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Vlastnosti produktu
Systém priameho pohonu bubna
Modern˘ bezuhlíkov˘ jednosmern˘ elektromotor poháÀa bubon priamo,
bez remeÀa a remenice.

6 ãinnosÈ
Práãka je schopná vykonávaÈ rôzne pohyby bubna alebo kombináciu
rôznych pohybov v závislosti od vybraného programu prania.
V kombinácii s riadenou r˘chlosÈou odstreìovania a schopnosÈou bubna
otáãaÈ sa vºavo a vpravo sa prací v˘kon zariadenia v˘razne zlep‰il, ão
vám vÏdy zabezpeãí v˘borné v˘sledky.

Ochrana pred pokrãením
Pokrãenie prádla je minimalizované striedaním otáãok bubna.

Zabudovan˘ ohrievaã
Vnútorn˘ ohrievaã automaticky ohrieva vodu na najlep‰iu teplotu
podºa zvolen˘ch cyklov.

Hospodárnej‰í, inteligentn˘ systém náplne prádla
Inteligentn˘ systém prania zisÈuje veºkosÈ poãas a teplotu vody a podºa
toho optimalizuje úroveÀ (mnoÏstvo) vody poãas prania, ãím
minimalizuje spotrebu elektrickej energie a vody.

추가선택

예약

Detská poistka
Detská poistka zaisÈuje, aby deti nemohli poãas prevádzky práãky
zatlaãením ktoréhokoºvek tlaãidla zmeniÈ nastaven˘ program prania.

Systém ovládania r˘chlosti otáãania bubna s nízkym hlukom
Snímaním mnoÏstva náplne a vyváÏením skutoãne minimalizuje úroveÀ
hluku pri odstreìovaní.
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DôleÏité pokyny pre bezpeãnosÈ
PREâæTAJTE SI V·ETKY POKYNY A VYSVETLENIE IN·TALÁCIE PRED POUÎITÍM

UPOZORNENIE
Z dôvodu va‰ej bezpeãnosÈ sa musia dodrÏaÈ informácie uvedené v tomto návode aby sa
minimalizovalo riziko poÏiaru alebo v˘buchu, úrazu elektrick˘m prúdom, alebo aby nedo‰lo k
po‰kodeniu majetku, zraneniu osôb alebo k úmrtiu.

Va‰a bezpeãnosÈ a bezpeãnosÈ in˘ch je veºmi dôleÏitá.
V tomto návode a na va‰om zariadení je uveden˘ch mnoho dôleÏit˘ch bezpeãnostn˘ch
odkazov. VÏdy si preãítajte v‰etky bezpeãnostné odkazy a riaìte sa podºa nich.
Toto je symbol bezpeãnostnej v˘strahy.
Tento symbol vás upozorÀuje na prípadné riziká, ktoré môÏu vás alebo in˘ch zabiÈ
alebo zraniÈ.
V‰etky bezpeãnostné odkazy budú nasledovaÈ po symbole bezpeãnostnej v˘strahy a
tieÏ po slove NEBEZPEâENSTVO, UPOZORNENIE alebo V¯STRAHA.

Tieto slová znamenajú:

NEBEZPEâENSTVO
Ak bezprostredne nepostupujete podºa pokynov môÏe dôjsÈ k zabitiu alebo váÏnemu
zraneniu.

UPOZORNENIE
Ak by ste nepostupovali podºa pokynov mohlo by dôjsÈ k úmrtiu alebo váÏnemu zraneniu.

V¯STRAHA
Ak nepostupujete podºa pokynov, môÏete sa trochu zraniÈ alebo po‰kodiÈ v˘robok.
V‰etky bezpeãnostné pokyny vás upozornia v ãom je prípadné riziko, ako zníÏiÈ
pravdepodobnosÈ zranenia a ão by sa mohlo staÈ ak sa nepostupuje podºa pokynov.
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DôleÏité pokyny pre bezpeãnosÈ
■ Základné bezpeãnostné opatrenia

UPOZORNENIE
Aby sa pri uÏívaní práãky zníÏilo riziko poÏiaru, úrazu elektrick˘m prúdom alebo iného úrazu
osôb, dodrÏujte bezpeãnostné opatrenia vrátane nasledovn˘ch:

• Pred in‰taláciou skontrolujte ãi na
zariadení nie sú vonkaj‰ie po‰kodenia.
Ak sú, in‰taláciu nerobte.
• Práãku nein‰talujte ani neskladujte na
miestach kde bude vystavená
poveternostn˘m vplyvom.
• Nepokú‰ajte sa zasahovaÈ do
ovládacích prvkov.
• Neopravujte ani nevymieÀajte Ïiadnu
ãasÈ práãky ani nerobte servis ak to
nie je ‰peciálne odporuãené v
pokynoch uÏívateºa pre údrÏbu alebo
v pokynoch uÏívateºa pre opravy,
ktor˘m rozumiete a ste schopní
vykonaÈ ich.
• OblasÈ pod a okolo vá‰ho zariadenia
udrÏiavajte bez horºav˘ch materiálov
ako napr. bavlna, papier, handry,
chemikálie a pod.
• Zariadenie nemajú pouÏívaÈ malé deti
a nespôsobilé osoby bez dozoru.
Nedovoºte deÈom aby sa hrali na
tomto, s t˘mto, alebo vo vnútri tohto
alebo iného zariadenia.
• Dajte pozor aby sa malé zvieratá
nedostali do zariadenia.
• Dvierka práãky nenechávajte
otvorené. Otvorené dvierka by mohli lákaÈ
deti aby sa ve‰ali na dvierka alebo aby liezli
do vnútra praãky.

• Nikdy nesiahajte do praãky pokiaº sa
pohybuje. Poãkajte aÏ bubon úplne
zastane.

• Neperte ani nesu‰te v˘robky, ktoré
boli ãistené, prané, namoãené alebo
za‰pinené horºav˘mi alebo v˘bu‰n˘mi
látkami (ako vosk, olej, farba, benzín,
odmasÈovaãe, rozpú‰Èadlá pre suché
ãistenie, petrolej a pod.), ktoré sa
môÏu zapáliÈ alebo môÏu explodovaÈ.
Olej môÏe zostaÈ v nádrÏi poãas celého cyklu
a spôsobiÈ poÏiar poãas su‰enia. Preto

nenakladajte zaolejované ‰aty.
• Nebúchajte na zatvorené dvierka
práãky ani sa nepokú‰ajte nasilu
dvierka otvoriÈ keì sú blokované.
Práãka by sa mohla po‰kodiÈ.

• Keì stroj beÏí pri vysokej teplote,
predné dvierka môÏu byÈ veºmi
horúce. Nedot˘kajte sa ich.
• Pre minimalizáciu úrazu elektrick˘m
prúdom, odpojte toto zariadenie od
napájania alebo odpojte práãku na
domovom rozvádzaãi tak, Ïe
odstránite poistku alebo vypnete istiã
obvodov predt˘m ako zaãnete s
údrÏbou a ãistením.
• Keì vyÈahujete sieÈovú ‰núru
neÈahajte ju uchopením za ‰núru.
Mohla by sa po‰kodiÈ.

• Na zariadení nikdy nepracujte ak je
po‰kodené, nefunguje, ãiastoãne je
demontované, alebo niektoré diely
ch˘bajú alebo sú rozbité, vrátane
po‰kodenej ‰núry alebo zástrãky.

• Proces prania môÏe zníÏiÈ samozhasínaciu
prísadu tkaniny. Aby sa to nestalo,

postupujte starostlivo podºa pokynov
v˘robcu ‰atstva pre pranie a
o‰etrovanie.
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DôleÏité pokyny pre bezpeãnosÈ
■ Základné bezpeãnostné opatrenia

UPOZORNENIE
Pre zníÏenie rizika poÏiaru, úrazu elektrick˘m prúdom alebo iného úrazu osôb pri pouÏívaní tejto
práãky, dodrÏujte základné bezpeãnostné opatrenia, vrátane nasledovn˘ch:

• Predt˘m ako starú práãku vyhodíte,
• Aby sa zníÏilo riziko zranenia osôb,
odpojte ju od siete. ZloÏte zbytoãnú
dodrÏiavajte v‰etky bezpeãnostné
zástrãku. Kábel odreÏte hneì pri
opatrenia doporuãené pre priemysel,
zariadení aby sa zabránilo pouÏívaniu.
vrátane pouÏívania dlh˘ch rukavíc a
ochrann˘ch okuliarov. NedodrÏanie
• Ak bol v˘robok pod vodou, zavolajte
v‰etk˘ch bezpeãnostn˘ch upozornení
servis. Je tam riziko úrazu elektrick˘m
prúdom a riziko poÏiaru.

• Zariadenie zapojené na vodovod
pomocou nov˘ch hadíc. Staré hadice
by sa nemali znovu pouÏívaÈ.

uveden˘ch v tomto návode by mohlo
spôsobiÈ ‰kody na majetku, zranenie osôb
alebo smrÈ.

• Keì sú dvierka na práãke otvorené,
dvere smerom nadol veºmi netlaãte.
Mohlo by to práãku zvaliÈ.

■ Uchovajte tieto pokyny
POKYNY NA ZEMNENIE
Toto zariadenie sa musí uzemniÈ. V prípade zlej funkcie alebo havárie, zemnenie zníÏi riziko
úrazu elektrick˘m prúdom t˘m, Ïe umoÏní cestu najmen‰ieho odporu pre elektrick˘ prúd.
Toto zariadenie má ‰núru so zemniacim vodiãom zariadenia a zemniacim kolíkom. Kolík musí
byÈ zastrãen˘ do príslu‰nej zásuvky, ktorá je správne nain‰talovaná a uzemnená v súlade so
v‰etk˘mi miestnymi predpismi a nariadeniami.
• NepouÏívajte rozvodku, táto by preru‰ila zemnenie kolíka.
• Ak nemáte správnu zásuvku, prekonzultujte to s elektrikárom.

