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Symboly, použité u některých odstavců této příručky, mají následující význam:
Trojúhelníkovou znackou anebo upozorñovacími vyrazy (Pozor! nebo Upozorn™ní!) jsou vyznaceny
pokyny zvlást d√lezité pro vasi bezpecnost a pro správné fungování prístroje. Prosíme vás o jejich
dodrzování.
Informace s tímto symbolem slouzí jako dodatek k pokyn√m pro praktické pouzití prístroje.

Tulipán oznacuje rady a doporucení k hospodárnému vyuzívání pracky s ohledem na zivotní prostredí

Náš příspěvek k ochraně životního prostředí:
používáme recyklovaný papír.
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Důležité informace
Prosíme vás, abyste si pozorn™ precetli tento návod a zam™rili svou pozornost predevsím na bezpecnostní
predpisy uvedené na prvních stránkách. Doporucujeme návod uschovat, abyste do n™ho mohli nahlédnout i
kdykoli v budoucnosti, a eventuáln™ ho predat novému majiteli v prípad™ prodeje tohoto spotrebice.
Následující upozornění poskytujeme v zájmu celkové bezpečnosti. Před instalací spotřebiče a jeho používáním si je
musíte pečlivě přečíst.

Instalace

• Používejte jen doporučená množství přísad na
ošetření tkaniny. Nadměrné dávkování by mohlo
prádlo poškodit.

• Když spotřebič vybalíte, zkontrolujte, zda není
poškozen. Jestliže máte nějaké pochybnosti,
spotřebič nepoužívejte a kontaktujte servisní
středisko.
• Všechen vnitřní obalový materiál se před
používáním spotřebiče musí odstranit. Kdybyste
neodstranili všechny ochranné přepravní prvky,
nebo je odstranili jen zčásti, mohlo by dojít k
vážnému poškození spotřebiče i nejbližšího
zařízení. Viz příslušný odstavec této příručky.

• Vždy před otevřením spotřebiče přes průzor ve
dvířkách zkontrolujte, že je voda vypuštěná.
Jestliže tam je voda, vypuste ji podle návodu k
obsluze.
• Po použití spotřebič vždy odpojte ze zásuvky a
uzavřete vodovodní ventil.

• Elektrické připojení spotřebiče a práce související
s jeho instalací musí provádět kvalifikovaný
elektrikář.

Bezpečnost obecně

• Jakékoli instalatérské práce, které jsou nutné k
instalaci tohoto spotřebiče, musí provádět
kvalifikovaný instalatér.

• Opravy prístroje sm™jí byt vykonány pouze
kvalifikovanym personálem. Nesprávné opravy
mohou zp√sobit znacné nebezpecí. S opravami se
obratte na technicky servis ZANUSSI.

• Když je instalace spotřebiče ukončena,
překontrolujte, zda spotřebič nestojí na
elektrickém přívodním kabelu.

• Nikdy nevytahujte zástrcku ze zásuvky tahem za
kabel, ale tahem za zástrcku samu.

• Jestliže pračka stojí na podlaze pokryté
kobercem, přesvědčte se, že vzduch může v
prostoru pod pračkou, vymezeném nastavitelnými
nožkami, volně proudit.

• V průběhu programů s vysokou teplotou se dvířka
ohřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se jich.
• V průběhu programů s vysokou teplotou se dvířka
ohřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se jich.

Použití

Bezpecnost d™tí

• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro
které byl vyroben.

• D™ti neznají nebezpecí spojená s elektrickymi
spotrebici. B™hem fungování prístroje je nutno d™ti
hlídat a nenechat je hrát se spotrebicem - mohlo
by se stát, ze se do pracky zavrou.

• Perte jen prádlo, určené pro praní v automatické
pračce. Dodržujte přesně pokyny výrobce prádla
na nášivce.

• Cásti obalu (fólie, polystyren) mohou byt pro d™ti
nebezpecné. Nebezpecí udusení! Drzte je proto z
dosahu d™tí.

• Spotřebič nepřetěžujte. Vždy dodržujte pokyny
návodu k obsluze.

• Prací prostredky uchovávejte na bezpecném míst™
mimo dosah d™tí.

• Před praním se přesvědčte, že všechny kapsy jsou
prázdné. Předměty jako jsou mince, zavírací
špendlíky, špendlíky a šrouby mohou způsobit
rozsáhlé škody.

• Zajist™te, aby se d™ti ani malá domácí zvírata
nedostaly do bubnu pracky.

• V automatické pračce neperte oděvy, které jsou
nasyceny ropnými produkty, metylalkoholem,
trichlorem atd. Jestliže se pro čištění skvrn takové
tekutiny před praním použily, před vložením do
pračky počkejte, až se z tkaniny úplně vypaří.

• V prípad™ vyrazení prístroje do odpadu vytáhn™te
zástrcku z el. sít™, odrízn™te prívodní kabel a kabel
i se zástrckou vyhodte. Poskodte zavírací
mechanismus dvírek, aby se hrající si d™ti nemohly
v pracce zavrít a z√stat v ní uv™zn™né.

• Malé kusy jako ponožky, pásky atd. vkládejte do
pračky v polštářových povlacích nebo k tomu
určených pracích sáčcích, aby nedocházelo k
zachycení mezi otočným a pevným bubnem.
49
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• Mezi praním nechte dveře spotřebiče mírně
pootevřené, aby se šetřilo dveřní těsnění a
nedocházelo ke vzniku nepříjemného zápachu.
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Likvidace
Obalové materiály

Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že
tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné
odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.

Materiály oznacené symbolem
jsou
recyklovatelné.
>PE<=polyethylen
>PS<=polystyren
>PP<=polypropylen
K jejich druhotnému vyuzití musí byt tyto materiály
vhozeny do príslusnych kontejner√.

Prístroj
Pri vyrazení vaseho starého prístroje pouzijte jen
autorizované skládky. Pomozte nám udrzet vase
m™sto cisté!

Rady pro ochranu zivotního prostredí
Abyste usetrili vodu i energii a prisp™li k ochran™
zivotního prostredí, doporucujeme dodrzet
následující rady:

• Vhodnymi cistici m√zete pred praním odstranit
skvrny a zaspin™ná místa. Pak budete moci
vykonat prací cyklus pri nizsí teplot™.

• B™zn™ zaspin™né prádlo m√zete prát bez predpírky;
usetríte tak prací prostredek, vodu i cas (a
nebudete zbytecn™ zat™zovat zivotní prostredí!).

• Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti vody,
množství praného prádla a stupně zašpinění.

• Pracka pracuje hospodárn™, pokud dodrzíte
maximální uvedená mnozství prádla, ale
nepret™zujte buben.

Technická specifikace
ROZMĚRY

Výška
Šířka
Hloubka

85 cm
60 cm
59 cm

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ A FREKVENCE
MAX. INSTALOVANÝ VÝKON
JIŠTĚNÍ

220-230V/50Hz
2200 W
10 A

TLAK VODY

Minimální
Maximální

0,05 MPa, 0,5 bar
0,80 MPa, 8 bar

JMENOVITÁ NÁPLŇ

Bavlna
Syntetické tkaniny
Jemné
Vlna/ruční praní

5,kg
2 kg
2 kg
1,kg

OTÁČKY PŘI ODSTŘEĎOVÁNÍ

Hlucnost:

0850 ot./min. (EWF 840)
1000 ot./min. (EWF 1040)
1200 ot./min. (EWF 1240)
Máchání
Odstredování

EWF 840
62 dB(A)
71 dB(A)

Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům EEC:
73/23/EEC z 19.2.73 - Předpis ohledně nízkého napětí.
89/336/EEC ze 3.5.89 - Předpis o elektromagnetické kompatibilitě.
50
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60 dB(A)
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Instalace
Rozbalení

6. Uzavrít vsechny otvory zátkami nacházejícími se
v um™lohmotném sácku s návodem k pouzití.

Pred pouzitím prístroje odstrañte
bezpecnostní ochranné prvky pro prepravu.
1. Pomocí klíce odmontovat dva srouby ve spodní
cásti. Vytáhnout dva um™lohmotné kolíky. Polozit
pracku na zadní stranu dbajíce pritom, aby
nedoslo ke stlacení hadic.
Na ulehcení operace je vhodné mezi pracku a
podlahu vlozit jeden z obalovych rohovník√.

