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Informační list produktu dle delegovaného nařízení komise (EU) 
č. 1061/2010 

Značka: Bosch 

Identifikační značka modelu: WAW28740EU 

Jmenovitá kapacita bavlny: 9 kg 

Třída energetické účinnosti: A+++ 

Spotřeba energie 152 kWh/rok, odpovídá 220 pracím cyklům ve standardním programu pro 
bavlnu na 60 °C a 40 °C při plné a částečné náplni a při režimech s nízkou spotřebou 
energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus závisí na způsobu použití spotřebiče. 

Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s plnou náplní:
 0,92 kWh 
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s částečnou náplní: 
0,60 kWh 
Spotřeba energie u standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s plnou náplní: 0,42 kWh 

Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu a režimu ponechání v zapnutém 
stavu: 0,12 W / 0,43 W 

Spotřeba vody 11220 l/rok, odpovídá 220 standardním pracím cyklům s programem pro bavlnu 60 °C 
a 40 °C s p lnou a částečnou náplní. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče. 

Třída účinnosti odstřeďování B na stupnici od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost). 

Maximální otáčky při odstřeďování: 1361 ot./min. 

Zbytková vlhkost: 53 % 

Standardní programy 'bavlna 40°C Eco' a ' bavlna 60°C Eco' jsou standardní prací programy, na 
které se vztahují informace uvedené na energetickém štítku a v informačním listu. Tyto programy 
jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jsou to nejúspornější programy z 
hlediska kombinované spotřeby energie a vody. 

Doba trvání standardního programu 60 °C bavlna s plnou náplní: 280 min 

Doba trvání standardního programu 60 °C bavlna s částečnou náplní: 270 min 

Doba trvání standardního programu 40 °C bavlna s plnou náplní: 270 min 

Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 15 min 

Hladina akustického výkonu: Praní: 48 dB (A), Odstřeďování: 72 dB (A) 

Volně stojící 

Mar 2, 2016 
Robert Bosch Hausgerate GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 Monchen, Germany 
www.bosch-home.com 

http://www.bosch-home.com/


Výrobek:

Tel.:
*pouze u fyzických osob

Adresa firmy (bydliště*):

IČ:

DIČ:

Adresa firmy:

Výrobce:

Typ (E-Nr.):

Výrobní číslo (FD):

Datum prodeje:

Na výše uvedený výrobek je výrobcem poskytována záruční lhůta v délce trvání 36 měsíců.

Upozornění:  Při reklamaci tohoto modelu s prodlouženou zárukou je potřeba předložit
nejen doklad o koupi spotřebiče, ale také tento záruční list, který uživatele

opravňuje k prodloužené záruce na 3 roky od data zakoupení.

Zápisy o provedených opravách:

Dat. objed.
opravy

Datum
dokončení

Číslo
oprav. listu

Stručný popis závady

Údaje o prodejci:
Obchodní jméno (jméno a příjmení*):

Záruční list

Do  s.r.o.
10 let
záruka na motor 

Na motor výše uvedeného výrobku je výrobcem poskytována záruční lhůta v délce trvání 10 let. 

Upozornění: Při reklamaci motoru s prodlouženou zárukou je potřeba předložit
nejen doklad o koupi spotřebiče, ale také tento záruční list, který uživatele

opravňuje k prodloužené záruce na motor v délce 10 let od data zakoupení. 

Radlická 350
158 00 Praha 5

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Dovozce: BSH domácí spotřebiče s.r.o.



NOVINKA: 10 let záruka na motor
A to neříkáme jen tak. To Vám opravdu garantujeme. V případě vybraných automatických 
praček dokonce po dobu příštích 10 let.

Záruční podmínky na motor automatické pračky

Kromě obecné záruky na spotřebiče poskytujeme nyní dle níže uvedených podmínek 
také speciální záruku na motor automatické pračky WAW28740EU, zakoupené od 
01.04.2016. Zákonná odpovědnost prodejce vyplývající z běžné kupní smlouvy 
s koncovým zákazníkem tím zůstává nedotčena:

1. Odstraníme všechny závady motoru EcoSilence Drive, které byly prokazatelně
způsobené vadou materiálu a/nebo výrobní vadou.

2. Záruční doba činí 10 let a je zahájena dnem zakoupení spotřebiče prvním koncovým
zákazníkem. Záruka musí být v záruční době uplatněna u některého z našich
servisních partnerů (případně u prodejce). Předpokladem pro uplatnění záruky je
předložení originálního  dokladu o zakoupení spotřebiče či záručního listu.

3. Záruku nelze uplatnit, je-li závada motoru EcoSilence Drive způsobena nevhodným
užíváním spotřebiče, neobvyklým používáním pro domácnost, nedodržením návodu k
obsluze či montážních pokynů.

4. V případě uznání garančního nároku bude motor EcoSilence Drive dle uvážení
servisního technika na místě opraven, nebo nahrazen motorem novým. V rámci
speciální prodloužené záruky pak zaniká nárok na výměnu celého spotřebiče.
Vyměněné náhradní díly se stávají majetkem společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

5. Garanční oprava motoru EcoSilence Drive pak v rámci této speciální záruky (po
uplynutí zákonné záruky) nezpůsobuje zahájení nové záruční doby, ani její prodloužení.

6. Další nároky, zvláště pak na náhradu škod vzniklých mimo spotřebič, jsou vyloučeny,
nevyplývá-li taková odpovědnost přímo ze zákona.

Tyto záruční podmínky platí pro motor EcoSilence Drive, který je součástí výše 
uvedené pračky, zakoupené  v České republice.

BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Radlická 350

158 00 Praha 5
Česká republika

WAW28740EU



Záru ní podmínky
spole nosti BSH domácí spot ebi e s.r.o. 

1. Záruka

2. Po izovací doklad a záru ní list

3. Uplatn ní záruky



4. Neoprávn nost reklamace

5. Náhradní díly

6. Pozáru ní servis

7. Rozší ená záruka nad rámec zákona

8. Upozorn ní pro prodejce

9. Ochrana osobních údaj

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobk

Ujišt ní dovozce o vydání prohlášení o shod
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Vaša nová práčka

Rozhodli ste sa pre kúpu práčky 
značky Bosch.

Venujte, prosím, niekoľko minút 
svojho času prečítaniu a zoznámeniu 
sa s prednosťami svojej práčky.

Pre zaistenie vysokej kvality značky 
Bosch bola pri každej práčke 
opúšťajúcej náš podnik vykonaná 
starostlivá kontrola funkcie 
a bezchybného stavu.

Iné informácie k našim výrobkom, 
príslušenstvu, náhradným dielom 
a servisu nájdete na našich 
internetových stránkach 
www.bosch-home.com alebo sa 
môžete obrátiť na náš zákaznícky 
servis.

Ak popisuje návod na použitie 
a inštaláciu rôzne modely, bude na 
zodpovedajúcich miestach v texte 
upozornené na príslušné rozdiely.

Práčku uveďte do prevádzky až 
po prečítaní tohto návodu 
na použitie a inštaláciu.

Pravidlá zobrazenia

: Pozor!

Táto kombinácia symbolu
a výstražného slova upozorňuje 
na eventuálne nebezpečnú situáciu. 
Nedodržanie pokynov môže mať 
za následok smrť alebo poranenie. 

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje 
na eventuálne nebezpečnú situáciu. 
Nedodržaním pokynov môže dôjsť 
k škodám na majetku alebo 
životnom prostredí. 

Upozornenie/tip

Pokyny na optimálne používanie 
spotrebiča/užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulačné kroky sú označené 
číslicami alebo písmenami.

■ / -

Výpisy sú označené štvorčekom 
alebo pomlčkou.
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8 Použitie podľa určenia
esu dednetnI■ Tento spotrebič je určený len  

na súkromné domáce použitie.
■ Tento spotrebič neinštalujte ani

nepoužívajte na miestach, kde by
mohol byť vystavený mrazu alebo
vonkajším podmienkam. Vzniká tu
riziko poškodenia spotrebiča
následkom zamŕzania zvyškovej
vody. Pokiaľ dôjde k zamrznutiu
hadice, môže dôjsť k jej
popraskaniu alebo puknutiu.

■ Tento spotrebič sa môže používať
iba na pranie domácej bielizne
zahŕňajúcej v práčke prateľnú
bielizeň a ručne prateľné vlnené
tkaniny (pozrite štítok na
spotrebiči). Používanie spotrebiča
na akékoľvek iné účely nespadá
do okruhu jeho zamýšľaného
určenia a je zakázané.

■ Tento spotrebič je vhodný
na pripojenie k prívodu studenej
vody a na používanie komerčne
dostupných pracích prostriedkov a
aviváží (ktoré sú vhodné na použitie
v automatických práčkach).

■ Tento spotrebič je určený
na používanie do maximálnej
výšky 4 000 metrov nad morom.

Pred uvedením spotrebiča do prevádzky:
Skontrolujte, či spotrebič nevykazuje 
viditeľné poškodenie. Spotrebič 
neuvádzajte do prevádzky, pokiaľ je 
poškodený. Pokiaľ by ste mali 
akékoľvek problémy, kontaktujte, 
prosím, svojho odborného predajcu 
alebo zákaznícky servis.
Prečítajte si tento návod na použitie 
a inštaláciu a všetky ďalšie informácie 
dodané spolu so spotrebičom 
a postupujte podľa nich.
Dokumenty si ponechajte na ďalšie 
použitie alebo pre ďalších vlastníkov 
spotrebiča.
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( Bezpečnostné pokyny
Safety instructionsNasledujúce bezpečnostné 
informácie a varovania slúžia 
pre vašu ochranu 
pred zranením a poškodením 
majetku vo vašom okolí.
V každom prípade je 
pri inštalácii, údržbe, 
čistení a prevádzkovaní 
spotrebiča dôležité 
dodržiavať bezpečnostné 
opatrenia a postupovať 
so všetkou pozornosťou.
Deti/ľudia/domáci 
maznáčikovia
:Pozor
Smrteľné nebezpečenstvo!
Deti a iné osoby, ktoré nie sú 
schopné odhadnúť riziká 
spojené s používaním 
spotrebiča, sa môžu zraniť 
alebo sa môžu dostať do 
situácie ohrozujúcej ich život. 
Preto nezabudnite:
■ Deti staršie ako 8 rokov

a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi
schopnosťami alebo
s nedostatkom vedomostí
a skúseností na správne
a bezpečné ovládanie
spotrebiča, smú spotrebič
ovládať iba pod dohľadom
alebo musia byť poučené
o bezpečnom používaní
spotrebiča a pochopili 
riziká, ktoré z použitia 
vyplývajú.

■ Deťom nedovoľte, aby
spotrebič bez dozoru čistili
alebo udržiavali.

■ Nepúšťajte k spotrebiču
deti mladšie ako 3 roky
a domácich maznáčikov.

■ Pokiaľ sa v okolí spotrebiča
nachádzajú deti alebo iné
osoby, ktoré nedokážu
odhadnúť príslušné riziká,
neponechávajte spotrebič
bez dozoru.

:Pozor
Smrteľné nebezpečenstvo! 
Deti sa môžu vnútri 
spotrebiča uzamknúť 
a dostať sa tak do život 
ohrozujúcej situácie.
■

■

Spotrebič neumiestňujte 
za dvere, pretože spotrebič 
môže spôsobiť zatarasenie 
dverí a celkom znemožniť 
ich otvorenie.
Po ukončení životnosti 
spotrebiča najprv odpojte 
napájací kábel zo zásuvky 
a až potom ho môžete 
odrezať od spotrebiča 
a zničiť poistku 
na dvierkach spotrebiča.