UPOZORNENIE
Nesprávne zapojenie zemniaceho vodiãa môÏe zapríãiniÈ úraz elektrick˘m prúdom.
Ak máte pochybnosti ãi je zariadenie uzemnené správne, dajte skontrolovaÈ kvalifikovanému
elektrikárovi alebo pracovníkovi servisu. Nerobte zmeny na zástrãke dodanej so zariadením, ak
nepasuje do zásuvky, dajte si nain‰talovaÈ správnu zásuvku kvalifikovanému elektrikárovi.
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DôleÏité pokyny pre bezpeãnosÈ
■ Bezpeãnostné pokyny pre pouÏívanie
Pre minimalizáciu rizika poÏiaru vo vnútri valca musí byÈ dodrÏané nasledovné:
• Veci, ktoré majú ‰kvrny alebo sú

• Veci obsahujúce molitan (tieÏ známy

nasiaknuté rastlinn˘m olejom alebo
kuchynsk˘m olejom predstavujú
riziko poÏiaru a nemali by sa dávaÈ do
bubnovej su‰iãky.

ako latexová guma) alebo gumu
podobnej materiálovej ‰truktúry by sa
nemali su‰iÈ v bubnovej su‰iãke pri
nastavenej teplote. Materiály z molitanu

Zaolejované veci sa môÏu samovoºne
zapáliÈ, hlavne ak sú vystavené zdrojom
tepla ako napr. v bubnovej su‰iãke.
Veci sa zohrejú, ão je spôsobené oxidaãnou
reakciou v oleji. Oxidácia vytvára teplo. Ak
sa teplo nemôÏe uvoºniÈ, veci sa môÏu
rozpáliÈ aÏ tak, Ïe vznikne poÏiar.
Skladanie, hromadenie alebo uloÏenie
zaolejovan˘ch vecí môÏe brániÈ uvoºneniu
tepla, ãím dochádza k riziku poÏiaru.
Je nevyhnutné aby sa tkaniny obsahujúce
rastlinn˘ alebo kuchynsk˘ olej alebo
zneãistené v˘robkami na vlasy, predt˘m ako
sa dajú do bubnovej su‰iãky, vyprali v
horúcej vode s pridan˘m pracím
prostriedkom, toto riziko zníÏi, ale nevylúãi.
Na zníÏenie teploty vecí by sa mal pouÏiÈ
chladiaci ‘cool down’ cyklus bubnov˘ch
su‰iãiek.
Pokiaº sú horúce, nemali by sa z bubnovej
su‰iãky vyberaÈ ani dávaÈ na kopy.

sa môÏu pri ohriatí samovoºne zapáliÈ a
spôsobiÈ poÏiar.

• Do su‰iãky by sa nemali dávaÈ veci,

ktoré sa predt˘m ãistili, prali, moãili v
benzíne alebo ním boli pokvapkané, v
roztokoch na suché ãistenie alebo v
in˘ch horºav˘ch alebo v˘bu‰n˘ch
látkach. Medzi vysoko horºavé látky, ktoré

• Poãas cyklu su‰enia by sa nemali

pouÏívaÈ zmäkãovaãe tkaniny alebo
podobné produkty, ktoré eliminujú vplyvy
statickej elektriny, ak takáto prax nie je
v˘slovne odporuãená v˘robcom
zmäkãovadla tkaniny alebo produktu.
• Spodné prádlo s obsahom kovov˘ch

v˘stuÏí by sa do bubnovej su‰iãky
nemalo dávaÈ.
Bubnová su‰iãka sa môÏe po‰kodiÈ ak sa
kovové v˘stuÏe poãas su‰enia uvoºnia.
Ak máte stojan na su‰enie, pouÏite ho na
takéto veci.
• Do bubnovej su‰iãky by sa nemali

dávaÈ v˘robky z umelej hmoty napr.
kúpacie ãiapky alebo nepremokavá
ochrana plienok.
• Do bubnovej su‰iãky by sa nemali
dávaÈ pogumované v˘robky, ‰aty s
v˘plÀami z molitanu, vankú‰e,
gumené topánky a pogumované
tenisky.

sa v domácom prostredí beÏne pouÏívajú
patrí acetón, denaturovan˘ alkohol, benzín,
petrolej, odstraÀovaãe ‰kv⁄n (niektoré
znaãky), terpentín, vosky a odstraÀovaãe
voskov.
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Technické údaje
Vybalenie

SieÈov˘ kábel s vidlicou
Po‰koden˘ sieÈov˘ kábel
smie vymeniÈ v˘robca alebo
ním poveren˘ (autorizovan˘)
servis alebo osoba s
odbornou spôsobilosÈou, aby
sa zabránilo nebezpeãenstvu
úrazu elektrick˘m prúdom.

V˘suvn˘ zásobník
(na prací prostriedok
a zmäkãovaã prádla)

Ovládací panel
Odtoková
hadica

Bubon

Filter odtokového
ãerpadla
Dvierka práãky

Zátka odtoku hadiãky
ãerpadla

Nastaviteºná nôÏka

Veko spodného krytu

■ Názov
: Automatická práãka s vkladaním prádla spredu
■ Napájanie
: 220 - 240 V~, 50 Hz
■ Rozmery (‰ x hl. x v)
: 600 mm 640 mm 850 mm
■ HmotnosÈ
: 72 kg
■ Príkon max
: 2100 W (Pranie) / 1500 W (Su‰iãka)
■ Kapacita prania
: 8 kg prádla (Pranie) / 6 kg prádla (Su‰iãka)
■ Povolen˘ tlak vody
: 100 - 1000 kPa (1,0-10,0 kgf / cm2)
■ Informácia pre zákazníka Norma t˘kajúca a hluãnosti: norma EN 60704
Deklarovaná hodnota akustickej hluãnosti v˘robku je pozri tabuºku niÏ‰ie
Zodpovedá to poÏiadavkam hladiny A akustického tlaku pri zohºadnení referenãného
akustického tlaku 1pW
■ Hladina hluãnosti
: Pranie
Odstreìovanie
56dB(A)

76dB(A)

Zmeny vonkaj‰ieho vyhotovenia (vzhºadu) a technick˘ch údajov za úãelom zv˘‰enia
kvality, vyhradené.

■ Príslu‰enstvo

Hadica prívodu vody
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MontáÏny kºúã

In‰talácia
■ Vybalenie
1. OdstráÀte kartónovú krabicu a
polystyrénov˘ obal.
2. Zdvihnite práãku a odstráÀte spodnú
ãasÈ balenia.

Práãka

3. OdstráÀte pásku, ktorá pridrÏiavala
napájací kábel a hadicu.
Obal základne

4. OdstráÀte prívodnú hadicu z bubna.

POZN.
MontáÏny kºúã

• Uchovajte kºúã na vyrovnávanie
práãky v základnom balení.

UPOZORNENIE
• Baliaci materiál (t. j. fólie, polystyrén) môÏe byÈ nebezpeãn˘ pre deti.
Nebezpeãenstvo udusenia! Uschovávajte v‰etok baliaci materiál mimo dosahu detí.

■ Prepravné skrutky
Na ochranu pred po‰kodením vnútorn˘ch ãastí poãas prepravy, sú tieto
zabezpeãené 4 skrutkami. Pred uvedením práãky do prevádzky odstráÀte tieto skrutky
spolu s gumov˘mi zátkami. Pokiaº by skrutky neboli odstránené, spôsobia veºk˘ hluk,
vibrácie a poruchy v ãinnosti pri uvedení do prevádzky.
1. Odskrutkujte 4 skrutky pomocou
montáÏneho kºúãa, dodaného v
príslu‰enstve.
2. 4 skrutky vytiahnite spolu s gumov˘mi zátkami miernym otáãaním zátok.

POZN.
• Uchovajte prepravné skrutky pre
budúce pouÏitie.

Vybalenie

3. Otvory po skrutkách zaslepte dodan
˘mi záslepkami
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In‰talácia
■ PoÏiadavky na miesto in‰talácie práãky

Miesto
podloÏka

• Sklon podlahy:
Povolen˘ sklon podlahy je do 1°
• Zásuvka elektrickej siete:
Musí sa nachádzaÈ do 1,5 m od kaÏdej strany
umiestnenej práãky. NepreÈaÏujte zásuvku pripojením
viac ako jedného spotrebiãa.

cca 2cm

• ëal‰ie vzdialenosti:
Je Ïiadaná vzdialenosÈ od steny, dverí a podlahy:
vzadu: 10 cm; vpravo a vºavo: 2 cm
Nikdy neukladajte pracie prostriedky na vrchnú stranu
práãky. Mohla by sa po‰kodiÈ povrchová úprava a
ovládacie prvky práãky.

Umiestnenie
Práãku dajte na rovnú tvrdú dláÏku.
Ubezpeãte sa, Ïe cirkulácia vzduchu okolo práãky nie je zadrÏovaná kobercami,
predloÏkami a pod.
• Nikdy sa nepokú‰ajte upraviÈ nerovnosti na dláÏke pod práãkou kúskom dreva, kartónom,
alebo podobn˘m materiálom.
• Ak nemôÏete práãku umiestniÈ na iné miesto, iba k plynovému sporáku alebo k peci,
musíte medzi tieto dve zariadenia vloÏiÈ izoláciu (85 x 60 cm) pokrytú hliníkovou fóliou na
strane, ktorá je otoãená smerom k sporáku alebo k peci.
• Práãku nesmiete umiestniÈ do miestnosti, kde môÏe teplota klesnúÈ pod 0°C.
• Ubezpeãte sa, Ïe ste práãku umiestnili tak, Ïe v prípade poruchy k nej bude maÈ technik
ºahk˘ prístup.
• PriloÏen˘m montáÏnym klúãom nastavte v‰etky ‰tyri noÏiãky tak, aby bola práãka stabilná
a aby medzi hornou doskou práãky a pracovnou doskou zostala medzera pribliÏne 20
mm.
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In‰talácia
Elektrické pripojenie
• NepouÏívajte Ïiadne predlÏovacie káble alebo rozdvojky.
• Po‰koden˘ sieÈov˘ kábel musí vymeniÈ v˘robca alebo poveren˘ (autorizovan˘) servisn˘ pracovník
alebo podobne odborne spôsobilá osoba, aby sa zabránilo nebezpeãenstvu úrazu.
• Po ukonãení prevádzky vÏdy vytiahnite vidlicu sieÈového kábla zo zásuvky a zastavte prívod vody.
• Práãka musí byÈ pripojená len k riadne uzemnenej sieÈovej zásuvke, zapojenej podºa platn˘ch
predpisov.
• Práãka musí byÈ umiestnená tak, aby bola vidlica sieÈového kábla zapojená v zásuvke ºahko
dostupná.
• Opravy práãky musí vykonávaÈ odborn˘ pracovník. Ak vykonávajú opravy neskúsené osoby,
môÏe dôjsÈ k úrazu alebo závaÏnému zlyhaniu funkcie práãky. ObráÈte sa na va‰e servisné
stredisko.
• Nein‰talujte práãku v miestnostiach, v ktor˘ch môÏe dôjsÈ k poklesu teploty pod bod mrazu.
V opaãnom prípade môÏe dôjsÈ k roztrhnutiu hadíc pôsobením mrazu.
Teploty pod bodom mrazu môÏu nepriaznivo ovplyvniÈ spoºahlivosÈ elektronickej riadiacej
jednotky.
• Ak je spotrebiã dodan˘ v zimnom období pri teplotách pod bodom mrazu ponechajte práãku pred
uvedením do prevádzky niekoºko hodín v izbovej teplote.