P0002

Umíst™ní a vyrovnání
Pracka musí byt instalována na tvrdém a presn™
vodorovném povrchu.
Zkontrolujte, zda proud™ní vzduchu kolem pracky
není znemozn™no koberci apod.
Prístroj se nesmí dotykat kuchyňskych st™n nebo
nábytku.
Pecliv™ vyrovnejte pracku do vodorovné polohy
povolením nebo utazením regulovatelnych nozicek.
Pri vyrovnávání prípadnych nerovností podlahy
nepodkládejte nikdy pracku kartónem, drevem nebo
podobnymi materiály.

P0001

2. Vytáhnout polystyrénovy spalek ze dna pracky a
uvolnit 2 nylonové sácky.

3. Vytáhnout levy sácek, jeho potáhnutím sm™rem
doprava a sm™rem dol√.
4. Vytáhnout pravy sácek jeho potáhnutím sm™rem
doleva a sm™rem nahoru.

P1051

Prívod vody
Pripojte prívodní hadici na kohoutek studené vody
se závitem 3/4”.
Pro pripojení spotrebice na vodní sít pouzijte hadici
dodanou spolecne se spotrebicem. Nepouzívejte na
tento úcel staré hadice, které uz byly v minulosti
pouzité.

5. Postavit pracku do svislé polohy a odstranit
zbyvající zadní sroub. Vytáhnout príslusny kolík.

51
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Doporucujeme uschovat vsechny prvky pro
prepravu, abyste je mohli znovu pouzít v prípad™
st™hování.
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Konec prívodní hadice na stran™ pracky se m√ze
obrátit kterymkoli sm™rem. Lehce povolte
upevñovací objímku, otocte konec hadice, pak
objímku zase utáhn™te a zkontrolujte, zda ze spoje
neuniká voda.

P1088

Vypoust™cí hadice se m√ze prodlouzit, ale nesmí
byt delsí nez 400 cm. V prípad™ nastavení musí
vnitrní pr√m™r nastavené hadice byt stejny jako
vnitrní pr√m™r p√vodní hadice. Ke spojení obou kus√
pouzijte vhodnou spojku.

P0021

P1118

Prívodní hadici nelze nastavovat. Je-li prílis krátká a
nem√zete-li premístit kohoutek, musíte koupit hadici
delsí, takovou, která je pouzitelná pro tento úcel.

UPOZORNÈNÍ!
Aby byl zabezpeceny správny chod spotrebice,
musí byt vypoust™cí hadice zav™sena na speciální
podp™re, která je umíst™na na zadní stran™
spotrebice.

UPOZORNÈNÍ!
Je-li potrubí, na které pripájíte spotrebic nové anebo
uz delsí dobu nepouzívané, nechte vodu pred
pripojením prívodní hadice nejakou dobu odtéct.
Tímto zp√sobem se vyplaví prípadné usazeniny
písku a rezu v potrubí.

Elektrické zapojení
Prístroj m√ze fungovat pri 220-230 V a 50 Hz.
Ov™rte si, ze vás domácí elektricky rozvod unese
maximální zatízení pracky (2,25 kW) plus prípadné
jiné soucasn™ zapnuté domácí elektrospotrebice.
Pracku zapojte na zásuvku s uzemn™ním.

Odpad
Vypoust™cí hadici m√zete umístit tremi r√znymi
zp√soby:
Zaháknout za okraj umyvadla s pomocí
um™lohmotného kolena dodávaného s prackou.
D√lezité je, aby s rychlostí, jaké vytékající voda nabyde
pri vypoust™ní, se nemohlo koleno se zahnutou cástí
hadice vysmeknout z umyvadla. Upevn™te ho proto
sň√rkou ke kohoutku nebo k hácku na zdi; sň√rku
provlecte okem na ohybu kolena.

Vyrobce se zríká jakékoli zodpov™dnosti za
skody nebo poran™ní způsobená nedodrzením
vyse uvedeného bezpecnostního predpisu.
Kdybyste potrebovali vym™nit prívodní kabel,
vym™na musí byt provedena nasím
technickym servisem.

D√lezité: Prívodní kabel musí z√stat
prístupny i po instalaci prístroje.

P0022

Odbockou v odpadu umyvadla. Tato odbocka se
musí nacházet nad sifonem tak, aby zahnutá cást
hadice byla vzdálená minimáln™ 60 cm od podlahy.
Do odpadního potrubí které se nachází ve vysce
minimáln™ 60 a maximáln™ 90 cm od podlahy.
Konec vypoust™cí hadice musí byt v™trany, tj. vnitrní
pr√m™r odpadního potrubí musí byt sirsí nez vn™jsí
pr√m™r vypoust™cí hadice.
Vypoust™cí hadice nesmí byt nikde preskrcená ani
zalomená.
52
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Vaše nová automatická pračka
Tato nová automatická pračka splňuje všechny požadavky na moderní praní prádla se sníženou spotřebou
vody, energie a pracích prostředků.
• Automatické ochlazování prací vody z 95˚C na 60˚C před vypouštěním zabrání deformaci plastových
trubek ve vašem domovním odpadovém systému, které by jinak vysoká teplota vypouštěné vody způsobila.
Soucasn™ se snízí teplotní sok tkanin, cím se omezí krcení prádla.
• Speciální program na vlnu s novým systémem jemného praní, který vypere vaše vlněné prádlo velmi
opatrně.
• Kontrolní systém vyvázenosti: jistá poloha a tichy chod prístroje.
• Speciální “ob™hovy systém” praní umozñuje maximální vyuzití pracího prostredku b™hem pracího cyklu,
snízení spotreby vody a zároveñ i snízení spotreby elektrické energie.

ČESKY

• Volic program√ umozñuje kombinovat volbu druhu látky a pracího cyklu, címz se nastavení programu stává
mnohem snazsím.

Popis spotrebice
1 Zásuvka dávkovace pracích prostredk√ a seznam
program√
2 Ovládací panel
3 Dvírka
4 Vypoust™cí cerpadlo
5 Nastavitelné nozky

Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Předpírka
Hlavní praní
Avivážní prostředek

53
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Použití
Ovládací panel

1 Tabulka programů

Predpírka je ukoncena krátkym odstred™ním pri 650
otáckách/minutu v prípad™ program√ pro bavlnu a
syntetiku, zatímco v prípad™ programu pro
choulostivé prádlo bude voda odcerpána bez
odstredování.

Tabulka programů se nachází ve vnitřním prostoru
zásuvky na prací prostředky.

2 Volic program√
4 Tlacítko nastavení rychlosti
odstredování

Volic program√ je rozd™len do následujících sektor√:
• Bavlna, len (modry sektor)

Prejete-li si, aby bylo prádlo odstred™no odlisnou
rychlostí nez je ta, kterou vám nabízí pracka,
opakovan™ stiskn™te uvedené tlacítko za úcelem
zm™ny rychlosti odstredování.

