2. Kdy  se zobrazí obrazovka shrnutí
programu, poklepáním na  Více
otev ete seznam funkcí.

3. Poklepáním na li tu Re im spu tění
na dálku zapněte funkci (stav ZAP).
Zobrazí se následující zpráva:

Cancel

Please press Start 
To activate Remote Start Mode

Remote Start Mode<Back

4. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
zapněte funkci Re im spu tění na
dálku.

Na obrazovce shrnutí programu se
zobrazí ukazatele  a  a dví ka se
zablokují.
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P i otev ení dví ek se funkce 
Re im spu tění na dálku
vypne.
Pokud program p eru íte
nebo zastavíte na dálku,
dví ka zůstanou
zablokovaná. P i
odblokování dví ek stůjte
p ed spot ebičem a stiskněte 
Start/Pauza. Aby nedo lo k
náhodnému odblokování
dví ek, lze zapnout funkci 
Dětská bezpečnostní
pojistka.

VAROVÁNÍ!
Pokud je teplota a hladina
vody v bubnu p íli  vysoká
anebo se buben stále otáčí,
nelze dví ka otev ít.

10. P ED PRVNÍM POU ITÍM
1. Ujistěte se, e jste ze spot ebiče

odstranili v echny p epravní rouby.
2. Ujistěte se, e je k dispozici

elektrické napájení a vodovodní
kohoutek je otev ený.

3. Ujistěte se, e je v komo e označené
Salt

 sůl, a nastavte správný stupe
tvrdosti vody. Viz „Jak nastavit
stupe  tvrdosti vody“.

4. Nalijte dva litry vody do p ihrádky pro
prací prost edek označené .

Zapnete tak vypou těcí systém.
5. Nalijte men í mno ství pracího

prost edku do p ihrádky označené
.

6. Nastavte a spusťte program pro
bavlnu na nejvy í teplotu bez prádla
v bubnu.

Tímto postupem odstraníte v echny
mo né nečistoty z bubnu a vany
spot ebiče.

11. PROGRAMY
11.1 Tabulka programů

Kdy  je změkčovač vody zapnutý, měkčí voda je pro v echny prací pro‐
gramy p ínosem.

Prací programy

Program Popis programu

Prací programy

OKOPower Bavlněné a stálobarevné prádlo ze syntetických tkanin.
Kompletní prací program, který během pouhých 59 minut in‐
tenzivně vypere denní za piněné prádlo a zajistí dobrý výsle‐
dek praní za krátkou dobu.

ColourPro Barevná bavlna a syntetické tkaniny. Program s nízkou te‐
plotou pro lep í ochranu barev s dobrými výsledky praní díky
změkčené vodě. Chcete-li dosáhnout té nejlep í péče o va e
tkaniny, doporučujeme neplnit buben úplně.
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Program Popis programu

Bavlna Bílá a barevná bavlna. Normálně a lehce za piněné.

Bavlna úsporný Bílá a barevná bavlna. Normálně a lehce za piněné.
Standardní programy s hodnotami spot eby uvedenými na
energetickém títku. Na základě na ízení 1061/2010 progra‐
my Bavlna úsporný  p i 60 °C a program Bavlna úsporný

 p i 40 °C odpovídají „standardnímu 60°C programu pro
bavlnu“ a „standardnímu 40°C programu pro bavlnu“. Jedná se
o nejúsporněj í programy ve smyslu kombinované spot eby
energie a vody p i praní bě ně za piněného bavlněného prá‐
dla.

Teplota vody prací fáze se mů e li it od teploty
uvedené pro zvolený program.

Nastavíte-li libovolnou funkci, ukazatel  se
p estane zobrazovat, co  signalizuje, e pro‐
gram ji  neodpovídá údajům na energetickém
títku.

Syntetika Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Normálně
za piněné.

Jemné Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směsové
tkaniny vy adující etrněj í praní. Normálně za piněné.

Vlna/hedvábí Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné prádlo a
ostatní prádlo označené symbolem ručního praní.1)
Woolmark Apparel Care - Zelená

Prací program pro vlnu u této pračky schválila společnost
Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro ruční praní
za podmínky, e tyto oděvy se budou prát podle pokynů výrob‐
ce této pračky. Pokyny k su ení a dal í péči o prádlo naleznete
na etiketě oděvů. M1361
Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a Indii p edstavuje sym‐
bol Woolmark certifikační ochrannou známku.

Parní program
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Program Popis programu

Pára Parní program pro bavlněné a syntetické prádlo. Parní pro‐
gram lze pou ít na usu ené2), vyprané či jednou no ené prá‐
dlo. Tento program sni uje zmačkání a odstra uje pachy3) a
uvol uje vlákna. Po dokončení programu prádlo co nejd íve vy‐
ndejte z bubnu. Po parním programu je ehlení bez námahy.
Nepou ívejte ádný prací prost edek. V p ípadě pot eby od‐
stra te skvrny praním nebo pomocí odstra ovače skvrn. Parní
programy neprovádí ádné hygienické cykly. Parní program
nepou ívejte u těchto typů prádla:
• Oděvy, které nejsou vhodné do bubnové su ičky.
• Ve keré oděvy s plastovými, kovovými či d evěnými do‐

pl ky apod.

Prací programy

20 min 3 kg Lehce za piněné nebo jednou no ené bavlněné a syntetické
prádlo.

Venkovní Nepou ívejte avivá  a ujistěte se, e v dávko‐
vači pracího prost edku nejsou ádné zbytky
avivá e.

Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení,
ply ové tkaniny, voděodolné a prody né bundy, bundy-
blůzy s odnímatelnou fleecovou vlo kou nebo vnit ní ter‐
moizolací. Doporučená nápl  prádla je 2.5 kg.
Tento program lze také pou ít k obnově vodoodpudivých vlast‐
ností, proto e je speciálně upraven pro tkaniny s hydrofobic‐
kým povlakem. Pro obnovu vodoodpudivých vlastností postu‐
pujte následovně:
• Nasypte/nalijte prací prost edek do komory .
• Nalijte speciální p ípravek na obnovu vodoodpudivých

vlastností tkanin do komory pro avivá  .
• Sni te nápl  prádla na 1 kg.

Obnovení vodoodpudivých vlastností tkanin
mů ete dále vylep it su ením v bubnové su‐
ičce, kdy  nastavíte su icí program Venkovní

(je-li k dispozici a pokud je v pokynech k péči o
konkrétní oděv bubnové su ení povoleno).

D íny D ínové oblečení a erzeje. Normálně za piněné. Tento pro‐
gram provede etrnou fázi máchání, která je navr ena pro d í‐
novinu, u které sni uje blednutí a nezpůsobuje usazování zbyt‐
ků pracího prost edků na vláknech.
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Program Popis programu

Antialergický  Bílé bavlněné prádlo. Tento program odstra uje mikroorga‐
nismy pomocí prací fáze s teplotou udr ovanou nad 60 °C po
několik minut. To pomáhá odstra ovat mikroby, bakterie, mi‐
kroorganismy a částice. Dodatečná fáze máchání zaji ťuje
ádné odstranění zbytků pracího prost edku a pylů/alergenů.

Tímto způsobem je praní daleko účinněj í.

Oplach Ve keré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tka‐
nin. Program pro máchání a odst edění prádla. Výchozí ry‐
chlost odst eďování je ta, která se pou ívá u programů pro
bavlněné prádlo. Sni te rychlost odst eďování v závislosti na
typu prádla. V p ípadě pot eby nastavením funkce Extra má‐
chání p idejte máchání. P i nízké rychlosti odst eďování
spot ebič provede etrné máchání a krátké odst edění.

Vypou tění Ve keré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tka‐
nin. Program pro vypu tění zbylé vody z bubnu.

Odst edění Ve keré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tka‐
nin. Program pro odst edění prádla a vypu tění zbylé vody z
bubnu. Výchozí rychlost odst eďování je ta, která se pou ívá u
programů pro bavlněné prádlo. Sni te rychlost odst eďování v
závislosti na typu prádla.

Či tění pračky Program údr by s horkou vodou, který slou í k vyči tění a
osvě ení bubnu a k odstranění nečistot, které mohou způsobo‐
vat zápach. Nejlep ích výsledků dosáhnete, spustíte-li tento
program jednou měsíčně. P ed spu těním tohoto programu vy‐
jměte z bubnu v echny p edměty. Do komory pro fázi praní na‐
lijte nebo nasypte chlorové bělidlo nebo čisticí prost edek pro
pračky. NEPOU ÍVEJTE oba prost edky dohromady.

Po či tění bubnu spusťte dal í máchací pro‐
gram s prázdným bubnem a bez pracího
prost edku, aby se odstranily ve keré zbytky
bělidla.

Tento program spusťte zejména tehdy, kdy
se zobrazí hlá ení Doporučuje se čisticí cy‐
klus. Pokud čisticí program odlo íte, hlá ení
se bude nadále zobrazovat p i dal ím pou ití
spot ebiče, dokud program nebude spu těn.

1) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu etrné. Mů e se zdát, e buben
se neotáčí nebo e se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu bě ný jev.
2) Pokud nastavíte parní program u usu eného prádla, prádlo mů e být na konci programu vlhké. Roz‐
lo te prádlo a vysu te jej po dobu cca 10 minut.
3) Parní program neodstraní obzvlá tě intenzivní pachy.
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Teplota programu, maximální rychlost odst eďování a maximální nápl

Program Výchozí teplota
Teplotní rozsah

Maximální rychlost
odst eďování
Rozsah otáček
odst edění

Maximální mno ‐
ství prádla

OKOPower 30 °C
60 °C - 30 °C

1600 ot/min
1600 ot/min - 400
ot/min

5 kg

ColourPro 30 °C
30 °C - studená

1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min

9 kg

Bavlna 40 °C
95 °C - studená

1600 ot/min
1600 ot/min - 400
ot/min

9 kg

Bavlna úsporný 40 °C
60 °C - 40 °C

1600 ot/min
1600 ot/min - 400
ot/min

9 kg

Syntetika 40 °C
60 °C - studená

1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min

4 kg

Jemné 40 °C
40 °C - studená

1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min

4 kg

Vlna/hedvábí 40 °C
40 °C - studená

1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min

2 kg

Pára - - 1.5 kg

20 min 3 kg 30 °C
40 °C - 30 °C

1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min

3 kg

Venkovní 30 °C
40 °C - studená

1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min

2.5 kg1)

1 kg2)

D íny 40 °C
60 °C - studená

1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min

9 kg

Antialergický
60 °C

1600 ot/min
1600 ot/min - 400
ot/min

9 kg

Oplach
-

1600 ot/min
1600 ot/min - 400
ot/min

9 kg
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Program Výchozí teplota
Teplotní rozsah

Maximální rychlost
odst eďování
Rozsah otáček
odst edění

Maximální mno ‐
ství prádla

Vypou tění - - 9 kg

Odst edění
-

1600 ot/min
1600 ot/min - 400
ot/min

9 kg

Či tění pračky
60 °C

1200 ot/min
1200 ot/min - 400
ot/min

-

1) Prací program.
2) Prací program a fáze pro obnovu voděodolnosti.

Kombinace programů a funkcí

Kdy  nastavíte prací program a otev ete nabídku , na displeji se zo‐
brazí pouze dostupné funkce.

 Funkce Dětská bezpečnostní pojistka,  Odlo ený start a  
Paměť lze zvolit se v emi programy.
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OKOPower  ■ ■      ■  ■ ■  

ColourPro ■ ■ ■ ■     ■  ■ ■  

Bavlna ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Bavlna úspor‐
ný ■ ■ ■   ■ ■  ■ ■ ■ ■  

Syntetika ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Jemné ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■  ■ ■  

Vlna/hedvábí  ■ ■           

Pára             ■
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20 min 3 kg  ■          ■  

Venkovní  ■ ■      ■   ■  

D íny ■ ■ ■  ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■  

Antialergický  ■ ■   ■ ■  ■ ■ ■ ■  

Oplach  ■ ■      ■   ■  

Vypou tění              

Odst edění  ■            

Či tění prač‐
ky  ■            

1) Pokud nastavíte nejkrat í délku programu, doporučujeme sní it mno ství prádla. Spot ebič lze plně
nalo it, výsledky praní v ak mohou být méně uspokojivé.
2) Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou ni í ne  30 °C.
3) Tato funkce není k dispozici s teplotou ni í ne  40 °C.

12. FUNKCE
12.1 Úvod

Kdy  otev ete nabídku  
Více, na displeji se zobrazí
pouze funkce dostupné pro
nastavený program.

Cottons

Max 9.0 Kg

1h07min

More

1200

40

Pokud se na obrazovce
shrnutí programu zobrazuje
zkratka nějaké funkce, stačí
na ni poklepat a p ímo tak
otev ít p íslu nou dílčí
nabídku funkce.

Chcete-li zapnout/vypnout funkci nebo
otev ít dílčí nabídku funkce, poklepejte
na li tu funkce.
Dílčí nabídku funkce opustíte opětovným
poklepáním na li tu funkce.

www.aeg.com28



Stain Remover

Extra Rinse

<Cottons 40

1/2

+1

+2><OFF +1

2h24min

Na obrazovku shrnutí programu se
vrátíte poklepáním na li tu programu.

Child Lock

Delay Start

Time Save

Temperature

Spin Speed

<Cottons 40 1h07min

00h00min

OFF

OFF

40

1200

12.2  Dětská bezpečnostní
pojistka
Díky této funkci mů ete zabránit dětem,
aby náhodně uvedly spot ebič do
provozu.
Chcete-li zapnout tuto funkci:
• Poklepáním na li tu Dětská

bezpečnostní pojistka se spot ebič
automaticky vrátí na obrazovku
shrnutí programu a zobrazí se
zkratka .

Tuto funkci lze zapnout:
• Po stisknutí tlačítka Start/Pauza:

tlačítko Start/Pauza a dotyková
obrazovka se vypnou. Spot ebič lze
vypnout pomocí tlačítka Zap/Vyp.

• P ed stisknutím tlačítka Start/Pauza:
spot ebič nelze spustit.

Spot ebič uchovává volbu
této funkce po jeho vypnutí.

Chcete-li vypnout tuto funkci:
• Zkratku  podr te stisknutou po dobu

t í sekund, dokud se nep estane
zobrazovat.

Pokud se zkratka 
zobrazuje, mů ete tuto
funkci zapnout poklepáním
na zkratku , ani  byste
otev eli nabídku Dal í. Viz
oddíl „Zkratky“ kapitoly
„Nastavení“.

12.3  Odlo ený start
Díky této funkci mů ete odlo it spu tění
programu na p íhodněj í čas.
1. Poklepáním na li tu Odlo ený start

otev ete dílčí nabídku.
2. Posunutím li ty hodin a minut

doprava nebo doleva nastavte
odlo ený start.

Kdy  se vrátíte na obrazovku shrnutí
programu, ukazatel  a nastavený čas
odlo eného startu se zobrazují st ídavě s
ukazatelem  a délkou programu.
Po stisknutí tlačítka Start/Pauza
spot ebič spustí odpočet a dví ka se
zablokují.

12.4  Úspora času
Pomocí této funkce mů ete zkrátit délku
programu (VYP = normální délka
programu).
1. Poklepáním na li tu Úspora času

otev ete dílčí nabídku.
2. Posunutím li ty dílčí nabídky doprava

nastavíte:
• funkci Krátký (St .): je-li va e prádlo

normálně nebo lehce za piněné,
mů e být vhodné zkrátit prací
program.

• funkci Extra krátký (Max.): v p ípadě
men í náplně.

Kdy  se vrátíte na obrazovku shrnutí
programu, ukazatel  Krátký nebo  
Extra krátký se zobrazí namísto
ukazatele  a délka programu se
aktualizuje.

12.5  Teplota
Po zvolení pracího programu spot ebič
automaticky navrhne výchozí teplotu.
1. Poklepáním na li tu Teplota otev ete

dílčí nabídku.
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2. Posunutím li ty dílčí nabídky
nastavíte po adovanou teplotu. 
Studená = Studené praní.

Kdy  se vrátíte na obrazovku shrnutí
programu, bude se zobrazovat
nastavená teplota.

12.6  Rychlost
odst eďování
Kdy  nastavíte program, spot ebič
automaticky zvolí maximální rychlost
odst eďování.
1. Poklepáním na li tu Rychlost

odst eďování otev ete dílčí nabídku.
2. Posunutím li ty dílčí nabídky doprava

nebo doleva:
• Sní íte rychlost odst eďování;

Na displeji se zobrazí
pouze rychlosti
odst eďování dostupné
se zvoleným programem.

• nebo spustíte funkci Máchání a
pozdr ení;
Kdy  se vrátíte na obrazovku shrnutí
programu, bude se zobrazovat
ukazatel .
Nedojde k vypu tění vody z
posledního máchání, aby se prádlo
nezmačkalo. Prací program skončí s
vodou v bubnu a neprovede se fáze
konečného odst edění.
Dví ka zůstanou zablokována.
Buben se otáčí pravidelně, aby se
sní ilo zmačkání prádla. P ed
odblokováním dví ek je nutné vypustit
vodu.
Stiskněte tlačítko Start/Pauza:
spot ebič provede odst eďovací fázi a
vypustí vodu.

• nebo spustíte funkci Extra tichý.
Kdy  se vrátíte na obrazovku shrnutí
programu, bude se zobrazovat
ukazatel .
V echny odst eďovací fáze (průbě ná
a konečná) jsou potlačeny a program
končí s vodou v bubnu. To pomáhá
sní it zmačkání prádla.
Jeliko  se jedná o velmi tichý
program, je vhodný k pou ití v
nočních hodinách, kdy  jsou k
dispozici levněj í tarify elekt iny. U
některých programů se máchání

provádějí s pou itím vět ího mno ství
vody.
Dví ka zůstanou zablokována.
Buben se otáčí pravidelně, aby se
sní ilo zmačkání prádla. P ed
odblokováním dví ek je nutné vypustit
vodu.
Stiskněte tlačítko Start/Pauza:
spot ebič provede pouze vypou těcí
fázi.

Spot ebič automaticky
vypustí vodu po p ibli ně 18
hodinách.

12.7  Úsporný
Tuto funkci nastavte u lehce či bě ně
za piněného prádla praného p i 30 °C
nebo vy ích teplotách.
Poklepáním na li tu Úsporný funkci
zapnete.
Spot ebič sni uje teplotu praní a
prodlu uje dobu praní, aby dosáhnul
dobrých výsledků praní a úspory energie.
Kdy  se vrátíte na obrazovku shrnutí
programu, bude se zobrazovat zkratka

.

12.8  Skvrny
1. Poklepáním na li tu Skvrny otev ete

dílčí nabídku.
2. Poklepejte na li tu funkce, kterou

chcete nastavit:
• Skvrny

Volbou této funkce nastavíte
p edbě né o et ení silně za piněného
prádla pomocí odstra ovače skvrn.
Nalijte odstra ovač skvrn do komory

. Odstra ovač skvrn je
p edmíchaný a oh átý s pracím
prost edkem, aby se zlep ila jeho
účinnost.

Tato funkce mů e
prodlou it délku
programu.

Tato funkce není k
dispozici u programů s
teplotou ni í ne  40 °C.

• P edpírka
Pomocí této funkce p idáte p ed fázi
praní fázi p edpírky p i 30 °C.
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Tato funkce se doporučuje u silně
za piněného prádla, obzvlá tě
obsahuje-li písek, prach, bahno nebo
jiné pevné částice.

Vlo te prací prost edek
pro p edpírku v
dávkovací odměrce/
kuličce do bubnu.

Tato funkce mů e
prodlou it délku
programu.

• Namáčení
Tuto funkci pou ijte u silně
za piněných oděvů. Spot ebič nechá
p ed praním prádlo namáčet p ibli ně
půl hodiny p i teplotě 30 °C.

Kdy  se vrátíte na obrazovku shrnutí
programu, bude se zobrazovat zkratka

.

12.9  Extra máchání
S touto funkcí mů ete p idat a  trojí
máchání podle zvolených pracích
programů.
Vhodné pro osoby alergické na prací
prost edky a citlivou poko kou.
1. Poklepáním na li tu Extra máchání

otev ete dílčí nabídku funkce.
2. Posunutím li ty napravo p idáte 1, 2

nebo 3 dal í máchání (VYP = ádné
dal í máchání).

Kdy  se vrátíte na obrazovku shrnutí
programu, bude se zobrazovat zkratka

. Počet teček udává počet zvolených
dal ích máchání.

Tato funkce prodlou í délku
programu.

Pokud je jako výchozí
funkce nastaveno Extra
máchání a vy jste zvolili
kompatibilní prací program,
na dotykové obrazovce se
zobrazí . V takovém
p ípadě lze nastavením
funkce Extra máchání p idat
pouze jedno máchání .

12.10  S párou
Tato funkce p idává parní fázi
následovanou krátkou fází proti
zmačkání na konci pracího programu.
Parní fáze sni uje zmačkání tkaniny a
usnad uje ehlení.
Poklepáním na li tu S párou zapněte
funkci (stav ZAP).

Tato funkce mů e prodlou it
délku programu.

Malá nápl  prádla pomáhá s
dosa ením lep ích výsledků.

Kdy  se vrátíte na obrazovku shrnutí
programu, bude se zobrazovat zkratka

.

12.11  Měkké Plus
Nastavte funkci Měkké Plus k
optimalizaci dávkování avivá e a
zlep ení měkkosti prádla.
Doporučuje se zapnout, kdy  pou íváte
avivá  a zejména kdy  je buben plný a
prádlo je velmi za piněné.

Tato funkce lehce prodlou í
délku programu.

Poklepáním na li tu Měkké Plus zapněte
funkci (stav ZAP).
Kdy  se vrátíte na obrazovku shrnutí
programu, bude se zobrazovat zkratka

.

12.12 Proti pomačkání
Je-li nastavena tato funkce, na konci
programu buben provádí asi 30 minut
mírné pohyby s cílem změkčit prádlo.
Poklepáním na li tu Proti pomačkání
zapněte funkci (stav ZAP).
Kdy  se vrátíte na obrazovku shrnutí
programu, bude se zobrazovat zkratka

.

12.13  Úrove  napa ování
Pomocí této funkce mů ete změnit
úrove  páry v závislosti na velikosti
náplně prádla.
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1. Poklepáním na li tu Úrove
napa ování otev ete dílčí nabídku.

2. Posunutím seznamu doprava nebo
doleva nastavte jednu ze t í úrovní:
• Minimální
• St ední
• Maximální

Tuto funkci lze pou ít pouze
spolu s programem Pára.