V¯STRAHA
UPOZORNENIE t˘kajúce sa prívodného kábla
Pri väã‰ine zariadení sa odporúãa, aby pracovali vo vyhradenom obvode, ako je obvod
s jedn˘m v˘stupom, ktor˘ poháÀa iba jedno zariadenie a nie prídavné v˘stupy alebo
boãné okruhy. Aby ste si boli ist˘, pozrite si v návode na pouÏitie stranu s presn˘m
popisom.
NepreÈaÏ zásuvky. PreÈaÏenie zásuviek, uvoºnené alebo po‰kodené zásuvky,
predlÏovacie káble, rozstrapkané prívodné káble, po‰kodená alebo popraskaná izolácia
drôtu sú nebezpeãné. Ktorákoºvek z t˘chto situácií môÏe znamenaÈ poranenie
elektrick˘m prúdom alebo poÏiar. Pravidelne kontrolujte kábel vá‰ho zariadenia a ak
objavíte nejaké po‰kodenie alebo zhor‰enie, zariadenie odpojte, nepouÏívajte ho a
nechajte kábel vymeniÈ rovnak˘m náhradn˘m dielom v autorizovanom servise. Kábel
chráÀte pred fyzick˘m alebo mechanick˘m po‰kodením. Nestáãajte ho, nezauzºujte,
ne‰krÈte, nezatvárajte do dverí, ani po Àom nekráãajte. Mimoriadnu pozornosÈ venujte
zástrãkám, zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.
Ak sa zariadenie napája pomocou ‰núrovej predlÏovaãky alebo elektrického
prenosného zariadenia so zásuvkou, tieto musia byÈ umiestnené tak aby ich nebolo
moÏné po‰pliechaÈ a tieÏ aby tam nebol prístup vlhkosti.

V¯STRAHA
• Prístroj nie je urãen˘ pre pouÏívanie deÈmi, poprípade za dozoru dospelou osobou.
• Nedovoºte, aby sa deti hrali s práãkou, na práãke alebo vo vnútri.
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In‰talácia
■ Pripojenie hadice prívodu vody
• Tlak v prívode vody musí byÈ v rozsahu 100 kPa aÏ 1000 kpa.
• Pri pripájaní hadice prívodu vody ju nesÈahujte ani ju k prívodnému kohútiku neskrutkujte
cez závit.
• Ak prevy‰uje tlak v prívode vody 1 Mpa, je nutné nain‰talovaÈ pred prívod k práãke redukãné
zariadenie.
• Pravidelne kontrolujte stav hadice a v prípade nutnosti ju vymente.

Krok 1 : Skontrolujte gumové tesnenie prívodnej hadice.
• Dve gumové tesnenia sú dodávané spolu
s prívodn˘mi hadicami vody.
PouÏívajú sa na zabránenie úniku vody.
Uistite sa, Ïe pripojenie k prívodu vody je
dostatoãne pevné.

koncovka
tesnenie

Krok 2 : Pripojte hadicu k prívodu vody.
Typ-A : Spojenie skrutkového typu hadice s prívodom vody so závitom.
• Napojte prívodnú hadicu vody na prívod
vody.

Typ-B : Spojenie skrutkového typu hadice s prívodom vody bez závitu.
vrchná ãasÈ prechodky

1. Odskrutkujte adaptér ring plate a 4
zvy‰né skrutky adaptér.
2. Pritlaãte adaptér na koniec prívodu vody
tak, aby gumové tesnenie vytvorilo
vodotesné spojenie. Utiahnite adaptér
ring plate a 4 skrutky.

upevÀovacia skrutka

matica
prívod
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tesnenie

3. Pritlaãte prívodnú hadicu vody smerom
zvislo nahor tak, aby gumové tesnenie vo
vnútri hadici mohlo úplne priºnúÈ v
prívodu vody a potom ju utiahnite
priskrutkovaním na pravej strane.

In‰talácia
Typ-C : Spojenie „one touch“ typu hadice s prívodom vody bez závitu.
1. Odskrutkujte adaptér ring plate a 4
zvy‰né skrutky adaptéra.
2. OdstráÀte guide plate, ak je prívod
vody príli‰ veºk˘ a nepasuje k
adaptéru.

stredná pechodka
redukãn˘ diel

3. Pritlaãte adaptér na koniec prívodu
vody tak, aby gumové tesnenie
vytvorilo vodotesné spojenie. Utiahnite
adaptér ring plate a 4 skrutky.
4. Potiahnite konektor latch plate smerom
dole, zatlaãte vstupnú hadicu na
adaptér a uvoºnite konektor latch plate.
Uistite sa, Ïe sa adaptér riadne
pripevnil na dané miesto.

POZN.
Latch plate

• Po tom,ako spojíte prívodnú hadicu
s prívodom vody,pustite vodu,aby
ste vypláchli v‰etky cudzie látky /
‰pina,piesok,prach / vo
vodovodn˘ch potrubiach. Nechajte
vodu vytiecÈ do vedra a skontrolujte
teplotu vody.

Krok 3: Pripojte hadicu k práãke
• Uistite sa,Ïe hadica nie je skrútená a nie je
po‰kodená.

POZN.
• Ak po pripojení voda uniká z hadice, opakujte rovnaké kroky. Pre prívod vody pouÏite
naj‰tandardnej‰í typ kohútika. V prípade, Ïe je kohútik hranat˘ alebo príli‰ veºk˘, pred
in‰taláciou kohútika na medzikus odstráÀte vymedzovací krúÏok.
PouÏívané vodorovné kohútiky
Vodorovn˘
kohútik

Kohútik s
predæÏením

Kohútik so
‰tvorcov˘m ústím
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In‰talácia
 MontáÏ odtokovej hadice
• Odtoková hadica nesmie byÈ pripojená
vy‰‰ie ako 100 cm nad podlahou.
• Odtokovú hadicu je nutné správne upevniÈ
proti samovoºnému uvoºneniu; únikom
odtokovej vody by sa mohla po‰kodiÈ
podlaha.

ca. 100 cm
ca. 145 cm

max. 100 cm

• Ak je odtoková hadica príli‰ dlhá, neklaìte
ju na práãku, spôsobilo by to nadmern˘
hluk.
ca. 105 cm

• Pri montáÏi odtokovej hadice zabezpeãte
jej koncovku lankom (retiazkou a pod.) v
mieste vyústenia do odtoku.
• Správne umiestnenie odtokovej hadice
ochráni podlahu pred po‰kodením
odtokovou vodou.

vaÀa
drÏiak
hadice
max. 100 cm
max. 100 cm
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In‰talácia
■ Vyrovnanie práãky
1. Správne, vodorovné a zvislé postavenie
práãky zabráni vzniku nadmerného hluku a
vibráciám pri prevádzke. Práãku in‰talujte
na rovnom a pevnom povrchu podlahy,
prednostne v rohu miestnosti.

POZN.
• Drevená alebo dutinová podlaha
môÏu prispieÈ k v˘razn˘m vibráciám
a chybám z nevyváÏenosti.

Zv˘‰iÈ

ZníÏiÈ

Poistná
matica
Bezpeãne upevniÈ v‰etky
4 blokovacie matice

2. Ak nie je podlaha rovná, nastavte polohu
práãky do roviny pomocou nastaviteºn˘ch
noÏiãiek. (Pod noÏiãky nevkladajte Ïiadne
ìal‰ie podloÏky, kúsky dreva a pod.). Uistite
sa, Ïe v‰etky 4 noÏiãky sú stabilné a stoja
na podlahe. Skontrolujte vodorovnú a zvislú
polohu práãky pomocou vodováhy.
• Ako náhle je práãka vyrovnaná, utiahnite
blokovacie matice smerom k soklu práãky.
V‰etky blokovacie matice musia byÈ
upevnené.
• KríÏová kontrola nastavenia
Zatlaãením na hornú ãasÈ práãky v protiºahl˘ch rohoch (uhloprieãne) sa práãka
nesmie „kolísaÈ" (skontrolujte v oboch
smeroch). Ak sa kolí‰e práãka pri zatlaãení
na uhloprieãne protiºahlé rohy, nastavte
polohu (v˘‰ku noÏiãiek) znova.

POZN.
Ak je práãka umiestnená na vyv˘‰enej plo‰ine, musí byÈ bezpeãne pripevnená, aby
sa eliminovalo riziko jej spadnutia.
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In‰talácia
Pevné podlahy
• Povrch podlahy, na ktorú sa práãka in‰taluje, musí byÈ ãist˘, such˘ a rovn˘.
• Práãku dajte na rovnú, tvrdú dláÏku.

Podlahy s dlaÏbou (·mykºavé podlahy)
• Postavte noÏiãky prístroja na Tread Mate a vyrovnajte prístroj tak, aby vám vyhovoval

(Tread Mate nareÏte na ãasti o veºkosti 70 x 70 mm a tieto prilepte na suché dlaÏdice, na
ktor˘ch je umiestnen˘ prístroj.)
• Tread Mate je samolepiaci materiál, ktor˘ sa pouÏíva na rebríky a schody, ako prevencia pred

po‰myknutím.

Drevené podlahy (OdpruÏené podlahy)
• Drevené podlahy sú obzvlá‰È náchylné k vibráciám.

Gumové spp

• Ak chcete zabrániÈ vibráciám, odporúãame vám umiestniÈ pod

kaÏd˘ roh práãky minimálne 15 mm hrubú gumenú vloÏku,
pripevnenú minimálne k dvom doskám podlahy skrutkami.
• Ak je to moÏné, umiestnite práãku do jedného z rohov izby,

kde je podlaha stabilnej‰ia.
• VloÏte pod práãku gumené podloÏky, aby ste zabránili vibráciám.
• Gumené podloÏky (ã. 4620ER4002B) si môÏete zakúpiÈ v oddelení náhradn˘ch dielov

spoloãnosti LG.