• Syntetika (zeleny sektor)
• Sportovní obuv, jemné, vlna, namácení, máchání,
zm™kcovadlo, vypoust™ní, odstredováni,
miniprogram (sedy sektor)

Maximální rychlost je:
• EWF 840
- pro bavlnu, syntetické tkaniny a vlnu:
850 otácek/minutu;
- pro jemné tkaniny a program mini:
700 otácek/minutu
• EWF 1040
- pro bavlnu: 1000 otácek/minutu
- pro syntetické tkaniny a vlnu: 900 otácek/minutu;
- pro jemné tkaniny a program mini:
700 otácek/minutu

Volicem program√ je mozné otácet ve sm™ru i proti
sm™ru hodinovych rucicek.
Poloha E 60°, 40°
odpovídá programu ÚSPORA
ENERGIE pro praní bavln™ného prádla.
Poloha E 60°
odpovídá programu ÚSPORA
ENERGIE pro praní syntetického prádla.
Vypnutí pracky po ukoncení programu se provádí
pootocením volice program√ do polohy O.
“
” odpovídá praní ve studené vod™.

• EWF 1240
- pro bavlnu: 1200 otácek/minutu
- pro syntetické tkaniny a vlnu: 900 otácek/minutu;
- pro jemné tkaniny a program mini:
700 otácek/minutu

3 Tlacítko predpírka

Ukoncení praní bez odcerpání vody z bubnu,
poloha
: Pri zvolení uvedené volitelné funkce
pracka neodcerpá vodu z posledního máchání s
cílem zabránit tvorb™ záhyb√ na tkaninách.

Prejete-li si, aby prací cyklus prob™hl pri odlisné
teplot™ nez je ta, kterou vám nabízí pracka,
opakovan™ stiskn™te uvedené tlacítko za úcelem
zvysení nebo snízení teploty.

Po ukoncení programu z√stanou dvírka zavrena,
podsv™tlení tlacítka START/PAUZA se vypne a
kontrolky
a
z√stanou rozsvíceny, címz
poukazují na nutnost odcerpání vody.

Tato volitelná funkce umozñuje uskutecnit pred
hlavním praním predpírku (není k dispozici u cykl√
pro vlnu u programu mini).
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Odcerpání vody m√ze prob™hnout dv™ma zp√soby:

RYCHLY/BUSINESS
: Uvedená funkce m√ze byt
pouzita pri praní cástecn™ znecist™ného prádla (její
pouzití je vylouceno u program√ pro praní vlny a
u programu mini) s cílem dosáhnout dobrych
vysledk√ praní v krátké dob™. Doba praní bude
zkrácena podle druhu tkaniny a nastavené teploty.

• Volbou programu
(odcerpání)
Voda bude odcerpána bez odstredování.
• Zvolte program
. Zvolte rychlost odstredování
prostrednictvím príslusného tlacítka a následn™
stiskn™te tlacítko START/PAUZA. Voda bude
odcerpána a prádlo bude odstred™no zvolenou
rychlostí.

SNADNÉ ZEHLENÍ
: Pri pouzití této funkce bude
prádlo práno a odstredováno jemn™ s cílem zabránit
tvorb™ záhyb√. Po uvedeném zp√sobu praní je
následné zehlení znacn™ usnadn™no. Pri pouzití
uvedené funkce pracka provede 6 máchání namísto
3 u bavlny a 4 namísto 3 u prádla ze syntetickych
materiál√. Pouzití této funkce je mozné pri praní
bavlny a prádla ze syntetickych tkanin.
Pri praní bavlny bude maximální rychlost
odstredování automaticky snízena na 900
otácek/minutu (EWF 1040, EWF 1240).

Upozorn™ní! Pred uskutecn™ním volby programu
,
je treba pretocit volic program√ do polohy
O (reset/vyp).

5 Tlacítka volitelnych funkcí
V návaznosti na zvoleny program je mozné pouzití
r√znych volitelnych funkcí. Jejich vyb™r se provádí
po zvolení programu a pred stisknutím tlacítka
START/PAUZA
.
Stisknutí uvedenych tlacítek je provázeno
rozsvícením príslusné kontrolky. Po jejich
op™tovném stisknutí dojde k zhasnutí kontrolky.
Pri vyb™ru nesprávné volitelné funkce bude kontrolka
blikat po dobu priblizn™ 2 sekund a následn™ dojde k
zobrazení hlásení Err.

SETRNY
: Tato funkce m√ze byt pouzita u vsech
program√, s vyjimkou programu pro praní vlny. Pri
pouzití uvedené funkce pracka provede, ve srovnání
s poctem máchání vyplyvajícím ze zvoleného
programu, 2 máchání navíc.

6 Tlacítko ODLOZENY START

Prostrednictvím uvedenych tlacítek je mozné
uskutecnit vyb™r následujících volitelnych funkcí:

Prostrednictvím uvedeného tlacítka m√ze byt prací
program odlozen o 30 – 60 – 90 minut, 2 hodiny az
23 hodin, s odstupem jedné hodiny.

NOCNI CYKLUS
Pokud vyberete tuto volitelnou funkci, nebude
odcerpána voda z posledního máchání, címz se
zabrání tvorb™ záhyb√ na prádle.

Volba odlozeného startu
• Zvolte program a provedte vyb™r pozadovanych
volitelnych funkcí.

Tím, ze neprob™hnou fáze odstredování, je tento
prací cyklus velmi tichy a m√ze byt tedy zvolen pro
praní v nocních hodinách nebo tehdy, jsou-li
omezeny náklady na dodávku elektrické energie.

• Zvolte odlozeny start.
• Stiskn™te tlacítko START/PAUZA: Pracka zahájí
odpocítávání zbylé doby.

U program√ pro bavlnu a syntetiku jsou máchání
provád™na s pouzitím v™tsího mnozství vody.

K zahájení programu dojde po vyprsení nastavené
doby odlození.

Pro dokoncení cyklu zvolte jeden z následujících
program√:

Zm™na odlozeného startu
• Stiskn™te tlacítko START/PAUZA

Vypoust™ní

.

• Stiskn™te tlacítko ODLOZENY START
az po
zobrazení pozadované doby: Zobrazí se symbol 0’.

Pro odcerpání vody zvolte program
(vypoust™ní)
prostrednictvím volice program√, následn™ stiskn™te
tlacítko START.

• Op™tovn™ stiskn™te tlacítko START/PAUZA.

Odstredování
Pro provedení odstredování vyberte volitelnou funkci
(odstredování) prostrednictvím volice program√;
tlacítkem
zvolte rychlost odstredování, poté
stiskn™te tlacítko START/PAUZA.
D√lezité!
Pred vyb™rem programu
(vypoust™ní),
(odstredování) musí byt volic program√ pretocen
do polohy “O” (reset/vyp).
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7 Displej

Nesprávny vyb™r volitelnych funkcí

Displej slouzí k zobrazování následujících informací:
V prípad™ vyb™ru volitelné funkce, která není
kompatibilní se zvolenym programem, bude na dobu
2 sekund zobrazeno hlásení Err.

Vynulování – Doba trvání programu – Odlozeny
start – Nesprávny vyb™r volitelnych funkcí Poruchovy kód - Ukoncení programu
Vynulování
V prípad™ vynulování programu – pootocením volice
program√ do polohy O – displej i vsechny kontrolky
z√stanou zhasnuty.
Doba trvání zvoleného programu
Doba trvání zvoleného programu je zobrazována v
hodinách a minutách (napr. 2.05)

Poruchové kódy
V prípad™ vyskytu problém√ v cinnosti se zobrazí
poruchovy kód, napríklad E20 (viz kapitola „Problémy
v cinnosti“).

