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Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny.
To montáž usnadní a zajistí, že je pračka správně a bezpečně 
nainstalována. Po provedení montáže tyto pokyny ponechejte v 
blízkosti pračky pro budoucí nahlédnutí.
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추가선택 예약

Systém pfiímého pohonu bubnu
Moderní bezkartáãkov˘ stejnosmûrn˘ elektromotor pohání buben
pfiímo, bez fiemene a fiemenice.

Systém ovládání rychlosti otáãení bubnu s
nízkou hluãností
Snímáním mnoÏství náplnû a vyváÏením skuteãnû minimalizuje
úroveÀ hluku pfii odstfieìování.

Dûtská pojistka
Dûtská pojistka zabraÀuje, aby dûti nemohly bûhem provozu praãky
stisknutím kteréhokoliv tlaãítka zmûnit nastaven˘ program praní.

Hospodárnûj‰í, inteligentní systém praní
Inteligentní systém praní zji‰Èuje velikost náplnû a teplotu vody a
podle toho optimalizuje úroveÀ (mnoÏství) vody a dobu praní, ãím
minimalizuje spotfiebu el.energie a vody.

Zabudovan˘ ohfiívaã
Vnitfiní ohfiívaã automaticky ohfiívá vodu na nejlep‰í teplotu podle
zvoleného cyklu.

Ochrana proti pomaãkání
Pomaãkání prádla je minimalizováno stfiídáním rotace bubnu.

6 Motion
Praãka je schopna provádût rÛzné pohyby bubnu nebo kombinaci
rÛzn˘ch pohybÛ v závislosti na zvoleném programu praní.
V kombinaci s fiízenou rychlostí Ïdímání a schopností bubnu otáãet se
doleva i doprava se v˘raznû zlep‰uje v˘kon praní a dosahuje se vÏdy
dokonal˘ch v˘sledkÛ.

Charakteristika
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DÛleÏité bezpeãnostní pokyny

V zájmu vlastního bezpeãí pfiesnû dodrÏujte pokyny v tomto návodu, abyste minimalizovali riziko
poÏáru nebo v˘buchu, zásahu el. proudem, ‰kody na majetku, poranûní nebo úmrtí.

P¤EâTùTE SI VE·KERÉ POKYNY A VYSVùTLENÍ T¯KAJÍCÍ SE INSTALACE
P¤ED POUÎITÍM

V¯STRAHA

Pfii nedodrÏení pokynÛ hrozí úmrtí nebo váÏné poranûní.

Va‰e bezpeãí i bezpeãí osob v okolí je velmi dÛleÏité.
V tomto návodu i pfiímo na pfiístroji jsme poskytli fiadu dÛleÏit˘ch bezpeãnostních upozornûní.
VÏdy ãtûte a respektujte v‰echna bezpeãnostní upozornûní.

Toto je symbol upozornûní.
UpozorÀuje na riziko, které mÛÏe vést k úmrtí nebo poranûní vás nebo osob v okolí.
V‰echny bezpeãnostní pokyny budou oznaãeny symbolem a slovem NEBEZPEâÍ,
V¯STRAHA nebo UPOZORNùNÍ.

Tato slova mají následující v˘znam:

V¯STRAHA

Pfii nedodrÏení pokynÛ hrozí lehké poranûní nebo po‰kození produktu.

Ve‰keré bezpeãnostní pokyny upozorÀují, jaké riziko hrozí, jak sníÏit nebezpeãí poranûní, a co
se mÛÏe stát pfii jejich nerespektování.

UPOZORNùNÍ

Pfii nedodrÏení pokynÛ hrozí úmrtí nebo váÏné poranûní.

NEBEZPEâÍ
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DÛleÏité bezpeãnostní pokyny

K minimalizaci rizika poÏáru úrazu elektrick˘m proudem, po‰kození zdraví osob pouÏívajících
praãku, dodrÏujte základní pokyny, vãetnû následujících:

V¯STRAHA

• Pfied instalací zkontrolujte, zda produkt
není po‰kozen. Pokud ano, neinstalujte jej.

• Praãku neinstalujte v místech, kde by byla
vystavena pÛsobení povûtrnostních vlivÛ.

• Nepokou‰ejte se zasahovat do
ovládacích prvkÛ.

• Neopravujte nebo nevymûÀujte Ïádné
díly praãky, ani nedûlejte Ïádné servisní
práce, pokud to není zvlá‰È doporuãeno
v pokynech pro údrÏbu uÏivatelem nebo
v pokynech pro opravy uÏivatelem,
kter˘m rozumí a má k jejich provedení
odborné zku‰enosti.

• V bezprostfiední blízkosti praãky a v jejím
okolí neskladujte hofilavé materiály, jako
cupanina, papír, hadry, chemikálie, atd.

• Zafiízení není urãeno pro pouÏití mal̆ mi
dûtmi nebo nemohoucími osobami bez
dozoru. Nedovolte dûtem, aby si hráli na
tomto ãi jiném zafiízení, s ním nebo uvnitfi nûj.

• Nenechávejte domácí zvífiata v blízkosti
praãky.

• Nenechávejte otevfiena dvífika plnícího
otvoru. Otevfiená dvífika lákají dûti houpat se
na nich nebo vlézt dovnitfi praãky.

• Nikdy nesahejte dovnitfi praãky, pokud je
buben v pohybu. Poãkejte, aÏ se buben
úplnû zastaví.

• Praní mÛÏe sníÏit úãinnost úpravy prádla
sniÏující jeho hofilavost.

• Dvífika mohou b˘t horká, perete-li prádlo
na vy‰‰í teplotu. Nedot˘kejte se jich.

• Pfied odstavením pfiístroje z provozu
nebo pfied jeho likvidací demontujte
dvefie a odstfiihnûte síÈov˘ kabel tak, aby
jiÏ nemohl b˘t pouÏit.

• V praãce neperte nebo neodstfieìujte
textilie, které byly ãi‰tûny, namoãeny nebo

potfiísnûny hofilav˘mi nebo v˘bu‰n˘mi
látkami (jako je vosk, oleje, barvy, benzin,
odma‰Èovací kapaliny, roztoky pro suché
ãi‰tûní, petrolej, atd.) - mohou se vznítit
nebo explodovat. Olej mÛÏe zÛstat v bubnu
bûhem celého cyklu, coÏ bude mít za následek
poÏár pfii su‰ení. Proto do praãky nevkládejte
odûvy potfiísnûné olejem.

• Peãlivû dodrÏujte pokyny k praní a
zacházení s textiliemi (symboly praní,
ãi‰tûní) od v˘robce textilie.

• Dvífika praãky nezavírejte
pfiibouchnutím, ani se je násilím
nesnaÏte otevírat, jsou-li uzamãené.
Praãka se tak mÛÏe po‰kodit.

• Nesahejte na dvífika, perete-li na vy‰‰í teplotu,
nohou b˘t horká.

• Ke sníÏení moÏností rizika úrazu
elektrick˘m proudem vytáhnûte vidlici
síÈové ‰ÀÛry ze zásuvky nebo odpojte
praãku z el. sítû vy‰roubováním pojistky
nebo vypnutím jistiãe v bytovém
(domovním) rozvadûãi pfied kaÏd˘m
ãi‰tûním nebo údrÏbou praãky.

• Nikdy se nepokou‰ejte pouÏívat praãku,
byla-li po‰kozená, má vadné funkce, je
ãásteãnû rozebraná nebo má chybûjící
nebo zlomené díly, vãetnû po‰kozené
síÈové ‰ÀÛry s vidlicí.

• SíÈov˘ kabel odpojte vytaÏením ze zásuvky,
nikoliv taháním za ‰ÀÛru.

• Aby se sníÏilo riziko zranûní osob,
dodrÏujte ve‰keré doporuãené
bezpeãnostní postupy v daném odvûtví,
vãetnû pouÏívání rukavic s dlouh˘mi
rukávy a ochrann˘ch br˘lí. NedodrÏení
v‰ech bezpeãnostních upozornûní v tomto
návodu by mohlo zpÛsobit po‰kození
majetku, zranûní osob nebo smrt.

■ Základní bezpeãnostní opatfiení



6

DÛleÏité bezpeãnostní pokyny

■ Následující pokyny uschovejte

Nesprávné pfiípojení zemnícího vodiãe praãky mÛÏe zpÛsobit úraz el.proudem. Jste-li na
pochybách, je-li praãka správnû uzemnûna, nechte si ji zkontrolovat odborn˘m
elektroinstalatérem nebo v servisu. NemûÀte sít’ovou ‰ÀÛru s vidlicí, dodanou s praãkou -
nevyhovuje-li vidlice, musí v˘mûnu celé ‰ÀÛry provést odborn˘ pracovník (elektrikáfi).

POKYNY K UZEMNùNÍ
Tato praãka musí b˘t uzemnûna. V pfiípadû závady nebo selbání ãinnosti uzemnûní  sniÏuje
riziko úrazu elektrick˘m proudem tím, Ïe umoÏní projít el. proud cestou nejmen‰ího odporu.
Tato praãka je vybavena sít’ovou ‰ÀÛrou s ochrann˘m uzemÀovacím vodiãem a vidlicí s
ochrann˘m kolíkem. Vidlice se mÛÏe zasouvat pouze do odbornû instalované uzemnûné
záusvky odprovídající v‰em místním pfiedpisÛm a nafiízením.
• NepouÏívejte Ïádné rozdvojky, ,,tzv. zlodûjky” a jiné typy sít’ov˘ch rozboãovaãÛ, které nejsou

uzemnûny, nebo jakkoliv uzemnûní.
• Nejste-li si jisti, Ïe máte zásuvky správnû uzemnûné, porad’te se v odborné elektrotechnické

instalaãní firmû.

V¯STRAHA

• Pfied odstavením pfiístroje z provozu
nebo pfied jeho likvidací demontujte
dvefie a odstfiihnûte síÈov˘ kabel tak,
aby jiÏ nemohl b˘t pouÏit.

• Pokud do‰lo k zaplavení v˘robku
vodou, kontaktujte prosím servisní
stfiedisko. Riziko úrazu elektrick˘m
proudem a poÏáru.

• NepouÏívejte staré hadice pro pfiívod
vody. PouÏijte hadici, která byla v
balení nebo je nová.

• Ke sníÏení rizika poranûní osob,  je
nutné dodrÏovat v‰echny doporuãené
bezpeãnostní postupy, vãetnû
pouÏívání ochrann˘ch rukavic a br˘lí.
NedodrÏení bezpeãnostních  upozornûní v
této pfiíruãce mÛÏe mít za následek ‰kody na
majetku, zranûní nebo smrt.

• Netlaãte pfiíli‰ na dvífika, kdyÏ jsou
otevfiená. Mohlo by dojít k pfievrhnutí
spotfiebiãe.

• Tento pfiístroj mÛÏe b˘t
obsluhován dûtmi ve vûku od 8 let
v˘‰e nebo osobami se sníÏen˘mi
fyzick˘mi, smyslov˘mi nebo
du‰evními schopnostmi nebo
nedostatkem zku‰eností a
znalostí, pokud jsou pod
dohledem nebo jim byly
poskytnuty instrukce t˘kající se
pouÏívání spotfiebiãe bezpeãn˘m
zpÛsobem a pokud tyto osoby
byly seznámeny s riziky obsluhy.
Dûti si nesmí se spotfiebiãem hrát.
âi‰tûní a uÏivatelskou údrÏbu dûti
nesmí provádût bez dozoru. 
Dûti mlad‰í 3 let nepou‰tûjte ke
spotfiebiãi nebo je mûjte pod
neustál˘m dohledem.