POZN.
• Správne umiestnenie a vyrovnanie práãky vám zabezpeãí jej dlhodobé, správne a

spoºahlivé fungovanie.
• Práãka musí stáÈ 100 % horizontálne a pevne na mieste.
• Keì sa naplní práãka bielizÀou, nesmie sa „hojdaÈ“.
• In‰talaãná plocha musí byÈ ãistá, nesmie byÈ natretá voskom na podlahy alebo in˘m

mastiacim prostriedkom.
• Nedovoºte, aby sa nohy práãky namoãili. Ak sa nohy práãky namoãia, môÏe dôjsÈ ku

kæzaniu.
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PouÏívanie práãky
 Fungovanie práãky
1. Roztrieìte bielizeÀ.
(Odkazuje na stranu 18)

2. Otvorte dvierka a vloÏte bielizeÀ.

3. Stlaãte tlaãidlo Power.

4. Vyberte program
(Odkazuje na stranu 19~21)
Teraz vyberte moÏnosti
(Odkazuje na stranu 23~28)
■ Doplnkov˘ program
■ Teplota
■ R˘chlosÈ odstreìovania
■ Ostatné funkcie

5. Pridajte prací prostriedok.
(Odkazuje na stranu 29~30)

6. Stlaãte tlaãidlo Start/Pause.
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PouÏívanie práãky
■ StarostlivosÈ o prádlo pred praním
Teploty vody
Normálne pranie
Funkcia „permanent
press“ proti krãeniu
bielizne

Jemné

Ruãné pranie

Neperte

BielizeÀ roztrieìte podºa...
Zneãistenia Teploty vody
Farby

Druhu tkaniny

1. Ná‰ivky na textíliách
Na textíliách vyhºadajte ná‰ivky, ktoré obsahujú informácie
(spravidla vo forme symbolov) o zloÏení textilu a odporúãanom
spôsobe prania alebo ãistenia.
2. Rozdelenie prádla podºa druhov
Najlep‰ie v˘sledky je moÏné dosiahnuÈ rozdelením prádla do
náplní s vlastn˘m pracím cyklom (programom). Rôzne druhy
textílií vyÏadujú inú teplotu vody, otáãky a teda pranie in˘mi
spôsobmi. Prádlo rozdeºte tieÏ podºa farieb na tmavo sfarbené,
svetlo sfarbené a biele. Perte ich oddelene, pretoÏe sa uvoºÀujú
vlákna a farba môÏe zafarbiÈ biele prádlo a pod. Podºa moÏnosti
perte osobitne prádlo viac ‰pinavé a menej ‰pinavé.
• Za‰pinenie (Veºmi ‰pinavé, beÏne za‰pinené, menej ‰pinavé) :
Rozdeºte prádlo podºa stupÀa za‰pinenia.
• Farba (Biela, svetlá, tmavá) :
Rozdeºte prádlo na biele a farebné.
• VláknitosÈ (textílie, ktoré uvoºÀujú vlákna a ktoré ich
zachytávajú) :
Rozdeºte ich a perte osobitne.
3. StarostlivosÈ o prádlo pred vloÏením dávky do práãky
V jednej náplni kombinujte veºké a malé kúsky prádla. Najskôr vloÏte
veºké kusy. Veºk˘ch kusov by nemalo byÈ viac ako polovica náplne.
Neperte jednotlivé kusy prádla. MôÏe to spôsobiÈ nevyváÏenosÈ
náplne. Pridajte jeden alebo dva podobné kusy prádla.
• Skontrolujte v‰etky vrecká, ãi sú prázdne. Predmety ako klince,
vlasové sponky, zápalky, perá, mince a kºúãe môÏu po‰kodiÈ ako
prádlo, tak aj práãku.
• Uzatvorte zipsy, zapnite háãky a zviaÏte ‰núrky, aby sa nezamotali so
samotn˘m prádlom.
• PredbeÏne o‰etrite ‰pinavé miesta a ‰kvrny na miestach ako sú
goliere a manÏety rukávov pomocou vodného roztoku pracieho
prostriedku a kefky alebo hubky, za úãelom pomoci úplného
odstránenia neãistôt a ‰kv⁄n v pracom cykle.
• Aby nedo‰lo k po‰kodeniu tesnenia dvierok a bielizne, uistite sa, Ïe
medzi tesnením a dvierkami bubna nie je zachytená Ïiadna bielizeÀ.
• Skontrolujte záhyby na tesnení dvierok, ãi sa tu nezachytili malé
predmety.
• Skontrolujte, ãi v bubne nezostal Ïiadny kúsok bielizne. BielizeÀ, ktorá
by náhodne zostala v práãke, môÏe byÈ po‰kodená (napr. sa môÏe
zraziÈ alebo odfarbiÈ) poãas nasledujúceho cyklu prania.

POZN.
• Pred prv˘m praním, Vyberte cyklus [BAVLNA( ) 60°C], pridajte poloviãnú dávku pracieho prostriedku] a
nechajte prístroj praÈ bez obleãenia. Z bubna sa odstránia usadeniny, ktoré v Àom mohli zostaÈ pri v˘robe
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PouÏívanie práãky
 Tabuºka programu prania
• Odporúãan˘ priebeh prania podºa druhu prádla
Program
Bavlna

Popis
Dosahuje lep‰í v˘kon kombináciou
rôznych pohybov bubna

Optimalizované pranie s nízkou
Bavlna Eko spotrebou energie

Druh prádla
Stálofarebné odevy (ko‰ele, noãné
ko‰ele, pyÏamá) a málo ‰pinavé
biele prádlo (spodné prádlo a pod.)

Správná teplota Maximálna
(moÏnosti)
náplÀ (kg)
40°C
(Studená aÏ 95°C)
Plná
60°C
(Studená aÏ 60°C)

Syntetika

Cyklus vhodn˘ pre ko‰ele na beÏné
nosenie, ktoré nie je po vypraní
potrebné ÏehliÈ.

Polyamid (nylon, silon), Akryl,
Polyester

40°C
(Studená aÏ 60°C)

Zmie‰aná
bielizeÀ

UmoÏÀuje naraz praÈ rôzne
materiály.

Rôzne typy látok okrem ‰peciálneho
obleãenia. (hodváb/jemné tkaniny,
‰portové obleãenie, tmavé obleãenie,
vlna, periny/záclony).

40°C
Menej ako
(Studená aÏ 40°C) 4,5 kg

Detská
OdstraÀuje pevné a bielkovinové
starostlivosÈ ‰kvrny a umoÏÀuje lep‰ie pláchanie.

Trochu u‰pinené kojenecké obleãenie.

Program s niÏ‰ou hluãnosÈou,
Tiché pranie ‰etriaci peniaze vyuÏívaním noãnej
elektrickej energie.

Farebné obleãenie (ko‰ele, noãné
ko‰ele, pyÏamo...) a jemne zneãistená
biela bavlna (spodná bielizeÀ)

StarostlivosÈ Úãinne odstraÀuje zvy‰ok pracieho
o pokoÏku prostriedku na ‰atách.
Cyklus sa hodí na veºké textílie, ako
sú posteºné prikr˘vky, vankú‰e,
prikr˘vky na pohovky a pod.

Bavlnené postelné prádlo s náplÀou,
pre‰ívané prikr˘vky, vrstvené prikr˘vky,
poÈahy pohoviek s ºahkou náplÀou.

·portové
obleãenie

Cyklus vhodn˘ pre ‰portové, napr.
dÏogingové a beÏecké obleãenie

Coolmax, goratex, ovãie rúno,
sympatex

R˘chly 30

Iba su‰enie
Pranie+
su‰enie

Menej ako
5,0 kg

40°C
Tkaniny, ktoré budú v priamom kontakte (Studená aÏ 60°C)
s pokoÏkou, napr. spodné prádlo,
plienky, uteráky, posteºná bielizeÀ,
vankú‰e a prikr˘vky na matrace

Prikr˘vky

Vlna

60°C
(95°C)

1 veºkosÈ
single
40°C
(Studená aÏ 40°C)

UmoÏÀuje praÈ vlnené tkaniny (Prosím,
Vlnené odevy vhodné na pranie v
pouÏite prací prostriedok pre vlnené
práãke, iba z ãistej novej vlny
látky, ktoré je moÏné praÈ v práãke.).
Cyklus na r˘chle pranie malého
mnoÏstva a jemne zneãisteného
obleãenia.

Rovnak˘ druh prádla ako bavlna a
syntetika

PouÏívajte len su‰iaci cyklu bez prania Mokré prádlo, ktoré potrebuje iba
bielizne.
su‰enie.
Tento program poskytuje nonstop
proces prania a su‰enia v jednom
cykle.

PouÏíva sa pre bielizeÀ do ktorej bola
Pláchanie+
pridaná aviváÏ a je potrebné ju iba
Odstreìovanie
pláchaÈ alebo pridaÈ pláchanie naviac.

Malé mnoÏstvo bielizne,ktorá môÏe
byÈ su‰ená.

Normálne textílie, ktoré sa môÏu praÈ.

Plná

Menej ako
3,0 kg
30°C
(Studená aÏ 40°C)
_

40°C
(Studená aÏ 95°C)
_

Menej ako
6,0 kg

Plná
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PouÏívanie práãky
 Tabuºka programu su‰iãka
Program
Eko
Suché do skrine

Druh prádla

Bavlna alebo plátenné v˘robky ako napr. bavlnené
utierky, triãká, plátenná bielizeÀ.

Maximálna náplÀ (kg)
4,0 kg

6,0 kg
Suché na Ïehlenie

Bavlna alebo plátenné v˘robky pripravené na Ïehlenie.

Chladn˘m vzduchom

ªahko o‰etrovateºné textílie, syntetické tkaniny vhodné
na ºahké o‰etrovanie, ‰aty ktoré sa môÏu praÈ Mix
programom.

4,0 kg

âasované 30 min.

–

0,5 kg

âasované 60 min.

–

1,5 kg

âasované 120 min.

–

3,0 kg

• Teplota vody: Zvoºte teplotu vody, ktorá bude vyhovovaÈ pracím cyklom. Pri praní vÏdy
postupujte podºa oznaãenia na ‰títku obleãenia alebo in‰trukcií v˘robcu.
• Program nastavte na “Pranie: Bavlna Eko 60°C + Intenzívny + 1400 ot./min” a
“Su‰enie: Eko” (Náklad prvého cyklu su‰enia 4,0 kg, náklad druhého cyklu su‰enia: 4,0
kg)” pre test v súlade s EN50229.

POZN.
• Odporúãame neutrálny prací prostriedok.
Cyklus pre vlnu zah⁄Àa jemné pranie a ‰etrné Ïm˘kanie pri nízkej r˘chlosti.
• Na zabezpeãenie su‰enia vyberte maximálnu moÏnú r˘chlosÈ toãenia programu
práãky.
• Ak mnoÏstvo bielizne, ktorá sa má praÈ a su‰iÈ v jednom programe, nepresiahne
maximálnu povolenú váhu pre program su‰enia, odporúãa sa pranie a su‰enie
jedn˘m nepretrÏit˘m postupom.
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PouÏívanie práãky
 ëal‰ie voºby
Oneskorené
Skráten˘
OdloÏen˘ Antialergické
Intenzívny Pláchanie+ pláchanie Su‰enie
Obºúben˘ Predpierka
program
‰tart
pláchanie

Program
Bavlna
Bavlna Eko
Syntetika
Zmie‰aná bielizeÀ
Detská starostlivosÈ

**

**

Tiché pranie
StarostlivosÈ o pokoÏku
Prikr˘vky
·portové obleãenie
Vlna
R˘chly 30
Iba su‰enie

*

Pranie+su‰enie

*

Pláchanie+Odstreìovanie

* : Táto voºba je automaticky zahrnutá v cykle prania a nemôÏe byÈ odstránená.
** : Táto moÏnosÈ je automaticky zahrnutá v cykle a môÏe byÈ vymazaná.