12.14  Paměť
Pomocí této funkce lze ulo it dva
nejčastěji pou ívané prací programy.
Slou í k ulo ení va ich oblíbených
programů:
1. Nejprve nastavte prací program a

po adované funkce.
2. Poklepáním na li tu Paměť otev ete

dílčí nabídku.
3. Poklepáním na Paměť 1 nebo 

Paměť 2 ulo íte nastavený program.
Stav se bude měnit od Prázdný k 
Pou ívá se.

Kdy  se vrátíte na obrazovku se
seznamem programů, vedle názvu
programu se p i jeho nastavení zobrazí 
M1 nebo M2.

Poté se p i ka dém zapnutí
spot ebiče programy M1 a/
nebo M2 zobrazí mezi
prvními pěti programy, které
spot ebič automaticky
navrhne, a mů ete je
nastavit p ímo na obrazovce
se seznamem programů.

Cottons M1

Cottons

Settings

1h07min

Cottons Eco

Synthetics More

1200

40

Chcete-li změnit ulo ený program:
1. Nejprve nastavte prací program a

po adované funkce.
2. Poklepáním na li tu Paměť otev ete

dílčí nabídku.
3. Poklepejte na li tu Paměť 1 nebo 

Paměť 2 se stavem Pou ívá se.
Zobrazí se hlá ení s dotazem, zda
chcete odstranit nebo nahradit
ulo ený program.

4. Poklepejte na Nahradit.
Chcete-li zru it ulo ený program:
1. Poklepáním na li tu Paměť otev ete

dílčí nabídku.
2. Poklepejte na li tu Paměť 1 nebo 

Paměť 2. Zobrazí se hlá ení s
dotazem, zda chcete odstranit nebo
nahradit ulo ený program.

3. Poklepejte na Prázdný. M1 nebo M2
se ji  na obrazovce se seznamem
programů nebude zobrazovat.

12.15  Re im spu tění na
dálku

Spu tění na dálku je k
dispozici poté, co dokončíte
sta ení a instalaci aplikace a
bezdrátové p ipojení pračky.
Viz pokyny v části
„Nastavení p ipojení Wi-Fi“.

Pomocí této funkce mů ete spustit prací
program na dálku.
Poklepáním na li tu Re im spu tění na
dálku funkci zapnete.
Kdy  se vrátíte na obrazovku shrnutí
programu, bude se zobrazovat zkratka 
a dví ka budou zablokovaná.

Je-li zapnutá funkce Re im
spu tění na dálku, funkce
pohotovostního re imu 
nevypne spot ebič.

13. DENNÍ POU ÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
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13.1 Pou ití snímačů
hmotnosti

Aby byla zaji těna správná
funkce snímače hmotnosti,
buben musí být p i spu tění
spot ebiče prázdný.
Nastavte program
P EDTÍM, ne  vlo íte
prádlo do bubnu.

13.2 P ed zapnutím
spot ebiče
1. Ujistěte se, e je zástrčka zapojená

do síťové zásuvky.
2. Zkontrolujte, zda je vodovodní

kohoutek otev ený.

13.3 Zapnutí spot ebiče a
nastavení programu
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spot ebič.

Zazní krátký zvukový signál (je-li
zapnutý). Jako výchozí program nabízí
spot ebič program Bavlna.
Kontrolka tlačítka Start/Pauza bliká.

13.4 Funkce pohotovostního
re imu
Funkce pohotovostního re imu spot ebič
automaticky vypne za účelem sní ení
spot eby energie, kdy :
• Spot ebič nepou íváte po dobu pěti

minut p edtím, ne  stisknete tlačítko 
Start/Pauza a spot ebič zapnete.
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spot ebič.

• Po pěti minutách od konce pracího
programu.
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spot ebič.
Na displeji se zobrazí délka
posledního zvoleného programu.

Otočením voliče programu nastavte
nový program.

Pokud jste nastavili program
nebo funkci, která končí s
vodou v bubnu, funkce
pohotovostního re imu 
nevypne spot ebič a
nep ipomene vám, abyste
vypustili vodu.

Je-li zapnutá funkce Re im
spu tění na dálku, funkce
pohotovostního re imu 
nevypne spot ebič.

13.5 Nastavení programu
1. Pootočte voličem programů na volbu

po adovaného programu.

Cottons

ColourPro

OKOPower

3h01min

Cottons Eco

Synthetics
More

1200

40

Nebo v okně souhrnu programu se
pouhým poklepáním na název programu
vraťte do okna se seznamem programů
a procházením seznamu programů
nahoru či dolů nastavte po adovaný
program.

2. Po několika sekundách se na
obrazovce zobrazí shrnutí programu
s údaji o maximální náplni, výchozí
teplotě, maximální rychlosti
odst eďování a délce programu.

3. Poklepáním na li tu Teplota mů ete
změnit teplotu vody.

4. Poklepáním na li tu Rychlost
odst eďování mů ete změnit
rychlost odst eďování nebo nastavit
funkci Máchání a pozdr ení nebo 
Extra tichý.
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5. Poklepáním na Více mů ete otev ít
nabídku dal ích dostupných funkcí a
nastavit jednu či více z nich.

Poté se zkratky nastavených funkcí
zobrazí na obrazovce souhrnu programu.

13.6 Vkládání prádla
1. Otev ete dví ka spot ebiče.
Zobrazí se okno snímače hmotnosti.

Cottons 40

9 kg

Ready to start

2. Prádlo p ed vlo ením do bubnu
prot epte.

3. Vlo te prádlo do bubnu kus po kuse.
Hmotnost prádla se na displeji
aktualizuje v krocích po 0,5 kg a
odpovídajícím způsobem se aktualizuje
také délka programu, kdy  se vrátíte na
obrazovku shrnutí programu.

Vlo íte-li do bubnu více
prádla ne  je maximální
zátě , na displeji se zobrazí
hlá ení, e doporučená
hmotnost prádla byla
p ekročena.
Prádlo mů ete stále vyprat,
ale zvý í se spot eba
energie a vody.
Abyste dosáhli nejlep í
spot eby a kvality praní,
odeberte některé p ebytečné
kusy prádla.
Indikace p etí ení se
zobrazuje pouze u
programů, jejich  maximální
zatí ení je ni í ne  je
maximální zatí ení
spot ebiče.

4. Zav ete dví ka. Ujistěte se, e mezi
těsněním a dví ky nezůstane ádné
prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody
nebo po kození prádla.

5. Pokud jste ji  nastavili Typ pracího
prost edku 1 nebo Typ pracího
prost edku 2 s průměrným
doporučeným mno stvím pro typ
pracího prost edku, který pou íváte,
spot ebič doporučí nasypat či nalít
dané mno ství pracího prost edku.

Cottons 40

Detergent advice:

Type 1 / Type 2

60ml / 50ml

Ready to start

Viz oddíl „Mno ství pracího
prost edku“ kapitoly „Nastavení“.

Pokud po zav ení dví ek
změníte prací program, na
displeji se mů e zobrazit
hlá ení, e nápl  prádla nyní
p esahuje maximální
doporučenou hmotnost pro
nový program: otev ete
dví ka a vyjměte několik
kusů prádla.

13.7 Plnění pracího
prost edku a p ísad

Doporučujeme v ak
nep ekračovat maximální
vyznačené mno ství
( ).

1. Otev ete dávkovač pracího
prost edku.

www.aeg.com34



M
a
x▼

Max▼

M
ax
▼

S
a
lt

2. Prá kový prací prost edek napl te do
komory . Pokud pou íváte tekutý
prací prost edek, viz „Plnění tekutého
pracího prost edku“.
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Max▼

M
ax
▼

S
a
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3. V p ípadě pot eby nalijte avivá  do
komory .

M
a
x▼

Max▼

M
ax
▼

S
a
lt

4. Zav ete dávkovač pracího
prost edku.

M
a
x▼

Max▼

M
ax
▼

S
a
lt

Plnění tekutého pracího
prost edku
1. Vlo te správnou nádobu na tekutý

prací prost edek.

M
a
x▼

Max▼

M
ax
▼

S
a
lt

2. Nalijte tekutý prací prost edek do
komory .

M
ax
▼

Max▼

M
ax
▼

S
a
lt
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M
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▼

3. Zav ete dávkovač pracího
prost edku.

13.8 Spu tění programu
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza

program spustíte.
P íslu ná kontrolka p estane blikat a
svítí.
Dví ka jsou zablokovaná.
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Zobrazí se okno s popisem probíhajícího
programu, kde se zobrazuje:

• Název programu.
• Čas zbývající do konce programu.
• Stavová li ta.
• Nejprve fáze ProSense a poté

fáze probíhajícího programu.
• Ukazatel . Pokud se zobrazuje,

stále program zastavit a p idat
prádlo.

• Ukazatel zablokování dví ek ,
kdy  se ukazatel  p estane
zobrazovat.

• Odhadovaná doba konce
programu.

• Zkratka .
Cottons 40

3h01min

Washing

Finished at 15:42

P ed naplněním spot ebiče
vodou mů e krátce pracovat
vypou těcí čerpadlo.

2. V p ípadě pot eby poklepáním na 
otev ete seznam funkcí a zapněte
funkci Dětská bezpečnostní
pojistka. Viz oddíl „Dětská
bezpečnostní pojistka“ kapitoly
„Funkce“.

Zobrazí se zkratka . Stisknutím tlačítka
 na asi t i sekundy vypněte funkci 

Dětská bezpečnostní pojistka.

Spu tění programu s
odlo eným startem
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza

program spustíte.
P íslu ná kontrolka p estane blikat a
svítí.
Dví ka jsou zablokovaná.
Spot ebič spustí odpočet a dví ka se
zablokují.

Cottons 40

1h29min

Finished at 15:36

Starts in

Reset

2. Poklepáním na Reset zru te
odlo ený start a poté stiskněte
tlačítko Start/Pauza nebo vyčkejte
na dokončení odpočtu.

Program se normálně spustí.
Na konci odpočtu se spustí
detekce ProSense.

V průběhu programu budou
na displeji zobrazeny údaje
o ka dé probíhající fázi
(nap . praní, máchání atd.).

13.9 Detekce náplně
ProSense
Po stisknutí tlačítka Start/Pauza:
1. Funkce ProSense spustí detekci

náplně prádla a vypočítá reálnou
délku programu. Na displeji se
zobrazí hlá ení Probíhá úprava
programu podle aktuální náplně.
Spot ebič automaticky upravuje délku
programu podle náplně, aby bylo
dosa eno skvělých výsledků praní za
co nejkrat í mo nou dobu. Délka
programu se mů e zvý it nebo sní it.

2. Po p ibli ně 20 minutách se na
displeji zobrazí nová délka programu,
p edpokládaná doba programu a
informace o probíhající fázi.

Detekce ProSense se
provádí pouze u kompletních
pracích programů.

13.10 P eru ení programu a
změna funkcí
P i spu těném programu mů ete změnit
pouze určité funkce:
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
P íslu ná kontrolka začne blikat.
2. Poklepáním na  změníte funkce.
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V seznamu funkcí budou aktivní pouze
dostupné funkce.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.
Prací program pokračuje a délka
programu se mů e změnit.

13.11 Zru ení probíhajícího
programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zru íte

program a vypnete spot ebič.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp

opětovně zapnete spot ebič.
Nyní mů ete zadat nový prací program.

Pokud ji  byla provedena
fáze ProSense a ji
započalo napou tění vody,
nový program se spustí bez
zopakování fáze
ProSense. Voda a prací
prost edek nebudou
vypu těny, aby se zabránilo
plýtvání.

13.12 Otev ení dví ek
Pokud je teplota a hladina
vody v bubnu p íli  vysoká
anebo se buben stále otáčí,
nelze dví ka otev ít.

Pokud se zobrazuje :
teplota a hladina vody není
vysoká a stále lze otev ít
dví ka a p idat prádlo.

Zatímco probíhá program nebo odpočet
odlo eného startu, dví ka spot ebiče jsou
zablokovaná.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Na displeji se p estane zobrazovat
p íslu ný ukazatel zablokování dví ek.
2. Otev ete dví ka spot ebiče. V p ípadě

pot eby vlo te nebo vyjměte prádlo.
3. Zav ete dví ka a stiskněte tlačítko 

Start/Pauza.
Program nebo odpočet odlo eného
startu bude pokračovat.

13.13 Konec programu
Po dokončení programu se spot ebič
automaticky zastaví. Zazní zvuková
signalizace (pokud je zapnutá).

Na displeji se zobrazuje, e program je
dokončen, a zobrazuje se hodnota 
0h00min.
Kontrolka tlačítka Start/Pauza zhasne.

Dví ka se odblokují a ukazatel 
zhasne.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte

spot ebič.
Po pěti minutách od konce programu
funkce úspory energie spot ebič
automaticky vypne.

P i opětovném zapnutí
spot ebiče se na displeji
zobrazí konec posledně
nastaveného programu.
Otočením voliče programu
nastavte nový program.

2. Vyjměte prádlo ze spot ebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dví ka a zásuvku dávkovače

pracího prost edku lehce otev ené,
abyste zabránili vzniku plísní a
nep íjemných pachů.

5. Zav ete vodovodní kohoutek.

13.14 Vypou tění vody po
dokončení programu
Pokud jste zvolili program nebo funkci,
která nevypustí vodu z posledního
máchání, program se dokončí, ale:
• Na displeji se zobrazí 0 min a tlačítko 

Start/Pauza začne blikat.
• Buben se stále pravidelně otáčí, aby

se zabránilo zmačkání prádla.
• Ukazatel  se stále zobrazuje a

dví ka zůstávají zablokována.
• P ed otev ením dví ek je nutné

vypustit vodu:
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza:

• Pokud jste nastavili , spot ebič
vypustí vodu a odst edí prádlo.

• Pokud jste nastavili , spot ebič
pouze vypustí vodu.

2. V p ípadě pot eby změ te rychlost
odst eďování navrhovanou
spot ebičem: stisknutím tlačítka 
Start/Pauza p eru te program;
poklepejte na  a poté na li tu 
Rychlost odst eďování.
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3. Po dokončení programu a zhasnutí
ukazatele zablokování dví ek 
mů ete dví ka otev ít.

4. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na
několik sekund vypněte spot ebič.

Spot ebič ka dopádně
automaticky vypustí vodu po
p ibli ně 18 hodinách.

14. NASTAVENÍ
14.1 Úvod
1. Kdy  jste na obrazovce shrnutí

programu, na obrazovku se
seznamem programů se vrátíte
pouhým poklepáním na obrazovku.

2. Posunováním nahoru a dolů
vyhledejte v seznamu Nastavení.

Settings

Machine Clean

Spin

OKOPower

ColourPro

3. Poklepáním na zkratku  otev ete
nabídku nastavení.

4. Procházením seznamu nastavení
nahoru či dolů vyhledejte nastavení,
které chcete změnit.

14.2  Nastavení hodin
Změna času:
1. Poklepáním na li tu Nastavení

hodin otev ete dílčí nabídku.
2. Posunutím li ty minut a hodin

doprava nebo doleva nastavte
aktuální čas.

Set Clock 01h00min

<Programmes Info

01 >

02 >

< 59

< 24

00min

01h

3. Poklepáním na li tu Nastavení
hodin se vrátíte na seznam
nastavení spot ebiče nebo se
poklepáním na li tu Programy vraťte
na obrazovku shrnutí programu.

14.3  Nastavení jazyka
Pro změnu jazyka:
1. Poklepejte na li tu Jazyk.
2. Procházením seznamu jazyků

nahoru a dolů vyhledejte po adovaný
jazyk a podr te jej stisknutý.

Back

Svenska

English

Deutch

Italiano

Francais

Language

SV

DE

EN

IT

FR

3. Obrazovka se automaticky vrátí na
seznam nastavení. Poklepáním na
li tu Programy se vrátíte na
obrazovku shrnutí programu.

14.4  Displej jas
Jas displeje mů ete regulovat
prost ednictvím 5 stup ů jasu.
Ke změně jasu displeje:
1. Poklepejte na li tu Displej jas.
2. Posunutím li ty stupně jasu doprava

nebo doleva nastavte po adovanou
hodnotu.

4

<Programmes Info

5 >< 3 4

3. Poklepáním na li tu Displej jas se
vrátíte na seznam nastavení
spot ebiče nebo se poklepáním na
li tu Programy vraťte na obrazovku
shrnutí programu.
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14.5  Bzučák na konci
programu
Na konci programu zazní bzučák.
Chcete-li vypnout bzučák nebo změnit
jeho délku:
1. Poklepejte na li tu Bzučák na konci

programu.
2. Posunutím li ty doprava nebo doleva

nastavte po adovanou hodnotu:
• VYP
• Krátký
• St ední
• Dlouhý

3. Poklepáním na li tu Bzučák na
konci programu a poté na li tu 
Programy se vrátíte na obrazovku
shrnutí programu.

Je-li zapnutá funkce Bzučák na konci
programu, na obrazovce se zobrazí

zkratka  (bzučák zapnutý) nebo 
(bzučák vypnutý). Viz oddíl „Zkratky“ této
kapitoly.

14.6  Tvrdost vody
Chcete-li se dozvědět, jak
nastavit správný stupe
tvrdosti vody, pozorně si
pročtěte kapitolu
„Změkčovač vody
(Technologie SoftWater)“.

Pro změnu tvrdosti vody:
1. Poklepejte na li tu Tvrdost vody.
2. Správný stupe  tvrdosti vody

nastavíte posunutím li ty doprava
nebo doleva.

Buzzer

Water Hardness 6

OFF

7><5 6

<Programmes Info

3. Poklepáním na li tu Nastavení
hodin se vrátíte na seznam
nastavení spot ebiče nebo se
poklepáním na li tu Programy vraťte
na obrazovku shrnutí programu.

14.7  Extra máchání -
výchozí
S touto funkcí mů ete p i ka dém
zapnutí spot ebiče a volbě
kompatibilního programu trvale zapnout
dvě p ídavná máchání.
Chcete-li zapnout/vypnout tuto funkci:
1. Poklepejte na li tu Extra máchání -

výchozí (stav ZAP).
2. Poklepáním na li tu Programy se

vrátíte na obrazovku shrnutí
programu.

Je-li zapnutá funkce Extra máchání -
výchozí, na obrazovce se zobrazí  a
nastavením funkce Extra máchání bude
mo né p idat pouze jedno máchání .
Je-li zapnutá funkce Extra máchání -
výchozí, na obrazovce se zobrazí také
zkratka . Viz oddíl „Zkratky“ této
kapitoly.

14.8  Měkké Plus - výchozí
Nastavte funkci Měkké Plus - výchozí k
optimalizaci dávkování avivá e a
zlep ení měkkosti prádla. Funkce Měkké
Plus zůstane trvale zapnutá.
Doporučuje se zapnout, kdy  pou íváte
avivá  a zejména kdy  je buben plný a
prádlo je velmi za piněné.

Tato funkce lehce prodlou í
délku programu.

Chcete-li zapnout/vypnout tuto funkci:
1. Poklepejte na li tu Měkké Plus -

výchozí (stav ZAP).
2. Poklepáním na li tu Programy se

vrátíte na obrazovku shrnutí
programu.

Je-li funkce Měkké Plus - výchozí
zapnutá, p i nastavení kompatibilního
programu se bude zobrazovat zkratka

.

14.9  Mno ství pracího
prost edku
Prost ednictvím tohoto nastavení mů ete
ulo it průměrné mno ství pracího
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prost edku, které je doporučeno na obalu
pracího prost edku, a spot ebič vás tak
informuje o pot ebném mno ství pracího
prost edku pro va e programy.
Lze nastavit dva typy pracího prost edku:
nap . hodnota zadaná pro Typ pracího
prost edku 1 se mů e týkat prá kového
pracího prost edku a hodnota zadaná
pro Typ pracího prost edku 2 pak
tekutého pracího prost edku.
1. Poklepejte na Mno ství pracího

prost edku.
2. Poklepejte na li tu Typ pracího

prost edku 1 nebo Typ pracího
prost edku 2.

Detergent Dosing OFF

Info

Detergent Type 1

Detergent Type 2

3. Posunutím li ty doprava nebo doleva
nastavte průměrné mno ství pracího
prost edku v ml podle hodnoty
doporučené na obalu prost edku.

Detergent Type 1 OFF

Info

60><40 50 ml

4. Poklepáním na li tu Mno ství
pracího prost edku se vrátíte na
seznam nastavení spot ebiče nebo
se poklepáním na li tu Programy
vraťte na obrazovku shrnutí
programu.

14.10  Změkčovač vody
Pozorně si pročtěte kapitolu
„Technologie změkčovače
vody (SoftWater)“.

Pomocí tohoto nastavení mů ete určit,
kdy se má funkce změkčovače vody
spustit:

1. Poklepejte na li tu Změkčovač
vody.

Water Softener Wash

>< Wash

<Programmes Info

2. Nastavení proveďte posunutím li ty
dílčí nabídky doprava nebo doleva:
• VYP: funkce změkčovače vody je

vypnutá.
• Praní: funkce změkčovače vody

je spu těná pouze během praní
(nastavení z výroby).

• Praní a máchání: funkce
změkčovače vody je spu těná
během praní a máchání.
Toto nastavení zvý í
spot ebu soli.

3. Poklepáním na li tu Změkčovač
vody se vrátíte na seznam nastavení
spot ebiče nebo se poklepáním na
li tu Programy vraťte na obrazovku
shrnutí programu.

14.11  Obsluha
Tato oblast je vyhrazena pro
autorizovaný servis.

Reserved for service

Back Services

< OK

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

14.12  Zkratky
Pomocí tohoto nastavení mů ete p enést
zkratky zobrazené na obrázku na
obrazovku shrnutí.
Spu tění zkratky:
1. Poklepáním na li tu Zkratky otev ete

seznam dostupných zkratek.
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Buzzer Shortcut

Extra Rinse Shortcut OFF

OFF

OFF

<Back Shortcuts

Child Lock

2. Poklepejte na li tu po adované
zkratky či zkratek a změ te jejich
stav na ZAP.

3. Poklepáním na <Zpět se vrátíte na
seznam nastavení spot ebiče a
poklepáním na Programy se vrátíte
na obrazovku shrnutí.

Zkratka se zobrazí v dolní části.

Cottons

Max 9.0 Kg

3h01min

More

1200

40

Zkratka  se zobrazí, kdy  je zapnutá
p íslu ná funkce.

14.13  Informace o
spot ebiči
Zde naleznete krátký popis v ech
programů, funkcí a nastavení.

K vyhledání po adovaného popisu,
nap .:
1. Poklepejte na li tu Informace o

spot ebiči.
2. Poklepejte na li tu 1. Programy.
3. Poklepejte na li tu Bavlna a zobrazí

se odpovídající popis.

