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KAPITOLA 1: PŘED POUŽITÍM 
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

• Nepoužívejte rozdvojku ani prodlužovací kabel. 
• Do  zásuvky nezapojujte zástrčku s poškozenou nebo přerušenou šňůrou. 
• Poškozenou šňůru je třeba nechat vyměnit od výrobce nebo autorizovaného servisního střediska. 

Poškozená šňůra může být nebezpečná! 
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za šňůru. Při vytahování zástrčky uchopte vždy 

samotnou zástrčku. 
• Nezapojujte zástrčku s mokrýma rukama. 
• Nikdy se pračky nedotýkejte mokrýma rukama nebo nohama. 
• Za chodu pračky nikdy neotevírejte zásuvku na prací prostředek. 
• Nikdy se za chodu nepokoušejte otevřít dvířka pračky silou. 
• Vzhledem k tomu, že pračka se za chodu může značně zahřívat, nedotýkejte se během vypouštění 

vypouštěcí hadice. 
• V případě poruchy nejprve odpojte pračku od elektrické sítě a uzavřete přívod vody. Nepokoušejte 

se provést opravu sami. Kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko. 
• Nezapomeňte, že materiál, do  něhož je pračka zabalena, může být nebezpečný pro děti. 
• Nenechávejte děti, aby si s pračkou hrály. 
• Zabraňte domácím zvířatům v přístupu k pračce. 
• Pračku může obsluhovat pouze dospělá osoba, která je seznámena s pokyny v tomto návodu. 
• Pračka je konstruovaná na domácí použití. Pokud pračku použijete ke komerčním účelům, může to 

způsobit neplatnost záruky. 
• Neumisťujte pračku na koberec, narušíte tak průchodnost spodní zóny cirkulace vzduchu. 

 
DOPORUČENÍ 
 

• Prací prášek nebo aviváž při dlouhodobém styku se vzduchem vyschne a přilepí se k zásuvce na 
prací prášek. Abyste tomu předešli, vkládejte prací prášek a změkčovadlo do zásuvky na prací 
prášek teprve těsně před praním. 

• Předpírání se doporučuje využívat pouze pro  velmi špinavé prádlo. 
• Nepřekračujte maximální kapacitu náplně. 
• Pokud pračku po delší dobu nepoužíváte, odpojte ji od sítě, uzavřete přívod vody a nechejte dvířka 

otevřená, aby vnitřek pračky vyschnul a aby se zabránilo vzniku nepříjemného zápachu. 
• Spotřebič není určen k použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 

schopnostmi, včetně dětí, osob bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud tyto nejsou pod 
dohledem osoby odpovídající za jejich bezpečnost. Pračka není určena dětem jako hračka.  

• V důsledku postupů při kontrole kvality může v pračce zůstávat určité množství vody. Pračku to 
nijak nepoškozuje. 

 
KAPITOLA 2: INSTALACE 
Než začnete pračku používat, věnujte pozornost těmto informacím: 

 
ODSTRANĚNÍ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ 

• Přepravní šrouby, které se nacházejí na zadní straně pračky, je třeba před uvedením pračky do 
provozu vyšroubovat. 

• Povolte šrouby otáčením proti směru hodinových ručiček (doleva) pomocí vhodného šroubováku 
(obr. 1). 
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• Šrouby vyjměte (obr. 2). 
• Plastové díly umístěné uvnitř pračky vypadnou. 
• Lehce pračku nadzdvihněte a plastové díly seberte. 
• Pokud nevypadly všechny součásti, otevřete dvířka pračky a pootočte bubnem, dokud 

nevypadnou všechny plastové součásti. Seberte vypadlé součástky z podlahy. 
• Do otvorů, z nichž jste vyšroubovali přepravní šrouby, vložte plastové krytky, které se dodávají 

v sáčku s doplňky (obr. 3). 
• Přepravní šrouby, které jste vyšroubovali z pračky, uschovejte pro případ další přepravy. 
                                             

              
   Obr. 1                                   Obr. 2                                   Obr. 3   

 
    

NASTAVENÍ NOŽEK 
• Nestavte pračku na koberec ani na podobný povrch. 
• Aby pračka fungovala tiše a bez vibrací, měla by být usazená na rovném, neklouzavém a tvrdém 

povrchu. 
• Pomocí nožek lze pračku vyvážit. 
• Nejdříve povolte plastovou stavěcí matici. 
• Vyrovnejte pračku vyšroubováním nebo zašroubováním nožek. 
• Po vyvážení pračky znovu utáhněte plastové stavěcí matice. 
• Pokud se pračka kýve, nikdy ji nepodkládejte lepenkou, špalíky ani podobnými materiály. 