 Prevádzkové údaje
Program

Max RPM

Bavlna

1400

Bavlna Eko

1400

Syntetika

1000

Zmie‰aná bielizeÀ

1400

Detská starostlivosÈ

1000

Tiché pranie

1000

StarostlivosÈ o pokoÏku

1400

Prikr˘vky

1000

·portové obleãenie

800

Vlna

800

R˘chly 30

1400

Iba su‰enie

1400

Pranie+su‰enie

1400

Pláchanie+Odstreìovanie

1400
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PouÏívanie práãky
■ Ovládací panel
Funkcia Smart Diagnóza je dostupná
iba pre v˘robky oznaãené nálepkou
'SMARTDIAGNOSIS™'

Napájanie
tlaãítko

Program
prania

·tart / Pauza
tlaãítko

Napájanie
• Zatlaãením tl. Napájanie sa práãka zapína
alebo vypína.
• Tlaãidlo sa tieÏ pouÏíva na spustenie
programu prania bieleho prádla a sú
nastavené ìal‰ie úvodné podmienky prania.

Program prania
• K dispozícii je aÏ 14 druhov programov v
závislosti od druhu prádla.

ëal‰ie
programové
tlaãidlá

Displej
LED

Zapnutie / vypnutie Voºba funkcie
zvukového signálu
tlaãítko

Doplnkov˘ program
• PouÏite tieto tlaãidlá pre v˘ber moÏností
Ïelaného cyklu prania pre zvolen˘ cyklus.

Displej LED
• Displej zobrazuje nastavenia, odhadovan˘
zostávajúci ãas, moÏnosti a správy o statuse
va‰ej práãky. Displej ostáva poãas cyklu
prania zapnut˘.

·tart / Pauza

Voliteºné funkcie

• Tlaãidlo ·tart/Pauza sa pouÏíva na spustenie
cyklu prania (programu) alebo na jeho
preru‰enie.
• Pri potrebe doãasného preru‰enia
prebiehajúceho cyklu prania (programu),
zatlaãte tlaãidlo ·tart/Pauza.
• Ak trvá doãasné preru‰enie cyklu (Pauza) dlh‰ie
ako 4 minúty, práãka sa automaticky vypne.

• To vám umoÏní zvoliÈ dodatoãn˘ cyklus a
displej bude svietiÈ, keì ho budete vyberaÈ.
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PouÏívanie práãky
■ Doplnkov˘ program
OdloÏen˘ ‰tart (Time Delay)
MôÏete nastaviÈ ãasové oneskorenie tak, Ïe
práãka sa automaticky spustí a vypne sa po
zadanom ãasovom intervale.

POZN.
• âasové oneskorenie je ãas do konca
programu, nie do jeho zaãiatku. Skutoãná
doba prevádzky sa môÏe meniÈ v závislosti
od teploty vody, veºkosti dávky bielizne a
in˘ch faktorov.
1. Stlaãte tlaãidlo Power.
2. Zvoºte si cyklus.
3. Stlaãte tlaãidlo OdloÏen˘ ‰tart a nastavte
poÏadovan˘ ãas.
4. Stlaãte tlaãidlo Start/Pause.

Antialergické pláchanie (Medic Rinse)
Pre najlep‰ie v˘sledky alebo ãistej‰ie
prepláchnutie môÏete zvoliÈ moÏnosÈ Medic
Rinse. MôÏete ju zvoliÈ vo v‰etk˘ch
programoch.
1. Stlaãte tlaãidlo Power.
2. Zvoºte si cyklus.
3. Stlaãte tlaãidlo Antialergické pláchanie a
nastavte poÏadovan˘ ãas.
4. Stlaãte tlaãidlo Start/Pause.

Obºúben˘ (Favorite)
Obºúben˘ program vám umoÏní si uloÏiÈ
vlastn˘ cyklus prania pre budúce pouÏitie.
1. Stlaãte tlaãidlo Power.
2. Zvoºte si cyklus.
3. Zvoºte si moÏnosti.
(Metóda prania, poãet plákaní, r˘chlosÈ
odstreìovania, teplota vody atì.)
4. Stlaãte a podrÏte tlaãidlo Favorite program
(Obºúben˘ program) po dobu 3 sekúnd.
Obºúben˘ program je teraz uloÏen˘ pre
budúce pouÏitie.
Ak chcete program znovu pouÏiÈ, zvoºte
moÏnosÈ Favorite program (Obºúben˘
program) a stlaãte Start/Pause (·tart/Pauza).

Predpierka (Pre Wash)
Ak je bielizeÀ zneãistená vo zv˘‰enej miere,
pouÏite “Predpierka".
1. Stlaãte tlaãidlo Power.
2. Zvoºte si cyklus.
3. Stlaãte tlaãidlo Predpierka.
4. Stlaãte tlaãidlo Start/Pause.
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PouÏívanie práãky
■ Voliteºné funkcie
Pranie (Wash)
• Skráten˘ program (Time Save) :
Táto voºba zniÏuje trvanie pracieho
programu.
• Intenzívny (Intensive) : Ak je bielizeÀ
beÏne alebo veºmi za‰pinená, úãinnou
voºbou je „ intenzívne“ pranie.

Pláchanie (Rinse)
• Pláchanie+ (Rinse+) :
Raz pridá pláchanie.
• Oneskorené pláchanie (Rinse Hold) :
Cyklus sa zastaví, aÏ k˘m spotrebiteº
opätovne nestlaãí tlaãidlo na zapnutie po
skonãení pláchania..

Teplota (Temp.)
• Teplotu vody (Temp.) moÏno nastaviÈ
otoãn˘m riadiacim prvkom.
- Studená
- 30°C, 40°C, 60°C, 95°C
• Teplotu vody v práãke je moÏné voliÈ
podºa programu nasledovne

Odstreìovanie (Spin)
• R˘chlosÈ odstreìovania je moÏné nastaviÈ
stláãaním tlaãidla ‘Spin’ - tlaãidlo stláãajte
opakovane.
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■ Ostatné funkcie
Iba odstreìovanie
1. Stlaãte tlaãidlo Power.
2. Zvoºte r˘chlosÈ odstreìovania.
3. Stlaãte tlaãidlo Start/Pause.

POZN.
Keì zvolíte moÏnosÈ „No Spin“ (Bez
odstreìovania), bubon bude krátky ãas
rotovaÈ pomalou r˘chlosÈou, aby
odstránil vodu.

PouÏívanie práãky
■ Detská poistka
Zvoºte túto funkciu, aby ste uzamkli tlaãidlá na ovládacom paneli, ãím zamedzíte
nedovolenému manipulovaniu. „Child Lock“ (Detská zámka) môÏe byÈ nastavená len
poãas cyklu prania.
Uzamknutie ovládacieho panela
1. Stlaãte naraz tlaãidlá Detská poistka funkcie
po dobu 3 sekúnd.
2. Ozve sa pípnutie a na LED displeji sa zobrazí
text „
“. Keì je nastavená funkcia „Detská
poistka“, v‰etky tlaãidlá okrem tlaãidla
Napájanie sú uzamknuté.

POZN.
• Vypnutie práãky tlaãidlom Power nezru‰í
funkciu detskej zámky. detsk˘ zámok
musíte deaktivovaÈ, skôr neÏ získate
prístup k ostatn˘m funkciám.
Odomknutie ovládacieho panela
1. Stlaãte naraz tlaãidlá Detská poistka funkcie
po dobu 3 sekúnd.
2. Ozve sa pípnutie a na LED displeji sa znovu
zobrazí zostávajúci ãas pre aktuálny program.

■ Zapnutie / vypnutie zvukového signálu
Funkcia zvukového signálu on/off môÏe byÈ nastavená len poãas pracieho cyklu.
1. Stlaãte tlaãidlo Power.
2. Stlaãte tlaãidlo Start/Pause.
3. Stlaãte a naraz podrÏte tlaãidlá Teplota funkcie a
Odstreìovanie po dobu troch sekúnd, aby ste
nastavili funkciu zvukového signálu on/off.
Po tom, ako je funkcia zvukového signálu on/off
nastavená, toto nastavenie je uloÏené aj po
vypnutí práãky.

POZN.
• Ak chcete zvukov˘ signál vypnúÈ,
jednoducho zopakujte tento proces
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PouÏívanie práãky
■ âistenie bubna
âistenie bubna je ‰peciálny cyklus, ktor˘ sa pouÏíva na ãistenie vnútorného priestoru.
V tomto cykle sa pouÏíva vy‰‰ia hladina vody pri vy‰‰ej r˘chlosti otáãania.
Vykonávajte tento cyklus pravidelne.
1. OdstráÀte v‰etku bielizeÀ a veci z práãky a
zavrite dvierka.
2. Otvorte zásuvku na prací prostriedok a do
priehradky pre hlavné pranie pridajte
odstraÀovaã vodného kameÀa
(napr. Calgon).
3. Pomaly zásuvku zavrite.
4. Zapnite práãku a potom stlaãte a drÏte
tlaãidlá âistenie bubna po dobu 3 sekúnd.
Na LED displeji sa zobrazia znaky “
”.
5. Stlaãte tlaãidlo Start/Pause pre zaãatie
cyklu.
6. Po ukonãení cyklu nechajte dvierka
otvorené, aby sa mohli dvierka práãky,
pruÏne tesnenie ako aj sklená ãasÈ dvierok
vysu‰iÈ.

POZN.
• Nepridávajte Ïiadny prací prostriedok do zásuvky pre prací prostriedok.
• MôÏe sa vytvoriÈ priveºa peny a vytiecÈ z práãky.

V¯STRAHA
• Ak sa pri vás nachádza malé dieÈa, nenechávajte dvierka otvorené pridlho.

■ Zamknuté dvierka & VáÏenie
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•

“Zamknuté dvierka” – Z bezpeãnostn˘ch
dôvodov sa dvierka poãas prania uzamknú a
na displeji zasvieti ikona “Zamknuté dvierka”.
Dvierka môÏete bezpeãne otvoriÈ po tom, ako
ikona “Zamknuté dvierka” zhasne.

•

Ikona “VáÏenie” zasvieti, keì bubon
práãky pomaly rotuje a zisÈuje, koºko bielizne
sa v bubne nachádza.
Chvíºku to potrvá.

PouÏívanie práãky
■ Su‰enie
• Kohútik studenej vody musí byÈ poãas
cyklov su‰enia otvoren˘.

1. Sprievodca automatick˘m su‰ením
• Pre väã‰inu nákladov pouÏívajte
automatické cykly. Elektronick˘ snímaã
meria teplotu odvádzaného vzduchu pre
zv˘‰enie alebo zníÏenie teploty su‰enia, pre
r˘chlej‰í ãas reakcie a lep‰ie ovládanie
teploty.
• Odporúãan˘ postup automatického su‰enia
a druhy bielizne.