14.14 DEFAULT  Nastavení z
výroby
Nastavení z výroby obnoví původní
nastavení z výroby.
Chcete-li se vrátit k nastavení z výroby:
1. Poklepejte na li tu Nastavení z

výroby.
Zobrazí se toto okno.

Cancel OK

Do you want to clear all your
programmed settings?

2. Poklepáním na OK se vraťte k
nastavení z výroby nebo poklepáním
na Zru it zachovejte aktuální
nastavení.

15. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

15.1 Vkládání náplně prádla
• Prádlo rozdělte na: bílé, barevné,

syntetické, jemné a vlněné.
• iďte se pokyny na etiketách praného

prádla.
• Neperte současně bílé a barevné

prádlo.
• Některé barevné oblečení mů e

během prvního praní pou tět barvu.
Doporučujeme proto, abyste jej p i
několika prvních praních prali
odděleně.

• Zapněte knoflíky pol tá ů, zatáhněte
zipy, zapněte háčky a patenty. Sva te
pásky.

• Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy
prádla rozlo te.

• Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a
prádlo s potiskem či obrázky obraťte
naruby.

• Odolné skvrny p edem o et ete.
• Silně za piněné skvrny vyperte

pomocí speciálního pracího
prost edku.

• U záclon postupujte opatrně.
Odstra te háčky a záclony vlo te do
pracího pytle nebo povlečení na
pol tá .

• Neperte nezaobroubené prádlo nebo
prádlo, které se zatrhává.
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• P i praní malých nebo jemných kusů
prádla pou ívejte prací pytel (nap .
podprsenky s kovovými kosticemi,
opasky, punčochové kalhoty apod.).

• Velmi malá nápl  prádla mů e
způsobit problémy s vyvá ením
během fáze odst eďování, co  vede k
nadměrným vibracím. Pokud k tomu
dojde:
a. p eru te program a otev ete

dví ka (viz kapitola „Denní
pou ívání“);

b. ručně rozlo te prádlo
rovnoměrně ve vaně spot ebiče;

c. stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Odst eďovací fáze bude
pokračovat.

15.2 Odolné skvrny
U některých skvrn voda a prací
prost edek nestačí.
Takovéto skvrny doporučujeme p edem
o et it p ed vlo ením p íslu ných kusů
prádla do spot ebiče.
K dispozici jsou speciální odstra ovače
skvrn. Pou ijte speciální odstra ovač
skvrn vhodný pro daný druh skvrny a
tkaniny.

15.3 Prací prost edky a
ostatní p ípravky
• Pou ívejte výhradně prací prost edky

a ostatní p ípravky určené speciálně
pro pračky:
– prá kové prací prost edky pro

v echny druhy tkanin, s výjimkou

jemných tkanin. Pro bílé prádlo a
dezinfekci prádla pou ijte nejlépe
prá kové prací prost edky
obsahující bělidlo.

– tekuté prací prost edky,
p ednostně pro prací programy s
nízkou prací teplotou (max. 60
°C), pro v echny druhy tkanin
nebo speciální prací prost edky
pouze pro vlnu.

• Nemíchejte různé typy pracích
prost edků.

• Abyste chránili ivotní prost edí,
nepou ívejte vět í ne  doporučené
mno ství pracího prost edku.

• iďte se pokyny na balení pracích
prost edků a ostatních p ísad, ani
byste p ekročili vyznačené maximální
mno ství ( ).

• Pou ívejte doporučené prací
prost edky odpovídající druhu a barvě
tkanin, teplotě pracího programu a
mí e za pinění.

15.4 Ekologické rady
• Bě ně za piněné prádlo perte pomocí

programu bez p edpírky.
• V dy spou tějte prací program s

maximální mo nou náplní prádla.
• Kdy  p edem o et íte skvrny, mů ete

pou ít odstra ovač skvrn, kdy
nastavíte program s nízkou teplotou.

• Pro pou ití správného mno ství
pracího prost edku viz mno ství
navrhovaná výrobcem pracího
prost edku.

16. ČI TĚNÍ A ÚDR BA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

16.1 Či tění vněj ích ploch
Spot ebič čistěte pouze pomocí jemného
mycího prost edku a vla né vody.
V echny plochy důkladně osu te.

POZOR!
Nepou ívejte alkohol,
rozpou tědla ani chemické
výrobky.

POZOR!
Kovové plochy nečistěte
pomocí prost edků na bázi
chlóru.
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16.2 Odstra ování vod.
kamene

Pokud pou íváte
pravidelně sůl k aktivaci
technologie Technology,
postup odstra ování
vodního kamene popsaný
v tomto odstavci není
zapot ebí.

Pokud je tvrdost vody ve
va í oblasti vysoká či
st ední, doporučujeme
pou ívat odváp ovací
prost edek určený pro
pračky.

Pravidelně kontrolujte usazování vodního
kamene v bubnu.
Bě né prací prost edky ji  obsahují
p ípravky na změkčování vody, p esto
v ak doporučujeme občas spustit
program s prázdným bubnem a
p ípravkem na odstra ování vodního
kamene.

V dy dodr ujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.

16.3 Údr bové praní
Opakované a dlouhodobé pou ívání
nízkoteplotních a krátkých programů
mů e způsobit usazování pracího
prost edku, zbytků vláken, bakteriální
růst a tvorbu biologického povlaku uvnit
bubnu a vany. To mů e vést ke vzniku
nep íjemných zápachů a plísní.
K eliminaci těchto nánosů a
hygienickému vyči tění vnit ních částí
spot ebiče provádějte údr bové praní po
zhruba 60 cyklech, zejména pokud se na
displeji zobrazí hlá ení Doporučuje se
čisticí cyklus:
1. Vyjměte v echno prádlo z bubnu.
2. Spusťte program Či tění pračky

popsaný v části „Programy“.
Pokud čisticí program
odlo íte, hlá ení se bude
nadále zobrazovat p i dal ím
pou ití spot ebiče, dokud
program nebude spu těn.

16.4 Těsnění dví ek

Pravidelně kontrolujte těsnění a
odstra te v echny p edměty zachycené
uvnit .

16.5 Či tění bubnu
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na
něm netvo í stopy rzi.
K úplnému vyči tění:
1. Vyčistěte buben pomocí speciálního

p ípravku na nerezovou ocel.
V dy dodr ujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.

2. Spusťte krátký program pro bavlnu s
vysokou teplotou, prázdným bubnem
a malým mno stvím pracího
prost edku, abyste vypláchli jakékoliv
zbytky.

16.6 Či tění dávkovače
pracího prost edku a komory
pro sůl

P ed či těním se ujistěte, e
jsou v echny komory
prázdné.

Abyste zabránili mo nému usazování
suchého pracího prost edku, chuchvalců
avivá e nebo tvorbě plísní v zásuvce
pracího prost edku nebo zneči tění soli v
komo e pro sůl, jednou za čas proveďte
následující či tění:
1. Otev ete zásuvku. Zatlačte západku

podle vyobrazení a zásuvku
vytáhněte.
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2. Vyjměte vlo ku pro avivá  a, je-li
vlo ena, nádobu na tekutý prací
prost edek.
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3. Omyjte zásuvku a v echny vlo ky
pod tekoucí vodou.

M
a
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Max▼

4. Ujistěte se, e jste odstranili ve keré
zbytky pracího prost edku z
dávkovače pracího prost edku.
Pou ijte utěrku.

5. Ujistěte se, e jste z horní a dolní
části výklenku odstranili ve keré
zbytky pracího prost edku. K
vyči tění výklenku pou ijte malý
kartáč.

6. Zasu te zásuvku na prací prost edky
do vodicích kolejniček a zav ete ji.
Spusťte program máchání bez prádla
v bubnu.
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16.7 Či tění vypou těcího
čerpadla

VAROVÁNÍ!
Vytáhněte zástrčku ze
síťové zásuvky.

Filtr vypou těcího čerpadla
pravidelně kontrolujte a
čistěte.

Vypou těcí čerpadlo vyčistěte, kdy :
• Spot ebič nevypou tí vodu.
• Buben se neotáčí.
• Spot ebič vydává nezvyklý hluk z

důvodu ucpaného vypou těcího
čerpadla.

• Zobrazí se hlá ení Zkontrolujte, zda
vypou těcí filtr není zanesený.

VAROVÁNÍ!
• Filtr neodstra ujte, pokud

spot ebič pracuje.
• Čerpadlo nečistěte,

pokud je voda ve
spot ebiči horká.
Vyčkejte, dokud voda
nevychladne.

K vyči tění čerpadla postupujte
následovně:
1. Otev ete kryt čerpadla.

1

2

2. Polo te vhodnou nádobu pod p ístup
k vypou těcímu čerpadlu, abyste
zachytili vytékající vodu.

3. Otev ete lábek směrem dolů.
P ipravte si hadr na utírání vody,
která by mohla p i odmontování filtru
vytéct.

4. Otev ete filtr otočením o 180 stup ů
proti směru hodinových ručiček, ale
nevyjímejte ho. Nechte vodu vytéct.

5. Jakmile je nádoba plná vody,
namontujte filtr otočením zpět a
nádobu vylijte.

6. Opakujte kroky 4 a 5, dokud
nep estane vytékat voda.

7. Vyjměte filtr otočením proti směru
hodinových ručiček.

1

2

8. V p ípadě pot eby odstra te vlákna a
p edměty z výklenku filtru.

9. Ujistěte se, e se obě né kolo
čerpadla mů e otáčet. Pokud se
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neotáčí, obraťte se na autorizované
servisní st edisko.

10. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou.

11. Vraťte filtr zpět do speciálních
vodicích drá ek jeho otočením po
směru hodinových ručiček. Ujistěte
se, e jste filtr správně utáhli, abyste
zabránili únikům vody.

2

1

12. Zav ete kryt čerpadla.

2

1

Kdy  vypustíte vodu pomocí nouzového
vypou tění, je nutné vypou těcí systém
opět aktivovat:

a. Do komory pro hlavní praní
dávkovače pracího prost edku
nalijte dva litry vody.

b. Spusťte program na vypou tění
vody.

16.8 Či tění p ívodní hadice a
filtru p ívodního ventilu
Doporučuje se občas čistit filtry p ívodní
hadice a ventilu, abyste odstranili časem
usazené nánosy:
1. Odstra te p ívodní hadici z kohoutku

a vyčistěte filtr.

1

2

3

2. Odstra te p ívodní hadici ze
spot ebiče povolením kruhové
matice.
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3. Vyčistěte filtr ventilu na zadní straně
spot ebiče zubním kartáčkem.

4. Kdy  zapojujete hadici k zadní straně
spot ebiče, otočte ji doleva nebo
doprava (nikoliv do svislé polohy) dle
umístění va eho vodovodního
kohoutku.

45°

20°

16.9 Nouzové vypou tění
Pokud spot ebič nemů e vypustit vodu,
proveďte postup popsaný v odstavci
„Či tění vypou těcího filtru“. Je-li to
nutné, čerpadlo vyčistěte.
Kdy  vypustíte vodu pomocí nouzového
vypou tění, je nutné vypou těcí systém
opět aktivovat:
1. Do komory pro hlavní praní

dávkovače pracího prost edku nalijte
dva litry vody.

2. Spusťte program na vypou tění
vody.

16.10 Opat ení proti vlivu
mrazu
Pokud spot ebič instalujete v místě, kde
mů e teplota klesnout na hodnoty kolem
0 °C, vypusťte zbylou vodu z p ívodní
hadice a vypou těcího čerpadla.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zav ete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce p ívodní hadice vlo te do

nádoby a nechte z hadice vytéct
vodu.

4. Vyprázdněte vypou těcí čerpadlo.
Viz nouzové vypou tění.

5. Kdy  je vypou těcí čerpadlo prázdné,
namontujte p ívodní hadici zpět.

VAROVÁNÍ!
P ed opětovným pou itím
spot ebiče se ujistěte, e je
okolní teplota vy í ne  0
°C.
Výrobce neručí za kody
způsobené nízkými
teplotami.

17. ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

17.1 Úvod
VAROVÁNÍ!
P ed ka dou kontrolou
spot ebič vypněte.

Spot ebič nezačne pracovat nebo se
během provozu zastavuje.
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Nejprve zkuste najít e ení problému (viz
tabulka „Mo né závady“). Pokud problém
p etrvává, obraťte se na autorizované
servisní st edisko.
U záva ných problémů zazní bzučák,
zobrazí se výstra né hlá ení a tlačítko
Start/Pauza mů e začít nep etr itě
blikat, nap .:
• Zkontrolujte, zda je otev ený

kohoutek p ívodu vody - Spot ebič
se neplní správně vodou.

• Zkontrolujte, zda vypou těcí filtr
není zanesený - Spot ebič
nevypou tí vodu.

• Zkontrolujte, zda jsou dví ka
správně zav ená - Dví ka spot ebiče
jsou otev ená nebo nejsou správně
zav ená. Zkontrolujte dví ka!

Je-li spot ebič p eplněný,
vyjměte z bubnu některé
kusy prádla nebo dr te
dví ka dov ená a
současně stiskněte
tlačítko Start/Pauza,
dokud ukazatel 
nep estane blikat (viz
obrázek ní e).

• Program bude pokračovat, a  bude
napájení v síti stabilní - Napájení ze
sítě je nestabilní. Vyčkejte, dokud
nebude napájení v síti stabilní.

• Byl zji těn únik vody - Je aktivován
systém proti vyplavení. Odpojte
spot ebič a zav ete vodovodní
kohoutek. Kontaktujte autorizované
servisní st edisko.

• Doporučuje se čisticí cyklus -
Spusťte program Či tění pračky
popsaný v části „Programy“. Pokud
čisticí program odlo íte, hlá ení se
bude nadále zobrazovat p i dal ím
pou ití spot ebiče, dokud program
nebude spu těn.

Pokud čisticí program
odlo íte, hlá ení se bude
nadále zobrazovat p i
dal ím pou ití spot ebiče,
dokud program nebude
spu těn.

17.2 Mo né závady

Problém Mo né e ení

Nespustil se program.

• Ujistěte se, e je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
• P esvědčte se, e jsou dví ka spot ebiče zav ená.
• Ujistěte se, e není po kozená domovní pojistka či jistič.
• Ujistěte se, e jste stiskli Start/Pauza.
• Pokud je nastaven odlo ený start, zru te jej nebo vyčkejte

do konce odpočtu.
• Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je za‐

pnutá.
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Problém Mo né e ení

Spot ebič se neplní vo‐
dou správně.

• Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otev ený.
• Ujistěte se, e není p íli  malý tlak na p ívodu vody. Ohled‐

ně těchto informací se obraťte na místní vodárenský pod‐
nik.

• Ujistěte se, e není zanesený vodovodní kohoutek.
• Ujistěte se, e p ívodní hadice není p ehnutá, po kozená či

p isk ípnutá.
• Ujistěte se, e je p ívodní hadice správně umístěná.
• Ujistěte se, e filtr na p ívodní hadici a filtr na ventilu není

ucpaný. iďte se částí „Či tění a údr ba“.

Spot ebič se naplní vo‐
dou a okam itě se vypus‐
tí.

• Ujistěte se, e je vypou těcí hadice ve správné poloze. Ha‐
dice mů e být umístěna p íli  nízko. Viz „Pokyny k instala‐
ci“.

Spot ebič nevypou tí vo‐
du.

• Ujistěte se, e není zanesený sifon.
• Ujistěte se, e vypou těcí hadice není p ehnutá či

p isk ípnutá.
• Ujistěte se, e není zanesený vypou těcí filtr. Filtr v p ípadě

pot eby vyčistěte. iďte se částí „Či tění a údr ba“.
• Ujistěte se, e je vypou těcí hadice správně umístěná.
• Nastavte vypou těcí program, pokud jste zvolili program

bez vypou těcí fáze.
• Nastavte vypou těcí program, pokud jste zvolili funkci, která

končí s vodou ve vaně.

Odst eďovací fáze ne‐
probíhá nebo prací pro‐
gram trvá déle ne  obvy‐
kle.

• Nastavte program odst eďování.
• Ujistěte se, e není zanesený vypou těcí filtr. Filtr v p ípadě

pot eby vyčistěte. iďte se částí „Či tění a údr ba“.
• Ručně rozlo te prádlo v bubnu a spusťte odst eďovací fázi

znovu. Tento problém mů e být zap íčiněn potí emi s vyvá‐
ením.

Na podlaze je voda.

• Ujistěte se, e spojky na vodních hadicích jsou těsné a neu‐
niká z nich ádná voda.

• Ujistěte se, e p ívodní a vypou těcí hadice není po koze‐
ná.

• Ujistěte se, e pou íváte správný prací prost edek ve
správném mno ství.

Nelze otev ít dví ka
spot ebiče.

• Ujistěte se, e byl zvolen prací program, který končí s vo‐
dou v bubnu.

• Ujistěte se, e se prací program dokončil.
• Nastavte vypou těcí či odst eďovací program, pokud je v

bubnu voda.
• Ujistěte se, e je spot ebič zapojen do elektrické sítě.
• Tento problém mů e být způsoben poruchou spot ebiče.

Kontaktujte autorizované servisní st edisko. Pokud
pot ebujete otev ít dví ka, p ečtěte si pečlivě část „Nouzové
otev ení dví ek“.
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Problém Mo né e ení

Spot ebič vydává nezvy‐
klý hluk a vibruje.

• Ujistěte se, e je spot ebič správně vyrovnán. Viz „Pokyny k
instalaci“.

• Ujistěte se, e jste odstranili ve kerý obalový materiál a
p epravní rouby. Viz „Pokyny k instalaci“.

• Do bubnu p idejte více prádla. Mů e se jednat o p íli  ma‐
lou nápl .

Délka programu se zvy‐
uje či sni uje během

provádění programu.

• Funkce ProSense doká e upravit délku programu na zákla‐
dě typu a mno ství prádla. Viz „Detekce náplně ProSense“
v kapitole „Denní pou ívání“.

Neuspokojivé výsledky
praní.

• Zvy te mno ství pracího prost edku nebo pou ijte jiný.
• P ed vypráním prádla odstra te odolné skvrny pomocí spe‐

ciálního p ípravku.
• Nastavte správnou teplotu.
• Sni te nápl  prádla.
• Ujistěte se, e do oddílu nebyl p idán jiný typ pracího

prost edku 
Salt

. Pokud ano, viz „Odstranění pracího
prost edku nebo jiných p ísad z komory pro sůl“.

• Zkontrolujte, zda v komo e  není nasypána sůl. Pokud
ano, proveďte program máchání nebo opět spusťte prací
program.

P íli  mnoho pěny v bub‐
nu během pracího pro‐
gramu.

• Sni te mno ství pracího prost edku.

Nadměrná spot eba soli.

• Zkontrolujte, zda byl změkčovač vody nastaven, aby fungo‐
val i během fáze máchání. Viz „Jak nastavit stupe  tvrdosti
vody“ v kapitole „Technologie změkčovače vody (Soft Wa‐
ter)“.

Buben je prázdný, ale na
displeji se zobrazuje
hmotnost vlo eného prá‐
dla.

• Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spot ebič vypněte a opětovným
zapnutím nastavte tárování.

Buben je plný, ale na dis‐
pleji se zobrazuje hmot‐
nost 0,0 kg.

• Vlo ili jste prádlo p ed zapnutím spot ebiče. Stisknutím tla‐
čítka Zap/Vyp vypněte spot ebič.

• Vyprázdněte buben a iďte se p íslu nými pokyny. (Viz ka‐
pitola „Vkládání prádla“)

Po kontrole spot ebič zapněte. Program bude pokračovat od okam iku, ve kterém byl
p eru en.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní st edisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstra né kódy. Vypněte a zapněte spot ebič. Pokud
problém p etrvává, obraťte se na autorizované servisní st edisko.
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17.3 Nouzové otev ení dví ek
V p ípadě výpadku napájení nebo
funkční poruchy zůstanou dví ka
spot ebiče zablokovaná. Prací program
bude pokračovat, jakmile bude napájení
obnoveno. Pokud zůstanou dví ka
zablokovaná z důvodu poruchy, lze je
otev ít pomocí funkce nouzového
odblokování.
P ed otev ením dví ek:

POZOR!
Nebezpečí popálení!
Ujistěte se, e teplota vody
není p íli  vysoká a prádlo
není horké. V p ípadě
pot eby vyčkejte, a
vychladnou.

POZOR!
Hrozí nebezpečí úrazu!
Ujistěte se, e se buben
neotáčí. V p ípadě pot eby
vyčkejte, dokud se buben
nep estane otáčet.

Ujistěte se, e hladina
vody v bubnu není p íli
vysoká. V p ípadě pot eby
pokračujte nouzovým
vypou těním (viz
„Nouzové vypou tění“ v
kapitole „Či tění a
údr ba“).

Dví ka otev ete následujícím způsobem:
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte

spot ebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze síťové

zásuvky.
3. Otev ete klapku filtru.
4. Dvakrát zatáhněte za spou ť

nouzového odblokování dolů a
otev ete dví ka spot ebiče.

5. Vyndejte prádlo a poté zav ete dví ka
spot ebiče.

6. Zav ete klapku filtru.

17.4 Odstranění pracího
prost edku nebo jiných
p ísad z komory pro sůl 

Salt

Jakýkoliv typ pracího prost edku nebo
p ísady, která se náhodně dostala do

komory 
Salt

, je nutné zcela odstranit.
Pokud se tak stane, postupujte
následovně:
1. Vytáhněte zásuvku ven.

M
a
x▼

Max▼

M
ax
▼

S
a
lt

M
a
x

2. Odstra te jakékoliv stopy pracího
prost edku nebo p ísady a komoru
důkladně vyčistěte.

3. Zasu te zásuvku zpět a nasypte sůl

do komory 
Salt

.
4. Zásuvku zav ete.
5. K obnovení funkce změkčovače vody

spusťte program pro bavlněné nebo
syntetické prádlo bez zkrácení času.
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18. ÚDAJE O SPOT EBĚ

Uvedené hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách za pou ití
p íslu ných norem. Údaje se mohou měnit vlivem různých p íčin: mno ‐
ství a typ prádla a teplota prost edí. Na délku pracího programu mů e
mít vliv také tlak vody, síťové napětí a teplota p iváděné vody.

Technické údaje mohou být měněny bez p edchozího ohlá ení s cílem
zlep ování kvality výrobku.

Během pracího programu mů e technologie ProSense upravovat délku
a hodnoty spot eby. Pro více podrobností viz odstavec „Detekce náplně
ProSense“ v kapitole „Denní pou ívání“.

