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eta 374190000
Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt.

Sme hrdí na to, že vám ponúkame ideálny 
produkt a najlepší kompletný sortiment 
domácich spotrebičov pre každodenné 
činnosti.

Pozorne si prečítajte tento návod pre 
správne a bezpečné užívanie spotrebiča  
a pre užitočné tipy ohľadom údržby.

Spotrebič používajte len po 
dôkladnom preštudovaní týchto 
pokynov. Majte tento návod vždy 

po ruke a v dobrom stave pre prípadného 
ďalšieho majiteľa.

Každý výrobok je označený jedinečným 
16-miestnym kódom, tiež nazývaným 
„sériové číslo”, vytlačeným na štítku  
na spotrebiči (oblasť otvoru) alebo  
v dokumentácii vo vnútri výrobku. Tento 
kód je špecifickou ID kartou produktu, ktorú 
potrebujete k registrácii a na kontakt  
s servisným strediskom.

Životné prostredie
Tento spotrebič je označený podľa 
Európskej smernice 2012/19/EU O 
odpade z elektrických a 
elektronických zariadení (OEEZ). 

OEEZ obsahujúce znečisťujúce látky (ktoré 
môžu spôsobovať negatívne dopady na 
životné prostredie) a základné komponenty 
(ktoré je možné opäť využiť). Je potrebné 
podrobiť OEEZ špecifickému zaobchádzaniu, 
pre odstránenie a likvidáciu všetkých 
znečisťujúcich látok a obnovu a recykláciu 
všetkých materiálov. Jednotlivci môžu 
zohrať dôležitú úlohu pri zaistení, aby OEEZ 
nezostalo problémom pre životné prostredie; 
je dôležité dodržiavať určité základné 
pravidlá: 

• OEEZ sa nesmie likvidovať spoločne s 
bežným komunálnym odpadom.

• OEEZ musí byť odovzdané na príslušných 
zberných miestach spravovaných obcou 
alebo mestom alebo príslušnými podnikmi 

V mnohých krajinách sa uskutočňuje pri 
veľkých OEEZ zber z domu. V mnohých 
krajinách, keď si zakúpite nový spotrebič, 
starý je možné odovzdať predajcovi, ktorý 
ho bezplatne vyzdvihne na základe výmeny 
jedného za druhý, ak ide o zariadenie 
ekvivalentného typu a má rovnaké funkcie 
ako dodávané zariadenie.

OBSAH
1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

2. INŠTALÁCIA

3. PRAKTICKÉ RADY

4. ÚDRŽBA A ČISTENIE

5. PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU

6. OVLÁDACIE PRVKY A PROGRAMY

7.  ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH 
PROBLÉMOV A ZÁRUKA

8. TECHNICKÉ INFORMÁCIE

9.  STAROSTLIVOSŤ  
O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

10. VAROVANIE



SK - 4

SK

1.  ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ 
PRAVIDLÁ

• Spotrebič neumiestňujte na 
koberec alebo také povrchy, 
ktoré by zabránili ventilácii na 
spodku.

• Spotrebič nie je určený 
na používanie osobami 
(vrátane detí) so zníženými 
fyzickými,zmyslovými alebo 
psychickými schopnosťami,  
s nedostatočnými skúsenosťami 
a znalosťami,pokiaľ nie sú 
pod dozorom alebo neboli 
riadne poučené o bezpečnom 
používaní spotrebiča osobou 
zodpovednou za ich bezpečnosť.

• Deti mladšie ako 3 roky by sa 
mali držať mimo dosahu, ak nie 
sú pod stálym dohľadom.

• V záujme výmeny v prípade 
poškodenia napájacieho 
kábla sa obráťte na najbližšie 
autorizované servisné stredisko.

• Pri spájaní prívodu vody  
k spotrebiču používajte len 
nové hadice na prívod vody 
dodávané so spotrebičom. Nikdy 
nepoužívajte staré, použité ani 
poškodené hadice na prívod 
vody.

• Deti sa so spotrebičom nesmú 
hrať. Čistenie a používateľskú 
údržbu nesmú vykonávať deti 
bez dozoru.

 POZNÁMKA: V prípade, 
že chcete mať tento návod 
na použitie v elektronickej 
podobe, nájdete ho k stiahnutiu 
na stránkach www.eta.sk

Dôkladne si prečítajte tento 
návod na použitie. 

• Tento spotrebič je určený len 
na použitie v domácnosti. Jeho 
používanie na komerčné účely 
spôsobí stratu záruky.

• Tento návod bol zostavený pre 
viac ako jeden model, preto 
spotrebič nemusí mať niektoré 
funkcie, ktoré sú v ňom opísané. 
Z tohto dôvodu je potrebné 
pri čítaní návodu na obsluhu 
venovať osobitnú pozornosť 
všetkým obrázkom.

1.1  Upozornenia týkajúce sa 
všeobecnej bezpečnosti

• Teplota okolia nevyhnutná na 
prevádzku práčky je 15 – 25 °C.

• Ak je teplota nižšia ako 0 °C, 
hadice sa môžu roztrhnúť alebo 
elektrická karta nemusí fungovať 
správne.

• Uistite sa, či v odevoch 
naložených do práčky niesú 
žiadne voľné cudzie predmety, 
ako sú klince, ihly, zapaľovače  
a mince.

• Odporúča sa, aby ste pre svoje 
prvé pranie vybrali program 90° 
Bavlna bez bielizne  
a s priehradkou II zásuvky na 
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• Neprekračujte maximálne 
naloženie programu prania, ktorý 
ste si vybrali.

• Dvierka práčky v prevádzke 
nikdy neotvárajte nasilu.

• Pranie bielizne obsahujúcej 
múku môže práčku poškodiť.

• Dodržiavajte pokyny výrobcu 
týkajúce sa používania aviváže 
alebo podobných prostriedkov, 
ktoré chcete vo vašej práčke 
použiť.

• Uistite sa, či dvierka práčky 
nie sú obmedzené a či sa dajú 
úplne otvoriť.

• Spotrebič nainštalujte na mieste, 
ktoré je dobre ventilované a 
najlepšie so stálou cirkuláciou 
vzduchu. 

• Na vypustenie odpadovej vody 
postupujte podľa pokynov 
uvedených v časti čistenie filtra 
čerpadla

pracie prostriedky naplnenou 
do polovice vhodným pracím 
prostriedkom.

• Z pracích prostriedkov a aviváží 
vystavených vzduchu dlhší čas 
sa môžu vytvárať usadeniny.Do 
zásuvky naplňte aviváž alebo 
prací prostriedok len na začiatku 
každého prania.

• Odpojte práčku a vypnite 
napájanie vody, ak práčku 
necháte bez používania dlhšie 
obdobie.Zároveň odporúčame 
dvierka ponechať otvorené,aby 
sa predišlo nahromadeniu 
vlhkosti vnútri práčky.

• V práčke môže zostať trochu 
vody v dôsledku kontroly kvality 
počas výroby. Neovplyvní to 
prevádzku práčky.

• Obal spotrebiča môže byť 
nebezpečný pre deti.Nedovoľte 
deťom hrať sa s obalmi alebo 
malými časťami práčky.

• Obalové materiály držte na 
mieste mimo dosahu detí alebo 
ich náležite zlikvidujte.

• Programy s predpieraním 
používajte iba na veľmi 
znečistenú bielizeň.

• Spotrebič v prípade poruchy 
odpojte zo siete a zatvorte 
prívod vody. Nepokúšajte sa 
vykonať žiadne opravy. Vždy 
sa obráťte na autorizovaného 
servisného zástupcu.
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  Prečítajte si tieto varovania. 
Postupujte podľa uvedených 
odporúčaní, aby ste seba aj 
iných ochránili pred rizikami  
a smrteľnými úrazmi.

