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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Dôležité upozornenie Pozorne si
prečítajte tento návod a uchovajte ho pre
budúce použitie.
• Váš spotrebič zodpovedá požiadavkám
noriem a právnym požiadavkám na bezpečnosť spotrebičov. Ako výrobcovia
však považujeme za svoju povinnosť poskytnúť vám nasledujúce poznámky k
bezpečnosti.
• Je nanajvýš dôležité, aby ste si návod
odložili a mohli doň nahliadnuť aj v budúcnosti. Ak by ste spotrebič predali alebo prenechali inému používateľovi, odovzdajte ho aj s návodom, aby sa nový
vlastník mohol oboznámiť s funkciami
spotrebiča a príslušnými varovaniami.
• Pred inštaláciou alebo používaním spotrebiča si návod MUSÍTE pozorne prečítať.
• Pred prvým zapnutím spotrebiča skontrolujte, či nebol počas prepravy poškodený.
Nikdy nezapájajte poškodený spotrebič.
Ak je spotrebič poškodený, oznámte to
čo najskôr predajcovi.
• Ak bol spotrebič dodaný v zimných mesiacoch, keď sú teploty pod nulou: Pred
prvým použitím nechajte spotrebič stáť
24 hodín v izbovej teplote.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
• Je nebezpečné upravovať technické
vlastnosti alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa pokúšať o zmeny na tomto spotrebiči.

• Počas programov s vysokou teplotou sa
sklo na dvierkach môže veľmi zohriať.
Nedotýkajte sa ho!
• Dbajte na to, aby malé domáce zvieratá a
deti nevliezli do bubna. Ak tomu chcete
predísť, pred použitím bubon skontrolujte.
• Predmety ako mince, sponky, ihly, skrutky, kamene alebo iné tvrdé a ostré predmety môžu spôsobiť vážne poškodenie a
preto sa nesmú dostať do vnútra spotrebiča.
• Používajte iba odporúčané množstvá avivážnych a pracích prostriedkov. Nadmerné dávkovanie môže spôsobiť poškodenie tkanín. Dodržiavajte množstvá odporúčané výrobcom.
• Malé kusy bielizne, ako ponožky, stuhy,
opasky a pod. perte vo vrecku na pranie
alebo v obliečke vankúša, pretože by sa
mohli dostať do priestoru medzi bubnom
a vnútornou časťou práčky.
• V práčke neperte odevy s kosticovou výstužou, neobrúbené, ani natrhnuté odevy.
• Po použití spotrebič vždy odpojte od
elektrickej siete, zatvorte jeho prívodný
vodovodný ventil a vyčistite ho.
• Za žiadnych okolností sa nepokúšajte
opraviť spotrebič sami. Opravy vykonané
nezaškolenými osobami môžu spôsobiť
zranenia alebo vážne poruchy spotrebiča.
Zavolajte najbližšie servisné stredisko. Vždy trvajte na použití originálnych náhradných dielov.
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INŠTALÁCIA
• Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní dávajte veľký pozor.
• Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie
je poškodený. Ak máte nejaké pochybnosti, spotrebič nepoužívajte a spojte sa s
predajcom.
• Pred používaním spotrebiča musíte odstrániť všetky časti obalu a prepravné
skrutky. Pri nedodržaní týchto pokynov
hrozí vážne poškodenie spotrebiča a
iných vecí v domácnosti. Pozrite si príslušnú časť návodu na použitie.
• Po ukončení inštalácie skontrolujte, či
spotrebič nestojí na prívodnej alebo odtokovej hadici a či pracovná doska spotrebiča nestláča prívodný elektrický kábel.
• Ak je spotrebič umiestnený na koberci,
upravte nožičky tak, aby pod spotrebičom mohol voľne prúdiť vzduch.
• Po inštaláci vždy skontrolujte, či z hadíc
neuniká voda a či sú správne zapojené.
• Ak je spotrebič nainštalovaný na mieste,
kde by mohol byť vystavený mrazu, prečítajte si, prosím, kapitolu "nebezpečenstvo zamrznutia".
• Všetky vodoinštalačné práce potrebné pri
inštalácii spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný inštalatér alebo zaškolená osoba.
• Všetky elektrické zapojenia potrebné pri
inštalácii spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný elektrikár alebo zaškolená osoba.
POUŽITIE
• Tento spotrebič je navrhnutý iba na použitie v domácnosti. Môže sa používať iba
na účely, pre ktoré bol navrhnutý.
• Perte iba bielizeň určenú na pranie v
práčke. Dodržiavajte pokyny na visačke.
• Spotrebič neprepĺňajte. Pozrite tabuľku s
programami prania.
• Pred praním skontrolujte, či sú všetky
vrecká prázdne a či sú gombíky a zipsy
zapnuté. V práčke neperte rozstrapkané
alebo natrhnuté kusy bielizne a škvrny od
farby, atramentu, hrdze a tuku odstráňte
ešte pred praním. Podprsenky s kosticami sa NESMÚ prať v práčke.
• Odevy, ktoré sa dostali do kontaktu s
prchavými ropnými látkami, sa nesmú
prať v práčke. Pri použití prchavých čistidiel dávajte pozor a skontrolujte, či sa či-

stidlá z odevov odstránili, až potom ich
vložte do práčky.
• Nikdy nevyťahujte zástrčku zo sieťovej
zásuvky ťahaním za kábel; vždy držte zástrčku.
• Práčku nikdy nepoužívajte, ak je poškodený jej prívodný elektrický kábel alebo je
poškodený ovládací panel, pracovný povrch alebo základňa tak, že umožňujú prístup k vnútru práčky.
BEZPEČNOSŤ DETÍ
• Tento spotrebič nie je určený na používanie pre osoby (vrátane detí) so zníženými
mentálnymi, fyzickými alebo senzorickými
schopnosťami, nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní
spotrebiča zo strany osoby zodpovednej
za ich bezpečnosť.
• Nenechajte deti bez dozoru, aby ste mali
istotu, že sa nebudú so spotrebičom
hrať.
• Časti obalu (napr. plastová fólia, polystyrén) môžu byť pre deti nebezpečné, hrozí
im nebezpečenstvo udusenia! Uskladňujte ich mimo dosahu detí.
• Všetky pracie prostriedky skladujte na
bezpečnom mieste, kde k nim deti nebudú mať prístup.
• Dbajte, aby deti ani domáce zvieratá neliezli do bubna. Spotrebič je vybavený
špeciálnym zariadením, aby nedošlo k
uviaznutiu detí alebo zvierat v bubne
práčky. Ak chcete toto zariadenie aktivovať, otočte tlačidlo (bez stlačenia) vnútri
dvierok doprava tak, aby bol zárez vo vodorovnej polohe. Ak je to potrebné, použite mincu.

Ak chcete zariadenie vypnúť a chcete
mať možnosť dvierka opäť zatvoriť, otočte tlačidlo smerom vľavo, kým nebude
zárez vo zvislej polohe.
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POPIS VÝROBKU
Táto automatická práčka spĺňa všetky požiadavky na moderné pranie bielizne s nízkou
spotrebou vody, energie a pracieho prostriedku. Jej inovovaný systém prania umožňuje kompletné využitie celého množstva pracieho prostriedku a znižuje spotrebu vody,
čím sa šetrí energia.
1

2

7

8

9

3
4
5
10

6

1 Zásuvka dávkovača pracieho prostriedku
2 Ovládací panel
3 Rukoväť na otvorenie dvierok
4 Typový štítok
5 Vypúšťacie čerpadlo

6
7
8
9
10

Predné nastaviteľné nožičky
Hadica na vypúšťanie vody
Elektrický prípojný kábel
Ventil prívodu vody
Zadné nastaviteľné nožičky
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ZÁSUVKA DÁVKOVAČA PRACÍCH PROSTRIEDKOV
Priehradka na prací prostriedok používaný pri predpieraní a namáčaní alebo na
odstraňovač škvŕn používaný počas fázy
odstraňovania škvŕn (ak je k dispozícii). Prací prostriedok na predpieranie a namáčanie
sa pridáva na začiatku pracieho programu.
Odstraňovač škvŕn sa pridáva počas fázy
odstraňovania škvŕn.
Priehradka na práškový alebo tekutý
prací prostriedok používaný pri hlavnom
praní. Pri použití kvapalných pracích prostriedkov ich vlejte tesne pred spustením
programu.
Priehradka na tekuté prídavné látky (avivážny prípravok, škrob).
Dodržiavajte odporúčania výrobcu produktu týkajúce sa používaného množstva a neprekračujte značku „MAX“ v zásuvke na
pracie prostriedky. Každý avivážny prípravok alebo škrobiaci prostriedok treba naliať
do priehradky pred spustením pracieho
programu.
Bielidlo
Pri programoch na bielu bavlnu môžete namiesto zmäkčovača použiť v priehradke
bieliaci prostriedok.
Postupujte takto:
• Bieliaci prostriedok pridajte do priehradky
. Neprekračujte značku «MAX» v zásuvke
na pracie prostriedky.
• Spustite program prania pre bielu bavlnu.
• Po ukončení programu spustite program PLÁKANIE. V prípade potreby použite aviváž.
Pomôže to odstrániť zvyšky bielidla.
Dôležité upozornenie Do priehradky nikdy nepridávajte naraz bielidlo a aviváž.

OVLÁDACÍ PANEL
Nižšie je zobrazený ovládací panel. Na obrázku je znázornený volič programu, tlačidlá,
kontrolky a displej. Všetky prvky sú v nasledujúcom texte uvádzané s príslušným číselným označením.
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1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

Volič programov
Tlačidlo TEPLOTA
Tlačidlo ODSTREĎOVANIE
Tlačidlo JEDN. ŽEHLENIE
Tlačidlo EXTRA PLÁKANIE
Tlačidlo POSUNUTÝ ŠTART
Displej
Tlačidlo ŠTART/PRESTÁVKA
TIME MANAGER tlačidlá

VOLIČ PROGRAMU
Umožňuje zapnúť a vypnúť spotrebič a zvoliť program.
TEPLOTA
Tlačidlo slúži na zvýšenie alebo zníženie teploty prania.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA
Stlačením tohto tlačidla môžete zmeniť
rýchlosť odstreďovania nastaveného programu.
JEDN. ŽEHLENIE
Stlačením tohto tlačidla sa bielizeň šetrne
vyperie a odstredí, aby sa predišlo jej pokrčeniu. Uľahčí sa tým žehlenie. Okrem to-

3

4

5

6

7

8

9

ho práčka pri niektorých programoch vykoná niekoľko doplnkových plákaní. Pri programoch na pranie bavlny bude maximálna
rýchlosť odstreďovania automaticky znížená.
EXTRA PLÁKANIE
Tento spotrebič je navrhnutý tak, aby šetril
energiu. Ak bude potrebné vyplákať bielizeň
vo väčšom množstve vody (extra plákanie),
zvoľte túto funkciu. Pri tejto funkcii práčka
vykoná niekoľko doplnkových cyklov plákania. Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre
ľudí s alergiou na pracie prostriedky a v oblastiach s veľmi mäkkou vodou.
ČASOMIERA ODLOŽENIA ZAPNUTIA
Toto tlačidlo umožňuje odloženie zapnutia
programu prania o 30 min - 60 min - 90
min, 2 hodiny a potom s 1 hodinovým krokom o maximálne 20 hodín.
ŠTART/PAUZA
Tlačidlo slúži na spustenie alebo prerušenie
nastaveného programu.
TIME MANAGER
Tieto tlačidlá umožňujú zmeniť trvanie programu, ktoré bolo automaticky nastavené
práčkou.
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DISPLEJ
7.12

7.11

7.10

7.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Displej zobrazuje nasledujúce informácie:
7.1:Hodnota teploty
.
7.2: Symboly teploty , Studená
Počas cyklu prania sa na displeji zobrazuje
pohybujúci sa symbol teploty, ktorý indikuje, že spotrebič spustil fázu ohrievania vody
v práčke.
7.3: Hodnota rýchlosti odstreďovania
7.4: Symboly rýchlosti odstreďovania.
• Bez odstreďovania
• Plákanie stop
• Nočný cyklus
Počas fázy odstreďovania sa bude symbol
špirály pohybovať.
Funkcia Bez odstreďovania vyraďuje
všetky fázy odstreďovania a zvyšuje počet
plákaní pri niektorých programoch.
Plákanie stop: nastavením tejto voliteľnej
funkcie sa voda z posledného plákania nevypustí, aby sa predišlo pokrčeniu bielizne.
Po ukončení programu sa na displeji zobrazia blikajúce číslice 0.00, symbol 7.10 sa
stále zobrazuje, kontrolka tlačidla 8 zhasne
a dvierka ostanú zablokované, čo znamená,
že treba vypustiť vodu. Postup na vypustenie vody je uvedený v odseku "Po ukončení
programu".
Nočný program: nastavením tejto voliteľnej funkcie práčka neodčerpá vodu z posledného plákania, aby sa bielizeň nepokrčila. Keďže všetky fázy odstreďovania sú
zrušené, tento cyklus prania je veľmi tichý a
môžete ho nastaviť v noci alebo v dobe, kedy je elektrina lacnejšia. Pri niektorých programoch sa plákanie môže vykonať s väčším množstvom vody. Po ukončení progra-

7.6

7.7

7.8

mu sa na displeji zobrazia blikajúce číslice
0.00, symbol 7.10 sa stále zobrazuje, kontrolka tlačidla 8 zhasne a dvierka ostanú zablokované, čo znamená, že treba vypustiť
vodu. Postup na vypustenie vody je uvedený v odseku "Po ukončení programu".
7.5: Symboly voliteľných funkcií
• Extra plákanie
,
• Jedn. žehlenie
,
• Jemná bielizeň
(ak je súčasťou vybavenia)
7.6: Detská bezpečnostná zámka
(pozri odsek "Prvé použitie").
7.7: Symboly stupňa zašpinenia
• Intenzívny
• Normálny/Denný
• Mierny/Bleskový
• Super rýchly
7.8:
• Dĺžka trvania nastaveného programu
Po nastavení programu sa dĺžka trvania
programu zobrazí v hodinách a minútach
(napríklad 2.05). Dĺžka sa počíta automaticky na základe odporúčanej maximálnej
náplne pre každý typ materiálu. Po spustení programu sa zostávajúca doba prepočítava a aktualizuje každú minútu.
• Koniec programu
Po ukončení programu sa na displeji zobrazia tri blikajúce nuly, symbol 7.10
zmizne a dvierka sa budú dať otvoriť.
• Nesprávne nastavenie voliteľnej
funkcie
Pri nastavení voliteľnej funkcie, ktorá nie
je vhodná pre nastavený program prania,
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sa v spodnej časti displeja na niekoľko
sekúnd zobrazí správa Err a červená
kontrolka tlačidla 8 začne blikať.
• Kódy alarmu
V prípade problémov činnosti sa môžu
zobraziť kódy alarmu, napríklad E20 (pozrite kapitolu "Čo robiť, ak...").
• Hodnota odloženia zapnutia
7.9: Symbol hodín
Po spustení programu sa na displeji bude
zobrazovať doba jeho trvania a pohybujúci
sa symbol hodín.
7.10: Symbol zablokovania dvierok
Po stlačení tlačidla 8 a po zapnutí práčky
ostane svietiť iba symbol prebiehajúcej fázy.
Po skončení programu sa zobrazia tri blikajúce číslice ( 0.00) a tento symbol zmizne.
7.11: Symboly fáz programu prania
• Predpieranie

• Pranie
• Plákania
• Odčerpanie vody
• Odstreďovanie
Po nastavení programu prania sa v hornej
časti displeja zobrazia symboly fáz programu prania, ktoré zodpovedajú rôznym fázam programu. Po stlačení tlačidla 8 ostane
svietiť iba symbol prebiehajúcej fázy.
7.12: Symbol odloženia štartu
Odloženie štartu nastavené stláčaním príslušného tlačidla sa zobrazí na displeji na
niekoľko sekúnd, potom sa bude znovu zobrazovať doba trvania predtým nastaveného programu. Rozsvieti sa príslušný symbol. Doba odloženia štartu sa znižuje každú
hodinu o jednotku, a keď do spustenie zostane iba 1 hodina, doba sa bude skracovať s minútovým intervalom.

PRVÉ POUŽITIE
• Zabezpečte, aby elektrické a vodovodné prípojky zodpovedali pokynom na inštaláciu.
• Z vnútra bubna vyberte polystyrén a
všetok ostatný materiál.
• Pred prvým praním zapnite cyklus
prania pre bavlnu pri maximálnej te-

plote bez bielizne v bubne, aby sa z
bubna a nádrže odstránili prípadné
zvyšky z výroby. Do priehradky na
hlavné pranie nadávkujte polovičné
množstvo pracieho prostriedku a
spusťte práčku.