Programy Nápl
(kg)

Spot eba
energie
(kWh)

Spot eba
vody (li‐
try)

P ibli ná
délka pro‐
gramu
(minuty)

Zbytková
vlhkost
(%)1)

Bavlna 60 °C 9 1.65 90 220 44

Bavlna 40 °C 9 1.20 90 210 44

Syntetika 40 °C 4 0.72 55 160 35

Jemné 40 °C 4 0.60 60 120 35

Vlna/hedvábí 30 °C 2 0.35 58 60 30

Standardní programy pro bavlnu2) 

Standardní 60°C program pro
bavlnu 

9 0.32 54 268 44

Standardní 60°C program pro
bavlnu 

4.5 0.30 40 247 44

Standardní 40°C program pro
bavlnu 

4.5 0.30 40 234 44

1) Na konci odst eďovací fáze.
2) Výsledky praní a nízkou spot ebu energie zaručuje pou ití změkčené vody. Pro dlouhodobé zachování
těchto výsledků je důle ité nastavit správnou tvrdost vody v souladu s návodem k pou ití a pravidelně
pou ívat sůl k regeneraci prysky ic.

Re im vypnuto (W) 0.30

Re im zapnuto (W) 0.30

Spot eba energie v síťové pohotovosti
W)

3.00
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Čas do síťové pohotovosti (min) 15

Údaje ve vý e uvedené tabulce spl ují na ízení Evropské komise 1015/2010, kterým se
provádí směrnice 2009/125/ES a na ízení Evropské komise č. 1275/2008.

19. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry í ka / Vý ka / Hloubka /

Celková hloubka
600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm

P ipojení k elektrické síti Napětí
Celkový p íkon
Pojistka
Frekvence

230 V
2 200 W
10 A
50 Hz

Úrove  ochrany proti průniku pevných částic a
vlhkosti, kterou zaji ťuje ochranný kryt s výjimkou
míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno
proti vlhkosti

IPX4

Tlak p ívodu vody Minimální
Maximální

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

P ívod vody 1) Studená voda

Maximální mno ství
prádla

Bavlna 9 kg

T ída energetické účinnosti A+++

Rychlost odst eďování Maximální 1600 ot/min
1) P ívodní hadici p ipojte ke kohoutku se závitem 3/4'' .

20. P ÍSLU ENSTVÍ
20.1 Dostupné na
www.aeg.com/shop nebo u
autorizovaného prodejce

Pouze správné p íslu enství
schválené společností AEG
zajistí bezpečnostní
standardy spot ebiče. P i
pou ití neschválených
součástí budou jakékoliv
záruční nároky neplatné.

20.2 Souprava fixovacích
destiček
Pokud spot ebič instalujete na
podstavec, zajistěte jej pomocí
fixovacích destiček.

Pozorně si p ečtěte pokyny dodané
spolu s p íslu enstvím.
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20.3 Spojovací sada

Bubnovou su ičku lze umístit na pračku 
pouze za pou ití správné spojovací
sady vyrobené a schválené
společností AEG.

Ově te kompatibilitu
spojovací sady podle
hloubky va ich spot ebičů.

Spojovací sadu lze pou ít pouze se
spot ebiči uvedenými na letáku, který se
dodává spolu s p íslu enstvím.
Pozorně si p ečtěte pokyny dodané
spolu se spot ebičem a p íslu enstvím.

VAROVÁNÍ!
Bubnovou su ičku
neumísťujte pod pračku.

20.4 Podstavec se zásuvkou

Slou í ke zvý ení va eho spot ebiče a
usnad uje vkládání a vyjímání prádla.
Zásuvku lze pou ít k ulo ení prádla
nap .: ručníky, čisticí prost edky a dále.
Pozorně si p ečtěte pokyny dodané
spolu s p íslu enstvím.

21. POZNÁMKY K OCHRANĚ IVOTNÍHO PROST EDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
p íslu ných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit ivotní
prost edí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spot ebiče

určené k likvidaci. Spot ebiče označené
p íslu ným symbolem  nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spot ebič
odevzdejte v místním sběrném dvo e
nebo kontaktujte místní ú ad.

*
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GE T  I T  ON

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, 
LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses 
in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible 
to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software 
version in NIUX subfolder at the following website: http://aeg.opensoftwarerepository.com.  

www.aeg.com/shop
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ZA SAVR ENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam to ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pru io godine nepogre ivog rada, s inovativnim tehnologijama koje ivot čine
jednostavnijim - svojstva koja ne mo ete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite na u internetsku stranicu za:

Dobivanje savjeta o kori tenju, rje avanje problema, bro ure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje va eg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com

Kupujte dodatnu opremu, potro ni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovla tenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije mo ete pronaći na natpisnoj pločici.

 Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
 Opće informacije i savjeti
 Ekolo ke informacije

Zadr ava se pravo na izmjene.

1.  INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije početka postavljanja i kori tenja uređaja pa ljivo
pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran
za bilo kakvu ozljedu ili o tećenje koji su rezultat
neispravnog postavljanja ili kori tenja. Upute uvijek
dr ite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću
upotrebu.

 - Pročitajte isporučene upute.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gu enja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.

• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
vi e i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
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mogućnosti ili osobe koje ne raspola u iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno kori tenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.

• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Djeca mlađa od 3 godine trebaju se dr ati podalje ako

nisu pod trajnim nadzorom.
• Sva pakiranja dr ite izvan dohvata djece i odla ite ih

na odgovarajući način.
• Deterd ente čuvajte izvan dohvata djece.
• Djecu i kućne ljubimce dr ite podalje od uređaja dok

su vrata uređaja otvorena.
• Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za za titu

djece, morate ga aktivirati.
• Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi

odr avanje koje izvr ava korisnik.

1.2 Opća sigurnost
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Ako je su ilica postavljena iznad perilice, koristite

komplet za slaganje. Komplet za slaganje, dostupan
od ovla tenog dobavljača, mo e se koristiti samo s
uređajima navedenim u uputama isporučenim s
priborom. Pa ljivo ih pročitajte prije postavljanja
(pogledajte letak o postavljanju).

• Uređaj se mo e postaviti kao samostojeći ili ispod
kuhinjske radne ploče, uz dovoljno prostora
(pogledajte letak o postavljanju).

• Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa arkom na suprotnoj
strani to bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.

• Otvori za ventilaciju na bazi ne smiju se pokrivati
sagom, podlo kom ili bilo kakvom podnom oblogom.

• UPOZORENJE: Uređaj se ne smije napajati putem
vanjskog uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili
priključen na strujni krug koji se redoviti uključuje i
isključuje putem električne mre e.
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• Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po
zavr etku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja,
utičnica treba biti lako dostupna.

• Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok
ne eljenh plinova u prostoriju iz uređaja u kojima
izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.

• Ako je kabel napajanja o tećen, proizvođač, ovla teni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.

• Nemojte prelaziti maksimalnu količinu punjenja od 8
kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").

• Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama,
ne koristite uređaj.

• Obri ite dlačice ili ostatke ambala e koji su se skupili
oko uređaja.

• Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.

• U su ilici nemojte su iti neoprano rublje.
• Prije su enja u su ilici predmeti koji su zaprljani

tvarima kao to su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin,
petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili
odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s
dodatnom količinom deterd enta.

• Predmeti kao to su plastika (lateks pjena), kape za
tu iranje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
podstavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se su iti u su ilici rublja.

• Omek ivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti
prema uputama proizvođača proizvoda.

• Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor po ara
poput upaljača ili ibica.

• UPOZORENJE: Nemojte nikada zaustaviti su ilicu
prije zavr etka ciklusa su enja, osim u slučaju da ih
odmah izvadite i prostrete tako da se toplina raspr i.

• Prije odr avanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.
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2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
• Odstranite svu ambala u.
• Ne postavljajte i ne koristite o tećeni

uređaj.
• Slijedite upute za postavljanje

isporučene s uređajem.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek

budite pa ljivi jer je uređaj te ak.
Uvijek nosite za titne rukavice i
zatvorenu obuću.

• Ne postavljajte i ne koristite uređaj
gdje temperatura mo e biti ni a od
5°C ili vi a od 35°C.

• Povr ina na podu na koju će se
postaviti uređaj mora biti ravna,
stabilna, otporna na toplinu i čista.

• Provjerite cirkulira li zrak između
uređaja i poda.

• Tijekom premje tanja uređaj uvijek
dr ite vertikalno.

• Stra nja povr ina uređaja mora se
prisloniti na zid.

• Nakon to se uređaj postavi u
konačan polo aj, libelom provjerite je
li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite
no ice.

2.2 Spajanje na električnu
mre u

UPOZORENJE!
Opasnost od po ara i
strujnog udara.

• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po zavr etku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.

• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na

natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.

• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa za titom od strujnog
udara.

• Ne koristite vi eputne utikače i
produ ne kabele.

• Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.

• Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vla nim rukama.

• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.

2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili o tećenja
uređaja.

• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.

• Ne su ite o tećene (poderane,
izlizane) predmete koji sadr e obloge
ili ispune.

• Su ite isključivo tkanine koje su
prikladne za su enje u su ilici.
Slijedite upute na etiketi svake
tkanine.

• Ako ste rublje oprali sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
su ilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.

• Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. Ona mo e uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.

• Ne sjedajte na otvorena vrata i ne
stojite na njima.

• Potpuno mokro rublje nemojte su iti u
su ilici.

2.4 Unutarnje svjetlo
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede.

• Vidljivo LED zračenje, ne gledajte
izravno u aruljicu.

• LED svjetlo namijenjeno je osvjetljenu
bubnja. Ta lampa mo e se ponovno
koristiti za druge svrhe osvjetljenja.

• Za zamjenu unutarnje aruljice
obratite se ovla tenom servisu.

2.5 Či ćenje i odr avanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
o tećenja uređaja.
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• Za či ćenje uređaja ne koristite
raspr ivanje vode i pare.

• Uređaj očistite vla nom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterd ent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spu vice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.

• Za sprječavanje o tećenja sustava
hlađenja, budite pa ljivi prilikom
či ćenja uređaja.

2.6 Kompresor
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
o tećenja uređaja.

• Kompresor i kompresorski sustav u
su ilici napunjen je posebnim
sredstvom koje ne sadr i kloro-fluoro-

ugljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. O tećenje
sustava mo e prouzročiti curenje.

2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gu enja.

• Uređaj isključite iz električnog
napajanja i iz vodovodnog sustava.

• Odre ite kabel napajanja blizu
uređaja i odlo ite ga.

• Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u bubnju.

• Uređaj odla ite u skladu s lokalnim
zahtjevima za odlaganje električne i
elektroničke opreme (WEEE).

3. OPIS PROIZVODA
1 2

8

3

4

5

6

7

10

9

1 Spremnik za vodu
2 Upravljačka ploča
3 Unutarnje svjetlo
4 Vrata uređaja

5 Puhastage filter
6 Natpisna pločica
7 Otvori za zrak
8 Poklopac kondenzatora
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9 Pokrov kondenzatora 10 Prilagodive no ice

Za lako punjenje rublja ili
lako postavljanje, smjer
otvaranja vrata mo e se
mijenjati. (pogledajte
poseban letak).

4. UPRAVLJAČKA PLOČA
2

4 3

1

1 Programator
2 Dodirni zaslon
3 Tipka Start / Paus

4 Sisse / Välja tipka s Automatsko
isključivanje funkcijom

5. PRVO POKRETANJE
Kad po prvi put pokrećete va u su ilicu,
na dodirnom zaslonu pojavljuje se
početni zaslon (prikazuje AEG logotip i
vrijeme ) i pokreće se svaki put kad
uključite su ilicu.
Nakon animacije, vodi vas se kroz
postupak inicijalnog pode avanja.

AEG

13.45

5.1 Postavka jezika
1. Listajte popisom jezika gore ili dolje

kako biste na li jezik koji elite i onda
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ga pritisnite.

English

Deutch

Svenska

Italiano

Francais FR

IT

EN

DE

SV

Language1/4

2. Za prihvaćanje jezika, dotaknite 
ISPRAVNO, ako ga elite promijeniti,
dotaknitePromijeni.

English

You’ve chosen:

Language2/4

Change OK

5.2 Postavka vremena
1. Listajte trakom sati i minuta desno ili

lijevo za postavljanje trenutnog
vremena.

0124 02

0159 00

Clock 01:00

h

min

Clock3/4

2. Za odabir vremena dotaknite traku
sata.

0124 02

0159 00

Clock 01:00

h

min

Clock3/4

3. Za prihvaćanje vremena, dotaknite 
ISPRAVNO, ako ga elite promijeniti,
dotaknitePromijeni.

18:45

Current time:

Clock4/4

Change OK

5.3 Vi e postavki
Nakon to prihvatite trenutno vrijeme,
pojavljuje se prozor Vi e postavki (More
settings).

More settings to get the best results
from this machine will follow. Set

them now or later?

More Settings

Cancel OK

Ako dotaknete Otka i, pojavljuje s
epopis programa i za nekoliko sekundi
promijeniti će se u zbirni zaslon.. Su ilica
je sada spremna za uporabu.

Cottons

Machine Settings
Refresh

Synthetics

Mixed

1h50min

Cupb.

30min

More

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

Ako dotaknete ISPRAVNO, nastavite na
sljedeće postavke.

Tvrdoća vode
1. Za optimalne značajke, tvrdoću vode

podesite pritiskom CPromjena ili
pritisnite OK za ostavljanje osnovne, 
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Srednje tvrdoće vode.

For optimal performance set what

kind of water you have; soft, medium

or hard. Keep medium?

Water Hardness1/2

Change OK

2. Za promjenu osnovne vrijednosti
listajte trakom desno ili lijevo, kako
biste postavili tvrdoću vode. Tvrdo, 
Srednje ili Mekano.

Medium

MedWater Hardness

Water Hardness1/2

3. Za odabir vrijednosti pritisnite traku
Tvrdoća vode.

Soft

SoftWater Hardness

2/2 Water Hardness

4. Za prihvaćanje razine tvrdoće vode
pritisnite OK, ako je elite promijeniti
pritisnite Promjena.

Soft

Your water hardness level is:

Water Hardness1/2

Change OK

Upozorenje spremnika za
vodu
1. Ako je postavljen vanjski komplet za

izbacivanje kondenzata (dodatna

oprema), uređaj automatski izbacuje
vodu iz spremnika za vodu. U tom
stanju, mo ete isključiti upozorenja
spremnika za vodu.

If external kit for water discharge is 
setup you can choose to disable the
warnings of full water tank. Keep
warning?

Water Tank Warning2/2

Change OK

Ako pritisnete OK, upozorenja
spremnika za vodu jo  uvije su
uključena. Pojavljuje s epopis
programa i za nekoliko sekundi
promijeniti će se u zbirni zaslon..

Cottons

Machine Settings
Refresh

Synthetics

Mixed

1h50min

Cupb.

30min

More

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

Ako pritisnete Promijeni, nastavite
na sljedeći korak.

2. Za potvrdu da je upozorenje o punom
spremniku za vodu isključeno,
pritisnite OK, ako ga elite promijeniti
pritisnite Promijeni.

Full water tank warn-
ing is turned off

Water Tank Warning2/2

Change OK
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6. UPORABA DODIRNOG ZASLONA
Svaki put kad uključite va u su ilicu, na
dodirnom zaslonu pojavljuje se početni
zaslon (prikazuje logotip i vrijeme).

AEG

13.45

Nakon početne animacije, na dodirnom
zaslonu pojavljuje se zaslon sa etka
programa.

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

Zaslon sa etka programa podijeljen je na
četiri područja, gdje mo ete naći:
• Maks. masu za ciklus, naziv

programa, razinu suhoće.

Cottons
Max 8kg

Cupboard

1h50min

Cupb.

30min

More

• Vrijeme do zavr etka programa ili
odgodu vremena (ako je odabrano).

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

• Trenutno odabrane opcije za odabrani
ciklus.

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

• Vi e opcija.

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

7.  WI-FI - PODE AVANJE POVEZIVANJA
Ovo poglevlje opisuje kako povezati
pametni uređaj s Wi-Fi mre om i
povezati ga s mobilnim uređajima.
Ovom funkcionalno ću mo ete primiti
obavijesti, pratiti i kontrolirati va u
su ilicu s va eg mobilnog uređaja.
Za povezivanje uređaja kako biste u ivali
u cijelom rasponu značajki i servisa,
trebate:

• Be ičnu mre u u kući, s uključenim
priključkom na Internet.

• Mobilni uređaj povezan s be ičnom
mre om.

Frekvencija 2.412 - 2.472 GHz za
europsko tr i te

Protokol IEEE 802.11b/g/n dvo‐
struki radio
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Maks. snaga <20dBm

7.1 Instalacija i konfiguriranje
"My AEG"
Prilikom priključenja su ilice na
aplikaciju, stanite blizu nje s va im
pametnim uređajem.
Uvjerite se da je va  pametni uređaj
spojen na be ičnu mre u.
1. Idite na App Store na va em

pametnom uređaju.
2. Preuzmite i instalirajte aplikaciju "My

AEG" .
3. Osigurajte da ste započeli Wi-Fi vezu

sa su ilicom. Ako niste, idite na
odjeljak ispod.

4. Pokrenite aplikaciju. Odaberite
dr avu i jezik pa se prijavite s va om
adresom elektroničke po te i
lozinkom. Ako nemate račun,
napravite novi slijedeći upute u "My
AEG".

5. Za registraciju i konfiguraciju
pridr avajte se uputa na aplikaciji.

Na zaslonu aplikacije prikazuje se
poruka potvrde da je konfiguracija
uspje no zavr ena.

7.2 Konfiguriranje be ične
veze su ilice
Preuzmite "My AEG" i instalirajte ga na
va  pametni uređaj.
1. Dotaknite traku Wi-Fi za uključenje

veze.
Pojavljuje se poruka, ikona  počinje
bljeskati i be ični modul počinje raditi.
Mo e potrajati oko 2 minute dok bude
spreman.

Starting up
This might take up to 2 minutes.

Have your app ready

Wi-Fi

Cancel

Kad je be ični modul spreman, pojaviti
će se poruka koja vas informira da će

pristupna točka biti otvorena 3 minute.

Trying to connect to your
Access point will be open for 3 

minutes.

Wi-Fi

Cancel

2. Konfigurirajte "My AEG" aplikaciju na
va em pametnom uređaju.

3. Ako je povezivost konfigurirana, na
zaslonu su ilice pojavljuje se poruka
za potvrdu da je konfiguracija bila
uspje na.

Connected! 
Signal strenght is good, 4/5

Wi-Fi

OK

4. Dotaknite OK za povratak na popis
postavki uređaja.

7.3  Način daljinskog
pokretanja
Mo ete daljinski pokrenuti i zaustaviti
program su enja.
Kad je aplikacija instalirana i be ična
veza je uspostavljena, opcija Daljinski
način rada pojaviti će se među
dostupnim opcijama.
Za uključenje daljinskog pokretanja:
1. Na zaslonu sa etka programa,

dotaknite  Vi e za ulazak u popis
programa.

2. Dotaknite traku Način rada
daljinskog pokretanja (status 
UKLJ).
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Pojavljuje se sljedeća poruka:

Cancel

Please press Start 
To activate Remote Start Mode

Remote Start Mode<Back

3. Pritisnite tipku Start/Pauza za
uključenje Načina rada daljinskog
pokretanja.

Indikator  pojavljuje se na zaslonu
sa etka programa.

Ako su vrata otvorena, 
Način rada daljinskog
pokretanja je isključen.

8. PRIJE PRVE UPORABE
Pakiranje stra njeg bubnja
automatski se uklanja kad se
su ilica pokrene po prvi put.
Moguće je čuti neku buku.

Prije prve upotrebe uređaja:
• Obri ite bubanj su ilice vla nom

krpom.
• Pokrenite kratki program (npr. 30

minuta) s vla nim rubljem.

Na početku ciklusa su enja
(3-5 min.) razina zvuka
mo e biti malo povi ena. To
je zbog početka rada
kompresora. To je normalno
za uređaje pokretane
kompresorom, poput
hladnjaka i zamrzivača.

9. PROGRAMI
Programi Količina 1) Značajke /Oznaka tkanine

 2)
Pamuk

8 kg Pamučne tkanine. /  

Sintetika 3,5 kg Sintetika i mije ane tkanine. /   
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Programi Količina 1) Značajke /Oznaka tkanine

Vill  1 kg

Vunene tkanine Nje no su enje ručno perivih
vunenih predmeta. Predmete izvadite odmah
nakon zavr etka programa.

Ciklus pranja vune odobrila je tvrtka Woolmark
za pranje vunenih proizvoda koji se mogu prati u
perilici, uz uvjet da je rublje oprano u skladu s
uputama na etiketi odjeće i proizvođača perilice. 
M1641. U Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Hong
Kongu i Indiji, simbol Woolmark je za tićeni tr‐
govački znak.
Woolmark simbol je oznaka certifikata u mnogim
zemljama.

Svila 1 kg Svila / ensko donje rublje, nje no. /   

Odjeća za boravak na ot‐
vorenom 2 kg

Odjeća za boravak u prirodi, teh‐
ničke, sportske tkanine, vodootpor‐
ne i di uće jakne, nepropusne
jakne s odvojivim flisom ili
unutarnjom izolacijom. Prikladno
za su enje u su ilici.

/   

Sportska odjeća 2 kg Sportska odjeća, tanke i lagane
tkanine, mikrofibra, poliester. /   

Teksad 8 kg
Za rublje za slobodno vrijeme, kao
to su jeans, majice od materijala

različite debljine (npr. na okovrat‐
niku, man etama i na avovima).

/   

Formalne ko ulje 1,5 kg (ili 7
ko ulja)/

Tkanine koje se lako odr avaju i za
koje je potrebno minimalno
glačanje. Rezultati su enja mogu
biti različiti od jedne vrste tkanine
do druge. Prije stavljanja u uređaj,
protresite predmete. Kad je pro‐
gram zavr io, odmah izvadite
predmete i stavite ih na vje alicu.

/   

Osvje avanje 1kg Osvje avanje uskladi tenih tekstilnih proizvoda.
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Programi Količina 1) Značajke /Oznaka tkanine

Kerge triikida 1 kg (ili 5
ko ulja)

Tkanine koje se lako odr avaju i za koje je po‐
trebno minimalno glačanje. Rezultati su enja
mogu biti različiti od jedne vrste tkanine do dru‐
ge. Prije stavljanja u uređaj, protresite predmete.
Kad je program zavr io, odmah izvadite
predmete i stavite ih na vje alicu.
/   

Popluni 3 kg
Jednostruki ili dvostruki popluni i
jastuci (s perjem, paperjem ili sin‐
tetičkim punjenjem).

/   

Voodilinad 3 kg
Posteljina (poput jednostrukih i
dvostrukih plahti, navlaka za
jastuke, navlaka za poplune.