Doba trvání je vypocítávána automaticky, podle
maximální mozné nápln™ doporucené pro jednotlivé
druhy tkanin.
Po zahájení programu bude zbylá doba aktualizována
kazdou minutu.
Ukoncení programu

Odlozeny start

Po ukoncení programu dojde k zobrazení blikající
nuly.

Doba odlození startu zvolená prostrednictvím
príslusného tlacítka (nanejvys 23 hodin) se zobrazí
na displeji na dobu 3 sekund a následn™ bude
zobrazována doba trvání zvoleného programu.
Odpocítávání zbylé doby bude aktualizováno kazdou
hodinu.
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Informace o programech

8 Tlacítko START/PAUZA

Vlna
Program praní pro vlnu jak pratelnou v pračce, tak i
vlnu určenou k praní v ruce a pro jemné prádlo s
označením “prát v ruce” na etiketě.

Tento program slouzí k máchání a odstredování
rucn™ praného prádla. Pracka provede 3 máchání a
jedno odstredování pri maximální rychlosti.
Rychlost odstredování m√ze byt snízena stisknutím
tlacítka
.
Odstredování m√ze byt pouzito pouze u program√
pro bavlnu a u specifického programu pro
odstredování.

Uvedené tlacítko má dv™ funkce:
Start - Pauza
Start
Uvedte pracku do cinnosti stisknutím uvedeného
tlacítka po zvolení pozadovaného programu;
príslusná kontrolka prestane blikat.
V prípad™, ze bylo zvoleno odlození startu, pracka zahájí
odpocítávání zbylé doby. Na displeji bude zobrazena
doba programu anebo zvolená doba odlození startu.

Namáčení
Zvolte tento program v případě velmi ušpiněného
prádla.
Prací prostředek nasypejte do přihrádky
.
Tento program není možné použít pro vlnu.

Pauza
Prerusení probíhajícího programu se provádí stisknutím
tlacítka Start/Pauza: Príslusná kontrolka zacne blikat.
Op™tovné zahájení programu v míst™, ve kterém byl
prerusen, je mozné op™tovnym stisknutím tlacítka
START/PAUZA.

Pračka provádí máchání při 30°C a zastaví se s
vodou v bubnu. Vodu je možné vypustit 2 způsoby:
• Pouhé vypuštění vody zatlačením tlačítka
START/PAUZA.
• Vypuštění vody a odstřeďování: nastavte volič
programů na O, zvolte program
(odstřeďování),
případně snižte rychlost otáček prostřednictvím
tlačítka
a stiskněte tlačítko START/PAUZA.

9 Displej na zobrazování pr√b™hu
programu
Po zvolení pozadovaného programu se rozsvítí
kontrolky odpovídající jednotlivym fázím programu.
Po zahájení programu bude zobrazena pouze
kontrolka odpovídající probíhající fázi. Po ukoncení
programu se rozsvítí kontrolka Konec
.

Důležité!
Na konci cyklu namáčení (po vypuštění vody)
můžete navolit prací program.
Nejprve nastavte volič programů na O a pak zvolte
program a stiskněte tlačítko START/PAUZA.
Zm™kcovadlo
Pomocí tohoto programu je možné provádět aviváž u
ručně praného prádla.
Pračka vykoná 1 máchání, po kterém následuje
závěrečné odstředění při maximální rychlosti
otáček, která může být snížena zatlačením tlačítka
.

V prípad™ vyskytu problém√ v cinnosti bude blikat
kontrolka KONEC
a na displeji se zobrazí
príslusny poruchovy kód.
E10 = pracka nenapoustí vodu
E20 = z pracky není odcerpávána voda
E40 = nejsou rádn™ zavrena dvírka.
Zp√sob odstran™ní zobrazeného problému je uveden
v kapitole „Poruchy v cinnosti“.
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Vypoust™ní
Pouzívá se pro odcerpání vody z posledního
máchání v prípad™ pouzití volitelné funkce Ukoncení
praní bez odcerpání vody z bubnu
,
nebo
.
Pootocte volicem program√ do polohy O, zvolte
program
a stiskn™te tlacítko START/PAUZA.

Odstredování
Speciální odstredování pri maximální rychlosti
urcené pro rucn™ prané prádlo. Pouzívá se pouze
pro bavln™né prádlo. Umozñuje snízit rychlost
odstredování prostrednictvím tlacítka
podle
druhu tkaniny, ze které je vyrobeno prádlo urcené k
odstredování.
Miniprogram
Jedná se o kompletní program, ktery m√ze byt
kombinován s následujícími volitelnymi funkcemi:
Snízení rychlosti odstredování, ukoncení praní bez
odcerpání vody a odlozeny start.
Pouzívá se pri praní cástecn™ zaspin™ného prádla
nebo u prádla, které je treba proprat.
Maximální náplñ 2,5 kg.
Teplota praní 30 °C
Doba pracího programu 30 minut
Rychlost odstredování 700 otácek/minutu.
Sportovní obuv
S použitím tohoto programu je možné vyprat jeden
pár sportovní obuvi. Obuv bude jemně vyprána a
odstředěna.
Teplota praní je 40 °C.
Tento program nelze použít s volitelnými funkcemi
a
.
Poznámka! Neperte vaši sportovní obuv s prádlem.
O = Reset/Vyp
Nové nastavení programu lze provést otocením
volice program√ do polohy O. Nyní je mozné zvolit
novy program.
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choulostivé prádlo a vlna: buben plný ne více jak z
jedné třetiny.

Rady pro praní

Praní s maximální náplní prádla v bubnu umožňuje
nejefektivnější využití vody a energie.

Třídění prádla
Sledujte symboly s kódy pro praní na každé visačce
oděvu a dodržujte pokyny výrobce pro praní.

U silně zašpiněného prádla náplň snižte.

Prádlo tři te podle druhu prádla následovně:
bílé, barevné, syntetika, jemné prádlo, vlna.

Teploty
95˚

60˚

Hmotnost prádla
Dále uvedené hodnoty jsou jen orientační:

pro normálně zašpiněné bílé
bavlněné a lněné prádlo (např.
utěrky, ručníky, ubrusy, prostěradla
atd.).

koupací pláš
ubrousek
povlak prošívané přikrývky
prostěradlo
povlak polštáře
ubrus
vytírací ručník
utěrka
noční prádlo
dámské kalhotky
pánská pracovní košile
pánská košile
pánské pyžamo
blůza
pánské spodky

pro normálně zašpiněné, barevně
stálé oděvy (např. košile, noční
prádlo, pyžama, atd.) ze lněných,
bavlněných nebo syntetických
tkanin a pro lehce zašpiněné bílé
bavlněné prádlo (např. spodní
prádlo).

(studená lázeň) pro choulostivé kusy (např.
síové záclony), smíšené tkaniny
včetně syntetiky a vlny s
označením „čistá nová vlna pro
praní v pračce, nesrážlivá”

30˚-40˚

1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
200 g
100 g
200 g
100 g
600 g
200 g
500 g
100 g
100 g

Odstraňování skvrn

Před vložením prádla do bubnu

Silně zažrané skvrny se nedají odstranit jen vodou a
pracím prostředkem. Doporučuje se proto
odstraňovat je před praním.

Nikdy neperte bílé a barevné prádlo společně. Bílé
prádlo by při takovém praní ztratilo svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu a proto
by se poprvé mělo prát samostatně.

Krev: Čerstvé skvrny odstraňujte studenou vodou.
Zaschlé skvrny nechte přes noc namočené ve vodě
se speciálním pracím přípravkem a pak je
odstraňujte ručně vodou a mýdlem.

Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové
předměty (např. sponky do vlasů, špendlíky
zavírací i obyčejné a pod.)

Olejové barvy: Navlhčete benzinovým čističem
skvrn, položte kus na měkkou látku a skvrnu
vytřete. Postup několikrát opakujte.

Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte
háčky a patenty. Utáhněte všechny pásky nebo
dlouhé pásy.

Zaschlé olejové skvrny: Navlhčete terpentýnem a
položte kus na měkkou látku. Skvrnu vytírejte ručně
pomocí klůcku bavlněné látky.

Před praním odstraňte silné skvrny. Zejména
obzvláště znečištěná místa vyčistěte speciálním
čistidlem nebo čisticí pastou.

Rez: Použijte kyselinu šavelovou, rozpuštěnou v
horké vodě, nebo studený odstraňovač rzi. U
starých rzivých skvrn si počínejte opatrně, protože
celulózová struktura bude již poškozená a tkanina
má tendenci k děravění.

Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí. Odstraňte
háčky, nebo je upevněte do nějakého pytlíku nebo
síky.

Maximální náplň prádla

Plísňové skvrny: Ošetřete je bělicím prostředkem a
řádně vymáchejte (jen bílé a stálobarevné prádlo).

Doporučené náplně jsou vyznačeny na kartách
programů.

Tráva: Lehce namydlete a ošetřete bělicím
prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).

Všeobecně platí tyto zásady:

Skvrny od kuličkového pera a lepidel: Navlhčete
acetonem (*), položte kus na měkkou látku a skvrnu
ručně vytřete.

bavlna, len: plný buben, ale prádlo nepěchovat
syntetika: buben plný do poloviny

Rtěnka: Navlhčete acetonem jako v předchozím
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Množství použitého pracího prostředku

případě a pak skvrny ošetřete metylalkoholem. Z
bílého prádla zbytky odstraňte pomocí bělicího
prostředku.

Druh a množství pracího prostředku bude záviset
na druhu tkaniny, velikosti náplně, stupni zašpinění
a tvrdosti použité vody.

Červené víno: Namočte do vody s pracím
prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou
octovou nebo citronovou a vymáchejte. Zbylé stopy
odstraňte pomocí bělicího prostředku.

Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti.
Informace o tvrdosti vody ve vaší oblasti vám
poskytne příslušná vodárenská společnost, nebo
úřady místní správy.

Inkoust: Podle druhu inkoustu navlhčete tkaninu
nejprve acetonem (*), pak kyselinou octovou; zbylé
stopy na bílém prádle ošetřete bělicím prostředkem a
pak řádně vymáchejte.

Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého
prostředku.
Menší množství pracího prostředku používejte
tehdy, když:

Skvrny od dehtu: Nejprve skvrny ošetřete
odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým nebo
benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím
prostředkem.

-

(*) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte!

Prací prostředky a přísady
Dobré výsledky praní závisí také na volbě pracího
prostředku a použití správného množství, aby
nedocházelo k plýtvání a poškozování životního
prostředí. Ačkoli jsou biologicky odbouratelné, prací
prostředky obsahují látky, které ve velkých množstvích
mohou změnit jemnou rovnováhu existující v přírodě.
Volba pracího prostředku bude záviset na druhu
tkaniny (choulostivá, vlněná, bavlněná, atd.), barvě, na
prací teplotě a stupni zašpinění.
V tomto spotřebiči se mohou používat všechny běžně
dostupné prací prostředky, určené pro automatické
pračky:
-

práškové prostředky pro všechny druhy tkanin,

-

práškové prostředky pro choulostivé tkaniny (max.
60˚C) a vlnu,

-

tekuté prostředky, přednostně pro prací programy
s nízkou teplotou (max. 60˚C) pro všechny druhy
tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.

Prací prostředek a jakékoli přísady se musí před
spuštěním pracího programu dávkovat do
příslušného oddílu zásuvky dávkovače.
Jestliže použijete koncentrovaný práškový nebo
tekutý prací prostředek, musíte zvolit program bez
předpírky.
Tekutý prací prostředek nadávkujte do zásuvky
dávkovače, označeného
, těsně před spuštěním
programu.
Jakékoli avivážní nebo škrobicí přísady se musí
nalít do oddílu označeného
před spuštěním
pracího programu.
Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství
použitého prostředku.
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MEZINÁRODNÍ ZNAČENÍ PRO OŠETŘOVÁNÍ PRÁDLA
Tyto symboly se objevují na visačkách textilu, aby vám pomohly zvolit nejlepší způsob ošetření
vašeho prádla.

ÚSPORNÉ
PRANÍ

95

60

40

30

Max. prací
teplota 95˚C

Max. prací
teplota 60˚C

Max. prací
teplota 40˚C

Max. prací
teplota 30˚C

60

JEMNÉ PRANÍ

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ

30

40

Bělit ve studené vodě

BĚLENÍ

ŽEHLENÍ

40

Vůbec neprat

ČESKY

Ruční praní

Nebělit

Horká žehlička
max.200˚C

Teplá žehlička
max.150˚C

Vlahá žehlička
max.110˚C

A

P

F

Čištění za sucha ve
všech prostředcích

Čištění za sucha v
perchloru, benzinu,
čistém alkoholu,
R111 a R113

Čištění za sucha v
benzinu, čistém alkoholu
a R113

Nežehlit

Nečistit za sucha

při vysoké
teplotě
při nízké
teplotě
SUŠENÍ

Rozložené na plocho

Na šňůře

Na věšáku

61
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4. Zapnutí pracky

Jak máte postupovat

Pracka se zapíná pootocením volice program√ do
polohy odpovídající zvolenému programu.
Vypnutí pracky se provádí jeho pootocením do
polohy „0“.

Pred prvním praním doporucujeme nalít dva litry
vody do prihrádky
za úcelem aktivace
speciálního “ob™hového systému”. Následn™
provést cyklus pro bavlnu při 95˚C s prázdnou
pračkou, aby se z vnitřních částí odstranily
poslední zbytky pachů a mastnoty z výroby.
Do oddílu dávkovače pro hlavní praní dávkujte
poloviční množství pracího prostředku a spuste
program.

1. Do bubnu vložte náplň prádla
Otevřete dvířka.

5. Nastavení pozadovaného programu

Do bubnu vložte prádlo, jeden kus po druhém, vždy
prádlo co nejvíce proklepejte.

Pootocte volic program√ do pozadované polohy:
Dojde k rozsvícení kontrolek odpovídajících
jednotlivym fázím zvoleného programu.

Zavřete dvířka.

P0004

Na displeji bude zobrazena doba trvání programu.

2. Odměřte prací prostředek

6. Zvolte rychlost odstredování
nebo
volitelnou funkci UKONCENÍ PRANÍ BEZ
ODCERPÁNÍ VODY

Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz.
Odměrnou nádobkou odměřte množství pracího
prostředku podle doporučení výrobce a nasypte ho do
oddílu pro hlavní praní
.

Opakovanym stisknutím tlacítka Rychlost
odstredování zvolte pozadovanou rychlost
odstredování nebo volitelnou funkci UKONCENÍ
PRANÍ BEZ ODCERPÁNÍ VODY
. Dojde
k rozsvícení príslusné kontrolky.

Jestliže chcete použít předpírku
nebo
, dávkujte
prostředek do příslušného oddílu, označeného
.

3. Odměřte přísady

V prípad™ vyb™ru volitelné funkce UKONCENÍ
PRANÍ BEZ ODCERPÁNÍ VODY
se program
ukoncí, aniz by byla odcerpána voda.

Jestliže je to třeba, nalejte prostředek pro aviváž tkanin
do oddílu označeného , ale nepřekročte značku
«MAX» na zásuvce.

