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Táto práčka je vybavená automatickou 
bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnos-
tikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane 
reaguje, napr.:

I. Kontrolka “Servis” 

J. Kontrolka “Zatvorený prívodný vodovodný 

ventil” 

K. Kontrolka “Vyčistiť filter” 

A. Programátor

B. Časový displej

C. Tlačidlo “Oneskorený časovač” 

D. Kontrolka postupu programu

E. Ovládač rýchlosti odstreďovania 

F. Tlačidlo “Štart/Pauza” 

G. Tlačidlo “Reset/Odčerpanie vody” 

H. Kontrolka “Dvierka uzamknuté” 

Program

Visačka
s pokynmi

na
ošetrovanie

bielizne

Max.
náplň

kg

Druh prania / Poznámky

- Pri výbere teploty dodržiavajte odporučania výrobcu na visačke s pokynmi na 
ošetrovanie bielizne

Prací prostriedok a avivážne 
prostriedky

Špeciálne funkcie Max 
rýchlosť 
odstre-
ďovania

ot./min.

Pred-
pranie

Hlavné 
pranie

Avivážny
prostriedok

Odložený 
štart

Intenzívne 
pranie

Extra 
plákanie

Šetrič 
energie

Pred-
pranie

Rýchlosť 
odstreď.

Turn & Wash
30°C

Turn & Wash
30°C

3.5
Najlepšie riešenie pre bežné pranie. Program vhodný najmä na mierne 
alebo normálne znečistené textílie z bavlny alebo syntetických tkanín, 
pretože perie pri nízkej teplote a maximálnej rýchlosti odstreďovania.

– Áno i i – – – – – 10001)

Syntetika
40°C 40°

3.0
Na pranie znečistených odevov zo syntetických vláken (ako sú polyester, 
polyakryl, viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny so syntetikou.

i Áno i i i i i i i max.

Bavlna
40 - 60 - 90°C 40° 60° max. Bežne až veľmi zašpinená a odolná bavlnená bielizeň.  i Áno i i i i i i i max.

Eco Bavlna 
40 - 60°C 40°  60° max.

Na pranie bežne znečistených bavlnených odevov. Štandardný prací 
program pri teplote 40 °C a 60 °C na bavlnenú bielizeň a najvýhodnejší 
program z hľadiska spotreby vody a energie. 

– Áno i i – i – – i max.

Vlna
20°C 20°

1.0
S programom „Vlna“ možno prať všetky vlnené odevy, aj tie, ktoré majú 
označenie „prať iba v ruke“. Najlepšie výsledky dosiahnete so špeciálnymi pracími 
prostriedkami a ak neprekročíte maximálnu udávanú hmotnosť bielizne.

– Áno i i – – – – i 10001)

Jemná bielizeň
30°C 30° 1.5

Na pranie zvlášť jemných odevov. Odporúča sa pred praním obrátiť bielizeň 
vonkajšou stranou dovnútra.

– Áno i i – – i – i 10001)

Farebná bielizeň
40°C 40° 3.5

Mierne až bežne zašpinená bielizeň vyrobená z bavlny, syntetických vlákien 
a ich zmesí; tiež jemná bielizeň. Pomáha zachovávať farby.

– Áno i i – i i – i max.

Bavlna
30°C 30°

3.5
Na rýchle prepranie mierne znečistených odevov. Tento cyklus trvá iba 30 
minút, šetrí čas a energiu.

– Áno i i – – i – i max.

Syntetika
30°C 30°

3.0
Skrátený cyklus na pranie mierne znečistených odevov zo syntetických 
vláken (ako sú polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny so 
syntetikou.

– Áno i i – i i – i max.

Odstreďov. + vyp. vody – max. Samostatný pro;gram intenzívneho odstreďovania. Pre odolnú bielizeň. – – – i – – – – i max.

Plákanie + Odstreďov. – max.
Samostatný program plákania a intenzívneho odstreďovania. Pre odolnú 
bielizeň.

– – i i – i – – i max.