/   

Eriti kiire Mix 3 kg Pamučne i sintetičke tkanine. /   
1) Maksimalna te ina odnosi se na suhe predmete.
2) Program  Pamuk u kombinaciji s opcijom suho za u ormar kod značajke Razina suhoće je "Stan‐
dardni program za pamuk". Prikladan je za su enje uobičajeno morkog pamučnog rublja i predstavlja
energetski najučinkovitiji program u pogledu potro nje energije za su enje mokrog pamučnog rublja.

9.1 Odabir programa i opcija

 Opcije

Programi 1)  Eriti
vaikne  Eco  Razina

suhoće
 Kuiva‐

tusaeg
 Za tita
od

gu vanja Punjenje

 Pamuk  

Sintetika  

Vill     

Svila     

Odjeća za bo‐
ravak na otvo‐
renom

     

Sportska
odjeća     

Teksad     
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 Opcije

Programi 1)  Eriti
vaikne  Eco  Razina

suhoće
 Kuiva‐

tusaeg
 Za tita
od

gu vanja Punjenje

Formalne
ko ulje     

Osvje avanje     

Kerge triikida     

Popluni      

Voodilinad     

Eriti kiire Mix    

1) Zajedno s programom mo ete postaviti jednu ili vi e opcija.

10. OPCIJE
10.1  Eriti vaikne
Uređaj radi s niskom razinom buke bez
utjecaja na kvalitetu su enja. Uređaj
polako radi, s du im trajanjem ciklusa.

10.2  Eco
Ta opcija je početno uključena sa svim
programima.
Potro nja energije je na minimalnoj
razini.

10.3  Razina suhoće
Ova funkcija poma e jače osu iti rublje.
Postoje 4 moguća odabira:
• Ekstra suho
• Kapikuiv + (samo za Pamuk)
• Suho za ormar
• Suho za glačanje

10.4  Kuivatusaeg
Za pamuk, sintetiku i mije ano.
Omogućuje korisniku da postavi vrijeme
su enja od najmanje 10 minuta do
najvi e 2 sata (u koracima od 10 minuta).
Kad je ta opcija maksimalna, nestaje
indikator punjenja.

10.5  Za tita od gu vanja
Produljuje fazu sprječavanja pojave
nabora (30 minuta) na kraju ciklusa
su enja na do 120 minuta. Nakon faze
su enja bubanj se okreće s vremena na
vrijeme, kako bi spriječio stvaranje
nabora na odjeći. Rublje se tijekom faze
sprječavanja pojave nabora mo e
izvaditi.

10.6  Punjenje
Ova opcija primjenjiva je samo za
vunene programe, kako bi se rublje bolje
osu ilo. Postoje 3 moguća odabira:
• Jako
• Uobičajeni
• Svijetlo

10.7  Odgoda početka
Omogućava odgodu početka
programa su enja od
minimalno 10 minuta do
najvi e 24 sati.

1. Postavite program su enja i opcije.
2. U izborniku opcija dotaknite Odgoda

početka za ulazak u podizbornik.
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3. Listajte lijevo ili desno kroz sate i
minute kako biste postavili eljeno
vrijeme odgođenog početka.

4. Za uključenje opcije Odgoda
početka dotaknite tipku Start / Paus.

Nakon dodira tipke Start/Pauza, uređaj
počinje odbrojavanje.

Cottons

Finished at 1:24 tomorrow

Starts in

10h30min
Reset

Bilo kad mo ete prekinuti
odbrojavanje vremena
odgode pritiskom tipke 
Reset.

10.8  Memorija
Omogućuje vam memoriranje do 2
konfiguracije programa i opcija u
memoriji uređaja. Nakon memoriranja
konfiguracija, mo ete ih odabrati iz
popisa programa.
Va e najdra e konfiguracije u popisu
programa označene su kao M1 i M2.

11. SVAKODNEVNA UPORABA
11.1 Priprema rublja
• Zatvorite zatvarače na rublju.
• Zatvorite zatvarače i poklopce

posteljine.
• Ne su ite kravate ili trake odvojeno.

Zave ite ih prije početka programa.
• Izvadite sve predmete iz d epova.
• Odjevne predmete s unutarnjim

pamučnim slojem okrenite naopako.
Pamučni sloj mora biti okrenut prema
van.

• Uvijek postavite odgovarajući program
ovisno o vrsti rublja.

• Ne stavljajte svijetle i tamne boje
zajedno.

• Koristite odgovarajući program za
pamučne tkanine, jersey i pletene
tkanine kako ne bi do lo do
skupljanja.

• Ne prelazite maksimalno punjenje
navedeno u poglavlju programa ili
prikazano na zaslonu.

• Su ite isključivo rublje koje je
prikladno za su enje u su ilici.
Pogledajte etikete o tkanini na
predmetima.

• Ne su ite male i velike predmete
zajedno. Mali predmeti mogu zapeti u
velikim predmetima i ostati mokri.

Etiketa tkanine funkcije

Rublje je prikladno za su enje u su ilici.

Rublje nije prikladno za su enje u su ilici na visokim temperaturama.

Rublje je prikladno samo za su enje u su ilici na niskoj temperaturi.

Rublje nije prikladno za su enje u su ilici.

11.2 Punjenje perilice
OPREZ!
Osigurajte da rublje nije
zapelo između vrata uređaja
i brtve.

1. Povucite i otvorite vrata uređaja.

2. Stavljajte jedan po jedan predmet.
3. Zatvorite vrata uređaja.
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11.3 Uključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja:
Pritisnite tipku Sisse / Välja.
Iako uređaj svijetli na zaslonu.

11.4 Funkcija automatskog
isključivanja
Kako bi se smanjila potro nja energije,
funkcija Auto Off automatski isključuje
uređaj:
• ako nema odabira u zadnjih 5 minuta.
• nakon pet minuta od zavr etka

programa.
Pritisnite tipku Sisse / Välja kako biste
uključili uređaj.
Iako uređaj svijetli na zaslonu.

11.5 Postavljanje programa
• Za postavljanje programa koristite

birač programa.

Cottons

Machine Settings
Refresh

Synthetics

Mixed

1h50min

Cupb.

30min

More

• Program također mo ete postaviti i
koristeći dodirni zaslon.
Ako je zaslon sa etka uključen,
dotaknite ga jednom da vidite popis
programa.

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

Listajte popisom programa gore ili
dolje kako biste postavili program.

Cottons

Machine Settings
Refresh

Synthetics

Mixed

1h50min

Cupb.

30min

More

Na traci vremena se pojavljuje moguće
vrijeme do zavr etka programa.

Vrijeme su enja koje vidite
odnosi se na punjenje od 5
kg s programom za pamuk.
Za druge programe, vrijeme
su enja odnosi se na
preporučena punjenja.
Vrijeme su enja programa
za pamuk s punjenjem
većim od 5 kg je du e.

11.6 Opcije
Zajedno s programom mo ete postaviti
jednu ili vi e posebnih opcija.
Ako elite promijeniti parametre trenutno
odabranih opcija, dotaknite opciju koju
elite urediti.

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More
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Za odabir dodatnih opcija:
1. Dotaknite Vi e kako biste vidjeli

popis opcija za odabrani program.

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

2. Listajte kroz popis opcija gore ili dolje
za pretra ivanje.

30min

00h00min

Cup.

ON

OFF

Dryness Level

Eco

Extra silent

Dry Time

Anti-crease

1h50min<Cottons

3. Dotaknite opciju za odabir.
Postoje dvije vrste opcija:
• sa statusom UKLJ. ili ISKLJ. (npr.

Eco).
• s promjenjivim parametrima (npr.

Razina suhoće).
Za promjenu parametra listajte trakom
parametra desno ili lijevo.

Cupb.Dryness Level

Cupb.

1h50min<Cottons

Dotaknite prethodno odabranu opciju
za povratak na popis opcija.

Cupb.Dryness Level

Cupb.

1h50min<Cottons

Bilo kad se mo ete vratiti na
zaslon sa etka, ako
dotaknete lijevi dio gornje
trake s imenom programa.

Cupb.Dryness Level

Cupb.

1h50min<Cottons

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

11.7 Pokretanje programa

Za pokretanje programa, dotaknite tipku 
Start / Paus.
Uređaj započinje s radom i LED iznad
tipke prestaje bljeskati i ostaje uključen.
Na zaslonu mo ete naći:
• naziv programa.
• preostalo vrijeme su enja.
• traku progresa.
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• fazu ciklusa (su enje, protiv nabora,
hlađenje).

• moguće vrijeme tavr etka programa.

Cottons

Drying

Finished at 15:18

1h20min

Uključivanje opcije
roditeljske za tite:
Bilo kada tijekom su enja mo ete
uključiti opciju roditeljske za tite.

1. Dotaknite ikonu opcije  za prelazak
na popis opcija.

2. Dotaknite opciju .
Ikona opcije  promijeniti će se u ikonu
roditeljske za tite .

Cottons

Drying

Finished at 15:18

1h20min

Za isključenje opcije roditeljske za tite,
dotaknite i nekoliko sekundi dr ite ikonu
roditeljske za tite .

11.8 Promjena programa
Za promjenu programa:

1. Pritisnite tipku Sisse / Välja za
isključivanje uređaja.

2. Ponovno pritisnite tipku Sisse / Välja
za uključivanje uređaja.

3. Postavite novi program.

11.9 Zavr etak programa
Očistite filtar i ispraznite
spremnik vode nakon
svakog ciklusa. (Pogledajte
odjeljak ČI ĆENJE I
NJEGA )

Ako je ciklus su enja zavr en, na
zaslonu se pojavljuje simbol 0. Ako je
uključena opcija  Alarm za kraj ciklusa
uključuje se isprekidani zvučni signal u
trajanju od jedne minute.

Ako ne isključite uređaj,
započinje faza sprječavanja
pojave nabora (nije aktivno
sa svim programima).
Tijekom te faze rublje se
mo e izvaditi.
Na kraju faze sprječavanja
pojave nabora zaslon
prikazuje da je faza
sprječavanja pojave nabora
zavr ena i prikazuje 
0h00min

Za uklanjanje rublja:
1. Pritisnite tipku Sisse / Välja na dvije

sekunde za isključivanje uređaja.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.

12. POSTAVKE STROJA
IU zaslonu programa, listajte gore ili dolje
kako biste prona li postavke uređaja i
dotaknite ikonu  za prelazak na popis
postavki.

Machine Settings

Refresh
Easy Iron

Cottons
Syntetics
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3

15h18min

ENG

OFF

Language

Set Clock

Wi-Fi

Display Brightness

<Programs Machine Settings

12.1  Postavljanje sata
Sat mo ete promijeniti svaki put kada to
elite.

Promjena vremena:
1. Dotaknite traku Postavljanje sata.
2. Listajte trakom sati i minuta desno ili

lijevo za postavljanje trenutnog
vremena.

01h00minSet Clock

0124 02
0159 00

h

min

<Programs Machine Settings

3. Dotaknite traku Postavljanje sata za
povratak na postavke uređaja ili
dotaknite traku <Programi za
povratak na zaslon sa etka.

12.2  Jezik
Za promjenu jezika:
1. Dotaknite traku Jezik.
2. Listajte popisom jezika gore ili dolje

kako biste na li jezik koji elite i onda
ga dotaknite.

English

Deutch

Svenska

Italiano

Francais FR

IT

EN

DE

SV

LanguageBack

12.3  Osvjetljenje zaslona
Mo ete kontrolirati razinu osvjetljenja
zaslona. Postoji 6 razina osvjetljenja.

Kako biste to bolje mogli
vidjeti podatke prikazane na
zaslonu kada je su ilica
postavljena na perilicu
rublja, razinu osvjetljenja
postavite na 6. Kada su ilica
nije postavljena na perilici
rublja, osvjetljenje postavite
na razinu od 1 do 5.

Za promjenu osvjetljenja zaslona:
1. Dotaknite traku Osvjetljenje

zaslona.
2. Listajte trakom desno ili lijevo za

postavljanje eljene razine
osvjetljenja.

4Dispaly Brightness

4 53

<Programs Machine Settings

3. Dotaknite traku Osvjetljenje zaslona
za povratak na postavke uređaja ili
traku <Programi za povratak na
zaslon sa etka.

12.4  Alarm za kraj ciklusa
Zvučni signal ogla ava se:
• na kraju ciklusa
• na početku i na kraju faze za

sprječavanje pojave nabora
Tu opciju mo ete koristiti za isključenje
zujalice ili kontrolu trajanja rada zujalice.
Postoje tri razine trajanja zvuka (Kratko,
Med i Dugo).
Za isključenje zujalice ili postavljanje
novog trajanja zvuka:
1. Dotaknite traku Alarm za kraj

ciklusa.
2. Listajte trakom desno ili lijevo za

postavljanje eljene vrijednosti.
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MidCycle End Buzzer

LonMidShort

<Programs Machine Settings

3. Dotaknite traku Alarm za kraj
ciklusa za povratak na postavke
uređaja ili dotaknite traku <Programi
za prelazak na zaslon sa etka.

12.5  Tvrdoća vode
Za promjenu osnovne razine tvrdoće
vode:
1. Dotaknite traku Tvrdoća vode.
2. Listajte trakom desno ili lijevo za

postavljanje eljene razine.

MediumWater Hardness

Medium

<Programs Machine Settings

3. Dotaknite traku Tvrdoća vode za
povratak na postavke uređaja ili
dotaknite traku <Programi za
prelazak na zaslon sa etka.

12.6  Brzina centrifuge
Ova opcija poma e pri postavljanju
najboljih uvjeta za su enje rublja. Ovu
opciju mo ete upotrebljavati prilikom
pranja ako znate koja je početna brzina
centrifuge. Veća brzina centrifuge znači
da rublje sadr i manje vode.
Za promjenu brzinu centrifuge:
1. Dotaknite traku Brzina centrifuge za

pro irenje popisa programa za koje
mo ete promijeniti brzinu centrifuge..

2. Dotaknite traku Pamuk ili trakuOstali
programi.

OFFWashing Spin Speed

Cottons

Other programmes

<Programs Machine Settings

3. Listajte trakom desno ili lijevo za
postavljanje eljene vrijednosti brzine
centrifuge za .

OFFCottons

14012001000

<Programs Machine Settings

OFFOthers programmes

14012001000

<Programs Machine Settings

4. Dotaknite traku Pamuk ili traku
Ostali programi za zatvaranje
izbora..

5. Dotaknite traku Brzina centrifuge za
povratak na popis postavki uređaja ili
dotaknite traku <Programi za
prelazak na zaslon sa etka.

12.7  Upoz spremn za vodu
Indikator spremnika za vodu svijetli na
kraju ciklusa su enja ili tijekom ciklusa
ako je spremnik pun. Ako je instaliran
komplet za pra njenje, spremnik vode
automatski se prazni pa indikator mo e
biti isključen.
Za isključenje ili uključenje indikatora,
dotaknite traku Upoz spremn za vodu.
Moguća je jedna od dvije konfiguracije:
• Indikator je uključen (status je UKLJ.)
• Indikator je isključen (status je 

ISKLJ.)
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12.8  Servisi
Te postavke su samo za ovla teni servis.

Reserved for service

Back Services

12.9  Prečaci
Za uključenje eljenih prečaca:
1. Dotaknite traku Prečaci za pro irenje

popisa dostupnih prečaca.

Child Lock

Cycle End Buzzer ON

ON

<Back Shortcuts

2. Dotaknite prečace koje elite uključiti,
promjenom statusa u UKLJ..

3. Dotaknite traku <Povratak za
povratak na popis postavki uređaja.

Prečaci se prikazuju u lijevom kutu
zaslona sa etka.

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

12.10  Informacije o uređaju
Ovdje mo ete naći kratki opis o svim
programima, opcijama i postavkama.
Za pronala enje eljenog opisa, npr.
1. Dotaknite traku Informacije o

uređaju.
2. Dotaknite traku 1. Programi.
3. Dotaknite traku Pamuk i pojaviti će

se odgovarajući opis.

12.11  Tvorničke
postavke
Tvorničko poni tavanje vraća postavke u
stanje kad je uređaj napravljen u tvornici.
Za uključenje tvorničkog poni tavanja:
1. Dotaknite traku Tvorničke postavke.
Pojavljuje se dijalo ki prozor.

Do you want to clear all your
programmed settings?

Cancel OK

2. Za potvrdu poni tavanja dotaknite 
ISPRAVNO ili Otka i za ostavljanje
trenutnih postavki.

13. SAVJETI
13.1 Ekolo ki savjeti
• dobro centrifugirate rublje prije

su enja.
• Ne prelazite veličine punjenja

navedene u poglavlju programa.
• Nakon svakog ciklusa su enja očistite

filtar.

• Ne koristite omek ivač rublja za
pranje a zatim su enje. U su ilici se
rublje automatski omek ava.

• Koristite destiliranu vodu, poput one
koja se koristi za parno glačanje. Ako
je potrebno, pročistite destiliranu vodu
prije (npr. kroz filtar za kavu) kako
biste uklonili sve čestice.
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• Proreze za protok zraka na dnu
uređaja uvijek odr avajte čistima.

• Osigurajte da na mjestu gdje će
uređaj biti postavljen postoji dobar
protok zraka.

14. ČI ĆENJE I ODR AVANJE
14.1 Či ćenje filtra
Na kraju svakog ciklusa na zaslonu se
pojavljuje poruka Očistite filtar od
dlačica i morate očistiti filtar.

Tijekom ciklusa su enja, na
filtru se nakupljaju dlačice.

1. Otvorite vrata. Povucite filtar prema
gore.

2. Gurnite kvačicu kako biste otvorili
filtar.

3. Vla nom rukom očistite oba dijela
filtra.

4. Po potrebi, filtar očistite usisavačem.
Zatvorite filtar.

5. Po potrebi uklonite dlačice iz udubine
filtra i s brtve. Mo ete upotrijebiti
usisavač. Vratite filtar natrag u
udubinu.

14.2 Pra njenje spremnika
vode
Ispraznite spremnik kondenzirane vode
nakon svakog ciklusa su enja.
Ako je spremnik kondenzirane vode pun,
program se automatski zaustavlja. Na
zaslonu se pojavljuje poruka Upozorenje
spremnika za vodu i morate isprazniti
spremnik za vodu.
Za pra njenje spremnika vode:
1. Izvucite spremnik vode dr eći ga u

vodoravnom polo aju.
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2. Izvucite plastični priključak i ispustite
vodu u posudu ili u prikladan
spremnik.

3. Gurnite plastični priključak natrag i
vratite spremnik vode na mjesto.

4. Za nastavak programa pritisnite tipku
Start / Paus.

14.3 Či ćenje kondenzatora
Ako se na zaslonu pojavi poruka 
Očistite područje izmjenjivača topline
provjerite isparivač i njegov odjeljak. Ako
je prljav, očistite ga. Provjeravajte ga
najmanje jednom u 6 mjeseci.

UPOZORENJE!
Ne dodirujte metalnu
povr inu golim rukama.
Opasnost od ozljede. Nosite
za titne rukavice. Pa ljivo
očistite kako biste izbjegli
o tećenje metalne povr ine.

Za provjeru:
1. Otvorite vrata. Povucite filtar prema

gore.

2. Otvorite poklopac kondenzatora.

3. Okrenite polugu za otključavanje
poklopca kondenzatora.

4. Spustite poklopac kondenzatora.

5. Ako je potrebno, izvadite nečistoće iz
kondenzatora i njegovog odjeljka.
Mo ete koristiti mokru krpu i/ili
usisavač s nastavkom s četkom.

6. Zatvorite poklopac kondenzatora.
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7. Okrenite polugu dok se ne zaključa u
polo aj.

8. Vratite filtar.

14.4 Či ćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije či ćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.

Koristite standardni neutralni deterd ent
za či ćenje unutarnje povr ine i podizača
bubnja. Oči ćene povr ine osu ite
mekanom krpom.

OPREZ!
Za či ćenje bubnja ne
koristite abrazivne materijale
ili čeličnu vunu.

14.5 Či ćenje upravljačke
ploče i kući ta
Koristite obični neutralni sapun za
či ćenje upravljačke ploče i kući ta.

Za či ćenje koristite vla nu krpu.
Oči ćene povr ine osu ite mekanom
krpom.

OPREZ!
Ne koristite sredstva za
či ćenje namje taja ili
sredstva za či ćenje koja
mogu uzrokovati rđu.

14.6 Či ćenje otvora za
ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.

15. RJE AVANJE PROBLEMA
Problem 1) Mogući uzrok Rje enje

Su ilica ne radi.

Su ilica nije priključena na
napajanje.

Priključite je u utičnicu. Provjerite
osigurač u ormariću (kućna in‐
stalacija).

Vrata su otvorena. Zatvorite vrata.

Nije pritisnuta tipka Sisse / Välja. Pritisnite tipku Sisse / Välja.

Nije pritisnuta tipka Start / Paus. Dodirnite tipku Start / Paus.

Uređaj je stanju pripravnosti. Pritisnite tipku Sisse / Välja.
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Problem 1) Mogući uzrok Rje enje

Nezado‐
voljavajući re‐
zultati su enja.

Neispravan odabir programa. Odaberite prikladan program. 2)

Filtar je začepljen. Očistite filter. 3)

Opcija Razina suhoće bila je po‐
stavljena na Suho za glačanje.

Promijenite opciju Razina suhoće
na vi u razinu.

Punjenje je bilo preveliko. Ne prelazite maksimalnu veličinu
punjenja.

Prorezi za protok zraka su za‐
čepljeni.

Očistite proreze za protok zraka na
dnu uređaja.

Nečistoća na senzoru vlage u
bubnju.

Očistite prednju povr inu bubnja.

Razina osu enosti nije postavljena
na eljenu razinu.

Podesite razinu osu enosti. 4)

Kondenzator je začepljen. Očistite kondenzator. 3)

Vrata za
punjenje se ne
zatvaraju

Filtar nije zaključan u polo aj. Stavite filtar u ispravan polo aj.

Rublje je zapelo između vrata i brt‐
ve.

Uklonite rublje i zatvorite vrata.

Nije moguće
promijeniti pro‐
gram ili opciju.

Nakon početka ciklusa nije mogu‐
će promijeniti program ili opciju.

Isključite i ponovno uključite su‐
ilicu. Promijenite program ili

opciju na ispravan način.

Nije moguće
odabrati opciju.
Ogla ava se
zvučni signal.

Opcija koju ste poku ali odabrati
nije dostupna za odabrani pro‐
gram.

Isključite i ponovno uključite su‐
ilicu. Promijenite program ili

opciju na ispravan način.

Nema svjetla u
bubnju

Neispravna arulja u bubnju. Kontaktirajte servis za zamjenu a‐
rulje u bubnju.