Nebezpečenstvo popálenia
•  Nedotýkajte sa vypúšťacej 
hadice ani vypúšťanej vody, ak 
je práčka v prevádzke. Zapojené 
vysoké teploty predstavujú riziko 
popálenia.

  Riziko úmrtia 
elektrickým průdom

• Práčku nezapájajte k napájaniu 
elektrického prúdu pomocou 
predlžovacieho kábla.

• Poškodenú zástrčku nezapájajte 
do zásuvky.

• Zástrčku nikdy nevyťahujte zo 
zásuvky ťahaním za kábel. Vždy 
ťahajte za zástrčku.

• Elektrického kábla/zástrčky 
sa nikdy nedotýkajte mokrými 
rukami, pretože to môže 
spôsobiť skrat alebo úraz 
elektrickým prúdom.

• Práčky sa nedotýkajte, ak máte 
mokré ruky alebo nohy.

• Poškodený napájací kábel/
zástrčka môže spôsobiť požiar 
alebo úraz elektrickým prúdom. 
V prípade poškodenia sa musí 
vymeniť, môže to vykonať len 
kvalifikovaný personál.

Riziko zaplavenia
• Pred umiestnením vypúšťacej 
hadice do umývadla skontrolujte 
rýchlosť prietoku vody.

• Vykonajte nevyhnutné opatrenia, 
aby sa predišlo skĺznutiu hadice.

• Prietok vody môže hadicu 
vyraziť, ak nie je náležite 
zaistená. Dbajte na to, aby odtok 
umývadla nebol upchatý zátkou.

Nebezpečenstvo požiaru
• V blízkosti práčky neuchovávajte 
horľaviny.

• Obsah síry z rozpúšťadiel môže 
spôsobiť koróziu. Materiály 
na odstraňovanie laku nikdy 
nepoužívajte v práčke.

• V práčke nikdy nepoužívajte 
produkty, ktoré obsahujú 
rozpúšťadlá.

• Uistite sa, či v odevoch 
naložených do práčky niesú 
žiadne voľné cudzie predmety, 
ako sú klince, ihly, zapaľovače  
a mince.

 Nebezpečenstvo vzniku požiaru 
a výbuchu, pádu a úrazu

• Nelezte na práčku.
• Dbajte na to, aby hadice a káble 
nepredstavovali nebezpečenstvo 
zakopnutia.

• Práčku neotáčajte hore nohami 
ani na bok.

• Práčku nezdvíhajte za dvierka 
ani zásuvku na prací prostriedok. 
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• Spotrebič musia prenášať aspoň 
2 osoby.

 Bezpečnosť detí
• Deti nenechávajte bez dozoru 
v blízkosti spotrebiča. Deti sa 
môžu do spotrebiča zavrieť, čo 
môže viesť k smrti.

• Počas prevádzky deťom 
nedovoľte dotýkať sa sklenených 
dverí. Povrch sa mimoriadne 
zahreje a môže spôsobiť 
poškodenie pokožky.

• Obalový materiál uchovávajte 
mimo dosahu detí.

• Pri požití alebo styku pokožky  
a očí s čistiacimi prostriedkami  
a materiálmi môže dôjsť k otrave  
a podráždeniu. Čistiace 
materiály uchovávajte mimo 
dosahu detí.

1.2 Počas používania
• Domáce zvieratá držte mimo 
spotrebiča.

• Pred montážou skontrolujte 
obal spotrebiča aj jeho vonkajší 
povrch, po odstránení obalu. 
Spotrebič nepoužívajte, ak je 
evidentne poškodený alebo ak 
bol obal otvorený.

• Spotrebič musí inštalovať iba 
oprávnený servisný zástupca. 
Inštalácia inou osobou ako 
oprávneným zástupcom môže 
spôsobiť stratu záruky.

• Tento spotrebič môžu používať 
deti vo veku od 8 rokov a osoby 
so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo psychickými 
schopnosťami, s nedostatočnými 
skúsenosťami a znalosťami, 
ak sú pod dozorom alebo ak boli 
riadne poučené o bezpečnom 
používaní spotrebiča a rozumejú 
súvisiacemu nebezpečenstvu.
Deti sa so spotrebičom nesmú 
hrať. Čistenie a používateľskú 
údržbu nesmú vykonávať deti 
bez dozoru.

• Spotrebič používajte len na 
bielizeň, ktorú výrobca označil 
ako vhodnú na pranie.

• Pred prevádzkou práčky 
odnímte 4 prepravné skrutky 
a gumené podložky zo zadnej 
strany spotrebiča. Ak skrutky 
neodnímete, môžu spôsobovať 
veľké vibrácie, hluk a poruchu 
spotrebiča a viesť k zrušeniu 
platnosti záruky.

• Záruka sa nevzťahuje na 
vonkajšie faktory, ako je požiar, 
potopa a iné zdroje poškodenia.

• Tento návod na použitie 
nevyhadzujte, uchovajte ho na 
budúce použitie a odovzdajte ho 
ďalšiemu vlastníkovi.

  POZNÁMKA: Špecifikácie 
spotrebiča sa môžu líšiť  
v závislosti od zakúpeného 
výrobku.
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1.3 Obaly a životné prostredie
Likvidácia obalových materiálov
• Obalové materiály chránia váš 
spotrebič pred poškodením, 
ku ktorému môže dôjsť počas 
prepravy. Obalové materiály sú 
ekologicky bezpečné, pretože 
sú recyklovateľné. Použitie 
recyklovaných materiálov znižuje 
spotrebu materiálov a zmenšuje 
tvorbu odpadov.

1.4 Informácie o úsporách
• Niektoré dôležité informácie na 
dosiahnutie čo najúčinnejšieho 
používania spotrebiča:

• Neprekračujte maximálne 
naloženie programu prania, 
ktorý ste si vybrali. Umožňuje to 
používaťváš spotrebič v režime 
úspory energie.

• Funkciu predpierania 
nepoužívajte na mierne 
znečistenú bielizeň. Pomôže 
vám to ušetriť množstvo 
spotrebovanej elektrickej energie  
a vody.

Vyhlásenie o zhode CE
• Vyhlasujeme, že naše výrobky 
spĺňajú príslušné európske 
smernice, rozhodnutia  
a nariadenia a požiadavky 
uvedených referenčných noriem.

2. INŠTALÁCIA

PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ 
SIETI A BEZPEČNOSTNÉ 
POKYNY

• Technické parametre (napájacie 
napätie a príkon) sú uvedené na 
výrobnom štítku.

• Uistite sa, že je elektrický 
systém uzemnený, vyhovuje 
všetkým platným predpisom a že 
(prípojka) zásuvka je zhodná so 
zástrčkou spotrebiča. V opačnom 
prípade požiadajte o pomoc 
profesionálneho technika.

• Dôrazne neodporúčame použitie 
prevodníkov, viacnásobných 
zásuviek alebo predlžovacích 
káblov.

• Pred čistením alebo údržbou 
práčky odpojte zástrčku od 
sieťovej zásuvky a zastavte 
ventil prívodu vody.

• Pri odpájaní spotrebiča neťahajte 
za prívodný kábel. Nevystavujte 
práčku dažďu, priamemu 
slnečnému žiareniu ani iným 
poveternostným vplyvom.

• V prípade poruchy práčku 
vypnite, zavrite ventil prívodu 
vody a nemanipulujte so 
spotrebičom. Ihneď kontaktujte 
najbližšie servisné stredisko 
a používajte len originálne 
náhradné diely. Nedodržaním 
týchto pokynov môžete negatívne 
ovplyvniť bezpečnosť spotrebiča
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MONTÁŽ

3

 
 
 
 

min 4 cm

4

Uvoľnite 2 alebo 4 skrutky „A“ na zadnej 
časti a uvoľnite 2 alebo 4 ploché podložky, 
gumové upchávky a plastové dištančné 
rúrky „B“ (obrázok 1).