■ So spotrebičom sa nesmú
hrať deti.
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:Pozor
Nebezpečenstvo udusenia!
Pokiaľ necháte deti aby sa 
hrali s baliacou/plastovou 
fóliou, mohli by sa do nej 
zamotať, pretiahnuť si ju cez 
hlavu a udusiť sa. Uchovávajte 
baliace materiály, plastové 
fólie a súčasti balenia mimo 
dosahu detí.
:Pozor 
Riziko otravy!
Pracie prostriedky a aviváže 
môžu v prípade požitia 
spôsobiť otravu. Pokiaľ by 
došlo k nechcenému požitiu, 
vyhľadajte lekársku pomoc. 
Uchovávajte pracie 
prostriedky a aviváže mimo 
dosahu detí.
:Pozor
Nebezpečenstvo popálenia!
Pri praní pri vysokých 
teplotách sa sklo vo dvierkach 
spotrebiča ohrieva na vysokú 
teplotu. Zabezpečte, aby sa 
deti nemohli horúcich dvierok 
dotknúť.
:Pozor
Nebezpečenstvo 
podráždenia očí/pokožky!
Pri kontakte s pracími 
prostriedkami a avivážou 
môže dôjsť k podráždeniu 
očí/pokožky. Pokiaľ sa prací 
prostriedok alebo aviváž 
dostane do očí/na pokožku, 
dôkladne ich opláchnite. 
Uchovávajte pracie 
prostriedky a aviváže mimo 
dosahu detí.

Inštalácia
:Pozor 
Nebezpečenstvo zásahu
prúdom/nebezpečenstvo 
požiaru/nebezpečenstvo 
vzniku hmotnej škody/
poškodenia spotrebiča!
Pokiaľ nebude spotrebič 
správne nainštalovaný, môže 
dôjsť k nebezpečným 
situáciám. Skontrolujte, že:
■ Napätie siete, ku ktorej je

pripojená zásuvka,
zodpovedá menovitému
napätiu uvedenému
na spotrebiči (jeho
typovom štítku). Príkon
a požadované poistkové
istenie sú uvedené
na typovom štítku.

■ Spotrebič je pripojený
výhradne k zdroju
striedavého prúdu
pomocou správne
nainštalovanej a uzemnenej
zásuvky v súlade
s národnými predpismi.

■ Sieťová zástrčka a uzemnená
zásuvka vzájomne
zodpovedajú a systém
uzemnenia bol správne
nainštalovaný.

■ Prierez kábla je dostatočný.
■ Sieťová zástrčka je za

každých okolností prístupná.
■ V prípade použitia

ochranného vodiča
s ističom používajte iba taký,
ktorý je označený takto: z.
Jedine toto označenie je
zárukou, že spĺňa všetky
platné predpisy.
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:Pozor 
Nebezpečenstvo zásahu
prúdom/nebezpečenstvo  
požiaru/vzniku hmotnej  
škody/poškodenia  
spotrebiča!
Pokiaľ by došlo k upraveniu 
alebo poškodeniu prívodného 
kábla, môže následkom toho 
dôjsť k zásahu elektrickým 
prúdom, skratu alebo požiaru 
kvôli prehriatiu. Prívodný 
kábel nesmie byť zauzlený, 
priškripnutý ani upravený 
a nesmie sa dostať do 
kontaktu so zdrojmi tepla.
:Pozor
Nebezpečenstvo požiaru/
poškodenia spotrebiča! 
Používanie predlžovacích 
káblov alebo káblov
s viacnásobnými zásuvkami 
môže spôsobiť požiar kvôli 
prehriatiu alebo skratu.
Spotrebič pripojte priamo 
k uzemnenej a riadne 
nainštalovanej zásuvke.
Nepoužívajte predlžovacie 
káble ani káble 
s viacnásobnými zásuvkami.
:Pozor
Nebezpečenstvo zranenia/
vzniku hmotnej škody/
poškodenia spotrebiča!
■ Spotrebič môže za chodu

vibrovať alebo sa posúvať
a môže tak spôsobiť
zranenie alebo hmotnú
škodu.

■ Pokiaľ by ste spotrebič
pri jeho zdvíhaní alebo
presúvaní uchopili za jeho
vyčnievajúce súčasti (napr.
dvierka spotrebiča), môže
dôjsť k ich zlomeniu
a spôsobeniu zranenia.
Pri presúvaní spotrebiča sa
ho nesnažte uchopiť
za vyčnievajúce časti.

:Pozor
Nebezpečenstvo zranenia!
■ Spotrebič je veľmi ťažký.

Jeho zdvíhaním si môžete
spôsobiť zranenie.
Spotrebič nezdvíhajte
sami.

Risk of i■ Spotrebič má ostré hrany,
o ktoré si môžete poraniť
ruky. Nesnažte sa spotrebič 
uchopiť za ostré hrany. 
Na zdvíhanie použite 
ochranné rukavice.

Risk of i■ Pokiaľ nie sú hadice
a prívodné káble správne 
nasmerované, môžu 
predstavovať riziko 
zakopnutia a následného 
zranenia. Nasmerujte hadice 
a káble tak, aby nemohlo 
dôjsť k zakopnutiu.

Umiestnite spotrebič 
na čistú, rovnú a stabilnú 
plochu a pomocou 
vodováhy nastavte jeho 
skrutkovacie nožičky tak, 
aby bol spotrebič 
v rovnováhe.



Bezpečnostné pokyny sk

9

Pozor!
Hmotná škoda/
poškodenie spotrebiča
■ Pokiaľ je tlak vody príliš

vysoký alebo príliš nízky,
spotrebič nemusí správne
fungovať a môže dôjsť
k poškodeniu spotrebiča
alebo inej hmotnej škode.
Skontrolujte, či je tlak vody
v sieti aspoň 100 kPa (1 bar)
a nepresahuje 1 000 kPa
(10 bar).

■ Pokiaľ dôjde k upraveniu
alebo zničeniu hadíc, môže
to mať za následok
poškodenie spotrebiča
alebo inú hmotnú škodu. 
Hadica nesmie byť zauzlená, 
stlačená, upravená ani
preseknutá.

■ Pokiaľ na pripojenie vody
použijete hadicu dodanú
iným dodávateľom, môže to
spôsobiť poškodenie
spotrebiča alebo inú hmotnú
škodu. Používajte iba hadice
dodané spolu
so spotrebičom alebo
originálne náhradné hadice.

Material damage/damage to the appliance

■ Spotrebič je na účely
prepravy zaistený
blokovacími prvkami.
Pokiaľ blokovacie prvky
určené na prepravu
spotrebiča pred jeho
uvedením do prevádzky
neodstránite, môžu
spôsobiť poškodenie
spotrebiča. Pred prvým
použitím spotrebiča je
absolútne nevyhnutné
odstrániť všetky blokovacie
prvky slúžiace iba na
prepravu. Tieto blokovacie
prvky uschovajte oddelene.
V prípade ďalšej prepravy
je dôležité tieto blokovacie
prvky opäť na spotrebič
namontovať, aby
v priebehu prepravy
nedošlo k poškodeniu
spotrebiča.
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Obsluha spotrebiča

:Pozor
Nebezpečenstvo explózie/
požiaru! 
Bielizeň, ktorá už bola vopred 
ošetrená čistiacimi 
prostriedkami, ktoré 
obsahujú rozpúšťadlá, napr. 
odstraňovače škvŕn/čistiace 
rozpúšťadlá, môže spôsobiť
v bubne explóziu. Bielizeň 
pred vložením do práčky 
dôkladne prepláchnite čistou 
vodou.
:Pozor 
Riziko otravy!
Z čistiacich prostriedkov, 
ktoré obsahujú rozpúšťadlá, 
napr. čistiace rozpúšťadlá, 
môžu unikať jedovaté výpary.
Nepoužívajte čistiace 
prostriedky, ktoré obsahujú 
rozpúšťadlá.
:Pozor
Nebezpečenstvo zranenia!
■ V prípade, že by ste sa

o dvierka spotrebiča
opierali alebo si na ne 
sadali, môžete spôsobiť 
prevrátenie spotrebiča 
a privodiť si zranenie. 
O otvorené dvierka 
spotrebiča sa neopierajte.

Risk of i■ Pokiaľ by ste stúpali na 
spotrebič, jeho horná doska 
by sa mohla prelomiť 
a mohli by ste si privodiť 
zranenie. Na spotrebič 
nelezte.

■ Pokiaľ by ste siahali
do stále sa točiaceho
bubna, vystavujete sa
riziku zranenia rúk.
Počkajte, kým sa bubon
neprestane točiť.

:Pozor
Nebezpečenstvo oparenia!
Pranie pri vysokých teplotách 
môže predstavovať riziko 
oparenia, pokiaľ by ste sa 
dostali do kontaktu 
s horúcim roztokom 
čistiaceho prostriedku (napr. 
pri vylievaní horúceho roztoku 
čistiaceho prostriedku 
do umývadla). Do roztoku 
čistiaceho prostriedku 
nesiahajte.

:Pozor 
Nebezpečenstvo 
podráždenia dýchacích 
ciest/očí! 
Tento spotrebič ponúka 
programy, ktoré používajú 
aktívny kyslík. Aktívny kyslík 
môže spôsobiť podráždenie 
sliznice a privodiť slzenie 
očí. Neotvárajte dvierka 
spotrebiča pomocou 
núdzového odblokovania, 
kým stále beží program 
využívajúci aktívny kyslík. 
Počkajte, kým sa dvierka 
spotrebiča samé 
neodblokujú.
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:Pozor
Nebezpečenstvo 
podráždenia očí/pokožky!
V prípade otvorenia 
zásobníka na prací 
prostriedok v priebehu 
prania môže dôjsť 
k vystreknutiu pracieho 
prostriedku a aviváže.
Pokiaľ sa prací prostriedok 
alebo aviváž dostane do očí/
na pokožku, dôkladne ich 
opláchnite. Pokiaľ by došlo 
k nechcenému požitiu, 
vyhľadajte lekársku pomoc.
Pozor!
Hmotná škoda/
poškodenie spotrebiča
■ Pokiaľ množstvo bielizne

v práčke presiahne
maximálnu kapacitu, je
možné, že práčka nebude
správne fungovať alebo
môže dôjsť k poškodeniu
spotrebiča alebo inej
hmotnej škode. Je nutné
maximálnu kapacitu
množstva bielizne
neprekračovať. Vždy
skontrolujte, že ste
dodržali maximálnu
kapacitu množstva bielizne
uvedenú pri každom
programe.
 ~ Strana 30

Material■ Pokiaľ do spotrebiča 
nadávkujete nesprávne 
množstvo pracieho alebo 
čistiaceho prostriedku, 
môže dôjsť k poškodeniu 
spotrebiča alebo inej 
hmotnej škode.

Čistenie/údržba
:Pozor
Smrteľné nebezpečenstvo! 
Spotrebič je zapojený 
do elektrickej siete. Pokiaľ 
by ste prišli do kontaktu 
s časťami pod napätím, 
vystavujete sa 
nebezpečenstvu zásahu 
elektrickým prúdom. Preto 
nezabudnite:
■ Spotrebič vypnite. Odpojte

spotrebič od zdroja
napätia (vypojte spotrebič
zo zásuvky).

■ Na zástrčku napájacieho
kábla nikdy nesiahajte
mokrými rukami.

■ Pri vyberaní zástrčky
napájacieho kábla zo zásuvky
vždy uchopte kábel
za zástrčku a neťahajte
za napájací kábel, pretože by
mohlo dôjsť k jeho
poškodeniu.

■ Na spotrebiči ani jeho
prvkoch nevykonávajte
žiadne technické úpravy.

■ Opravy a iné zásahy do
spotrebiča môžu vykonávať
iba pracovníci nášho
zákazníckeho servisu alebo
odborný elektroinštalatér. To
isté platí pre (prípadnú)
výmenu napájacieho kábla.