 

                                                
 

 
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI 

• Pračka je konstruovaná na střídavé napětí 220-240 V o frekvenci 50 Hz. 
• Síťový kabel je vybaven speciálním zemnícím kolíkem. Kolík musí být bezpodmínečně zapojen do 

uzemněné zásuvky konstruované na 10 A. Hodnota pojistky (jističe) elektrického okruhu této 
zásuvky také musí činit 10 A. Pokud nemáte doma takovou zásuvku s uvedeným jističem, nechejte 
si ji udělat od kvalifikovaného elektrikáře. 

• Naše společnost neodpovídá za škody způsobené v důsledku připojení k elektrické síti bez 
uzemnění. 

• Pračku zapojte to snadno přístupné uzemněné zásuvky. 
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PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU VODY 
• V závislosti na typu přístroje se pračka připojuje k jednomu přívodu vody (studená) nebo dvojímu 

přívodu vody (studená a teplá). Hadice opatřená bílou koncovkou se závitem je určená pro přívod 
studené vody a hadice opatřená červenou koncovkou je určená pro přívod teplé vody (platí pro 
pračky s přívodem studené a teplé vody). 

• Aby ve spojích neunikala voda, příslušenství hadice obsahuje jedno (platí pro pračky s přívodem 
studené vody) nebo dvě (platí pro pračky s přívodem studené a teplé vody) těsnění. Nasaďte 
těsnění na koncovku hadice pro přívod vody na straně ke kohoutku. 

• Připojte hadici s bílou koncovkou k přívodnímu ventilu s bílým filtrem a hadici s červenou koncovkou 
připojte k přívodnímu ventilu s červeným filtrem (u pračky s přívodem studené i teplé vody). Přípojky 
ručně utáhněte. Pro bezpečnější připojení se obraťte na kvalifikovaného instalatéra. 

• Pračka bude fungovat efektivněji, pokud bude tlak vody z kohoutku dosahovat 1-10 barů (100-1000 
kPa). (Tlak 1 bar znamená, že z plně otevřeného kohoutku vyteče víc než 8 litrů vody za  minutu.) 

• Po připojení pusťte kohoutek naplno a zkontrolujte, zda spoje někde netečou. 
• Dbejte, aby hadice přívodu vody nebyly nikde přeložené, zlomené nebo zaškrcené. 
• Hadice pro přívod vody napojte na 3/4" vodovodní kohoutek. 

 
Přívod studené vody (ventil s bílým filtrem) 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
Přívod teplé vody (ventil s červeným filtrem) 
 
PŘIPOJENÍ ODPADU 

 
                                           
                                        

• Dbejte, aby hadice nebylo přeložená, zkroucená, zaškrcená 
nebo příliš napnutá. 

• Vypouštěcí hadici připojte k odpadu neméně 60 cm a nejvíce 
100 cm od země. 

• Konec odpadní hadice může být připojen přímo k otvoru 
v odpadu nebo ke zvláštnímu nástavci na odpadu umyvadla. 

• Odpadni hadici nikdy nenastavujte. 
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KAPITOLA 3: TECHNICKÉ ÚDAJE 
 SN844T SN804ST 
Maximální kapacita suchého prádla (kg) 5 5 
Doporučené dávkování (kg) 4,5 4,5 
Výška (cm) 85 85 
Šířka (cm) 59,6 59,6 
Hloubka (cm) 51 42 
Maximální rychlost otáček (ot./min) 800  800  
   
 
KAPITOLA 4: OVLÁDACÍ PANEL   
 

 
1 – Zásuvka na prací prostředek  6 – Programovací ovladač + ovladač teploty. 
2 – Kontrolka start/pause  7 – Tlačítko start/pause 
3 – Kontrolky funkcí   8 – Funkční tlačítka 
4 – Ovladač rychlosti ždímání  9 – Kontrolka konec programu 
5 – Kontrolka program připraven 
 
TLAČÍTKO START/PAUSE  
       
 

               
 
 
 
 

      
KONTROLKY FUNKCÍ  
                     

                   

Používá se pro zapnutí zvoleného programu nebo k přerušení 
chodu. 
UPOZORNĚNÍ! 
Před spuštěním programu nebo před přerušením běžícího 
programu je nutné uvést programovací knoflík do pozice 0 (Off - 
Vypnuto) 

Při stisknutí tlačítka start/pause se rozsvítí příslušná kontrolka. 
Kontrolka zhasne při dalším stisknutí tlačítka nebo při 
dokončení zvolené funkce. Příslušná kontrolka se rozsvítí i při 
stisknutí tlačítka dodatečných funkcí. 
Kontrolky funkcí se rovněž používají při zjištění systémových 

poruch, popsaných v sekci č. 9. 
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FUNKČNÍ TLAČÍTKA 
 
 
Podržet máchání 

Tato funkce se doporučuje v případě, kdy by oděvy neměly být okamžitě vyňaty z pračky, 
například chcete-li předejít jejich pomačkání. Při aktivaci funkce nebude voda po posledním 
máchání vypuštěna. Takto zabráníte pomačkání prádla. Pro pokračování programu ze stejného 
okamžiku znovu stiskněte totéž tlačítko.  
               