Neočekivano
trajanje na
zaslonu.

Trajanje su enja izračunava se u
skladu s količinom rublja i vla no‐
sti.

To je automatski - uređaj ispravno
radi.

Neaktivan pro‐
gram.

Spremnik za vodu je pun. Ispraznite spremnik za vodu, pritis‐
nite tipku Start / Paus. 3)

HRVATSKI 27



Problem 1) Mogući uzrok Rje enje

Ciklus su enja
je prekratak.

Punjenje je malo. Odaberite vriemenski program.
Vrijednost vremena mora biti u od‐
nosu na količinu rublja. Za su enje
1 predmeta ili male količine rublja,
preporučujemo kratka vremena
su enja.

Rublje je presuho. Odaberite vremenski program ili vi‐
u razinu suhoće (npr. Ekstra su‐

ho)

Predugačak
ciklus su enja 5)

Filtar je začepljen. Očistite filter.

Punjenje je preveliko. Ne prelazite maksimalnu veličinu
punjenja.

Rublje nije dovoljno centrifugirano. Dobro centrifugirajte rublje.

Preniska ili previsoka sobna
temperatura - ovo nije gre ka
uređaja.

Osigurajte da je sobna temperatu‐
ra vi a od +5°C i ni a od +35°C.
Optimalna sobna temperatura za
postizanje najboljih rezultata
su enja je između 19°-24°C.

Na zaslonu su‐
ilice pojavljuje

se po‐
rukaPovezivanj
e na WiFi nije
uspjelo

Be ični signal je prekinut. Provjerite va u kućnu mre u i ru‐
ter.
Ponovno pokrenite ruter.
Kontaktirajte va eg pru atelja
mre nih usluga ako i dalje postoje
problemi s be ičnom mre om.

Aplikacija se ne
mo e spojiti na
su ilicu.

Be ični signal je prekinut. Provjerite je li va  pametni uređaj
spojen na be ičnu mre u.
Provjerite va u kućnu mre u i ru‐
ter.
Ponovno pokrenite ruter.
Kontaktirajte va eg pru atelja
mre nih usluga ako postoje
problemi s be ičnom mre om.

Instaliran je novi kućni ruter ili je
konfiguracija rutera promijenjena.

Su ilica, pametni uređaj ili oboje
trebaju biti ponovno konfigurirani.
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Problem 1) Mogući uzrok Rje enje

Aplikacija se če‐
sto ne mo e
spojiti na su‐
ilicu.

Be ični signal ne dose e do su‐
ilice.

Poku ajte pomaknuti ruter koliko je
moguće bli e su ilici, ili razmislite
o kupovini uređaja za povećanje
dosega be ičnog signala.

Mikrovalna pećnica ometa be ični
signal.

Isključite mikrovalnu pećnicu.
Izbjegavajte istovremenu uporabu
mikrovalne pećnice i daljinske kon‐
trole uređaja. Mikrovalovi ometaju
Wi-Fi signal.

1) Ako se na zaslonu prikazuje poruka o pogre ci (npr. E51): Isključite i ponovno uključite su ilicu. Oda‐
berite novi program. Pritisnite tipku Start/Pauza. Ako uređaj ne radi, kontaktirajte servis i navedite ifru
pogre ke.
2) Pratite opis programa  pogledajte odjeljak PROGRAMI
3) Pogledajte odjeljak ČI ĆENJE I NJEGA
4) Pogledajte poglavlje SAVJETI I PREPORUKE
5) Napomena: Nakon najvi e 5 sati, ciklus su enja automatski se zavr ava.

16. TEHNIČKI PODACI
Visina x irina x dubina 850 x 600 x 630 mm (maksimalno 665 mm)

Maks. dubina s otvorenim vratima uređaja 1100 mm

Maks. irina s otvorenim vratima uređaja 950 mm

Podesiva visina 850 mm (+ 15 mm - regulacija no ica)

Zapremina bubnja 118 l

Maksimalni volumen punjenja 8 kg

Napon 230 V

Frekvencija 50 Hz

Ukupna snaga 700 W

Klasa energetske učinkovitosti A+++

Potro nja1) 1,47 kWh

Godi nja potro nja energije 2) 176 kWh

Potro nja uređaja u mirovanju 3) 0,05 W

Potro nja isključenog uređaja 3) 0,05 W

Potro nja uređaja u mre nom stanju pri‐
pravnosti 3)

3,0 W
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Vrijeme do mre nog stanja pripravnosti 3) 15 min.

Vrsta uporabe Kućanstvo

Dozvoljena temperatura okoline + 5°C do + 35°C

Razina za tite protiv ulaska čvrstih
predmeta i vlage osigurana je za titnim
poklopcem, osim gdje niskonaponska
oprema nije za tićena od vlage

IPX4

Ovaj proizvod sadr i fluorirane plinove, hermetički zatvorene

Oznaka plina R134a

Masa 0,280 kg

Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) 1430
1) Prema EN 61121. 8kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godi nja potro nja struje u kWh izračunata na temelju 160 ciklusa su enja sa standardnim pro‐
gramom za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju ni e tarife za potro nju električne
energije. Stvarna potro nja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br.
392/2012).
3) Prema regulativi EU komisije (ErP) 125/2009/EC implementirajući direktivu 32/2005/EC, u skladu s re‐
gulativama: 1275/2008/EC i 801/2013/EC.

16.1 Podaci o potro nji

Program Rotacija pri / preostala vlaga Vrijeme
su enja Potro nja

Pamuk 8 kg

Suho za ormar 1400 o/min / 50% 156 min. 1,31 kWh

 1000 o/min / 60% 173 min. 1,47 kWh

Suho za glačanje 1400 o/min / 50% 120 min. 0,94 kWh

 1000 o/min / 60% 137 min. 1,12 kWh

Sintetika 3,5 kg

Suho za ormar 1200 o/min / 40% 65 min. 0,47 kWh

 800 o/min / 50% 80 min. 0,60 kWh
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17. PRIBOR
17.1 Komplet za spajanje

Naziv pribora: SKP11, STA9
Dostupno od va eg ovla tenog
dobavljača.
Komplet za slaganje mo e se koristiti
samo između perilica rublja i su ilina
navedenih u letku. Pogledajte prilo eni
letak.
Pa ljivo pročitajte upute isporučene s
priborom.

17.2 Komplet za pra njenje
kondenzata

Naziv pribora: DK11.

Dostupan od va eg ovla tenog
dobavljača (mo e se priključiti na neke
vrste su ilica)
Za potpuno pra njenje kondenzirane
vode u spremnik, sifon, odvod itd. Nakon
postavljanja, spremnik vode automatski
se prazni. Spremnik vode mora ostati u
uređaju.
Instalirano crijevo mo e biti najmanje
50cm do najvi e 100 cm od razine poda.
Crijevo ne mo e imati petlju. Ako je
potrebno, smanjite du inu crijeva.
Pa ljivo pročitajte upute isporučene s
priborom.

17.3 Postolje s ladicom

Naziv pribora: PDSTP10, E6WHPED2.
Dostupno od va eg ovla tenog
dobavljača.
Za povećanje visine uređaja za
olak avanje punjenja i pra njenja rublja.
Ladica se mo e koristiti za spremanje
rublja, npr.: ručnika, proizvoda za
či ćenje itd.
Pa ljivo pročitajte upute isporučene s
priborom.
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18. BRZI VODIČ
18.1 Svakodnevna uporaba

Cottons

Drying

Finished at 15:18

1h20min

30min

00h00min

Cup.

ON
OFF

Dryness Level

Eco

Extra silent

Dry Time

Anti-crease

2h30min<Cottons

Cottons

Machine Settings

Refresh

Synthetics

Mixed

Cupb.

30min

More

1h50min

1 2 3

6 5 4

1. Pritisnite tipku Uklj./Isklj. kako biste
uključili uređaj.

2. Za postavljanje programa koristite
birač programa.

3. Pritisnite Vi e kako biste vidjeli popis
opcija određenih za odabrani
program.

4. Listajte kroz popis opcija gore ili dolje
za pretra ivanje. Pritisnite opciju za
odabir.

5. Za aktiviranje programa pritisnite
tipku Start/Pauza.

6. Uređaj započinje s radom.

18.2 Či ćenje filtra

1 32

Na kraju svakog ciklusa na zaslonu se
pojavljuje poruka Očistite filtar od
dlačica i morate očistiti filtar.
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18.3 Programi

Programi Količina 1) Značajke / Oznaka tkanine   

Pamuk 8 kg Pamučne tkanine.

Sintetika 3,5 kg Sintetika i mije ane tkanine.

Vill 1 kg
Vunene tkanine Nje no su enje ručno perivih
vunenih predmeta. Predmete izvadite odmah
nakon zavr etka programa.

Svila 1 kg Svila / ensko donje rublje, nje no.

Odjeća za boravak na
otvorenom 2 kg

Odjeća za boravak u prirodi, tehničke,
sportske tkanine, vodootporne i di uće jakne,
nepropusne jakne s odvojivim flisom ili
unutarnjom izolacijom. Prikladno za su enje u
su ilici.

Sportska odjeća 2 kg Sportska odjeća, tanke i lagane tkanine,
mikrofibra, poliester.

Teksad 8 kg
Za rublje za slobodno vrijeme, kao to su
jeans, majice od materijala različite debljine
(npr. na okovratniku, man etama i na avo‐
vima).

Formalne ko ulje 1,5 kg (ili 7
ko ulja)/

Tkanine koje se lako odr avaju i za koje je po‐
trebno minimalno glačanje. Rezultati su enja
mogu biti različiti od jedne vrste tkanine do
druge. Prije stavljanja u uređaj, protresite
predmete. Kad je program zavr io, odmah iz‐
vadite predmete i stavite ih na vje alicu.

Osvje avanje 1kg Osvje avanje uskladi tenih tekstilnih proizvo‐
da.

Kerge triikida 1 kg (ili 5
ko ulja)

Tkanine koje se lako odr avaju i za koje je po‐
trebno minimalno glačanje. Rezultati su enja
mogu biti različiti od jedne vrste tkanine do
druge. Prije stavljanja u uređaj, protresite
predmete. Kad je program zavr io, odmah iz‐
vadite predmete i stavite ih na vje alicu.

Popluni 3 kg Jednostruki ili dvostruki popluni i jastuci (s
perjem, paperjem ili sintetičkim punjenjem).

Voodilinad 3 kg
Posteljina (poput jednostrukih i dvostrukih
plahti, navlaka za jastuke, navlaka za
poplune.

Eriti kiire Mix 3 kg Pamučne i sintetičke tkanine.
1) Maksimalna te ina odnosi se na suhe predmete.
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19. BRIGA ZA OKOLI
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambala u za recikliranje odlo ite u
prikladne spremnike. Pomozite u za titi
okoli a i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
recikla no mjesto ili kontaktirajte
nadle nu slu bu.

www.aeg.com34



OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE..........................................................................36
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ............................................................................... 39
3. POPIS SPOT EBIČE.........................................................................................40
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................. 41
5. PRVNÍ SPU TĚNÍ.............................................................................................. 41
6. POU ITÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY..................................................................44
7.  WI-FI - NASTAVENÍ P IPOJENÍ.................................................................. 45
8. P ED PRVNÍM POU ITÍM.................................................................................46
9. PROGRAMY....................................................................................................... 46
10. FUNKCE........................................................................................................... 49
11. DENNÍ POU ÍVÁNÍ...........................................................................................50
12. NASTAVENÍ SPOT EBIČE..............................................................................54
13. TIPY A RADY....................................................................................................57
14. ČI TĚNÍ A ÚDR BA.........................................................................................57
15. ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 60
16. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................62
17. P ÍSLU ENSTVÍ..............................................................................................64
18. STRUČNÝ P EHLED.......................................................................................65

ČESKY 35



PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, e jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně slou il
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnad ují
ivot, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spot ebičů nenajdete. Stačí

věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Nav tivte na e stránky ohledně:

Rady ohledně pou ívání, bro ury, poradce p i potí ích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice

Registrace va eho spot ebiče, kterou získáte lep í servis:
www.registeraeg.com

Nákupu p íslu enství, spot ebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
vá  spot ebič:
www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme pou ívat originální náhradní díly.
P i kontaktu se servisním st ediskem se ujistěte, e máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém títku.

 Upozornění / Důle ité bezpečnostní informace
 V eobecné informace a rady
 Poznámky k ochraně ivotního prost edí

Zmĕny vyhrazeny.

1.  BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě p ečtěte je tě p ed instalací
spot ebiče a jeho prvním pou itím. Výrobce nenese
odpovědnost za ádný úraz ani kodu v důsledku
nesprávné instalace nebo pou ití. Návod k pou ití v dy
uchovávejte na bezpečném a p ístupném místě pro jeho
budoucí pou ití.

 - P ečtěte si p ilo ené pokyny.

1.1 Bezpečnost dětí a posti ených osob
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí udu ení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.

• Tento spot ebič smí pou ívat děti star í osmi let nebo
osoby se sní enými fyzickými, smyslovými nebo
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du evními schopnostmi nebo osoby bez pat ičných
zku eností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohled uje bezpečný
provoz spot ebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spot ebiče.

• Nenechte děti hrát si se spot ebičem.
• Děti mlad í t í let bez stálého dozoru dr te z dosahu

spot ebiče.
• V echny obaly uschovejte z dosahu dětí a ádně je

zlikvidujte.
• Prací prost edky uschovejte z dosahu dětí.
• Jsou-li dví ka spot ebiče otev ená, nedovolte dětem a

domácím zví atům, aby se k němu p ibli ovaly.
• Pokud je spot ebič vybaven dětskou bezpečnostní

pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
• Či tění a u ivatelskou údr bu spot ebiče by neměly

provádět děti bez dozoru.

1.2 V eobecné bezpečnostní informace
• Nemě te technické parametry tohoto spot ebiče.
• Je-li bubnová su ička umístěná na pračce, pou ijte

speciální spojovací soupravu. Spojovací soupravu,
dostupnou u va eho autorizovaného prodejce, lze
pou ít pouze u spot ebiče uvedeného v pokynech
dodaných spolu s p íslu enstvím. P ed instalací si je
pečlivě pročtěte (viz instalační leták).

• Tento spot ebič lze nainstalovat jako volně stojící
nebo jej lze umístit pod kuchy skou desku se
správným volným prostorem (viz instalační leták).

• Spot ebič neinstalujte za zamykatelné dve e, posuvné
dve e a dve e se závěsem na opačné straně, kde by
dví ka spot ebiče ne la zcela otev ít.

• Větrací otvor umístěný vespod spot ebiče nesmí být
zakrytý kobercem, roho í ani jinou podlahovou
krytinou.

• VAROVÁNÍ: Tento spot ebič se nesmí napájet p es
externí spínací za ízení, jako jsou časovače, nebo
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p ipojovat k okruhu, který je p i pou ívání pravidelně
zapínán a vypínán.

• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky a  na
konci instalace spot ebiče. Zkontrolujte, zda je
zástrčka po instalaci spot ebiče p ístupná.

• Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému
toku nechtěných plynů ze spot ebičů spalujících jiná
paliva včetně otev ených topeni ť do místnosti.

• Jestli e je po kozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní st edisko nebo
osoba s podobnou p íslu nou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.

• Nep ekračujte maximální nápl  8 kg (viz část „Tabulka
programů“).

• Nepou ívejte spot ebič, pokud je prádlo za piněno
průmyslovými chemikáliemi.

• Set ete vlákna nebo zbytky obalu, které se
nahromadily kolem spot ebiče.

• Nespou tějte spot ebič bez filtru. P ed a po ka dém
pou ití vyčistěte filtr na vlákna.

• Nevyprané prádlo v bubnové su ičce nesu te.
• Prádlo zneči těné látkami jako jedlý olej, aceton,

alkohol, benzín, petrolej, odstra ovače skvrn,
terpentýn nebo odstra ovače vosku je nutné nejprve
vyprat v horké vodě s velkým mno stvím pracího
prost edku, a teprve pak su it v bubnové su ičce.

• V bubnové su ičce se nesmějí su it p edměty z
pěnové pry e (latexové pěny), koupací čepice,
nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vlo kou nebo
oděvy či pol tá e s vycpávkami z pěnové pry e.

• Avivá ní p ípravky nebo podobné prost edky je nutné
pou ívat výhradně podle pokynů jejich výrobce.

• Vyjměte z oděvů v echny p edměty jako zapalovače
nebo zápalky, které by mohly způsobit vznícení.

• VAROVÁNÍ: Pokud zastavíte bubnovou su ičku p ed
koncem su icího cyklu, musíte v echno prádlo rychle
vyjmout a rozprost ít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.
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• P ed ka dou údr bou spot ebič v dy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
• Odstra te ve kerý obalový materiál.
• Po kozený spot ebič neinstalujte ani

nepou ívejte.
• iďte se pokyny k instalaci dodanými

spolu s tímto spot ebičem.
• P i p emisťování spot ebiče buďte

v dy opatrní, proto e je tě ký. V dy
pou ívejte ochranné rukavice a
uzav enou obuv.

• Neinstalujte nebo nepou ívejte
spot ebič tam, kde mů e teplota
klesnout pod 5 °C nebo stoupnout
nad 35 °C.

• Podlaha, na ní  má být spot ebič
umístěn, musí být plochá, stabilní,
áruvzdorná a čistá.

• Zkontrolujte, zda mezi spot ebičem a
podlahou mů e proudit vzduch.

• P i stěhování spot ebič v dy udr ujte
ve svislé poloze.

• Zadní stěna spot ebiče musí být
umístěna směrem ke zdi.

• Kdy  spot ebič umístíte na konečné
místo, pomocí vodováhy zkontrolujte,
zda je zcela vyrovnán. Jestli e ne,
se iďte no ičky podle pot eby.

2.2 P ipojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí po áru
nebo úrazu elektrickým
proudem.

• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky a  na konci instalace
spot ebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.

• Spot ebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém

títku souhlasí s parametry elektrické
sítě.

• V dy pou ívejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.

• Nepou ívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlu ovací kabely.

• Neodpojujte spot ebič ze zásuvky
tahem za kabel. V dy tahejte za
zástrčku.

• Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.

• Tento spot ebič je v souladu se
směrnicemi EHS.

2.3 Pou ití spot ebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, po áru nebo
po kození spot ebiče.

• Tento spot ebič je určen pouze k
domácímu pou ití.

• Nesu te po kozené kusy oblečení
(natr ené, rozt epené), které obsahují
vycpávky nebo výplně.

• Su te pouze tkaniny vhodné pro
su ení v bubnové su ičce. Dodr ujte
pokyny na etiketách oděvů.

• Pokud jste vyprali prádlo s pomocí
odstra ovače skvrn, p ed spu těním
su ičky proveďte dodatečný cyklus
máchání.

• Kondenzovanou či destilovanou vodu
nepijte ani ji nepou ívejte k va ení
pokrmů. Mů e lidem či zví atům
způsobit zdravotní potí e.

• Na otev ená dví ka si nesedejte, ani si
na ně nestoupejte.

• Promočené oděvy v bubnové su ičce
nesu te.

2.4 Vnit ní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu.

• Viditelné zá ení LED, nedívejte se
p ímo do světelného paprsku.

• Toto osvětlení LED je určeno pro
buben. Nelze je znovu pou ít pro jiné
účely.

• Pokud je pot eba vnit ní osvětlení
vyměnit, kontaktujte autorizované
servisní st edisko.
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2.5 Či tění a údr ba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo po kození spot ebiče.

• K či tění spot ebiče nepou ívejte
proud vody nebo páru.

• Vyčistěte spot ebič vlhkým měkkým
hadrem. Pou ívejte pouze neutrální
mycí prost edky. Nepou ívejte ádné
prost edky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpou tědla nebo kovové
p edměty.

• P i či tění spot ebiče postupujte
opatrně, aby nedo lo k po kození
chladicího systému.

2.6 Kompresor
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí po kození
spot ebiče.

• Kompresor a p idru ený systém je u
bubnových su iček naplněn
speciálním prost edkem bez fluoro-
chloro- halogenovaných uhlovodíků.
Systém musí zůstat těsný. Po kození
systému mů e vést k úniku.

2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udu ení.

• Odpojte spot ebič od elektrické sítě a
p ívodu vody.

• Od ízněte síťový kabel v blízkosti
spot ebiče a zlikvidujte jej.

• Odstra te dve ní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zví at v bubnu.

• Spot ebič zlikvidujte v souladu s
místními p edpisy pro likvidaci
elektrického a elektronického odpadu
(WEEE).

3. POPIS SPOT EBIČE
1 2

8

3

4

5

6

7

10

9

1 Nádr ka na vodu 2 Ovládací panel
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3 Vnit ní osvětlení
4 Dví ka spot ebiče
5 Filtr
6 Typový títek
7 Otvory pro proudění vzduchu

8 Víko kondenzátoru
9 Kryt kondenzátoru

10 Se iditelné no ičky

Pro usnadnění plnění
prádlem nebo usnadnění
instalace je u dví ek
mo nost změny jejich
otevírání. (viz samostatný
leták).

4. OVLÁDACÍ PANEL
2

4 3

1

1 Programový volič
2 Dotyková obrazovka
3 Tlačítko Start/Pauza

4 Tlačítko Zap/Vyp s Automatické
vypnutí funkce

5. PRVNÍ SPU TĚNÍ
Kdy  zapnete va i su ičku poprvé, na
dotykové obrazovce se zobrazí a
p ehraje spou těcí obrazovka (zobrazí
se logo AEG a čas), která se p ehraje p i
ka dém zapnutí su ičky.
Po p ehrání animace budete provedeni
počátečním nastavením.
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AEG

13.45

5.1 Nastavení jazyka
1. Procházením seznamu jazyků

nahoru a dolů vyhledejte jazyk, který
chcete pou ít, a stiskněte jej.

English

Deutch

Svenska

Italiano

Francais FR

IT

EN

DE

SV

Language1/4

2. K p ijetí jazyka poklepejte na OK,
chcete-li jej změnit, poklepejte na 
Změnit.

English

You’ve chosen:

Language2/4

Change OK

5.2 Nastavení času
1. Posunutím li ty hodin a minut

doprava nebo doleva nastavte
aktuální čas.

0124 02

0159 00

Clock 01:00

h

min

Clock3/4

2. K volbě času poklepejte na li tu
hodin.

0124 02

0159 00

Clock 01:00

h

min

Clock3/4

3. K p ijetí času poklepejte na OK,
chcete-li jej změnit, poklepejte na 
Změnit.

18:45

Current time:

Clock4/4

Change OK

5.3 Více nastavení
Po p ijetí aktuálního času se zobrazí
obrazovka více nastavení.

More settings to get the best results
from this machine will follow. Set

them now or later?