K minimalizaci rizika poÏáru úrazu elektrick˘m proudem, po‰kození zdraví osob pouÏívajících
praãku, dodrÏujte základní pokyny, vãetnû následujících:

V¯STRAHA
■ Základní bezpeãnostní opatfiení
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DÛleÏité bezpeãnostní pokyny

Aby nedo‰lo ke vzniku poÏáru uvnitfi bubnu, dodrÏujte následující pokyny:

• Nevkládejte do su‰iãky pfiedmûty,
které byly potfiísnûny kuchyÀsk˘m
olejem nebo které jím nasákly.
UvolÀují v˘pary, které by mohly
zpÛsobit poÏár.
Pfiedmûty zneãi‰tûné od oleje se mohou
samovolnû vznítit, pfiedev‰ím pokud jsou
vystaveny pÛsobení zdroje tepla, jako
napfiíklad v su‰iãce.
Pfiedmûty se zahfiejí, coÏ vede k oxidaci
oleje. Pfii oxidaci se uvolÀuje teplo. Pokud
tepl˘ vzduch nemÛÏe unikat, mohou
pfiedmûty dosáhnout teploty vznícení a
zaãít hofiet. Pokud jsou pfiedmûty
naskládány na sebe, nemÛÏe teplo unikat,
a hrozí tedy nebezpeãí vzniku poÏáru.
Pfiedmûty kontaminované kuchyÀsk˘m
olejem nebo lakem na vlasy je pfied
su‰ením v su‰iãce tfieba vyprat v horké
vodû s pfiídavkem vy‰‰í neÏ bûÏné dávky
pracího prostfiedku. Riziko poÏáru se tak
ãásteãnû, nikoli v‰ak zcela, sníÏí.
Ke sníÏení teploty pfiedmûtÛ v su‰iãce je
tfieba vyuÏít ochlazovací cyklus.
Pfiedmûty nesmí b˘t pfii vytahování ze
su‰iãky pfiíli‰ horké ani nesmí b˘t horké
pfiedmûty skládány na sebe.

• Nevkládejte do su‰iãky pfiedmûty,
které byly pfiedtím ãi‰tûny, vyprány
nebo postfiíkány
benzínem/gazolinem, ãisticími
fiedidly nebo jin˘mi látkami, které se
mohou vznítit nebo explodovat, ani
látky, které jimi mohly nasáknout. 
K vysoce hofilav˘m látkám bûÏnû
pouÏívan˘m v domácnostech patfií
aceton, alkohol, benzín, gazolin, kerosin,
odstraÀovaã skvrn (nûkteré znaãky),
terpent˘n, vosky a odstraÀovaãe vosku.

• V su‰iãce nelze su‰it na vy‰‰í
teplotu pfiedmûty obsahující
pûnovou gumu (latexová pûna) ani
jiné pogumované materiály. Materiály
s obsahem gumové pûny se mohou
zahfiíváním samovolnû vznítit a zpÛsobit
poÏár.

• Bûhem su‰icího cyklu je zakázáno
pouÏívat ke sníÏení pÛsobení
statické elektfiiny zmûkãovadla
nebo obdobné produkty, které nebyly
doporuãeny v˘robcem daného
zmûkãovadla nebo v˘robku.

• V su‰iãce nelze su‰it osobní prádlo
s kovov˘mi v˘ztuhami.
Pokud se kovové v˘ztuhy bûhem su‰ení
uvolní, mÛÏe dojít k po‰kození su‰icího
bubnu. Pokud je k dispozici su‰icí rám,
lze jej pouÏít.

• V su‰iãce nelze su‰it umûlohmotné
pfiedmûty, jako napfiíklad sprchové
pokr˘vky hlavy nebo dûtské plenky
s vodûodolnou vrstvou.

• V su‰iãce nelze su‰it pfiedmûty s
pogumovan˘m rubem, obleãení,
pfiikr˘vky nebo pol‰táfie naplnûné
pûnovou gumou, gumové boty ani
pogumovanou sportovní obuv.

■ Bezpeãnostní pokyny k pouÏívání
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■ Název : Automatická praãka s pfiedním plnûním

■ Napájení : 220 - 240 V~, 50 Hz

■ Rozmûry (‰ x hl. x v) : 600 mm 640 mm 850 mm

■ Hmotnost : 72 kg

■ Pfiíkon max. : 2100W (Praní) / 1500 W (Su‰ení) 

■ Kapacita praní : 8 kg (Praní) / 6 kg (Su‰ení) 

■ Povolen˘ tlak vody : 100 - 1000 kPa (1,0 - 10,0 kgf / cm2)

� Informace pro zákaznáky t˘kající se Hlukové normy EN 60704
Dohodnutá hodnota akustického hluku tohoto v˘robku je uvedena níÏe v tabulce.
To je v souladu s hodnotou A akustické síly s odvoláním na akustickou sílu 1pW.

� Hodnota hluku :

Zmûny vnûj‰ího provedení (vzhledu) a technick˘ch údajÛ za úãelem zv˘‰ení jakosti,
vyhrazeny.

V˘suvn˘ zásobník
(na prací prostfiedek
a zmûkãovaã prádla)

Odtoková
hadice

Pfiepravní ‰roub Sít’ová ‰ÀÛra s vidlicí

Ovládací panel

Filtr odtokového ãerpadla

Polohovatelná noÏka Víko spodního krytu

Hadice pfiívodu vody MontáÏní klíã

Po‰kozenou sít’ovou ‰ÀÛru smí
vymûnit v˘robce nebo jím povûfien˘
(autorizovan˘) servis nebo osoba s
odbornou zpÛsobilostí, aby se
zabránilo nebezpeãí úrazu el.
proudem.

Buben

Dvífika praãky Zátka odtok. hadiãky
ãerpadla

Praní Odstfiedûní

56dB(A) 76dB(A)

Technické údaje

■ Pfiíslu‰enství
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■ Odstranûní obalu

1. OdstraÀte lepenkovou krabici a obal z
polystyrenu Styrofoam.

2. Praãku zvednûte a odstraÀte základní
obal.

3. OdstraÀte pásku upevÀující napájecí
kabel a vypou‰tûcí hadici.

4. Vyjmûte pfiívodní hadici z bubnu.

1. Od‰roubujte 4 ‰rouby pomocí
montáÏního klíãe, dodaného v
pfiíslu‰enství.

2. 4 ‰rouby vytáhnûte spolu s pryÏov˘mi
zátkami, mírn˘m otáãením zátek.

3. Otvory po ‰roubech zalepte dodan˘mi
záslepkami.

K ochranû pfied po‰kozením vnitfiních ãástí bûhem pfiepravy, jsou tyto zaji‰tûny 4 ‰rouby.
Pfied uvedením praãky do provozu odstraÀte tyto ‰rouby spolu s pryÏov˘mi zátkami. Pokud
by ‰rouby nebyly odstranûny, zpÛsobí velk˘ hluk, vibrace a závady v ãinnosti pfii uvedení
do provozu.

■ Transportní ‰rouby

Pfiepravní ‰roub

Praãka

MontáÏní klíã

Dolní ãást obalu

Instalace

POZN.
• Po vyrovnání nechejte klíã v

základním balení.

POZN.
• Ponechte si pfiepravní ‰rouby pro

budoucí pouÏití.

V¯STRAHA
• Balicí materiál (napfi. fólie, styropor) mohou b˘t pro dûti nebezpeãné. 

Hrozí nebezpeãí zadu‰ení! V‰echen balicí materiál dobfie uloÏte mimo dosah dûtí.
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• Sklon podlahy :
Povolen˘ sklon podlahy pod praãkou je do 1°

• Zásuvka el.sítû :
Musí se nacházet do 1,5 m od kaÏdé strany umístûné
praãky. NepfietûÏujte zásuvku pfiipojením více neÏ
jednoho spotfiebiãe.

• Dal‰í vzdálenosti :
PoÏaduje se vzdálenost od stûny, dvefií a podlahy:
vzadu: 10 cm; vpravo a vlevo : 2 cm. Nikdy
nepokládejte prací prostfiedky na vrchní stranu praãky.
Mohla by se po‰kodit povrchová úprava a ovládací
prvky praãky.

■ PoÏadavky na místo instalace praãky

Umístûní

Umístûní

Usaìte praãku na rovné pevné podlaze.
Ujistûte se, Ïe proudûní vzduchu v blízkosti praãky není naru‰ováno koberci, pokr˘vkami atd.
• Zásadnû neupravujte nerovnosti podlahy vkládáním kusÛ dfieva, lepenky nebo podobného

materiálu pod praãku.
• Nelze-li se vyhnout instalaci praãky v blízkosti plynového sporáku nebo bûÏn˘ch kamen, musí

b˘t mezi praãku a zdrojem tepla vloÏena izolaãní deska (85 x 60 cm) s povrchem u topného
tûlesa potaÏen˘m hliníkovou fólií.

• Praãka nesmí b˘t instalována v místnostech, kde teplota klesá pod bod mrazu.
• Zajistûte prosím, aby byla praãka po instalaci snadno pfiístupná technikovi pro pfiípad opravy.
• PfiiloÏen˘m montáÏním klíãem upravte v˘‰ku v‰ech ãtyfi nohou tak, aby byla praãka pevnû

usazena a aby mezi horní deskou praãky a pracovní deskou zÛstala mezera pfiibliÏnû 20 mm.

PodloÏka

cca. 2cm

Instalace



11

• NepouÏívejte Ïádné prodluÏovací kabely nebo rozdvojky.
• Po‰kozenou síÈovou ‰ÀÛru musí vymûnit v˘robce nebo povûfien˘ (autorizovan˘ ) servisní

pracovník nebo podobná odbornû zpÛsobilá osoba, aby se zabránilo nebezpeãí úrazu.
• Po ukonãení provozu vÏdy vytáhnûte vidlici síÈové ‰ÀÛry ze zásuvky a zastavte pfiívod vody.
• Praãka musí b˘t pfiipojena pouze k fiádnû uzemnûné síÈové zásuvce, zapojené podle platn˘ch

pfiedpisÛ.
• Praãka musí b˘t umístûna tak, aby byla vidlice síÈové ‰ÀÛry zapojené v zásuvce snadno

dostupná.
• Opravy praãky mÛÏe provádût pouze kvalifikovan˘ personál. Opravy provádûné nezku‰en˘mi

osobami mohou zpÛsobit zranûní nebo závaÏné po‰kození. Kontaktujte své místní servisní
stfiedisko.

• Neinstalujte praãku v místnostech, kde by mohly teploty klesnout pod bod mrazu. Zamrzlé
hadice mohou tlakem prasknout. Pfii teplotách pod bodem mrazu mÛÏe b˘t sníÏena
spolehlivost elektronické fiídící jednotky.

• JestliÏe je zafiízení dodáno v zimních mûsících a teploty jsou pod nulou: Umístûte praãku na
nûkolik hodin v pokojové teplotû pfiedtím, neÏ ji uvedete do provozu.