              
Dodatečné máchání 

               Stisknutím tohoto tlačítka můžete k mácháním, která jsou součástí pracích programů, 
přidat ještě další. 
           
    
Snadné žehlení 

Použitím této funkce dosáhnete toho, že prádlo bude po vyprání méně pomačkané. 
 

UPOZORNĚNÍ! 
Funkce se liší v závislosti na zvoleném modelu. Jestliže jste zapomněli zvolit dodatečnou funkci a 
pračka už začala prát, stiskněte tlačítko dodatečné funkce. Pokud se rozsvítí kontrolka, bude 
dodatečná funkce aktivována. Nerozsvítí-li se, dodatečnou funkci aktivovat nelze. 

 
VOLBA RYCHLOSTI OTÁČEK  
Ovladač volby rychlosti otáček umožňuje nastavit rychlost ždímání oděvů. Rychlost ždímání lze 
nastavit v rozmezí od 0 (bez ždímání) až po maximální rychlost ždímání pračky.  
POZNÁMKA: Zvolte vhodný způsob ždímání pro citlivé a jemné oděvy. 
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PROGRAMOVACÍ OVLADAČ 
Programovací ovladač umožňuje volbu programu pro praní oděvů. Volbu můžete uskutečnit 
otáčením ovladače v obou směrech. Dbejte na přesné nastavení ovladače na značku 
zvoleného programu. Posunete-li v průběhu praní programovací ovladač do polohy 0 (off- 
vypnuto), nebude program dokončen.  

 
 
KAPITOLA 5: PRANÍ PRÁDLA 

• zapojte pračku 
• otevřete přívod vody 

První cyklus praní 
Po továrních testech a zkouškách může v pračce zůstat zbytková voda. Doporučuje se 
proto spustit první prací cyklus bez prádla. Nalijte poloviční odměrku běžného pracího 
prostředku do zásobníku č. 2 a nastavte programovací knoflík na Bavlnu při 90°.  
 
PŘED PRANÍM 
Roztřídění prádla 

•••• Roztřiďte prádlo podle typu textilie (bavlněné, syntetické, jemné, vlněné atd.), 
požadované teploty praní a míry zašpinění. 
•••• Nikdy neperte bílé a barevné prádlo dohromady. 
•••• Nové barevné oděvy perte zvlášť, aby neobarvily ostatní prádlo. 
•••• Přesvědčte se, že jste v kapsách nebo na oděvech nenechali žádné kovové 
předměty. 
•••• Zapněte zipy a knoflíky na všech oděvech. 
•••• Odstraňte umělé čí kovové háčky ze záclon, nebo je vložte do pracího pytle a 
svažte. 
•••• Kalhoty, pletené oděvy a trika obraťte naruby. 
•••• Malé kusy oděvů, jako jsou ponožky nebo kapesníky, perte v pracích pytlích. 
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Umístění prádla do pračky  

• Otevřete dvířka pračky. 
• Rovnoměrně rozložte prádlo v pračce. 
• Vkládejte každý oděv samostatně. 
• Po uzavření dveří pračky se přesvědčte, že jste nepřivřeli nějaký kus prádla do 
dvířek. 
• Dvířka řádně uzavřete, jinak se pračka nezapne. 

 
Dávkování pracího prostředku do pračky 

• Množství pracího prášku se odvíjí od následujících kritérií: 
• Spotřeba pracího prostředku bude záviset na míře zašpinění prádla. Mírně 
špinavé prádlo nepředpírejte. Do zásobníku č.2 nasypte pouze menší množství 
pracího prostředku. 
• V případě výrazně špinavého prádlo zvolte program s předpírkou, nasypte ¼ 
odměrky pracího prostředku do zásobníku č.1 a zbytek do zásobníku č.2.  
• Používejte prací prostředky určené pro automatické pračky. Požadované 
množství pracího prostředku pro daný typ prádla se uvádí na obalu. 
• Spotřeba pracího prostředku roste s tvrdostí vody. 
• Podobně roste spotřeba pracího prostředku s množstvím prádla v pračce. 
• Aviváž nalijte do zásobníku na aviváž tak, aby jste nepřelili značku MAX. 
V opačném případě se aviváž dostane přívodním kanálkem do vody.  
• Aviváž s vysokou hustotou zřeďte vodou před nalitím do zásobníku, jinak by 
mohla ucpat sifon a zabránit odtoku. 
• Tekuté prací prostředky můžete použít ve všech programech. Za tímto účelem 
naplňte prací prostředek po hranici pro tekuté prostředky ve druhém zásobníku. 
 