■ Náhradný napájací kábel je
možné objednať v našom
zákazníckom servise.

Pracie prostriedky/aviváže/
čistiace prostriedky 
a zmäkčovadlá používajte 
v súlade s pokynmi 
výrobcu.
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:Pozor 
Riziko otravy!
Z čistiacich prostriedkov, 
ktoré obsahujú rozpúšťadlá, 
napr. čistiace rozpúšťadlá, 
môžu unikať jedovaté výpary.
Nepoužívajte čistiace 
prostriedky, ktoré obsahujú 
rozpúšťadlá.
:Pozor 
Nebezpečenstvo zásahu
prúdom/nebezpečenstvo 
vzniku hmotnej škody/
poškodenia spotrebiča!
Pokiaľ sa do spotrebiča 
dostane vlhkosť, môže dôjsť 
ku skratu! Na čistenie svojho 
spotrebiča nikdy 
nepoužívajte tlakový ani 
parný čistič.
:Pozor
Nebezpečenstvo zranenia/
nebezpečenstvo vzniku 
hmotnej škody/poškodenia 
spotrebiča!
Používanie náhradných dielov 
a príslušenstiev dodaných
dodávateľom inej značky je 
nebezpečné a môže spôsobiť 
zranenie, poškodenie 
spotrebiča a iné hmotné 
škody. Z dôvodov bezpečnosti 
používajte iba originálne 
náhradné diely 
a príslušenstvo.

Pozor!
Hmotná škoda/poškodenie 
spotrebiča
Čistiace prostriedky
a prostriedky určené
na ošetrenie pred praním 
(napr. odstraňovače škvŕn, 
spreje na predpranie atď.)
môžu pri kontakte
s povrchom spotrebiča 
spôsobiť jeho poškodenie. 
Preto:
■ Nedovoľte, aby sa tieto

prostriedky dostali
do kontaktu s povrchmi
spotrebiča.

■ Spotrebič čistite iba vodou
a jemnou vlhkou
handričkou.

■ Všetky pozostatky pracích
práškov, sprejov a pod.
okamžite odstráňte.
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7Ochrana životného 
prostredia 

Environmental protectionBalenie/použitý spotrebič

Úsporné odporúčania

■ Spotrebič vždy naplňte
maximálnym množstvom bielizne
podľa príslušného programu.
Prehľad programov ~ Strana 30

■ Bežne zašpinenú bielizeň
perte bez predprania.

■ Pri praní ľahko a bežne zašpinenej
bielizne môžete ušetriť energiu
i pracie prostriedky. ~ Strana 29

■ Zvolené teploty by mali
zodpovedať teplotám uvedeným
na informačných štítkoch
na textile. Teploty použité
v spotrebiči sa môžu od nich líšiť,
aby bol zaručený optimálny pomer
úspory energie a výsledku prania.

■ Informácie o spotrebe energie
a vody:  ~ Strana 27
Displeje poskytujú informácie
o relatívnej úrovni spotreby
energie a vody zvolených 
programov. Čím viac kontrolka 
svieti, tým vyššia je spotreba 
príslušného programu. Vďaka 
tomu môžete pri vyberaní 
nastavenia programu porovnať 
úrovne spotreby rôznych 
programov a rozhodnúť sa pre 
vhodné nastavenie programu 
úspory energie a vody.

■ Režim úspory energie:
Podsvietenie displeja sa vypne
po niekoľkých minútach a začne
blikať tlačidlo A. Pre aktiváciu
podsvietenia stlačte akékoľvek
tlačidlo. Režim úspory energie
nebude aktivovaný, pokiaľ beží
nejaký program.

■ Automatické vypnutie: Pokiaľ nie
je spotrebič používaný dlhší čas,
môže sa pred začatím programu
a po dokončení programu
automaticky vypnúť s cieľom
úspory energie. Pre opätovné
zapnutie spotrebiča stlačte hlavné
tlačidlo. Funkcia Zapnutie/
vypnutie ~ Strana 43

■ Ak sa bielizeň následne suší
v sušičke, zvoľte rýchlosť
odstredenia podľa pokynov
výrobcu sušičky.

) Obal zlikvidujte ekologickým 
spôsobom. Tento spotrebič
je označený v súlade 
s európskou smernicou
2012/19/EU, ktorá sa týka 
použitých elektrických
a elektronických spotrebičov 
(elektrický a elektronický 
odpad – WEEE).
Táto smernica stanovuje 
rámec pre odber a recykláciu 
starých spotrebičov platný
v celej Európskej únii.
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5 Inštalácia
      a pripojenie 

ng and connectingRozsah dodávky
Upozornenie: Skontrolujte spotrebič, 
či pri preprave nedošlo k žiadnemu 
poškodeniu. Poškodený spotrebič 
nikdy nepoužívajte. V prípade 
akýchkoľvek reklamácií kontaktujte 
svojho predajcu, od ktorého ste 
spotrebič zakúpili, alebo zákaznícky 
servis. ~ Strana 52

Okrem toho je potrebná svorka na 
hadicu (s priemerom 24 – 40 mm,
k dispozícii u odborných predajcov)
na pripojenie odtokovej hadice 
k sifónu.

Užitočné nástroje

■ Vodováha na vyrovnanie
■ Kľúč s:

– WAF13 na uvoľnenie
prepravných konzol a

– WAF17 na vyrovnanie
nožičiek spotrebiča

( Napájací kábel 
0 Vrecúško:

■ Pokyny na inštaláciu
a prevádzku

■ Adresár pobočiek
zákazníckeho servisu*

■ Záručný list*
■ Viečka na otvory

po odstránení
prepravných konzol

■ Adaptér tesniacich
podložiek z 21 mm = ½"
na 26,4 mm = ¾" *

8 Prívodná hadica pre modely 
Aqua-Stop

@ Odtoková hadica
H Koleno na zaistenie 

odtokovej hadice*
P Prívodná hadica pre štandardné/

Aqua-Stop modely
* podľa príslušného modelu
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Bezpečnostné pokyny

:Pozor
Nebezpečenstvo zranenia!
■ Automatická práčka je veľmi

ťažká. Pri jej zdvíhaní alebo 
preprave je dôležitá opatrnosť.

■ Pokiaľ sa práčka zdvíha
za vyčnievajúce súčasti (napr. 
dvierka práčky), môžu sa 
komponenty odlomiť a spôsobiť 
zranenie. Nezdvíhajte práčku 
za vyčnievajúce súčasti.

■ Pokiaľ nie sú hadice a prívodné
káble správne vedené, hrozí 
nebezpečenstvo zakopnutia 
alebo úderu elektrickým 
prúdom. Hadice a káble veďte 
tak, aby ste vylúčili riziko 
zakopnutia.

Pozor! 
Poškodenie spotrebiča 
Zamrznuté hadice môžu prasknúť/
puknúť. Neinštalujte práčku
v miestach vystavených mrazu ani 
vonku.
Pozor!
Poškodenie vodou
Pripojenia prívodnej a odtokovej 
hadice sú pod vysokým tlakom vody. 
Aby ste predišli úniku vody alebo 
poškodeniu vodou, dodržujte 
pokyny uvedené v tejto kapitole.
Upozornenie

■ Okrem týchto bezpečnostných
informácií môžu mať špeciálne 
požiadavky miestni dodávatelia 
vody a elektriny.

■ V prípade pochybností si
nechajte spotrebič pripojiť 
špecialistom.

Umiestnenie spotrebiča 
Upozornenie: Práčka musí byť 
stabilná, aby sa nemohla pohybovať.

■ Plocha na inštaláciu musí byť pevná
a rovná.

■ Nie sú vhodné mäkké podlahy/
podlahové krytiny.

Inštalácia spotrebiča na 
podložku alebo drevenú 
trámovú podlahu
Pozor!
Poškodenie spotrebiča
Práčka môže „cestovať“ a pri 
odstreďovaní sa môže prevrátiť. 
Nožičky spotrebiča sa musia zaistiť 
upevňovacími konzolami. 
Objednávacie č. WMZ 2200, WX 
9756, Z 7080X0

Upozornenie: V prípade inštalácie 
automatickej práčky na trámovej 
podlahe:
■ inštalujte ju pokiaľ možno v rohu
■ a na vodeodolnej doske (s hrúbkou

min. 30 mm), ktorá je pevne
priskrutkovaná k podlahe.

Inštalácia spotrebiča na 
podstavec so zásuvkou 
Objednávacie č. podstavca: WMZ 
20490, WZ 20490, WZ 20510, 
WZ 20520
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Zabudovanie spotrebiča do
kuchynskej linky
:Pozor
Smrteľné nebezpečenstvo!Pokiaľ 
by ste sa dotkli častí 
pod napätím, vystavujete sa 
nebezpečenstvu zásahu elektrickým 
prúdom.
Neodstraňujte kryciu dosku.
Upozornenie
■ Požadovaná šírka vstavaného

priestoru je 60 cm.
■ Práčku inštalujte iba pod súvislú

pracovnú dosku, ktorá je pevne 
spojená s ostatným nábytkom.

Odstránenie prepravných 
poistiek
Pozor! 
Nebezpečenstvo poškodenia 
spotrebiča
■ Spotrebič je na prepravu zaistený

pomocou prepravných poistiek. 
Ak nie sú prepravné poistky 
odstránené, môže sa pri prevádzke 
spotrebiča poškodiť napr. bubon. 
Pred prvým použitím spotrebiča sa 
presvedčte, že ste celkom 
odstránili všetky prepravné 
poistky. Uložte poistky 
na bezpečnom mieste.

■ Aby ste zabránili poškodeniu
spotrebiča pri prípadnej budúcej 
preprave, musíte naň vopred 
upevniť prepravné poistky.

Upozornenie: Skrutky a objímky 
uložte na bezpečnom mieste.

1. Hadice vyberte z držiakov.

2. Pomocou skrutkovača
odskrutkujte a odstráňte všetky
štyri skrutky prepravných poistiek
(WAF 13). Odstráňte objímky.
S týmto cieľom uvoľnite kábel
z držiakov.

3. Nasaďte kryty. Upevnite kryty na
mieste zatlačením na príchytky.
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Dĺžka hadice a kábla

■ Pripojenie na ľavej strane

■ Pripojenie na pravej strane

Tip: Ďalej uvedené príslušenstvo je 
k dispozícii u špecializovaných 
predajcov/v našom zákazníckom 
servise:
■ Nadstavec na Aqua-Stop

a hadica prívodu studenej vody 
(približne 2,5 m); objednávacie 
č. WM Z2380, WZ 10130, 
CZ 11350, Z 7070X0

■ Dlhšia prívodná hadica
(približne 2,2 m) 
pre štandardný model; číslo 
jednotlivej časti pre zákaznícky 
servis: 00353925
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Prívod vody

:Pozor!
Smrteľné nebezpečenstvo!
Pokiaľ by ste sa dotkli častí 
pod napätím, vystavujete sa 
nebezpečenstvu zásahu elektrickým 
prúdom.
Neponárajte bezpečnostný ventil 
Aqua-Stop do vody (vnútri sa 
nachádza elektrický ventil).

Upozornenie
■ Práčku používajte výhradne

so studenou vodou.
■ Nepripájajte spotrebič ku kohútiku

s teplou a studenou vodou
z nízkotlakového bojlera.

■ Nepoužívajte použitú prívodnú
hadicu. Používajte iba dodanú
prívodnú hadicu alebo takú, ktorú
získate u autorizovaného
odborného predajcu.

■ Prívodnú hadicu nezamotávajte ani
ju nestláčajte.

■ Prívodnú hadicu neupravujte
(neskracujte, neprerezávajte),
inak už nemusí byt zaručená jej
pevnosť.