EWF 840
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EWF 1240

9. Zahájení programu
Stiskn™te tlacítko START/PAUZA
. Príslusná
kontrolka prestane blikat a z√stane rozsvícena pouze
kontrolka tykající se probíhající fáze.
V prípad™, ze bylo zvoleno odlození startu, pracka
zahájí odpocítávání zbylé doby.
Na displeji bude zobrazena doba programu anebo
zvolená doba odlození startu.

7. Provedte vyb™r pozadovanych
volitelnych funkcí

Pred dokoncením pracího programu je mozné
zm™nit kteroukoli funkci. Pokud chcete provést
jakoukoli zm™nu, musíte uvést zarízení do stavu
PAUZA, a to stisknutím tlacítka Start/Pauza.
Zm™nu probíhajícího programu lze provést pouze
jeho restartováním. Nastavte otocny volic program√
do polohy O a potom do polohy pro novy program.
Voda nebude vypust™na z pracího bubnu. Spustte
novy prací program op™tovnym stisknutím tlacítka
Start/Pauza.

Rozsvítí se príslusné kontrolky.

11. Prerusení programu
Prerusení probíhajícího programu se provádí
stisknutím tlacítka START/PAUZA. Príslusná
kontrolka zacne blikat. Spustte program op™tovnym
stisknutím stejného tlacítka.

8. Pouzití volitelné funkce ODLOZENY
START
Prejete-li si odlozit zahájení pracího programu, stiskn™te
tlacítko ODLOZENY START. Císlice odpovídající
nastavené hodnot™ doby odlození startu budou
zobrazeny po dobu priblizn™ 3 sekund a následn™ se na
displeji zobrazí doba zvoleného pracího programu.

12. Vynulování programu
Zrusení probíhajícího programu je mozné provést
otocením volice program√ do polohy O. Nyní lze
zvolit novy program.

13. Otevrení dvírek po zahájení programu
Aktivujte PAUZU v pracím programu stisknutím
tlacítka START/PAUZA.
Není-li mozné otevrít dvírka, znamená to, ze pracka
se nachází ve fázi ohrevu vody, ze hladina vody
presahuje spodní okraj dvírek, nebo ze se buben
otácí.
Otevrení zablokovanych dvírek lze dosáhnout
vypnutím pracky pootocením volice program√ do
polohy O. Priblizn™ po uplynutí 3 minut mohou byt
otevrena (pozor na hladinu vody a na její teplotu!).
Op™tovné zahájení programu je mozné provést
pootocením volice program√ do predcházející
zvolené polohy, vyb™rem pozadovanych volitelnych
funkcí a stisknutím tlacítka START/PAUZA.

Pred vyprsením doby, o kterou byl start programu
odlozen, je mozné pridat dalsí prádlo:
• stiskn™te tlacítko START/PAUZA;
• naplñte pracku prádlem;
• zavrete dvírka a op™tovn™ stiskn™te tlacítko
START/PAUZA.
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14. Po ukoncení pracího programu
K ukoncení cinnosti pracky dojde automaticky.
V prípad™, ze byla zvolena funkce Ukoncení praní
bez odcerpání vody z bubnu
nebo
dvírka
z√stanou zavrena, kontrolka START/PAUZA zhasne
a kontrolky
a
nebo
z√stanou rozsvíceny,
címz signalizují nutnost odcerpání vody pred
otevrením dvírek. Na displeji bude zobrazena nula.
Vypn™te pracku otocením volice program√ do polohy
Vynulování O.
Vytáhn™te prádlo z bubnu a pozorn™ zkontrolujte,
zda buben z√stal prázdny, abyste zabránili
poskození prádla, které by z√stalo uvnitr, b™hem
následujícího pracího cyklu (napr. jeho seprání)
anebo tomu, aby barevné prádlo skoncilo v pracím
cyklu bílych tkanin.
Neprejete-li si zahájit dalsí prací cyklus, zavrete
zavírací ventil prívodu vody.
Nechte pootevrená dvírka, abyste zabránili tvorb™
plísn™ a nepríjemnych zápach√.
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Tabulka programů

Druh prádla

Bílé bavln™né prádlo
napr. prost™radla,
ubrusy, prádlo pro
domácnost
Bavlna, úsporny
napr. prost™radla,
ubrusy, prádlo pro
domácnost
Barevné bavln™né
prádlo, napr. kosile,
bl√zky, spodní
prádlo, rucníky
Bavlna, úsporny
napr. kosile, bl√zky,
spodní prádlo,
rucníky
Barevné bavln™né
prádlo, napr. kosile,
bl√zky, spodní
prádlo, rucníky
Syntetické tkaniny
napr. kosile, bl√zky,
spodní prádlo

Syntet. úsporny

Jemné tkaniny
napr. akryl, vizkóza,
polyester, sintetické
sm™si

Vlna

*

Maximální
náplñ

, syntetické

Program/teplota

, jemné

Popis programu

, vlna
Spotreba*
Volitelné
Cas
funkce Energie Voda
kWh
l.
minuty

Hlavní praní pri
- 95°C
3 máchání
Dlouhé odstredování

2.0

53

145

Hlavní praní pri
60°C
3 máchání
Dlouhé odstredování

0.85

49

127

Hlavní praní pri
60°C
3 máchání
Dlouhé odstredování

1.2

49

120

Hlavní praní pri
40°C
3 máchání
Dlouhé odstredování

0.95

49

110

Barevné
-30°-40°C

Hlavní praní pri
-30°-40°C
3 máchání
Dlouhé odstredování

0.55

49

117

Syntetické
30°-40°-60°C

Hlavní praní pri
30°-40°-60°C
3 máchání
Krátké odstredování

0.85

52

93

2 kg

Syntet. úsporny
E60°C

Hlavní praní pri
60°C
3 máchání
Krátké odstredování

0.45

52

87

2 kg

Jemné
30°-40°C

Hlavní praní pri
30°-40°C
3 máchání
Krátké odstredování

0.5

52

60

1 kg

Vlna
-30°-40°C

Hlavní praní pri
-30°-40°C
3 máchání
Krátké odstredování

0.35

53

55

5 kg

Bílé
95°C

5 kg

Bavlna, úsporny
E60°C

5 kg

Barevné
60°C

5 kg

Bavlna, úsporny
E40°C

5 kg

2 kg

Údaje o spotﬁebû uvedené v této tabulce jsou ãistû orientaãní, neboÈ velmi záleÏí i na mnoÏství a kvalitû
prádla, na teplotû pﬁivádûné vody a na teplotû prostﬁedí. Údaje se vztahují k nejvy‰‰í teplotû kaÏdého
pracího programu.

** V souladu s pﬁedpisem EEC 92/75 se údaje o spotﬁebû uvedené na ‰títku spotﬁeby vztahují k tomuto
programu pﬁi teplotû “60°
”.
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Tabulka programů
Specielní prací programy

Druh
tkaniny

Program

Volitelné
funkce

Popis programu

Spotreba*
Maximální
Energie Voda
náplñ
Cas
kWh
l.
minuty

K vyprání jednoho
Praní při 40°C
Sportovní páru obuvi
obuv

1 kg

0.5

60

67

Chcete-li
vypustit vodu
vypn™te tlacítko
Namácení START/PAUZA

Namácení pri 30°C,
zastaví se s vodou v
bubnu

5 kg

0.3

17

28

3 máchání s tekutymi
prísadami v prípad™
potreby
Odstredování

5 kg

0.08

48

45

5 kg

-

18

21

/

-

-

2

Máchání

Zm™kcovadlo

Prostrednictvím
tohoto programu
je mozné máchat
a odstredovat
rucn™ prané
prádlo.

S použitím tohoto
programu je
1 máchání s avivází
možné prát také
Odstredování
oděvy určené pro
ruční praní.