OSOBNÉ NASTAVENIA
ZVUKOVÉ SIGNÁLY
Práčka je vybavená zvukovým zariadením,
ktoré zaznie v nasledujúcich prípadoch:
• po ukončení cyklu
• v prípade poruchy.
Súčasným stlačením tlačidiel 4 a 5 po dobu
približne 6 sekúnd sa zvukový signál deaktivuje (okrem prípadu poruchy). Opätovným
stlačením týchto 2 tlačidiel sa zvukový signál opätovne aktivuje.
DETSKÁ BEZPEČNOSTNÁ ZÁMKA
Toto zariadenie umožňuje nechať spotrebič
bez dozoru, pričom sa nemusíte obávať o

zdravie detí, ani toho, že by mohli práčku
poškodiť. Táto funkcia ostane aktívna aj
vtedy, keď práčka nie je v činnosti.
Túto voliteľnú funkciu môžete nastaviť dvoma spôsobmi:
1. Pred stlačením tlačidla 8: práčka sa nebude dať zapnúť.
2. Po stlačení tlačidla 8: nebude možné
zmeniť žiaden program, ani voliteľnú
funkciu.
Aby ste uvedenú funkciu aktivovali alebo
zrušili, na približne 6 sekúnd stlačte súčasne tlačidlá 5 a 6, kým sa na displeji nezo.
brazí alebo z neho nezmizne ikona

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
Vložte bielizeň
Otvorte dvierka opatrným potiahnutím za
ich rukoväť. Vkladajte bielizeň voľne do
bubna, kus po kuse, bielizeň čo najviac rozložte. Zatvorte dvierka.

Uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami
nezostala zachytená bielizeň. Hrozí riziko
úniku vody alebo poškodenia bielizne.
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Pridajte prací a avivážny prostriedok
Vytiahnite zásuvku až na doraz. Pripravte
požadované množstvo umývacieho prostriedku, pridajte ho do priehradky na hlavalebo do príslušnéj dávkovacej
né pranie
priehradky, ak to vyžaduje nastavený program/voliteľná funkcia (podrobnosti pozrite
v kapitole "Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov").

NASTAVTE ŽELANÝ PROGRAM
POMOCOU VOLIČA PROGRAMU (1)
Otočte volič programu do polohy želaného
programu. Na práčke sa zobrazí vopred naprogramovaná teplota a automaticky sa nastaví maximálna rýchlosť odstreďovania,
ktoré závisia od nastaveného programu.
Tieto hodnoty môžete zmeniť príslušnými
tlačidlami. Začne blikať zelená kontrolka
tlačidla 8 .
Koliesko voliča možno otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek alebo proti smeru
pohybu hodinových ručičiek. Otočením volizrušíte program/vypnete
ča do polohy
práčku.
Po ukončení programu musíte volič
, čím
programu otočiť do polohy
práčku vypnete.
Pozor Pri otočení voliča programu do
polohy iného programu počas činnosti
práčky červená kontrolka tlačidla 8 3krát zabliká a na displeji sa zobrazí
správa Err , čo indikuje nesprávnu
voľbu. Práčka nový nastavený program
nevykoná.

Podľa potreby nalejte aj avivážny prostriedok do priehradky označenej symbolom
(množstvo nesmie presiahnuť značku
"MAX" v zásuvke). Zásuvku opatrne zatvorte.

NASTAVENIE TEPLOTY STLAČENÍM
TLAČIDLA 2
Pri nastavení programu spotrebič automaticky navrhne teplotu.
Opakovaným stláčaním tohto tlačidla môžete zvýšiť alebo znížiť teplotu prania, ak
chcete, aby bola bielizeň vypraná pri inej teplote.
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI
ODSTREĎOVANIA TLAČIDLOM 3
Pri nastavovaní požadovaného programu
vám spotrebič automaticky navrhne maximálnu rýchlosť odstreďovania dostupnú pre
uvedený program.
Opakovaným stláčaním tlačidla 3 zmeňte
rýchlosť odstreďovania, ak chcete aby bola
bielizeň odstredená pri inej rýchlosti, ako je
rýchlosť určená práčkou.
NASTAVENIE VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ,
KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII, STLAČENÍM
TLAČIDIEL 3, 4 A 5
V závislosti od programu možno kombinovať rôzne funkcie. Voliteľné funkcie treba
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nastaviť po voľbe želaného programu a
pred stlačením tlačidla 8.
Po stlačení týchto tlačidiel sa na displeji rozsvieti príslušný symbol. Po opätovnom stlačení tlačidiel symboly zhasnú. Ak ste nastavili nesprávnu voliteľnú funkciu, červená
kontrolka na tlačidle 8 3-krát zabliká a na
displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí správa Err .
Možnosti voľby funkcií s príslušnými
programami nájdete v kapitole "Programy prania".
NASTAVENIE ODLOŽENIA ŠTARTU
STLAČENÍM TLAČIDLA 6
Pred spustením programu, ak chcete odložiť jeho štart, stláčajte opakovane tlačidlo 6,
kým nedosiahnete želanú dobu odloženia
Príslušná ikona 7.12 sa zobrazí na displeji v
jeho hornej časti
Nastavená doba odloženia (až 20 hodín) sa
zobrazí na niekoľko sekúnd na displeji, potom sa znovu zobrazí dĺžka trvania programu.
Túto funkciu musíte nastaviť po nastavení
programu a pred stlačením tlačidla 8.
Dobu odloženia štartu môžete zrušiť kedykoľvek pred stlačením tlačidla 8.
Voľba odloženého štartu:
1. Vyberte si program a požadované voliteľné funkcie.
2. Nastavte Odloženie štartu stlačením tlačidla 6.
3. Stlačte tlačidlo 8:
– práčka začína odpočítavanie po hodinách.
– Program sa spustí po uplynutí zvoleného odkladu.
Zrušenie odloženého štartu po stlačení tlačidla 8:
1. Najprv nastavte PRERUŠENIE programu práčky stlačením tlačidla 8;
2. Tlačidlo 6 držte stlačené dovtedy, kým
sa nezobrazí symbol ';
3. Program sa spustí stlačením tlačidla 8.
Dôležité upozornenie Nastavené
posunutie môžete zmeniť iba opätovným
nastavením programu prania.
Posunutý štart nemožno nastaviť súčasne
s programom Odčerpanie vody.

SPUSTITE PROGRAM STLAČENÍM
TLAČIDLA 8
Stlačením tlačidla 8 spustíte požadovaný
program, zelená kontrolka tlačidla 8 prestane blikať Na displeji sa zobrazí ikona 7.10,
čo znamená, že spotrebič sa spustil a
dvierka sa nedajú otvoriť.
Aby ste prebiehajúci program prerušili,
stlačte tlačidlo 8: začne blikať zelená kontrolka.
Aby ste program znovu zapli v bode, v ktorom bol prerušený, znovu stlačte tlačidlo 8.
Ak ste nastavili odloženie štartu, spotrebič
začne odrátavanie času
Ak ste nastavili nesprávnu voliteľnú funkciu,
červená kontrolka tlačidla 8 3-krát zabliká
a na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí
správa Err.
NASTAVENIE VOLITEĽNEJ FUNKCIE
TIME MANAGER STLAČENÍM
TLAČIDLA 9
Opakovaným stláčaním tlačidla môžete cyklus prania predĺžiť alebo skrátiť. Na displeji
sa zobrazí ikona 7.7 , ktorá indikuje nastavený stupeň zašpinenia bielizne. Táto voliteľná funkcia je k dispozícii iba pri programoch Bavlna, Syntetika a Jemná bielizeň.
Cyklus prania

Ikona
stupňa
znečistenia

Druh tkaniny

Intenzívny

Veľmi zašpinená
bielizeň

Normálny

Bežne zašpinená
bielizeň

Denný

Denne zašpinená
bielizeň

Ľahký

Mierne znečistená
bielizeň

Rýchly

Veľmi mierne znečistená bielizeň

Super rýchly

Kusy bielizne, ktoré
ste používali alebo
nosili veľmi krátko

1)

1) Odporúčame vložiť menšiu náplň bielizne (pozrite
Tabuľku pracích programov).
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Dôležité upozornenie Voliteľnú funkciu
Time Manager nemožno zvoliť s
programom Úsporný.
Dostupnosť symbolov stupňa zašpinenia
závisí od druhu materiálu, ako je uvedené v
nasledujúcej tabuľke.
Druh materiálu

Úroveň znečistenia

Bavlna
95 °/90 °C

X

X

X

X

X

X

60 °C/50 °C

X

X

X

X

X

X

40 °C

X

X

X

X

X

X

30 °C

X

X

X

X

X

X

Studená voda

X

X

X

X

X

X

60 °C/50 °C

X

X

X

X

40 °C

X

X

X

X

30 °C

X

X

X

X

Studená voda

X

X

X

X

40 °C

X

X

X

X

30 °C

X

X

X

X

Studená voda

X

X

X

X

Syntetika

Jemná bielizeň

ZMENA VOLITEĽNEJ FUNKCIE ALEBO
PREBIEHAJÚCEHO PROGRAMU
Niektoré voliteľné funkcie možno zmeniť
predtým, ako ich program vykoná .
. Pred akoukoľvek zmenou musíte PRERUŠIŤ činnosť práčky stlačením tlačidla 8 (ak
chcete zmeniť funkciu Time Manager, musíte zrušiť prebiehajúci program a znovu vykonať nastavenie).
Prebiehajúci program možno zmeniť iba po
jeho zrušení. Otočte programátor do polohy
a potom do polohy nového programu.
Nový program zapnite opätovným stlačením tlačidla 8. Voda z prania sa nevypustí z
bubna práčky.
PRERUŠENIE PROGRAMU
Stlačením tlačidla 8 prerušíte prebiehajúci
program - začne blikať príslušná zelená
kontrolka.

Opätovným stlačením tlačidla program
znovu spustíte.
ZRUŠENIE PROGRAMU
, čím
Otočte volič programu do polohy
zrušíte prebiehajúci program.
Teraz môžete nastaviť nový program.
OTVORENIE DVIEROK
Po zapnutí programu (alebo počas posunutia štartu) sú dvierka zablokované, ak ich
potrebujete otvoriť, najprv musíte činnosť
práčky PRERUŠIŤ stlačením tlačidla 8.
Ak po niekoľkých minútach prestane svietiť
na displeji ikona 7.10, dvierka môžete otvoriť.
Ak ikona 7,10 naďalej svieti, znamená to, že
práčka už ohrieva vodu alebo je hladiny vody príliš vysoká. Dvierka sa nepokúšajte
otvoriť silou!
Ak nemôžete otvoriť dvierka, avšak nevyhnutne ich potrebujete otvoriť, musíte práčku
. Po nievypnúť prestavením voliča na
koľkých minútach sa dvere dajú otvoriť (pozor na úroveň vody a na teplotu!).
Po zatvorení dvierok bude nevyhnutné nastaviť program a voliteľné funkcie znovu a
stlačiť tlačidlo 8.
PO SKONČENÍ PROGRAMU
Spotrebič sa zastaví automaticky. Na di).
spleji sa zobrazia tri blikajúce nuly (
Ukazovateľ tlačidla 8 zhasne. Zaznie zvukový signál trvajúci niekoľko minút.
Ak ste nastavili program alebo voliteľnú
funkciu, po skončení ktorej zostane voda v
bubne, ikona 7.10 bude svietiť. Dvierka zostanú zablokované. Pred otvorením dvierok
treba vodu odčerpať. Bubon sa zatiaľ bude
otáčať v pravidelných intervaloch až do vypustenia vody.
Pri vypúšťaní vody postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
1. Volič programov prestavte do polohy
.
2. Nastavte program odčerpávania alebo
odstreďovania.
3. Podľa potreby príslušným tlačidlom
znížte rýchlosť odstreďovania.
4. Stlačte tlačidlo 8.
Niekoľko minút po skončení programu ikona 7.10 prestane svietiť. Dvierka možno
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otvoriť. Ovládač programu otočte na
,
aby sa spotrebič vypol.
Vyberte bielizeň z bubna a pozorne skontrolujte, či je bubon prázdny. Ak do bubna

nechcete vložiť druhú náplň, zatvorte vodovodný ventil. Dvierka nechajte otvorené, aby
ste predišli tvorbe plesní a nepríjemného zápachu.

Pohotovostný režim : po ukončení programu sa po niekoľkých minútach aktivuje
systém na úsporu energie. Jas displeja sa

stlmí. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa režim úspory energie skončí.

UŽITOČNÉ RADY A TIPY
TRIEDENIE BIELIZNE
Dodržiavajte symboly na visačke na každom kuse bielizne a pokyny výrobcu. Bielizeň roztrieďte na tieto skupiny: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
TEPLOTY
95° alebo
90°

pre bežne zašpinenú bielu
bavlnenú a ľanovú bielizeň (napr. obrúsky, uteráky, obrusy,
plachty...)

60°/50°

pre bežne zašpinenú, stálofarebnú bielizeň (napr. košele,
nočné košele, pyžamá...) z ľanu, bavlny alebo syntetických
vláken a mierne zašpinenú bielu bavlnenú bielizeň (napr.
spodnú bielizeň)

40°- 30°Studená voda

pre jemnú bielizeň (napr. čipkové záclony), zmesové materiály, ktoré obsahujú syntetické
vlákna a vlnu označenú visačkou "čistá strižná vlna, vhodná
na pranie v práčke, nezráža
sa"

PRED VLOŽENÍM BIELIZNE
Nikdy neperte bielu a farebnú bielizeň spoločne. Biela bielizeň by mohla praním stratiť
svoju "belosť".
Nová farebná bielizeň by pri prvom praní
mohla pustiť farbu; preto ju prvýkrát perte
oddelene.
Dbajte na to, aby v kusoch bielizne neostali kovové predmety (napr. vlasové
sponky, zatváracie spony, špendlíky).
Zapnite gombíky, zipsy, háčiky a patentky.
Zaviažte všetky opasky alebo stužky.
Pred praním odstráňte silné škvrny.
Mimoriadne zašpinené oblasti vydrhnite
špeciálnym prostriedkom alebo čistiacou
pastou.

Mimoriadnu pozornosť venujte záclonám.
Odstráňte háčiky alebo záclony zaviažte do
vreca alebo sieťky.
MAXIMÁLNE NÁPLNE
Odporúčané náplne sú uvedené v tabuľkách programov prania.
Všeobecné pravidlá:
• Bavlna, ľan:plný bubon, ale nie napchaný;
• Syntetika:nenapĺňajte bubon viac ako
do polovice;
• Jemná bielizeňa vlna:nenapĺňajte bubon viac ako do tretiny.
Pri praní maximálnej náplne je najúčinnejšie
využitie vody a energie.
Ak je bielizeň veľmi špinavá, znížte náplň v
práčke.
HMOTNOSŤ BIELIZNE
Nasledujúce hmotnosti sú iba orientačné:
Nasledujúce hmotnosti sú iba orientačné:
kúpací plášť

1200 g

obliečka na perinu

700 g

pánska pracovná košeľa

600 g

plachta, pánske pyžamo

500 g

obrus

250 g

obliečka, uterák, nočná košeľa, pánska košeľa

200 g

obrus, dámske nohavičky,
vreckovka, blúza, pánske
spodky

100 g

ODSTRAŇOVANIE ŠKVŔN
Silne zájdené škvrny sa nedajú odstrániť iba
vodou a pracím prostriedkom. Odporúčame pokúsiť sa o ich odstránenie pred praním.
Krv: čerstvé škvrny ošetrite studenou vodou. Zaschnuté škvrny nechajte cez noc
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namočené v špeciálnom pracom prostriedku a potom ich vydrhnite mydlovou vodou.
Olejové farby: navlhčite benzínovým čističom škvŕn, položte odev na mäkkú tkaninu
a škvrnu vytierajte; postup niekoľkokrát zopakujte.
Zaschnuté olejové škvrny: navlhčite terpentínom, položte na mäkkú tkaninu,
škvrnu vytierajte bavlnenou handričkou
omotanou na konci prsta.
Hrdza: rozpusťte kyselinu šťaveľovú v horúcej vode alebo použite odstraňovač hrdze
za studena. Pri odstraňovaní starých hrdzavých škvŕn buďte opatrní, pretože štruktúra
látky by už mohla byť narušená a pri čistení
by sa látka mohla prederaviť.
Plesňové škvrny: ošetrite bielidlom, dobre
vypláchajte (iba biele a stálofarebné tkaniny).
Tráva: mierne namydlite a ošetrite bielidlom
(iba biele a stálofarebné tkaniny).
Guľôčkové pero a lepidlo: navlhčite acetónom 1), položte odev na mäkkú tkaninu a
škvrnu vytierajte.
Rúž: navlhčite acetónom, ako je popísané
vyššie, potom škvrnu ošetrite metylalkoholom. Zvyšné stopy odstráňte bielidlom.
Červené víno: namočte do vody s pracím
prostriedkom, vypláchnite a ošetrite octom
alebo kyselinou citrónovou, potom vypláchnite. Zvyšné stopy odstráňte bielidlom.
Atrament: v závislosti od druhu atramentu
navlhčite látku najprv acetónom 1), potom
octom; zvyšky na bielych materiáloch odstráňte bielidlom a potom starostlivo vypláchnite.
Škvrny od dechtu: najprv ošetrite odstraňovačom škvŕn, metylalkoholom alebo benzínom, potom vydrhnite čistiacim prostriedkom.
PRACIE PROSTRIEDKY A PRÍDAVNÉ
PROSTRIEDKY
Dobré výsledky prania závisia od voľby pracieho prostriedku a používania vhodných
dávok, aby sa predchádzalo plytvaniu a
chránilo sa životné prostredie.
Napriek tomu, že pracie prostriedky sú biologicky odbúrateľné, obsahujú látky, ktoré
vo veľkých množstvách môžu narušiť citlivú
rovnováhu v prírode.
1) na umelý hodváb nepoužívajte acetón

Voľba pracieho prostriedku závisí od druhu
materiálu (jemná bielizeň, vlna, bavlna a
pod.), farby, teploty prania a stupňa zašpinenia.
V tomto spotrebiči môžete používať všetky
bežne dostupné pracie prostriedky:
• práškové pracie prostriedky na všetky
druhy tkanín
• práškové pracie prostriedky na jemnú
bielizeň (max 60 °C) a vlnu
• tekuté pracie prostriedky, hlavne pri programoch prania s nízkou teplotou (max.
60 °C) pre všetky druhy materiálov alebo
špeciálne prostriedky na pranie vlny.
Prací prostriedok a prídavné prostriedky
musíte nadávkovať do príslušných priehradiek zásuvky pred zapnutím programu prania.
Ak používate tekuté pracie prostriedky, musíte zvoliť program bez predpierania.
Spotrebič je vybavený recirkulačným systémom, ktorý umožňuje optimálne využitie
koncentrovaných pracích prostriedkov.
Pri dávkovaní dodržiavajte odporúčania výrobcu a nepridávajte prostriedok nad
značku "MAX" v priehradke zásuvky.
STUPNE TVRDOSTI VODY
Tvrdosť vody sa označuje tzv. "stupňami"
tvrdosti. Informácie o tvrdosti vody vo Vašej
oblasti Vám poskytne príslušná vodárenská
spoločnosť alebo miestny úrad.
Zmäkčovač vody sa musí pridávať, ak
má voda stredný až vysoký stupeň tvrdosti (od stupňa tvrdosti II). Postupujte
podľa pokynov výrobcu. Množstvo pracieho prostriedku potom možno vždy
upraviť podľa stupňa tvrdosti I (= mäkká).
Stupne tvrdosti vody
Úroveň

Charakteristiky

Nemecké
stupne
°dH

Francúzske stupne °T.H.