Elektrické pfiipojení

Instalace

UPOZORNùNÍ
UPOZORNùNÍ k napájecímu kabelu
U vût‰iny spotfiebiãÛ se doporuãuje zapojení do vyhrazeného okruhu; tzn. samostatn˘
napájecí okruh, kter˘ napájí pouze dané zafiízení a nemá Ïádné dal‰í v˘stupy nebo
vûtvení. Pro va‰i úplnou informovanost se obraÈte na stránku se specifikacemi této
uÏivatelské pfiíruãky. NepfietûÏujte síÈové zástrãky. PfietíÏené, uvolnûné nebo
po‰kozené síÈové zástrãky, prodluÏovací kabely, roztfiepené napájecí kabely nebo
po‰kozené nebo prasklé pojistky kabelÛ jsou nebezpeãné. Kterákoli z tûchto závad
mÛÏe zpÛsobit úraz elektrick˘m proudem nebo poÏár. Pravidelnû kontrolujte napájecí
kabel va‰eho spotfiebiãe a pokud jeho vzhled naznaãuje po‰kození nebo chátrání,
odpojte jej, pfieru‰te pouÏívání spotfiebiãe a nechte jej nahradit pfiíslu‰n˘m náhradním
dílem od autorizovaného servisu. ChraÀte napájecí kabel pfied fyzick˘m i mechanick˘m
po‰kozením jako je zkroucení, zauzlení, pfiiskfiípnutí, pfiivfiení do dvefií nebo ‰lápnutí na
nûj. Vûnujte zvlá‰tní pozornost pfiípojkám, síÈov˘m zástrãkám a místu, kde kabel
vystupuje ze spotfiebiãe.

Pokud je pfiístroj napájen z prodluÏovací ‰ÀÛry nebo zafiízení s pfienosnou elektrickou
zásuvkou, musí b˘t prodluÏovací ‰ÀÛra na zafiízení s pfienosnou elektrickou zásuvkou
umístûna tak, aby nebyla vystavena moÏnému postfiíkání nebo vlhkosti.

UPOZORNùNÍ
• Pfiístroj není urãen pro pouÏívání dûtmi, popfiípadû za dozoru dospûlou osobou.
• Nedovolte , aby si dûti hrály s praãkou, na praãce nebo uvnitfi.
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Vrchní ãás pfiechodky
tûsnûní

matice

pfiívod

upevÀovací ‰roub

1. Od‰roubujte kruhovou desku adaptéru a
4 pfiidrÏovací ‰rouby adaptéru.

2. Natlaãte adaptér na konec kohoutu,
aby pryÏové tûsnûní vytvofiilo
vodotûsnou pfiípojku. Utáhnûte
kruhovou desku adaptéru a 4 ‰rouby.

3. Natlaãte pfiívodní hadici vody svisle
nahoru, aby pryÏové tûsnûní v hadici
mohlo zcela pfiiléhat na kohout, a poté ji
utáhnûte ‰roubováním doprava.

• Tlak v pfiívodu vody musí b˘t v rozsahu 100 kPa aÏ 1000 kPa.
• Pfii pfiipojování hadice pfiívodu vody ji nestahujte ani ji k pfiívodnímu kohoutu ne‰roubujte pfies

závit .
• Pfievy‰uje-li tlak v pfiívodu vody 1 MPa, je nutné namontovat pfied pfiívod k praãce redukãní

zafiízení.
• Pravidelnû kontrolujte stav hadice a v pfiípadû nutnosti ji vymûÀte.

Typ-A : Pfiipojení ‰roubové hadice ke kohoutu se závitem

• Na‰roubujte hadicovou pfiípojku na
pfiívodní kohout vody.

■ Pfiipojení hadice pfiívodu vody

Krok 1 : Zkontrolujte pfiívodní hadici s pryÏov˘m tûsnûním

Krok 2 : Pfiipojte hadici k vodovodnímu kohoutu

• Dvû pryÏová tûsnûní se dodávají s
pfiívodními hadicemi vody.
PouÏívají se pro zamezení vodním
prÛsakÛm. Ovûfite, zda je pfiipojení ke
kohoutÛm dostateãnû tûsné.

koncovka

tûsnûní

Typ-B : Pfiipojení ‰roubové hadice ke kohoutu bez závitu

Instalace
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Vodorovn˘ 
kohout

Kohout s
prodlouÏením

Kohout se 
ãtvercov˘m ústím

PouÏívané vodorovné kohouty

1. Od‰roubujte kruhovou desku adaptéru
a 4 pfiidrÏovací ‰rouby adaptéru.

2. Je-li kohout pfiíli‰ velk˘, aby pasoval na
adaptér, odstraÀte vodící desku.

3. Natlaãte adaptér na konec kohoutu,
aby pryÏové tûsnûní vytvofiilo
vodotûsnou pfiípojku. Utáhnûte
kruhovou desku adaptéru a 4 ‰rouby.

4. Stáhnûte západkovou desku pfiípojky
dolÛ, natlaãte pfiívodní hadici na
adaptér a uvolnûte západkovou desku
pfiípojky. Ovûfite, zda se adaptér usadil
na místû.

stfiední pfiechodka

redukãní díl

Západková deska

Typ-C : Pfiipojení hadice s rychlospojkou ke kohoutu bez závitu

Krok 3 : Pfiipojte hadici k podloÏce
• Pfiesvûdãete se, Ïe na hadici nejsou

Ïádné smyãky, zalomení nebo stisknutí.

Instalace

POZN.
• Pokud po pfiipojení voda uniká z hadice, opakujte stejné kroky. Pro pfiívod vody pouÏijte

nejstandardnûj‰í typ kohoutku. V pfiípadû, Ïe je kohoutek hranat˘ nebo pfiíli‰ velk˘, pfied
instalací kohoutku na mezikus odstraÀte vymezovací krouÏek.

POZN.
• Po pfiipojení hadice k vodovodu,

pusÈte vodu a propláchnûte ji.
Následnû odstraÀte zbylé neãistoty z
vodovodního potrubí a pfiívodní hadice.
NapusÈte vodu do nûjaké nádoby a
zkontrolujte její teplotu.
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� MontáÏ odtokové hadice

• Odtoková hadice nesmí b˘t pfiipojená
v˘‰e neÏ100 cm nad podlahou.

• Odtokovou hadici je nutné správnû
upevnit vÛãi samovolnému uvolnûní ;
únikem odtokové vody by se mohla
po‰kodit podlaha.

• Je-li odtoková hadice pfiíli‰ dlouhá,
nepokládejte ji na praãku; zpÛsobilo by
to nadmûrn˘ hluk.

• Pfii montáÏi odtokové hadice zajistûte její
koncovku lankem (fietízkem apod.) v
místû zaústûní do odtoku.

• Správné upevnûní odtokové hadice
ochrání podlahu pfied po‰kozením
odtokovou vodou.

Asi 100 cm

Asi 145 cm

Asi 105 cm

m
ax

. 1
00

 c
m

vana

drÏák
hadice

páska

max. 100 cm

max. 100 cm

Instalace
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• KfiíÏová kontrola ustavení
Zatlaãením na horní ãást praãky v
protilehl˘ch rozích (úhlopfiíãnû) se praãka
nesmí „houpat" (zkontrolujte v obou
smûrech). Houpá-li se praãka pfii zatlaãení
na úhlopfiíãnû protilehlé rohy, sefiiìte
polohu (v˘‰ku noÏek) znovu.

2. Není-li podlaha rovná, sefiiìte polohu praãky
do roviny pomocí polohovateln˘ch noÏek .
(Pod noÏky nevkládejte Ïádné dal‰í
podloÏky, kousky dfieva apod.). Ujistûte se ,
Ïe v‰echny 4 noÏky jsou stabilní a spoãívají
na podlaze. Zkontrolujte vodorovnou a
svislou polohu praãky pomocí vodováhy.

1. Správné, vodorovné a svislé ustavení praãky
zamezí nadmûrnému hluku a vibracím pfii
provozu.Praãku instalujte na rovném a pevném
povrchu podlahy, pfiednostnû v rohu místnosti.

■ Vyrovnání praãky

• Jakmile bude podloÏka vyrovnaná,
utáhnûte pojistné matice smûrem k
základnû podloÏky.
V‰echny pojistné matice musí b˘t utaÏené.

zvednûte SniÏte

Pojistná
matice

fiádnû utáhnûte
v‰echny 4
pojistné matice

Instalace

POZN.
Pokud se praãka instaluje na vyv˘‰ené základnû, pro vylouãení rizika pádu je nutné ji
bezpeãnû upevnit.

POZN.
• Dfievûné podlahy nebo podlahy zavû‰eného

typu mohou pfiispût k v˘razn˘m vibracím a
chybám z nevyváÏenosti.
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Pevné podlahy

Dfievûné podlahy

• Povrch podlahy, na kterou se praãka instaluje, musí b˘t ãist˘, such˘ a vodorovn˘.

• Instalujte praãku na rovnou pevnou podlahu.

Podlahy s dlaÏbou (klouzavé podlahy).
• Umístûte v‰echny nohy pfiístroje na podloÏku Tread Mate a zvednûte jej na vyhovující v˘‰ku.

(Nastfiíhejte podloÏku Tread Mate na ãtverce 70x70 mm a pfiilepte je na suché dlaÏdice v
místû, kde má b˘t pfiístroj umístûn.)

• PodloÏka Tread Mate je z pfiilnavého materiálu pouÏívaného na Ïebfiíky a schody kter˘
zabraÀuje sklouznutí.

• Dfievûné podlahy jsou velmi náchylné k pfienosu vibrací.

• V zájmu zamezení vibracím Vám doporuãujeme navléknout na 
v‰echny ãtyfii nohy pryÏové návleky o síle nejménû 15 mm a 
zajistit je nejménû dvûma podlaÏnicemi se ‰rouby.

• Je-li to moÏné, instalujte praãku v jednom z rohÛ místnosti, kde je podlaha pevnûj‰í.

• Nasazením pryÏov˘ch návlekÛ omezíte vibrace.

• PryÏové návleky lze objednat prostfiednictvím oddûlení náhradních souãástí LG.
(ãíslo souãásti 4620ER4002B)

PryÏov˘ návlek

Instalace

POZN.
• Správné umístûní a nastavení svislé polohy praãky je pfiedpokladem dlouhého, správného

a spolehlivého provozu.

• Praãka musí b˘t zcela svislá a musí pevnû setrvávat ve své poloze.

• Pfii zatíÏení rohÛ se praãka nesmí viklat.

• Povrch podlahy, na kterou se praãka instaluje, musí b˘t ãist˘ a nesmí obsahovat vosk ani
jiná maziva.

• Nenechávejte noÏky praãky zvlhnout. JestliÏe noÏka praãky zvlhne, mÛÏe pfiístroj klouzat.
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� Provoz praãky

2. Otevfiete dvífika a vloÏte prádlo.

1. Prádlo roztfiiìte.
(Viz strana 18)

3. Stisknûte hlavní vypínaã.

4. Vyberte program.
(Viz strana 19~21)

5. Pfiidejte prací prostfiedek.
(Viz strana 29~30)

6. Stisknûte tlaãítko „Start/Pauza“.

Nyní vyberte moÏnosti
(Viz strana 23~28)
■ Dodateãn˘ program

■ Teplota

■ Rychlost Ïdímání

■ Jiné funkce

PouÏívání praãky
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■ Péãe o prádlo pfied praním

3. Péãe o prádlo pfied vloÏením dávky do praãky
V jedné náplni kombinujte velké a malé kousky prádla. Nejdfiíve vloÏte
velké kusy. Velk˘ch kusÛ by nemûlo b˘t více neÏ polovina náplnû.
Neperte jednotlivé kusy prádla. MÛÏe to zpÛsobit nevyváÏenost náplnû.
Pfiidejte jeden nebo dva podobné kusy prádla.

• Zkontrolujte v‰echny kapsy, jsou-li prázdné. Pfiedmûty, jako hfiebíky,
vlasové sponky, zápalky, pera, mince a klíãe mohou po‰kodit jak
prádlo, tak praãku.

• Uzavfiete zdrhovadla (zipy), zapnûte háãky a zavaÏte ‰ÀÛrky, aby se
nezamotaly s ostatním prádlem.