SPOUŠTĚNÍ PRAČKY 
Volba programu a funkcí 
Vybírejte programy a doplňkové funkce vhodné pro vaše praní pomocí tabulky 1.  
 
Start/Pause 
Stisknutím tohoto tlačítka můžete zahájit vámi zvolený program nebo jej během provádění 
pozastavit. Je-li program zahájen, rozsvítí se nad tlačítkem kontrolka. Chcete-li program 
pozastavit stiskněte tlačítko start/pause jedenkrát. Kontrolka nad tlačítkem začne blikat. 
Znovu stiskněte start/pause abyste v programu pokračovali. 
 
Spuštění programu 

• Otočte programovací ovladač na zvolený program. 
• Rozsvítí se kontrolka, indukující, že je pračka připravena.  
• Dle potřeby vyberte jednu nebo více doplňkových funkcí.  
• Pro zahájení zvoleného programu stiskněte start/pause. 
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Změna programu 
Pokud jste zvolili chybný program: 

• Stiskněte tlačítko Start/pause. 
• Otočte programovací ovladač do polohy 0 (off-vypnuto). 
• Otočte ovladačem na program, který si přejete nastavit.  
• Rozsvítí se kontrolka, indukující, že je pračka připravena. 
• Stiskněte tlačítko Start/pause pro spuštění požadovaného programu.   

 
Změna programu 
Chcete-li zastavit běžící program: 

• Stiskněte tlačítko Start/pause. 
• Otočte programovací ovladač do polohy 0 (off-vypnuto). 
• Otočte programovací ovladač do polohy vypouštění nebo ždímání. 
• Rozsvítí se kontrolka, indukující, že je pračka připravena.  
• Stiskněte tlačítko Start/pause pro spuštění požadovaného programu.  

 
Ukončení programu 

• Pračka se automaticky zastaví po ukončení zvoleného programu. 
• Rozsvítí se kontrolka „konec programu“. 
•      Ovladač programátoru otočte do polohy 0 (off-vypnuto).  
•      Zhruba 2 minuty po ukončení programu se dvířka pračky automaticky 

odemknou a prádlo lze vyndat.   
• Po vyjmutí prádla nechejte dvířka otevřená, aby vnitřek pračky mohl 

vyschnout. 
• Pračku odpojte od sítě. 
• Uzavřete přívod vody. 

 
UPOZORNĚNÍ! 
Pokud během praní dojde k výpadku proudu, bude po obnovení dodávky pračka pokračovat 
v provádění programu od místa, kde se zastavila. Pro pračku není taková situace 
nebezpečná.   
 
Dětský zámek 
Dětský zámek zabraňuje nežádoucím změnám na řídícím panelu během doby, kdy je 
pračka v chodu. Dětský zámek se aktivuje současným stisknutím tlačítek 1a 3 na řídícím 
panelu na dobu delší než 3 sekundy. Dětský zámek deaktivujete opětovným stisknutím 
stejných tlačítek na dobu delší než 3 sekundy. Na konci programu se dětský zámek 
automaticky vypne. 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Aktivací dětského zámku zablokujete programovací ovladač a ovladač rychlosti otáček (platí 
pro modely A3). 
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TABULKA 1 
 
* aviváž lze používat dle vlastního uvážení se všemi programy mimo dodatečné ždímání a 
program pro vypouštění. Před použitím aviváže prostudujte dávkování předepsané 
výrobcem na obalu. Aviváž vždy dávkujte do oddílu, který je pro ni určen. 
 
** Údaje na energetickém štítku odpovídají testovacímu programu v souladu 
s EN60456.

PROGRAM 
Přihrádka pro 

prací  
prostředek 

Мах. 
kapacita 
suché 

prádlo (kg) 

Typ prádla Vysvětlivky 

1 - BAVLNA 90° 2 5 Špinavá bavlna a len 

Prádlo, povlečení,  
ubrusy, trička,  
košile, ručníky.  
  

2 - BAVLNA 60°(PŘEDPÍRKA) 1 + 2 5 
Silně znečištěné  bavlněné a lněné 
tkaniny. 

3  - **BAVLNA 60° 2 5 Špinavá bavlna a len (barevné). 

4 - BAVLNA 40° 2 5 
Lehce znečištěná bavlna a len 
(barevné). 

5 - ℮ EKO PRANÍ 40° 2 5 Špinavá bavlna a len (barevné).   

6  - BAVLNA 30° 2 5 Špinavá bavlna a len (barevné).   

7 - QUICK - RYCHLÉ PRANÍ 30° 2 2,5 
Lehce znečištěná bavlna a len 
(barevné). 

8  - BAVLNA STUDENÉ PRANÍ 2 5 
Lehce znečištěná bavlna, len a 
barevný textil. Praní bez ohřevu vody. 