1

mäkká

0-7

0-15

2

stredná

8-14

16-25

3

tvrdá

15-21

26-37

4

veľmi tvrdá

> 21

> 37
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UMÝVACIE PROGRAMY
Program
Maximálna a minimálna teplota
Popis cyklu
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Maximálna náplň bielizne
Druh bielizne
— Bavlna
90° – Studená voda
Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1400 ot./min.
Max. náplň 7 kg – Znížená náplň 3 kg1)
Biela a farebná bavlna (bežne znečistená bielizeň).

— Bavlna + Predpieranie
90° – Studená voda
Predpieranie – Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1400 ot./min.
Max. náplň 7 kg – Znížená náplň 3 kg1)
Biela a farebná bavlnená bielizeň s fázou predpierania (veľmi špinavá bielizeň).

— Syntetika
60° – Studená voda
Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 900 ot./min.
Max. náplň 3 kg – Znížená náplň 1.5 kg1)
Syntetické alebo zmesové tkaniny, bežne zašpinená bielizeň

— Syntetika + Predpieranie
60° – Studená voda
Predpieranie – Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 900 ot./min.
Max. náplň 3 kg – Znížená náplň 1.5 kg1)
Syntetické alebo zmesové tkaniny s fázou predpierania (veľmi špinavá bielizeň).

Voliteľné funkcie

Priehradka na
prací prostriedok

ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
BEZ ODSTREĎOVANIA
NOČNÝ CYKLUS
JEDNODUCHÉ ŽEHLENIE
EXTRA PLÁKANIE
TIME MANAGER
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
BEZ ODSTREĎOVANIA
NOČNÝ CYKLUS
JEDNODUCHÉ ŽEHLENIE
EXTRA PLÁKANIE
TIME MANAGER

2)

ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
BEZ ODSTREĎOVANIA
NOČNÝ CYKLUS
JEDNODUCHÉ ŽEHLENIE
EXTRA PLÁKANIE
TIME MANAGER
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
BEZ ODSTREĎOVANIA
NOČNÝ CYKLUS
JEDNODUCHÉ ŽEHLENIE
EXTRA PLÁKANIE
TIME MANAGER

2)
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Program
Maximálna a minimálna teplota
Popis cyklu
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Maximálna náplň bielizne
Druh bielizne
— Jemná bielizeň
40° – Studená voda
Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 700 ot./min.
Max. náplň kg 3 – Znížená náplň kg 1.51)
Jemná bielizeň bežne zašpinená jemná bielizeň

— Odstreďovanie
Odčerpanie vody a dlhé odstreďovanie
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1400 ot./min.
Max. náplň 7 kg
Samostatné odstreďovanie určené pre ručne vypranú
bielizeň a po programoch s funkciami Nočný cyklus
alebo Plákanie stop. Rýchlosť odstreďovania môžete
zvoliť pomocou príslušného tlačidla v závislosti od
druhu tkanín.

Voliteľné funkcie

ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
BEZ ODSTREĎOVANIA
NOČNÝ CYKLUS
EXTRA PLÁKANIE
TIME MANAGER
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA

— Odčerpávanie
Odčerpanie vody
Max. náplň 7 kg
Na odčerpanie vody po poslednom plákaní pri programoch s nastavenými možnosťami Plákanie stop alebo
Nočný cyklus.
— Plákanie
Plákanie
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1400 ot./min.
Max. náplň 7 kg
S týmto programom môžete vyplákať a odstrediť kusy
bielizne, ktoré ste vyprali ručne. Práčka vykoná 3 plákania a po nich záverečné odstreďovanie. Rýchlosť
odstreďovania môžete znížiť.

ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
BEZ ODSTREĎOVANIA
NOČNÝ CYKLUS
EXTRA PLÁKANIE
JEDNODUCHÉ ŽEHLENIE

— Spodná bielizeň
40° – Studená voda
Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 900 ot./min.
Max. náplň 1 kg
Tento program je vhodný na veľmi jemnú bielizeň, ako
je spodná bielizeň, podprsenky, nohavičky a pod.

ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
BEZ ODSTREĎOVANIA
NOČNÝ CYKLUS

Priehradka na
prací prostriedok
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Program
Maximálna a minimálna teplota
Popis cyklu
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Maximálna náplň bielizne
Druh bielizne
— Hodváb
30° – Studená voda
Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 700 ot./min.
Max. náplň 1 kg
Šetrný program prania vhodný pre hodvábnu bielizeň
a zmesové syntetické tkaniny.
— Ručné pranie
40° – Studená voda
Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1000 ot./min.
Max. náplň 2 kg
Špeciálny program na jemnú bielizeň s označením «
ručné pranie» na štítku.
— Vlna
40° – Studená voda
Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1000 ot./min.
Max. náplň 2 kg
Program prania pre vlnu vhodnú na pranie v práčke a
pre vlnené a veľmi jemné tkaniny určené na ručné pranie. Poznámka: Jednotlivé alebo objemné kusy bielizne môžu spôsobiť nerovnováhu v bubne. Ak spotrebič nevykoná záverečnú fázu odstreďovania, pridajte
niekoľko ďalších kusov, rozložte bielizeň v bubne ručne a potom nastavte program odstreďovania.
— Bavlna úsporný + Predpieranie
90 °- 40°
Predpieranie – Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1400 ot./min.
Max. náplň 7 kg
Biela alebo farebná bavlna s predpraním.
Tento program môžete použiť na bežne zašpinenú
bavlnenú bielizeň so škvrnami. Teplota prania sa zníži
a doba prania sa predĺži.
— Bavlna úsporný3)
90° - 40°
Hlavné pranie – Plákania
Maximálna rýchlosť odstreďovania 1400 ot./min.
Max. náplň 7 kg
Biela a stálofarebná bavlna.
Tento program môžete nastaviť pre mierne alebo bežne znečistenú bavlnenú bielizeň. Teplota prania sa
zníži a doba prania sa predĺži. Dosiahne sa tým dobrá
účinnosť prania a úspora energie.

Voliteľné funkcie

Priehradka na
prací prostriedok

ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
BEZ ODSTREĎOVANIA
NOČNÝ CYKLUS
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
BEZ ODSTREĎOVANIA
NOČNÝ CYKLUS
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
BEZ ODSTREĎOVANIA
NOČNÝ CYKLUS

ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
BEZ ODSTREĎOVANIA
NOČNÝ CYKLUS
JEDNODUCHÉ ŽEHLENIE
EXTRA PLÁKANIE
ZNÍŽENIE RÝCHLOSTI ODSTREĎOVANIA
PLÁKANIE STOP
BEZ ODSTREĎOVANIA
NOČNÝ CYKLUS
JEDNODUCHÉ ŽEHLENIE
EXTRA PLÁKANIE

2)
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Program
Maximálna a minimálna teplota
Popis cyklu
Maximálna rýchlosť odstreďovania
Maximálna náplň bielizne
Druh bielizne

Voliteľné funkcie

Priehradka na
prací prostriedok

O = VYP
Na zrušenie prebiehajúceho programu a na vypnutie
práčky.
1) Pri nastavení voliteľnej funkcie Super rýchly stlačením tlačidla 9 vám odporúčame znížiť maximálne náplne podľa
pokynov. Môžete vyprať aj plnú náplň bielizne, ale s nižšou účinnosťou prania.
2) Pri použití tekutých pracích prostriedkov musíte zvoliť program bez PREDPIERANIA.
3) Nie je určené pre Rusko.
Štandardné programy pre hodnoty spotreby podľa štítku energetickej účinnosti. Podľa smernice 1061/2010,
programy „Bavlna EKO 60 °C“ a „Bavlna EKO 40 °C“ zodpovedajú programom „štandardný program bavlna 60
°C“ a „štandardný program bavlna 40 °C“. Sú to najúčinnejšie programy vhodné na pranie normálne znečisteného
bavlneného oblečenia z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.

OŠETROVANIE A ČISTENIE
Varovanie Pred každým čistením a
údržbou musíte odpojiť spotrebič od
elektrického napájania.

• Použite bežnú dávku pracieho prostriedku, musí to byť prostriedok s biologickými
vlastnosťami.

ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA
Voda bežne obsahuje rozpustené minerálne
látky, ktoré sa usadzujú vo forme vodného
kameňa. Preto je dobrým pravidlom pravidelne používať zmäkčovací prostriedok.
Robte tak nezávisle na praní, dodržiavajte
pokyny výrobcu zmäkčovacieho prostriedku. Napomôže to predchádzať tvorbe vodného kameňa.

ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU
PRÁČKY
Vonkajší povrch práčky umývajte iba vodou
so saponátom, potom ho dôkladne osušte.

PO KAŽDOM PRANÍ
Určitú dobu nechajte dvierka otvorené.
Predídete tak tvorbe plesne a nepríjemného
pachu, ktoré by sa mohli tvoriť vnútri spotrebiča. Pootvorenie dvierok po praní tiež
pomáha chrániť tesnenie dvierok.
PROGRAM PRANIA NA ÚDRŽBU
PRÁČKY
Pri používaní nízkych teplôt prania je možné, že sa vnútri bubna budú usadzovať zvyšky z prania.
Odporúčame vám preto pravidelne vykonávať program prania na údržbu práčky.
Vykonanie programu na údržbu:
• Bubon musí byť prázdny.
• Nastavte program prania pri najvyššej teplote.

Dôležité upozornenie Na čistenie práčky
nepoužívajte metanol, rozpúšťadlá, ani iné
podobné prostriedky.
ČISTENIE ZÁSUVKY NA PRACIE
PROSTRIEDKY
Zásuvku na pracie protriedky musíte pravidelne čistiť.
Zásuvku s priehradkami pre prací a avivážny prostriedok treba pravidelne čistiť.
Zásuvku vytiahnite po zatlačení západky.
1

2
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Opláchnite prúdom vody pod vodovodným
kohútikom, aby sa odstránili zvyšky nahromadeného prášku.
Aby ste si čistenie uľahčili, môžete vybrať
vrchný diel priehradky na aviváž. Jednotlivé
časti umyte vodou.

Zásuvku na pracie prostriedky vyčistite kefkou.

VYPÚŠŤACIE ČERPADLO
Čerpadlo sa musí pravidelne kontrolovať a
to predovšetkým, keď:
• sa voda zo spotrebiča neodčerpáva alebo spotrebič neodstreďuje,
• práčka vydáva nezvyčajný zvuk kvôli
sponkám, minciam a pod., ktoré blokujú
čerpadlo,
• sa zistil problém s odčerpávaním vody
(pozrite kapitolu „Čo robiť, keď...“).
Varovanie Pred odskrutkovaním krytu
čerpadla vypnite spotrebič a vytiahnite
zástrčku spotrebiča zo sieťovej
zásuvky.
Postupujte takto:
1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Ak je to potrebné, počkajte, kým voda
nevychladne.

BUBON PRÁČKY
Na bubne sa môžu objaviť hrdzavé škvrny
od zhrdzavených predmetov pri praní alebo
ak voda z vodovodu obsahuje veľa železa.
Dôležité upozornenie Bubon nečistite
kyslými prostriedkami na odstraňovanie
vodného kameňa, ani prostriedkami s
obsahom chlóru, či drôtenkami.
1. Hrdzavé škvrny odstráňte prostriedkom
na čistenie nehrdzavejúcej ocele.
2. Zapnite cyklus prania bez bielizne, aby
sa odstránili všetky zvyšky čistiacich
prostriedkov.
Program: Krátky program na pranie
bavlny pri max. teplote s pridaním pribl.
1/4 dávky pracieho prostriedku.
TESNENIE DVIEROK
Z času na čas skontrolujte tesnenie dvierok
a odstráňte predmety, ktoré by sa v ňom
mohli zachytiť.

A
B

3. Pod čerpadlo umiestnite nádobu, v ktorej sa zachytí vytekajúca voda.
4. Vytiahnite pohotovostnú vypúšťaciu hadičku (B), nasmerujte ju do nádoby a
odstráňte viečko.
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5. Keď voda prestane vytekať, odskrutkujte kryt čerpadla (A) otáčaním doľava a
vyberte filter. Použite kliešte, ak je to
potrebné. Pri vyberaní krytu majte vždy
poruke handru, aby ste mohli utrieť vytečenú vodu.
Filter vyčistite pod prúdom vody, aby
ste odstránili textilné vlákna.

8. Dbajte na správne vloženie filtra do čerpadla prostredníctvom špeciálnych vodiacich líšt. Kryt čerpadla pevne naskrutkujte otáčaním v smere hodinových ručičiek.

1

2

1
2

Varovanie
6. Z ložiska filtra a z obežného kolesa čerpadla odstráňte cudzie telesá a vlákna.
Opatrne skontrolujte, či sa otáča rotor
čerpadla (otáča sa trhavo). Ak sa neotáča, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Počas používania spotrebiča a v závislosti
od nastaveného programu môže byť v čerpadle horúca voda.
Kryt čerpadla nikdy nevyberajte počas cyklu
prania, vždy počkajte, kým spotrebič neukončí cyklus a kým sa nevyprázdni. Pri
spätnom umiestnení krytu čerpadla skontrolujte, či je pevne utiahnutý, aby sa predišlo vytečeniu vody a aby ho nemohli vybrať
malé deti.
VYČISTENIE FILTROV V PRÍVODNEJ
HADICI
Ak spozorujete, že trvá dlhšie, kým sa práčka naplní, skontrolujte, či nie je upchatý filter
v prívodnej hadici.
1. Zatvorte vodovodný ventil.
2. Odskrutkujte prívodnú hadicu.
3. Vyčistite filter v prívodnej hadici použitím tvrdej kefky.

7. Namontujte viečko späť na pohotovostnú vypúšťaciu hadičku a vložte ju na
miesto.

4. Hadicu naskrutkujte späť na vodovodný
ventil.
5. Odskrutkujte hadicu z práčky. Majte
nablízku pripravenú handru, pretože
môže vytiecť trocha vody.
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6. Sitko ventilu vyčistite tvrdou kefkou alebo handrou.

7. Priskrutkujte hadicu späť na práčku a
presvedčite sa, že je vodotesne pripojená.
8. Otvorte vodovodný kohútik.
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED
ZAMRZNUTÍM
Ak je práčka nainštalovaná na mieste, kde
môžu teploty klesnúť pod 0°C, postupujte
nasledovne:
1. zatvorte vodovodný ventil.
2. Odskrutkujte prívodnú hadicu.
3. Vložte koniec pohotovostnej vypúšťacej
hadičky a koniec prívodnej hadice do
vaničky položenej na podlahe a nechajte vodu vytiecť.
4. Prívodnú hadicu naskrutkujte späť a po
uzavretí viečkom vložte pohotovostnú
vypúšťaciu hadičku na jej miesto.
5. Keď chcete práčku znovu použiť, skontrolujte, či je teplota v miestnosti vyššia
ako 0°C.

