PROGRAMOVÁ TABUĽKA

SK
A. Programátor
B. Tlačidlo “Odloženie štartu”
C. Kontrolka postupu programu
(nad čiarou)

D.
E.
F.
G.

B

40 - 60 - 95°C

Syntetika
30 - 40 - 60°C

30 - 40 - 60°C

Jemná bielizeň
30 - 40°C

30 - 40°C

Denný
40°C

40°C

Rýchle pranie 15'
30°C

30°C

Ručné pranie
40°C
SuperEco
60°C

F
A

1)

- 40°C
40°C

60°C

2)

Prací prostriedok a
Max
Špeciálne funkcie
rýchlosť
avivážne prostriedky
Pred- Hlavné Avivážny Odlo- Pred- Clean+ Intenzívne Odloženie Premenlivá odstreďovania
pranie pranie prostriedok ženie pranie
pláchanie odstrerýchlosť
štartu
ďovania odstreďovania

ot./min.

5.5

Mierne až bežne znečistená posteľná bieližeň, obrusy a spodná bielizeň,
uteráky, košele a pod. z bavlny a ľanu.
Pri praní veľmi špinavej bielizne môžete nastaviť aj voliteľnú funkciu “Predpranie”.



Áno 1)



 2)











Max.

3.0

Bežne znečistené blúzky, košele, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen,
Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).



Áno 1)



 2)











Max.

1.5

Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košele a blúzky.



Áno 1)



 2)



–

–





Max.

3.0

Mierne až bežne znečistené bavlnené a syntetické alebo zmesové tkaniny.

–

Áno



 2)

–

–







Max.

3.0

Osviežuje krátko nosené vrchné odevy z bavlny, umelých vláken a zmesových
bavlnených tkanín.

–

Áno



 2)

–

–

–





Max.

1.0

Iba kusy vlnenej bielizne s úpravou proti plstnateniu, s visačkou strižnej vlny a
vhodné pre pranie v práčke.

–

Áno



 2)

–

–

–





Max.

1.0

Kusy bielizne z ľanu, hodvábu, vlny a viskózy, označené visačkou “Ručné
pranie”.
Tento program obsahuje šetrné odstreďovanie.

–

Áno



 2)

–

–

–





400 3)

5.5

Slabo až bežne zašpinená posteľná bielizeň, obrusy a spodné prádlo, uteráky, košele
atď. z bavlny a ľanu.
Ponúka najlepšiu úsporu čo sa týka spotreby energie pri predĺženej dĺžke prania. Ideálny
pri využívaní nočného prúdu pre ďalší úžitok z výhodnejších taríf za energiu. Aby ste
predišli hluku, ktorý vzniká pri odstreďovaní a v noci pôsobí rušivo, nastavte rýchlosť
odstreďovania na “0” a program odstreďovania spustite ráno alebo si vhodne navoľte
program s “Odloženým štartom”.

–

Áno



 2)

–

–







Max.

–

–





–

–







Max.

–

–

–



–

–

–

–



Max.

–

–

–



–

–

–

–



Max.

–

–

–



–

–

–

–

–

–

Pláchanie &
odstreďovanie

–

5.5

Odstreďovanie

–

5.5

Šetrné odstreďovanie

–

1.0

Odčerpanie vody

–

–

Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstreďovanie pri programe
“Bavlna”.
Tento program obsahuje intenzívne odstreďovanie. Rovnako ako cyklus
odstreďovania pri programe “Bavlna”.
Tento program obsahuje šetrné odstreďovanie. Rovnako ako cyklus
odstreďovania pri programe “Vlna”.
Iba odčerpanie vody - bez odstreďovania. Alternatívny spôsob ukončenia
programu funkcii “Odloženie odstreďovania”.

Poznámka: Tento spotrebič je ovládaný senzormi. Prosím, vyhýbajte sa nadmernému dávkovaniu pracích prostriedkov.
Áno = požadované dávkovanie /  = voliteľné

Ak ste aktivovali volite¾nú funkciu predpierania, na
hlavné pranie nepoužívajte tekutý prací prostriedok.
Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.
3) Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť
v tomto programe obmedzená na 400 ot./min.

D

E

Max.
Druh prania / Poznámky
Visačka
náplň
s pokynmi
na
ošetrovanie
- Pri výbere teploty dodržiavajte odporučania výrobcu na visačke s pokynmi na
bielizne
kg ošetrovanie bielizne

Bavlna
40 - 60 - 95°C

Vlna
Studená voda - 40°C

G
H

I
J

Kontrolky odloženia štartu
(pod čiarou)
Ovládač rýchlosti odstreďovania
Tlačidlo “Štart/Pauza”
Tlačidlo “Zrušenie nastavenia”
Kontrolka “Otvorte dvierka”

Program

Táto práčka je vybavená automatickou
bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje
a diagnostikuje poruchy už v prvých
krokoch a primerane reaguje, napr.:
H. Kontrolka “Servis”
I. Kontrolka “Zatvorený prívodný
vodovodný ventil”
J. Kontrolka “Vyčistiť filter”

