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AddWash

Čeština

Chcete-li přidat prádlo už po zahájení praní, použijte přídavná 
dvířka Add Door.

Přídavná dvířka Add Door je možné otevřít, jakmile se na displeji zobrazí ikona 

přídavných dvířek Add Door ( ).

1. Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit spustíte prací cyklus.
2. Stisknutím horní části přídavných dvířek Add Door dvířka odblokujete. Dvířka se 

při stisknutí posunou mírně směrem dovnitř a pak se otevřou.
3. Zcela otevřete přídavná dvířka Add Door a pak vložte další prádlo do bubnu skrz 

přídavná dvířka Add Door.
4. Zvedněte přídavná dvířka Add Door zpět do správné polohy a pak dvířka 

zajistěte zatlačením na horní část dvířek, dokud neuslyšíte cvaknutí. Pak 
stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit pokračujte v pracím cyklu. 

POZNÁMKA

Voda uvnitř bubnu neuniká, pokud jsou přídavná dvířka Add Door správně zavřená. 
Kolem přídavných dvířek Add Door se mohou tvořit vodní kapky, ale nedochází 
k úniku vody zevnitř bubnu. Jedná se o běžný jev.

Přídavná dvířka Add Door se neotevírají a zobrazuje se zpráva ddC.

Tato zpráva se zobrazí, pokud se snažíte otevřít přídavná dvířka Add Door během 
provozu pračky. Pračka rozpozná, když jsou přídavná dvířka Add Door mírně 
otevřená, a z bezpečnostních důvodů zastaví svůj provoz.
Pokud k tomu dojde, zavřete přídavná dvířka Add Door a pak pokračujte v praní 
stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit.

Kdy není možné přídavná dvířka Add Door otevřít?

Přídavná dvířka Add Door není možné otevřít:
• Když je vnitřní teplota vyšší než 50 °C.
• Během cyklu praní bubnu, například Ekologické čištění bubnu nebo Samočištění. 

Během těchto cyklů není v bubnu žádné prádlo.

UPOZORNĚNÍ

Nesnažte se otevřít přídavná dvířka Add Door, pokud probíhá sušení nebo vyváření. 
Z okénka může unikat horká pára.
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AddWash

Slovensky

Ak chcete pridať nejakú bielizeň po spustení prania, použite 
dvierka Add Door.

Dvierka Add Door sa dajú otvoriť, keď sa na displeji rozsvieti ikona dvierok Add 

Door (  ).

1. Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť zastavíte prací cyklus.
2. Stlačením vrchnej strany dvierok Add Door ich odistíte. Dvierka sa po stlačení 

najprv posunú mierne dovnútra, potom sa otvoria.
3. Úplne otvorte dvierka Add Door a vložte cez ne ďalšiu bielizeň do bubna.
4. Zdvihnite dvierka Add Door späť do pôvodnej polohy a potom ich zatvorte 

zatláčaním hornej časti dvierok, kým nezačujete kliknutie. Potom opätovným 
stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustíte prací cyklus. 

POZNÁMKA

Voda zvnútra bubna nevytečie, ak sa dvierka Add Door správne zatvoria. Okolo 
dvierok sa môžu vytvárať kvapky, voda však nevyteká zvnútra bubna. Ide 
o normálny jav.

Dvierka Add Door sa neotvoria a objaví sa hlásenie ddC.  

Toto hlásenie sa objaví, keď sa pokúsite otvoriť dvierka Add Door počas prevádzky 
práčky. Práčka zaznamená, že sú dvierka Add Door pootvorené, a z bezpečnostných 
dôvodov ukončí prevádzku.
Ak sa tak stane, zatvorte dvierka Add Door a stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť 
opätovne spustíte pranie.

Kedy nemôžem otvoriť dvierka Add Door?

Dvierka Add Door nemôžete otvoriť, ak:
• vnútorná teplota je väčšia ako50 °C,
• prebieha čistenie bubna, ako napríklad Ekologické čistenie bubna alebo 

Samočistenie. Počas týchto cyklov nesmie byť vo vnútri bubna bielizeň.

VÝSTRAHA

Nepokúšajte sa otvárať dvierka Add Door počas sušenia či vyvárania. Cez okienko 
by mohla uniknúť horúca para.

AddWash

Hrvatski

Vratašca Add Door upotrijebite za dodavanje rublja nakon što je 
pranje počelo.

Vratašca Add Door možete otvoriti kada na zaslonu zasvijetli ikona Add Door (  ).

1. Za zaustavljanje ciklusa pranja pritisnite gumb Pokretanje/Pauza.
2. Pritisnite gornji dio vratašca Add Door kako biste ih otključali. Nakon što ih 

pritisnete, vrata će se lagano pomaknuti prema unutra, a zatim se otvoriti.
3. Otvorite vratašca Add Door u potpunosti, a potom kroz njih umetnite dodatno 

rublje u bubanj.
4. Vratite vratašca Add Door natrag u položaj, a zatim ih zaključajte pritiskom na 

gornji dio vratašca dok ne čujete zvuk sjedanja na mjesto. Zatim za nastavak 
ciklusa pranja pritisnite gumb Pokretanje/Pauza. 

NAPOMENA

Voda u bubnju neće procuriti ako su vratašca Add Door pravilno zatvorena. Oko 
vratašca Add Door mogu se stvoriti kapljice vode, ali neće iscuriti iz bubnja. To je 
normalno.

Vratašca Add Door ne otvaraju se i nestaje poruka ddC.  

Ova će se poruka pojaviti ako pokušate otvoriti vratašca Add Door dok perilica radi. 
Perilica prepoznaje da su vratašca Add Door djelomično otvorena te zaustavlja rad 
iz sigurnosnih razloga.
Ako se to dogodi, zatvorite vratašca Add Door i potom pritisnite gumb Pokretanje/
Pauza za nastavak rada.

Zašto ne mogu otvoriti vratašca Add Door?

Ne možete otvoriti vratašca Add Door:
• ako je unutarnja temperatura viša od 50°C.
• tijekom ciklusa čišćenja bubnja kao što je Ekološko čišćenje bubnja ili 

Samostalno čišćenje. Tijekom ovih ciklusa u bubnju nema rublja.

OPREZ

Nemojte pokušati otvoriti vratašca Add Door  dok je u tijeku postupak sušenja ili 
kuhanja. Vruća para može isteći kroz otvor.
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