■ Skrutkové pripojenia dotiahnite
iba ručne. Ak sú skrutkové
pripojenia dotiahnuté príliš pevne
pomocou náradia (kliešte), závity
sa môžu poškodiť.

■ Pri pripojení ku kohútiku s 21 mm
= ½", najprv upevnite adaptér*
s tesniacou podložkou od 21 mm
= ½" do 26,4 mm = ¾".

* dodané podľa príslušného modelu

Optimálny tlak vody v sieti

Min.100 kPa (1 bar)
Max. 1000 kPa (10 bar)
Pri otvorení kohúta by mal byť 
prietok vody najmenej 8 l/min.
Ak je tlak vody vyšší ako táto 
hodnota, musí sa nainštalovať 
redukčný ventil.

Pripojenie
Pripojte prívodnú hadicu
k vodovodnému kohútiku (26,4 mm
= ¾") a k spotrebiču (nie je nutné 
pri modeloch Aqua-Stop, kde je už 
nainštalovaná permanentne):

■ Model: Štandardný

■ Model: Aqua-Secure

■ Model: Aqua-Stop

Upozornenie: Opatrne otočte 
tesnosť v miestach spojov.
Skrutkové spoje sú pod tlakom 
vody v sieti.
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Odtok vody

:Pozor!
Nebezpečenstvo oparenia!
Pranie pri vysokých teplotách môže 
predstavovať riziko oparenia, pokiaľ 
by ste sa dostali do kontaktu 
s horúcou vodou (napr. pri vylievaní 
horúcej vody do umývadla). 
Do horúcej vody nesiahajte.
Pozor!
Nebezpečenstvo poškodenia vodou 
Pokiaľ odtoková hadica vykĺzne 
z umývadla alebo zo spoja vplyvom 
veľkého tlaku vody počas 
vypúšťania, môže vytekajúca 
voda spôsobiť škody.
Zaistite odtokovú hadicu, aby 
nemohla vykĺznuť.
Pozor!
Poškodenie spotrebiča/tkanín 
Pokiaľ je koniec odtokovej hadice 
ponorený do vypúšťanej vody, môže 
dôjsť k spätnému nasatiu vody 
do spotrebiča a k poškodeniu 
spotrebiča/tkanín.
Skontrolujte, že:
■ Zátka v umývadle nebráni

vypúšťaniu.
■ Koniec odtokovej hadice nie je

ponorený do vypúšťanej vody.
■ Voda odteká dostatočne

rýchlo.
Upozornenie: Prívodnú hadicu 
nezamotávajte ani ju pozdĺžne 
nezaťažujte.

Pripojenie

■ Vypúšťanie vody do umývadla

■ Vypúšťanie vody do sifónu
Spojovací bod musí byť zaistený
pomocou hadicovej spony
s priemerom 24 – 40 mm
(k dispozícii u špecializovaných
predajcov).

■ Vypúšťanie vody do plastovej
rúrky s gumovou objímkou
do kanalizácie
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Vyrovnanie spotrebiča
Vyrovnajte spotrebič pomocou 
vodováhy. Nesprávne vyrovnanie 
môže spôsobiť hlasný hluk, vibrácie 
a „cestovanie“ spotrebiča.

1. Povoľte poistné matice kľúčom
WAF17 otáčaním v smere
hodinových ručičiek.

2. Skontrolujte vyrovnanie práčky
vodováhou a v prípade potreby
upravte. Zmeňte výšku otáčaním
nožičiek spotrebiča. Všetky štyri
nožičky spotrebiča musia pevne
stáť na podlahe.

3. Poistné matice na všetkých
štyroch nožičkách spotrebiča
musia byť pevne dotiahnuté ku
krytu pomocou vhodného kľúča
WAF17. Pritom držte pevne nohu
a neupravujte jej výšku.
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Elektrické pripojenie

:Pozor!
Smrteľné nebezpečenstvo!
Pokiaľ by ste sa dotkli častí 
pod napätím, vystavujete sa 
nebezpečenstvu zásahu elektrickým 
prúdom.
■ Na zástrčku napájacieho kábla

nikdy nesiahajte ani ju nedržte
mokrými rukami.

■ Prívodný kábel vyťahujte iba za
zástrčku a nikdy nie za kábel,
pretože by sa mohol poškodiť.

■ Nikdy neodpájajte elektrickú
zástrčku počas prevádzky
spotrebiča.

Dodržujte ďalej uvedené informácie 
a zaistite nasledujúce podmienky:
Upozornenie
■ Sieťové napätie a napätie uvedené

na práčke (typovom štítku) musí
byť rovnaké. Príkon a požadované
poistkové istenie sú uvedené
na typovom štítku.

■ Práčka je pripojená výhradne
k prívodu striedavého prúdu
pomocou správne inštalovanej,
uzemnenej zásuvky.

■ Elektrická zástrčka pasuje do zásuvky.
■ Prierez kábla je dostatočný.
■ Je správne nainštalovaná

uzemňovacia sústava.
■ Prívodný kábel vymieňa iba

kvalifikovaný elektrikár (keď je to
nutné). Náhradné prívodné káble sú
k dispozícii v zákazníckom servise.

■ Nie je použitých niekoľko zástrčiek/
konektorov alebo predlžovacích
káblov.

■ Pokiaľ je použitý ochranný vodič
s ističom, je použitý iba typ
s vyobrazeným symbolom
z. Iba tento symbol zaručuje
zhodu s aktuálne platnými 
predpismi.

■ Sieťová zástrčka je za každých
okolností prístupná.

■ Prívodný kábel nie je zalomený,
stlačený, upravovaný ani prerezaný.

■ Prívodný kábel nie je v kontakte
so zdrojom tepla.
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Pred prvým použitím 
spotrebiča
Pred opustením nášho podniku bola 
práčka dôkladne testovaná. Aby ste 
z výrobku odstránili možné 
pozostatky a vodu, ktoré v práčke 
po testovaní zostali, spustite najprv 
prací cyklus bez bielizne.
Upozornenie
■ Práčka musí byť správne

inštalovaná a pripojená.
Od ~ Strany 14

■ Nikdy nepoužívajte poškodený
spotrebič. Informujte
zákaznícky servis.

Príprava:
1. Skontrolujte spotrebič.
2. Odstráňte ochrannú fóliu

z ovládacieho panelu.
3. Zapojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
4. Otvorte prívod vody.

Zapnite program bez bielizne:
1. Zapnite spotrebič.
2. Zavrite dvierka (nevkladajte

žiadnu bielizeň).
3. Zvoľte program na

Čistenie bubna Û Drum clean
(Starostlivosť o bubon) 90 °C.

4. Otvorte zásobník na prací
prostriedok.

5. Nalejte približne 1 liter vody
do zásobníka II.

6. Nasypte bežný prací prášok
do zásobníka II.
Upozornenie: Aby ste zabránili
peneniu, použite iba polovičnú
dávku pracieho prostriedku
odporúčanú výrobcom.
Nepoužívajte pracie prostriedky
určené na vlnu alebo jemnú
bielizeň.

7. Zavrite zásobník na prací prostriedok.
8. Stlačte tlačidlo A.
9. Na konci programu spotrebič

vypnite.
Teraz je vaša práčka pripravená 
na používanie.
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Preprava
Napr. pri sťahovaní.

Príprava:
1. Zavrite prívod vody.
2. Znížte tlak vody v prívodnej hadici:

~ Strana 47;
Čistenie a údržba
- filter v prívode vody je upchatý.

3. Odpojte práčku od napätia.
4. Vypustite zvyšnú vodu:

~ Strana 46;
Čistenie a údržba
- čerpadlo je upchaté, núdzové
vypustenie vody

5. Odstráňte hadice.

Nasadenie prostriedkov na 
zaistenie pri preprave:
1. Odstráňte kryty a uložte ich

na bezpečné miesto.
V prípade potreby použite 
skrutkovač.

2. Umiestnite všetky štyri objímky.
Upnite napájací kábel bezpečne do
držiakov. Vložte skrutky
prepravných poistiek a dotiahnite
ich pomocou kľúča (WAF 13).

Inštalácia a pripojenie 

Skôr, ako spotrebič opäť zapnete:

Upozornenie

■ Prepravné konzoly je nutné
odstrániť.

■ Nalejte približne 1 liter vody
do priehradky II, zvoľte program 
Drain (Odčerpanie) a spustite 
ho. Tým zaistíte, aby v priebehu 
ďalšieho prania prací prostriedok 
zbytočne neodtekal do odpadu.
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Y Hlavné body v stručnosti
feirb ni stniop niMa

--------

1 @ @ @

Zapojte zástrčku 
do siete. Otvorte 
prívod vody.

Otvorte dvierka 
práčky.

Spotrebič 
zapnite 
tlačidlom #.

Zvoľte program, 
napríklad program 
na bavlnené tkaniny 
i Cottons(Bavlna)

-------- 

2 @ @ @

Vytrieďte 
bielizeň.

Dodržte max.
množstvo bielizne 
uvedené na 
displeji (podľa 
príslušného 
modelu).

Vložte bielizeň 
do práčky.

Zavrite dvierka 
práčky.

-------- 

3 @ @

Pridajte prací 
prostriedok. 

V prípade potreby zmeňte 
východiskové
nastavenie programu alebo zvoľte 
iné nastavenie.

Spustite 
program.

-------- 

4 @ @ @

Koniec programu Otvorte dvierka
a vyberte bielizeň.

Spotrebič 
vypnete stlačením 
tlačidla #.

Zavrite prívod 
vody 
(pri modeloch 
bez Aqua-Stop).
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* Zoznámenie sa so spotrebičom
Getting to know the appliancePráčka

( Zásobník na prací prostriedok ~ Strana 39 
0 Ovládací panel s displejom
8      Dvierka s držadlom 
9S Otváranie dvierok
9T Zatváranie dvierok
@ Kryt servisného otvoru
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Ovládací panel

Upozornenie: Všetky tlačidlá sú 
citlivé (okrem hlavného spínača)
a stačí ich len ľahko stlačiť.
(  Hlavný spínač

na zapínanie a vypínanie 
spotrebiča: Stlačte tlačidlo #.

0  Volič programu
na zvolenie príslušného programu.
Prehľad programov ~ Strana 30 

8 Doplnkové nastavovanie
        programov:

~ Strana 37
■ SpeedPerfect G,
■ EcoPerfect F,
■ Predpranie T,
■ Plákanie Plus Z,
■ Ľahké žehlenie p,
■ Active Oxygen

 

Ø
@ A tlačidlo na:

■ Spustenie programu,
■ Prerušenie programu, napr.

pokiaľ chcete vložiť ďalšie
kúsky bielizne,
 ~ Strana 41,

■ Zrušenie programu
~ Strana 41

H Zmena východiskového 
nastaveného programu: 
 ~ Strana 36
■ Teplota s ,
■ Rpm (Odstreďovanie) 0,
■ Finished in (Odložený štart) ñ

P Detská poistka E 3 sec. 
zabráni nechcenému zmeneniu 
nastavených funkcií:
Pre zapnutie tejto funkcie stlačte 
naraz tlačidlá 
Finished in (Odložený štart) 
ñ + a - a podržte ich počas 
cca 3 sekúnd. ~   Strana 40

X Displej na zobrazenie 
nastavenia a informácií. 
~ Strana 27

Active
Oxygen Refresh

Blúzky
košele

Sport/fitness

Extra krátky 
15'

Nočné pranie

AlergiaPlus

Starostlivosť 
o bubon

Bavna

Bavlna eco

Ľahko 
udržiavateľné

Mix
Jemné/

hodváb

Vlna
Plákanie/

odstreďovanie/
Odčerpanie
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Panel s displejom

Východiskové nastavenie programu:
( Tep. s  v °C

Ž - 90 (Ž = studená)
0  Rpm (Odstreďovanie) 0 v ot./min., 

$, 0 - 1600*;  
* Max. rýchlosť odstreďovania,
v závislosti od zvoleného 
programu a modelu,

■ 0 = bez cyklu odstreďovania, 
iba vypúšťanie vody
~ Strana 36,

■ $ = Zastavenie plákania
~ Strana 36

8  Finished in (Odložený štart) ñ
napr. 2:30;
Trvanie programu závisí 
od voľby programu 
v h:min. (hodiny: minúty)

■ Predvoľba času ukončenia
1 – 24 h;
Program končí po ... h 
(h = hodiny),

■ Odporúčané množstvo bielizne
napr. 9 kg*;
* v závislosti od zvoleného
programu

@ Informácie o spotrebe energie
a vody:  ~ Strana 13
■ X  { { { { {

Zobrazenie spotreby vody,
■ þ { { { { {

Zobrazenie spotreby energie,

Iné informácie
 Ø Active Oxygen Ø ~Strana 37
Vývoj programu:
Ø Fáza aktívneho kyslíka
! Predpranie
N Pranie
õ Plákanie
0 Odstreďovanie
- 0 - Ukončenie programu
$ Ukončenie programu 

pri zastavení v priebehu 
plákania

ÿ  
svieti 

Dvierka práčky je možné
otvoriť.