POHOTOVOSTNÉ VYPUSTENIE VODY
Ak sa voda nedá odčerpať, pri vypustení
vody z práčky postupujte nasledovne:
1. vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky;
2. zatvorte vodovodný ventil;
3. ak je to potrebné, počkajte, kým voda
nevychladne;
4. na podlahu položte vaničku a koniec
pohotovostnej vypúšťacej hadičky nasmerujte do vaničky. Odstráňte viečko.
Voda vytečie do vaničky. Keď je vanička plná, naskrutkujte viečko späť na
hadičku. Vyprázdnite vaničku. Zopakujte postup, kým voda neprestane vytekať;
5. podľa potreby vyčistite čerpadlo podľa
horeuvedených pokynov;
6. po uzavretí vráťte pohotovostnú vypúšťaciu hadičku na miesto;
7. úplne zaskrutkujte kryt čerpadla.
Dôležité upozornenie Po každom
vypustení vody pomocou pohotovostnej
vypúšťacej hadičky treba naliať 2 litre vody
do priehradky na prací prostriedok pre
hlavné pranie a potom spustiť program
odčerpania vody. Tým sa aktivuje
zariadenie ECO ventilu aby sa predišlo
tomu, že časť pracieho prostriedku ostane
pri nasledujúcom praní nevyužitá.

ČO ROBIŤ, KEĎ...
Niektoré problémy sú spôsobené nedodržaním jednoduchých úkonov údržby alebo
prehliadnutím a možno ich jednoducho odstrániť bez pomoci technika. Predtým, ako
zavoláte servisné stredisko, skontrolujte doluuvedený zoznam.
Počas činnosti práčky sa môže stať, že začne blikať červený ukazovateľ tlačidla 8, na
displeji sa zobrazí jeden z nasledujúcich kódov alarmu a každých 20 sekúnd zaznie

zvukový signál, čo znamená, že sa vyskytol
problém:
•
: problém s prívodom vody.
•
: problém s odtokom vody.
•
: otvorené dvierka.
Po odstránení problému stlačte tlačidlo 8,
aby sa program znovu spustil. Ak problém
pretrváva aj po všetkých týchto kontrolách,
zavolajte autorizované servisné stredisko.
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Problém

Práčka sa nezapne:

Práčka nenapúšťa vodu:

Možná príčina/riešenie
Dvierka nie sú zatvorené.
• Pevne zatvorte dvierka.
Sieťová zástrčka nie je správne zasunutá do zásuvky.
• Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
V zásuvke nie je elektrické napätie.
• Skontrolujte elektrické rozvody v domácnosti.
Vyhodená hlavná poistka.
• Nahoďte poistku.
Volič programov nie je v správnej polohe a tlačidlo 8 nie je stlačené.
• Otočte volič programov a stlačte ešte raz tlačidlo 8.
Bol nastavený posunutý štart.
• Ak sa má bielizeň vyprať hneď, zrušte posunutý štart.
Je aktivovaná detská poistka.
• Zrušte detskú poistku.
Vodovodný ventil je zatvorený.
• Otvorte vodovodný ventil.
Prívodná hadica je zalomená alebo stlačená.
• Skontrolujte pripojenie prívodnej hadice.
Upchaté sitko v prívodnej hadici alebo filter prívodného ventilu.
• Vyčistite filtre v prívodnej hadici (podrobnosti si vyhľadajte v časti
„Čistenie filtrov v prívodnej hadici“).
Dvierka nie sú dobre zatvorené.
• Pevne zatvorte dvierka.

Spotrebič sa napĺňa, ale ihneď vypúšťa vodu:

Koniec odtokovej hadice je príliš nízko.
• Pozrite si príslušný odsek v časti „Odčerpanie vody“.

Voda z práčky sa neodčerpáva alebo práčka neodstreďuje:

Odtoková hadica je stlačená alebo zalomená.
• Skontrolujte zapojenie odtokovej hadice.
Upchatý odtokový filter.
• Vyčistite odtokový filter.
Bola nastavená voliteľná funkcia alebo program, ktorý končí s vodou v bubne alebo neobsahuje fázu odstreďovania.
• Nastavte program odčerpávania alebo odstreďovania.
Bielizeň nie je v bubne dobre rozložená.
• Bielizeň v bubne ručne rozložte.

Na podlahe je voda:

Použili ste veľké množstvo pracieho prostriedku alebo nevhodný
prací prostriedok (tvorba nadmerného množstva peny).
• Znížte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný.
Skontrolujte, či voda neuniká z niektorej prípojky prívodnej hadice.
Nie je to vždy ľahké zistiť, pretože voda steká po hadici; skontrolujte, či nie je vlhká.
• Skontrolujte pripojenie prívodnej hadice.
Odtoková alebo prívodná hadica je poškodená.
• Vymeňte ju za novú.
Po čistení ste nenasadili späť viečko núdzovej vypúšťacej hadice
alebo ste filter nezaskrutkovali správne na miesto.
• Viečko nasaďte na núdzovú vypúšťaciu hadicu alebo úplne zaskrutkujte filter.
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Problém

Možná príčina/riešenie

Neuspokojivé výsledky prania:

Bolo použité malé množstvo pracieho prostriedku alebo nevhodný
prací prostriedok.
• Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný prací
prostriedok.
Odolné škvrny neboli ošetrené pred praním.
• Na odolné škvrny použite prostriedky dostupné na trhu.
Nebola nastavená správna teplota prania.
• Skontrolujte, či ste nastavili správnu teplotu.
Nadmerné množstvo bielizne.
• Vložte menej bielizne.

Dvierka sa nedajú otvoriť:

Program je ešte v činnosti.
• Počkajte na ukončenie cyklu prania.
Zámok dvierok sa neuvoľnil.
• Počkajte, kým nezhasne symbol
.
V bubne práčky je voda.
• Na vypustenie vody zvoľte program odčerpávania alebo odstreďovania.

Práčka vibruje alebo je
nadmerne hlučná:

Neboli odstránené prepravné skrutky a obalový materiál.
• Skontrolujte správnu inštaláciu spotrebiča.
Neboli správne nastavené nastaviteľné nožičky.
• Skontrolujte, či je spotrebič vo vodorovnej polohe.
Bielizeň nie je v bubne dobre rozložená.
• Bielizeň v bubne ručne rozložte.
Možno je v bubne málo bielizne.
• Vložte viac bielizne.

Odstreďovanie sa spúšťa s
oneskorením alebo práčka
vôbec neodstreďuje:

Elektronický detektor nevyváženosti prerušil cyklus, pretože bielizeň nie je v bubne rovnomerne rozložená. Bielizeň sa opätovne
rozloží pri opačnom otáčaní bubna. Môže sa to aj viackrát zopakovať, kým sa neodstráni nerovnováha a kým sa bielizeň nezačne
normálne odstreďovať. Ak sa bielizeň v bubne nerozloží rovnomerne ani po 10 minútach, práčka nebude odstreďovať. V tomto prípade rozložte náplň ručne a nastavte program odstreďovania.
• Bielizeň v bubne ručne rozložte.
Príliš málo bielizne.
• Pridajte niekoľko kusov bielizne, bielizeň v bubne rozložte ručne
a potom zvoľte program odstreďovania.

Práčka vydáva nezvyčajný
zvuk:

Tento spotrebič má motor, ktorý má iný zvuk ako zvuk bežných
motorov. Nový motor sa jemnejšie rozbieha a rovnomernejšie rozloží bielizeň pri odstreďovaní. Navyše zvyšuje stabilitu práčky.

V bubne nevidno vodu:

Práčky s modernou technológiou pracujú veľmi hospodárne, s minimálnym množstvom vody bez zníženia ich účinnosti.

Ak problém neviete identifikovať a vyriešiť,
zavolajte autorizované servisné stredisko.
Predtým, ako zavoláte, poznačte si model,
sériové číslo a dátum nákupu práčky: Autorizované servisné stredisko bude tieto informácie vyžadovať.

Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...

TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery

Šírka/výška/hĺbka

60 / 85 / 54 mm
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Elektrické zapojenie

Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia

220-230 V
2000 W
10 A
50 Hz

Tlak pritekajúcej vody

Minimálny
Maximálny

0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)

Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a vlhkosti
Prívod vody

IPX4

1)

Studená voda

Maximálna náplň

Bavlna

7 kg

Rýchlosť odstreďovania

Maximálne

1400 ot./min.

1) Prívodnú hadicu zapojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.

SPOTREBA
Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a
druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.
Programy

Náplň
(kg)

Spotreba
energie (v
kWh)

Spotreba vody
(litre)

Približná dĺžka programu
(minúty)

Zvyšková
vlhkosť
(%)1)

Bavlna 60 °C

7

1.35

67

140

52

Bavlna 40 °C

7

0.85

67

130

52

Syntetika 40 °C

3

0.50

40

80

41

Jemná bielizeň
40 °C

3

0.55

56

65

48

Vlna/ručné pranie 30 °C

2

0.25

58

50

31

Štandardné programy na bavlnu
Štandardný program bavlna 60
°C

7

0.86

46

189

52

Štandardný program bavlna 60
°C

3.5

0.77

37

177

52

Štandardný program bavlna 40
°C

3.5

0.51

37

160

52

1) Na konci fázy odstreďovania.

Vypnutý režim (W)

Pohotovostný režim (W)

0.1

1.7

INŠTALÁCIA
ROZBALENIE
Pred používaním spotrebiča musíte odstrániť všetky prepravné skrutky a obaly.

Odporúčame Vám odložiť si všetky prepravné súčiastky, aby ste ich v prípade nasledujúcej prepravy mohli namontovať.
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1. Po kompletnom odstránení obalu
opatrne uložte zariadenie na zadnú
stranu, aby ste mohli odstrániť polystyrénový podstavec, na ktorom je uložené.

2. Uvoľnite napájací kábel a vypúšťaciu
hadicu z úchytiek na zadnej strane zariadenia.

3. Odskrutkujte tri skrutky.

2

1

4. Vysuňte príslušné plastové vymedzovacie vložky.

5. Do malého horného otvoru a dvoch širokých otvorov vložte príslušné plastové
viečka uložené vo vrecúšku obsahujúcom návod na použitie.

UMIESTNENIE
Práčku nainštalujte na plochú a tvrdú podlahu. Ubezpečte sa, že koberec, podlahová
krytina a pod. nebráni cirkulácii vzduchu.
Skontrolujte, či sa práčka nedotýka steny
alebo kuchynského zariadenia. Práčku vyrovnajte do vodorovnej polohy zvýšením
alebo znížením nožičiek. Je možné, že nožičky sa budú nastavovať ťažko, pretože sú
vybavené samoblokovacou maticou, ale
spotrebič MUSÍ byť vo vodorovnej polohe.
Podľa potreby použite vodováhu. Podľa potreby môžete nožičky nastaviť kľúčom.
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Dôkladným vyrovnaním do vodorovnej polohy sa predchádza vibrácii, hluku a premiestňovaniu spotrebiča počas činnosti.

4. Zapojte hadicu ku kohútiku so závitom
3/4´´. Vždy používajte hadicu dodanú
spolu so zariadením.

Pozor Na vyrovnanie nerovností
podlahy pod práčku nikdy neklaďte
lepenku, drevenú dosku a podobný
materiál. Po vyrovnaní spotrebiča do
vodorovnej polohy utiahnite matice.

PRÍVOD VODY
Prívodná hadica je dodaná spolu so zariadením a nájdete ju vo vnútri bubna zariadenia. Na pripojenie vody nepoužívajte hadicu
z predošlého zariadenia.
Dôležité upozornenie Tento spotrebič
musí byť pripojený k rozvodu studenej
vody.
1. Otvorte presklené dvierka a vyberte prívodnú hadicu.
2. Hadicu pripájajte rohovou prípojkou k
práčke. Neumiestňujte prívodnú hadicu
smerom dolu. Nasmerujte hadicu doľava alebo doprava v závislosti od polohy
vášho vodovodného kohútika.

Prívodná hadica sa nesmie predlžovať. Ak
je veľmi krátka a nemožno premiestniť vodovodný ventil, musíte kúpiť novú dlhšiu hadicu, špeciálne navrhnutú pre tento druh
použitia.
ZARIADENIE PROTI VYTOPENIU
WATER-STOP
Prívodná hadica sa dodáva s vodným uzáverom chrániacim proti poškodeniu spôsobenému únikmi vody v hadici, ku ktorým
môže dochádzať v dôsledku prirodzeného
starnutia hadice. Túto poruchu indikuje červený ukazovateľ v okienku "A". Ak by k tomu došlo, zatvorte vodovodný ventil a obráťte sa na Servisné Stredisko so žiadosťou
o výmenu hadice.

45°
35°

3. Nastavte správne hadicu povolením
kruhovej matice. Po nastavení prívodnej
hadice do predpísanej polohy sa uistite,
že ste dostiahli maticu, aby ste zabránili
úniku vody.

A
VYPÚŠŤANIE VODY
Koniec odtokovej hadice môžete umiestniť
troma spôsobmi.
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• Koniec hadice je prevesený cez okraj
umývadla použitím plastového ohybu,
ktorý sa dodáva spolu s práčkou. V tomto prípade dávajte pozor, aby sa koniec
nemohol pri vypúšťaní vody uvoľniť. Hadicu môžete upevniť kúskom špagátu ku
kohútiku umývadla alebo k stene.

• Do odtokového potrubia umývadla.
Táto prípojka musí byť nad sifónom, aspoň 60 cm nad podlahou.
• Priamo do odtokového potrubia vo
výške aspoň 60 cm a najviac 90 cm. Koniec odtokovej hadice musí byť vždy odvetraný, t.j. vnútorný priemer odtokového
potrubia musí byť väčší ako vonkajší priemer odtokovej hadice. Odtoková hadica
nesmie byť zalomená.

Vypúšťacia hadica môže byť predĺžená najviac na 4 metre Ďalšia vypúšťacia hadica a
spojka je k dispozícii v miestnom servisnom stredisku

ZABUDOVANIE
PREHĽAD
Tento spotrebič je určený na zabudovanie
do kuchynskej linky. Rozmery výklenku musia zodpovedať údajom na obrázku 1.

Obr. 2

Obr. 1
600 mm
min.
596 mm
560 mm

555 mm

min.
820 mm
818 mm
75 mm
60 mm
100 mm

170 mm

Príprava a montáž dvierok
Spotrebič je pôvodne navrhnutý tak, aby sa
dvierka otvárali sprava doľava (obr. 2).

a) Dvierka
Správne rozmery dvierok:
- šírka 595-598 mm
- hrúbka 16-22 mm
Výška X závisí od výšky základne priľahlého
nábytku (Obr. 3).
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Obr. 5

Obr. 3
16-22 mm

X

Ø 35 mm

416
mm

A

22±1,5 mm

14 mm

B

595-598 mm

b) Závesy
Pred montážou závesov treba vyvŕtať dva
otvory (s priemerom 35 mm, hĺbkou
12,5-14 mm, v závislosti od hrúbky dvierok
nábytku) na vnútornej strane dvierok. Vzdialenosť medzi stredmi otvorov musí byť 416
mm.
Vzdialenosť od horného okraja dvierok ku
stredu otvoru závisí od rozmerov priľahlého
nábytku.
Závesy budú upevnené ku dvierkam pomocou skrutiek do dreva 1 a 2 (obr. 4), ktoré
sa dodávajú so spotrebičom.

d) Protimagnet
Spotrebič je navrhnutý tak, aby sa dvierka
zatvárali pomocou magnetu.
Na vnútornú stranu dvierok treba preto namontovať protimagnet A (oceľový kotúč +
gumený krúžok), aby bola zabezpečená
správna funkčnosť zariadenia. Jeho poloha
musí byť oproti magnetu B na spotrebiči
(obr. 6).
Varovanie Skrutku C nesmiete
odstrániť.
Obr. 6
A

Obr. 4
B

C

1

2

c) Montáž dvierok
Závesy pripevnite na spotrebič pomocou
skrutiek M5x15. Závesy sa dajú upraviť, aby
kompenzovali prípadné nerovnosti hrúbky
dvierok.
Aby ste dvierka dokonale zarovnali, uvoľnite
skrutku, upravte dvierka a potom skrutku A
znovu utiahnite (obr. 5).
Varovanie Skrutku B nesmiete odstrániť (obr. 5).

Ak sa majú dvierka otvárať zľava doprava,
obráťte polohu platničiek E, magnetu D a
platničky C. Primontujte protimagnet D a
závesy A podľa popisu vyššie (obr. 7).
Varovanie Skrutku B nesmiete
odstrániť.
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Obr. 7
D
A
C
E
B

ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
Informácie o elektrickej prípojke sa uvádzajú
na typovom štítku, ktorý sa nachádza na
vnútornom okraji dvierok spotrebiča.
Skontrolujte, či elektrická sieť v domácnosti
znesie požadované zaťaženie, pričom berte
do úvahy aj činnosť iných spotrebičov.
Spotrebič pripojte k uzemnenej
zásuvke.