9 - MIX - INTENZIVNÍ PRANÍ 60° 2 5 
Znečištěné nebo silně znečištěné, 
skvrny, barevné, bavlna a len. 

10  - SYNTETIKA 60° 2 3 
Špinavá nebo smíšená syntetika. Silonové ponožky,  

blůzy. 

11 - DĚTSKÉ PRANÍ 60° 2 3 
Kojenecké prádlo. Veškeré kojenecké 

prádlo.   

12  - SYNTETIKA 40° 2 3 
Lehce znečištěná syntetika nebo 
smíšená syntetika. 

Silonové ponožky,  
blůzy. 

13  - SPORTOVNÍ ODĚVY 60° 
2 3 Sportovní oděvy. Sportovní nebo džínové 

oděvy. 
14  - SYNTETIKA STUDENÉ 
PRANÍ 

2 3 Lehce znečištěna syntetika nebo 
jemné praní bez ohřevu vody. 

Nylon, ponožky, blůzy. 

15  - ZÁCLONY A ZÁVĚSY 30° 
1 + 2 2 Záclony a závěsy jako jemné praní. Záclony, závěsy a 

jemné prádlo. 

16  - JEMNÉ PRÁDLO 30° 
2 2 Lehce znečištěné, bavlna, barevné, 

syntetika nebo smíšená syntetika, 
jemné praní. 

 
Smíšené hedvábí, 
košile, blůzy, polyester, 
polyamid, smíšené 
tkaniny. 17 - JEMNÉ PRÁDLO STUDENÉ 

PRANÍ 

2 2 Velmi lehce znečištěné, studená 
voda pro bavlnu, syntetika nebo 
smíšená syntetika, jemné praní. 

18  - RUČNÍ PRANÍ 30° 
2 2 Lehce znečištěné, bavlna pro ruční 

praní, barevné, syntetika nebo 
smíšená syntetika. 

 
Ruční praní. 

19  - VLNA 30° 
2 2 Znečištěné, ruční nebo automatické 

praní vlny. 
 
Všechny druhy vlny. 

20  - VLNA STUDENÉ PRANÍ 
2 2 Lehce znečištěné, studená voda, 

ruční a automatické praní vlnu.  
21 - MÁCHÁNÍ Je-li nutné doplňkové máchání, můžete využít tento program pro všechny druhy tkanin.   
22 - ŽDÍMÁNÍ Je-li nutné doplňkové ždímání,  můžete využít tento program pro všechny druhy tkanin. 
23 - VYPOUŠTĚNÍ Tato funkce se používá pro vypouštění špinavé vody z pračky po ukončení praní.  



   12 

KAPITOLA 6: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 
• Odpojte pračku od sítě. 
• Uzavřete přívod vody. 

 
FILTRY PŘÍVODU VODY 
Na konci přívodní hadice pračky, který se připevňuje na kohoutek, a na přívodních ventilech 
jsou filtry, které zabraňují vnikání nečistot a cizích těles ve vodě do pračky. Jestliže do 
pračky nepřitéká dostatečné množství vody, i když je vodovodní kohoutek otevřený, je třeba 
tyto filtry vyčistit. 
 

• Odpojte hadici pro přívod vody. 
• Pomocí kleštiček vyjměte filtry na přívodních ventilech a důkladně je promyjte kartáčem. 
• Vyčistěte filtry přívodní hadice umístěné na straně kohoutku. Předtím je ručně vyjměte 

spolu s těsněním. 
• Po vyčištění filtrů je stejným způsobem nasaďte zpět. 

 

 
 
FILTR ČERPADLA 
Filtr čerpadla prodlužuje životnost čerpadla, které slouží k vypouštění špinavé vody. Filtr zabraňuje 
pronikání nečistot do čerpadla. Doporučuje se čistit filtr čerpadla každé dva až tři měsíce. Při čištění 
filtru čerpadla: 

• Otevřete spodní kryt pomocí držadla. 
• Před otevřením krytu filtru postavte před kryt filtru nádobu na vypuštění zbývající vody z 

pračky. 
• Otočením proti směru hodinových ručiček povolte kryt filtru a vypusťte vodu. 
• Filtr zbavte nečistot. 
• Ručně zkontrolujte otáčení čerpadla. 
• Po vyčištění filtru otáčením po směru hodinových ručiček našroubujte kryt filtru. 
• Spodní kryt opět zaklopte. 
• Nezapomeňte, že pokud jste filtr nenasadili správně, bude unikat voda. 