Slouzí k vypust™ní
vody z posledního
máchání pri
programech, ve
Vypoust™ní kterych se pouzívá
funkce

Vypoust™ní vody

Zvlástní
odstredování
Odstredování pro bavlnu

Vypoust™ní vody a
dlouhé odstredování

5 kg

-

-

10

Hlavní praní pri 30°C
2 máchání
Krátké odstredování

2 kg

0.3

40

30

/

-

-

-

Mini program

O
Reset/Vyp

Mini 30°C

Vynulování
probíhajícího
programu anebo
vyputní pracky

* Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou čistě orientační, neboť velmi záleží i na množství a kvalitě
prádla, na teplotě přiváděné vody a na teplotě prostředí.
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Údrzba
Skříň automatické pračky

Filtr na přívodu vody
Jestliže zjistíte, že pračce trvá delší dobu než se
naplní, zkontrolujte filtr na přívodu vody, umístěný ve
šroubení přívodní hadice, zda není zanesený.
Zavřete vodovodní ventil.
Odšroubujte z ventilu přívodní hadici.
Vyčistěte filtr tvrdým kartáčkem.
Našroubujte hadici na ventil.

Vnější části skříně automatické pračky čistěte teplou
vodou s neutrálním, neabrazivním čisticím prostředkem
pro domácnost. Pak opláchněte čistou vodou a vytřete
jemným hadrem do sucha.
Důležité: K čištění skříně nepoužívejte metylalkohol,
ředidla a podobné výrobky.

Dvírka

P1090

Vypoust™cí cerpadlo
P1050

Vypoust™cí cerpadlo musí byt kontrolováno, jestlize:
• pracka nevypoustí vodu a/anebo neodstreduje;

Zásuvka dávkovače pracích prostředků

• je pracka b™hem vypoust™ní vody neobvykle
hlucná, coz je zaprícin™no ucpáním cerpadla
drobnymi predm™ty jako jsou knoflíky, zavírací
spendlíky, spendlíky a pod.

Prací prostředky a avivážní prostředky na tkaniny po
nějaké době vytvoří v zásuvce dávkovače usazeniny.
Čas od času zásuvku dávkovače vyčistěte
opláchnutím pod tekoucí vodou. Když budete
potřebovat zásuvku vyjmout z pračky, stiskněte
tlačítko v zadním levém rohu.

Postupujte nasledujícím zp√sobem:
• vytáhn™te zástrcku ze zásuvky;
• provádíte-li tento úkon b™hem pracího cyklu,
nejprve pockejte, dokud se voda v pracce
neochladí;

Aby čištění bylo snazší, lze vrchní díl oddílů přísad
vyjmout.

• otevrete dvírka cerpadla;

Prací prostředky se mohou nakonec usadit také
uvnitř prostoru, kam zasouváte zásuvku. Ten
vyčistěte pomocí starého kartáčku na zuby. Po
vyčištění zásuvku zasuňte na své místo.

• umíst™te pod cerpadlo vanicku na sb™r vody,
která vytece z pracky;

P0038
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Nouzové vyprazdňování

• vyjmete odtokovou hadicku, vlozte ji do vanicky
a odsroubujte její uzáv™r. Kdyz voda prestane
vytékat, odsroubujte cerpadlo a vyjmete ho.
Pripravte si mensí hadr na utírání vody, která by
mohla prípadn™ vytéct pri odmontování cerpadla.

Když se voda z pračky nevyprázdní, vyprázdněte
pračku následujícím postupem:
• odpojte zástrčku ze zásuvky,
• zavřete vodovodní ventil na přívodu vody,
• podle potřeby počkejte, až se voda ochladí,
• otevrete filtrová dvírka cerpadla;
• umíst™te pod cerpadlo vanicku, vlozte do ní
konec hadicky, která se nachází v prostoru
cerpadla a vypust™te postupn™ vsechnu vodu z
pracky;
• vycist™te cerpadlo podle pokyn√ v predcházejícím
návodu;

• vyjmete z cerpadla predm™ty, které se v n™m
zachytily tak, ze jím budete rukou otácet;

• nasadte uzáv™r na odtokovou hadicku, ulozte
hadicku zp™t na p√vodní místo, zasroubujte
cerpadlo a uzavrete dvírka.

Nebezpečí zamrznutí
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod bodem
mrazu, je třeba přijmout určitá opatření.
• Vytáhn™te zástrcku ze zásuvky.
• Uzavrete vodovodní kohoutek a odsroubujte
prívodní hadici z kohoutku.

• nasadte uzáv™r na hadicku a vrat’te na p√vodní
místo;

• Vlozte konec odtokové hadicky filtru a konec
prívodní hadice do vanicky, umíst™né na podlaze
a nechte vytéct vodu z pracky.
• Namontujte prívodovou hadici na kohoutek a
ulozte odtokovou hadicku na p√vodní místo,
pricem dbejte, abyste nezapom™li nasadit na
konec hadicky príslusny uzáv™r.
Po provedení t™chto úkon√ voda, která z√stala v
pracce, bude vypust™na a tím se zabrání tvorb™
ledu a prípadnému poskození vnitrních castí
spotrebice.

• cerpadlo zasroubujte;
• dvírka uzavrete.

Kdyz budete chtít spotrebic znovu uvést do
provozu, zkontrolujte, jestli teplota prostredí
dosahuje 0°C.
UPOZORNÈNÍ!
Pokazdé, kdyz vypustíte vodu z pracky pomocí
odtokové hadicky, musíte dodatecn™ nalít priblizn™
2 l vody do prihrádky pro prací prostredek pro hlavní
praní a zapnout program “vypoust™ní vody“. Toto
uvede do cinnosti speciální “ob™hovy systém”,
pomocí kterého se zabrání tomu, aby pri
nasledujícím praní cást pracího prostredku z√stala v
pracce nevyuzitá.

68

132985140_CZ

29-04-2005

14:30

Pagina 69

Kdyz n™co nefunguje
Problémy, které můžete vyřešit sami.
Během provozu pračky se mohou na displeji objevit následující poplašné kódy:
- E10: problém s přítokem vody
- E20: problém s odtokem vody
- E40: otevřená dvířka
Po vyřešení problému zatlačte tlačítko START/PAUZA
a program se znovu uvede do chodu. Jestliže se
vám po všech kontrolách nepodaří problém odstranit, obraťte se na místní servisní středisko.

Problémy
• Nedochází k zahájení pracího cyklu :

Nebyly zavreny dvírka (E40).
Zástrcka nebyla správn™ zasunuta do zásuvky.
V zásuvce není proud.
Doslo k vypálení pojistky napájecího prívodu.
Volic program√ se nachází v nesprávné poloze
a tlacítko
START/PAUZA (START/PAUSE)
nebylo stlaceno.
• Byla zvolena funkce
ODLOZENY START
(DELAY START).

• Nedochází k napln™ní pracky vodou:

•
•
•
•

• Dochází k napln™ní pracky vodou a
bezprostredn™ poté k jejímu vypust™ní:

• Konec vypoust™cí hadice je umíst™n níze nez
samotná pracka.

• Nedochází k vypoust™ní vody a/anebo
k zahájení odstredování:

• Prívodní hadice je zmácknuta anebo ohnuta (E20).
• Byla zvolena jedna z funkcí
nebo
.
• Doslo k ucpání vypoust™cího

• Na podlaze se nachází voda:

• Bylo pouzito nadm™rné mnozství anebo nesprávny
druh pracího prostredku (dochází k nadm™rné tvorb™
p™ny).
• Zkontrolujte, zda-li se nevyskytují net™snosti ve
spojkách prívodních hadic. V n™kterych prípadech
není únik vody z hadice bezprostredn™ viditelny.
Zkontrolujte proto, zda-li není vlhká.
• Doslo k poskození vypoust™cí hadice anebo k jejímu
umíst™ní zp√sobem, ktery nezarucuje její vodot™snost.
• Doslo k ucpání dávkovace pracích prostredk√.
• Doslo k ucpání trubek odpadního potrubí.