úraz spôsobený nadodržaním hore
uvedenej bezpečnostnej zásady.
Po inštalácii práčky musí byť
prívodný elektrický kábel ľahko
prístupný.
Výmenu napájacieho kábla
spotrebiča smie vykonať iba
pracovník servisného strediska.

Výrobca nepreberá akúkoľvek
zodpovednosť za škodu, ani za

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený
environmentálne vhodným spôsobom tak,
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
OBALOVÝ MATERIÁL
Materiály označené symbolom
klovateľné.

sú recy-

>PE<=polyetylén
>PS<=polystyrén
>PP<=polypropylén
Znamená to, že sa môžu recyklovať po ich
vložení do príslušných zberných nádob.
EKOLOGICKÉ RADY
V záujme úspory vody a energie, ako aj v
záujme ochrany životného prostredia odporúčame dodržiavať niekoľko rád:
• Bežne zašpinenú bielizeň perte bez predprania, ušetríte tak prací prostriedok, vodu a čas (chráni sa tým aj životné prostredie!).
• Práčka pracuje hospodárnejšie s plnou
náplňou.
• Vhodným ošetrením pred praním môžete
odstrániť škvrny a hrubú špinu; potom
môžete bielizeň vyprať pri nižšej teplote.
• Pracie prostriedky dávkujte v závislosti od
tvrdosti vody, stupňa ušpinenia a množstva bielizne, ktoré treba vyprať.
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Electrolux. Thinking of you.
Дізнайтеся більше про нас на сайті www.electrolux.com
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ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Важливо! Уважно прочитайте і
зберігайте цю інструкцію для звертання
до неї в майбутньому.
• З погляду безпеки придбаний вами
прилад відповідає галузевим стандартам та законодавчим вимогам щодо безпеки побутових приладів. Однак як виробники ми вважаємо своїм
обов'язком надати деякі рекомендації
з техніки безпеки.
• Дуже важливо зберегти цю інструкцію, щоб можна було в майбутньому
звертатися до неї. Якщо прилад буде
проданий чи переданий іншій особі
або якщо ви переїдете на інше місце,
залишивши машину, неодмінно подбайте про те, щоб передати цю книжку разом із приладом, аби новий
власник міг дізнатися, як функціонує
машина, і ознайомитися з відповідними застереженнями.
• Ви ПОВИННІ уважно прочитати інструкцію, перш ніж встановлювати
машину і починати нею користуватися.
• Перш ніж запускати машину в перший
раз, перевірте, чи не була вона
ушкоджена під час транспортування.
Ніколи не під'єднуйте ушкоджену машину до мережі. Якщо щось було
ушкоджене, зверніться до постачальника.
• Якщо машину придбали взимку, коли
температура нижче нуля: Перш ніж

починати користуватися машиною,
дайте їй постояти при кімнатній температурі впродовж 24 годин.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
• Змінювати технічні характеристики
або намагатися внести будь-які модифікації у цей прилад небезпечно.
• Під час прання при високих температурах скло на дверцятах може нагріватися. Не торкайтеся його!
• Переконайтеся, що в барабан не залізла маленька тварина або діти. Щоб
уникнути цього, перевіряйте барабан
перед використанням.
• Будь-які предмети, такі як монети, англійські булавки, цвяхи, гвинтики, камінці або будь-які інші тверді, гострі
предмети можуть спричинити значні
ушкодження. Необхідно стежити, щоб
вони не потрапляли в машину.
• Чітко дотримуйтеся рекомендацій щодо кількості миючого засобу або
пом'якшувача. Перевищення рекомендованих доз може призвести до
пошкодження тканини. Щоб дізнатися, яку кількість порошку слід застосовувати, зверніться до рекомендацій
виробника.
• Маленькі предмети, такі як шкарпетки, мереживо, ремені (які можна прати) тощо періть у спеціальній сітці або
наволочці, бо такі предмети можуть
опинитися між баком та внутрішнім
барабаном.
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• Не користуйтеся пральною машиною
для прання корсетних виробів з китовим вусом, непідрублених або розірваних виробів.
• Завжди виймайте вилку з розетки та
перекривайте водопостачання по закінченні прання, при чищенні машини
та догляді за нею.
• За жодних обставин не намагайтеся
відремонтувати машину самостійно.
Ремонт, виконаний недосвідченими
особами, може призвести до травм і
серйозних поломок. Звертайтеся в
місцевий центр технічного обслуговування. Завжди наполягайте на тому,
щоб використовувалися лише оригінальні запасні частини.
ВСТАНОВЛЕННЯ
• Цей прилад важкий. Пересувати його
слід обережно.
• Розпаковуючи прилад, перевірте, чи
не пошкоджений він. За наявності
сумнівів не користуйтеся ним і зверніться у Центр технічного обслуговування.
• Перш ніж починати користуватися машиною, необхідно видалити всі пакувальні матеріали та гвинти, які були
вставлені на час транспортування.
Якщо цього не зробити, виникає ризик
серйозних пошкоджень приладу та
майна. Ознайомтеся з відповідним
розділом інструкції.
• Встановивши прилад, переконайтеся,
що він не стоїть на шлангах для води
та зливу, а робоча поверхня не притискає електричний кабель живлення
до стіни.
• Якщо машина стоїть на підлозі, вкритій килимом, відкоригуйте її висоту,
щоб забезпечити вільну циркуляцію
повітря.
• Після встановлення неодмінно переконайтеся, що зі шлангів та в місцях
їх під'єднання до машини не підтікає
вода.
• Якщо машина встановлена в місці, де
можливий мороз, будь ласка, прочитайте розділ "Небезпека дії морозу".
• Будь-які сантехнічні роботи, які необхідно виконати, щоб встановити цей
прилад, мають виконуватися кваліфі-

кованим сантехніком або іншою компетентною особою.
• Будь-які електротехнічні роботи, які
необхідно виконати для встановлення
цього приладу, мають виконуватися
кваліфікованим електриком або іншою компетентною особою.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
• Цей прилад призначений для застосування у домашніх умовах. Його не
слід використовувати для цілей, для
яких він не призначений.
• Періть вироби лише з матеріалів,
призначених для машинного прання.
Дотримуйтеся вказівок на етикетках
до кожного виробу.
• Не завантажуйте в машину надто багато білизни. Див. Таблицю програм
прання.
• Перш ніж починати прання, вивільніть
усі кишені, застібніть усі ґудзики та
"блискавки". Старайтеся не прати в
машині зношений або рваний одяг.
Перш ніж прати, обробіть плями від
фарби, чорнила, іржі, трави. Бюстгальтери на кісточках з дроту НЕ
МОЖНА прати в машині.
• Одяг, який перебував у контакті з леткими речовинами з нафти, не слід
прати в машині. Якщо застосовуються
леткі рідини для чищення, слід подбати про те, щоб рідина була видалена
з одягу, перш ніж він буде завантажений у машину.
• Виймаючи штепсель із розетки, ніколи не тягніть за кабель; завжди тримайте сам штепсель.
• Ніколи не користуйтеся пральною машиною при пошкодженні кабелю
електроживлення, панелі керування,
робочої поверхні або основи (внаслідок чого відкрився доступ до середини пральної машини).
БЕЗПЕКА ДІТЕЙ
• Цей прилад не призначений для експлуатації особами (зокрема, дітьми) з
обмеженими фізичними або психічними можливостями, а також особами
без достатнього досвіду та знань, окрім випадків, коли такі особи при користуванні приладом перебувають під
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наглядом або виконують вказівки відповідальної за їх безпеку людини.
Необхідно наглядати за дітьми, щоб
вони не гралися з цим приладом.
Упаковка (наприклад, поліетиленова
плівка і полістирол) може бути небезпечною для дітей. Існує ризик задушення! Тримайте її у недоступному
для дітей місці.
Усі миючі засоби слід зберігати в безпечному, недоступному для дітей місці.
Не дозволяйте дітям або домашнім
тваринам залізати в барабан Машина
оснащена спеціальним пристроєм,
що запобігає замиканню дітей та домашніх тварин у барабані. Щоб його активізувати, поверніть кнопку (не натискаючи на неї) на внутрішньому ободі
дверцят за годинниковою стрілкою,
поки паз не прийме горизонтальне положення. Для цього можна використовувати монету.

•
•

•
•

Щоб вимкнути цей пристрій (дверцята
знову можна буде закрити), поверніть
кнопку проти годинникової стрілки,
поки паз не стане вертикально.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам Технічного
регламенту обмеження використання
деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному
обладнанні (постанова Кабінета
Міністрів України №1057 від 3 грудня
2008р.)

ОПИС ВИРОБУ
Ваш новий прилад відповідає всім сучасним вимогам до ефективного прання
білизни при низькому споживанні води, електроенергії та порошка. Нова система сприяє повному використанню закладеного порошка і зменшує споживання
води, що сприяє заощадженню електроенергії.
1

2

7

8

9

3
4
5
10

6

1
2
3
4

Дозатор миючого засобу
Панель керування
Ручка для відкривання дверцят
Табличка з технічними даними

5
6
7
8

Зливний насос
Передні регульовані ніжки
Зливний шланг
Кабель живлення
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9 Впускний клапан

10 Задні регульовані ніжки

ДОЗАТОР МИЮЧИХ ЗАСОБІВ
Відділення для миючого засобу,
який використовується під час фази попереднього прання або замочування,
чи для плямовивідника, що застосовується під час фази виведення плям
(якщо така є). Порошок для фази попереднього прання та замочування додається до початку виконання програми
прання. Плямовивідник додається під
час фази виведення плям.
Відділення для порошку або рідкого
миючого засобу, який використовується
для основного прання. При використанні рідкого миючого засобу заливайте
його безпосередньо перед запуском
програми.
Відділення для рідких добавок
(пом'якшувача, підкрохмалювача).
Дотримуйтеся рекомендацій виробника
щодо кількості засобу і не перевищуйте
рівень з позначкою "МАX" у дозаторі
миючих засобів. Пом'якшувачі або підкрохмалювачі необхідно наливати до
відділення перед запуском програми
прання.
Відбілювач
з проАбо пом'якшувач; можливе також використання відбілювача у дозаторі
грамами прання білої бавовни.
Виконайте наступні дії.
• Додайте відбілювач у дозатор
. Не перевищуйте позначку «MAX» у дозаторі
миючого засобу.
• Запустіть програму для білої бавовни.
• Після завершення виконання програми запустіть програму «Ополіскування».
За потреби скористайтеся пом'якшувачем. Це допомагає усунути залишки відбілювача.
Важливо! Не наповнюйте дозатор відбілювачем і пом'якшувачем одночасно.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
Нижче наведений малюнок панелі керування. На ньому показано ручку вибору
програм, а також кнопки, індикатори і дисплей. Цим елементам відповідають
цифри на наступних сторінках.
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1

1
2
3
4

2

Перемикач програм

Кнопка ТЕМПЕРАТУРА
Кнопка ВІДЖИМАННЯ
КнопкаПОЛЕГШЕННЯ ПРАСУВАННЯ
5 Кнопка ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ
6 Кнопка ВІДКЛАДЕНОГО ПУСКУ
7 Дисплей
8 Кнопка ПУСК/ПАУЗА
9 TIME MANAGER (кнопки)
ПЕРЕМИКАЧ ПРОГРАМ
Дозволяє вмикати/вимикати прилад та/
або вибирати програму.
ТЕМПЕРАТУРА
Ця кнопка дозволяє збільшувати і зменшувати температуру прання.

3

4

5

6

7

8

9

зморшок. Завдяки цьому її буде легше
прасувати. Крім того, у деяких програмах машина виконує декілька додаткових полоскань. При виконанні програм
для бавовни максимальна швидкість
віджиму знижується автоматично.
ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ
Конструкція цього приладу дає змогу
використовувати менше електроенергії.
Якщо потрібно прополоскати білизну
додатковою кількістю води (додаткове
полоскання), використовуйте цю функцію. Буде виконано кілька додаткових
полоскань. Ця функція рекомендована
для людей з алергією на миючі засоби
та в регіонах з м'якою водою.
ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК
За допомогою цієї кнопки запуск програми прання можна відкласти на 30 - 60 90 хв., 2 години, а потім додавати ще по
1 годині - максимум до 20 годин.

ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ
Натиснувши цю кнопку, можна змінити
швидкість віджиму для встановленої
програми.

КНОПКА "ПУСК/ПАУЗА"
Ця кнопка дозволяє запустити або перервати виконання обраної програми.

ПОЛЕГШЕННЯ ПРАСУВАННЯ
Якщо натиснути цю кнопку, білизна пратиметься і віджиматиметься злегка, що
дозволяє уникнути утворення на ній

УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ
Ці кнопки дозволяють змінювати тривалість прання, яка автоматично пропонується машиною.
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ДИСПЛЕЙ
7.12

7.11

7.10

7.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Дисплей показує таку інформацію:
7.1:Температура
7.2: Символи температури , Холод.
.
Під час виконання циклу прання дисплей показує піктограму температури. Це
вказує на те, що прилад почав фазу нагрівання води в баку.
7.3: Швидкість віджиму
7.4: Символи швидкості віджиму.
• Без віджиму
• Без зливання
• Нічний цикл
Під час виконання фази віджиму спіраль буде анімована.
Функція "Без віджиму" виключає всі
фази віджиму та збільшує кількість полоскань у деяких програмах.
Без зливу: при виборі цієї функції вода,
що була залита для останнього полоскання, не зливається - у такий спосіб
можна запобігти утворенню зморшок на
білизні. Коли програма завершиться, на
дисплеї з'явиться, мигаючи, 0.00, символ 7.10 продовжуватиме горіти, індикатор 8 не горітиме, а дверцята будуть заблоковані, що вказує на необхідність
злити воду. Щоб дізнатися, як злити воду, див. розділ "По завершенні виконання програми".
Нічний цикл: при виборі цієї функції
машина не зливатиме воду, що була залита для останнього полоскання, - це
дозволяє запобігти утворенню зморшок
на білизні. Оскільки всі фази віджиму
скасовані, цей цикл прання виконується
безшумно і ним зручно користуватися

7.6

7.7

7.8

вночі або в періоди, коли доцільно заощаджувати використання електроенергії. При виконанні деяких програм
полоскання виконуватиметься із застосуванням більшої кількості води. Коли
програма завершиться, на дисплеї
з'явиться, мигаючи, 0.00, символ 7.10
продовжуватиме горіти, індикатор 8 не
горітиме, а дверцята будуть заблоковані, що вказує на необхідність злити воду. Щоб дізнатися, як злити воду, див.
розділ "По завершенні виконання програми".
7.5: Символи опцій.
• Додаткове полоскання
,
• Полегшення прасування
,
• Антиалергічна
(за наявності).
7.6: Пристрій для безпеки дітей
(див. параграф "Персоналізація").
7.7: Символи рівня забруднення
• Інтенсив
• Середня/Щоденна
• Незначна/Швидка
• Супер швидко
7.8:
• Тривалість обраної програми
Після вибору програми на дисплеї відобразиться тривалість її виконання в
годинах і хвилинах (наприклад, 2.05).
Тривалість відраховується автоматично на основі максимального рекомендованого завантаження для кожного типу тканин. Після того, як виконання програми розпочалося, час на
дисплеї оновлюється щохвилини.
• Завершення програми
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Коли виконання програми завершиться, на дисплеї блиматимуть три нулі,
символ 7.10 згасне, і дверцята можна
буде відчинити.
• Неправильний вибір функції
Якщо обрана функція, не сумісна із
встановленою програмою прання, на
дисплеї з'являється повідомлення Err
, воно горить кілька секунд, а потім
починає блимати інтегрований червоний індикатор кнопки 8 .
• Коди попереджень
У разі збою в роботі машини на дисплеї можуть з'являтися коди попереджень, наприклад, E20 (див. розділ
"Що робити, якщо...").
• Час, на який відкладається пуск
7.9: Символ годинника
Після того, як програма почне виконуватися, її тривалість відображатиметься
на дисплеї, а символ годинника буде
анімований.
7.10: Символ закритих дверцят
Після того, як ви натиснули кнопку 8 і
машина почала працювати, загоряється
цей символ і на дисплеї залишається
лише символ тієї фази, яка виконується. Коли виконання програми завер-

шиться, на дисплеї мигатимуть три нулі
( 0.00) і цей символ зникає.
7.11: Символи фаз програм прання
• Попереднє прання
• Прання
• Полоскання
• Злив
• Віджим
Коли ви встановлюєте програму прання, у верхній частині дисплея з'являються символи фаз програми прання, що
відповідають різним фазам, з яких складається програма. Після натискання
кнопки 8 залишається підсвіченою лише
символ поточної фази.
7.12: Символ затримки пуску
Обрана тривалість затримки пуску,
встановлена за допомогою відповідної
кнопки, з'явиться на дисплеї приблизно
на кілька секунд, а потім на ньому відобразиться тривалість виконання попередньо обраної програми. Символ відповідної фази підсвічується. Показник
часу, на який відкладено пуск, зменшується на одну одиницю щогодини, а
коли залишиться 1 година, його значення зменшується щохвилини.