• Tento automatick˘ proces práãky-su‰iãky sa
dá ºahko zvoliÈ.
• Dokonca aj pri su‰ení sa presvedãte ãi
v‰etky v˘robky v náklade bielizne sú
podobné ão sa t˘ka materiálu a hrúbky.
• Su‰iãku nepreÈaÏujte t˘m, Ïe do bubna
napcháte príli‰ veºa kusov. Veci sa musia
voºne prevaºovaÈ.
• Ak otvoríte dvere a náklad vyberiete predt˘m
ako su‰iãka cyklus ukonãila, nezabudnite
stlaãiÈ gombík Start/Pause.
• Po otoãení voliaceho kotúãa DRY (su‰enie),
môÏete zvoliÈ:
Cupboard (Suché do skrine) - Eco (Eko) Time (âas) (30 - 60 - 120) - Low Temp.
(Chladn˘m vzduchom) - Iron (Suché na
Ïehlenie).
• Po ukonãení su‰enia sa zobrazí “
”.
Stlaãením gombíka “Start/Pause” sa
program môÏe ukonãiÈ. Ak gombík
“Start/Pause” nestlaãíte, program skonãí po
4 hodinách. “
” chladiaci cyklus.

POZN.
• Keì pozastavíte stroj poãas cyklu
su‰enia, motor su‰iaceho ventilátora
môÏe pre svoju ochranu pracovaÈ e‰te
30 sekúnd. Na paneli stroja sa potom
zobrazí “
”.

a) Cupboard (Suché do skrine):
PouÏívaÈ pre Bavlnu
b) Eco (Eko):
·peciálny cyklus,ktor˘ zníÏi spotrebu
vody poãas su‰iaceho cyklu.
c) Time (âas) (30/60/120 minút)
- 30 min. : Bavlna / Uteráky 0,5 kg
- 60 min. : Bavlna / Uteráky 1,5 kg
- 120 min. : Bavlna / Uteráky 3,0 kg
d) Low Temp. (Chladn˘m vzduchom) :
PouÏívaÈ pre Syntetiku
e) Iron (Suché na Ïehlenie):
Ak chcete prádlo ÏehliÈ

POZN.
• Odhadovan˘ ãas su‰enia závisí od
aktuálneho ãasu automatického
su‰enia. âas su‰enia ovplyvÀuje typ
tkaniny, mnoÏstvo nákladu a vybraté
su‰enie.
• Posledn˘ch 11 minút ãasu su‰enia,
snímaã (termistor) detekuje stav
su‰enia ‰iat. Ak je vysu‰enie
nedostatoãné, ãas cyklu sa predæÏi
max. o 10 minút pri zostávajúcom
zobrazení okienka “11” minút.
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PouÏívanie práãky
2. Sprievodca ãasom su‰enia
• Otáãaním voliaceho kotúãa DRY (su‰enie)
sa dá vybraÈ ãas su‰enia.
• Su‰enie môÏe trvaÈ aÏ 150 min. Ak zvolíte
len su‰enie, su‰enie zaãne hneì po
natoãení.
• Tieto ãasy su‰enia sú uvedené ako
sprievodca, ktor˘ vám pomôÏe nastaviÈ
su‰iãku na manuálne su‰enie. âasy
su‰enia vo veºkej miere závisia na vlhkosti,
izbovej teplote a type tkaniny a najlep‰ím
sprievodcom budú va‰e osobné skúsenosti.

Vlnené v˘robky
- V bubne nenechávajte rotovaÈ suché vlnené
v˘robky. Natiahnite ich do ich pôvodného
tvaru a su‰te ich na rovnej ploche.

Tkané a pletené materiály
- Niektoré tkané a pletené materiály sa môÏu v
rôznej miere zmr‰ÈovaÈ, v závislosti od ich
kvality.
- Hneì po vysu‰ení ich natiahnite.

V˘robky, ktoré netreba ÏehliÈ a syntetika
- Su‰iãku nepreÈaÏujte
- V˘robky, ktoré netreba ÏehliÈ vyberte hneì po
zastavení su‰iãky aby sa zníÏilo pokrãenie.

Vláknové alebo koÏené materiály
- VÏdy sa riaìte pokynmi v˘robcu.

Detské obleãenie a noãné ko‰ele
- VÏdy sa riaìte pokynmi v˘robcu.

Gumené a plastické materiály
- Nesu‰te Ïiadne veci s obsahom gumy alebo
plastick˘ch materiálov, napr.:
a) zástery, podbradníky, prikr˘vky kresiel
b) záclony a obrusy
c) kúpeºÀové rohoÏe
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Sklenené vlákna
- V su‰iãke nesu‰te v˘robky zo sklenen˘ch
vlákien. âastice skla, ktoré by zostali v su‰iãke
by sa mohli dostaÈ do va‰ej bielizne pri
budúcom pouÏití su‰iãky a mohli by dráÏdiÈ
va‰u pokoÏku.

3. Ukonãenie su‰enia
• Po ukonãení cyklu su‰enia sa na Multidispleji zobrazí “
” [Cool Down
(chladenie)].
• Cool Down (chladenie) sa nastaví
automaticky po ukonãení cyklu su‰enia.
• Ak neodstránite kopec bielizne zo su‰iãky
hneì ako zastane môÏe sa bielizeÀ pokrãiÈ.
• âinnosÈ Cool Down (chladenie) periodicky
prevaºuje kopy, usporiada nanovo a
na‰uchorí náklad do kôp, usporiada nanovo
a na‰uchorí náklad podºa hodín.
• Odkaz “
” bude zobrazen˘ naìalej, aÏ
k˘m sa bielizeÀ nevyberie alebo k˘m sa
nestlaãí gombík Start/Pause.

Pridávanie pracích prostriedkov
■ Pridávanie pracích prostriedkov a zmäkãovaãov prádla (aviváÏe)

V˘suvn˘ dávkovaã
• Len HLAVNÉ PRANIE➔
• PREDPIERANIE +HLAVNÉ PRANIE➔
aviváÏ

UPOZORNENIE

hlavné pranie

predpieranie

• Uschovajte v‰etky pracie prostriedky z
dosahu detí, hrozí nebezpeãenstvo otravy.
• Priveºa pracieho prostiedku,bielidla alebo
aviváÏe môÏe spôsobiÈ preteãenie.
• PouÏívajte primerané mnoÏstvo pracieho
prostriedku.

Pridanie zmäkãovaãa prádla (aviváÏe)
• AviváÏny prostriedok nedávkujte viac ako
urãuje ãiara maximálnej dávky. Pomaly zatvorte
zásobník pracieho prostriedku. Preplnenie
aviváÏe môÏe spôsobiÈ r˘chle spotrebovanie
aviváÏneho prostriedku a ‰kvrny na prádle.
• Nenechávajte aviváÏny prostriedok v dávkovaãi
dlh‰ie ako 2 dni. (AviváÏny prostriedok môÏe
stvrdnúÈ).
• AviváÏ sa pridáva do prania v poslednom cykle
pláchania.
• Neotvárajte zásobník dávkovaãa, keì doÀho
prúdi voda.
• Nie je dovolené pouÏívaÈ rozpú‰Èadlá
(benzén apod.).

POZN.
• NepouÏívajte aviváÏne prostriedky priamo na prádlo.
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Pridávanie pracích prostriedkov
Dávkovanie pracieho prostriedku
• Pracie prostriedky pouÏívajte podºa pokynov v˘robcu. Ak pouÏijete príli‰ veºké mnoÏstvo pracieho
prostriedku, vytvára sa mnoho peny, ão zniÏuje v˘sledky prania alebo spôsobí veºké zaÈaÏenie motora.
• Pre práãku s plnením spredu pouÏívajte pracie prostriedky len vo forme prá‰ku.
• Pre dosiahnutie najlep‰ích pracích v˘sledkov je doporuãené pouÏívaÈ aktívny prací prostriedok.
• Ak chcete pouÏívaÈ tekut˘ prací prostriedok,tak sa prosím riadte pokynmi poskytovan˘mi v˘robcom.
• Ak zaãnete s pracím cyklom okamÏite,tak môÏete naliaÈ tekut˘ prací prostriedok priamo do hlavnej
zásuvky na pracie prostriedky.
• Prosím, nepouÏívajte tekut˘ prací prostriedok, ak pouÏívate ‚odloÏen˘ ãas prania' pretoÏe tekut˘ prací
prostiedok môÏe stvrdnúÈ, alebo ak ste zvolili prací program'Predpierka'.
• Ak sa vytvára príli‰ veºké mnoÏstvo peny, obmedzte mnoÏstvo pracieho prostriedku.
• Dávkovanie pracieho prostriedku (detergentu) by malo byÈ stanovené podºa teploty a tvrdosti vody,stupÀa
za‰pinenia a veºkosti dávky.Najúãinnej‰ie pranie je, keì sa zabráni nadmernému peneniu.

UPOZORNENIE
• Nedovoºte, aby prací prostriedok zatvrdol.
Ak sa tak stane, môÏe to spôsobiÈ upchatie, nedostatoãné pláchanie alebo zápach.

POZN.
• Plná náplÀ:podºa odporúãania v˘robcu
• âiastoãná náplÀ:3/4 beÏného mnoÏstva
• Minimálna náplÀ:1/2 dávky pre plnú náplÀ
• Prací prostriedok je splachovan˘ z dávkovaãa na zaãiatku pracieho cyklu.

Zmäkãovaã vody
• Na zníÏenie spotreby ãistiaceho prostriedku v
oblastiach s extrémne tvrdou vodou môÏete
pouÏiÈ zmäkãovaã vody, napr. Calgon.
Dávkujte podºa mnoÏstva uvedeného na obale.
Najprv pridajte ãistiaci prostriedok a potom
zmäkãovaã vody.
• PouÏite také mnoÏstvo ãistiaceho prostriedku
ako pri mäkkej vode.

PouÏitie tabliet
1. Otvorte dvierka a vloÏte tablety do bubna.

2. BielizeÀ vloÏte do bubna.
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ÚdrÏba a o‰etrovanie práãky
• Pred kaÏd˘m ãistením vnútra práãky odpojte vidlicu sieÈového kábla zo zásuvky
elektrickej siete na ochranu pred nebezpeãenstvom úrazu elektrick˘m prúdom.
• Pri likvidácii spotrebiãa odreÏte sieÈov˘ kábel a zniãte zástrãku. Zablokujte zámku dvierok,
aby nemohlo dôjsÈ k uviaznutiu dieÈaÈa vo vnútri spotrebiãa.