  

SK PROGRAMOVÁ TABUĽKA

i =  voliteľné / Áno = požadované dávkovanie
1) Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť odstreďovania v týchto programoch obmedzená.
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Tlačidlo „Intenzívne pranie“
• Túto možnosť vyberte, ak pridávate do práčky 

prípravok na odstraňovanie škvŕn – optimalizuje 
účinnosť prípravku, vďaka čomu je výsledok 
prania lepší a škvrny sa lepšie odstránia.

• Používajte pri maximálnej náplni. Prípravok 
na odstraňovanie škvŕn (prášok) pridajte do 
hlavného prania. 

• Program sa môže predĺžiť až o 10 minút. Vhodné 
na použitie s odstraňovačmi škvŕn a bielidiel na 
základe kyslíka. Nesmú sa používať chlórové ani 
perborátové bielidlá!

Tlačidlo „Extra plákanie“
• Pomáha predchádzať usadeniu zvyškov 

pracieho prostriedku v bielizni vďaka predĺženiu 
fázy pláchania. 

• Vhodné predovšetkým na pranie detskej 
bielizne, pre ľudí s alergiami a pre oblasti 
s mäkkou vodou.

Tlačidlo “Šetrič energie”
• Šetrí energiu použitú pre ohrev vody pri 

zachovaní dobrého výsledku prania.
• Odporúča sa pre ľahko znečistenú bielizeň bez 

škvŕn. 
• Skontrolujte prosím, či je Váš prací prostriedok 

vhodný pre nízke teploty prania (15 alebo 20 °C).
• Voliteľné zväčša na najnižšom stupni teploty 

programov. 

Tlačidlo “Rýchlosť odstreďovania”
• Každý program má vopred určenú maximálnu 

rýchlosť odstreďovania.
• Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť 

odstreďovania.
• Ak je zvolená rýchlosť  odstreďovania “0”, zruší sa 

záverečné odstreďovanie a voda len vytečie. V 
každom prípade počas fázy pláchania jednotlivé 
medziodstreďovania zostávajú ponechané. 

ODLOŽENÝ ŠTART

Ak chcete začiatok zvoleného programu odložiť 
na neskôr, stlačením tlačidla „Odložený štart“ 
nastavte želaný čas odkladu. Svetielko tlačidla 
„Odložený štart“ sa rozsvieti a po spustení 
programu zhasne. Po stlačení tlačidla „Štart/
Pauza“ sa začne odpočítavanie času odkladu. 
Zobrazenie času odkladu na displeji zmizne, keď 
sa program spustí, a namiesto neho sa zobrazuje 
zostávajúci čas programu. Počet predvolených 
hodín možno znížiť opätovným stlačením tlačidla 
„Odložený štart“. Pri aktivácii tejto funkcie 
nepoužívajte tekuté pracie prostriedky. „Odložený 
štart“ zrušíte otočením voliča programov do inej 
polohy.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo 
“Štart/Pauza”. Kontrolka vedľa tlačidla “Štart/
Pauza” svieti. Kontrolka postupu programu 
zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom 
vpravo cez pranie, pláchanie, odstreďovanie/
odčerpanie vody. Po ukončení určitej fázy 
programu príslušná kontrolka zhasne.

INDIKÁCIA “DVIERKA UZAMKNUTÉ” 

Po zahájení programu sa rozsvieti kontrolka 
(symbol) oznamujúca, že veko sa nedá otvoriť. 
Počas priebehu programu prania ostane veko 
zablokované, preto sa ho nepokúšajte otvoriť 
silou. Ak práčku potrebujete súrne otvoriť počas 
priebehu programu, pozrite časť “Zrušenie 
prebiehajúceho programu pred ukončením”.

1. 
PRÍPRAVA CYKLU PRANIA

Naplňte práčku, zatvorte dvierka bubna a 
skontrolujte, či sú dobre zablokované.

2. Pridajte detergent a potom prísady tak, ako je to 
uvedené na prvej strane návodu na použitie. 

3. Zatvorte veko.
4. Nastavte volič programov na požadovaný 

program a teplotu. Na displeji času sa zobrazí 
dĺžka trvania zvoleného programu (v hodinách 
a minútach) a ukazovateľ tlačidla “Štart/
Pauza” bliká. Ukazovateľ nastavenej rýchlosti 
odstreďovania sa rozsvieti. Po ukončení 
programu alebo keď je program zvolený, ale 
ešte sa nespustil, sa práčka automaticky vypne 
po približne štvrť hodine. Aby ste práčku opäť 
zapli, otočte programátor na “Off” a nastavte 
ľubovoľný program.