3

 
 
 
 

min 4 cm

4

Nasaďte priložené ochranné kryty „C“ 
(obrázok 2) 
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min 4 cm

4

4

min 4 cm

min 50 cm 
max 85 cmm
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m

max  
+2,6m

*  SAMOSTATNE PREDÁVANÉ 
PRÍSLUŠENSTVO
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• Práčku je nutné pripojiť na rozvod 
vody pomocou novej pripájacej 
hadice, ktorá je dodaná spoločne 
so spotrebičom (v bubne). 
Pôvodnú hadicu nepoužívajte.

• Pripevnite k spotrebiču (z hornej 
zadnej strany) prítokovú hadicu, 
koleno hadice a elektroventil,  
z druhej strany napojte hadicu 
na vodovodný ventil alebo výstup 
vody s ústím s rozmerom 3/4“.

• Prisuňte práčku k stene a dbajte 
na to, aby sa hadica nezakrivila 
alebo nepriškrtila. Pripevnite 
odtokovú hadicu na okraj vane 
alebo radšej na pevný odtok vo 
výške najmenej 50 cm a najviac 
75 cm od podlahy, ktorého 
priemer musí byť väčší ako 
priemer hadice (obrázok 4).

• V prípade potreby použite 
zaoblenú* svorku, ktorá zaistí 
dokonalejšie spevnenie  
a podperu odtokovej hadice.  
Nastavte správnu rovnováhu 
spotrebiča pomocou predných 
nožičiek (obrázok 5).  
a) Otočte maticou v smere 
hodinových ručičiek, aby sa 
uvoľnila skrutka na nohe.
b) Točte nohou, tým ju znižujete 
alebo zvyšujete tak, aby ste 
dosiahli dokonalé priľnutie  
k podlahe.
c) Zabráňte pohybu nohy 
otočením matice v protismere 
hodinových ručičiek do tej miery, 
až priľne k dnu práčky.

• Presvedčte sa, či ste spotrebič 
náležite vyvážili. Oprite sa 
rukami z obidvoch strán priečne 
o práčku, bez toho aby ste ju 
premiestnili a overte, či nekolíše.

• Ak práčku premiestnite, opäť ju 
vyrovnajte.

* SAMOSTATNE PREDÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO
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PRIPOJENIE VODY
• Pripojte hadicu na vodu ku kohútiku  

(obr. 6) a použite iba hadicu dodanú  
s výrobkom (nepoužívajte staré  
súpravy hadíc).

• NIEKTORÉ MODELY môžu obsahovať 
jednu alebo viac z nasledujúcich funkcií:

• HOT&COLD (obr. 7): nastavenie 
pripojenia vody na horúcu a studenú 
vodu pre vyššiu úsporu energie. Pripojte 
šedú hadicu k ventilu studenej vody  
a červenú k ventilu horúcej vody. Práčku 
je možné pripojiť len k ventilu studenej 
vody: v takom prípade sa môžu niektoré 
programy spustiť o niekoľko minút neskôr.

• AQUASTOP (obr. 8): zariadenie 
umiestnené na prívodnej hadici, ktoré 
zastaví prívod vody v prípade poškodeni 
hadice; v tomto prípade sa zobrazí 
červený symbol v okienku "A" a hadicu 
musíte vymeniť. K odskrutkovaniu  
matice stlačte jednosmerné poistné 
zariadenie "B".

• AQUAPROTECT - PRÍVODNÁ HADICA 
S OCHRANOU (obr. 9): Ak voda 
pretečie z hlavnej internej hadice "C", 
transparentný izolačný plášť "D" udrží 
vodu na dokončenie pracieho cyklu.  
Na konci cyklu kontaktujte autorizované 
servisné stredisko pre výmenu  
prívodnej hadice.

POZN. Vybavením tohto modelu je 
štandardná napúšťacia hadica  

(podľa obr.6)

Varianty, popisované u obrázkov 7 až 9, 
 nie sú súčasťou dodávky tohto 

spotrebiča.
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3. PRAKTICKÉ RADY

Vkladanie bielizne
Pri triedení bielizne sa uistite:  
- vyberte z bielizne kovové predmety, ako 
sú mince, sponky; - zapnite gombíky, zavrite 
zipsy, stiahnite voľné a dlhé pásy;

- zo záclon odnímte kolieska;

- dodržiavajte upozornenie na štítku 
bielizne;

- pre odstránenie odolných škvŕn použite 
príslušné prostriedky.

• Pri praní kobercov, prikrývok alebo iných 
ťažkých tkanín odporúčame vynechať 
odstreďovanie.

• Pri praní vlny sa uistite, že je ju možné 
prať v práčke. Skontrolujte štítok na 
bielizni.

Užitočné rady na šetrenie 
Tipy, ako ušetriť peniaze a nepoškodzovať 
životné prostredie pri používaní spotrebiča.

• Práčku naložte na najvyššiu kapacitu, 
ktorá je uvedená v tabuľke programov pre 
každý program - UŠETRÍTE tak energiu 
a vodu.

• Hlučnosť a zvyšková vlhkosť bielizne 
ovplyvňuje rýchlosť odstreďovania: 
rýchlejšie odstreďovanie je spojené s 
väčšou hlučnosťou a nižšou zvyškovou 
vlhkosťou bielizne.

• Najúčinnejšie programy, pokiaľ ide o 
kombinované využívanie vody a energie, 
sú zvyčajne tie programy, ktoré trvajú 
dlhšie a majú nižšiu teplotu. 

Maximalizujte veľkosť náplne

• Najlepšie výsledky šetrenia energie, 
vody a pracích prostriedkov dosiahnete 
využitím maximálnej kapacity práčky. 
Ušetríte až 50% energie praním plnej 
náplne namiesto 2 polovičných náplní.

• 

Potrebujete predpranie?
• Používajte len na veľmi znečistenú 

bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas, 
vodu a 5 až 15% energie vynechaním 
predprania v prípade bežne znečistenej 
bielizne. Je nutné pranie v teplej vode?

• Ošetrite vopred škvrny prípravkom na 
odstraňovanie škvŕn alebo zájdené 
škvrny namočte vo vode pred samotným 
praním, aby ste obmedzili nutnosť prania 
v teplej vode. Ušetrite energiu používaním 
programov s nízkou teplotou. 

Pred použitím sušiaceho programu 
(PRÁČKY-SUŠIČKY)

• ŠETRITE energiu a čas voľbou vysokej 
rýchlosti otáčok odstredenia pre zníženie 
obsahu vody v bielizni pred použitím 
programu sušenia.

Dávkovanie pracieho prostriedku 
Nižšie sa nachádza stručný sprievodca  
s tipmi a radami týkajúcimi sa používania 
pracieho prostriedku.

• Používajte iba pracie prostriedky, ktoré sú 
vhodné na pranie v práčke.

• Prací prostriedok vyberajte podľa druhu 
tkaniny (bavlna, jemná bielizeň, syntetika, 
vlna, hodváb, atď.), farby, typu a úrovne 
znečistenia a naprogramovanej teploty 
prania.

• Aby ste použili správne množstvo 
pracieho prostriedku, aviváže alebo iných 
prísad, vždy dôkladne dodržujte pokyny 
výrobcu: keď budete spotrebič používať 
správne a so správnou dávkou, zabránite 
plytvaniu a znížite vplyv na životné 
prostredie.

Pri praní veľmi znečistenej bielej 
bielizne odporúčame použiť program 

na bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a 
bežný prací prostriedok (heavy duty), 

obsahujúci bielidla, ktoré ponúkajú 
výnimočné výsledky pri stredných /

vysokých teplotách.
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Pri praní medzi 40°C a 60°C musí byť 
druh použitého pracieho prostriedku 

vhodný na konkrétny typ vlákna a stupeň 
znečistenia. Bežné pracie prášky sú 

vhodné na „biele“ alebo farebné odolné 
tkaniny so silným znečistením, zatiaľ čo 
tekuté pracie prostriedky alebo prášky  

„s ochranou farby” sú vhodné pre farebné 
látky s vysokým stupňom znečistenia.