More Settings

Cancel OK

Pokud poklepete na Zru it, zobrazí se
seznam programů a během několika
sekund se změní na obrazovku shrnutí.
Su ička je nyní p ipravena k pou ití.
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Cottons

Machine Settings
Refresh

Synthetics

Mixed

1h50min

Cupb.

30min

More

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

Pokud poklepete na OK, p ejdete na
dal í nastavení.

Tvrdost vody
1. Pro optimální výkon nastavte tvrdost

vody stisknutím Změnit nebo
stisknutím OK k ponechání výchozí 
St ední tvrdosti vody.

For optimal performance set what

kind of water you have; soft, medium

or hard. Keep medium?

Water Hardness1/2

Change OK

2. Ke změně výchozí hodnoty posu te
li tu doprava či doleva a nastavte
tvrdost vody: Tvrdá, St ední nebo 
Měkká.

Medium

MedWater Hardness

Water Hardness1/2

3. K volbě hodnoty stiskněte li tu
tvrdosti vody.

Soft

SoftWater Hardness

2/2 Water Hardness

4. K potvrzení tvrdosti vody stiskněte 
OK, pokud ji chcete změnit, stiskněte 
Změnit.

Soft

Your water hardness level is:

Water Hardness1/2

Change OK

Varování vodní nádr e
1. Pokud je nainstalována externí

souprava k vypou tění vody
(dopl kové p íslu enství), spot ebič
automaticky vypustí vodu ze
zásobníku. V tomto stavu mů ete
vypnout výstrahy zásobníku na vodu.

If external kit for water discharge is 
setup you can choose to disable the
warnings of full water tank. Keep
warning?

Water Tank Warning2/2

Change OK

Pokud stisknete OK, výstrahy o
plném zásobníku na vodu budou
stále zapnuté. Zobrazí se seznam
programů a během několika sekund
se změní na obrazovku shrnutí.

Cottons

Machine Settings
Refresh

Synthetics

Mixed

1h50min

Cupb.

30min

More
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Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

Pokud stisknete Změnit, pokračujte
následujícím krokem.

2. K potvrzení o vypnutí výstrahy
plného zásobníku na vodu stiskněte 

OK a pokud ji chcete změnit,
stiskněte Změnit.

Full water tank warn-
ing is turned off

Water Tank Warning2/2

Change OK

6. POU ITÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY
P i ka dém zapnutí va í su ičky se na
dotykové obrazovce zobrazí spou těcí
obrazovka (zobrazí se logo a čas).

AEG

13.45

Po p ehrání spou těcí animace se na
dotykové obrazovce zobrazí obrazovka
shrnutí programu.

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

Obrazovka shrnutí je rozdělena na čty i
oblasti, kde naleznete:
• Maximální hmotnost pro program,

název programu, stupe  su ení.

Cottons
Max 8kg

Cupboard

1h50min

Cupb.

30min

More

• Čas do konce programu nebo čas
odkladu (je-li zvolen).

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

• Aktuálně zvolené funkce zvoleného
programu.

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

• Více funkcí.

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More
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7.  WI-FI - NASTAVENÍ P IPOJENÍ
Tato kapitola popisuje, jak p ipojit chytré
za ízení k Wi-Fi síti a propojit jej s
mobilními za ízeními.
Pomocí této funkce mů ete získávat
upozornění, sledovat a ovládat va i
bubnovou su ičku z va eho mobilního
za ízení.
K p ipojení spot ebiče, abyste si mohli
u ívat plného rozsahu funkcí a slu eb,
pot ebujete:
• Domácí bezdrátovou síť s povoleným

p ístupem na internet.
• Mobilní za ízení p ipojené k

bezdrátové síti.

Frekvence 2,412 - 2,472 GHz pro
evropský trh

Protokol IEEE 802.11b/g/n dvou‐
kanálová radiokomuni‐
kace

Celkový výkon < 20 dBm

7.1 Instalace a konfigurace
"My AEG"
P i p ipojování bubnové su ičky k
aplikaci stůjte poblí  s va ím chytrým
za ízením.
Ujistěte se, e je va e chytré za ízení
p ipojeno k bezdrátové síti.
1. P ejděte do obchodu s aplikacemi na

va em chytrém za ízení.
2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci

"My AEG" .
3. Ujistěte se, e jste spustili Wi-Fi

p ipojení v su ičce. Pokud ne,
p ejděte na ní e uvedenou část.

4. Spusťte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk
a p ihlaste se pomocí va eho e-mailu
a hesla. Pokud nemáte účet, vytvo te
si nový podle pokynů uvedených v
"My AEG".

5. iďte se pokyny v aplikaci ohledně
registrace a konfigurace spot ebiče.

Na displeji spot ebiče se zobrazí zpráva,
která potvrzuje, e konfigurace byla
úspě ná.

7.2 Konfigurace
bezdrátového p ipojení
su ičky
Stáhněte si "My AEG" a nainstaluje na
va e chytré za ízení.
1. Poklepáním na li tu Wi-Fi zapnete

p ipojení.
Zobrazí se vyskakovací zpráva, začne
blikat ikona  a začne se spou tět
bezdrátový modul. Mů e trvat cca dvě
minuty, ne  bude p ipraven.

Starting up
This might take up to 2 minutes.

Have your app ready

Wi-Fi

Cancel

Jakmile je bezdrátový modul p ipraven,
zobrazí se vyskakovací zpráva, která vás
informuje o tom, e po dobu cca t í minut
bude otev en p ístupový bod.

Trying to connect to your
Access point will be open for 3 

minutes.

Wi-Fi

Cancel

2. Nakonfigurujte aplikaci "My AEG" na
va em chytrém za ízení.

3. Pokud je p ipojení nakonfigurováno,
na displeji su ičky se zobrazí zpráva,
která potvrzuje, e byla konfigurace
úspě ná.

Connected! 
Signal strenght is good, 4/5

Wi-Fi

OK

4. Poklepáním OK p ejdete zpět na
seznam nastavení spot ebiče.
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7.3  Re im spu tění na
dálku
Su icí program mů ete spustit a zastavit
na dálku.
Kdy  je aplikace instalována a
bezdrátové p ipojení úplné, zobrazí se
mezi dostupnými funkcemi Re im
spu tění na dálku.
K aktivaci spu tění na dálku:
1. Na obrazovce shrnutí programu

poklepejte na  Více a vstupte do
seznamu funkcí.

2. Poklepejte na li tu Re im spu tění
na dálku (Stav Zap.).

Zobrazí se následující zpráva:

Cancel

Please press Start 
To activate Remote Start Mode

Remote Start Mode<Back

3. Stiskněte tlačítko Start/Pauza k
aktivaci Re imu spu tění na dálku.

Na obrazovce shrnutí programu se
zobrazí ukazatel .

P i otev ení dví ek se Re im
spu tění na dálku vypne.

8. P ED PRVNÍM POU ITÍM
Zadní obal bubnu se
automaticky odstraní p i
prvním spu tění su ičky. Je
mo né, e p itom
zaznamenáte určitý hluk.

P ed prvním pou itím spot ebiče:
• Vyčistěte buben su ičky vlhkým

hadrem.
• Spusťte krátký program (nap . 30

minut) s vlhkým prádlem.

Na začátku su icího
programu (prvních 3 5 min)
mů e být zvuk poněkud
hlasitěj í. Důvodem je
spou tění kompresoru.
Jedná se o bě ný jev u
spot ebičů s kompresorem,
jako jsou chladničky a
mrazničky.

9. PROGRAMY
Programy Nápl  1) Vlastnosti / Značka tkaniny

 2)
Bavlna

8 kg Bavlněné tkaniny. /  

Syntetické 3,5 kg Syntetické a směsové tkaniny. /   
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Programy Nápl  1) Vlastnosti / Značka tkaniny

Vlna  1 kg

Vlněné tkaniny. etrné su ení ručně pratelných
vlněných oděvů. Po dokončení programu toto
oblečení okam itě vyjměte.

Su icí program pro vlnu u tohoto spot ebiče
schválila společnost Woolmark pro su ení vlně‐
ných oděvů určených pro praní v pračce za pod‐
mínky, e tyto oděvy budou su eny podle poky‐
nů uvedených na jejich etiketě a podle pokynů
výrobce tohoto spot ebiče. M1641. Ve Velké Bri‐
tánii, Irsku, Hong Kongu a Indii p edstavuje sym‐
bol Woolmark certifikační ochrannou známku.
Symbol Woolmark p edstavuje v mnoha zemích
certifikační známku.

Hedvábí 1 kg etrné su ení ručně pratelných
hedvábných oděvů. /   

Outdoor 2 kg

Venkovní oblečení, pracovní odě‐
vy, sportovní oblečení, voděodolné
a prody né bundy, bundy-blůzy s
odnímatelnou fleecovou vlo kou
nebo vnit ní termoizolací. Vhodné
pro su ení v bubnové su ičce.

/   

Sport. oblečení 2 kg Sportovní oblečení, lehké a slabé
tkaniny, mikrovlákno, polyester. /   

D íny 8 kg
Oděvy pro volný čas jako d íny,
mikiny, apod. z různě silných ma‐
teriálů (nap . u krku, na man e‐
tách, ve vech).

/   

Denní ko ile
1,5 kg (ne‐
bo sedm

ko il)

Snadno udr ovatelné tkaniny, u
kterých je zapot ebí minimum e‐
hlení. Výsledky su ení se mohou
li it dle druhu tkaniny. Prádlo p ed
vlo ením do spot ebiče prot epte.
Po dokončení programu prádlo
okam itě vyjměte a rozlo te na vě‐
ák.

/   
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Programy Nápl  1) Vlastnosti / Značka tkaniny

Osvě ení 1 kg K osvě ení ulo ených tkanin.

Snadné ehlení 1 kg (nebo
pět ko il)

Snadno udr ovatelné tkaniny, u kterých je
zapot ebí minimum ehlení. Výsledky su ení se
mohou li it dle druhu tkaniny. Prádlo p ed vlo e‐
ním do spot ebiče prot epte. Po dokončení pro‐
gramu prádlo okam itě vyjměte a rozlo te na vě‐
ák.

/   

P ikrývka 3 kg
Jednoduché či dvojité pro ívané
p ikrývky a povlaky na pol tá  (s
pe ím, prachovým pe ím nebo syn‐
tetickou výplní).

/   

Lo ní prádlo 3 kg
Lo ní prádlo jako jednoduché a
dvojité prostěradlo, pol tá ové po‐
vlaky, p ehoz p es postel, cícha.

/   

Mix oblečení 3 kg Bavlněné a syntetické tkaniny. /   
1) Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.
2) Program  Bavlna ve spojení s volbou suché do sk íně Stupe  su ení odpovídá „standardnímu
programu pro bavlnu“. Je vhodný k su ení vlhkého bě ného bavlněného prádla a v rámci spot eby ener‐
gie se jedná o nejúsporněj í program.

9.1 Volba programů a funkcí

 Funkce

Programy 1)  Extra
tichý  Eco  Stupe

su ení
 Doba

su ení
 Proti

pomačká‐
ní

 Nápl

 Bavlna  

Syntetické  

Vlna     

Hedvábí     

Outdoor      

Sport. obleče‐
ní     

D íny     
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 Funkce

Programy 1)  Extra
tichý  Eco  Stupe

su ení
 Doba

su ení
 Proti

pomačká‐
ní

 Nápl

Denní ko ile     

Osvě ení     

Snadné e‐
hlení     

P ikrývka      

Lo ní prádlo     

Mix oblečení    

1) Spolu s programem mů ete zvolit jednu nebo více funkcí.

10. FUNKCE
10.1  Extra tichý
Spot ebič pracuje p i nízké hladině hluku,
ani  by to mělo vliv na kvalitu su ení.
Spot ebič pracuje pomalu p i del í době
programu.

10.2  Eco
Tato funkce je v rámci výchozího
nastavení zapnutá u v ech programů.
Spot eba energie je minimální.

10.3  Stupe  su ení
Pomocí této funkce je prádlo lépe
usu ené. K dispozici jsou čty i mo né
volby:
• Extra suché
• Suché do sk .+ (pouze pro program

Bavlna)
• Suché do sk íně
• Suché k ehlení

10.4  Doba su ení
Pro bavlněné, syntetické a směsové
tkaniny. Umo uje u ivateli nastavit
délku su icího programu v rozmezí 10
minut a  2 hodiny (po 10minutových
krocích). Kdy  je tato funkce zapnutá pro

maximum, nezobrazuje se signalizace
maximální náplně.

10.5  Proti pomačkání
Prodlou í fázi proti zmačkání (o délce 30
minut) na konci su icího programu na
120 minut. Po fázi su ení se buben čas
od času protočí, čím  se zabra uje
zmačkání prádla. Prádlo mů ete během
fáze ochrany proti pomačkání vyjmout.

10.6  Nápl
Tato funkce je pou itelná pouze s
programem pro vlnu, aby se prádlo více
usu ilo. K dispozici jsou t i mo né volby:
• Tě ká
• Normál
• Lehká

10.7  Odlo ený start
Umo uje odlo it začátek
su icího programu o
nejméně 10 minut a nejdéle
24 hodin.

1. Nastavte su icí program a funkce.
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2. V nabídce funkce poklepejte na li tu 
Odlo ený start k p echodu na
podnabídku.

3. Posunutím li ty hodin a minut
doprava nebo doleva nastavte
odlo ený start.

4. Chcete-li zapnout funkci Odlo ený
start, stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza
spot ebič spustí odpočet.

Cottons

Finished at 1:24 tomorrow

Starts in

10h30min
Reset

Odpočet odlo eného startu
mů ete kdykoliv zastavit
stisknutím tlačítka Reset.

10.8  Paměť
Dovolí vám ulo it do paměti spot ebiče
a  dvě va e oblíbené konfigurace
programů a funkcí. Po ulo ení
konfigurací do paměti je mů ete zvolit ze
seznamu programů.
Va e oblíbené konfigurace jsou
označeny v seznamu programů jako M1
a M2.

11. DENNÍ POU ÍVÁNÍ
11.1 P íprava prádla
• Zatáhněte zipy.
• Zapněte knoflíky povlaků na p ikrývky

a pol tá e.
• Nenechte pásky a tkanice (nap .

zástěr) volně. P ed spu těním
programu je sva te.

• Vyndejte v echny p edměty z kapes.
• Tkaniny s vnit ní bavlněnou vrstvou

obraťte naruby. Bavlněná vrstva musí
být navrch.

• V dy nastavte program, který je
vhodný pro daný typ prádla.

• Nevkládejte spolu světlé a tmavé
barvy.

• U bavlněných tkanin, erzejů a
pleteného oblečení pou ijte vhodný
program, abyste zabránili jejich
sra ení.

• Nep ekračujte maximální nápl
uvedenou v části o programech nebo
zobrazenou na displeji.

• Su te pouze prádlo, které je vhodné
pro su ení v bubnové su ičce. Viz
etikety oděvů.

• Nesu te společně velké a malé kusy
prádla. Malé kusy prádla se mohou
zachytit ve velkých kusech a zůstat
tak vlhké.

Etiketa oděvu Popis

Prádlo je vhodné pro su ení v bubnové su ičce.

Prádlo je vhodné pro su ení v bubnové su ičce p i vy ích teplotách.

Prádlo je vhodné pro su ení v bubnové su ičce pouze p i nízkých te‐
plotách.

Prádlo není vhodné pro su ení v bubnové su ičce.
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11.2 Vkládání prádla
POZOR!
Dbejte na to, aby se prádlo
nezachytilo mezi dví ka
spot ebiče a gumové
těsnění.

1. Otev ete dví ka spot ebiče.
2. Postupně napl te prádlo.
3. Zav ete dví ka spot ebiče.

11.3 Zapnutí spot ebiče

Zapnutí spot ebiče:
Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.
Pokud je spot ebič zapnutý, rozsvítí se
displej.

11.4 Funkce automatického
vypnutí
Aby se sní ila spot eba energie, funkce
automatického vypnutí vypne
automaticky spot ebič:
• pokud nebyla provedena ádná volba

za posledních pět minut.
• po pěti minutách od konce programu.
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spot ebič.
Pokud je spot ebič zapnutý, rozsvítí se
displej.

11.5 Nastavení programu
• Pootočte programovým voličem na

po adovaný program.

Cottons

Machine Settings
Refresh

Synthetics

Mixed

1h50min

Cupb.

30min

More

• Program mů ete také nastavit pomocí
dotykové obrazovky.
Pokud se zobrazuje obrazovka
shrnutí, jedním poklepáním na ni
zobrazíte seznam programů.

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

Procházením seznamu programů
nahoru či dolů nastavte program.

Cottons

Machine Settings
Refresh

Synthetics

Mixed

1h50min

Cupb.

30min

More

Mo ný čas dokončení programu se
zobrazí na časové li tě.

Zobrazený čas su ení
odpovídá 5kg náplni u
programů pro su ení bavlny.
U ostatních programů čas
su ení odpovídá
doporučené náplni prádla.
Čas su ení u programů pro
su ení bavlny s náplní vět í
ne  5 kg je del í.

11.6 Funkce
Spolu s programem mů ete zvolit jednu
nebo více speciálních funkcí.
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Pokud chcete změnit parametry aktuálně
zvolených funkcí, poklepejte na funkci,
kterou chcete upravit.

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

K volbě dodatečných funkcí:
1. Poklepáním na Více zobrazíte

seznam funkcí vyhrazených pro
zvolený program.

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

2. Seznamem funkcí procházíte
posunováním nahoru a dolů.

30min

00h00min

Cup.

ON

OFF

Dryness Level

Eco

Extra silent

Dry Time

Anti-crease

1h50min<Cottons

3. Poklepáním na funkci tuto funkci
zvolíte.

K dispozici jsou dva typy funkcí:
• se stavem Zap. nebo Vyp. (nap .

Eco).
• s upravitelnými parametry (nap .

Stupe  su ení).
Ke změně parametru posu te li tu
parametru doprava nebo doleva.

Cupb.Dryness Level

Cupb.

1h50min<Cottons

Poklepáním na p edchozí zvolenou
funkci se vrátíte na seznam funkcí.

Cupb.Dryness Level

Cupb.

1h50min<Cottons

Kdykoliv lze poklepáním na
levou část horní li ty s
názvem programu p ejít
p ímo na obrazovku shrnutí.

Cupb.Dryness Level

Cupb.

1h50min<Cottons

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More
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11.7 Spu tění programu

Ke spu tění programu stiskněte tlačítko 
Start/Pauza.
Spot ebič se spustí a kontrolka LED nad
tlačítkem p estane blikat a svítí.
Na obrazovce naleznete:
• název programu.
• zbývající dobu su ení.
• stavovou li tu.
• fázi programu (su ení, proti

pomačkání, chlazení).
• mo ný čas konce programu.

Cottons

Drying

Finished at 15:18

1h20min

Zapnutí funkce dětské
bezpečnostní pojistky:
Během su ení lze kdykoliv zapnout
funkci dětské bezpečnostní pojistky.

1. Poklepáním na ikonu funkce 
získáte seznam funkcí.

2. Poklepejte na funkci dětské
bezpečnostní pojistky .

Ikona funkce  se změní na ikonu
dětské bezpečnostní pojistky .

Cottons

Drying

Finished at 15:18

1h20min

K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky poklepejte a podr te ikonu
dětské bezpečnostní pojistky  na
několik sekund.

11.8 Změna programu
Změna programu:
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte

spot ebič.
2. Dal ím stisknutím tlačítka Zap/Vyp

spot ebič zapněte.
3. Nastavte nový program.

11.9 Konec programu
Po ka dém su icím
programu vyčistěte filtr a
vypusťte vodu ze zásobníku.
(Viz kapitola ČI TĚNÍ A
ÚDR BA.)

Po dokončení su icího programu se na
displeji zobrazí symbol 0. Pokud je
zapnutá funkce  Signál konce cyklu,
bude po dobu jedné minuty p eru ovaně
znít zvukový signál.

Pokud spot ebič nevypnete,
spustí se fáze ochrany proti
pomačkání (tato funkce není
zapnutá u v ech programů).
Prádlo mů ete během této
fáze vyjmout.
Na konci fáze proti
pomačkání bude displej
informovat, e byla
dokončena fáze proti
zmačkání, a zobrazí se 
0h00min

Vyjmutí prádla:
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na dvě

sekundy vypněte spot ebič.
2. Otev ete dví ka spot ebiče.
3. Vyjměte prádlo.
4. Zav ete dví ka spot ebiče.
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12. NASTAVENÍ SPOT EBIČE
Na obrazovce programů vyhledejte
posunováním nahoru či dolů nastavení
spot ebiče a poklepáním na ikonu 
p ejděte na seznam nastavení.

Machine Settings

Refresh
Easy Iron

Cottons
Syntetics

3

15h18min

ENG

OFF

Language

Set Clock

Wi-Fi

Display Brightness

<Programs Machine Settings

12.1  Nastavení hodin
Hodiny mů ete kdykoliv změnit.
Změna času:
1. Poklepejte na li tu Nastavení hodin.
2. Posunutím li ty hodin a minut

doprava nebo doleva nastavte
aktuální čas.

01h00minSet Clock

0124 02
0159 00

h

min

<Programs Machine Settings

3. Poklepáním na li tu Nastavení
hodin se vrátíte na seznam
nastavení spot ebiče nebo
poklepáním na li tu <Programy
p ejděte na obrazovku shrnutí.

12.2  Jazyk
Pro změnu jazyka:
1. Poklepejte na li tu Jazyk.

2. Procházením seznamu jazyků
nahoru a dolů vyhledejte jazyk, který
chcete pou ít, a poklepejte na něj.

English

Deutch

Svenska

Italiano

Francais FR

IT

EN

DE

SV

LanguageBack

12.3  Jas displeje
Mů ete ovládat jas displeje. K dispozici
je est stup ů jasu.

Je-li su ička instalována na
pračce, ke zlep ení čitelnosti
displeje nastavte estý
stupe  jasu. Kdy  su ička
není instalována na pračce,
doporučuje se stupe  jasu 1
a  5.

Ke změně jasu displeje:
1. Poklepejte na li tu Jas displeje.
2. Posunutím li ty doprava nebo doleva

nastavte stupe  jasu.

4Dispaly Brightness

4 53

<Programs Machine Settings

3. Poklepáním na li tu Jas displeje se
vrátíte na seznam nastavení
spot ebiče nebo poklepáním na li tu 
<Programy p ejděte na obrazovku
shrnutí.