• Vysledky praní jsou neuspokojivé :

• Bylo pouzito nedostatecné mnozství anebo nesprávny
druh pracího prostredku. Následkem nedostatecného
mnozství pracího prostredku je prádlo sivé.
• Vyrazné skvrny nebyly pred zahájením praní nijak
osetreny.
• Nebyl pouzity správny program/tepl..
• V bubnu se nachází nadm™rné mnozství prádla.

•
•
•
•
•
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Problémy

Mozná prícina

• Pracka b™hem odstredování vibruje:

• Jistící srouby a obalovy materiál pouzity pri preprav™
nebyly odstran™ny.
• Pracka se dotyká st™ny anebo okolního zarízení.
• Pracka nebyla uvedena do vodorovní a stabilní
polohy (vykonejte diagonální kontrolu).
• Prádlo uvnitr pracky je nesprávn™ rozlozeno.
• V bubnu se nachází nedostatecné mnozství prádla.

• Nelze otevrít dvírka pracky:

• Program je jest™ stále aktivní.
• Doposud nedoslo k uvoln™ní zavíracího mechanizmu.
• Prítomnost vody ve van™ pracky: v prípad™, ze se ve
van™ nachází voda, nem√ze dojít k otevrení dvírek
(byla zvolena funkce
STOP VE VODÈ (RINSE
HOLD)).

• K zahájení odstredování dochází
pozd™ji anebo v√bec:

• Elektronické zarízení na kontrolu stability prerusilo
odstredování, protoze prádlo není v bubnu
rovnom™rn™ rozlozeno. Prostrednictvím otácení
bubnu v opacném sm™ru se systém snazí o lepsí
redistribuci prádla. K této operaci m√ze dojít
n™kolikrát, dríve nez se podarí automaticky
zabezpecit jeho rovnom™rné rozlození. V prípad™, ze
i po uplynutí 10 minut z√stává prádlo nerovnom™rn™
rozlozeno v bubnu, nedojde k zahájení
odstredování. V takovém prípad™ je treba rozlozit
prádlo v bubnu rucn™ a op™tovn™ zvolit program pro
odstredování.

• Pracka vydává zvlástní zvuk:

• Soucástí pracky je motor, ktery vydává, ve srovnání s
klasickym motorem, odlisny zvuk. Tento novy druh
motoru zarucuje plynuly rozb™h a rovnom™rné
rozlození prádla b™hem odstredování. Zároveñ
zvysuje stabilitu spotrebice.

• V bubnu není vid™t zádnou vodu:

• Spotrebice s moderní technologií jsou energeticky
mén™ nárocné. Umozñují snízit spotrebu vody bez
toho, ze by doslo k ovlivn™ní vysledk√ praní.

Jestliže problém nemůžete určit nebo vyřešit,
kontaktujte naše servisní středisko. Dříve než
budete telefonovat do servisu, poznamenejte si
model, číslo výrobku, výrobní číslo a datum
zakoupení: servisní středisko se na tyto údaje bude
dotazovat.
P0042 BD
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Záruka vyplyvající z t™chto zárucních podmínek je
poskytována pouze kupujícímu spotrebiteli (dále také
jen "Kupující") a jen na vyrobek slouzící k b™znému
pouzívání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotrebiteli Záruku
v trvání dvaceti ctyr m™síc√, a to od data prevzetí
prodaného vyrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné,
vcasné a rádné odstran™ní vady, poprípad™ - není-li
to vzhledem k povaze (tzn. prícin™ i projevu) vady
neúm™rné - právo na vym™nu vyrobku. Pokud není
takovy postup mozny, je Kupující oprávn™n zádat
prim™renou slevu z ceny vyrobku. Právo na vym™nu
vyrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze
uplatnit jen pri spln™ní vsech zákonnych
predpoklad√, a to pouze tehdy, nebyl-li vyrobek
nadm™rn™ opotreben nebo poskozen. Podmínkou
pro uplatn™ní kazdého práva ze Záruky pritom je, ze:
a) vyrobek byl instalován a uveden do provozu i vzdy
provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veskeré zárucní nebo jiné opravy ci úpravy vyrobku
byly vzdy provád™ny v Autorizovaném servisním
stredisku,
c) Kupující pri reklamaci vyrobku predlozí platny
doklad o koupi.
Právo na odstran™ní vady vyrobku (i vsechna
prípadná dalsí práva ze Záruky) je kupující povinen
uplatnit v nejblizsím Autorizovaném servisním
stredisku. ZároveÚ musí Autorizovanému servisnímu
stredisku umoznit ov™rení existence reklamované
vady, vcetn™ odpovídajícího vyzkousení (popr.
demontáze) vyrobku, v provozní dob™ tohoto
strediska.
Kazdé právo ze Záruky je nutno uplatnit v
príslusném Autorizovaném servisním stredisku bez
zbytecného odkladu, nejpozd™ji vsak do konce
zárucní doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní stredisko posoudí oprávn™nost
reklamace a podle povahy vady vyrobku rozhodne o
zp√sobu opravy. Kupující je povinen poskytnout
Autorizovanému servisnímu stredisku soucinnost
potrebnou k prokázání uplatn™ného práva na
odstran™ní vady, k ov™rení existence reklamované
vady i k zárucní oprav™ vyrobku.
B™h zárucní doby se staví po dobu od rádného
uplatn™ní práva na odstran™ní vady do provedení
zárucní opravy Zárucní podmínky Autorizovanym
servisním strediskem, avsak jen pri spln™ní

podmínky uvedené v predchozím bodu.
Po provedení zárucní opravy je Autorizované
servisní stredisko povinno vydat Kupujícímu citelnou
kopii Opravního listu. Opravní list slouzí k
prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním
zájmu pred podpisem Opravního listu zkontrolujte
jeho obsah a kopii Opravního listu pecliv™
uschovejte.
Jestlize nebude reklamovaná vada zjist™na nebo
nejde-li o zárucní vadu, za kterou odpovídá
Prodávající, ci neposkytne-li Kupující
Autorizovanému servisnímu stredisku shora
uvedenou soucinnost, je Kupující povinen nahradit
Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu
stredisku veskeré prípadné náklady, které jim v
souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplyvající z t™chto zárucních podmínek platí
pouze na území Ceské republiky. Nevztahuje se na
opotrebení nebo poskození vyrobku (vcetn™
poskození zp√sobeného poruchami v elektrické síti,
pouzitím nevhodnych náplní, nevhodnymi
provozními podmínkami aj.), prípadny nedostatek
jakosti nebo uzitné vlastnosti ( ktery není závadou)
ani na vyrobek pouzity nad rámec b™zného
pouzíváni v domácnosti (napr. k podnikatelskym
úcel√m aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotcena práva
Kupujícího, která se ke koupi vyrobku vází podle
kogentních ustanovení zvlástních právních predpis√.
Prodávající je povinen predat Kupujícímu pri prodeji
vyrobku a na pozádání Kupujícího poskytnout mu i
kdykoli poté aktuální seznam Autorizovanych
servisních stredisek v Ceské republice, vcetn™ jejich
telefonních císel.
Jakékoli blizsí informace o Záruce a Autorizovanych
servisních strediscích poskytnou:
- prodávající,
- Electrolux Service, a to bud na telefonu:
261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o.,
Electrolux Service, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
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From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million
Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of
approx.14 billion USD in more than 150 countries around the world.