ÿ  
bliká

Po spustení programu:
Dvierka práčky nie sú 
riadne uzatvorené:

Prívod vody:
r 
svieti

Prívod vody nie je 
otvorený, nulový tlak vody

r 
bliká

Detská poistka:  ~ Strana 40
E 
svieti

Detská poistka bola 
aktivovaná

E 
bliká

Detská poistka bola
aktivovaná, volič programu 
bol nastavený

Funkcia detekcie peny:
Å 
svieti

~ Strana 40

Zobrazenie poruchy:
E: - - ~ Strana 49
Nastavenie signalizácie:
0 - 4 ~ Strana 43
Automatické vypnutie spotrebiča:

~ Strana 13,
~ Strana 43

Pozastavenie, napr.  - P -
pre pridanie bielizne 

Dvierka práčky:

Tlak vody je príliš nízky 
(môže dôjsť k predĺženiu 
času behu programu)

Zapnutie/vypnutie
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Z Bielizeň

Pozor!
Poškodenie spotrebiča/tkanín  
Cudzie predmety (napr. mince, 
kancelárske sponky, ihly, klince) môžu
spôsobiť poškodenie bielizne alebo 
súčastí práčky.
Mali by ste si preto prejsť nasledujúce 
rady na prípravu bielizne pred praním:
■ Vyprázdnite všetky vrecká.

■ Dajte si pozor na kovové predmety
(napr. kancelárske sponky atď.)
a odstráňte ich.

■ Chúlostivú bielizeň perte
vo vrecúšku na bielizeň (pančuchy,
podprsenky s kosticami atď.).

■ Zapnite všetky zipsy; zapnite všetky
poťahované gombíky.

■ Vykefujte prípadný piesok z vreciek
a manžiet.

■ Zo záclon odstráňte doplnky,
prípadne vložte záclony do vrecúška
na pranie.

Triedenie bielizne
Bielizeň vytrieďte podľa pokynov 
pre starostlivosť o bielizeň 
a informácií výrobcu uvedených 
na štítku v závislosti od:
■ Typu tkaniny/vlákna
■ Farby

Upozornenie: Pranie môže
spôsobiť zmeny farby bielizne.
Bielu a farebnú bielizeň perte
oddelene. Novú farebnú bielizeň
perte prvýkrát oddelene.

■ Znečistenie
Bielizeň s rovnakým stupňom
znečistenia môžete prať spoločne.

Niektoré príklady úrovní 
znečistenia pozrite ~ Strana 29
– Ľahké: Bielizeň nepredpierajte,

prípadne zvoľte program
SpeedPerfect G

– Bežné
– Silné:

Vložte do práčky menej bielizne,
zvoľte program s predpraním

– Škvrny: Škvrny vopred
odstráňte/preperte, kým sú
čerstvé. Najprv bielizeň ľahko
pretrite v mydlovej vode, ale
nedrhnite ju.
Potom bielizeň vyperte
s použitím zodpovedajúceho
programu.
Odolné alebo zaschnuté škvrny
niekedy vyžadujú i niekoľko praní,
kým sa ich podarí odstrániť.

■ Symboly na štítkoch
Upozornenie: Čísla uvedené
spolu so symbolmi označujú
maximálnu možnú teplotu vody
pri praní konkrétnej bielizne.
M  Vhodné na bežné pranie; napr.
      program Cottons (Bavlna)
U  Je nutné prať šetrne;
      napr. program Easy-Care   
      (Ľahko udržiavateľné)
O  Bielizeň je nutné prať obzvlášť     
       šetrne; vhodný je napr.        
program na chúlostivú bielizeň 
Delicate/Silk (Jemné/Hodváb)
  W  Bielizeň je určená na ručné   
      pranie; použite napr. 

      program Wool W (Vlna).
Ž  Bielizeň nie je vhodná na pranie 
      v automatickej práčke.

Príprava bielizne
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C Pracie prostriedky
Detergent
Voľba správneho pracieho 
prostriedku
Štítok s pokynmi na údržbu je 
pre voľbu správneho pracieho 
prostriedku, teploty a správne 
zaobchádzanie zásadný. 
~ Pozrite tiež www.sartex.ch
Pokiaľ navštívite stránky 
www.cleanright.eu, nájdete tu ďalšie 
informácie o pracích prostriedkoch, 
avivážach a čistiacich prostriedkoch 
vhodných na domáce použitie.
■ Štandardný prací prostriedok

s optickým zjasňovačom
Je vhodný na pranie bielej
ľanovej alebo bavlnenej bielizne,
ktorú je možné vyvárať, s voľbou
programu Bavlna/studená –
max. 90 °C

■ Prací prostriedok na farebnú
bielizeň bez bielidiel či optických
zjasňovačov
Je vhodný na pranie farebnej
ľanovej alebo bavlnenej bielizne.
Program: Bavlna/studená – max.
60 °C

■ Prací prostriedok na farebnú/
chúlostivú bielizeň
bez optických zjasňovačov
Je vhodný na farebnú bielizeň
vyrobenú z nekrčivého (ľahko
udržiavateľného) vlákna. Program:
Ľahko prateľné/studená
– max. 60 °C

■ Prací prostriedok na chúlostivú
bielizeň
Je vhodný na chúlostivú bielizeň,
jemné tkaniny, hodváb alebo
viskózu. Program:  Jemné/
hodváb/studená – max. 40 °C

■ Prací prostriedok na vlnenú
bielizeň
Vhodný pre program na vlnenú
bielizeň Vlna/studená
– max. 40 °C

Úspory energie a pracieho 
prostriedku
Na ľahko alebo bežne znečistenú 
bielizeň. Môžete ušetriť energiu 
(vďaka nižšej teplote prania) 
i prací prostriedok.

Upozornenie: Pri odmeriavaní 
množstva pracieho prostriedku/
prísad/aviváže a čistiacich 
prostriedkov vždy, prosím, 
skontrolujte pokyny a informácie 
výrobcu. ~ Strana 39

Úspora Znečistenie/poznámka
Znížená 
teplota 
a znížené 
množstvo 
potrebného 
pracieho 
prostriedku 
na odporúčanú 
dávku

Ľahké
Žiadne viditeľné 
znečistenie alebo 
škvrny. Bielizeň, ktorá 
sa musí len zbaviť 
telesného pachu, napr.: 
■ Ľahké letné alebo

športové oblečenie
(nosené len pár hodín)

■ Tričká, košele, blúzky
(nosené až jeden deň)

Bežné  
Viditeľné znečistenie 
alebo niekoľko ľahších 
škvŕn, napr.:

■ Tričká, košele, blúzky
(prepotené,
niekoľkokrát nosené)

■ Osušky, obliečky
(používané až jeden
týždeň)

Silné 

Jasne viditeľné 
znečistenie alebo 
škvrny, napr. utierky, 
detské oblečenie, 
pracovné odevy

■ Posteľná bielizeň
a uteráky (po
jednodňovom použití)

Teplota podľa 
štítku 
s pokynmi 
na údržbu
a množstva 
pracieho 
prostriedku 
podľa 
odporúčaného 
dávkovania 
na silné 
znečistenie
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/ Prehľad programov

Program/typ bielizne/informácie Nastavenie
Označenie programu
Stručné vysvetlenie programu a informácie 
o tkaninách, na ktoré je vhodný.

Max. množstvo bielizne
Teplota s , ktorú je možné 
zvoliť (Ž = studená)

i Cottons (Bavlna)
Bavlnené alebo ľanové odolné tkaniny alebo 
tepelne odolné tkaniny.

Upozornenie: Nastavenie programu 
SpeedPerfect G je vhodné ako krátky 
program na ľahko znečistenú bielizeň.

Max. 9 kg/5* kg
Ž – 90 °C
$, 0 – 1 600** ot./min.

EcoPerfect F, 
SpeedPerfect G, 
Predpranie T, 
Plákanie Plus Z, 
Ochrana proti pokrčeniu p, 
Active Oxygen Ø ****

0 Cottons Есо ü (Bavlna Есо)
Bavlnené alebo ľanové odolné tkaniny alebo 
tepelne odolné tkaniny; energeticky optimálne 
pranie, ktoré funguje na princípe zníženia 
teploty pri dosiahnutí porovnateľného výsledku 
prania pomocou programu  i Cottons (Bavlna).
Upozornenie: Teplota prania je nižšia ako 
zvolená teplota. Pokiaľ chcete dosiahnuť vyššiu 
teplotu, použite program  i Cottons (Bavlna) 
a nastavte vyššiu požadovanú teplotu.

Max. 9 kg
Ž – 90 °C
$, 0 – 1 600** ot./min.
Predpranie T, 
Plákanie Plus Z, 
Ochrana proti pokrčeniu  p, 
Active Oxygen Ø ****

* Znížené množstvo bielizne pri nastavení programu SpeedPerfect G 
**    Max. rýchlosť odstreďovania závisí od zvoleného modelu
***   Program závisí od zvoleného modelu
**** Je možné zvoliť pre teploty prania až do 40 °C

Programy na voliči programov

Odstreďovanie 0 , ktoré je 
možné nastaviť**; $ = 
Zastavenie plákania
0 = bez cyklu odstreďovania, 
iba vypúšťanie vody
Ďalšie nastavenia, ktoré je 
možné zvoliť
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Ž ... 60 °C
$, 0 – 1 200 ot./min.

o Mix (Zmiešané)
Zmes bielizne z bavlnených i syntetických tkanín

Max. 4 kg
Ž– 40 °C
$, 0 – 1 600** ot./min.

: “ Delicates/Silk (Jemné/Hodváb)
Na chúlostivú a prateľnú bielizeň, napr. hodváb, 
satén, syntetika alebo zmes rôznych tkanín 
(napr. hodvábne blúzky, šatky)
Upozornenie: Použite prací prostriedok 
vhodný na pranie chúlostivých tkanín alebo 
hodvábu prateľných v práčke.

Max. 2 kg
Ž – 40 °C
$, 0 – 800 ** ot./min.