C
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ÚDAJE O SPOTREBE
Program
Bavlna
Bavlna**
Bavlna
Syntetika
Syntetika
Jemná bielizeň
Denný
Rýchle pranie 15'
Vlna
Ručné pranie
SuperEco

Teplota

Náplň

Voda

Energia

(°C)
95
60
40
60
40
40
40
30
40
40
60

(kg)
5.5
5.5
5.5
3.0
3.0
1.5
3.0
3.0
1.0
1.0
5.5

(l)
55*
49
55
54*
48
50
40
30
55
40
49

(kWh)
1.75
0.93
0.55
0.90
0.55
0.55
0.45
0.15
0.55
0.55
0.73

Pribl. dĺžka
programu
(hodiny : minúty)
2:05
2:45
2:10
1:40
1:25
0:45
1:00
0:15
0:45
0:35
4:00

Cyklus predprania predlžuje dåžku programu približne o 20 minút. Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok
urèených Normou IEC/EN 60 456. Spoterba sa môže v jednotlivých domácnostiach líši od údajov uvedených v tabu¾ke v
závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania.
* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej
vody.
** Referenčný program pre štítok s energetickými údajmi.

PRÍPRAVA CYKLU PRANIA
1. Naplòte práèku, zatvorte dvierka bubna
a skontrolujte, èi sú dobre zablokované.
2. Pridajte pracie prostriedky a avivážne
prostriedky do zásuvky, nepresahujte znaèku
“MAX”, ako je popísané v nasledujúcom:
• Programy s predpraním a hlavným
praním
• Hlavný program prania bez predprania
• Zmäkèovadlá a avivážne prostriedky
• Odstraòovanie škvàn
• Prostriedky proti vodnému kameòu
(ak je potrebné)
3. Zatvorte veko.
4. Otoète ovládací gombík programátora
do polohy želaného programu a teploty. Bliká
kontrolka vedľa tlačidla “Štart/Pauza”. Rozsvieti
sa kontrolka predurèenej rýchlosti dostreïovania.
VYBERTE ŽELANÚ VOLITEĽNÚ FUNKCIU
Nastavenie alebo zrušenie volite¾nej funkcie
môžete urobi kedyko¾vek poèas trvania
programu. Volite¾ná funkcia bude aplikovaná,
ak ešte nebola uskutoènená zodpovedajúca
fáza programu.
Tlačidlo “Predpranie”
• Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napr.
blato, hrubá špina). Cyklus sa predĺži o približne
20 min.
Tlačidlo “Clean+”
• Zvoľte si túto funkciu, ak používate odstraňovač
škvŕn, ktorý sa pridáva do hlavného prania
(prášok, napríklad “Vanish”) - bude optimalizovať
dodatočnú účinnosť pre dosiahnutie lepšieho
pracieho účinku a výsledkov pri odstraňovaní škvŕn.

•

Voliteľné pre programy “Bavlna” a “Syntetika”;
zvoľte si teplotu 30 alebo 40°C a používajte pri
maximálnom naplnení objemu prádlom.
• Pridajte patričné množstvo prípravku na
odstraňovanie škvŕn (prášok), ktorý sa pridáva
do hlavného prania spolu s pracím prostriedkom
do priehradky na hlavné pranie (používajte len
prací prostriedok, ktorý je na to vhodný).
Dodržujte dávkovanie odporúčané výrobcom.
• Predĺži program o približne 10 až 15 minút.
• Vhodné na použitie s prostriedkami na
odstraňovanie škvŕn a bielene na báze kyslíka.
Nesmie sa používať bielenie na báze chlóru
alebo perborátu sodného!
Tlačidlo “Intenzívne pláchanie”
• Zvyšuje sa množstvo vody, aby sa zabezpečilo
intenzívnejšie plákanie.
• Táto voliteľná funkcia je mimoriadne vhodná
pre oblasti s mäkkou vodou, pri praní detského
oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.
Tlačidlo “Odloženie odstreďovania”
• Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania
bez toho, aby nasledoval cyklus odstreďovania,
aby nedošlo ku pokrčeniu bielizne a aby sa
predišlo odfarbeniu.
• Táto voliteľná funkcia je mimoriadne odporúčaná
pri programoch “Syntetika”, “Jemná bielizeň”
alebo “Denný”.
• Táto funkcia je mimoriadne užitoèná, ak chcete
odloži odstreïovanie na neskôr alebo ak
chcete iba odèerpa vodu.
• Ak nastavíte “Odloženie odstreïovania”,
nenechávajte kusy bielizne vo vode príliš dlho.
• Hneï ako spotrebiè zastaví èinnos pri odložení
odstreïovania, rozsvieti sa kontrolka “Proti
pokrèeniu” indikátora postupu programu a bude
blika kontrolka ved¾a tlaèidla “Štart/Pauza”.