Pri praní pri teplote pod 40°C 
odporúčame použitie tekutých pracích 

prostriedkov alebo prostriedkov špeciálne 
označených ako vhodné na pranie pri 

nízkej teplote.

Pri praní vlny alebo hodvábu 
používajte len pracie prostriedky určené 

výhradne pre tieto látky.

• Príliš veľa pracieho prostriedku vedie 
k nadmernému peneniu, ktorá bráni 
správnemu vykonaniu cyklu. Môže tiež 
ovplyvniť kvalitu prania a oplachovania.

Použitie ekologických pracích prostriedkov 
bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:

- tmavšia voda z plákania: je to z dôvodu 
potlačenia zeolitov, ktoré nemajú negatívny 
vplyv na účinok plákania.

- biely prášok (zeolit) na bielizni na konci 
prania: je to normálne, prášok nebol 
absorbovaný látkou a nezmení jej farbu.

- pena vo vode v poslednom plákaní: 
neindikuje to nevyhnutne zlé plákanie.

- bohatá pena: toto je často z dôvodu 
aniónovej aktívnej povrchovej látky v 
prípade prostriedkov, ktoré je možné ťažko 
odstrániť z bielizne. V takom prípade 
nepúšťajte opakované plákanie  
na odstránenie tohto efektu: nepomôže to.

Ak problém trvá, ihneď kontaktujte 
autorizované servisné stredisko.
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4. ÚDRŽBA A ČISTENIE
Správna starostlivosť o váš spotrebič môže 
predĺžiť jeho životnosť. 

Čistenie vonkajšku spotrebiča
• Spotrebič odpojte od zdroja napájania.

Na čistenie vonkajších častí práčky použite 
vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky, 
alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje 
žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník 
pracích prostriedkov a filter; niekoľko tipov 
o premiestňovaní práčky alebo dlhodobom 
odstavení je popísaných nižšie. 

Čistenie filtra
• Práčka je vybavená špeciálnym filtrom 

pre zachytenie veľkých zvyškov, ako sú 
gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať 
odtokový otvor.

• LEN PRI NIEKTORÝCH MODELOCH: 
vyberte hadičku, odstráňte uzáver  
a zachyťte vodu do nádoby.

• Pred vyskrutkovaním filtra odporúčame 
vložiť pod tento savú utierku pre 
zachytenie vody.

• Otočte ilter proti smeru hodinových 
ručičiek po bod zastavenia vo vertikálnej 
pozícii.

• Vyberte a vyčistite filter; po skončení ho 
nasaďte otočením v smere hodinových 
ručičiek.

• Opakujte predchádzajúce kroky  
v opačnom poradí pre zostavenie 
všetkých dielov.

 

 
 

  
 

 

B

A

C

S

 
 

Odporúčania o premiestňovaní 
a dlhodobom odstavení spotrebiča
• Ak budete skladovať práčku v 

nevykurovanej miestnosti dlhý čas, 
vypustite všetku vodu z rúrok.

• Odpojte práčku od elektrickej siete.

• Znížte koniec hadice nad misu a vypustite 
zostatkovú vodu.

• Po vypustení pripevnite hadicu pásom.

Čistenie zásobníka na prací  
prostriedok a ostatných  
priehradiek
• Stlačte tlačidlo (A).
• Pridržte stlačené tlačidlo a otočte 

zásobníkom smerom von.
• Vyberte zásobník a vyčistite ho.
• Z každej komory odporúčame odstrániť 

všetky zvyšky pracích prostriedkov, aby 
sa zabránilo blokovaniu prietoku  
z dávkovača do bubna.

• Vytiahnite a roztiahnite zarážky (S), ktoré 
sa nachádzajú v zadnej časti dávkovača  
a dôkladne ich vyčistite.

• Odstráňte prípadné usadeniny, ktoré 
môžu prekážať v ústí otvoru.
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 Montáž
Okraje je nutné zasúvať podľa popisu (B). 
Otočte zásobník smerom k veku, pokým 
okraj nezapadne na svoje miesto (C). Pri 
zapadnutí budete počuť charakteristický 
zvuk. uslyšíte charakteristický zvuk (klak)
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6.  OVLÁDACÍ PRVKY  
A PROGRAMY

F G H C

I

E D B

A

L

F G H C

I

E D B

A

L

A - Volič programov s pozíciou  OFF

B - Tlačidlo ŠTART/PAUZA 

C - Tlačidlo ŠTART/PAUZA 

D - Tlačidlo EXTRA PLUS

E -  Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ 
ZNEČISTENIA

F - Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY 

G -  Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK 
ODSTREDENIA 

H - Tlačidlo TICHÉ PRANIE 

F+G - UZAMKNUTIE TLAČIDIEL 

 I - Digitálny displej 

L - Kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA

5.  PRÍRUČKA RÝCHLEHO 
ŠTARTU

Táto práčka automaticky prispôsobí hladinu 
vody podľa typu a množstva bielizne. Tento 
systém ponúka skvelú úsporu energie  
a značnú redukciu dĺžky prania. 

Voľba programu
• Zapnite práčku a zvoľte požadovaný 

program.

• Nastavte teplotu prania a stlačte 
požadované tlačidlo „možnosti“.

• Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA  
spustite pranie.

V prípade že nastane výpadok 
elektrického prúdu počas prania, 
špeciálny systém pamäte uloží 
nastavenie a pri obnovení napájania 
práčka pokračuje od bodu, kde bol 
cyklus prerušený.

• Na konci programu sa na displeji zobrazí 
správa "End" alebo pri niektorých 
modeloch sa rozsvietia indikátory 
všetkých fáz.

Pred otvorením dvierok počkajte, 
pokiaľ kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA 

nezhasne.

• Vypnite práčku.

Technické údaje 
Tlak vody:  
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa 

Otáčky pri odstredeni:  
viď štítok so základnými údajmi. 

Max.príkon/ Istenie/ Napätie napájania: 
viď štítok so základnými údajmi
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UPOZORNENIE: Nedotýkajte sa 
displeja počas pripájania, pretože 

spotrebič počas prvých sekúnd kalibruje 
systém: dotykom displeja nebude 

spotrebič fungovať správne. V takom 
prípade odpojte zástrčku od zásuvky  

a zopakujte proces.

Volič programov s pozíciou  OFF
Po otočení voliča programov sa rozsvieti 

displej na zobrazenie nastavenia pre 
zvolený program. Pre úsporu energie na 
konci cyklu alebo v čase nečinnosti sa 

úroveň jasu zníži. 
 Poznámka: pre vypnutie spotrebiča 
nastavte volič programov do pozície 

 OFF.

• Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA spustite 
zvolený cyklus.

• Po voľbe programu zostane volič 
programov do konca cyklu v nastavenej 
pozícii.

• Po zobrazení slova "End" (Koniec) na 
displeji a vypnutí ikony zámky, môžete 
dvierka otvoriť.

• Práčku vypnite otočením voliča do pozície 
 OFF.

Na konci každého cyklu alebo pred 
spustením nového cyklu musíte nastaviť 
volič programov späť do pozície  OFF.

Tlačidlo ŠTART/PAUZA
Zatvorte dvierka PRED stlačením tlačidla 

ŠTART/PAUZA.

• Stlačením spustíte zvolený cyklus.

Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA 
spotrebič chvíľu čaká, kým začne 

fungovať.