ПЕРШЕ КОРИСТУВАННЯ
• Переконайтеся, що під'єднання
до систем електроживлення та
водопостачання виконане відповідно до інструкцій, наведених у
розділі "Встановлення".
• Вийміть з барабана полістирольний блок та будь-які матеріали.
• Перед першим пранням запустіть
без білизни цикл для прання ви-

робів з бавовни при максимальній
температурі, щоб видалити з барабана та бака будь-які залишки
речовин, які використовувалися у
процесі виробництва. Налийте 1/2
міри миючого засобу у відділення
для основного прання і запустіть
машину.

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
ЗВУКОВІ СИГНАЛИ
Машина має акустичний пристрій, який
видає звукові сигнали в таких випадках:
• після завершення циклу
• у разі несправності.
Одночасне натискання кнопок 4 і 5 приблизно на 6 секунд призводить до вимкнення звукового сигналу (окрім випадків несправності). Натисніть ці 2 кнопки

ще раз, щоб знову увімкнути звуковий
сигнал.
БЛОКУВАННЯ ВІД ДОСТУПУ ДІТЕЙ
Завдяки цьому пристрою ви можете залишати прилад без нагляду, не хвилюючись, що діти травмуються або
пошкодять прилад. Ця функція діє навіть тоді, коли пральна машина не працює.
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Налаштувати дану функцію можна двома способами:
1. Перед натисненням кнопки 8: в цьому разі буде неможливо запустити
машину.
2. Після натиснення кнопки 8: в цьому
разі буде неможливо змінити будьяку іншу програму чи функцію.

Для увімкнення або вимкнення цієї
функції одночасно натисніть та тримайте протягом 6 секунд кнопки 5 і 6, доки
на дисплеї не з’явиться або не зникне
.
символ

ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
Завантаження білизни
Відкрийте дверцята, обережно потягнувши за ручку назовні. Покладіть білизну в барабан, по одному предмету,
стряхуючи їх, щоб максимально розправити. Закрийте дверцята.
Переконайтеся, що білизна не залишилася між ущільнювачем та дверцятами.
Існує ризик витоку води або пошкодження білизни.

Відмірювання порошка та пом'якшувача
Витягніть дозатор якнайдалі, поки він не
зупиниться. Відміряйте потрібну кількість миючого засобу, помістіть його у
або
відділення для основного праня
у відповідне відділення, якщо обрана
програма / опція потребує цього (докладніше див. у розділі "Дозатор порошка").

У разі необхідності налийте пом'якшувач до відділення, позначеного
(його
кількість не повинна перевищувати позначку MAX у дозаторі). Обережно закрийте дозатор.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТРІБНОЇ
ПРОГРАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ РУЧКИ
ВИБОРУ ПРОГРАМ (1)
Поверніть перемикач програм на відповідну програму. Пральна машина автоматично вибирає температурний режим
і максимальну швидкість віджиму, передбачені для вибраної вами програми.
Ви можете змінити ці значення, послуговуючись відповідними кнопками. Зелений індикатор кнопки 8 почне блимати.
Перемикач можна повертати або за годинниковою стрілкою, або проти. По,
верніть перемикач в положення
щоб скинути програму або вимкнути машину.
Після завершення виконання програми перемикач потрібно поставити в
, щоб вимкнути машиположення
ну.

electrolux 37

Обережно! Якщо ви повернете
ручку на іншу програму під час
роботи машини, червоний
індикатор кнопки 8 мигне 3 рази, а
на дисплеї з'явиться повідомлення
Err, вказуючи на помилку при
виборі. Машина не виконуватиме
нову обрану програму.
ВСТАНОВІТЬ ТЕМПЕРАТУРУ,
НАТИСНУВШИ КНОПКУ 2
Встановлюючи програму, ви автоматично встановлюєте температуру, передбачену програмою.
Якщо ви хочете прати білизну при вищій або нижчій температурі, ніж запропонована пральною машиною, натисніть цю кнопку необхідну кількість разів.
НАТИСКАННЯМ КНОПКИ 3, МОЖНА
ЗМЕНШИТИ ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ
При виборі програми машина автоматично пропонує максимальну швидкість
віджиму, передбачену для цієї програми.
Якщо ви хочете, щоб білизна віджималася зі швидкістю, що відрізняється від
запропонованої пральною машиною,
натисніть кнопку 3 кілька разів.
ВСТАНОВІТЬ НАЯВНІ ОПЦІЇ,
НАТИСНУВШИ КНОПКИ 3, 4 ТА 5
Залежно від програми можна поєднувати різні функції. Функції можна обирати
після вибору необхідної програми і до
того, як буде натиснута кнопка 8.
Коли ці кнопки натиснуті, на дисплеї
з'являються відповідні символи. При повторному натисканні символи зникають.
Якщо обрана неправильна функція, інтегрований червоний індикатор кнопки
8 мигне 3 рази і на дисплеї на кілька секунд з'явиться повідомлення Err.
Щоб дізнатися, з якими програмами
прання можна застосовувати які
функції, зверніться до розділу "Програми прання".
ЗА ДОПОМОГОЮ КНОПКИ 6 МОЖНА
ВІДКЛАСТИ ПУСК ПРОГРАМИ
Перш ніж запускати програму, якщо ви
хочете відкласти пуск, натисніть кілька

разів кнопку 6, і в такий спосіб оберіть
час, на який потрібно відкласти пуск. На
дисплеї, у верхній його частині, з'явиться відповідний символ 7.12.
На дисплеї з'явиться обране значення
тривалості затримки пуску (до 20 годин), це триватиме кілька секунд, а потім знову з'явиться цифра, що вказує
тривалість виконання програми.
Цю опцію необхідно вибрати після того,
як ви встановили програму, і до того, як
натиснули кнопку 8.
Можна скасувати затримку пуску програми в будь-який момент до натискання кнопки 8.
Як встановити відкладений пуск:
1. Оберіть програму і відповідні функції.
2. Встановіть відкладений пуск програми за допомогою кнопки 6.
3. Натисніть кнопку 8:
– машина почне зворотний відлік
часу з годинними інтервалами.
– Виконання програми розпочнеться, коли обраний час затримки
пуску завершиться.
Скасування відкладеного пуску після
натискання кнопки 8:
1. Поставте пральну машину в режим
ПАУЗИ, натиснувши кнопку 8.
2. Натисніть кнопку 6 один раз і утримуйте, доки на дисплеї на з'явиться
символ '.
3. Натисніть кнопку 8 знову, щоб запустити програму.
Важливо! Обрану тривалість затримки
пуску можна змінити лише після того,
коли знову буде обрана програма
прання.
Відкладений пуск не можна вибрати,
коли обрана програма ЗЛИВ.
ЗАПУСК ПРОГРАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ
КНОПКИ 8
Щоб запустити обрану програму, натисніть кнопку 8, зелений індикатор кнопки
8 перестане блимати. Символ 7.10
з'явиться на дисплеї, вказуючи на те,
що прилад починає працювати, і дверцята заблоковані.
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Щоб перервати виконання поточної програми, натисніть кнопку 8: зелений індикатор почне блимати.
Щоб знову запустити програму з того
моменту, на якому її виконання було перервано, знову натисніть кнопку 8. Якщо було обрано відкладений пуск, машина розпочне зворотний відлік часу.
Якщо обрано неправильну функцію,
червоний індикатор кнопки 8 блимне 3
рази, а на дисплеї на кілька секунд
з'явиться повідомлення Err.

Ці символи рівня забрудненості змінюються залежно від типу тканини, як показано в таблиці.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ФУНКЦІЄЮ
"УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ" ЗА
ДОПОМОГОЮ КНОПОК 9
Натискаючи відповідну кількість разів
кнопки «Управління часом», можна
збільшити або зменшити тривалість циклу прання. На дисплеї з'являється піктограма 7.7, що вказує обраний ступінь
забруднення. Ця опція може застосовуватися лише з програмами Бавовна,
Синтетика та Делікатні.

Синтетика

Цикл прання

Піктограма
«Ступінь
забруднення»

Тип тканини

Інтенсивне
прання

Сильно забруднені
речі

Звичайне
прання

Речі середнього
рівня забрудненості

Щодня

Щоденне прання

Легке прання

Несильно забруднені речі

Швидке
прання

Для майже незабрудненої білизни

Дуже швидко

Для майже незабруднених речей
або речей, які носили чи використовували недовго

1)

1) Радимо зменшити кількість завантажених
речей (див. «Таблицю програм прання»).

Важливо! Функцію "Управління часом"
неможна обрати, коли встановлені
програми групи "Економія".

Тканина

Рівень забруднення

Бавовна
95°/90°C

X

X

X

X

X

X

60°C/50°C

X

X

X

X

X

X

40°C

X

X

X

X

X

X

30°C

X

X

X

X

X

X

холод

X

X

X

X

X

X

60°C/50°C

X

X

X

X

40°C

X

X

X

X

30°C

X

X

X

X

Холодна
вода

X

X

X

X

40°C

X

X

X

X

30°C

X

X

X

X

Холодна
вода

X

X

X

X

Делікатні
тканини

ЗМІНА ОПЦІЇ АБО ПРОГРАМИ, ЩО
ВИКОНУЄТЬСЯ
До початку виконання програми деякі
опції можна змінити.
Перш ніж вносити будь-які зміни, необхідно перевести прилад в режим ПАУЗА, натиснувши кнопку 8 (якщо потрібно
змінити функцію "Управління часом",
необхідно скасувати поточну програму і
повторити вибір).
Зміна програми, що виконується, можлива лише шляхом її скасування. Поверніть перемикач програм в положен, а потім поставте його на нову
ня
програму. Запустіть нову програму, знову натиснувши кнопку 8. Вода, яка перебуває в баку, не зливатиметься.
ПЕРЕРИВАННЯ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ
Натисніть кнопку 8, щоб перервати виконання поточної програми, відповідний
індикатор почне блимати.
Натисніть кнопку ще раз, щоб перезапустити програму.
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СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Поверніть перемикач програм у положення
, щоб скасувати виконання поточної програми.
Тепер ви можете обрати нову програму.
ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ
Після початку виконання програми (або
поки йде відлік часу відкладеного пуску)
дверцята будуть заблоковані. Якщо потрібно їх відчинити, спершу переведіть
машину в режим ПАУЗИ, натиснувши
кнопку 8.
Якщо піктограма 7.10 через декілька
хвилин зникає з дисплея, дверцята
можна відчинити.
Якщо піктограма 7.10 не згасає, це означає, що машина вже нагріває воду
або її рівень зависокий. Не намагайтеся
відкрити дверцята із застосуванням сили!
Якщо дверцята не відкриваються, а вам
конче необхідно це зробити, то вимкніть
машину, повернувши перемикач про. За кілька хвилин
грам у положення
дверцята можна буде відкрити (зверніть увагу на рівень води та її температуру!).
Після закриття дверцят необхідно знову
вибрати програму та функції, а потім
натиснути кнопку 8.

). Індикатор кнопки 8 згасне. Протягом кількох хвилин лунають звукові
сигнали.
Якщо обрано програму або функцію, після завершення якої вода залишається
в баку, світитиметься індикатор 7.10.
Дверцята заблоковані. Перш ніж відчинити дверцята, необхідно злити воду.
Поки вода зливається з баку, барабан
продовжує систематично обертатися.
Щоб злити воду, виконайте наступні дії.
1. Поверніть перемикач програм у по;
ложення
2. Установіть програму зливу або віджимання.
3. Зменште швидкість віджимання за
допомогою відповідної кнопки.
4. Натисніть кнопку 8.
Після завершення програми, через декілька хвилин індикатор 7.10 згасає.
Дверцята можна відкрити. Щоб вимкнути машину, поверніть перемикач про.
грам у положення
Вийміть білизну з барабана й уважно
перевірте, що в ньому нічого не залишилося. Якщо ви не плануєте одразу
починати нове прання, перекрийте водопровідний кран. Щоб уникнути утворення плісняви й неприємного запаху,
залиште дверцята відчиненими.

ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ
Машина зупиниться автоматично. На
дисплеї починають блимати три нулі (
Режим очікування : через кілька хвилин після закінчення роботи програми
вмикається система енергозбереження.

КОРИСНІ ПОРАДИ
СОРТУВАННЯ БІЛИЗНИ
Дотримуйтеся вказівок у вигляді символів коду догляду на кожному виробі та
рекомендацій виробника щодо прання.
Посортуйте білизну таким чином: біле,
кольорове, синтетика, делікатні вироби,
вовна.

Яскравість дисплея зменшиться. Якщо
натиснути будь-яку кнопку, прилад вийде з режиму економії енергії.
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ВДОМА
95° або 90°

для бавовняних або льняних виробів середнього ступеня забруднення (напр.,
чайні серветки, рушники,
скатерки, простирадла..)

60°/50°

для кольорових виробів середнього ступеня забруднення (напр., сорочки, нічні
сорочки, піжами...), виготовлених з льняних, бавовняних або синтетичних волокон, та для несильно забруднених бавовняних виробів (напр., нижня білизна)

40°-30°- холод

для делікатних виробів
(напр., фіранок), білизни із
змішаних тканин, які містять
синтетичні та вовняні волокна, з позначкою на етикетці
"чиста нова вовна, для машинного прання, не сідає"

ПЕРШ НІЖ ЗАВАНТАЖУВАТИ
БІЛИЗНУ
Ніколи не періть білу білизну разом із
кольоровою. Біла білизна може втратити свою "білизну" в процесі прання.
Нові кольорові речі під час першого
прання можуть полиняти; тому перший
раз їх слід прати окремо.
Подбайте про те, щоб у білизні не залишалося металевих предметів
(напр., заколок, англійських булавок,
шпильок).
Наволочки застебніть на ґудзики, застебніть "блискавки", крючки та кнопки.
Ремінці та довгі стрічки зв'яжіть.
Перш ніж прати, видаліть непіддатливі
плями.
Потріть особливо сильно забруднені ділянки спеціальним миючим засобом
або пастою.
Фіранки слід прати особливо обережно.
Крючки відпоріть або покладіть фіранки
у наволочку чи сітку.
МАКСИМАЛЬНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ
Рекомендоване завантаження вказане
в таблицях програм прання.
Загальні правила:
• Бавовна, льон: барабан повний, але
не дуже туго напакований;
• Синтетика: барабан слід наповнювати не більш як наполовину;

• Делікатні та вовняні вироби: барабан слід наповнювати максимум на
третину.
Вода та енергія використовуються найбільш ефективно при максимальному
завантаженні.
У разі сильного забруднення білизни
завантаження слід зменшити.
ВАГА БІЛИЗНИ
Нижче наведена приблизна вага різних
виробів:
Нижче наведена приблизна вага різних
виробів:
купальний халат

1200 г

стьобана ковдра

700 г

чоловіча робоча сорочка

600 г

простирадло, чоловіча піжама

500 г

скатерка

250 г

наволочка, рушник, нічна
сорочка, чоловіча сорочка

200 г

скатерка, жіночі труси, серветка, блуза, чоловічі труси

100 г

ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ
Непіддатливі плями неможливо видалити за допомогою самої лише води та
миючого засобу. Тому радимо обробити
їх, перш ніж прати.
Кров: свіжі плями слід обробити холодною водою. Якщо пляма засохла, замочіть на ніч у воді із спеціальним миючим
засобом, а потім потріть милом та водою.
Олійні фарби: змочіть плямовивідником на основі бензину, покладіть виріб
на м'яку тканину та постукайте по плямі;
обробку повторіть кілька разів.
Засохлі жирні плями: змочіть скипидаром, покладіть виріб на м'яку поверхню і
постукайте по плямі кінчиками пальців
через бавовняну серветку.
Іржа: обробіть щавлевою кислотою,
розчиненою у гарячій воді, або плямовивідником, який виводить плями іржі.
Його слід застосовувати в холодному
вигляді. Будьте обережні із застарілими
плямами іржі, бо структура целюлози
може виявитися вже пошкодженою, і тоді може утворитися дірка.
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Плями від плісняви: обробіть відбілювачем, добре прополощіть (тільки для
білих виробів та стійких до відбілювання кольорових виробів).
Трава: злегка намильте та обробіть відбілювачем (тільки для білих виробів та
стійких до відбілювання кольорових виробів).
Чорнила з кулькової ручки та клей:
змочіть ацетоном 2), покладіть виріб на
м'яку тканину і промокніть пляму.
Губна помада: змочіть ацетоном, як
сказано вище, потім обробіть плями денатуратом. Залишки плям обробіть відбілювачем.
Червоне вино: замочіть у воді з порошком, прополощіть та обробіть оцтовою
або лимонною кислотою, потім прополощіть. Залишки плям обробіть відбілювачем.
Чорнила: залежно від типу чорнил змочіть тканину ацетоном 2), а потім оцтовою кислотою; будь-які залишки плям
на білих тканинах обробіть відбілювачем, а потім ретельно прополощіть.
Плями від смоли: спершу обробіть
плямовивідником, денатуратом або
бензином, потім потріть пастоподібним
миючим засобом.
МИЮЧІ ЗАСОБИ ТА ДОБАВКИ
Результати прання залежать від вибору
миючого засобу та застосування правильної його кількості, щоб уникнути зайвого витрачання та нанесення шкоди
навколишньому середовищу.
Миючі засоби піддаються мікробіологічному розкладу, але вони містять речовини, які, будучи у великих кількостях,
можуть порушити делікатний баланс у
природі.
Вибір миючого засобу залежатиме від
типу волокна (делікатні вироби, вовна,
бавовна тощо), кольору, температури
прання та ступеню забруднення.
У цій машині можна застосовувати всі
миючі засоби, розраховані на використання у пральних машинах:
• пральні порошки для всіх типів волокон

• пральні порошки для делікатних
(макс. 60°C) та вовняних виробів
• рідкі миючі засоби, бажано для низькотемпературних програм прання
(макс. 60°C) для всіх типів волокон
або спеціально лише для вовни.
Миючий засіб та всі добавки необхідно
класти у відповідні відділення дозатора
до початку запуску програми прання.
У разі використання рідких миючих засобів слід обирати програми без попереднього прання.
У машині встановлена система рециркуляції, яка дозволяє оптимізувати використання концентрованих миючих засобів.
Дотримуйтеся рекомендацій виробника
щодо кількості засобу і не перевищуйте рівень з позначкою "МАX" у дозаторі миючих засобів.
СТУПІНЬ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ
Жорсткість води класифікується відповідно до так званих "градусів" жорсткості. Інформацію про жорсткість води у
вашому регіоні можна отримати від компанії, яка здійснює водопостачання, або
від місцевих органів влади.
Пом'якшувач води слід додавати,
якщо вода має середній ступінь
жорсткості (починаючи від II). Дотримуйтеся інструкцій виробника
пом'якшувача. Кількість миючого засобу завжди можна скоригувати таким чином, щоб ступінь жорсткості
води став I (= м'яка).