 Filter prívodu vody
•„
" Ak bude blikaÈ na displeji toto hlásenie poruchy, voda sa nedostáva do dávkovaãa
pracieho prostriedku.
• Ak je voda v prívode príli‰ tvrdá, alebo obsahuje stopy vápencovej usadeniny, môÏe byÈ
upchat˘ filter v prívode vody.
Z tohoto dôvodu je vhodné filter raz za ãas vyãistiÈ.
1. Uzatvorte vodovodn˘ kohútik.

2. Odskrutkujte hadicu prívodu vody do
práãky.

3. Filter vyãistite pomocou tvrdej ‰tetinovej kefy.

4. Dotiahnite hadicu na práãke.
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ÚdrÏba a o‰etrovanie práãky
 Filter odtokového ãerpadla
• Odtokov˘ filter zachytáva vlákna a malé predmety, ktoré zostali v prádle.
Na zaistenie hladkého chodu práãky pravidelne kontrolujte tento filter.

V¯STRAHA
• Najskôr vypustite vodu z filtra pomocou odtokovej hadiãky a aÏ potom otvorte filter
ãerpadla,odstráÀte z neho v‰etko,ão by ho mohlo zastaviÈ.
Pri vypú‰Èaní vody buìte opatrní, ak je voda vo filtri e‰te horúca!
• Pred ãistením vypú‰Èacieho ãerpadla núdzov˘m vypú‰Èaním alebo pred núdzov˘m
otvorením dvierok nechajte vychladnúÈ vodu.
1. Otvorte doln˘ kryt.
Vytiahnite hadicu.

2

Zásobník na
zachytávanie
odtekajúcej
vody.

2. Vyberte v˘pustnú zátku.
Potom otvorte filter otoãením doºava.

1

3. OdstráÀte v‰etok cudzí materiál pri filtri
ãerpadla

4. Po vyãistení otoãte filter ãerpadla a vloÏte
v˘pustnú zátku

5. Zavrite doln˘ kryt
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ÚdrÏba a o‰etrovanie práãky
 V˘suvn˘ dávkovaã pracích prostriedkov
• Ak zostanú zvy‰ky pracieho prostriedku a aviváÏe v dávkovaãi:
• Raz za ãas prúdom vody vyãistite dávkovaã od v‰etk˘ch zvy‰kov pracieho prostriedku a
aviváÏe.
• Pokiaº je to nutné, moÏno dávkovaã úplne vysunúÈ z práãky po zatlaãení západky dolu.
• Na uºahãenie ãistenia dávkovaãa je moÏné vybraÈ horn˘ diel schránky pre aviváÏ.
1. Vytiahnite dávkovaciu zásuvku.

2. Vyãistite dávkovaciu zásuvku pod teãúcou
vodou.

3. Vyãistite záhyby starou zubnou kefkou.

4. VloÏte dávkovaciu zásuvku.
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ÚdrÏba a o‰etrovanie práãky
 Prací bubon
• Pokiaº b˘vate v oblasti, kde je k dispozícii veºmi tvrdá voda, neustále sa tvoria usadeniny na
miestach, ktoré nie sú viditeºné a nie je ºahké ich odstrániÈ. Po ãase vzniknuté usadeniny upchajú
spotrebiã a pokiaº tento proces nie je pod kontrolou, musel by sa prípadne spotrebiã aj vymeniÈ.
• Aj keì je prací bubon vyroben˘ z nehrdzavejúcej ocele, môÏu sa na Àom tvoriÈ hrdzavé ‰kvrny od
mal˘ch kovov˘ch predmetov (spony na papier, zatváracie ‰pendlíky a pod.), ponechan˘ch v bubne.
• Raz za ãas je nutné ãistiÈ aj prací bubon.
• Pred pouÏitím prostriedkov na odstránenie usadenín, farbív alebo odfarbovaãov (bieliacich
prostriedkov) sa uistite, ãi sú vhodné pre automatické práãky.
• Prostriedok na odstraÀovanie usadenín by mohol obsahovaÈ prostriedky, ktoré môÏu po‰kodiÈ
práãku.
• ·kvrny na bubne odstraÀujte prostriedkami na ãistenie nehrdzavejúcej ocele.
• Nikdy nepouÏívajte na ãistenie oceºovú drátenku („kovovú vlnu").

■ âistenie práãky

Vonkaj‰í plá‰È
• Správna starostlivosÈ opráãku predæÏi jej ÏivotnosÈ
• Vonkaj‰ie diely práãky je moÏné ãistiÈ teplou vodou s neutrálnym saponátom pre domácnosÈ, ktor˘
neobsahuje drsné ãastice.
• Ihneì utrite vlhkou handriãkou akékoºvek vzniknuté ‰kvrny.

Vnútorné ãasti
• Osu‰te okolie plniaceho otvoru práãky, pruÏné tesnenie a sklo dvierok. Tieto miesta vÏdy
udrÏiavajte ãisté, aby bola zaistená vodotesnosÈ.
• SpusÈte práãku v úplnom cykle s horúcou vodou.
• Opakujte ãinnosÈ, pokiaº je to nutné.

POZN.
• Usadeniny, vzniknuté tvrdou vodou odstraÀujte len tak˘mi prostriedkami, ktoré majú na obale
uvedené, Ïe sú pre práãky bezpeãné.

■ Pokyny pre zazimovanie práãky
V prípade, Ïe práãka bude uloÏená na miestach, kde klesne teplota pod bod mrazu alebo ju bude nutné sÈahovaÈ
v zimnom období v mraze, je nutné predt˘m splniÈ pokyny pre zazimovanie práãky, aby nedo‰lo k jej po‰kodeniu:
• Uzatvorte kohútik prívodu vody.
• Odpojte hadicu prívodu vody a vylejte z nej zvy‰ok vody.
• ZasuÀte vidlicu sieÈového kábla do zásuvky.
• Pridajte asi 4 litre nejedovatej nemrznúcej zmesi do prázdneho pracieho bubna a uzatvorte dvierka práãky.
• Zapnite odstreìovanie a poãas jednej minúty nechajte odãerpávaÈ v‰etku kvapalinu.
Nemrznúca zmes sa nevyãerpá úplne.
• Odpojte vidlicu sieÈového kábla zo zásuvky, utrite vnútornú ãasÈ bubna dosucha a zatvorte dvierka.
• Vyberte v˘suvn˘ dávkovaã pracích prostriedkov. Vylejte v‰etku vodu z jednotliv˘ch priehradok a utrite ich
dosucha. ZasuÀte dávkovaã na miesto.
• Práãku skladujte vo zvislej polohe.
• Po ukonãení zimného skladovania (sÈahovania) sa odstránia zvy‰ky nemrznúcej zmesi tak, Ïe práãku uvediete
do chodu v úplnom pracom cykle s pouÏitím pracieho prostriedku bez náplne prádla.
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Skôr neÏ zavoláte odborn˘ servis
• Táto práãka je vybavená automatickou vlastnou diagnostikou, ktorá zistí poruchu uÏ v jej
poãiatoãnom ‰tádiu a podºa toho príslu‰ne reaguje. Ak nepracuje práãka správne, alebo
ak nefunguje vôbec, skontrolujte ju predt˘m, ako zavoláte odborn˘ servis, nasledujúcim
postupom:

 Diagnostika problému
Prejav poruchy

MoÏná príãina

Rie‰enie

Drnãiv˘ a
rinãiaci hluk

• V bubne alebo v odtokovom
ãerpadle môÏu byÈ cudzie kovové
predmety ako mince alebo spínacie
‰pendlíky a pod.

Zastavte práãku a skontrolujte bubon a filter
ãerpadla. Ak trvá hluk po znovuuvedení do
chodu, zavolajte poveren˘ odborn˘ servis.

Duniv˘ hluk

• ËaÏké náplne môÏu produkovaÈ
duniv˘ hluk. Obyãajne sa to stáva.

Ak trvá hluk ìalej, asi je práãka
nevyváÏená.
Zastavte ju usporiadajte prádlo inak.

Hluãné vibrácie

• Naozaj ste odstránili v‰etky
prepravné skrutky a púzdra?

Ak neboli skrutky a ich puzdrá odstránené
pri in‰talácii, odstráÀte ich podºa pokynov v
ãasti „In‰talácia" od str. 34.

• Stoja v‰etky noÏiãky pevne na
podlahe?

NáplÀ prádla je nerovnomerne rozloÏená
v bubne. Zastavte práãku a usporiadajte
prádlo inak.

• Prívodná hadica nie je netesne
pripojená ku kohútiku alebo k práãke.

Skontrolujte pripojenie hadice a
dotiahnite ju.

• Domové odpadové potrubie je
upchaté.

Uvoºnite domov˘ odpad, prípadne
kontaktujte in‰talatéra.
Nevhodn˘ prací prostriedok? Tvorba
nadmernej peny môÏe spôsobiÈ únik
vody.

Uniká voda

Nadmerné
penenie
Voda nevteká do • Nedostatoãn˘ zdroj (tlak) vody v
Voda nevteká do mieste.
práãky, alebo
• Kohútik nie je otvoren˘ naplno.
vteká pomaly
• Hadica prívodu vody je zalomená.

Voda z práãky
neodteká alebo
odteká pomaly

• Filter prívodu vody vpráãke je
zanesen˘.
• Odtoková hadica je zalomená alebo
upchatá.
• Zanesen˘ odtokov˘ filter.

Skúste in˘ prívod v dome.