UPOZORNĚNÍ! 
Nebezpečí opaření! 
Voda v čerpadle může být horká. Před manipulací proto počkejte, dokud nevychladne. 
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ZÁSUVKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK 
V zásobnících nebo v zásuvce zásobníků může postupem času vzniknout sedlina z pracích 
prostředků. Je proto nutné čas od času zásobníky vyjmout a vyčistit. Při vyjmutí zásobníků: 

• Vysuňte zásuvku na konec (obr. 1). 
• Zvedněte přední stěnu zásuvky a zcela ji vysuňte (obr. 2). 
• Vyčistěte starým kartáčkem na zuby a vodou. 
• Zabraňte vniknutí zbytků pracího prostředku do pračky. 
• Po usušení vraťte zásobník do zásuvky stejným způsobem, jakým jste jí vyňali. 

 
 
                                                  Obr. 1             Obr. 2 
ZÁTKA SIFONU 
Vyjměte zásuvku na prací prostředek. Odstraňte zátku sifonu a důkladně očistěte od zbytků aviváže. 
Vraťte zátku sifonu na své místo a zkontrolujte upevnění. 
 
SKŘÍŇ 
Očistěte vnější strany skříně vlažnou vodou a neagresivním čistícím prostředkem. Opláchněte čistou 
vodou a osušte jemnou a čistou utěrkou. 
UPOZORNĚNÍ! 
Nachází-li se pračka v prostředí, kde může teplota klesnout pod 0° C, postupujte následovně: 

• Zapojte pračku do sítě. 
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• Uzavřete přívod vody a vyjměte z něj hadici. 
• Vložte konce odtokové a přívodové hadice do nádoby na zemi. 
• Posuňte programovací ovladač na „Vypouštění“. 
• Rozsvítí se kontrolka připravenosti programu. 
• Spusťte program Vpouštění stisknutím tlačítka Start/pause. 
• Odpojte pračku po ukončení programu (po zhasnutí kontrolky). 

Tento postup odstraní zbytkovou vodu v pračce a zabrání jejímu zamrznutí a případnému poškození. 
Před dalším použitím pračky se ujistěte, že teplota prostředí je vyšší než 0° C. 
 
BUBEN 
Neponechávejte jehly, svorky, mince nebo jiné kovové předměty v pračce. Mohou způsobit rezivění 
v bubnu. K odstranění stop rezivění použijte čistící prostředky bez chlóru. Při čištění dbejte 
doporučení výrobce. Nikdy neodstraňujte stopy rezivění drátěnkou nebo jinými hrubými předměty. 
 
ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE 
Při správném dávkování pracího prostředku by problém s vodním kamenem neměl vzniknout. 
Rozhodnete-li se přesto vodním kámen vyčistit, použijte odstraňovače dostupné na trhu a dbejte 
pokynů výrobce. 
  
UPOZORNĚNÍ! 
Látky na odstranění vodního kamene obsahují kyseliny, které mohou způsobit změny barev vašeho 
prádla a mohou mít i vedlejší účinky na pračku. 
 
KAPITOLA 7: PRAKTICKÉ INFORMACE 
 
Alkoholické nápoje: Skvrnu nejdříve umyjte ve studené vodě, poté aplikujte glycerin s vodou a 
nakonec opláchněte v octové vodě.  
Krém na boty: Skvrnu nejprve patrně oškrábejte, potřete čistícím prostředkem a opláchněte. Pokud 
se postup neosvědčí, použijte směs alkoholu (96%) s vodou v poměru ½ a následně opláchněte 
vlažnou vodou. 
Čaj a káva: Umístěte oděv pod proud tak horké vody, jakou dovoluje typ tkaniny. Je-li to možné, 
vyperte v louhu. 
Čokoláda a kakao: Namočte znečištěné části oděvu do studené vody s mýdlem nebo pracím 
prostředkem a vyperte v tak horké vodě, jakou dovoluje typ textilie. Pokud skvrna neustoupí, otřete ji 
kysličníkem (3%).  
Rajská omáčka: Po oškrábání suchých zbytků, namočte na 30min do studené vody a následně 
vyperte v pracím prostředku. 
Masový vývar: Odstraňte suché zbytky a otřete houbou nebo jemnou utěrkou namočenou ve vlažné 
vodě. Opláchněte v pracím prostředku a vyperte ve zředěném louhu.   
Tukové a olejové skvrny: Otřete zbytky. Opláchněte v pracím prostředku a nakonec vyperte ve 
vlažné mýdlové vodě. 
Hořčice: Použijte glycerin na poskvrněná místa, vyperte ručně s pracím prostředkem a opláchněte. 
Pokud skvrna neustoupí, otřete alkoholem (v poměru ½ v případě syntetických a barevných tkanin). 
Krvavé skvrny: Namočte oděv na 30min do studené vody. Pokud ani poté skvrny nezmizí, namočte 
na 30min do směsi vody a amoniaku (3 polévkové lžíce amoniaku na 4 litry vody).  
Šlehačka, zmrzlina a mléko:  Namočte oděv do studené vody a ručně vyperte s pracím prostředkem. 
Pokud skvrna neustoupí, použijte louh v přiměřeném množství. (Louh nepoužívejte na barevné 
tkaniny). 
Plíseň: Skvrny po plísni je třeba vyčistit co nejdříve. Skvrnu vyperte v pracím prostředku a pokud 
nezmizí, musí být místo ošetřeno kysličníkem (3% roztokem).  
Inkoust: Umístěte poskvrněnou část oděvu pod proud studené vody tak dlouho, dokud neodtéká 
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zcela čistá voda. Následně ručně vyperte ve vodě s citrónovou šťávou a pracím prostředkem. Po 5 
min opláchněte. 
Ovoce: Rozprostřete znečištěnou část oděvu nad nádobou a polévejte studenou vodou. Rozhodně 
nepolévejte horkou vodou. Aplikujte glycerin. Po 1-2 hod propláchněte octovou vodou a vymáchejte. 
Skvrny od trávy: Ručně vyperte poskvrněnou část s pracím prostředkem. Pokud to dovoluje typ 
textilie, vyperte v louhu. Vlněné oděvy properte ručně v roztoku alkoholu s vodou. (V případě 
barevných tkanin v poměru 1:2.) 
Skvrny po olejových barvách: Před zatvrdnutím barvy odstraňte skvrny ředidlem. Poté vyperte 
v pracím prostředku. 
Skvrny po spáleninách:  Dovoluje-li to typ textilie, vyperte v roztoku louhu. Vlněné tkaniny přikryjte 
utěrkou namočenou  do kysličníku a přes další suchou utěrku přežehlete. Po důkladném opláchnutí 
vyperte. 
 