12.4  Signál konce cyklu
Zvuková signalizace zazní:
• na konci programu
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• na začátku a konci fáze ochrany proti
zmačkání

Tuto funkci mů ete pou ít k vypnutí
bzučáku nebo k ovládání délky bzučáku.
K dispozici jsou t i stupně délky zvukové
signalizace (Krátký, St ed. a Dlouhý).
K vypnutí bzučáku nebo nastavení nové
délky zvuku:
1. Poklepejte na li tu Signál konce

cyklu.
2. Posunutím li ty doprava nebo doleva

nastavte po adovanou hodnotu.

MidCycle End Buzzer

LonMidShort

<Programs Machine Settings

3. Poklepáním na li tu Signál konce
cyklu se vrátíte na seznam
nastavení spot ebiče nebo
poklepáním na li tu <Programy
p ejděte na obrazovku shrnutí.

12.5  Tvrdost vody
Pro změnu výchozího stupně tvrdosti
vody:
1. Poklepejte na li tu Tvrdost vody.
2. Posunutím li ty doprava nebo doleva

nastavte po adovaný stupe .

MediumWater Hardness

Medium

<Programs Machine Settings

3. Poklepáním na li tu Tvrdost vody se
vrátíte na seznam nastavení
spot ebiče nebo poklepáním na li tu 
<Programy p ejděte na obrazovku
shrnutí.

12.6  Rychlost otáček
Tato funkce pomáhá nastavit nejlep í
podmínky su ení prádla. Pokud znáte
počáteční rychlost odst eďování p i praní
prádla, mů ete pou ít tuto funkci. Vy í
rychlost odst eďování způsobuje men í
obsah vody v prádle.
Ke změně rychlosti otáček odst eďování:
1. Poklepáním na li tu Rychlost

otáček rozbalte seznam programů, u
kterých mů ete změnit rychlost
odst eďování.

2. Poklepejte na li tu Bavlna nebo 
Ostatní programy.

OFFWashing Spin Speed

Cottons

Other programmes

<Programs Machine Settings

3. Posunutím li ty doprava nebo doleva
nastavte po adovanou hodnotu
rychlosti odst eďování.

OFFCottons

1401200000

<Programs Machine Settings

OFFOthers programmes

14012001000

<Programs Machine Settings

4. Poklepáním na li tu Bavlna nebo 
Ostatní programy zav ete volbu.

5. Poklepáním na li tu Rychlost
otáček se vrátíte na seznam
nastavení spot ebiče nebo
poklepáním na li tu <Programy
p ejděte na obrazovku shrnutí.
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12.7  Výstr. nád. na vodu
Kontrolka zásobníku na vodu se rozsvítí
na konci su icího programu nebo během
programu, kdy  je zásobník na vodu
plný. Pokud je nainstalována vypou těcí
souprava, zásobník na vodu se vypou tí
automaticky a kontrolka mů e být trvale
vypnutá.
K vypnutí nebo zapnutí kontrolky
poklepejte na li tu Výstr. nád. na vodu.
Jsou mo ná dvě nastavení:
• Kontrolka je zapnutá (stav je Zap.)
• Kontrolka je vypnutá (stav je Vyp.)

12.8  Slu by
Tato nastavení jsou vyhrazena pouze
pro autorizovaný servis.

Reserved for service

Back Services

12.9  Zkratky
Ke spu tění po adovaných zkratek:
1. Poklepejte na li tu Zkratky, čím

rozbalíte seznam dostupných
zkratek.

Child Lock

Cycle End Buzzer ON

ON

<Back Shortcuts

2. Poklepejte na zkratky, které chcete
aktivovat, a změ te jejich stav na 
Zap..

3. Poklepáním na li tu <Zpět p ejdete
zpět na seznam nastavení
spot ebiče.

Zkratky se zobrazí v levém rohu na
obrazovce shrnutí.

Cottons
Max 8kg

1h50min

Cupboard

Cupb.

30min

More

12.10  Informace o
spot ebiči
Zde naleznete krátký popis v ech
programů, funkcí a nastavení.
K vyhledání po adovaného popisu,
nap .:
1. Poklepejte na li tu Informace o

spot ebiči.
2. Poklepejte na 1. Programy li tu.
3. Poklepejte na li tu Bavlna a zobrazí

se odpovídající popis.

12.11  Tovární
nastavení
Tovární nastavení obnoví nastavení do
stavu, ve kterém spot ebič opustil
výrobu.
K aktivaci továrního nastavení:
1. Poklepejte na li tu Tovární

nastavení.
Zobrazí se dialogové okno.

Do you want to clear all your
programmed settings?

Cancel OK

2. K potvrzení továrního nastavení
poklepejte na OK nebo Zru it k
ponechání stávajícího nastavení.
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13. TIPY A RADY
13.1 Ekologické rady
• P ed su ením prádlo dob e odst eďte.
• Nep ekračujte mno ství prádla, která

jsou uvedená v kapitole programů.
• Vyčistěte filtr po ka dém su icím

programu.
• Nepou ívejte avivá  jak pro praní, tak

pro su ení. Prádlo je po usu ení v
bubnové su ičce automaticky měkké.

• Pou ijte destilovanou vodu jako pro
ehlení s párou. V p ípadě pot eby

destilovanou vodu zbavte mo ných
částic (nap . pomocí filtru na kávu).

• Otvory pro proudění vzduchu na
spodku spot ebiče udr ujte v dy
průchodné.

• Ujistěte se, e v místě instalace
spot ebiče mů e dob e proudit
vzduch.

14. ČI TĚNÍ A ÚDR BA
14.1 Či tění filtru
Na konci ka dého programu se na
displeji zobrazí zpráva Vyčistěte filtr na
vlákna a je nutné vyčistit filtr.

Filtr zachycuje vlákna, která
se nahromadí v průběhu
su ení.

1. Otev ete dví ka spot ebiče.
Vytáhněte filtr nahoru.

2. Filtr otev ete zatlačením háčku.

3. Vlhkou rukou vyčistěte obě části
filtru.

4. V p ípadě pot eby filtr vyčistěte
pomocí vysavače. Zav ete filtr.

5. V p ípadě pot eby odstra te vlákna
ze zásuvky a těsnění filtru. Mů ete
pou ít vysavač. Vlo te filtr zpět do
jeho zásuvky.
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14.2 Vypu tění zásobníku na
vodu
Nádr ku na kondenzovanou vodu
vyprázdněte po ka dém su icím
programu.
Pokud je nádr ka na kondenzovanou
vodu plná, program se automaticky
zastaví. Na displeji se zobrazí zpráva 
Výstr. nád. na vodu a je nutné vypustit
zásobník na vodu.
P i vypou tění vody ze zásobníku
postupujte takto:
1. Vytáhněte zásobník na vodu a

udr ujte jej ve vodorovné poloze.

2. Plastovou spojku vytáhněte ven a
vodu vylijte do d ezu nebo vhodné
nádoby.

3. Plastovou spojku zasu te a zásobník
na vodu vlo te zpět.

4. Chcete-li, aby program pokračoval,
stiskněte tlačítko Start/Pauza.

14.3 Či tění kondenzátoru
Pokud se na displeji zobrazí zpráva Vyč.
prost. výměníku tepla, zkontrolujte
kondenzátor a jeho komoru. Jsou-li
zanesené, vyčistěte je. Kontrolu
provádějte nejméně jednou za půl roku.

VAROVÁNÍ!
Nedotýkejte se kovového
povrchu holýma rukama.
Nebezpečí úrazu. Pou ívejte
ochranné rukavice. Či tění
provádějte opatrně, abyste
nepo kodili kovový povrch.

Kontrola:
1. Otev ete dví ka spot ebiče.

Vytáhněte filtr nahoru.

2. Otev ete kryt kondenzátoru.

3. Otočte páčkou a odjistěte víko
kondenzátoru.
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4. Sklopte víko kondenzátoru dolů.

5. V p ípadě pot eby odstra te vlákna z
kondenzátoru a jeho komory. Mů ete
pou ít vlhký hadr či vysavač s
kartáčem.

6. Zav ete víko kondenzátoru.
7. Otočte páčkou, dokud nezaklapne.
8. Vraťte filtr zpět.

14.4 Či tění bubnu
VAROVÁNÍ!
P ed či těním spot ebič
vypojte ze zásuvky.

K či tění vnit ku a eber bubnu
pou ívejte neutrální mýdlový prost edek.
Vyči těný povrch osu te měkkým
hadrem.

POZOR!
K či tění bubnu nepou ívejte
abrazivní prost edky nebo
drátěnku.

14.5 Či tění ovládacího
panelu a sk íně spot ebiče
K či tění ovládacího panelu a sk íně
spot ebiče pou ijte neutrální mýdlový
prost edek.
K či tění pou ijte vlhký hadr. Vyči těný
povrch osu te měkkým hadrem.

POZOR!
Nepou ívejte čisticí
prost edky na nábytek nebo
p ípravky, které mohou
způsobit korozi.

14.6 Či tění otvorů pro
proudění vzduchu
Pomocí vysavače odstra te vlákna z
otvorů pro proudění vzduchu.
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15. ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD
Problém 1) Mo ná p íčina e ení

Bubnová su ič‐
ka nefunguje.

Bubnová su ička není zapojená do
proudu.

Zapojte spot ebič do zástrčky síťo‐
vého napájení. Zkontrolujte pojist‐
ku v rozvodné sk í ce (instalace v
domácnosti).

Dví ka jsou otev ená. Zav ete dví ka.

Nestisknuli jste tlačítko Zap/Vyp. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.

Nestisknuli jste tlačítko Start/
Pauza.

Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Spot ebič je v pohotovostním re i‐
mu.

Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.

Výsledky su ení
nejsou uspokoji‐
vé.

Nesprávná volba programu. Zvolte vhodný program. 2)

Filtr je ucpaný. Vyčistěte filtr. 3)

Funkce Stupe  su ení byla nasta‐
vena na Suché k ehlení.

Změ te funkci Stupe  su ení na
vy í stupe .

Nápl  byla p íli  objemná. Nep esahujte maximální nápl  prá‐
dla.

Otvory pro proudění vzduchu jsou
ucpané.

Vyčistěte větrací otvory na spodku
spot ebiče.

Na snímači vlhkosti v bubnu jsou
nečistoty.

Vyčistěte čelní povrch bubnu.

Není nastaven po adovaný stupe
su ení.

Upravte stupe  su ení. 4)

Kondenzátor je ucpaný. Kondenzátor vyčistěte. 3)

Plnicí dví ka ne‐
lze zav ít.

Filtr není zaji těn ve své poloze. Zasu te filtr do správné polohy.

Mezi dví ka a těsnění se zachytilo
prádlo.

Odstra te zachycené prádlo a
zav ete dví ka.

Program nebo
funkci nelze
změnit.

Po spu tění programu nelze změ‐
nit program ani funkci.

Bubnovou su ičku vypněte a za‐
pněte. Dle pot eby změ te pro‐
gram nebo funkci.

Nelze zvolit
funkci. Zazní
zvukový signál.

Funkci, kterou jste se pokusili zvo‐
lit, není mo né pou ít se zvoleným
programem.

Bubnovou su ičku vypněte a za‐
pněte. Dle pot eby změ te pro‐
gram nebo funkci.

Nefunguje osvě‐
tlení bubnu.

Vadné osvětlení bubnu. Kontaktujte servisní st edisko
ohledně výměny osvětlení bubnu.
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Problém 1) Mo ná p íčina e ení

Neočekávaná
doba su ení na
displeji.

Doba su ení se počítá v závislosti
na velikosti náplně a vlhkosti.

Výpočet probíhá automaticky 
spot ebič pracuje správně.

Nelze zvolit pro‐
gram.

Zásobník na vodu je plný. Vypusťte zásobník na vodu a stis‐
kněte tlačítko Start/Pauza. 3)

Su icí program
je p íli  krátký.

Malá nápl  prádla. Zvolte časový program. Hodnota
času musí odpovídat náplni. Pro
su ení jednoho kusu nebo men í‐
ho mno ství prádla doporučujeme
pou ívat krátkou dobu su ení.

Prádlo je p íli  suché. Zvolte časový program nebo vy í
stupe  su ení (nap . Extra suché)

Su icí program
je p íli  dlou‐
hý 5)

Filtr je ucpaný. Vyčistěte filtr.

Nápl  prádla je p íli  objemná. Nep esahujte maximální nápl  prá‐
dla.

Prádlo nebylo dostatečně
odst eděno.

Prádlo dob e odst eďte.

P íli  nízká či p íli  vysoká teplota
v místnosti - nejedná se závadu
spot ebiče.

Zajistěte teplotu v místnosti v roz‐
mezí +5 a  +35 °C. Optimální te‐
plota v místnosti pro dosa ení nej‐
lep ích výsledků su ení je v roz‐
mezí +19 a  +24 °C.

Na obrazovce
su ičky se zo‐
brazí zpráva 
P ipojení k va í
WiFi se
nezda ilo.

P eru ený bezdrátový signál. Zkontrolujte va i domácí síť a rou‐
ter.
Restartujte router.
Jsou-li s bezdrátovou sítí stále pro‐
blémy, obraťte se na va eho po‐
skytovatele bezdrátové slu by.

Aplikace se ne‐
mů e p ipojit k
su ičce.

P eru ený bezdrátový signál. Zkontrolujte, zda je va e chytré
za ízení p ipojeno k bezdrátové sí‐
ti.
Zkontrolujte va i domácí síť a rou‐
ter.
Restartujte router.
Jsou-li s bezdrátovou sítí problé‐
my, obraťte se na va eho poskyto‐
vatele bezdrátové slu by.

Byl nainstalován nový domácí rou‐
ter nebo byla změněna konfigura‐
ce routeru.

Je zapot ebí opět nakonfigurovat
su ičku, chytré za ízení nebo ob‐
ojí.
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Problém 1) Mo ná p íčina e ení

Aplikace se ne‐
mů e často
p ipojit k su ič‐
ce.

Bezdrátový signál nedosáhne k su‐
ičce.

Zkuste p esunout router co nejblí‐
e k su ičce nebo zva te nákup

opakovače bezdrátového signálu.

Bezdrátový signál je ru en mi‐
krovlnnou troubou.

Vypněte mikrovlnnou troubu. Ne‐
pou ívejte mikrovlnnou troubu a
dálkové ovládání trouby současně.
Mikrovlny ru í signál Wi-Fi.

1) Pokud se na displeji zobrazí chybové hlá ení (nap . E51): Bubnovou su ičku vypněte a zapněte. Zvol‐
te nový program. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Pokud spot ebič nefunguje, obraťte se na servisní
st edisko a uveďte chybový kód.
2) iďte se popisem programu  viz kapitola PROGRAMY.
3) Viz kapitola ČI TĚNÍ A ÚDR BA
4) Viz kapitola TIPY A RADY
5) Poznámka: Su icí program se ukončí automaticky po uběhnutí maximálně pěti hodin.

16. TECHNICKÉ ÚDAJE
Vý ka x í ka x Hloubka 850 x 600 x 630 mm (maximálně 665 mm)

Max. hloubka s otev enými dví ky
spot ebiče

1100 mm

Max. í ka s otev enými dví ky spot ebiče 950 mm

Nastavitelná vý ka 850 mm (+ 15 mm - se iditelné no ičky)

Objem bubnu 118 l

Maximální nápl  prádla 8 kg

Napětí 230 V

Frekvence 50 Hz

Celkový p íkon 700 W

T ída energetické účinnosti A+++

Spot eba energie1) 1,47 kWh

Roční spot eba energie2) 176 kWh

P íkon v re imu zapnutého spot ebiče 3) 0,05 W

P íkon v re imu vypnutého spot ebiče 3) 0,05 W

Spot eba energie v pohotovostním re imu 3) 3,0 W

Čas do síťové pohotovosti 3) 15 min.
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Typ pou ití Domácnost

P ípustná okolní teplota +5 °C a  +35 °C

Úrove  ochrany proti průniku pevných čá‐
stic a vlhkosti, kterou zaji ťuje ochranný kryt
s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové
vybavení chráněno proti vlhkosti

IPX4

Tento výrobek obsahuje hermeticky uzav ený fluorový skleníkový plyn

Označení plynu R134a

Hmotnost 0,280 kg

Potenciál globálního oteplování (GWP) 1430
1) V souladu s normou EN 61121. 8 kg bavlny, odst eděné p i rychlosti 1 000 ot/min.
2) Spot eba energie v kWh za rok, na základě 160 su icích programů standardního programu pro bavlnu
p i plné a částečné náplni a spot eby p i re imech s nízkou spot ebou. Skutečná spot eba energie za
program závisí na způsobu pou ití spot ebiče (NA ÍZENÍ (EU) č. 392/2012).
3) Ve shodě s na ízením komise EU č. 125/2009/ES implementujícím směrnici č. 32/2005/ES, s
p ihlédnutím k na ízením: 1275/2008/ES a 801/2013/ES.

16.1 Údaje o spot ebě

Program Odst eděno p i / zbytková vlhkost Doba su ení Spot eba
energie

Bavlna 8 kg

Suché do sk íně 1 400 ot/min / 50% 156 min. 1,31 kWh

 1 000 ot/min / 60% 173 min. 1,47 kWh

Suché k ehlení 1 400 ot/min / 50% 120 min. 0,94 kWh

 1 000 ot/min / 60% 137 min. 1,12 kWh

Syntetické 3,5 kg

Suché do sk íně 1 200 ot/min / 40% 65 min. 0,47 kWh

 800 ot/min / 50% 80 min. 0,60 kWh
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17. P ÍSLU ENSTVÍ
17.1 Spojovací sada

Název p íslu enství: SKP11, STA9
Dostupné u va eho autorizovaného
prodejce.
Spojovací sadu lze pou ít pouze s
pračkami a bubnovými su ičkami
uvedenými v letáku. Viz p ilo ený leták.
Pozorně si p ečtěte pokyny dodané
spolu s p íslu enstvím.

17.2 Vypou těcí sada

Název p íslu enství: DK11.
K dostání u va eho autorizovaného
prodejce (lze ji p ipojit k některým typům
bubnových su iček)

Pro celkové vypu tění kondenzované
vody do d ezu, sifonu, odpadu, atd. Po
instalaci se zásobník na vodu
automaticky vypustí. Zásobník na vodu
musí zůstat ve spot ebiči.
Instalovaná hadice musí být umístěná ve
vý ce minimálně 50 cm a maximálně 100
cm od úrovně podlahy. Na hadici
nemů e být oblouk. V p ípadě pot eby
hadici zkraťte.
Pozorně si p ečtěte pokyny dodané
spolu s p íslu enstvím.

17.3 Podstavec se zásuvkou

Název p íslu enství: PDSTP10,
E6WHPED2.
Dostupné u va eho autorizovaného
prodejce.
Slou í ke zvý ení va eho spot ebiče a
usnad uje tak vkládaní a vyjímání
prádla.
Zásuvku lze pou ít k ulo ení prádla
nap .: ručníky, čisticí prost edky atd.
Pozorně si p ečtěte pokyny dodané
spolu s p íslu enstvím.
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18. STRUČNÝ P EHLED
18.1 Denní pou ívání

Cottons

Drying

Finished at 15:18

1h20min

30min

00h00min

Cup.

ON
OFF

Dryness Level

Eco

Extra silent

Dry Time

Anti-crease

2h30min<Cottons

Cottons

Machine Settings

Refresh

Synthetics

Mixed

Cupb.

30min

More

1h50min

1 2 3

6 5 4

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spot ebič.

2. Pootočte programovým voličem na
po adovaný program.

3. Stisknutím Více zobrazíte seznam
funkcí vyhrazených pro zvolený
program.

4. Seznamem funkcí procházíte
posunováním nahoru a dolů.
Stisknutím funkce ji zvolíte.

5. Ke spu tění programu stiskněte
tlačítko Start/Pauza.

6. Spot ebič se zapne.

18.2 Či tění filtru

1 32

Na konci ka dého programu se na
displeji zobrazí zpráva Vyčistěte filtr na
vlákna a je nutné vyčistit filtr.
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18.3 Programy

Programy Nápl  1) Vlastnosti / Značka tkaniny   

Bavlna 8 kg Bavlněné tkaniny.

Syntetické 3,5 kg Syntetické a směsové tkaniny.

Vlna 1 kg
Vlněné tkaniny. etrné su ení ručně pratel‐
ných vlněných oděvů. Po dokončení progra‐
mu toto oblečení okam itě vyjměte.

Hedvábí 1 kg etrné su ení ručně pratelných hedvábných
oděvů.

Outdoor 2 kg

Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní
oblečení, voděodolné a prody né bundy, bun‐
dy-blůzy s odnímatelnou fleecovou vlo kou
nebo vnit ní termoizolací. Vhodné pro su ení
v bubnové su ičce.

Sport. oblečení 2 kg Sportovní oblečení, lehké a slabé tkaniny, mi‐
krovlákno, polyester.

D íny 8 kg
Oděvy pro volný čas jako d íny, mikiny, apod.
z různě silných materiálů (nap . u krku, na
man etách, ve vech).

Denní ko ile 1,5 kg (nebo
sedm ko il)

Snadno udr ovatelné tkaniny, u kterých je
zapot ebí minimum ehlení. Výsledky su ení
se mohou li it dle druhu tkaniny. Prádlo p ed
vlo ením do spot ebiče prot epte. Po dokon‐
čení programu prádlo okam itě vyjměte a roz‐
lo te na vě ák.

Osvě ení 1 kg K osvě ení ulo ených tkanin.

Snadné ehlení 1 kg (nebo
pět ko il)

Snadno udr ovatelné tkaniny, u kterých je
zapot ebí minimum ehlení. Výsledky su ení
se mohou li it dle druhu tkaniny. Prádlo p ed
vlo ením do spot ebiče prot epte. Po dokon‐
čení programu prádlo okam itě vyjměte a roz‐
lo te na vě ák.

P ikrývka 3 kg
Jednoduché či dvojité pro ívané p ikrývky a
povlaky na pol tá  (s pe ím, prachovým pe ím
nebo syntetickou výplní).

Lo ní prádlo 3 kg
Lo ní prádlo jako jednoduché a dvojité prostě‐
radlo, pol tá ové povlaky, p ehoz p es postel,
cícha.

Mix oblečení 3 kg Bavlněné a syntetické tkaniny.
1) Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.
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19. POZNÁMKY K OCHRANĚ IVOTNÍHO PROST EDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
p íslu ných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit ivotní
prost edí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spot ebiče

určené k likvidaci. Spot ebiče označené
p íslu ným symbolem  nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spot ebič
odevzdejte v místním sběrném dvo e
nebo kontaktujte místní ú ad.

*
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GE T  I T  ON

The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0, 
LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses 
in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible 
to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software 
version in NIUX subfolder at the following website: http://aeg.opensoftwarerepository.com.  

www.aeg.com/shop
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