PRIDANIE ALEBO ODOBRANIE 
BIELIZNE PO TOM, ČO BOL PROGRAM 
UŽ SPUSTENÝ (PAUZA) 

• Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/PAUZA 
na cca 2 sekundy (niektoré svetelné 
indikátory a indikátor zostávajúceho času 
budú blikať – to znázorňuje, že práčka 
bola zastavená).

• Počkajte 2 minúty, kým bezpečnostná 
poistka neumožní otvorenie dverí práčky

• Po tom, čo ste pridali alebo odobrali 
bielizeň, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo 
ŠTART/PAUZA (program sa spustí vo 
fáze, kde bolo pranie prerušené).

ZRUŠENIE PROGRAMU

• Pre zrušenie programu nastavte volič 
programov do pozície  OFF.

Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU
• Toto tlačidlo Vám umožňuje nastaviť 

odložený štart pracieho cyklu až  
o 24 hodín.

• Pre odloženie štartu postupujte 
nasledovne: 
- Nastavte požadovaný program. 
- Jedno stlačenie tlačidla aktivuje 
funkciu (na displeji sa zobrazí h00) a 
následne opätovným stlačením nastavte 
1 hodinové odloženie (na displeji se 
zobrazí h01). Prednastavené odloženie 
sa zvýši o 1 hodinu každým stlačením 
tlačidla, až do h24, v tomto bode ďalším 
stlačením začnete opäť od nuly. 
- Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/
PAUZA. Spustí sa odpočítavanie a po 
jeho skončení sa automaticky spustí 
program.

• Odložený štart je možné zrušiť otočením 
programátora do polohy  OFF.

Ak nastane výpadok v elektrickej sieti 
počas prevádzky spotrebiča, špeciálna 
pamäť uloží zvolený program a po 
obnovení dodávky energie pokračuje  
od miesta prerušenia.
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Tlačidlá musíte stlačiť pred stlačením 
tlačidla ŠTART/PAUZA.

Tlačidlo EXTRA PLUS 
Toto tlačidlo umožňuje zvoliť rôzne možnosti 
prania:

PREDPIERANIE

• Táto možnosť umožňuje zapnúť 
predpranie a je obzvlášť užitočná pre 
veľmi špinavé prádlo (možno použiť iba 
pri jednotlivých programov zobrazených  
v tabuľke programov).

• Pre predpierku použite iba 20% z odporúčanej 
dávky pracieho prostriedku uvedené na 
obale výrobcu.

AQUAPLUS

• Stlačenie tohto tlačidla (k dispozícii iba pri 
niektorých programoch) umožňuje prať  
v oveľa väčšom množstve vody. Spoločne 
s novým kombinovaným rotačným 
cyklom bubna bielizeň dokonalo vyčistí 
a opláchne, prací prostriedok sa celkom 
rozpustí, a tým sa zvyšuje čistiaci účinok.

• Táto funkcia bola navrhnutá pre ľudí  
s jemnou a citlivou pokožkou, ktorým 
môžu zvyšky pracieho prostriedku 
spôsobiť podráždenie alebo alergiu.

• Odporúčame použiť túto funkciu pre 
detské oblečenie a v prípade prania veľmi 
znečisteného oblečenia, pre ktoré je 
vhodný v dôsledku používania väčšieho 
množstva pracieho prostriedku, alebo 
pre pranie froté tkanín, ktorých vlákna 
väčšinou majú tendenciu zadržiavať 
čistiaci prostriedok.

HYGIENE +

Môžete aktivovať len pri nastavení teploty 
60°C. Táto možnosť umožňuje zvýšenie 
hygieny bielizne so zachovaním rovnakej 
teploty pre celé pranie.

Ak zvolíte možnosť, ktorá nie je 
kompatibilná so zvoleným programom, 

indikátor možnosti najskôr blikne a potom 
zhasne.

Tlačidlo RÝCHLY/STUPEŇ 
ZNEČISTENIA
Toto tlačidlo umožňuje zvoliť dve rôzne 
možnosti, v závislosti od zvoleného 
programu.

RÝCHLY
Tlačidlo bude aktívne, ak zvolíte RÝCHLY 
(14/30/44 Min.) program na ovládači a 
umožňuje zvoliť jednu z troch uvedených 
dôb trvania programu.

STUPEŇ ZNEČISTENIA
• Po voľbe programu sa automaticky 

zobrazí čas pre daný program.

• Táto možnosť umožňuje výber z 3 úrovní 
intenzity, ktoré upravujú dĺžku programu,  
v závislosti od stupňa znečistenia 
bielizne (je možné použiť len s určitými 
programami uvedenými v tabuľke 
programov).

Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY
• Toto tlačidlo vám umožňuje zmeniť teplotu 

pracieho cyklu.

• Teplotu nie je možné zvýšiť nad 
maximálnu povolenú hodnotu pre daný 
program, za účelom ochrany tkanín.

• Ak chcete uskutočniť studené pranie, 
nesmie svietiť žiadny indikátor.

Tlačidlo VOĽBA OTÁČOK  
ODSTREDENIA
• Stlačením tohto tlačidla môžete znížiť otáčky 

odstredenia alebo odstredenie úplne vylúčiť.

• Ak štítok neuvádza konkrétne informácie, 
je možné možné použiť maximálne otáčky 
uvedené v programe.
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Táto možnosť musí byť zvolená pred 
stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.

UZAMČENÍ TLAČÍTEK
• Současným stisknutím tlačítek TEPLOTA 

PRANÍ a OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ na 
přibližně 3 sekundy můžete uzamknout 
tlačítka. Tímto způsobem můžete zabránit 
nežádoucí změně programu stisknutím 
tlačítka během cyklu.

• Uzamčení tlačítek můžete snadno zrušit 
opětovným stisknutím stejných tlačítek 
nebo vypnutím spotřebiče.

Digitální displej 
Indikační systém displeje umožňuje 
neustále informování o stavu spotřebiče. 

13 2 4 978 5 6

 
 1) KONTROLKA ZAMKNUTÉ DVIERKA

• Ikona indikuje uzamknuté dvierka. 

Zavrite dvierka PRED stlačením 
tlačidla ŠTART/PAUZA.

• Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA so 
zatvorenými dvierkami bude kontrolka 
chvíľu blikať a potom zostane svietiť.

Ak nie sú dvierka správne zatvorené, 
kontrolka bude blikať približne 7 

sekúnd, potom sa príkaz spustenia 
automaticky zruší. V takom prípade 
zatvorte dvierka správne a stlačte 

opäť tlačidlo ŠTART/PAUZA.

• Pred otvorením dvierok počkajte, 
pokiaľ kontrolka ZAMKNUTÉ DVIERKA 
nezhasne.

Aby ste zabránili poškodeniu látky, nie 
je možné zvýšiť otáčky nad maximálne 

povolené programom.

• Pre opätovnú aktiváciu cyklu odstredenia 
stlačte tlačidlo, pokým sa nezobrazia 
požadované otáčky.

• Otáčky odstredenia môžete upraviť bez 
prerušenia činnosti práčky.

Nadmerné dávkovanie pracieho 
prostriedku môže viesť k tvorbe 

veľkého množstva peny. Ak spotrebič 
zistí nadmerné množstvo peny, môže 

vylúčiť fázu odstredenia alebo predĺžiť 
trvanie programu a zvýšiť spotrebu 

vody.

Prístroj je vybavený špeciálnym 
elektronickým zariadením, 

ktoré zabraňuje spusteniu cyklu 
odstreďovania bez naplnenia alebo pri 

obzvlášť nerovnomernom zaťažení. 
To redukuje hlučnosť a vibrácie a 

predlžuje tak životnosť práčky.

Tlačidlo TICHÉ PRANIE
• Táto možnosť znižuje prostredné 

odstreďovanie na 400 ot./min., zvyšuje 
hladinu vody počas plákania a ponechá 
bielizeň vo vode po konečnom plákaní, 
pre rovnomerné rozloženie vlákien.