: p Wool (Vlna)
Bielizeň na ručné pranie a pranie v automatickej 
práčke vyrobená z vlny alebo s prímesou vlny; 
obzvlášť šetrný prací program, ktorý nedovolí 
zrážanie bielizne a vyznačuje sa dlhšími 
pauzami v praní (v priebehu ktorých zostáva 
bielizeň namočená vo vode)
Upozornenie
■

■

Max. 2 kg
Ž – 40 °C
$, 0 – 800** ot./min.
-

* Znížené množstvo bielizne pri nastavení programu SpeedPerfectG 
**   Max. rýchlosť odstreďovania závisí od zvoleného modelu
*** Program závisí od zvoleného modelu
****Je možné zvoliť pre teploty prania až do 40 °C

Program/typ bielizne/informácie 
f Easy-Care (Ľahko udržiavateľné)
Bielizeň vyrobená zo syntetických tkanín 
alebo zmesových tkanín

Nastavenie 
Max. 4 kg

Vlna je živočíšneho pôvodu, napr. angorská vlna, vlna z alpaky, lamy, ovčia vlna.
Použite prací prostriedok vhodný na pranie vlny v práčke.

EcoPerfect F, 
SpeedPerfect G, 
Predpranie T, 
Plákanie Plus Z, 
Ochrana proti pokrčeniu p, 
Active Oxygen Ø ****

EcoPerfect F, 
SpeedPerfect G, 
Predpranie T, 
Plákanie Plus Z, 
Ochrana proti pokrčeniu p, 
Active Oxygen Ø ****

EcoPerfect F, 
SpeedPerfect G, 
Predpranie T, 
Plákanie Plus Z, 
Ochrana proti pokrčeniu p,
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-

-

$, 0 – 1 600** ot./min.

Plákanie Plus Z, 
Ochrana proti pokrčeniu  p

ActiveOxygen Refresh Ø
Zmes bielizne z bavlny, syntetiky, hodvábu, 
saténu a vlny; program na odstraňovanie 
zápachov, napr. zápachov z cigariet, kuchyne 
a pod.    ~  Strana 35
Upozornenie
■ Neprekračujte maximálne množstvo.
■ Nejde o program určený na pranie, nie je

vhodný na odstraňovanie škvŕn ani potu.
■ Vložte do práčky iba suchú bielizeň.
■

Max. 1 kg
-

-

-

Û Drum clean (Starostlivosť o bubon) 
Program určený na čistenie a starostlivosť 
o bubon a vonkajšiu vaňu.
Spustite program, napr.:
■ Pred prvým použitím spotrebiča,
■ Pokiaľ pravidelne periete pri nízkych

teplotách (40 °C alebo nižšej), alebo
■ Pokiaľ ste boli dlhší čas preč a došlo

k nahromadeniu zápachu.
Upozornenie
■

■ Spustite program bez bielizne:
■ Použite bežný prací prášok alebo čistiaci

prostriedok obsahujúci bielidlo. Aby ste
zabránili peneniu, použite iba polovicu množstva
prostriedku odporúčaného výrobcom.
Nepoužívajte pracie prostriedky určené na vlnu
a chúlostivé tkaniny.

0 kg
80, 90 °C
1 200 ot./min.

Active Oxygen Ø

Program/typ bielizne/informácie Nastavenie

* Znížené množstvo bielizne pri nastavení programu SpeedPerfect G 
**    Max. rýchlosť odstreďovania závisí od zvoleného modelu
***  Program závisí od zvoleného modelu
**** Je možné zvoliť pre teploty prania až do 40 °C

Skôr, ako bielizeň vložíte do práčky, môžete
bubon v prípade potreby utrieť a otáčaním
odstráňte všetku vodu.

' Rinse / 0  Rpm / [ Drain
(Plákanie / Odstreďovanie / Odčerpanie) 
Zvláštny kombinovaný program na plákanie 
a odstreďovanie bielizne a vypúšťanie 
odstredenej vody
Upozornenie: Tlačidlo Rinse Plus Z 
(Plákanie Plus) je pre tento program aktivované 
ako východiskové z továrne. 
Pokiaľ chcete bielizeň iba odstrediť:  
Deaktivujte tlačidlo Rinse Plus Z 
(Plákanie Plus)
a v prípade potreby nastavte rýchlosť 
odstreďovania.
Pokiaľ chcete iba vypustiť vodu: Deaktivujte 
tlačidlo Rinse Plus Z (Plákanie Plus)a nastavte 
rýchlosť odstreďovania na 0.

Svetlo kontrolky Û Drum clean (Starostlivosť 
o bubon) bude blikať, pokiaľ ste po dlhší čas
nepoužili program s teplotou 60 °C alebo vyššou.
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-  SuperQuick 15’(Extra krátky 15’) 
Extra krátky program trvajúci približne 
15 minút vhodný na menšie kúsky ľahko 
znečistenej bielizne.

Ž - 40 °C
$, 0 – 1 200 ot./min.
-

; Allergy Plus (Alergia Plus)
Bavlnené alebo ľanové odolné tkaniny
Upozornenie: Tento program je obzvlášť 
vhodný, pokiaľ potrebujeme dodržiavať 
náročné požiadavky na hygienu, alebo je vhodný 
pre osoby s veľmi citlivou pokožkou, pretože 
ponúka predĺžený cyklus prania pri nastavenej 
teplote, s vyšším množstvom vody 
a predĺženým cyklom plákania.

Max. 6,5 kg
Ž - 60 °C
$, 0 – 1600** ot./min.

] Sportswear (Sport/Fitness)
Športové oblečenie a oblečenie na voľný čas 
vyrobené z mikrovlákna.
Upozornenie

■ Na pranie bielizne nie je možné používať
zmäkčovače tkanín.

■ Pred praním dôkladne vyčistite zásobník na
prací prostriedok (všetky priehradky), aby
ste odstránili všetky zvyšky zmäkčujúcich
prostriedkov.

Max. 2 kg
Ž - 40 °C
$, 0 – 800** ot./min.

Program/typ bielizne/informácie

* Znížené množstvo bielizne pri nastavení programu SpeedPerfect G 
**   Max. rýchlosť odstreďovania závisí od zvoleného modelu
*** Program závisí od zvoleného modelu
**** Je možné zvoliť pre teploty prania až do 40 °C

Nastavenie 
Max. 2 kg

EcoPerfect F, 
SpeedPerfect G, 
Predpranie T, 
Plákanie Plus Z, 
Ochrana proti pokrčeniu p, 
Active Oxygen Ø ****

EcoPerfect F, 
SpeedPerfect G, 
Predpranie T, 
Plákanie Plus Z, 
Ochrana proti pokrčeniu p, 
Active Oxygen Ø ****
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*** S Night wash (Nočné pranie) 
Ide o obzvlášť tichý program určený na pranie 
v noci. Je vhodný na bavlnené, ľanové, 
syntetické alebo zmesové tkaniny.
Upozornenie
■ Zvukový signál upozorňujúci na ukončenie

prania je deaktivovaný.
■ Prednastavená obmedzená rýchlosť

posledného odstreďovania a kratší čas
prania.

Max. 4 kg
Ž – 40 °C
$, 0 – 1 200** ot./min.

’ Shirts (Blúzky/Košele)
Košele alebo blúzky, ktoré sa nežehlia, vyrobené 
z bavlny, ľanu, syntetiky alebo zmesových tkanín.
Upozornenie
■ Košele/blúzky sa odstreďujú len krátky čas

pri nastavení Ochrana proti pokrčeniu p.
Mokré ich vyveste a nechajte odkvapkať
dosucha. ~ Samovyhladzujúci účinok.

■ Použite program  “ : Jemné/Hodváb, ktorý
je určený na pranie košieľ/blúzok vyrobených
z hodvábu alebo chúlostivých tkanín.

Max. 2 kg
Ž – 60 °C
$, 0 – 800** ot./min.

Program/typ bielizne/informácie Nastavenie

**   Max. rýchlosť odstreďovania závisí od zvoleného modelu
*** Program závisí od zvoleného modelu
**** Je možné zvoliť pre teploty prania až do 40 °C

* Znížené množstvo bielizne pri nastavení programu SpeedPerfect G 

EcoPerfect F, 
SpeedPerfect G, 
Predpranie T, 
Plákanie Plus Z, 
Ochrana proti pokrčeniu p, 
Active Oxygen Ø ****

EcoPerfect F, 
SpeedPerfect G, 
Predpranie T, 
Plákanie Plus Z, 
Ochrana proti pokrčeniu p, 
Active Oxygen Ø ****
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ActiveOxygen Refresh Ø
ActiveOxygen Refresh Ø je 
inovatívny program, ktorý je 
navrhnutý na osvieženie bielizne 
a odstránenie zápachov (napr. pachu 
z cigariet a kuchynských zápachov). 
Prepotené tkaniny je nutné vyprať.

Tento program poskytuje ošetrenie 
bielizne pomocou aktívneho kyslíka 
a studenej hmly bez pridania 
pracích prostriedkov.

Aktívny kyslík je špeciálny druh 
kyslíka, ktorý účinne znižuje zápachy.
Program je vhodný na všetky typy 
materiálov a tkanín, i tých, ktoré 
vyžadujú iba odborné čistenie.

Po spustení programu sa bubon 
vnútri spotrebiča rozsvieti a môžete 
sledovať, ako sa vnútri tvorí hmla.

Po skončení programu vyberte 
bielizeň z bubna a ľahko ju pretrepte.

Upozornenie

■ Pokiaľ spotrebič nepoužívate,
nechajte jeho dvierka a zásobník
na prací prostriedok mierne
otvorené.~ Strana 45

■ Ošetrenie tkanín pomocou
aktívneho kyslíka je menej účinné, 
pokiaľ je bubon znečistený. 
Bežným spôsobom spustite 
programÛDrum clean 
(Starostlivosť o bubon).

■ Po spustení programu už nie je
možné pridávať žiadnu bielizeň.

■ Pokiaľ program zrušíte alebo
prepnete spotrebič na iný
program, zostanú dvierka
zablokované po celý čas, kým
bude v bubne aktívny kyslík. To
môže trvať až 25 minút. Po celý 
čas budú blikať tieto dva symboly
ÿ a Ø. Dvierka sa potom
automaticky odblokujú.

Škrobenie
Upozornenie: Bielizeň by sa nemala 
ošetrovať zmäkčovadlom tkanín.

Na naškrobenie bielizne pomocou 
tekutého škrobu je možné využiť 
programy Plákanie
a Bavlna. Odmerajte do zásobníka  
M množstvo škrobu podľa pokynov 
výrobcu (v prípade potreby 
zásobník najskôr vyčistite).

Farbenie/bielenie
Farbivo je možné používať iba
v množstve bežnom pre domácnosť.
Soľ môže spôsobiť poškodenie 
nehrdzavejúcej ocele. Vždy dodržujte 
pokyny výrobcu na farbenie.
Automatickú práčku nepoužívajte
na odfarbovanie odevov.

Namáčanie
1. Zapnite spotrebič.
2. Zvoľte program i Cottons (Bavlna)

30 °C.
3. Nalejte zmáčadlo/prací prostriedok

do priehradky II v súlade s pokynmi
výrobcu.

4. Stlačte tlačidlo A. Program sa
spustí.

5. Po približne 10 minútach stlačte
tlačidlo A , ktorým program
pozastavíte.

6. Nechajte bielizeň, aby sa namočila
na dostatočne dlhý čas, potom buď
opäť stlačte tlačidlo A a program
bude ďalej pokračovať, alebo
môžete program zmeniť.

Upozornenie
■ Vložte do práčky bielizeň rovnakej

farby.
■ Žiadny prací prostriedok nie je

potrebný; na pranie sa použije
roztok, v ktorom je bielizeň
namočená.



sk Predvol'by programu

36

0 Predvol'by       
 programu 

Prednastavené programy sa po 
vybratí programu zobrazia na paneli 
s displejom.
Prednastavené programy môžete 
zmeniť.

Prehľad všetkých prednastavených 
programov, ktoré je možné zvoliť, 
nájdete na ~ strana 30.