• PfiedbûÏnû o‰etfiete ‰pinavá místa a skvrny, na místech jako jsou
límce a manÏety rukávÛ pomocí vodního roztoku pracího prostfiedku a
kartáãku nebo houby, za úãelem napomoci úplnému odstranûní
neãistot a skvrn v pracím cyklu.

• Aby nedo‰lo k po‰kození tûsnûní dvífiek a prádla, ujistûte se, Ïe mezi
tûsnûním a dvífiky bubnu není zachyceno Ïádné prádlo.

• Zkontrolujte záhyby na tûsnûní dvífiek, zda zde nebyly zachyceny
malé pfiedmûty.

• Zkontrolujte, zda v bubnu nezbyl Ïádn˘ kousek prádla. Prádlo, které
by náhodnû zÛstalo v praãce, mÛÏe b˘t po‰kozeno (napfi. se mÛÏe
srazit nebo odbarvit) bûhem následujícího cyklu praní.

2. Rozdûlení prádla dle druhÛ
Nejlep‰ích v˘sledkÛ lze dosáhnout rozdûlením prádla do náplní
s vlastním pracím cyklem (programem).RÛzné druhy textilií
vyÏadují jinou teplotu vody, otáãky odstfieìování a tedy praní
jin˘mi zpÛsoby.Prádlo rozdûlte rovnûÏ podle barev na tmavû
zbarvené, svûtle zbarvené a bílé. Perte je oddûlenû protoÏe se
uvolÀují vlákna a barva. Mohou tak zabarvit bílé prádlo, apod.
Podle moÏnosti perte zvlá‰È prádlo více u‰pinûné a ménû
u‰pinûné.

• U‰pinûní (Velmi ‰pinavé, bûÏnû u‰pinûné, ménû ‰pinavé)
Rozdûlte prádlo podle stupnû u‰pinûní.

• Barva ( Bílá, svûtlá, tmavá) : 
Rozdûlte prádlo na bílé a barevné.

• Vláknitost ( textilie, které uvolÀují vlákna a které je zachycují) :
Rozdûlte je a perte oddûlenû.

1. Ná‰ivky na textiliích
Na textiliích vyhledejte ná‰ivky, které obsahují informace
(zpravidla ve formû symbolÛ) o sloÏení textilu a doporuãeném
zpÛsobu praní nebo ãi‰tûní.

Teplota praní

Normální praní

·etrné praní

Ruãní praní

Tfiídit prádlo podle...

Za‰pinûní

Barvy

Teploty
praní

Typu tkaniny

Jemné

Neperte

PouÏívání praãky

POZN.
• Pfied prvním praním Zvolte cyklus [BAVLNA 60°C, s poloviãní dávkou pracího prá‰ku] a nechte pfiístroj prát

bez prádla. Tím se odstraní zbytky z bubnu, které tam mohly zÛstat z v˘roby.
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� Tabulka programÛ praní
• Doporuãen˘ prÛbûh praní podle druhu prádla

PouÏívání praãky

Cotton Eco
(Bavlna Eko)

Easy Care
(Syntetika)

Mix
(Smí‰ené
prádlo)

Optimalizované praní s nízkou
spotfiebou energie

Cyklus vhodn˘ na ko‰ile k
bûÏnému no‰ení, které není nutné
po vyprání Ïehlit.

UmoÏÀuje souãasnû prát rÛzné
materiály.

Program Popis Druh prádla Správná teplota
(moÏnosti)

MnoÏství
prádla

Cotton
(Bavlna)

Dosahuje lep‰ího v˘konu kombinací
rÛzn˘ch pohybÛ bubnu Stálobarevné odûvy (ko‰ile, noãní

ko‰ile, pyÏama) a lehce zneãi‰tûné
bílé prádlo (spodní prádlo)

Polyamid, akryl, polyester

RÛzné typy látek kromû zvlá‰tního
obleãení.

Baby Care
(Dûtská
péãe)

Efektivnû odstraní za‰pinûní, skvrny
od bílkovin a zabezpeãí dokonalé
máchání.

Urãeno pro jemnû za‰pinûné dûtské
prádlo.

Silent Wash
(Tiché praní)

Program s niÏ‰í hluãností, ‰etfií
peníze vyuÏitím noãní elektrické
energie.

Barevné odûvy (ko‰ile, noãní ko‰ile,
pyÏama...) a mírnû zneãi‰tûná bílá
bavlna (spodní prádlo)

Skin Care
(Péãe o

pokoÏku)

Bavlnûné loÏní prádlo s náplní,
pro‰ívané pokr˘vky, vrstvené
pokr˘vky, potahy pohovek s lehkou
náplní.

Duvet
(Pokr˘vky)

Cyklus je vhodn˘ na velké textilie,
jako jsou pfiikr˘vky, pol‰táfie
e, pfiehozy na pohovky apod.

Sports Wear
(Sportovní
obleãení)

Cyklus vhodn˘ na sportovní odûvy,
napfi. obleãení na jogging
nebo bûÏeckého obleãení

Coolmax, goratex, ovãí rouno,
sympatex

Wool (Vlna)
UmoÏÀuje prát vlnûné tkaniny.
PouÏijte prací prostfiedek na vlnûné
látky, které umoÏÀují praní v praãce.

Vlnûné odûvy vhodné k praní v
praãce, pouze z ãisté nové vlny

Quick 30
(Rychl˘ 30)

Cyklus k rychlému praní malého
mnoÏství mírnû zneãistûného
obleãení.

Stálobarevné prádlo, málo
u‰pinûné

Rinse+Spin
(Máchání+O
dstfiedûní)

Tento cyklus pouÏijte, potfiebujete-li
samostatné máchání nebo
máchání s aviváÏí.

Pro bûÏné prádlo, které lze prát v
automatické praãce.

Cyklus su‰ení bude následovat
ihned po cyklu praní.

Malé mnoÏství prádla, které mÛÏe
b˘t su‰eno.

Pouze cyklus su‰ení bez praní
prádla.

Pro mokré prádlo, které potfiebuje
pouze usu‰it.

Efektivnû odstraní skvrny od
pracího prá‰ku.

Urãeno pro prádlo, které bude v
pfiímém kontaktu s pokoÏkou
(spodní prádlo, ruãníky, povleãení,
prostûradla a dal‰í).

40°C
(Studená aÏ 95°C)

40°C
(Studená aÏ 95°C)

60°C
(Studená aÏ 60°C)

40°C
(Studená aÏ 60°C)

40°C
(Studená aÏ 40°C)

60°C
(95°C)

40°C
(Studená aÏ 60°C)

40°C
(Studená aÏ 40°C)

30°C
(Studená aÏ 40°C)

–

–

Plná

Ménû neÏ
4,5 kg

Ménû neÏ
5,0 kg

Plná

1 velká
pokr˘vka

Ménû neÏ
3,0 kg

Ménû neÏ
6,0 kg

Plná

Dry Only
(Pouze
su‰ení)

Wash+Dry
(6kg/6kg)

(Praní+Su‰ení)
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• Teplota vody: Zvolte teplotu vody, která bude vyhovovat pracím cyklÛm. Pfii praní vÏdy
postupujte podle oznaãení na ‰títku obleãení nebo podle instrukcí v˘robce.

• Nastavte následující program „Praní: Bavlna Eko 60°C + Intenzivní + 1400 ot./min“ a
„Su‰ení: Eko (První cyklus su‰ení s náplní 4,0 kg, druh˘ cyklus su‰ení s náplní 4,0 kg)“
testování probûhlo podle EN50229.

PouÏívání praãky

POZN.
• Doporuãuje se neutrální prací prostfiedek. 

Cyklus pro vlnu zahrnuje jemné praní a ‰etrné Ïdímání pfii nízké rychlosti.

• Abyste zajistili uspokojiv˘ v˘sledek su‰ení, vyberte maximální volitelnou hodnotu
otáãek programu praní.

• V pfiípadû, kdy mnoÏství prádla, které se má vyprat a vysu‰it v jednom programu,
nepfiesahuje maximální váhu povolenou pro program su‰ení, doporuãujeme
provést praní a su‰ení v jednom souvislém cyklu.

� Tabulka programÛ su‰ení

Program Druh prádla MnoÏství prádla

Eco (Eko)

Cupboard
(Suché do skfiínû)

4,0 kg 

3,0 kg 

6,0 kg 

4,0 kg 

0,5 kg 

1,5 kg 

Bavlnûné nebo lnûnû tkaniny, napfiíklad bavlnûné
ruãníky, ko‰ile nebo bavlnûné prádlo.

Bavlnûné nebo lnûné tkaniny pfiipravené k Ïehlení.Iron (Suché k Ïehlení)

Snadno o‰etfiovatelné textilní materiály, syntetické
tkaniny vhodné pro snadnou údrÏbu, odûvy urãené
k praní pomocí kombinace programÛ.

Low Temp. 
(Chladn˘m vzduchem)

Time 30 min.
(âasované 30 min.)

Time 60 min.
(âasované 60 min.)

Time 120 min.
(âasované 120 min.)

–

–

–



** **

*

*
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PouÏívání praãky
� Volby navíc

* : Tato volba je automaticky obsaÏena v cyklu a nelze ji smazat.
** : Tato volba je standardní souãástí cyklu, lze ji ov‰em odstranit.

Time Delay
(OdloÏen˘

start)

Medic Rinse
(Antialergick
é máchání)

Favorite
(Oblíben˘)Program Pre Wash

(Pfiedepraní)

Time Save
(Zkrácen˘
program)

Rinse Hold
(Máchání s
pfiidrÏením)

Intensive
(Intenzivní)

Rinse+
(Máchání+)

Dry
(Su‰ení)

� Provozní údaje

Cotton (Bavlna)

Cotton Eco (Bavlna Eko)

Easy Care (Syntetika)

Mix (Smí‰ené prádlo)

Baby Care (Dûtská péãe)

Silent Wash (Tiché praní)

Skin Care (Péãe o pokoÏku)

Duvet (Pokr˘vky)

Sports Wear (Sportovní obleãení)

Wool (Vlna)

Quick 30 (Rychl˘ 30)

Dry Only (Pouze su‰ení)

Wash+Dry (6kg/6kg) (Praní+su‰ení)

Rinse+Spin (Máchání+odstfiedûní)

1400

1400 

1000

1400

1000

1000

1400 

1000 

800 

800

1400

1400

1400

1400

Program Max RPM

Cotton (Bavlna)

Cotton Eco (Bavlna Eko)

Easy Care (Syntetika)

Mix (Smí‰ené prádlo)

Baby Care (Dûtská péãe)

Silent Wash (Tiché praní)

Skin Care (Péãe o pokoÏku)

Duvet (Pokr˘vky)

Sports Wear (Sportovní obleãení)

Wool (Vlna)

Quick 30 (Rychl˘ 30)

Dry Only (Pouze su‰ení)
Wash+Dry (6kg/6kg)

(Praní+su‰ení)
Rinse+Spin

(Máchání+odstfiedûní)
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Start/Pause
button

Beep
On/Off

Power
button

Option
buttons

Additional
program
buttons

LED
display

Program
dial

SMARTDIAGNOSIS™ function is
available only for the products with
a SMARTDIAGNOSIS™ mark. 

Napájení

• Stisknutím tl. "Napájení" se praãka zapíná
nebo vypíná.

LED displej

• Displej zobrazí nastavení, odhadovan˘
zb˘vající ãas, volby a stavová hlá‰ení
pro va‰i praãku. 
Displej zÛstane zapnut˘ bûhem cyklu.

Voliã programu

• Dle druhu prádla jsou k dispozici rÛzné
programy.