 
 
 
KAPITOLA 8: ODSTRANĚNÍ MENŠÍCH ZÁVAD 
Všechny opravy pračky musí být prováděny autorizovaným servisem. Nedokážete-li závadu odstranit 
sami a pračka vyžaduje opravu, postupujte následovně: 

• Odpojte pračku od proudu. 
• Uzavřete přívod vody. 
• Obraťte se na nejbližší autorizovaný servis. 

 
ZÁVADA MOŽNÁ PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ ZÁVADY 

Pračka nefunguje 

Je odpojená od sítě Zapojte zástrčku do zásuvky 
Je spálená pojistka. Vyměňte pojistku. 
Je odpojená elektřina. Zkontrolujte přívod elektřiny. 
Nestiskli jste tlačítko Start/pause Stiskněte tlačítko Start/pause 
Programovací ovladač je 
v poloze 0 (vypnuto). 

Otočte  ovladačem programů do 
požadované polohy. 

Dvířka nejsou správně zavřená. Zavřete správně dvířka. Zavření 
indikuje slabé cvaknutí. 

Do pračky nepřitéká voda. 

Kohoutek přívodu vody je 
zavřený. 

Otevřete kohoutek. 

Přívodní hadice je ohnutá. Zkontrolujte přívodní hadici. 
Přívodní hadice je ucpaná. Vyčistěte filtry přívodní hadice.  
Filtr přívodního ventilu je 
ucpaný. 

Vyčistěte filtry přívodního 
ventilu.  

Dvířka nejsou správně zavřená. Zavřete dvířka. Zavření indikuje 
slabé cvaknutí. 

Pračka nevypouští vodu 

Vypouštěcí hadice je ucpaná 
nebo ohnutá. 

Zkontrolujte vypouštěcí hadici. 

Je ucpaný filtr čerpadla. Vyčistěte filtr čerpadla.  
Prádlo není v pračce rozložené 
rovnoměrně. 

Rozložte prádlo  v pračce 
rovnoměrně. 

Pračka se klepe 

Nožky pračky nejsou vyvážené. Nastavte nožky. 
Nevyňali jste přepravní šrouby. Vyšroubujte přepravní šrouby. 
V pračce je příliš málo prádla. Toto nebrání pračce ve 

správném fungování. 
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Pračka je přetížena nebo je 
prádlo rozloženo nerovnoměrně. 

Nepřekračujte maximální 
kapacitu pračky a prádlo vždy 
rozložte rovnoměrně. 

Ze zásuvky na prací prostředky 
vytéká pěna. 

Použili jste příliš velké množství 
pracího prostředku. 

Stiskněte tlačítko Start/pause. 
Pěnu odstraníte tak, že lžičku 
aviváže rozředíte v půl litru vody 
a nalijete do zásuvky na prací 
prostředky. Po deseti minutách 
stiskněte tlačítko Start/pause. 
Při dalším praní zvolte správnou 
dávku pracího prostředku. 

Použili jste nevhodný prací 
prostředek. 

Používejte pouze prací 
prostředky určené pro 
automatické pračky. 

Prádlo je špatně vyprané. 

Na zvolený program bylo prádlo 
příliš špinavé. 