VYBERTE ŽELANÚ VOLITEĽNÚ FUNKCIU

Keď nie je možná daná kombinácia programu a 
prídavnej voliteľnej funkcie, kontrolky automaticky 
zhasnú. Nevhodná kombinácia voliteľných funkcií 
sa zruší automaticky.
Tlačidlo “Predpranie”
• Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napr. 

blato, hrubá špina). Cyklus sa predĺži približne o 
19 min.

• Nepoužívajte tekutý prací prostriedok do 
hlavného prania, ak zvolíte funkciu “Predpranie”.

INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade porúch alebo abnormálneho chodu 
použite “Návod na riešenie porúch” vo vašich 
Pokynoch na používanie.

“Uzavretý prívod vody” 
Žiadna alebo nedostatok vody na vstupe.

“Servis” 
Zlyhanie alebo nesprávne fungovanie elektrického 
komponentu.

“Vyčistiť filter” 
Odpadová voda nie je odčerpaná.

Blikajúca rýchlosť odstreďovania na displeji: 
nevyváženosť počas odstreďovania

• 
KONIEC PROGRAMU

Upozornenie „Dvierka uzamknuté” zhasne. Po 
približne štvrťhodine sa práčka úplne vypne, čím 
šetrí energiu.

1. Otočte programátor do polohy “Off”.
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeň.
4. Nechajte veko určitú dobu otvorené, aby sa 

vnútro práčky mohlo vysušiť.

1. 

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ 
PO ZAČATÍ PROGRAMU

Stlačte tlačidlo “Štart/Pauza“, aby ste prerušili 
program. Kontrolka bliká.

2. Vyberte nový program, teplotu, želané 
voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť 
odstreďovania.

3. Stlačte znovu tlačidlo “Štart/Pauza“. Nový 
program bude pokračovať v tom istom mieste, 
kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre 
tento program nepridávajte prací prostriedok.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU 
PRED UKONČENÍM

Tlačidlo “Reset/Odčerpanie vody” zruší program 
pred jeho ukončením.
• Stlačte tlačidlo “Reset/Odčerpanie vody” na 

aspoň 3 sekundy. Odčerpá sa všetka voda, to 
môže chviľu trvať kým môžte veko otvoriť.

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spoterba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených 
v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia spôsobu 
práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

  Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď “Sprievodcu 
vyhľadávania porúch” vo Vašom Návode na používanie). 

  Približ. obsah zvyškovej vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstreďovaní pri najvyššej voliteľnej rýchlosti, v základnom programovom nastavení.
* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.
**  Štandardný program pre bavlnu a základ pre Energetický štítok. Z dôvodov úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty 

príslušného programu.

ÚDAJE O SPOTREBE Príkon vo vypnutom stave 0,11 W / v nevypnutom stave 0,11 W.

Program
Teplota

(°C)

Náplň

(kg)

Voda

(l)

Energia

(kWh)
Približ. dĺžka programu  

(hodiny : minúty) %
Turn & Wash 30 3.5 43 0.40 0:45

Syntetika 40 3.0 45 0.52 1:50 40
Bavlna 40 6.0 61 0.97 3:00

57Bavlna 60 6.0 61 1.14 3:00
Bavlna 90 6.0 55* 1.90 2:00

Eco Bavlna ** 60 6.0 46 0.78 3:30

53
Eco Bavlna ** 60 3.0 32 0.71 2:45
Eco Bavlna ** 40 6.0 46 0.70 2:30
Eco Bavlna ** 40 3.0 32 0.53 2:00

Vlna 20 1.0 40 0.40 0:35
Jemná bielizeň 30 1.5 50 0.50 0:45

Farebná bielizeň 40 3.5 43 0.47 0:59
Bavlna 30 3.5 42 0.25 0:30

Syntetika 30 3.0 40 0.31 0:50