• Rozsvítí se odpovídající kontrolka.

Dodateãn˘ program

• Tato tlaãítka pouÏijte pro volbu
poÏadovan˘ch moÏností cyklu pro
zvolen˘ cyklus.

MoÏnost volby

• To vám umoÏní vybrat dal‰í cyklus a po
v˘bûru se rozsvítí.

Start/Pauza

• Tlaãítko se pouÏívá ke spu‰tûní cyklu
praní (programu) nebo k pfieru‰ení
ãinnosti programÛ.

• Pfii nutnosti doãasného pfieru‰ení cyklu
praní, stisknûte tl. "Start/Pauza".

• Trvá-li reÏim "Pauza" déle neÏ 4 minuty,
praãka se automaticky vypne.

■ Ovládací panel

PouÏívání praãky

Funkce SMARTDIAGNOSIS™ je
dostupná pouze u produktÛ s
oznaãením „SMARTDIAGNOSIS™“.

Start/Pauza
tlaãítko

Napájení
tlaãítko

Tlaãítko
Volba volby

Dal‰í
programy a

tlaãítka

Zapnutí/
vypnutí zvukového

signálu

LED 
displej

Dal‰í
programy a

tlaãítka
LED 

displej

Voliã 
programu
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1. Stisknûte hlavní vypínaã.

2. Otoãte voliã programÛ na poÏadovan˘
program.

3. Stisknûte tlaãítko „OdloÏen˘ start“ a
nastavte poÏadovan˘ ãas.

4. Stisknûte tlaãítko „Start/Pauza“.

Lze nastavit ãasovou prodlevu, aby se
praãka automaticky spustila a po daném
ãasovém intervalu vypnula.

Oblíben˘ program vám umoÏní uloÏit
upraven˘ cyklus praní pro budoucí pouÏití.

1. Stisknûte hlavní vypínaã.

2. Vyberte cyklus.

3. Vyberte prÛbûh.
(ZpÛsob praní, poãet máchání, rychlost
Ïdímání, teplota vody atd.)

4. Stisknûte a drÏte tlaãítko oblíbeného
programu 3 sekundy.

Oblíben˘ program se nyní uloÏí pro budoucí
pouÏití.
K novému pouÏití programu vyberte oblíben˘
program a stisknûte "Start/Pauza".

Máchání pfii teplotû 40°C. Dokonale vyplaví
zbytky pracího prá‰ku z prádla.

1. Stisknûte tlaãítko napájení.

2. Zvolte program.

3. Stisknûte tlaãítko “Antialergické máchání”
a zvolte poÏadovan˘ ãas.

4. Stisknûte tlaãítko spu‰tûní “Start/Pauza”.

Oblíben˘ (Favorite)

U více u‰pinûného prádla lze zv˘‰it 
úãinnost praní pfiidáním funkce Pfiedepraní.

1. Stisknûte hlavní vypínaã.

2. Vyberte cyklus.

3. Stisknûte tlaãítko „Pfiedepraní“.

4. Stisknûte tlaãítko „Start/Pauza“.

Pfiedepraní (Pre Wash)

OdloÏen˘ start (Time Delay)

Antialergické máchání (Medic Rinse) 

■ Dodateãn˘ program

PouÏívání praãky

POZN.
• âasová prodleva je doba do konce

programu, ne na jeho zaãátku.
Skuteãná doba cyklu se mÛÏe li‰it kvÛli
teplotû vody, náplni a dal‰ím faktorÛm.
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1. Stisknûte hlavní vypínaã. 

2. Vyberte rychlost odstfieìování.

3. Stisknûte tlaãítko „Start/Pauza“.

• Zkrácen˘ program (Time Save) :
Tato moÏnost se dá pouÏít na zkrácení
doby pracího programu.

• Intenzivní (Intensive) : Pokud je prádlo
zneãi‰tûno bûÏn˘m zpÛsobem nebo pokud
je velmi zneãi‰tûné, je úãinnou volbou
„Intenzivní“ praní.

Praní (Wash)

• Máchání+ (Rinse+):
Pfiidá jedno máchání

• Máchání s pfiidrÏením (Rinse Hold) : 
Cyklus se zastaví, dokud uÏivatel opût
nestiskne tlaãítko k zapnutí po skonãení
máchání.

Máchání (Rinse)

• Opakovan˘m stiskem tlaãítka ‘Odstfiedûní’
zvolíte poÏadované otáãky.

Odstfiedûní (Spin)

• Otáãením programového voliãe lze volit
teplotu vody.

- Studená

- 30°C, 40°C, 60°C, 95°C

• Teplotu vody lze volit podle programu
takto

Teplota (Temp.)

Pouze odstfieìování

■ MoÏnost volby ■ Jiné funkce

PouÏívání praãky

POZN.
Pokud vyberete „Bez odstfieìování“,
buben se pfiesto bude krátkou dobu
otáãet pfii malé rychlosti pro rychlé
osu‰ení.
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Zamykání ovládacího panelu
1. Stisknûte tlaãítka Dry *Child Lock (Dûtská

pojistka) pojistka souãasnû na 3 sekundy.
2. Ozve se zvukové znamení a na displeji se

objeví ‘       ’. Jakmile je aktivována dûtská
pojistka, zablokují se v‰echna tlaãítka s
v˘jimkou tlaãítka napájení.

Funkci pípnutí zap./vyp. lze nastavit pouze bûhem cyklu praní.

1. Stisknûte tlaãítko napájení.
2. Stisknûte tlaãítko Start/Pauza.
3. Stisknûte a drÏte souãasnû tlaãítko Temp

(Teplota) a Spin (Odstfiedûní) na tfii sekundy k
nastavení funkce pípání zap./vyp.

Jakmile bude nastavena funkce pípání
zap./vyp., nastavení se uloÏí i po vypnutí tlaãítka
napájení.

Pomocí této funkce se blokují tlaãítka na ovládacím panelu, aby nedo‰lo k nechtûné
manipulaci. Dûtsk˘ zámek“ lze nastavit pouze bûhem cyklu praní.

Odemykání ovládacího panelu

1. Stisknûte tlaãítka Dry *Child Lock (Dûtská
pojistka) pojistka souãasnû na 3 sekundy.

2. Zazní pípnutí a na LED displeji se znovu
objeví zb˘vající ãas pro aktuální program.

■ Dûtská pojistka

■ Zapnutí/vypnutí zvukového signálu

PouÏívání praãky

POZN.
• Vypnutím napájení se funkce dûtského

zámku neresetuje. Pfied pfiístupem k
dal‰ím funkcím je nutné dûtsk˘ zámek
deaktivovat.

POZN.
• Pokud si pfiejete pípání vypnout, tento

proces jednodu‰e opakujte
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âi‰tûní bubnu je speciální cyklus, urãen˘ k ãi‰tûní vnitfiního prostoru.
V tomto cyklu se pouÏívá vy‰‰í hladina vody pfii vy‰‰í rychlosti otáãení. 
Provádûjte tento cyklus pravidelnû.

1. Z praãky vyjmûte ve‰keré obleãení a
uzavfiete dvífika.

2. Otevfiete zásuvku dávkovaãe a pfiidejte do
hlavní pfiihrádky odstraÀovaã vodního
kamene (napfi. Calgon).

3. Pomalu uzavfiete zásuvku dávkovaãe.

4. Praãku zapnûte a poté stisknûte a podrÏte
tlaãítko Spin *Tub Clean (âi‰tûní bubnu)
bubnu na 3 sekundy, na LED displeji se poté
zobrazí “        ”.

5. Stisknûte tlaãítko Start/Pauza pro spu‰tûní.

6. Po dokonãení cyklu nechejte dvífika
otevfiená, aby se umoÏnilo otevírání dvífiek
praãky, osu‰ení pruÏného tûsnûní a skla
dvífiek. 

• “Dvefiní zámek” – Z bezpeãnostních
dÛvodÛ se dvífika pfii pouÏívání praãky
zamknou a rozsvítí se ikona „Dvefiní
zámek“.
Po zhasnutí ikony „Dvefiní zámek“ lze
dvífika bezpeãnû otevfiít.

• Rozsvítí se ikona “VáÏení” a praãka se
pomalu otáãí a detekuje, kolik prádla je
vloÏeno v bubnu.
To trvá krátkou dobu.

■ âi‰tûní bubnu

■ Dvefiní zámek a VáÏení

PouÏívání praãky

POZN.
• Do pfiihrádky na prací prostfiedek dal‰í prostfiedek nepfiidávejte.
• MÛÏe se tvofiit nadmûrné mnoÏství pûny a mÛÏe docházet k prÛsakÛm z praãky.

UPOZORNùNÍ
• Pokud je v blízkosti malé dítû, nenechávejte dvífika otevfiená pfiíli‰ dlouho.
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PouÏívání praãky

• Automatické cykly mÛÏete pouÏít k su‰ení
vût‰iny vloÏeného prádla. Elektrické
snímaãe mûfií teplotu foukaného vzduchu a
podle toho zvy‰ují nebo sniÏují teplotu
su‰ení. Díky tomu je zaji‰tûna krat‰í reakãní
doba a lep‰í ovládání teploty.

• Doporuãené cykly automatického su‰ení
pro urãit˘ typ prádla.
a) Cupboard (Suché do skfiínû) :

Pro bavlnûné prádlo
b) Eco (Eko) : 

SníÏení spotfieby vody bûhem su‰ení
c) Time (âas) (30/60/120 minut)

- 30 min. : Bavlna / Ruãníky 0,5 kg
- 60 min. : Bavlna / Ruãníky 1,5 kg
- 120 min. : Bavlna / Ruãníky 3,0 kg

d) Low Temp. (Chladn˘ vzduch) : 
Pro syntetické prádlo

e) Iron (Suché k Ïehlení) : 
Pfiipraveno k Ïehlení

■ Su‰ení

1. PrÛvodce automatick˘m su‰ením

• Tento automatick˘ proces praãky se
su‰iãkou (od praní po su‰ení) mÛÏete
snadno vybrat.

• Chcete-li dosáhnout co nejrovnomûrnûj‰ího
usu‰ení, ujistûte se, Ïe v‰echny kusy
vloÏeného prádla jsou ze stejného materiálu
se stejnou tlou‰Èkou.

• NepfieplÀujte su‰iãku tím, Ïe do bubnu
vloÏíte pfiíli‰ mnoho kusÛ prádla. Prádlo se
musí v bubnu volnû pohybovat.

• Pokud chcete otevfiít dvefie a vyjmout prádlo
pfiedtím, neÏ skonãí cyklus su‰iãky, stisknûte
tlaãítko Start/Pauza.

• Otoãením voliãe DRY (Su‰ení) mÛÏete
vybrat následující reÏimy: Cupboard (Suché
do skfiínû) - Eco (Eko) - Time (âas) (30 - 60 -
120) - Low Temp. (Chladn˘m vzduchem) -
Iron (Suché k Ïehlení).

• Po dokonãení su‰ení se zobrazí zpráva 
„       “. Stisknutím tlaãítka Start/Pauza
mÛÏete program ukonãit. Pokud tlaãítko
Start/Pauza nestisknete, program bude
ukonãen po pfiibliÏnû 4 hodinách. 
Chladicí cyklus „       “.

• Kohoutek se studenou vodou musí b˘t pfii
cyklech su‰ení otevfien˘.

POZN.
• Odhadovaná doba su‰ení se pfii pouÏití

automatického cyklu mÛÏe od skuteãné
doby su‰ení li‰it. Na dobu su‰ení má vliv
typ látky, mnoÏství vloÏeného prádla a
jeho vlhkost.