Zvolte vhodný program (viz 
Tabulka 1) 

Množství použitého pracího 
prostředku není dostatečné. 

Použijte více pracího 
prostředku, s ohledem na jeho 
druh. 

Prádlo není dobře vyprané. 

Vložili jste do pračky příliš velké 
množství prádla. 

Při plnění pračky prádlem 
nepřekračujte stanovenou 
maximální kapacitu. 

Máte tvrdou vodu. Použijte prací prostředek 
v množství doporučeném 
výrobcem. 

Prádlo není v pračce rozložené 
rovnoměrně. 

Prádlo v pračce rozložte 
rovnoměrně. 

Pračka vypouští vodu ihned po 
napuštění  

Konec vypouštěcí hadice je 
připojen k odpadu příliš nízko. 

Napojte konec vypouštěcí 
hadice ve vhodné výšce.  

Při praní není vidět v bubnu 
žádná voda. 

Toto není závada. Voda je 
v dolní části bubnu. 

- 

Na prádle jsou zbytky pracího 
prostředku. 

Kousky pracího prostředku, 
které se nerozpustí ve vodě, 
mohou na prádle utvořit bílé 
skvrny. 

Nastavte pračku na program 
„máchání“ a vymáchejte prádlo 
znovu, nebo skvrny po uschnutí 
vykartáčujte. 

Na prádle jsou šedivé skvrny. 

Tyto skvrny mohou být 
způsobené olejem, krémem 
nebo masážní emulzí. 

Při příštím praní použijte 
maximální množství pracího 
prostředku, jaké výrobce 
doporučuje. 
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KAPITOLA 9: SYSTÉM AUTOMATICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁVAD 
 
Pračka je vybavená systémy, které provádějí neustálou kontrolu během praní, předcházejí závadám a 
upozorňují, pokud určitá závada nastala. 

KÓD 
ZÁVADY 

HLÁŠENÍ ZÁVADY MOŽNÁ ZÁVADA NÁPRAVA 

Err 01 
Bliká kontrolka 
Start/pause 

Dvířka nejsou správně 
zavřená. 

Správně zavřete dvířka, až uslyšíte 
zacvaknutí. Pokud problém přetrvává, 
odpojte pračku od sítě a obraťte se na 
nejbližší autorizovaný servis. 

Err 02 
Bliká kontrolka 
připravenosti programu 

Hladina vody v pračce 
nedosahuje k topnému 
tělesu. Tlak vody je buď 
nízký nebo kolísá. 

Otočte kohoutek naplno. Zkontrolujte, zda 
teče voda. Pokud problém přetrvává, 
pračka se po chvíli automaticky zastaví. 
Odpojte pračku od sítě, zavřete kohoutek 
a obraťte se na nejbližší autorizovaný 
servis. 

Err 03 
Blikají kontrolky 
Start/pause a 
připravenosti programu 

Čerpadlo nefunguje nebo 
je ucpaný filtr čerpadla. 

Vyčistěte filtr čerpadla. Pokud problém 
přetrvává, obraťte se na nejbližší 
autorizovaný servis.  

Err 05 
Blikají kontrolky 
dokončení programu a 
Start/pause 

Závada topného tělesa 
pračky nebo tepelného 
čidla. 

Pračku vypněte, odpojte pračku od sítě, 
zavřete kohoutek a obraťte se na nejbližší 
autorizovaný servis. 

Err 06 
Bliká kontrolka 
dokončení programu 

Nefunguje motor. 

Err 07 

Bliká kontrolka 
Start/pause a svítí 
kontrolka dokončení 
programu 

Nefunguje elektronika. 

Err 08 

Svítí kontrolka 
Start/pause a bliká 
kontrolka dokončení 
programu 

Závada. 

Err 09 
Svítí kontrolky dokončení 
programu 

Napětí v síti je příliš 
vysoké nebo příliš nízké. 

Pokud je napětí v síti nižší než 150 
V nebo vyšší než 260 V, pračka se 
automaticky zastaví. Jakmile se napětí 
vrátí do normálu, pračka začne zase 
fungovat běžný způsobem. 
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KAPITOLA 10: MEZINÁRODNÍ SYMBOLY PRO PRANÍ 
 

 
Požadovaná teplota při 
praní 

Praní není možné 
(pouze ruční praní) 

Žehlit jen při mírné 
teplotě 

Žehlit jen při mírně 
vysoké teplotě. 

 

 
Žehlit jen při vysoké 
teplotě. 

Nežehlit Neždímat Sušte na ramínku 

 

 
Sušte na šňůře Sušte naležato Nebělit Vhodné k bělení 
 

 
Toto vše jsou symboly pro chemické čištění. Písmena určují, jaký čisticí prostředek se má použít. 
Oděvy označené těmito symboly neperte v pračce, není-li na visačce řečeno jinak. 
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