Рівень

Характеристика

1

м'яка

2
3
4

Ступінь жорсткості
води
Німецькі
°dH

Французькі
°T.H.

0-7

0-15

середня

8-14

16-25

жорстка

15-21

26-37

дуже
жорстка

> 21

> 37

2) не застосовуйте ацетон, якщо виріб зроблено із штучного шовку
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ПРОГРАМИ МИТТЯ ПОСУДУ
Фази
Максимальна та мінімальна температура
Опис циклу
Максимальна швидкість віджимання
Максимальне завантаження
Тип білизни
— Бавовняні речі
90° — Холодне прання
Основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання 1400 об./хв.
Максимальне завантаження: 7 кг; зменшене завантаження: 3 кг 1)
Білі й кольорові бавовняні речі (середній ступінь забруднення).

— Бавовна + попереднє прання
90° — Холодне прання
Попереднє прання — основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання 1400 об./хв.
Максимальне завантаження: 7 кг; зменшене завантаження: 3 кг 1)
Білі чи кольорові бавовняні речі з фазою попереднього прання (значно забруднені речі).

— Синтетика
60° — Холодне прання
Основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання 900 об./хв.
Максимальне завантаження: 3 кг; зменшене завантаження: 1.5 кг 1)
Вироби із синтетичних і змішаних тканин (речі
середнього ступеня забруднення).

— Синтетика + попереднє прання
60° — Холодне прання
Попереднє прання — основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання 900 об./хв.
Максимальне завантаження: 3 кг; зменшене завантаження: 1.5 кг 1)
Вироби із синтетичних і змішаних тканин з фазою попереднього прання (значно забруднені
речі).

Опції

Відділення для
миючого засобу

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
БЕЗ ВІДЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ПОЛЕГШЕНЕ ПРАСУВАННЯ
ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ
TIME MANAGER
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
БЕЗ ВІДЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ПОЛЕГШЕНЕ ПРАСУВАННЯ
ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ
TIME MANAGER

2)

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
БЕЗ ВІДЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ПОЛЕГШЕНЕ ПРАСУВАННЯ
ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ
TIME MANAGER
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
БЕЗ ВІДЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ПОЛЕГШЕНЕ ПРАСУВАННЯ
ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ
TIME MANAGER

2)
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Фази
Максимальна та мінімальна температура
Опис циклу
Максимальна швидкість віджимання
Максимальне завантаження
Тип білизни
— Делікатні тканини
40° — Холодне прання
Основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання 700 об./хв.
Максимальне завантаження: 3 кг; зменшене завантаження: 1.51) кг
Делікатних тканини (речі із делікатних тканин
середнього ступеня забруднення).

— Віджимання
Злив та тривале віджимання
Максимальна швидкість віджимання 1400 об./хв.
Максимальне завантаження 7 кг
Окреме віджимання для випраного вручну одягу
або після виконання програми з функцією «Полоскання без зливу» або «Нічний цикл». За допомогою кнопки можна обрати швидкість віджимання з
урахуванням типу волокон, з яких виготовлені вироби, що будуть віджиматися.

Опції

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
БЕЗ ВІДЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ
TIME MANAGER
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМАННЯ

— Злив
Зливання води
Максимальне завантаження 7 кг
Для зливання води після останнього полоскання
в програмах з використанням функцій «Полоскання без зливу» та «Нічний цикл».
— Ополіскування
Ополіскування
Максимальна швидкість віджимання 1400 об./хв.
Максимальне завантаження 7 кг
За допомогою цієї програми можна прополоскати
й віджати бавовняні вироби, які були випрані
вручну. Машина виконує 3 полоскання, а потім
остаточне тривале віджимання. Швидкість віджимання можна зменшити.
— Жіноча спідня білизна
40° — Холодне прання
Основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання 900 об./хв.
Максимальне завантаження 1 кг
Ця програма підходить для виробів із дуже делікатних волокон, наприклад для жіночої білизни,
бюстгальтерів, спідньої білизни тощо.

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
БЕЗ ВІДЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ
ПОЛЕГШЕНЕ ПРАСУВАННЯ
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
БЕЗ ВІДЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ

Відділення для
миючого засобу
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Фази
Максимальна та мінімальна температура
Опис циклу
Максимальна швидкість віджимання
Максимальне завантаження
Тип білизни
— Silk (шовк)
30° — Холодне прання
Основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання 700 об./хв.
Максимальне завантаження 1 кг
Делікатна програма прання для виробів із шовку
та змішаних синтетичних тканин.
— Ручне прання
40° — Холодне прання
Основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання 1000 об./хв.
Максимальне завантаження 2 кг
Спеціальна програма для тонких тканин із символом догляду «ручне прання».
— Вовна
40° — Холодне прання
Основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання 1000 об./хв.
Максимальне завантаження 2 кг
Програма для виробів із вовни, які можна прати у
машині, а також для вовняних і делікатних виробів із символом «ручне прання» на етикетці. Примітка. Прання одного або об’ємистого виробу може призвести до дисбалансу. Якщо машина не
виконує заключну фазу віджимання, додайте
більше виробів або перерозподіліть завантажені
вироби вручну, а тоді виберіть програму віджимання.
— Бавовна Eco + Попереднє прання
90 °- 40°
Попереднє прання — основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання 1400 об./хв.
Максимальне завантаження 7 кг
Для білих або кольорових бавовняних речей
з фазою попереднього прання.
Ця програма може використовуватися для бавовняних виробів середнього ступеня забруднення з
плямами. Температура знижується, а час прання
подовжується.

Опції

Відділення для
миючого засобу

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
БЕЗ ВІДЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
БЕЗ ВІДЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
БЕЗ ВІДЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
БЕЗ ВІДЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ПОЛЕГШЕНЕ ПРАСУВАННЯ
ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ

2)
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Фази
Максимальна та мінімальна температура
Опис циклу
Максимальна швидкість віджимання
Максимальне завантаження
Тип білизни

Опції

— Бавовна Eco3)
90° - 40°
Основне прання — полоскання
Максимальна швидкість віджимання 1400 об./хв.
Максимальне завантаження 7 кг
Білі й кольорові бавовняні речі, які не линяють.
Ця програма може бути вибрана для виробів з
бавовни легкого або середнього ступеня забрудненості. Температура знижується, а час прання
подовжується. Завдяки цьому досягається висока
ефективність прання й економія електроенергії.

Відділення для
миючого засобу

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІДЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
БЕЗ ВІДЖИМАННЯ
НІЧНИЙ ЦИКЛ
ПОЛЕГШЕНЕ ПРАСУВАННЯ
ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ

O = ВИМК
Для скасування програми, що виконується, або
вимкнення машини.
1) Якщо ви вибрали функцію «Дуже швидко» за допомогою кнопки 9, то рекомендується зменшити
вказане максимальне завантаження. У разі повного завантаження результати прання будуть дещо
гіршими.
2) У разі використання рідких миючих засобів слід обирати програми без ПОПЕРЕДНЬОГО ПРАННЯ.
3) Не для Росії.
Стандартні програми для показників споживання, зазначених на ярлику енергоспоживання. Згідно з
положенням 1061/2010, «Cottons Eco 60 °C» та «Cottons Eco 40 °C» є відповідно «стандартною
програмою прання бавовни 60°C» та «стандартною програмою прання бавовни 40°C». Це найбільш
ефективні програми з точки зору споживання електроенергії і води для прання виробів з бавовни зі
звичайним ступенем забруднення.

ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
Попередження! Перш ніж
проводити будь-які роботи з
чищення або технічного
обслуговування приладу, ви повинні
від'єднати його від електромережі.
ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ
Вода, яку ми використовуємо, зазвичай
містить солі кальцію. Тому доцільно періодично застосовувати порошок для
пом'якшення води в машині. Робіть це
окремо від прання білизни, дотримуючись інструкцій виробника порошку для
пом'якшення води. Це дозволить попередити утворення вапняного накипу.
ПІСЛЯ КОЖНОГО ПРАННЯ
Залиште дверцята відкритим на певний
час. Завдяки цьому ви уникнете появи
плісняви та неприємних запахів усередині приладу. Крім того, якщо тримати

дверцята відкритими після прання, це
сприятиме збереженню ізоляції дверцят.
ХОЛОСТЕ ПРАННЯ
Якщо машина пере при низькій температурі, усередині барабана може відкластися осад.
Ми рекомендуємо регулярно проводити
холосте прання.
Щоб виконати холосте прання:
• Барабан має бути порожнім (без білизни).
• Оберіть програму для бавовни з найвищою температурою.
• Завантажте звичайну кількість миючого засобу, це має бути порошок з біологічними властивостями.

46 electrolux

ЧИЩЕННЯ ЗЗОВНІ
Для чищення машини ззовні застосовуйте лише мило і воду; після миття ретельно висушіть прилад.
Важливо! для чищення корпусу не
можна застосовувати метильовані
спирти, розчинники або аналогічні
хімікати.
ЧИЩЕННЯ ДОЗАТОРА
Дозатор для миючих засобів необхідно
регулярно чистити.
Слід регулярно чистити відділення дя
прального порошку і добавок.
Вийміть дозатор, натиснувши донизу
фіксатор і обережно потягнувши дозатор до себе.
1

2

Промийте його водою під краном, щоб
видалити будь-які залишки порошку, що
накопичились.
Щоб було легше чистити дозатор, зніміть верхню частину відділення для добавок. Промийте всі частини водою.

Нішу дозатора чистіть щіткою.

БАРАБАН
На барабані можуть утворитися відкладення іржі через іржавіння сторонніх
предметів, які потрапили з білизною під
час прання, а також через користування
водопровідною водою, що містить залізо.
Важливо! Не чистіть барабан
кислотовмісними речовинами проти
вапняних відкладень, а також засобами,
що містять хлор чи залізо, і металевими
мочалками.
1. Відкладення заліза видаляйте з барабана за допомогою чистячих засобів для виведення плям з неіржавіючої сталі.
2. Щоб звільнити машину від залишків
засобу, виконайте цикл прання без
білизни.
Програма: Коротка програма для
бавовни при максимальній температурі з доданням прибл. 1/4 мірної
чашки порошка.
ІЗОЛЯЦІЯ ДВЕРЦЯТ
Час від часу необхідно перевіряти ізоляцію дверцят та усувати предмети, які
могли потрапити у складки.

ЗЛИВНИЙ НАСОС
Необхідно регулярно перевіряти стан
насоса. Особливо це важливо робити,
якщо:
• машина не зливає воду і (або) не працює віджимання;
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• під час зливання чути нехарактерний
шум, причиною чого можуть бути певні предмети (шпильки, монети тощо),
які заблокували насос;
• виявлено проблему зі зливанням води (для отримання детальної інформації див. розділ «Що робити, коли ...»).
Попередження! Перш ніж
відкривати кришку насоса, вимкніть
прилад і витягніть вилку з розетки.
Виконайте такі дії:
1. Витягніть вилку з розетки.
2. У разі необхідності почекайте, поки
вода охолоне.

A
B

3. Поставте поблизу насосу ємність
для збору води.
4. Вивільніть шланг аварійного зливу
(B), покладіть його у ємність і зніміть з нього кришку.

5. Коли вода перестане витікати, відкрутіть кришку насоса (A), повертаючи її проти годинникової стрілки,
і вийміть фільтр. Якщо потрібно,
скористайтеся плоскогубцями. Тримайте напоготові ганчірку, щоб витирати воду під час знімання кришки.
Помийте фільтр під струменем води, щоб усунути залишки ворсу.
1
2

6. Усуньте сторонні предмети і ворс із
гнізда фільтра та з крильчатки насоса.
Обережно перевірте, чи обертається крильчатка насоса (вона обертається переривчасто). Якщо вона
не обертається, зверніться в сервісний центр.

7. Закрийте кришкою шланг аварійного
зливу і помістіть його на місце.
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8. Правильно вставте фільтр у насос
по спеціальним напрямним. Щільно
закрутіть кришку насоса за годинниковою стрілкою.

1

6. Прочистіть фільтр шланга за допомогою жорсткої щітки або шматка
тканини.

2

Попередження!
Під час роботи приладу, в залежності
від встановленої програми, у насосі може бути гаряча вода.
Забороняється відкривати кришку насоса під час циклу прання – слід зачекати,
доки прилад завершить виконання циклу і зіллє воду. Встановлюючи кришку
насоса на місце, ретельно її закрутіть,
щоб не допустити витікання води і відкручування кришки дітьми.
ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ НАЛИВНОГО
ШЛАНГА
Якщо ви помітили, що на наповнення
машини йде більше часу, перевірте, чи
не заблокувався фільтр наливного
шланга.
1. Перекрийте кран, через який подається вода.
2. Відкрутіть наливний шланг від крана.
3. Прочистіть фільтр шланга за допомогою жорсткої щітки.

4. Знову прикрутіть шланг до крана.
5. Відкрутіть шланг від машини. Тримайте напоготові ганчірку, бо частина води може вилитися.

7. Прикрутіть шланг знову до машини і
подбайте про те, щоб з'єднання було надійним.
8. Відкрийте кран подачі води.
НЕБЕЗПЕКА ДІЇ МОРОЗУ
Якщо машина стоїть у місці, де температура може опускатися нижче 0°C, дійте так:
1. Перекрийте кран, через який подається вода.
2. Відкрутіть наливний шланг.
3. Поставте на підлогу таз і помістіть у
нього кінці аварійного зливного
шланга та наливного шланга; дайте
воді стекти.
4. Прикрутіть наливний шланг назад і
помістіть на місце шланг аварійного
зливу, закривши його попередньо
кришкою.
5. Перш ніж почати користуватися машиною знову, переконайтеся, що
температура навколишнього середовища вища від 0°C.
ЗВІЛЬНЕННЯ МАШИНИ ВІД БІЛИЗНИ
В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Якщо вода не зливається, а вам необхідно звільнити машину від білизни,
зробіть так:
1. витягніть вилку з розетки;
2. Перекрийте кран, через який подається вода;
3. у разі необхідності зачекайте, поки
вода охолоне;
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4. поставте на підлогу таз і покладіть у
нього кінець шланга для аварійного
злиття. зніміть кришку. Вода має
злитися в ємність під дією сили тяжіння. Коли таз заповниться, закрийте шланг кришкою. Вилийте воду з ємності. Повторіть ці дії, поки
вода не перестане виливатися;
5. у разі необхідності прочистіть помпу, як описано вище;
6. заткнувши шланг аварійного зливу,
поверніть його на місце;
7. знову прикрутіть помпу на місце.

Важливо! Щоразу, коли ви зливаєте
воду через шланг аварійного зливу,
необхідно налити 2 літри води до
відділення дозатора миючих засобів
для основного прання, а потім
запустити програму зливу. У такий
спосіб ви активуєте ЕКО клапан , що
дозволяє попередити ситуацію, коли під
час наступного прання частина миючого
засобу могла б залишитися
невикористаною.