• Bûhem posledních 11 minut ãasu su‰ení
snímaã (termistor) detekuje podmínky
su‰ení. 
Pokud je suchost nízká, bude k ãasovém
cyklu pfiidáno maximálnû 10 minut se
zobrazením „11“ zb˘vajících minut v
okénku displeje.

POZN.
• KdyÏ bûhem su‰ení pfieru‰íte cyklus

ventilátor pobûÏí dal‰ích 30 vtefiin na
ochlazení elektromotoru. Praãka pak na
panelu ukazuje „       “.
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PouÏívání praãky

- Su‰iãku nepouÏívejte k su‰ení vlnûného prádla.
Narovnejte je a nechte je usu‰it poloÏené.

Vlnûné prádlo

- Nûkteré pletené a háãkované materiály se
mohou rÛzn˘m zpÛsobem srazit, a to v
závislosti na své kvalitû.

- Po vysu‰ení je vÏdy okamÏitû roztáhnûte.

Pletené a háãkované materiály

- Nevkládejte do su‰iãky prádlo obsahující
skelné vlákno. Uvolnûné ãástice skla se mohou
pfii pfií‰tím pouÏití su‰iãky uchytit na prádle a
mohou vám poranit pokoÏku.

Skelné vlákno

- NepfieplÀujte su‰iãku.

- Jakmile se su‰iãka zastaví, nemaãkavé
materiály ihned vyjmûte, abyste zabránili
pomaãkání.

Nemaãkavé a syntetické materiály

- VÏdy postupujte dle pokynÛ v˘robce.
Vláknité a koÏené materiály

- VÏdy postupujte dle pokynÛ v˘robce.
Dûtské obleãení a noãní Ïupany

- Nikdy nesu‰te Ïádné prádlo, které je vyrobeno
z gumy ãi plastÛ nebo které tyto materiály
obsahuje, napfi.:

a) koberce, bryndáky, ãalounûní,

b) záclony a ubrusy,

c) koupelnové pfiedloÏky.

Guma a plasty

• Po dokonãení cyklu su‰ení se na
multifunkãním displeji zobrazí zpráva „       “
[Cool Down (Ochlazování)].

• Ochlazování se automaticky spou‰tí po
dokonãení cyklu su‰ení.

• Pokud prádlo nevyjmete ze su‰iãky ihned
po dokonãení su‰ení, mÛÏe se pomaãkat.

• Pfii ochlazování dochází k pravidelnému
otáãení bubnu, pfii nûmÏ se prádlo obrací.

• Zpráva „       “ zÛstane zobrazena, dokud
prádlo nevyjmete nebo nestisknete tlaãítko
Start/Pauza.

3. Dokonãení su‰ení

• Dobu su‰ení mÛÏete vybrat otoãením voliãe
DRY (Su‰ení).

• Doba su‰ení mÛÏe trvat aÏ 150 minut.
Pokud jste vybrali pouze su‰ení, cyklus
su‰ení bude zahájen po cyklu otáãení.

• Tyto doby schnutí jsou pouze orientaãní a
jsou urãeny k tomu, aby vám pomohly pfii
ruãním nastavení su‰ení. Doby su‰ení se
mohou v˘raznû li‰it dle vlhkosti prádla,
teploty v místnosti a typu látky. Proto
doporuãujeme, abyste se pfii nastavování
doby su‰ení fiídili spí‰e sv˘mi zku‰enostmi.

2. PrÛvodce dobou su‰ení
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• Pouze HLAVNÍ PRANÍ➔

• P¤EDEPRANÍ + HLAVNÍ PRANÍ ➔

• AviváÏní prostfiedek nedávkujte v˘‰e neÏ urãuje
ãára maximální dávky. Pomalu zavfiete
zásobník pracího prostfiedku. Pfieplnûní aviváÏí
mÛÏe zpÛsobit rychlé spotfiebování aviváÏního
prostfiedku a skvrny na prádle.

• Neponechávejte aviváÏní prostfiedek v
dávkovaãi déle neÏ 2 dny. 
(AviváÏní prostfiedek mÛÏe ztvrdnout).

• AviváÏ se pfiidává do praní v posledním cyklu
máchání.

• Neotevírejte zásobník dávkovaãe, kdyÏ do nûj
proudí voda.

• Není dovoleno pouÏívat rozpou‰tûdla 
(benzén apod.)

V˘suvn˘ dávkovaã

Pfiidání zmûkãovaãe prádla (aviváÏe)

■ Pfiidávání pracích prostfiedkÛ a zmûkãovaãe prádla (aviváÏe)

hlavní praní pfiedepírka

aviváÏ

Pfiidávání pracích prostfiedkÛ

V¯STRAHA
Ve‰keré prací prá‰ky a prostfiedky chraÀte
pfied dûtmi. Hrozí nebezpeãí otravy.
Velké mnoÏství pracího prostfiedku, bûlidla
nebo zmûkãovaãe mÛÏe zpÛsobit pfieplnûní.
Ujistûte se, Ïe pouÏíváte správné mnoÏství
pracího prostfiedku.

POZN.
• NepouÏívejte aviváÏní prostfiedky pfiímo na prádlo.
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Pfiidávání pracích prostfiedkÛ

• Prací by mûl b˘t pouÏíván podle pokynÛ v˘robce tohoto prostfiedku a vybírán podle typu, barvy,
za‰pinûní látky a podle teploty praní.

• Pokud pouÏijete pfiíli‰ velké mnoÏství pracího prostfiedku, vytváfií se mnoho pûny, 
coÏ sniÏuje v˘sledky praní nebo zpÛsobí velké zatíÏení motoru.

• Pro dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ praní, doporuãujeme pouÏívat kvalitní prací prostfiedky. 
• Pfii pouÏívání tekut˘ch pracích prostfiedkÛ se fiiìte pokyny v˘robce. 
• Hodláte-li prát okamÏitû, potom tekut˘ prací prostfiedek mÛÏete nalít pfiímo do hlavní zásuvky na

prací prostfiedky.
• Prosím, nepouÏívejte tekut˘ prací prá‰ek, pokud jste nastavili „odloÏen˘ start“ nebo „pfiedpírku“.

Prá‰ek mÛÏe ztvrdnout. 
• Pokud se vytváfií pfiíli‰ velké mnoÏství pûny, omezte mnoÏství pracího prostfiedku.
• Dávkování pracího prostfiedku (detergentu) by mûlo b˘t stanoveno podle teploty a tvrdosti vody,

stupnû za‰pinûní a velikosti dávky. Nejúãinnûj‰í praní je, kdyÏ se zabrání nadmûrnému pûnûní.
• Pfied v˘bûrem pracího prostfiedku a volbou teploty praní zkontrolujte ‰títek na obleãení.
• K praní pouÏívejte pouze vhodn˘ prací prostfiedek.
- Univerzální prá‰kové prací prostfiedky pro v‰echny typy látek (za studena - 95°C)
- Prá‰kové prací prostfiedky pro jemné tkaniny (za studena - 40°C)
- Tekuté prací prostfiedky pro v‰echny typy látek (za studena - 95°C) nebo prací prostfiedky urãené

pouze pro vlnu (za studena - 40°C)
• Pro lep‰í v˘sledky parní a bûlení pouÏijte prací prostfiedek s univerzálním prá‰kov˘m bûlidlem.

• Prací prostfiedek je splachován z dávkovaãe na zaãátku pracího cyklu.

Dávkování pracího prostfiedku

POZN.
• Plná náplÀ : dle doporuãení v˘robce
• âásteãná náplÀ : 3/4 bûÏného mnoÏství
• Minimální náplÀ : 1/2 dávky pro plnou náplÀ

V¯STRAHA
• NedopusÈte, aby prací prostfiedek v praûce ztvrdnul. Pokud tak uãiníte, mÛÏe dojít k

ucpání praãky, ‰patnému máchání nebo zápachu.

• V oblastech s velmi tvrdou vodou lze pouÏít ke
sníÏení spotfieby ãisticího prostfiedku
zmûkãovaã vody, napfi. Calgon. Dávkujte podle
mnoÏství uvedeného na obalu. Nejprve pfiidejte
ãisticí prostfiedek a potom zmûkãovaã vody.

• PouÏijte takové mnoÏství ãisticího prostfiedku
jako pro mûkkou vodu.

1. Otevfiete dvífika a vloÏte tablety do bubnu.

Zmûkãovaã vody

PouÏití tablet

2. Prádlo naplÀte do bubnu.
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� Filtr pfiívodu vody
• “       ” Bude-li blikat na displeji toto hlá‰ení závady, voda se nedostává do dávkovaãe pracího

prostfiedku.

• Je-li voda v pfiívodu pfiíli‰ tvrdá nebo obsahuje stopy vápencové usazeniny, mÛÏe b˘t ucpán
filtr v pfiívodu vody.
Z tohoto dÛvodu je vhodné filtr ãas od ãasu ãistit.

• Pfied kaÏd˘m ãi‰tûním vnitfiku praãky odpojte vidlici síÈové ‰ÀÛry ze zásuvky el. sítû k ochranû
pfied nebezpeãím úrazu el.proudem

1. Uzavfiete pfiívodní kohout

2. Od‰roubujte hadici pfiívodu vody od
praãky.

3. Filtr vyãistûte pomocí tvrdého ‰tûtinového
kartáãe.

4. Na‰roubujte a utáhnûte hadici na
praãce.

ÚdrÏba a o‰etfiování praãky
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• Pfied ãi‰tûním odsávacího ãerpadla nechejte vodu ochladit, proveìte nouzové
vyprázdnûní nebo otevfiení dvífiek v pfiípadû nouze.

• Odtokov˘ filtr zachytává vlákna a malé pfiedmûty, které zÛstaly v prádle. 
K zaji‰tûní hladkého chodu praãky pravidelnû kontrolujte tento filtr.

� Filtr odtokového ãerpadla

1. Otevfiete dolní krytku. Vytáhnûte hadici.

2. Vyjmûte v˘pustní zátku. Potom otevfiete
filtr otoãením doleva.

3. OdstraÀte ve‰ker˘ cizí materiál u filtru
ãerpadla.

4. Po vyãi‰tûní otoãte filtr ãerpadla doprava a
vloÏte v˘pustní zátku.

5. Zavfiete dolní krytku.

1

2 Nádoba na
pojmutí
vypu‰tûné vody.

ÚdrÏba a o‰etfiování praãky

UPOZORNùNÍ
• Nejdfiíve vypusÈte vodu z filtru pomocí odtokové hadiãky a potom teprve otevfiete filtr

ãerpadla, odstraÀte z nûj v‰echno, co by ho mohlo zastavit. 
Pfii vypou‰tûní vody buìte opatrní, je-li voda ve filtru je‰tû horká !
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� V˘suvn˘ dávkovaã pracích prostfiedkÛ
• ZÛstanou-li zbytky pracího prostfiedku a aviváÏe v dávkovaãi 

• âas od ãasu proudem vody vyãistûte dávkovaã od v‰ech zbytkÛ pracího prostfiedku a
aviváÏe.

• Pokud je to nutné, lze dávkovaã úplnû vysunout z praãky po stisknutí západky dolÛ.

• K usnadnûní ãi‰tûní dávkovaãe lze vyjmout horní díl schránky pro aviváÏ.

1. Vytáhnûte dávkovací zásuvku.

4. VloÏte dávkovací zásuvku.

2. Vyãistûte dávkovací zásuvku pod tekoucí vodou.

3. Vyãistûte záhyby star˘m zubním kartáãkem.

ÚdrÏba a o‰etfiování praãky
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• Správná péãe o praãku prodlouÏí její provozuschopnost .
• Vnûj‰í díly praãky lze ãistit teplou vodou s neutrálním saponátem pro domácnost, kter˘ neobsahuje

drsné ãástice.
• Ihned vytfiete vlhk˘m hadfiíkem jakékoliv vzniklé skvrny.
• SnaÏte se nepo‰kodit povrch ostr˘mi, hranat˘mi pfiedmûty.