Teplota s 
V závislosti od fázy behu 
príslušného programu môžete 
zmeniť nastavenie teploty 
pred spustením programu alebo 
v jeho priebehu.
Maximálna teplota, ktorú je možné 
nastaviť, závisí od zvoleného 
programu.

Rpm (Počet odstredivých 
otáčok) 0
V závislosti od fázy behu príslušného 
programu môžete zmeniť nastavenie 
rýchlosti odstreďovania (v ot./min.) 
pred spustením programu alebo
v jeho priebehu.
Nastavenie 0: Voda z plákania je 
vypustená, ale nedôjde k finálnemu 
odstredeniu. Bielizeň zostáva vnútri 
bubna mokrá, napr. bielizeň, ktorá sa 
nesmie odstreďovať.

Nastavenie $: Zastavenie plákania 
= bez finálneho odstreďovania. 
Bielizeň zostáva po finálnom plákaní 
vo vode. Funkciu zastavenia plákania 
„Rinse Stop“ môžete zvoliť, pokiaľ 
chcete zabrániť tomu, aby došlo 
k pokrčeniu bielizne, ktorú 
z automatickej práčky nevytiahnete 
okamžite po ukončení programu. 
Pokračovanie/ukončenie programu 
~ strana 42.
Maximálna rýchlosť, ktorú je možné
nastaviť, závisí od príslušného 
modelu a zvoleného programu.

Finished in (Odložený štart) ñ
Pred spustením programu,si môžete 
vopred zvoliť ukončenie programu 
(čas, kedy bude pranie hotové 
„Odložený štart“) v hodinových 
intervaloch (h = hodina) až maximálne 
na 24 hodín.
Postup:

1. Zvoľte program
Pri príslušnom zvolenom programe
sa zobrazí čas trvania programu,
napr. 2:30 (hodiny: minúty).

2. Opakovane stlačte tlačidlo Finished in
(Odložený štart) ñ  , kým
sa nezobrazí požadovaný
počet hodín.
Upozornenie: Hodnota nastavenia
sa postupne zvyšuje pomocou

tlačidla Finished in (Odložený štart)
ñ + a postupne sa znižuje pomocou
tlačidla Finished in (Odložený štart) ñ
- .3. Stlačte tlačidlo  A.
Program sa spustí.
Zvolený počet hodín (napr. 8 h)
sa zobrazí na displeji panelu
a nasleduje odpočítavanie až
do spustenia pracieho programu.
Následne sa zobrazí čas trvania
programu.

Upozornenie: Dĺžka programu sa 
potom v priebehu chodu programu 
automaticky upravuje. Zmeny 
prednastaveného programu alebo 
nastavenie programu je možné tiež 
vykonať v priebehu chodu programu.
Po spustení programu (pokiaľ zvolíte 
možnosť nastavenia času ukončenia
Odložený štart ñ a prací program 
doposiaľ nebol spustený), môžete 
zmeniť prednastavený počet hodín 
nasledujúcim spôsobom:
1. Stlačte tlačidlo A.
2. Tlačidlom Finished in (Odložený

štart)  ñ - alebo
+ môžete zmeniť počet hodín.

3. Stlačte tlačidlo A.

Po spustení programu môžete podľa 
potreby bielizeň pridávať alebo 
vyberať. ~ strana 41
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\ Prednastavenie 
     programov 

Additional programme settings Prehľad všetkých doplnkových 
nastavení programov, ktoré je 
možné zvoliť, nájdete 
na ~ strana 30.

SpeedPerfect G
Tento program vyperie bielizeň za 
kratší čas, napriek tomu dosiahne 
výsledok zodpovedajúci zvolenému 
programu, ale spotrebuje väčšie 
množstvo energie, ako keby ste 
zvolili program bez nastavenia 
SpeedPerfect G.

Upozornenie: Neprekračujte 
maximálne množstvo vloženej 
bielizne. Prehľad programov 
~ strana 30

EcoPerfect F
Energeticky optimalizované pranie 
pri zníženej teplote zaisťuje výsledok 
prania zodpovedajúci zvolenému 
programu bez nastavenia funkcie 
EcoPerfect F.

Predpranie T
Pre silne znečistenú bielizeň.

Upozornenie: Prací prostriedok je 
nutné nadávkovať do priehradiek 
I a II.

Plákanie plus Z
Doplnkový cyklus plákania je vhodný 
obzvlášť pre citlivú pokožku alebo je 
možné ho používať v lokalitách
s veľmi mäkkou vodou.

Ochrana proti pokrčeniu p
Znižuje pokrčenie vďaka špeciálnej 
sérii odstreďovaní, po ktorej 
nasleduje šuchorenie pri zníženej 
rýchlosti odstreďovania.
Upozornenie: Zvýšená zvyšková 
vlhkosť po praní.

Active Oxygen Ø
Bielizeň je navyše pred praním 
a pred finálnym cyklom plákania 
ošetrená aktívnym kyslíkom, ktorý 
zaisťuje dôkladnú likvidáciu mikróbov 
a baktérií.
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1  Obsluha spotrebiča 

Operating the appliance

Príprava práčky 

Upozornenie:  Práčka musí byť 
správne inštalovaná a pripojená.
Pozrite ~ Strana 14.

1. Zapojte zástrčku do siete.
2. Otvorte prívod vody.
3. Otvorte dvierka práčky
4. Skontrolujte, či bola voda

z bubna celkom vypustená.
V prípade potreby vodu
odčerpajte.

Zapnutie spotrebiča/
zvolenie programu
Stlačte tlačidlo #. Spotrebič je 
zapnutý.
Vždy sa zobrazí program pre bavlnu 
a ľan i Cottons (Bavlna), ktorý je 
nastavený ako východiskový.
Môžete použiť tento program alebo
zvoliť iný. Voličom programov môžete 
otáčať v ktoromkoľvek smere.

Upozornenie: Pokiaľ ste aktivovali 
detskú poistku, musíte ju pred 
nastavovaním rôznych programov 
najskôr deaktivovať. ~ Strana 40

Kontrolka voliča programov sa 
rozsvieti a na displeji sa zobrazí 
východiskové nastavenie pre 
zvolený program:
■ Teplota
■ Rýchlosť odstreďovania
■ Maximálne množstvo bielizne

a čas trvania programu
(striedavo)

■ Informácie o spotrebe energie
a vody

Pri spotrebičoch s osvetlením bubna:
Po zapnutí spotrebiča, po otvorení
a zatvorení dvierok spotrebiča a 
po spustení programu sa v bubne 
rozsvieti svetlo, ktoré sa následne 
vypína automaticky.

Vloženie bielizne do  
bubna
:Pozor!
Smrteľné nebezpečenstvo!
Bielizeň, ktorá je vopred ošetrovaná 
čistiacimi prostriedkami, ktoré obsahujú 
rozpúšťadlá, napr. odstraňovače škvŕn/
čistiace rozpúšťadlá, môžu spôsobiť 
po vložení bielizne do bubna práčky 
explóziu. Preto takú bielizeň najprv 
dôkladne ručne vypláchajte.

Upozornenie
■ Zmiešajte bielizeň tak, aby

obsahovala kusy rôznych veľkostí.
Kusy bielizne rôznych veľkostí sa
rozmiestnia v priebehu cyklu
odstreďovania omnoho lepšie.
Jednotlivé kúsky bielizne môžu
spôsobiť nevyvážené zaťaženie.

■ Dodržujte uvedené maximálne
množstvo bielizne. Preplnenie práčky
má negatívny vplyv na výsledok
prania a spôsobuje pokrčenie
bielizne.

1. Rozbaľte vytriedenú bielizeň
a vkladajte ju do bubna.

2. Skontrolujte, či nedošlo
k zachyteniu niektorého z kúskov
bielizne medzi dvierkami spotrebiča
a zavrite dvierka.

Bliká kontrolka tlačidla  A a 
na displeji sa zobrazí nastavenie 
programu.
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Dávkovanie pracieho 
prostriedku a aviváže
Pozor! Nebezpečenstvo poškodenia 
spotrebiča!
Čistiace prostriedky a prostriedky 
určené na ošetrenie pred praním 
(napr. odstraňovače škvŕn, spreje na 
predpranie atď.) môžu pri kontakte 
s povrchom automatickej práčky 
spôsobiť jej poškodenie. Nedovoľte, 
aby sa tieto prostriedky dostali 
do kontaktu s povrchmi automatickej 
práčky. V prípade potreby okamžite 
utrite striekance a iné zvyšky a kvapky 
suchou handričkou.

Dávkovanie

Pracie prostriedky a aviváž dávkujte 
podľa:
■ tvrdosti vody (získajte informácie

u svojho dodávateľa vody)
■ pokynov výrobcu uvedených

na obale
■ množstva bielizne
■ znečistenie ~ Strana 29

Plnenie

:Nebezpečenstvo podráždenia
očí/pokožky!
V prípade otvorenia zásobníka na 
prací prostriedok v priebehu chodu 
spotrebiča môže dôjsť k vystreknutiu 
pracieho prostriedku a aviváže.
Zásuvku otvárajte obozretne.
Pokiaľ sa prací prostriedok alebo 
aviváž dostanú do očí/na pokožku, 
dôkladne ich opláchnite.
Pokiaľ by došlo k nechcenému 
požitiu, vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenie:  Husté zmäkčovadlá 
a aviváže zrieďte trochou vody. 
Predídete tak prípadnému upchatiu 
rúrok práčky.
Nalejte prací prostriedok a aviváž 
do príslušných priehradiek:

1. Vytiahnite zásobník na prací
prostriedok do najzadnejšej
možnej polohy.

2. Doplňte prací prostriedok alebo
aviváž.

3. Zavrite zásobník na prací prostriedok.
Pomôcka na odmeranie* na tekuté 
pracie prostriedky

*podľa príslušného modelu

Umiestnite pomôcku na odmeranie 
správneho množstva tekutého pracieho 
prostriedku:
1. Vytiahnite zásobník na prací

prostriedok. Stlačte západku
a zásobník celkom vyberte.

2. Posuňte pomôcku na odmeranie
dopredu, sklopte ju dole a zacvaknite
na miesto.

3. Zásobník zasuňte späť.

Odmerka A:  Na tekuté pracie        
prostriedky 

Zásobník II:   Prací prostriedok na       
hlavné pranie,        
zmäkčovač, bielidlo

Zásobník i:   Zmäkčovač, tekutý 
škrob; množstvo by 
nemalo prekročiť       
úroveň max.,    
odstraňovač škvŕn.          

Zásobník I:    Prací prostriedok  na 
 predpranie

do príslušných priehradiek:
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Zmena pedvoľby  
programu
Pre tento prací cyklus môžete použiť 
východiskové nastavenie alebo 
východiskové nastavenie zmeniť. 
Urobíte tak opakovaným stlačením 
zodpovedajúceho tlačidla, kým sa 
nezobrazí požadované nastavenie.
Upozornenie:  Stlačením a podržaním 
tlačidla sa vám budú automaticky 
zobrazovať nastavené hodnoty. 
Potom tlačidlo ešte raz stlačte 
a môžete opäť nastavené hodnoty 
zmeniť.
Nastavenie sa aktivuje bez toho, aby 
ste ho museli akokoľvek potvrdzovať. 
Nastavenie sa po vypnutí 
spotrebiča neukladá.
Zmena predvoľby programu
~ Strana 36

Zmena prednastavenia 
programov
Voľbou doplnkového nastavenia 
programu môžete prací proces lepšie 
prispôsobiť potrebám vašej bielizne.
Nastavenie je možné zvoliť alebo 
zrušiť v závislosti od stupňa vývoja 
programu. Po aktivácii nastavenia sa 
kontrolka tlačidla rozsvieti.

Nastavenie sa po vypnutí 
spotrebiča neukladá.

Zmena prednastavenia 
programov ~ Strana 37

Spustenie programu
Stlačte tlačidlo A. Kontrolka sa 
rozsvieti a program sa spustí.