• Počas fázy, v ktorej je voda v bubne, bliká 
príslušná kontrolka pre zobrazenie, že 
práčka je v kľudovom režime.

• Deaktivujte možnosť na konci cyklu s 
odstreďovaním (ktorého otáčky môžete 
znížiť alebo úplne ich vylúčiť pomocou 
príslušného tlačidla) a nastane fáza 
odčerpanie.

• Vďaka elektronickému riadeniu sa voda  
v prostredných fázach vypúšťa potichu, 
čím možno túto možnosť využívať na 
pranie počas noci.
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2) OTÁČKY ODSTREDENIA

Zobrazuje otáčky odstredenia zvoleného 
programu, ktoré je možné zmeniť alebo 
odstreďovanie úplne vylúčiť pomocou 
príslušného tlačidla.

3) KONTROLKY VOĽBA TEPLOTY

Zobrazuje nastavenú teplotu prania 
zvoleného programu, ktorú je možné zmeniť 
(ak je to možné) zodpovedajúcim tlačidlom. 
Ak chcete vykonať studené pranie, 
indikátory nesmú svietiť.

4) TRVANIE CYKLU

• Po voľbe programu displej automaticky 
zobrazí dobu trvania cyklu, ktorá sa 
môže meniť v závislosti od zvolených 
prídavných možností.

• Po spustení programu budete konštantne 
informovaní o zostávajúcom čase do 
konca programu.

• Spotrebič vypočíta čas do konca 
zvoleného programu na základe 
štandardnej náplne, počas cyklu spotrebič 
upraví čas podľa veľkosti a zloženia 
náplne.

5) KONTROLKY STUPŇA ZNEČISTENIA

• Po zvolení programu kontrolka 
automaticky zobrazí stupeň znečistenia 
nastavený pre daný program.

• Voľbou iného stupňa znečistenia sa 
rozsvieti príslušná kontrolka.

6) KONTROLKA EXTRA PLUS

Kontrolky zobrazujú možnosti, ktoré možno 
zvoliť pomocou príslušných tlačidiel.

7) KONTROLKA UZAMKNUTIE TLAČIDIEL

Indikátor svieti v prípade uzamknutých 
tlačidiel.

8) KONTROLKA TICHÉ PRANIE

Svetelná kontrolka ukazuje výber príslušnej 
voľby.

9) Kg Detector (funkcia je aktívna iba pri 
niektorých programoch)

• Počas prvých minút cyklu zostane 
kontrolka "Kg Detector" svietiť, kým 
inteligentný senzor nezváži bielizeň a 
podľa toho nastaví trvanie cyklu, spotrebu 
vody a elektriny.

• Počas každej fázy prania "Kg Detector" 
umožňuje monitorovanie informácií o 
bielizni v bubne v prvých minútach prania: 
- nastaví množstvo potrebnej vody;  
- určí dĺžku pracieho cyklu; 
- ovláda plákanie podľa typu zvolenej 
pranej látky; 
- nastaví rytmus rotácie bubna podľa typu 
pranej látky; 
- rozozná prítomnosť peny, v prípade 
potreby potom zvýši množstvo vody 
počas plákania; 
- nastaví rýchlosť odstreďovania podľa 
náplne, čím zabráni nevyváženosti.
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Tabuľka programov

PROGRAM

 

 

 

 
 

 (max)* 
(viď ovládací panel)

 

 

 

 
 

PRACÍ  
PROSTRIEDOK

5 5,5 6 6,5 7 8 MAX 
1) 1-2

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

BAVLNA 2) 5 5,5 6 6,5 7 8 90° • • (•)

 

 

 

 
 

EKO 40-60 2) 5 5,5 6 6,5 7 8 60° • •

 

 

 

 
 

DŽÍNSY 2) 3 3 3 3 3 3 40° • •

 

 

 

 
 

20°C 5 5,5 6 6,5 7 8 20° • •

 

 

 

 
 

SPORT/ 2)  

SYNTETIKA 2,5 2,5 3 3 3,5 4 60° • • (•)

 

 

 

 
 

JEMNÉ 2 2 2 2 2,5 2,5 40° • •

 

 

 

 
 

PLÁKANIE - - - - - - - Δ •

 

 

 

 
 

ODSTREDENIE - - - - - - -

 

 

 

 
 

ODČERPANIE - - - - - - -

 

 

 

 
 

RÝCHLY 14' 3) 1 1 1 1 1 1,5 30° • •
RÝCHLY 30' 3) 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 30° • •
RÝCHLY 44' 3) 3 3 3 3 3,5 3,5 40° • •

 

 

 

 
 

TMAVÉ FARBY 2,5 2,5 3 3 3,5 4 40° • • (•)

 

 

 

 
 

KOŠELE 2) 2,5 2,5 3 3 3,5 4 30° • • (•)

 

 

 

 
 

HODVÁB 1 1 1 1 1 2 30° • •

 

 

 

 
 

VLNA 1 1 1 1 1 2 30° • •

 

 

 

 
 

RUČNÉ PRANIE 1 1 1 1 1 2 30° • •
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Prečítajte si tieto poznámky:  
* Maximálna kapacita suchej bielizne závisí 
od modelu (viď ovládací panel).

INFORMÁCIE PRE TESTOVACIE 
LABORATÓRIA 

ŠTANDARDNÉ PROGRAMY PODĽA 
NARIADENIA  

(EU) č. 1015/2010 a č. 1061/2010 

PROGRAM ECO 40-60  
NASTAVENIE TEPLOTY NA 40°C 

PROGRAM ECO 40-60  
NASTAVENIE TEPLOTY NA 60 °C

ŠTANDARDNÝ PROGRAM PODĽA 
NARIADENIA (EU) č. 2019/2023 

PROGRAM ECO 40-60

Pred zatvorením krytu a spustením 
prania skontrolujte, či je vnútorný bubon 

dôkladne zatvorený. Ak je to možné, 
zarovnajte ukazovatele polohy s bubnom 

pre zaistenie maximálneho pracieho 
účinku.

 

Môžete znížiť taktiež rýchlosť otáčok 
odstredenia, podľa odporúčaní uvedených 
na štítku bielizne alebo pre veľmi jemné 
kusy bielizne môžete odstreďovanie 
úplne vylúčiť pomocou tlačidla voľby 
otáčok odstredenia. Túto funkciu môžete 
aktivovať tlačidlom VOĽBY OTÁČOK 
ODSTREDENIA. Ak štítok neuvádza 
špecifické informácie, je možné použiť 
maximálnu rýchlosť otáčok odstredenia 
programu. Nadmerné dávkovanie pracieho 
prostriedku môže spôsobiť nadmernú 
tvorbu peny. Ak spotrebič zistí prítomnosť 
nadmerného množstva peny, môže 
uskutočniť cyklus odstredenia alebo predĺžiť 
trvanie programu a zvýšiť spotrebu vody.

(•)  Len so zvolenou možnosťou 
PREDPIERANIA (programy  
s možnou voľbou PREDPIERANIA).

1)  Po zvolení programu sa na displeji 
zobrazí odporúčaná teplota, ktorú 
je možné zmeniť (ak je to možné) 
pomocou príslušného tlačidla, nie je 
možné ju však zvýšiť nad maximálnu 
povolenú pre daný program.

2)  Pre uvedené programy môžete 
nastaviť trvanie a intenzitu prania 
pomocou tlačidla STUPEŇ 
ZNEČISTENIA.

3)  Voľbou programu RÝCHLY na voliči 
programu môžete zvoliť pomocou 
tlačidla RÝCHLY jeden z troch 
dostupných rýchlych programov:  
14’, 30’ a 44’. 

•  PREDPIERANIE: Ak je dávkovač 
vybavený špecifickým priestorom 
pre predpieranie, prostriedok nalejte 
do neho. V opačnom prípade nalejte 
prostriedok do perforovanej oblasti na 
bubne (viď obrázok), podľa dávkovania 
uvedeného na obale výrobku.