V pfiípadû, Ïe praãka bude uloÏena v místech, kde klesne teplota pod bod mrazu nebo ji bude nutné stûhovat v
zimním období v mrazu , je nutné pfiedtím splnit pokyny k zazimování praãky , aby nedo‰lo k jejímu po‰kození:
• Uzavfiete kohout pfiívodu vody.
• Odpojte hadici pfiívodu vody a vylijte z ní zbytek vody.
• ZasuÀte vidlici síÈové ‰ÀÛry do zásuvky.
• Pfiidejte asi 4 litry nejedovaté nemrznoucí smûsi do prázdného pracího bubnu a uzavfiete dvífika praãky.
• Zapnûte odstfiedûní a po dobu 1 minuty bude praãka odãerpávat ve‰kerou kapalinu. 

Nemrznoucí smûs se nevyãerpá úplnû.
• Odpojte vidlici síÈové ‰ÀÛry ze zásuvky, vytfiete vnitfiní ãást bubnu dosucha a uzavfiete dvífika.
• Vyjmûte v˘suvn˘ dávkovaã pracích prostfiedkÛ. Vylijte ve‰kerou vodu z jednotliv˘ch pfiihrádek a vytfiete je

dosucha. ZasuÀte dávkovaã na místo.
• Praãku skladujte ve svislé poloze.
• Po ukonãení zimního skladování (stûhování) se odstraní zbytky nemrznoucí smûsi tak , Ïe praãku uvedete do

chodu v úplném pracím cyklu za pouÏití pracího prostfiedku, bez náplnû prádla.

■ âi‰tûní praãky

■ Pokyny k zazimování praãky

� Prací buben
• Pokud bydlíte v oblasti, kde je k dispozici velmi tvrdá voda, neustále se tvofií usazeniny na místech,

která nejsou vidût a není snadné je odstranit.Po ãase vzniklé usazeniny ucpou spotfiebiã a pokud
tento proces není pod kontrolou, musel by se pfiípadnû spotfiebiã i vymûnit.

• Aãkoli je prací buben vyroben z nerezavûjící oceli, mohou se na nûm tvofiit rezavé skvrny od mal˘ch
kovov˘ch pfiedmûtÛ ( spony na papír, zavírací ‰pendlíky apod.), ponechan˘ch v bubnu.

• âas od ãasu je nutné ãistit i prací buben.
• Pfied pouÏitím prostfiedkÛ k odstranûní usazenin, barviv nebo odbarvovaãÛ(bûlících prostfiedkÛ) se

pfiesvûdãete, jsou-li vhodné pro automatické praãky.
• Prostfiedek k odstraÀování usazenin by mohl obsahovat prostfiedky, které mohou po‰kodit praãku.
• Skvrny na bubnu odstraÀujte prostfiedky na ãi‰tûní nerezové oceli.
• Nikdy nepouÏívejte k ãi‰tûní ocelovou drátûnku („kovovou vlnu")

Vnûj‰í plá‰È

• Osu‰te okolí plnícího otvoru praãky, pruÏné tûsnûní a sklo dvífiek. 
• Tato místa vÏdy udrÏujte ãistá, aby byla zaji‰tûna vodotûsnost.
• SpusÈte praãku v úplném cyklu s horkou vodou.
• Opakujte ãinnost, pokud je to nutné.

Vnitfiní ãásti

ÚdrÏba a o‰etfiování praãky

POZN.
• Usazeniny, vzniklé tvrdou vodou odstraÀujte pouze takov˘mi prostfiedky, které mají na obalu

uvedeno, Ïe jsou pro praãku bezpeãné.



35

• Tato praãka je vybavena automatickou vlastní diagnostikou, která zjistí poruchu jiÏ v jejím
poãáteãním stadiu a podle toho pfiíslu‰nû reaguje. Nepracuje-li praãka správnû nebo
nefunguje-li vÛbec, zkontrolujte ji pfiedtím, neÏ zavoláte odborn˘ servis, následujícím
postupem :

� Zji‰Èování problémÛ

Projev závady MoÏná pfiíãina ¤e‰ení

Chfiestiv˘ a fiinãiv˘
hluk 

Duniv˘ hluk

Hluãné vibrace

Uniká voda

Nadmûrné pûnûní

Voda nevtéká do
praãky nebo vtéká
pomalu

Voda z praãky
neodtéká nebo
odtéká pomalu

• V bubnu nebo v odtokovém
ãerpadle mohou b˘t cizí kovové
pfiedmûty, jako mince nebo
spínací ‰pendlíky apod.

• TûÏké náplnû mohou produkovat
duniv˘ hluk. Obvykle se to stává.

• Opravdu jste odstranili v‰echny
pfiepravní ‰rouby a pouzdra ?

• Stojí v‰echny noÏky pevnû na
podlaze ?

• Pfiívodní hadice je netûsnû
pfiipojena ke kohoutu nebo k
praãce.

• Domovní odpadové potrubí je
ucpáno.

• Nedostateãn˘ zdroj (tlak) vody 
v místû. 

• Kohoutek není otevfien naplno.
• Hadice pfiívodu vody je zalomena.
• Filtr pfiívodu vody v praãce je

zanesen.
• Odtoková hadice je zalomena 

nebo ucpaná.
• Zanesen  odtokov˘ filtr.

Zastavte praãku a zkontrolujte buben
a filtr ãerpadla.
Trvá-li hluk  po znovuuvedení praãky
do chodu, zavolejte povûfien˘
odborn˘ servis.
Trvá-li hluk dále, asi je praãka
nevyváÏená.
Zastavte ji a pfieloÏte prádlo jinak. 
Nebyly-li ‰rouby a jejich pouzdra
odstranûny pfii instalaci, odstraÀte je
podle pokynÛ v ãásti „Instalace" od
str.5.
NáplÀ prádla je nerovnomûrnû
rozloÏena v bubnu. Zastavte praãku a
pfieloÏte prádlo jinak.

Zkontrolujte pfiipojení hadice a
dotáhnûte ji.

Uvolnûte domovní odpad, pfiípadnû
kontaktujte instalatéra.  
Nevhodn˘ prací prostfiedek. Tvorba
nadmûrné pûny mÛÏe zpÛsobovat
úniky vody.
Zkuste jin˘ pfiívod v domû.

Kohoutek otevfiete úplnû.
Vyrovnejte hadici.
Zkontrolujte (a vyãistûte) filtr.

Vyãistûte a vyrovnejte odtokovou
hadici.
Vyãistûte odtokov˘ filtr

NeÏ zavoláte odborn˘ servis
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Praãku nelze spustit

Praãka neodstfieìuje

Dvífika nelze otevfiít

Cyklus praní se
prodluÏuje

Pfieplnûno aviváÏí

Zmûkãovaã byl pfiidán
pfiíli‰ brzy.

Problém se su‰ením

• Není zasunuta vidlice síÈové ‰ÀÛry do
zásuvky, nebo je pfiipojení uvolnûno.

• Vadná pojistka nebo vypnut˘ jistiã v
domovním rozvadûãi,  pfiípadnû
pfieru‰ená dodávka el. energie. 

• Není otevfien kohoutek v pfiívodu vody.
• Zkontrolujte tûsnost uzavfiení dvífiek

Pfiíli‰ mnoho zmûkãovaãe mÛÏe
zpÛsobit pfieplnûní.

• Praãka nesu‰í prádlo

Zajistûte spolehlivé pfiipojení síÈové ‰ÀÛry
v zásuvce.
VymûÀte pojistku nebo zapnûte jistiã.
Nezvy‰ujte proudovou hodnotu pojistky.
Pokud se projevuje závada v pfietíÏení
obvodu, nechte ji opravit odborn˘m
elektrikáfiem.
Otevfiete pfiívodní kohoutek
Uzavfiete dvífika a stisknûte tl.Start/Pauza. 
Po stisknutí tlaãítka trvá chvíli, neÏ praãka
zaãne odstfieìovat prádlo. Pfied
spu‰tûním odstfieìování musí b˘t dvífika
uzamãena. 
Pfiidejte 1 nebo 2 kusy podobného prádla
pro lep‰í vyváÏení náplnû v bubnu.
Upravte náplÀ prádla tak, aby bylo
umoÏnûno správné odstfieìování.        
Po spu‰tûní praãky nelze dvífika otevírat z
provoznû-bezpeãnostních dÛvodÛ. 
Po ukonãení ve‰ker˘ch pracích cyklÛ a
ãinností poãkejte vÏdy 1 nebo 2 minuty
neÏ bude moÏné otevfiít dvífika praãky,
aby elektrick˘ uzamykací mechanizmus
mûl ãas na uvolnûní zámku.
Doba praní se mÛÏe mûnit podle
mnoÏství náplnû prádla, tlaku a teploty
vody a podle dal‰ích okolností pouÏit˘ch v
programu.
Pfii zji‰tûní nevyváÏenosti náplnû nebo pfii
ãinnosti  programu k odstranûní
nadmûrného pûnûní, se doba praní mÛÏe
prodlouÏit.
Pro pfiidání správného mnoÏství
zmûkãovaãe se fiiìte znaãkami.
Nepfiekraãujte limit pro maximální
mnoÏství pfiípravku.
Zásobník na prací prostfiedky zavírejte
pomalu. Neotevírejte zásobník na prací
prostfiedky v prÛbûhu praní.
NepfietûÏujte/nepfieplÀujte praãku.
Zkontrolujte, zda praãka odãerpává do
odpadu adekvátní mnoÏství vody.
Malé mnoÏství prádla pro správné su‰ení.
Pfiidejte nûkolik ruãníkÛ.

Projev závady MoÏná pfiíãina ¤e‰ení

NeÏ zavoláte odborn˘ servis
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� Chybová hlá‰ení
\Projev závady MoÏná pfiíãina ¤e‰ení

• Nedostateãn˘ zdroj vody  v místû.
•  Není úplnû otevfien˘ kohoutek pfiívodu vody do

praãky.
• Hadice pfiívodu vody je zalomená. 
• Ucpan˘ filtr pfiívodu vody.

• Odtoková hadice je ucpaná nebo zalomená.
• Odtokov˘ filtr je ucpan˘

• NáplÀ prádla je pfiíli‰ malá.
• NáplÀ prádla je nevyváÏená.
• Praãka je vybavena systémem zji‰Èování

nevyváÏenosti a její korekce.  Obsahuje-li náplÀ
pouze  tûÏké kusy prádla, jako koupelnové
pfiedloÏky, koupací úbory (froté), atd., tento
systém mÛÏe zastavit odstfieìování nebo úplnû
pfieru‰it cyklus odstfieìování, pokud je
nevyváÏení pfiíli‰ veliké i po  nûkolika
opakováních spu‰tûní odstfiedûní. 

• Pokud je prádlo na konci cyklu odstfiedûní pfiíli‰
vlhké, pfiidejte do náplnû nûkolik men‰ích
kouskÛ prádla k vyváÏení   náplnû a opakujte
cyklus odstfiedûní.

• Jsou dvífika otevfiená ?

• Pfieplní-li se praãka vodou pro vadn˘ ventil,
objeví se na displeji nápis „         ".

• Pfii závadû ãidla úrovnû vody 
se zobrazí na displeji „        ".

• PfietíÏení motoru

• Praãka zjistila v˘padek proudu. 