Ukončenie voliteľnej funkcie “Odloženie
odstreďovania”:
• Stlačte tlačidlo “Štart/Pauza”; program sa ukončí
automaticky cyklom konečného odstreďovania
nastaveného programu prania.
• Ak nechcete bielizeň odstreďovať, otočte
programátor do polohy programu “Odčerpanie
vody” a stlačte tlačidlo “Štart/Pauza”.
Tlačidlo “Premenlivá rýchlosť odstreďovania”
• Každý program má vopred určenú maximálnu
rýchlosť odstreďovania.
• Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť
odstreďovania.
• Ak je nastavená rýchlosť odstreďovania “0”, je
vylúčené záverečné odstreďovanie, no
priebežné odstredenia počas pláchania budú
vykonané. Voda je iba odčerpaná.
ODLOŽENIE ŠTARTU
“Odloženie štartu” Vám umožňuje zapnúť spotrebič
podľa Vašich potrieb, napríklad v noci, keď je
elektrina lacnejšia.
• Nastavte program, rýchlosť odstreďovania a
voliteľné funkcie.
• Nieko¾kokrát stlaète tlaèidlo “Odloženie štartu”,
aby ste nastavili dobu odloženia o 1, 3, 6, 9
alebo 12 hodín.
Rozsvieti sa príslušná indikaèná kontrolka.
• Zapnite program (pozri “Štart programu”).
Rozsvieti sa kontrolka ved¾a tlaèidla “Odloženie
štartu”, ktorá zhasne po zapnutí programu.
• Po stlačení tlačidla “Štart/Pauza” začne
odpočítavanie nastavenej doby. Po zapnutí
programu kontrolka odloženia štartu zhasne a
nahradí ju kontrolka postupu programu.
• Po stlačení tlačidla “Štart/Pauza” možno počet
hodín odkladu štartu znížiť opätovným stlačením
tlačidla “Odloženie štartu”.
Zrušenie odloženia štartu
..pred stlačením tlačidla “Štart/Pauza”:
• Otočte programátor do inej polohy alebo stlačte
tlačidlo “Zrušenie nastavenia”.
..po stlačení tlačidla “Štart/Pauza”:
• Stlačte tlačidlo “Zrušenie nastavenia” aspoň na
3 sekundy. Kontrolka odloženia štartu zhasne.
ŠTART PROGRAMU
Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo “Štart/
Pauza”. Kontrolka vedľa tlačidla “Štart/Pauza”
svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje
aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo
cez pranie, pláchanie, odstreďovanie/odčerpanie
vody. Po ukončení určitej fázy programu príslušná
kontrolka zhasne.
• Poznámka: Ak došlo k prerušeniu dodávky
elektrickej energie alebo ak bol spotrebiè
odpojený od siete poèas cyklu prania, program
sa opä spustí od bodu, v ktorom bol prerušený.

KONTROLKA “OTVORIŤ DVIERKA”
Pred zapnutím a po ukonèení programu sa rozsvieti
kontrolka, èo znamená, že môžete otvori veko
práèky. Poèas priebehu programu prania ostane
veko zablokované, preto sa ho nepokúšajte otvori
silou. Ak práèku potrebujete súrne otvori poèas
priebehu programu, pozrite èas “Zrušenie (Reset)
prebiehajúceho programu pred ukonèením”.
ČERVENÉ KONTROLKY
“Servis”
Rozsvietenie kontrolky “Servis” môže byť
spôsobené poruchou elektrickej súčiastky. Pozrite
“Príručku na odstraňovanie problémov” v návode na
použitie; ak porucha pretrváva, zavolajte servis.
“Zatvorený prívodný ventil vody”
Do spotrebiča sa neprivádza vode alebo je jej
množstvo nedostatočné. Otvorte ventily prívodu
vody; ak kontrolka neprestane svietiť, pozrite
“Príručku na odstraňovanie problémov” v Návode
na použitie.
“Vyčistiť filter”
Odpadová voda nie je vyčerpaná. Skontrolujte, či
nie je zalomená odtoková hadica alebo či netreba
vyčistiť filter; v prípade vyčistenia filtra pozrite
pokyny v Návode na použitie (“Vybratie filtra”).
KONIEC PROGRAMU
Všetky kontrolky postupu programu sú zhasnuté,
svieti iba kontrolka “Otvoriť dvierka”.
1. Otočte programátor do polohy “Vypnuté/O”.
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeò.
4. Nechajte veko urèitú dobu otvorené, aby sa
vnútro práèky mohlo vysuši.
•

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITEĽNÝCH
FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU
1. Stlačte tlačidlo “Štart/Pauza”, aby ste prerušili
program. Kontrolka bliká.
2. Vyberte nový program, želané voliteľné funkcie a
- ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
3. Stlačte znovu tlačidlo “Štart/Pauza”. Nový
program bude pokračovať v tom istom mieste,
kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre
tento program nepridávajte prací prostriedok.
ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE
PROGRAMU PRED UKONČENÍM
Tlačidlo “Zrušenie nastavenia” zruší program
pred jeho ukončením. Stlačte tlačidlo “Zrušenie
nastavenia” na aspoň 3 sekundy. Pred otvorením
dvierok sa musí vypustiť všetka voda.
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