DÔLEŽITÉ: nepoužívajte predpieranie 
s odloženým štartom.
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Výber programov 
V prípade prania rôznych typov látok  
a rôzneho stupňa znečistenia obsahuje 
práčka špecifické programy na splnenie 
každej potreby prania (viď tabuľka).

BAVLNA
Na perfektné pranie. Konečné odstreďovanie 
pri maximálnej rýchlosti ponúka účinnejšie 
odstránenie pracích prostriedkov.

ECO 40-60
Program ECO 40-60 dokáže ve stejném 
cyklu společně vyprat normálně znečištěné 
bavlněné prádlo, které se má podle údajů 
prát na 40°C nebo 60°C. Tento program se 
používá k posouzení souladu s právními 
předpisy EU Ecodesign. (o konstrukci 
výrobků šetrných k životnímu prostředí). 

DŽÍNSY

Tento program bol navrhnutý pre 
najkvalitnejšie čistenie látok ako sú džínsy, 
je ideálny na odstránenie nečistôt bez 
ovplyvnenia elasticity vlákien.

20°C
Tento inovatívny program umožňuje 
spoločné pranie rôznych materálov a 
farieb, ako je bavlna, syntetická a zmiešaná 
bielizeň pri 20°C a ponúka excelentný prací 
účinok. Spotreba tohto programu je okolo 
40% oproti bežnému programu na bavlnu  
s teplotou 40°C.

SPORT/SYNTETICKÉ
Pranie a plákanie je optimalizované s 
rytmom rotácie bubna a hladinou vody. 
Jemné odstreďovanie zaisťuje zníženú 
tvorbu pokrčenia látok.

JEMNÉ
Tento program strieda prácu a prestávky  
a je vhodný najmä na pranie jemnej bielizne. 
Prací cyklus a plákanie sa vykonávajú  
s maximálnym množstvom vody  
na zaistenie najlepšieho účinku.

PLÁKANIE
Tento program vykoná 3 plákania  
s prostredným odstreďovaním (ktoré možno 
znížiť alebo zrušiť pomocou príslušného 
tlačidla). Slúži na plákanie akéhokoľvek typu 
látky, napríklad po ručnom praní.

ODSTREDENIE
Tento program dokončí odstreďovanie pri 
maximálných otáčkách (otáčky možno znížiť 
alebo úplne vylúčiť použitím správneho 
tlačidla).

ODČERPANIE
Program vypúšťa vodu.

RÝCHLY (14/30/44 Min.)
Prací cyklus odporúčaný pre malé náplne 
a mierne znečistenie. S týmto programom 
odporúčame znížiť dávkovanie prostriedku, 
za účelom úspory. Voľbou programu 
RÝCHLY a pomocou tlačidla môžete zvoliť 
jeden z troch dostupných programov.

TMAVÉ FARBY
Program navrhnutý pre zmes všetkých 
tmavých látok bez straty farby a tvorby 
záhybov. Odporúčame použitie tekutých 
pracích prostriedkov.

KOŠELE
Prací cyklus je optimalizovaný na zníženie 
pokrčenia, so zachovaním výnimočných 
výsledkov prania. Možno tiež ešte znížiť 
otáčky odstreďovania na zabezpečenie 
ľahšieho žehlenia.

HODVÁB
Program určený pre hodvábne látky, ktoré 
možno prať v práčke. Rotácia bubna je 
jemná, teplota nepresiahne 30 °C a program 
končí jemným odstreďovaním.

VLNA
Tento program vykoná prací cyklus určený 
pre vlnu, ktorú je možné prať v práčke, 
alebo pre bielizeň určenú pre ručné pranie.
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RUČNÉ PRANIE

Program na bielizeň na ručné pranie, 
program končí 3 cyklami plákania  
a pomalým odstreďovaním.

Príprava prania 
OTVORENIE/ZATVORENIE BUBNA

• Otvorte dvierka práčky.

• Otvorte bubon stlačením tlačidla (A),  
a zároveň druhou rukou uchopte dvierka.

• Vložte bielizeň jednotlivo do bubna  
a veľmi ho nestláčajte. Je potrebné dbať 
na odporúčanú hmotnosť bielizne podľa 
tabuľky programov. Preťažená práčka 
dostatočne nevyperie a bielizeň bude 
pokrčená.

• Na uzatvorenie bubna je potrebné zložiť 
dvierka tak, aby sa krídlo, na ktorom je 
umiestnené tlačidlo (A), zaklinilo pod 
druhé krídlo.

 

PRACIE PROSTRIEDKY

Zásobník na pracie prostriedky je rozdelený 
na 3 priehradky:

Priehradka 1 na práškový prací prostriedok.

Priehradka 2 na tekutý prací prostriedok.

 

 

 

 
 

Priehradka je určená na aviváž a 
parfumujúce prostriedky a iné prísady, 

napr. škrob, modridlo atď.

Na zásobníku pre prací prostriedok sú 
vyznačené rysky.

• MAX - na obale pracieho prostriedku 
je podčiarknutá maximálna úroveň 
dávkovania prostriedku. Neprekračujte 
toto množstvo.

• Δ Ak sa na bielizni objavili škvrny, ktoré 
je možné odstrániť pomocou tekutých 
bieliacich prípravkov, je možné vykonať 
predpieranie v práčke. Nalejte bieliaci 
prípravok do „zásuvky 2“, a nastavte 
program 

 

 

 

 
 

 plákania. Po ukončení 
programu uveďte nastavenie práčky  
do pozície OFF, pridajte zvyšok bielizne  
a nastavte vhodný program na pranie.

1) MAX - pre pranie s pracím práškom 
2) MAX - pre pranie s tekutým pracím práškom 
3) MAX - pri využitie aviváže
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7. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA
Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, prečítajte si nižšie uvedenú rýchlu 
príručku ohľadne praktických rád na odstránenie najbežnejších problémov.

HLÁSENIE PORUCHY

Modely s displejom: chyba je zobrazená číslom so znakom „E“ (príklad: Error 2 = E2) 

Modely bez displeja: chyba je zobrazená blikaním každej LED podľa kódu poruchy,  
s následnou 5 sekundovou pauzou (príklad: Error 2 = dve bliknutia – pauza 5 sekúnd  
– dve bliknutia – a pod…)

ZOBRAZENÁ CHYBA MOŽNÉ PRÍČINY A PRAKTICKÉ RIEŠENIA

E2 (s displejom) 
 
2 bliknutia LED 
(bez displeja)

Spotrebič nemôže napustiť vodu.
Skontrolujte, či je otvorený prívod vody.

Skontrolujte prívodnú hadicu z hľadiska zalomenia alebo pricvaknutia.

Odtoková hadica nie je v správnej výške (viď kapitolu o inštalácii)..
Zatvorte prívodný ventil, odskrutkujte hadicu s filtrom na zadnej
strane spotrebiča a skontrolujte, či je filter čistý a nie je zablokovaný.
Skontrolujte filter, či nie je upchatý, alebo či v priestore filtra nie sú
cudzie predmety, ktoré by mohli brániť riadnemu prietoku vody.

E3 (s displejom) 
 
3 bliknutia LED 
(bez displeja)

Práčka nevypúšťa vodu.
Skontrolujte filter, či nie je upchatý, alebo či v priestore filtra nie 
sú cudzie predmety, ktoré by mohli brániť riadnemu prietoku 
vody.

Skontrolujte, či nie je odtoková hadica zalomená alebo pricvaknutá.

Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový systém domácnosti a či 
voda voľne odteká. Skúste vypustiť vodu do výlevky.

E4 (s displejom) 
 
4 bliknutia LED 
(bez displeja)

Veľmi veľa peny a/alebo vody.