Zkontrolujte pfiívod vody.

Zkuste jin˘ kohoutek  v domû.
Kohoutek otevfiete úplnû.

Vyrovnejte hadici.
Zkontrolujte a vyãistûte filtr.

Vyãistûte a vyrovnejte odtokovou hadici.
Vyãistûte filtr.

Pfiidejte 1 nebo 2 kusy podobného prádla pro
lep‰í vyváÏení náplnû v bubnu.
Upravte náplÀ prádla tak, aby bylo umoÏnûno
správné odstfieìování.    

Uzavfiete dvífika.
Nezmizí-li z displeje nápis „          "
zavolejte odborn˘ servis.

Odpojte síÈov˘ pfiívod a zavolejte odborn˘
servis.

Uzavfiete kohoutek v pfiívodu vody.
Odpojte síÈov˘ pfiívod a zavolejte odborn˘
servis.

SpusÈte cyklus znovu.

Otevfiete kohoutek. Pokud zpráva „            “
nezmizí, odpojte napájecí kabel a
kontaktujte servis.

NeÏ zavoláte odborn˘ servis
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NeÏ zavoláte odborn˘ servis

� PouÏití SMARTDIAGNOSIS™
• Funkci pouÏívejte pouze na pokyn operátora call-centra. Pfienos zní podobnû jako fax. V˘znam

má pouze pro call-centrum. 
• SMARTDIAGNOSIS™ nelze aktivovat, pokud praãka není zapnuta. Pokud praãka nelze zapnout,

potom je nutné problém fie‰it mimo sluÏbu SMARTDIAGNOSIS™.
Pfii problémech s Va‰í praãkou volejte Zákaznickou linku.
Postupujte podle instrukcí operátora, a pfiípadnû proveìte následující kroky:

3. Stisknûte a podrÏte tlaãítko "Teplota vody" po dobu tfií sekund. Telefon stále drÏte v blízkosti
tlaãítka „Napájení“.

4. Telefon drÏte dokud se pfienos neukonãí. 
PfiibliÏná délka pfienosu je 17 sekund a ãas je zobrazen na displeji. 
• Pro lep‰í kvalitu pfienosu s telefonem bûhem pfienosu neh˘bejte. 
• Pokud operátor nebude schopen pofiídit záznam signálu, tak Vás vyzve k opûtovnému

pfienosu.
• Po stisknutí tlaãítka „Napájení“ bûhem pfienosu se vypne SMARTDIAGNOSIS™.

5. Jakmile je odpoãítávání u konce a zvukov˘ v˘stup se ukonãil, pokraãujte v rozhovoru s
operátorem. Ten Vám pomocí získan˘ch dat poskytne potfiebné instrukce.

• Smart Diagnosis je doplÀková funkce urãená k fie‰ení problémÛ pomocí zákaznické linky. 
Tato funkce nenahrazuje metody klasické. Úãinnost této funkce závisí na rÛzn˘ch faktorech.
Napfiíklad na kvalitû pfiíjmu mobilního telefonu pouÏitého pro pfienos. Na síle okolního hluku,
kter˘ mÛÏe b˘t pfiítomen v prÛbûhu pfienosu a akustice místnosti, kde je su‰iãka umístûna.
Proto spoleãnost LG nezaruãuje, Ïe funkce Smart Diagnosis vyfie‰í jak˘koliv dan˘ problém.

POZN.
• Funkce SMARTDIAGNOSIS™ je dostupná pouze u produktÛ s oznaãením

„SMARTDIAGNOSIS™“. Funkce SMARTDIAGNOSIS™ nemusí b˘t dostupná, je-li na Va‰em
telefonu zapnuta funkce odstranûní ‰umu.  

1. Pro zapnutí praãky stisknûte tlaãítko „Napájení“. Vyvarujte
se stisku jin˘ch tlaãítek ãi ovladaãÛ.

2. Poté Vás operátor vyzve k pfiiloÏení telefonního mikrofonu
k tlaãítku „Napájení“.

Max. 10 mm
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Likvidace star˘ch spotfiebiãÛ

1. V‰echny elektrické a elektronické v˘robky by mûly b˘t likvidovány
oddûlenû od bûÏného komunálního odpadu prostfiednictvím sbûrn˘ch
zafiízení zfiízen˘ch za tímto úãelem vládou nebo místní samosprávou.

2. Správn˘ zpÛsob likvidace starého elektrického spotfiebiãe pomáhá
zamezit moÏn˘m negativním dopadÛm na Ïivotní prostfiedí a zdraví.

3. BliÏ‰í informace o likvidaci starého spotfiebiãe získáte u místní
samosprávy, ve sbûrném zafiízení nebo v obchodû, ve kterém jste
v˘robek zakoupili.   

Záruãní podmínky

Pfiedmûtem záruky NENÍ:
• Servisní vyjíÏìky kvÛli v˘uce, jak v˘robek pouÏívat.
• Pokud je v˘robek pfiipojen k jinému napûtí neÏ je uvedeno na ‰títku.
• Pokud závada je zpÛsobena nehodou, nedbalostí ãi nesprávn˘m pouÏitím.
• Pokud závada je zpÛsobena faktory jin˘mi neÏ normálním domácím pouÏitím dle návodu k obsluze.
• Poskytování instrukcí na pouÏívání v˘robku nebo zmûny nastavení v˘robku.
• Pokud závada je zpÛsobena ‰kÛdci, napfiíklad krysami nebo ‰váby atd.
• Hluk nebo vibrace, které jsou povaÏované za normální, napfi.

hluk odvodu vody, zvuk odstfiedûní nebo zvuková signalizace ohfievu.
• Instalace, napfi.vyrovnání v˘robku, úprava odpadu.
• BûÏná údrÏba, která je doporuãena návodem k obsluze.
• Odstranûní cizích pfiedmûtÛ ze zafiízení, vãetnû ãerpadla a pfiívodního

filtru, napfi.kamínky, hfiebíky, drátky, knoflíky atd .
• V˘mûna pojistek nebo oprava domovních rozvodÛ a instalace.
• Náprava neautorizovan˘ch oprav.
• Spotfiebiã mÛÏe zpÛsobit náhodné a následné ‰kody na osobním majetku vlivem pfiípadn˘ch závad. 
• Pokud je tento v˘robek pouÏíván pro komerãní úãely, nemusí b˘t reklamace oprávnûná.

(Pfiíklad: Vefiejné prostory jako napfiíklad vefiejné koupelny, ubytovny, ‰kolící stfiediska, studentské
ubytovny, atd.) 
V pfiípadû, Ïe produkt je umístûn a provozován mimo dostupnou oblast nebo oblast nespadající do
servisního pokrytí, ve‰keré náklady na dopravu, opravu v˘robku nebo nahrazení vadného dílu mohou
b˘t úãtovány majiteli.

Záruãní podmínky jsou uvedeny v záruãním listû

POZN.
• Pfii likvidaci spotfiebiãe odfiíznûte pfiívodní kabel, zniãte zástrãku a zablokujte dvefiní zámek.

Zamezíte tím pfiípadnému uvíznutí dûtí uvnitfi spotfiebiãe.
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Údaje o produktech-Delegované nafiízení komise 96/60/ES

Ochranná známka dodavatele.

Dodavatelova identifikaãní znaãka modelu.

Tfiída energetické úãinnosti modelu stanovená v souladu s pfiílohou IV a
vyjádfiená jako „Tfiída energetické úãinnosti... na stupnici od A (vy‰‰í úãinnost)
do G (niÏ‰í úãinnost)“. Pokud je tato informace uvedena v tabulce, mÛÏe to b˘t
vyjádfieno i jin˘m zpÛsobem za pfiedpokladu, Ïe je jasné, Ïe stupnice je od A
(vy‰‰í úãinnost) do G (niÏ‰í úãinnost).

otáãky

kg

kg

kWh /
cyklus

A

No

5,44

1,09

A

44

1400

8

6

80

55

580

1088

16000

218

11000

kWh /
cyklus

kWh / rok

litry /
cyklus

litry /
cyklus

litry / rok

min.

%

LG

F84A8YD(1~9)

Pokud jsou informace uvedeny ve formû tabulky a pokud nûkterému ze
spotfiebiãÛ uveden˘ch v tabulce byl udûlen „Eko-‰títek Spoleãenství“ podle
nafiízení (EHS) ã. 880/92, mÛÏe zde b˘t tato informace uvedena. V tomto
pfiípadû musí nadpis fiádku znít „Eko-‰títek Spoleãenství“ a v pfiíslu‰ném poli
musí b˘t kopie znaãky Eko-‰títku. Tímto ustanovením zÛstávají v‰echny
poÏadavky systému Eko-‰títkÛ EU nedotãeny.

Spotfieba pfii praní, odstfieìování a su‰ení v kWh/úpln˘ pracovní cyklus
stanovená podle poznámky V pfiílohy I.

Spotfieba energie pouze pfii praní a odstfieìování v kWh/prací cyklus
stanovená podle poznámky VI pfiílohy I.

Tfiída prací schopnosti stanovená v souladu s pfiílohou IV a vyjádfiená jako
„Tfiída prací schopnosti… na stupnici od A (vy‰‰í) do G (niÏ‰í)“. Tento údaj mÛÏe
b˘t vyjádfien i jin˘m zpÛsobem za pfiedpokladu, Ïe je jasné, Ïe stupnice je od A
(vy‰‰í) do G (niÏ‰í).

Úãinnost odstraÀování vody pfii normalizovaném pracím cyklu 60°C (bavlna)
stanovená v souladu se zku‰ebními metodami podle harmonizovan˘ch norem
uveden˘ch v ãl. 1 odst. 2 a vyjádfiená jako „Zbytek vody po odstfiedûní ...%
(vztaÏeno k hmotnosti suchého prádla)“.

Maximální otáãky pfii odstfieìování dosaÏené podle pfiílohy I pozn. VIII.

Prací kapacita spotfiebiãe pfii normalizovaném pracím cyklu 60°C (bavlna)
podle poznámky IX pfiílohy I.

Su‰icí kapacita spotfiebiãe pfii normalizovaném su‰icím cyklu „suchá bavlna“
podle poznámky X pfiílohy I.

Spotfieba vody pfii praní, odstfieìování a su‰ení v litrech pro cel˘ pracovní
cyklus podle poznámky XI pfiílohy I.
Spotfieba vody pouze pfii praní a odstfieìování v litrech pfii normalizovaném pracím
(a odstfieìovacím) cyklu 60°C (bavlna) stanovená v souladu se zku‰ebními
metodami podle harmonizovan˘ch norem uveden˘ch v ãl. 1 odst. 2.

Doba praní a su‰ení. Doba programu úplného pracovního cyklu (praní: 60°C
bavlna, su‰ení: „suchá bavlna“) pfii jmenovité prací kapacitû stanovená v souladu se
zku‰ebními metodami podle harmonizaãních norem uveden˘ch v ãl. 1 odst. 2.

Spotfieba energie a vody se rovná 200násobku spotfieby vyjádfiené v bodech 5
(energie) a 12 (voda). Spotfieba se vyjadfiuje jako „odhadovaná roãní spotfieba
ãtyfiãlenné domácnosti vÏdy pouÏívající su‰iãku (200 cyklÛ)“.

Spotfieba energie a vody se rovná 200násobku spotfieby vyjádfiené v bodech 6
(energie) a 13 (voda). Spotfieba se vyjadfiuje jako „odhadovaná roãní spotfieba
ãtyfiãlenné domácnosti nikdy nepouÏívající su‰iãku (200 cyklÛ)“.

kWh / rok

litry / rok



Memo



Memo
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