ЩО РОБИТИ, КОЛИ ...
Деякі проблеми виникають через невиконання простих заходів з технічного
обслуговування або через недогляд; їх
можна вирішити, не викликаючи майстра. Перш ніж телефонувати до місцевого Центру технічного обслуговування,
будь ласка, спробуйте виконати описані
нижче дії.
Під час роботи машини може статися,
що червоний індикатор кнопки 8 почне
мигати і на дисплеї з’явиться один із кодів попередження, а одночасно з цим

кожні 20 секунд лунатимуть звукові сигнали, вказуючи на те, що машина не
працює:
•
: проблема з подачею води.
•
: проблема із зливанням води.
•
: дверцята відкриті.
Після усунення проблеми натисніть
кнопку 8, щоб знову запустити програму. Якщо ви все перевірили, однак проблема залишилася, зверніться до місцевого сервісного центру.

Проблема

Можлива причина/Спосіб усунення

Пральна машина не запускається:

Дверцята не зачинені.
• Щільно зачиніть дверцята.
Вилка не вставлена в розетку належним чином.
• Вставте вилку в розетку.
У розетці немає струму.
• Перевірте справність домашньої електропроводки.
Перегорів запобіжник.
• Замініть запобіжник.
Неправильно встановлений перемикач програм і не натиснута кнопка 8.
• Поверніть перемикач і знову натисніть кнопку 8.
Обрано функцію «Відкладений запуск».
• Якщо білизну необхідно випрати негайно, скасуйте «Відкладений пуск».
Активований пристрій для безпеки дітей.
• Вимкніть функцію «Безпека дітей».
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Проблема

Машина не наповнюється
водою:

Машина заповнюється водою, і вода відразу зливається:

Можлива причина/Спосіб усунення
Водопровідний кран закритий.
• Відкрийте водопровідний кран.
Впускний шланг перетиснувся або перекрутився.
• Перевірте під’єднання впускного шланга.
Заблоковано фільтр впускного шланга або фільтр вхідного
клапана.
• Почистіть фільтри шланга подачі води (Докладніше див.
«Чищення фільтрів шланга подачі води»).
Дверцята не зачинені належним чином.
• Щільно зачиніть дверцята.
Кінець зливного шланга розташовано надто низько.
• Див. відповідний параграф у розділі «Зливання води».

Машина не зливає воду і/
або не працює віджимання:

Зливний шланг перетиснувся або перекрутився.
• Перевірте правильність під’єднання зливного шланга.
Засмітився зливний фільтр.
• Почистіть фільтр.
Встановлено функцію або програму, після завершення якої
вода залишається в баку або яка пропускає всі фази віджимання.
• Установіть програму зливу або віджимання.
Білизна нерівномірно розподілена по барабану.
• Перерозподіліть білизну вручну.

Вода на підлозі:

Використовується забагато миючого засобу або миючий засіб не підходить (утворюється забагато піни).
• Зменште кількість миючого засобу або використовуйте інший.
Перевірте, чи не підтікають кріплення наливного шланга. Це
не завжди легко побачити, оскільки вода тече шлангом донизу. Перевірте, чи шланг не вологий.
• Перевірте підключення наливного шланга.
Пошкоджено зливний або наливний шланг.
• Замініть шланг.
Наконечник аварійного зливного шланга не був установлений на місце, або фільтр був неправильно вставлений після
чищення.
• Встановіть кришку аварійного зливного шланга або повністю прикрутіть фільтр.

Незадовільні результати
прання:

Використовується надто мало миючого засобу або миючий
засіб не підходить.
• Збільште кількість миючого засобу або використовуйте інший.
Непіддатливі плями не були оброблені до початку прання.
• Обробляйте непіддатливі плями плямовивідником.
Встановлено неправильний температурний режим.
• Перевірте, чи правильну температуру ви встановили.
Завантажено забагато білизни.
• Зменште кількість завантажуваної білизни.
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Проблема

Можлива причина/Спосіб усунення

Дверцята не відчиняються:

Виконання програми ще не завершилося.
• Зачекайте, поки завершиться цикл прання.
Замок дверцят ще не розблокувався.
• Зачекайте, поки згасне символ
.
У барабані залишилася вода.
• Щоб злити воду, запустіть програму зливу або віджимання.

Машина надто сильно вібрує або шумить:

Не видалені гвинти, що застосовувалися під час транспортування, та пакувальний матеріал.
• Перевірте правильність установки машини.
Неправильно відрегульовані опорні ніжки
• Перевірте, чи правильно вирівняно машину.
Білизна нерівномірно розподілена по барабану.
• Перерозподіліть білизну вручну.
Можливо, білизни у барабані замало.
• Закладіть більше білизни.

Віджимання розпочинається з затримкою або
машина не віджимає:

Спрацював електронний прилад виявлення незбалансованості через те, що білизна нерівномірно розподілена по барабану. Білизна перерозподіляється шляхом обертання барабана у зворотному напрямі. Це може повторюватися кілька
разів, доки дисбаланс не зникне і нормальний віджим не розпочнеться знову. Якщо через 10 хвилин білизна все ще розподілена у барабані нерівномірно, машина не віджиматиме
її. У цьому випадку перерозподіліть білизну вручну і запустіть програму віджимання.
• Перерозподіліть білизну вручну.
Завантаження занадто мале.
• Додайте більше білизни, перерозподіліть білизну вручну і
запустіть програму віджиму.

Із машини лунають незвичайні шуми:

Машина оснащена двигуном нового типу, який видає незвичайний шум, якщо його порівнювати з традиційними двигунами. Цей новий двигун забезпечує плавний запуск та більш
рівномірний розподіл білизни у барабані під час віджиму, а
також підвищену стабільність машини.

У барабані не видно води:

Машини, виготовлені за сучасними технологіями, працюють
дуже економно, використовуючи невелику кількість води,
проте це не впливає на їхню продуктивність.

Якщо ви не можете ідентифікувати чи
усунути проблему, зверніться до сервісного центру. Перш ніж телефонувати,
занотуйте модель, серійний номер та
дату придбання машини — ця інформація необхідна сервісному центру.

Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Габарити

Ширина/висота/глибина

60/85/54 мм
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Підключення до електромережі

Напруга
Загальна потужність
Запобіжник
Частота струму

220-230 В
2000 Вт
10 A
50 Гц

Тиск у мережі водопостачання

Мінімальний
Максимальний

0,5 бар (0,05 МПа)
8 бар (0,8 МПа)

Клас захисту від проникнення твердих часток і вологи
Подача води

IPX4
Холодна вода

1)

Максимальне завантаження

Бавовна

7 кг

Швидкість віджимання

Максимальна

1400 об/хв

1) Приєднайте водопровідний шланг до водопровідного крана з різьбленням 3/4 дюйма.

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
Дані в цій таблиці є приблизними. Різні причини можуть впливати на дані: кількість і тип білизни, вода та температура навколишнього середовища.
Програми

Завантаження
(кг)

Споживання
електроенергії (кВт-год)

Споживання
води (літри)

Приблизна
тривалість
програми
(хв.)

Залишковий рівень
вологи (%)1)

Бавовна 60°C

7

1.35

67

140

52

Бавовна 40°C

7

0.85

67

130

52

Синтетика 40°C

3

0.50

40

80

41

Делікатні тканини 40°C

3

0.55

56

65

48

Вовна/Ручне
прання 30°C

2

0.25

58

50

31

Стандартні програми прання бавовни
Стандартна
60°C бавовна

7

0.86

46

189

52

Стандартна
60°C бавовна

3.5

0.77

37

177

52

Стандартна
40°C бавовна

3.5

0.51

37

160

52

1) Наприкінці фази віджимання.

Режим вимк. (Вт)

Режим залиш. увімк. (Вт)

0.1

1.7

УСТАНОВКА
РОЗПАКОВУВАННЯ
Перш ніж починати користуватися машиною, необхідно видалити всі гвинти,
що використовувалися під час транспортування, і пакувальні матеріали.
Радимо зберігати всі пристосування, які
використовувалися під час транспортування, щоб їх можна було знову встано-

вити, якщо машину коли-небудь доведеться знову перевозити.
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1. Знявши все пакування, обережно
покладіть машину на задню стінку,
щоб зняти полістирольну підставку
з її нижньої частини.

2. Зніміть електричний кабель і зливний шланг з фіксаторів на задній
стінці приладу.

3. Відкрутіть три гвинти.

2

1

4. Витягніть відповідні пластикові розпірки.

5. Вставте в невеликий верхній отвір
та у два більші отвори відповідні заглушки, які постачаються у пакеті з
інструкцією.

ВСТАНОВЛЕННЯ
Встановіть машину на рівну тверду підлогу. Подбайте про те, щоб повітря могло вільно циркулювати довкола машини, щоб цьому не заважали килими, доріжки тощо. Перевірте, чи не стикається
машина зі стіною або іншими частинами
кухні. Вирівняйте машину, змінюючи висоту ніжок вгору чи вниз. Коригувати висоту ніжок може бути складно, бо вони
оснащені самоблокувальною гайкою,
але машина ПОВИННА бути вирівняна і
ПОВИННА стояти стабільно. Якщо потрібно, перевірте правильність вирівнювання машини за допомогою рівня. Для
вирівнювання машини можна скористатися гайковим ключем.

54 electrolux

2. Під'єднайте шланг за допомогою зігнутого під кутом кріплення до машини. Наливний шланг не повинен іти
донизу. Поверніть шланг у правий
або лівий бік, залежно від місцерозташування водопровідного крана.

Ретельне вирівнювання запобігає вібрації, шумові та переміщенням машини
під час роботи.
Обережно! Ніколи не підкладайте
під машину картон, дерево або інші
аналогічні матеріали, щоб вирівняти
нерівності підлоги. Вирівнявши
прилад, затягніть контргайки.

45°
35°

3. Встановіть шланг у правильне положення, ослабивши кругову гайку.
Встановивши наливний шланг, не
забудьте знову затягнути кругову
гайку, щоб попередити підтікання
води.
4. Під'єднайте шланг до крана за допомогою різьби на 3/4 дюйма. Завжди використовуйте шланг, який постачається разом із приладом.

ПОДАЧА ВОДИ
Наливний шланг постачається разом із
машиною, його можна знайти в барабані. Не користуйтеся з метою під'єднання
приладу до водопроводу шлангом від
вашої попередньої машини.
Важливо! Машину необхідно під'єднати до труби холодного водопостачання.
1. Відкрийте дверцята і вийміть наливний шланг.
Наливний шланг нарощувати не можна.
Якщо він закороткий і ви не хочете пересувати кран, вам слід придбати новий
довший шланг, спеціально розрахований на таке застосування.
ПРИСТРІЙ, ЩО БЛОКУЄ ВОДУ
Наливний шланг оснащений блокувальним пристроєм, призначеним для того,
щоб захищати від ушкоджень, викликаних протіканням шланга, яке може виникнути через природне старіння шланга.
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Якщо шланг протікатиме, на це вказуватиме наявність червоного сектора у віконечку "A". У цьому разі перекрийте
кран і зверніться до свого Центру технічного обслуговування, щоб замінити
шланг.

A
ЗЛИВ
Кінець зливного шланга можна розташовувати трьома способами.
• Його можна повісити на край раковини за допомогою пластикового
спрямовуючого пристрою, що входить
у комплект поставки машини. У цьому
разі подбайте про те, щоб кінець не
міг випасти, коли машина зливатиме
воду. Цього можна досягти,

прив'язавши його до крана за допомогою мотузки або прикріпивши до стіни.

• Його можна вставити у відгалуження сифона раковини. Це відгалуження має розташовуватися вище сифона. Висота місця підключення має бути не менше 60 см від підлоги.
• Його можна під'єднати безпосередньо до зливної труби на висоті
не менше 60 см і не більше 90 см. Кінець зливного шланга має завжди
вентилюватися, тобто внутрішній діаметр зливної труби має бути більшим
від зовнішнього діаметра зливного
шланга. Зливний шланг не можна перегинати.

Довжину зливного шланга можна нарощувати максимум до 4 метрів. Додатковий
зливний шланг і з'єднувальну деталь можна придбати у місцевому Центрі технічного обслуговування.

ВБУДОВУВАННЯ
ОГЛЯД
Цей прилад спроектований для вбудовування в кухонні меблі. Ніша повинна
мати розміри, вказані на мал. 1.
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Мал. 1
600 mm
min.
596 mm
560 mm

555 mm

min.
820 mm
818 mm
75 mm
60 mm
100 mm

170 mm

Підготовка і монтаж дверцят
Прилад підготовлений до лівосторонньої навіски дверцят (відкривання дверцят
справа наліво) (Мал. 2).

Щоб прикріпити завіси, необхідно просвердлити два отвори (діаметром 35
мм, глибиною 12,5-14 мм залежно від
товщини дверної фурнітури) на внутрішній стороні дверцят. Відстань між центрами отворів для кріплення повинна
становити 416 мм.
Відстань від верхнього кута дверцят до
центру отвору залежить від розмірів
прилеглих меблів.
Завіси кріпляться до дверцят за допомогою гвинтів для дерева 1 і 2 (мал. 4),
які постачаються у комплекті з приладом.
Мал. 4

Мал. 2
1

a) Дверцята
Дверцята повинні мати такі розміри:
- ширина 595-598 мм
- товщина 16-22 мм
висота Х залежить від висоти відповідної бази в меблях (Мал. 3).

2

в) Навішування дверцят
Прикріпіть завіси до приладу за допомогою гвинтів М5х15. Завіси можна відрегулювати так, щоб компенсувати можливу нерівномірність товщини дверцят.
Щоб вирівняти дверцята належним чином, необхідно послабити гвинт, відрегулювати положення дверцят та знову
затягти гвинт А (Мал. 5).
Попередження! Не викручуйте
гвинт В (Мал. 5).
Мал. 5

Мал. 3
16-22 mm

X

Ø 35 mm

416
mm

22±1,5 mm

14 mm
595-598 mm

б) Завіси

A
B

г) Магніт-фіксатор
Прилад підготовлений до закривання
дверцят за допомогою магніту.
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Щоб забезпечити правильну роботу
цього пристрою, необхідно прикрутити
магніт-фіксатор А (сталевий диск + гумове кільце) на внутрішній поверхні
дверцят. Його положення має відповідати положенню магніту В на приладі
(Мал. 6).

накладки Е, магніт D і пластину С. Встановіть магніт-фіксатор D і завіси А, як
описано вище (Мал. 7).
Попередження! Не викручуйте
гвинт В.
Мал. 7

Попередження! Не викручуйте
гвинт С.

D

Мал. 6
A

A
C

B

E
B

C

Якщо дверцята повинні відкриватися
зліва направо, переставте на інший бік

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
Інформація про електричні характеристики наведена на табличці з технічними даними, розташованій на внутрішньому ободі дверцят машини.
Переконайтеся в тому, що електропроводка, встановлена у вас удома, витримує максимальне необхідне навантаження, враховуючи також інші прилади,
якими ви користуєтеся.
Підключайте машину до
заземленої розетки.

недотриманням наведеного вище
правила техніки безпеки.
Подбайте, щоб після
встановлення машини до кабелю
живлення був вільний доступ.
Якщо кабель живлення необхідно
замінити, звертайтеся до
фахівців нашого сервісного
центру.

Виробник не відповідає за
пошкодження і травми, викликані

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Цей символ на виробі або на його
упаковці позначає, що з ним не можна
поводитися, як із побутовим сміттям.
Замість цього його необхідно повернути
до відповідного пункту збору для
переробки електричного та
електронного обладнання.
Забезпечуючи належну переробку
цього виробу, Ви допомагаєте
попередити потенційні негативні

наслідки для навколишнього
середовища та здоров’я людини, які
могли би виникнути за умов
неналежного позбавлення від цього
виробу. Щоб отримати детальнішу
інформацію стосовно переробки цього
виробу, зверніться до свого місцевого
офісу, Вашої служби утилізації або до
магазина, де Ви придбали цей виріб.
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ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
, підМатеріали, позначені символом
лягають вторинній переробці.
>PE<=поліетилен
>PS<=полістирол
>PP<=поліпропілен
Це означає, що вони можуть бути відправлені на переробку, якщо їх утилізувати належним чином і зібрати у відповідні контейнери.
ЕКОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Щоб заощадити воду, електроенергію
та задля збереження довкілля, рекомендуємо дотримуватися таких порад:
• Білизну з середнім ступенем забрудненості можна прати без попередньо-

го прання; завдяки цьому ви заощадите миючий засіб, воду та час (і це
сприятиме також захисту довкілля!).
• Машина працює економічніше, коли її
завантажують повністю.
• Застосувавши відповідну попередню
обробку, можна видалити плями та
деякі забруднення; після цього білизну можна прати у низькотемпературному режимі.
• Відмірюйте порошок з урахуванням
жорсткості води, ступеню забрудненості та кількості білизни, яка пратиметься.
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