Kohútik otvorte úplne.
Vyrovnajte hadicu.
Skontrolujte (a vyãistite) filter.
Vyãistite a vyrovnajte odtokovú hadicu.
Vyãistite odtokov˘ filter.
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Skôr neÏ zavoláte odborn˘ servis
Prejav poruchy
Práãku nie je moÏné
spustiÈ

Práãka neodstreìuje

Dvierka sa nedajú
otvoriÈ

Cyklus prania sa
predlÏuje

Preteãenie aviváÏe

AviváÏ sa spotrebuje
príli‰ r˘chlo.
Problémy so
su‰ením
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MoÏná príãina
• Nie je zasunutá vidlica
sieÈového kábla do zásuvky,
alebo je pripojenie uvoºnené.
• Chybná poistka alebo
vypnut˘ istiã v domovom
rozvode, prípadne preru‰ená
dodávka elektrickej energie.
• Nie je otvoren˘ kohútik
prívodu vody.
• Skontrolujte tesnosÈ
uzatvorenia dvierok

Rie‰enie
Zabezpeãte spoºahlivé pripojenie sieÈového
kábla v zásuvke.
VymeÀte poistku alebo zapnite istiã.
Nezvy‰ujte prúdovú hodnotu poistky.
Pokiaº sa porucha prejavuje v preÈaÏení
obvodu, nechajte ju opraviÈ odborn˘m
elektrikárom.
Otvorte prívodn˘ kohútik

Uzatvorte dvierka a zatlaãte tl. Start/Pause.
Po zatlaãení tlaãidla chvíºu trvá, k˘m práãka
zaãne odstreìovaÈ prádlo. Pred spustením
odstreìovania musia byÈ dvierka
uzamknuté.
Pridajte 1 alebo 2 kusy podobného prádla
pre lep‰ie vyváÏenie náplne v bubne.
Upravte náplÀ tak, aby bolo umoÏnené
správne odstreìovanie.
Po spustení práãky sa nedajú dvierka
otváraÈ z prevádzkovo bezpeãnostn˘ch
dôvodov. Po ukonãení v‰etk˘ch pracích
cyklov a ãinností poãkajte vÏdy 1 alebo 2
minúty k˘m bude moÏné otvoriÈ dvierka
práãky, aby elektrick˘ uzamykací
mechanizmus mal ãas na uvoºnenie zámky.
âas prania sa môÏe meniÈ podºa mnoÏstva
náplne prádla, tlaku a teploty vody a podºa
ìal‰ích okolností pouÏit˘ch v programe.
Pri zistení nevyváÏenosti náplne alebo pri
ãinnosti programu na odstránenie
nadmerného penenia, sa môÏe ãas prania
predæÏiÈ.
Priveºa aviváÏe môÏe spôsobiÈ DodrÏujte pokyny aby ste zabezpeãili
správne dávkovanie aviváÏe.
preteãenie
Nenalievajte viac ako je ãiara maximum.
Pomaly zatvorte zásuvku na prací
prostriedok.
Neotvárajte zásuvku poãas pracieho cyklu.
NepreÈaÏujte su‰iãku.
Prádlo nie je suché
Skontrolujte, ãi práãka vypú‰Èa do odpadu
adekvátne mnoÏstvo vody. Máte naloÏené
malé mnoÏstvo prádla a su‰iãka nemôÏe
poriadne su‰iÈ. Pridajte niekoºko uterákov.

Skôr neÏ zavoláte odborn˘ servis
 Chybové hlásenia
Prejav poruch

MoÏná príãina

Rie‰enie

• Nedostatoãn˘ zdroj vody na mieste.
• Nie je úplne otvoren˘ kohútik prívodu vody do
práãky.
• Hadica prívodu vody je zalomená.
• Upchat˘ filter prívodu vody.

Skúste in˘ kohútik v dome.
Kohútik otvorte úplne.

• Odtoková hadica je upchatá alebo zalomená.
• Odtokov˘ filter je upchat˘.

Vyãistite a vyrovnajte odtokovú hadicu.
Vyãistite filter.

• NáplÀ prádla je príli‰ malá.
• NáplÀ prádla je nevyváÏená.
• Práãka je vybavená systémom zisÈovania
nevyváÏenosti a jej korekcie. Ak obsahuje náplÀ
len ÈaÏké kusy prádla ako kúpelÀové predloÏky,
kúpacie úbory (froté), atì., tento systém môÏe
zastaviÈ odstreìovanie alebo úplne preru‰iÈ
cyklus odstreìovania, pokiaº je nevyváÏenosÈ
príli‰ veºká aj po niekoºk˘ch opakovaniach
spustenia odstreìovania.\
• Pokiaº je prádlo na konci cyklu odstreìovania
príli‰ vlhké, pridajte do náplne niekoºko men‰ích
kúskov prádla na vyváÏenie a opakujte cyklus
odstreìovania.

Pridajte 1 alebo 2 kusy podobného prádla
pre lep‰ie vyváÏenie náplne v bubne.
Upravte náplÀ tak, aby bolo umoÏnené
správne odstreìovanie.

• Sú dvierka otvorené?

Vyrovnajte hadicu.
Skontrolujte a vyãistite filter.

Uzatvorte dvierka.
Ak nezmizne z displeja nápis „
zavolajte odborn˘ servis.

",

Odpojte sieÈov˘ prívod a zavolajte odborn˘
servis.
• Ak sa preplní práãka vodou pre chybn˘ ventil,
objaví sa na displeji nápis „
".

Uzatvorte kohútik prívodu vody.
Odpojte sieÈov˘ prívod a zavolajte odborn˘
servis.

• Pri poruche ãidla úrovne vody sa zobrazí na
displeji „
".
• PreÈaÏenie motora

• Práãka zaznamenala v˘padok prúdu.

Re‰tartujte cyklus.

• Skontrolujte prívod vody.

Otvorte vodovodn˘ kohútik. Ak ani potom
hlá‰ka o poruche "
" nezhasne,tak
odpojte zástrãku zo zásuvky a zavolajte
servis.
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Skôr neÏ zavoláte odborn˘ servis
POZN.
• Funkcia SMARTDIAGNOSIS™ je dostupná iba pre v˘robky oznaãené nálepkou
'SMARTDIAGNOSIS™'. V prípade mobilného telefónu s funkciou odru‰enia neÏiaducich
zvukov nemusí funkcia SMARTDIAGNOSIS™ fungovaÈ.

 PouÏitie SMARTDIAGNOSIS™
• Funkciu pouÏívajte iba ak ste na to vyzvan˘ operátorom call centra.
Prenosové zvuky podobné faxov˘m nemájú Ïiadny v˘znam, vyhodnotí ich call centrum.
• SMARTDIAGNOSIS™ nemoÏno aktivovaÈ, ak práãka nie je zapnutá.
Ak sa tak stane, rie‰enie problémov potom musí byÈ vykonané bez SMARTDIAGNOSIS™.
V prípade problémov s Va‰ou práãkou volajte na zákaznícku linku.
Postupujte podºa usmernení agenta call centra a vykonajte nasledujúce kroky, ak ich vyÏaduje:
1. Zatlaãte tlaãidlo Napájanie pre zapnutie práãky.
Nestláãajte Ïiadne ìal‰ie tlaãidlá a ani neotáãajte voliãom
pracích cyklov.

2. Keì k tomu dostanete pokyn od call centra, umiestnite
mikrofón telefónu do tesnej blízkosti tlaãidla Napájanie.

Max. 10 mm

3. Stlaãte a podrÏte tlaãidlo "Teplota vody" po dobu troch sekúnd, a pritom stále drÏte mikrofón
telefónu blízko tlaãidla Napájanie.
4. DrÏte mikrofón telefónu na mieste, k˘m prenosov˘ tón neskonãí.
Trvá to asi 17 sekúnd a na displeji sa odpoãítava ãas.
• Pre dosiahnutie najlep‰ieho v˘sledku nepohybujte telefónom poãas doby prená‰ania tónov.
• Ak agent call centra nie je schopn˘ získaÈ presn˘ záznam dát, môÏete byÈ vyzvaní aby ste
skúsili znova.
• Ak poãas prenosu stlaãíte tlaãidlo Napájanie, tak sa vypne SMARTDIAGNOSIS™.
5. Akonáhle je odpoãítavanie na konci a tóny sa zastavili,tak môÏete znovu pokraãovaÈ v
rozhovore s agentom, ktor˘ Vám následne bude schopn˘ pomôcÈ za pomoci vyuÏitia
zaslan˘ch informácií pre anal˘zu na volania do informaãného zákazníckeho centra.
• Smart Diagnosis je doplnková funkcia urãená k rie‰eniu problémov pomocou zákazníckej linky.
Táto funkcia nenahrádza klasické metódy rie‰enia problémov. ÚãinnosÈ tejto funkcie je závislá
na rôznych faktoroch. Napríklad na kvalite príjmu mobilného telefónu pouÏitého pre prenos. Na
intenzite okolitého hluku, ktor˘ môÏe byÈ prítomn˘ v priebehu prenosu a akustike miestnosti,
kde je su‰iãka umiestnená.
Preto spoloãnosÈ LG neruãí, Ïe funkcia Smart Diagnosis vyrie‰i ak˘koºvek problém.
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Záruãné podmienky
Likvidácia vá‰ho starého prístroja
1. Keì sa na produkte nachádza tento symbol preãiarknutej smetnej
nádoby s kolieskami, znamená to, Ïe dan˘ produkt vyhovuje
európskej Smernici ã. 2002/96/EC.
2. V‰etky elektrické a elektronické produkty by mali byÈ zlikvidované
oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to urãen˘ch
zbern˘ch zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi
miestnej správy.
3. Správnou likvidáciou star˘ch zariadení pomôÏete predchádzaÈ
potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ºudské zdravie.
4. Podrobnej‰ie informácie o likvidácii star˘ch zariadení nájdete na
miestnom úrade, v sluÏbe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde
ste tento produkt zakúpili.

POZN.
• Pri likvidácii spotrebiãa odreÏte napájací kábel a zniãte zástrãku.
Zablokujte detskú zámku, aby ste zabránili uviaznutiu mal˘ch detí vo vnútri práãky.

âo nie je zahrnuté:
• Servisn˘ v˘jazd do domácnosti, pri ktorom sa nauãíte pouÏívaÈ v˘robok.
• Ak je v˘robok pripojen˘ k inému napätiu, ako je uvedené na typovom ‰títku.
• Ak je chyba spôsobená nehodou, zanedbaním, chybn˘m pouÏívaním alebo bez ºudského zavinenia.
• Ak je chyba spôsobená in˘mi faktormi, neÏ je obvyklé domáce pouÏitie alebo pouÏitie v súlade s
návodom.
• Poskytnutie in‰trukcií k pouÏitiu v˘robku alebo zmena nastavení v˘robku.
• Ak je chyba spôsobená ‰kodcami ako napr. potkanmi, ‰vábmi atì.
• Hluk a vibrácie, ktoré sú povaÏované za normálne, napr. zvuk vypú‰Èanej vody, zvuk bubna alebo
v˘straÏné hlásenia.
• Náprava ch˘b pri in‰talácii. Napríklad vyrovnanie v˘robku, nastavenie ãerpadla.
• Normálna údrÏba, ktorá je odporúãaná v návode.
• Odstránenie cudzích predmetov / látok z práãky, vrátane ãerpadla a filtra prívodnej hadice, napríklad
‰trk, klince, v˘stuÏe podprsenky, gombíky atì.
• V˘mena poistiek alebo kabeláÏe v domácnosti alebo in‰talatérske práce v domácnosti.
• Náprava neautorizovan˘ch opráv.
• Náhodné alebo následné ‰kody na osobnom majetku spôsobené prípadn˘mi poruchami tohto
v˘robku.
• Na tento v˘robok sa nevzÈahuje záruka, ak je pouÏívan˘ na komerãné úãely.
(Napríklad: Na verejn˘ch miestach, ako sú verejné sociálne zariadenia, ubytovne, ‰koliace strediská,
internáty)
Ak je produkt in‰talovan˘ mimo beÏnej servisnej oblasti, v‰etky náklady na dopravu spojené s opravou
produktu alebo v˘menou chybného dielu, budú hradené majiteºom v˘robku.

39