Skontrolujte, či ste nepridali nadmerné množstvo pracieho prost-
riedku alebo prostriedok nevhodný pre práčky.

E7 (s displejom) 
 
7 bliknutia LED 
(bez displeja)

Problém s dvierkami.
Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. Skontrolujte, či 
bielizeň nebráni v zatvorení dvierok.
Ak sú dvierka blokované, spotrebič vypnite a odpojte od elektric-
kej siete, počkajte 2-3 minúty a otvorte dvierka.

Akýkoľvek iný kód
Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete, chvíľu počkajte. 
Spotrebič zapnite a spusťte program. Ak sa porucha opäť objaví, 
kontaktujte autorizované servisné stredisko.
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INÉ PROBLÉMY
PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA A PRAKTICKÉ RIEŠENIA

Pračka
nefunguje/nespustí sa

Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k funkčnej sieťovej 
zásuvke. Skontrolujte, či je zapnutá.
Pomocou iného spotrebiča skontrolujte, či je elektrická 
zásuvka funkčná.
Nie sú správne zatvorené dvierka: otvorte a opäť zatvorte. 
Skontrolujte zvolený program a či je stlačené tlačidlo štart.
Skontrolujte, či práčka nie je v režime pauzy.

Voda na podlahe alebo  
v blízkosti spotrebiča

Môže to byť spôsobené netesnosťou medzi prívodným  
ventilom a hadicou; v takom prípade vymeňte tesnenie  
a dotiahnite hadicu a ventil. 
Skontrolujte, či je filter správne zatvorený.

Pračka neodstreďuje

Z dôvodu nevhodného rozdelenia bielizne môže práčka:
• Pokúšať sa o vyváženie bielizne, predĺžením doby odstredenia.
• Znížiť rýchlosť odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku.
• Vylúčiť odstredenie na ochranu spotrebiča.
Uistite sa, či je bielizeň vyvážená. Ak nie, usporiadajte ho  
a reštartujte program.
Môže to byť z dôvodu, že nie je úplne odčerpaná voda: 
počkajte niekoľko minút. Ak problém trvá, viď časť Error 3.

Niektoré modely sú vybavené funkciou „bez odstredenia“:
skontrolujte, či nie je zapnutá.
Skontrolujte možnosti nastavenia, ktoré môžu vylúčiť odstredenie.
Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku môže 
mať vplyv na spustenie odstredenia.

Silné vibrácie/hluk
počas odstreďovania

Práčka nie je vyvážená: v prípade potreby nastavte  
pomocou nastaviteľných nožičiek podľa príslušnej kapitoly.
Skontrolujte, či sú odstránené prepravné skrutky, gumové 
vložky a podložky.
Skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie predmety 
(mince, háčiky, gombíky a pod…).

Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy 
výrobku zo strany výrobcu. Ak je porucha spôsobená faktormi mimo výrobku, 
nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov v návode, výrobca nenesie 

zodpovednosť a za opravy môže byť účtovaný poplatok.

Dôrazne odporúčame používať originálne náhradné diely, ktoré zakúpite vo vašom 
servisnom stredisku. 
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Umiestnením značky  na produkt 
deklarujeme na vlastnú zodpovednosť 
zhodu so všetkými požiadavkami EÚ 
týkajúcimi sa bezpečnosti, zdravia a životného 
prostredia, ktoré sú zakotvené v legislatíve 
a týkajú sa daného produktu. 

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť 
za tlačové chyby v návode dodanom so 
spotrebičom. Tiež si vyhradzuje právo 
na akékoľvek zmeny užitočné pre tento 
výrobok bez zmeny jeho základných 
vlastností.

8. TECHNICKÉ INFORMACE

• Technické informácie sa nachádzajú na 
Typovom štítku vo vnútri spotrebiča  
(eventuálne na jeho zadnej strane) a na 
energetickom štítku.

• „Informačný list“ a „Návod na použitie“ 
nájdete k stiahnutiu na stránkach:  
www.eta.sk.

• QR kód na energetickom štítku dodanom 
so spotrebičom, poskytuje webový odkaz 
na informácie týkajúce sa špecifikácie 
tohto spotrebiča v EU EPREL databáze.

• Uschovajte energetický štítok spoločne 
s užívateľskou príručkou a všetkými 
ostatnými dokumentmi dodanými s týmto 
spotrebičom. Rovnaké informácie v 
EPREL databáze 
je tiež možné nájsť pomocou odkazu: 
https://eprel.ec.europa.eu

• Názov modelu (číslo produktu) nájdete 
na Typovom štítku spotrebiča, a tiež 
na energetickom štítku dodanom so 
spotrebičom.

• Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu 
technickej špecifikácie výrobku.

• Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na 
info@eta.cz

9.  PÉČE O ZÁKAZNÍKA  
A SERVIS

• Vždy používajte originálne náhradné diely.

• Pri kontaktovaní nášho autorizovaného 
servisu alebo informačnej linky sa uistite, 
že máte k dispozícii nasledujúce údaje: 
Názov modelu (číslo produktu) a sériové 
číslo (SN).

• Tieto informácie môžete nájsť na 
Typovom štítku (eventuálne na 
samostatnom štítku v jeho blízkosti).

• Výrobca si vyhradzuje právo zmeny bez 
predchádzajúceho upozornenia.

• Originálne náhradné diely pre vybrané 
konkrétne súčasti výrobku sú k dispozícii 

• minimálne 10 rokov od uvedenia 
posledného kusa spotrebiča na trh.

• Výrobca poskytuje na spotrebič 
štandardnú zákonnú záruku v dĺžke 
24 mesiacov. Záručné listy nájdete na 
stiahnutie na webových stránkach  
www.eta.sk

• Pre ďalšie informácie ohľadne servisu  
a nákupu náhradných dielov navštívte 
naše webové stránky: www.eta.sk/servis

10. VAROVÁNÍ

VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE 
SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO 
VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI 
VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU 

ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED 
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ 
SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO 
ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ 
ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ 
SPOTREBITEĹOM. VŽDY SA OBRACAJTE 
NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ 
SERVIS. SPOTREBIČ JE POD 
NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
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Informácie o ochrane  
životného prostredia 
Urobili sme to najlepšie pre zníženie 
množstva obalov a zaistili sme ich 
jednoduché rozdelenie na 3 materiály: 
lepenka, papierová drť a roztiahnutý 
polyetylén. Tento prístroj obsahuje 
materiáli, ktoré môžu byť po demontáži 
špecializovanou spoločnosťou recyklované. 
Dodržujte prosím miestne nariadenia 
týkajúce sa nakladania s baliacimi 
materiálmi, vybitými batériami a starým 
zariadením.

Likvidácia starého  
elektrozariadenia a použitých 
batérií a akumulátorov 

Tento symbol na výrobku, jeho 
príslušenstve alebo na jeho 
obale označuje, že s výrobkom 
nesmie byť nakladané ako  
s domácim odpadom. Po 
skončení životnosti odovzdajte 

prosím výrobok alebo batériu (ak je 
priložená) v príslušnom mieste spätného 
odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto 
elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii  
a v ostatných európskych krajinách existujú 
miesta spätného odberu odslúženého 
elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu 
likvidáciu výrobku, môžete predísť možným 
negatívnym následkom pre životné 
prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže  
v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok 
nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom 
alebo batériou, alebo akumulátorom. 
Recyklácia materiálov prispieva k ochrane 
prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím 
nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie  
a batérie/akumulátory do domového odpadu. 
Informácie o tom, kde je možné odslúžené 
elektrozariadenie zadarmo odložiť, získate 
 u vášho predajcu a na obecnom úrade. 
Informácie o tom, kde môžete bezplatne 
odovzdať použité batérie alebo akumulátory, 
získate aj u vášho predajcu a na obecnom 
úrade.
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