V priebehu prania sa na displeji 
zobrazuje čas dokončenia „Odložený 
štart“ alebo po spustení pracieho 
programu sa na displeji zobrazujú 
symboly dĺžky programu a vývoja 
programu. Panel s displejom ~ 
Strana 27
Upozornenie:  Detekcia peny 
Pokiaľ sa na displeji rozsvieti tiež 
symbol Åznamená to, že práčka 
detegovala v priebehu pracieho 
programu väčšie množstvo peny 
a automaticky aktivovala doplnkový 
cyklus plákania, aby penu eliminovala. 
V ďalšom pracom cykle použite 
na rovnaké množstvo bielizne menšie 
množstvo pracieho prostriedku.

Pokiaľ chcete program zablokovať, 
aby nedošlo k jeho nechcenej zmene, 
môžete použiť funkciu detskej 
poistky, a to nasledujúcim spôsobom.

Detská poistka E 3 s
Automatickú práčku môžete 
uzamknúť, aby nedošlo k nechcenej 
zmene nastavených funkcií. Na tento 
účel môžete aktivovať detskú poistku.

Pre aktiváciu/deaktiváciu stlačte 
a zároveň podržte tlačidlá Finished in 
(Odložený štart) ñ - a + počas 
približne troch sekúnd. Na displeji sa 
zobrazí symbol E.
■ Rozsvieti sa symbol E.

Detská poistka bola aktivovaná.

■ Krátko bliká symbol E. Detská
poistka je aktívna, došlo k otočeniu
voliča programov alebo stlačeniu
tlačidla.

Upozornenie: Detská poistka zostáva 
aktívna i napriek vypnutiu 
automatickej práčky. Pred zvolením 
nasledujúceho programu detskú 
poistku deaktivujte.

Upozornenie: Pomôcku na odmeranie 
nepoužívajte na odmeriavanie 
gélových pracích prostriedkov či 
pracích práškov ani spolu 
s programami s predpraním alebo 
pri zvolení funkcie „Ready in“.

Pre modely bez pomôcky na 
meranie: nalejte tekutý prací 
prostriedok do príslušného
dávkovača a vlejte ho do bubna.
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Pridávanie bielizne
Po spustení programu môžete 
podľa potreby bielizeň pridávať 
alebo vyberať.
Najskôr musíte stlačiť tlačidlo A. 
Kontrolka tlačidla A bude blikať a 
spotrebič vykoná kontrolu, či je 
možné bielizeň pridať.

Pokiaľ na displeji svietia
■ Oba symboly - P - a ÿ je možné

bielizeň pridať.
■ Pokiaľ svieti symbol - P - bielizeň

nie je možné pridať.

Pre pokračovanie programu stlačte 
tlačidlo A. Program bude 
automaticky pokračovať.

Upozornenie
■ Nenechávajte pri pridávaní

bielizne dvierka otvorené veľmi
dlhý čas, pretože by mohlo dôjsť
k vytečeniu vody z bielizne.

■ Z bezpečnostných dôvodov
zostávajú dvierka zamknuté,
pokiaľ je hladina vody alebo jej
teplota príliš vysoká, pokiaľ sa
bubon otáča alebo v priebehu fázy
aktívneho kyslíka, a v priebehu
tohto času nie je možné bielizeň
pridávať.

■ V priebehu trvania funkcie
ActiveOxygen Refresh Ø alebo 
pokiaľ bolo zvolené nastavenie 
Aktívneho kyslíka Ø, nie je 
možné pridávať ďalšiu bielizeň.

■ V priebehu doplňovania nie je
kontrolka aktívna.

Zmena programu

Pokiaľ ste omylom zvolili 
nesprávny program, môžete ho 
zmeniť nasledujúcim spôsobom:
1. Stlačte tlačidlo A.
2. Zvoľte iný program.
3. Stlačte tlačidlo A.

Nový program bude
začatý od začiatku.

Upozornenie: Pri prepínaní
z programov, ktorých súčasťou je 
používanie aktívneho kyslíka, na tie, 
ktoré túto funkciu neobsahujú, sa 
dvierka zablokujú až na 25 minút, 
kým z bubna nevyprchá všetok 
aktívny kyslík.
Symboly ÿ a Ø budú blikať. Pokiaľ 
symboly svietiť nebudú, je možné 
dvierka otvoriť.

Zrušenie programu

Pri programoch s vysokou teplotou:
1. Stlačte tlačidlo A.
2. Pre vychladnutie bielizne:

Zvoľte funkciu Plákanie.
3. Stlačte tlačidlo A.

Pri programoch s nízkou teplotou:
1. Stlačte tlačidlo A.
2. Zvoľte funkciu Odstreďovanie alebo

Odčerpávanie.
3. Stlačte tlačidlo A.

Upozornenie: Pri rušení programu, 
ktorého súčasťou je používanie 
aktívneho kyslíka, sa dvierka 
zablokujú až na 25 minút, kým 
z bubna nevyprchá všetok aktívny 
kyslík. V prípade potreby spotrebič 
opäť zapnite. Symboly ÿ a Ø budú 
blikať. Pokiaľ symboly svietiť nebudú, 
je možné dvierka otvoriť.
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Ukončenie programu počas 
zastavenia plákania
Na displeji bliká symbol $ 
a zobrazuje sa prednastavená 
rýchlosť odstreďovania a zostávajúci 
čas trvania zvoleného programu.

Pre pokračovanie programu:
■ Stlačte tlačidlo A alebo
■ Zmeňte rýchlosť odstreďovania

alebo nastavte volič programu
na Odčerpávanie a potom
stlačte tlačidlo A.

Ukončenie programu
Na displeji sa zobrazia symboly  - 0 - 
a ÿ . Kontrolka A nesvieti.

Vybratie bielizne/
vypnutie spotrebiča

1. Otvorte dvierka a vyberte
bielizeň.

2. Stlačte tlačidlo #.
Spotrebič je vypnutý.

3. Zavrite prívod vody.
Upozornenie: Nie je nutné pri
modeloch Aqua-Stop.

Upozornenie
■ V bubne práčky nenechávajte

žiadnu bielizeň. Môže sa
v priebehu ďalšieho prania zraziť
alebo spôsobiť zafarbenie inej
bielizne.

■ Z bubna a gumového tesnenia
vyberte akékoľvek cudzie
predmety – riziko zhrdzavenia.

■ Vytrite gumové tesnenie dosucha.

■ Nechajte dvierka a zásobník
na prací prostriedok otvorené,
aby sa mohli vypariť všetky
zvyšky vody ~ Strana 45

■ Vždy vyčkajte, kým program
neskončí, pretože by spotrebič
mohol byť stále uzamknutý. Potom
spotrebič zapnite a počkajte, kým
sa neodomkne.

■ Pokiaľ displej po ukončení
programu zhasne, bol
aktivovaný režim na úsporu
energie. Pre aktiváciu panelu
stlačte akékoľvek tlačidlo.
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Appliance settings

Q Nastavenie spotrebiča 
Je možné meniť:

■ Hlasitosť voľby tlačidiel
a zvukovej signalizácie (napr.
na konci programu)

■ Zvoliť alebo zrušiť zvolenie
funkcie automatického vypnutia
spotrebiča  ~ Strana 13

■ Zapnutie/vypnutie zvukovej
signalizácie upozorňujúce
na nutnosť vyčistenia bubna
(v závislosti od príslušného
modelu).  ~ Strana 30

Režim nastavenia budete musieť 
aktivovať, aby ste mohli vykonať 
zmeny nasledujúceho nastavenia.

Aktivácia režimu nastavenia

1. Stlačte tlačidlo #.
Spotrebič je zapnutý a program
pre bavlnenú bielizeň i Cottons
(Bavlna) je v pozícii 1.

2. Stlačte tlačidlo Tep. s a zároveň
otočte voličom programu v smere
hodinových ručičiek do pozície 2.
Tlačidlo pustite.

Režim pre nastavenie bol 
aktivovaný a na displeji sa zobrazí 
prednastavená hlasitosť zvukovej 
signalizácie.
Teraz môžete vykonať zmenu 
nastavenia.

Zmena hlasitosti zvukového 
signálu
Pomocou tlačidiel Finished in 
(Odložený štart) ñ + alebo - zmeníte 
nasledujúce nastavenia pri príslušných 
pozíciách voliča programu:

■ 2: Hlasitosť zvukového signálu
alebo

■ 3: Hlasitosť zvuku tlačidiel.

Odchod z režimu nastavenia alebo:

Voľba/zrušenie automatického 
vypnutia spotrebiča
Nastavte volič programu do pozície
4 a stlačením tlačidla Finished in 
(Odložený štart) ñ  + alebo - funkciu 
automatického vypnutia spotrebiča 
zapnete alebo vypnete.

Odchod z režimu nastavenia alebo:

Zapnutie/vypnutie upozornenia 
na nutnosť vyčistenia bubna
podľa príslušného modelu
Nastavte volič programu do pozície 5
a stlačením tlačidla Finished in 
(Odložený štart) ñ 
+ alebo - zapnete alebo vypnete 
zvukovú signalizáciu upozorňujúcu  
na nutnosť vyčistenia bubna Û
Drum clean (Starostlivosť o bubon).

Odchod z režimu nastavovania
Pokiaľ chcete nastavenie uložiť 
a odísť, stlačte tlačidlo #.
Spotrebič sa vypne. Zvolené 
nastavenie bude fungovať pri ďalšom 
zapnutí automatickej práčky.

2
3
4

Pozícia:
1

5

0 = vypnutá
1 = tichá
2 = stredná
3 = hlasná
4 = veľmi hlasná



sk Senzorika

44

H Senzorika
Množstvová automatika

srosnSe

Funkcie množstvové automatiky 
bielizne nastaví optimálnu spotrebu 
vody a trvanie pracieho programu 
pre každý program v závislosti od 
druhu tkaniny a množstva bielizne.

Kontrolný systém 
nevyváženosti
Kotrolný systém nevyváženej 
bielizne deteguje nevyváženosť 
a zaisťuje rovnomerné rozloženie 
bielizne pomocou opakovaného 
spustenia a zastavenia otáčania 
bubna.
Pokiaľ je bielizeň rozložená veľmi 
nerovnomerne, dôjde
z bezpečnostných dôvodov k zníženiu 
rýchlosti otáčania alebo sa nebude 
bubon otáčať vôbec.

Upozornenie:  Veľké a malé kusy 
bielizne rozložte rovnomerne po 
celom bubne. ~ Strana 38, 
~ Strana 50

Systém AquaSensor
podľa príslušného modelu
V priebehu cyklu plákania funkcia 
AquaSensor skontroluje stupeň 
zákalu odvádzanej vody (zákal je 
spôsobený zvyškami nečistôt 
a pracieho prostriedku). Čas trvania 
cyklov plákania a počet cyklov 
plákania závisí od zakalenia vody.
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2 Čistenie a údržba 

:Pozor!
Smrteľné nebezpečenstvo!
Pokiaľ by ste sa dotkli častí 
pod napätím, vystavujete sa 
nebezpečenstvu zásahu elektrickým 
prúdom. Pred čistením spotrebiča ho 
vždy vypnite a odpojte od siete.

:Pozor!
Riziko otravy!
Z čistiacich prostriedkov, ktoré 
obsahujú rozpúšťadlá, sa môžu 
uvoľňovať toxické výpary.
Nepoužívajte čistiace prostriedky, 
ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Pozor!
Poškodenie spotrebiča
Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú 
rozpúšťadlá, môžu spôsobiť 
poškodenie povrchu a komponentov 
automatickej práčky.
Nepoužívajte čistiace prostriedky, 
ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Zabráňte tvorbe nánosov zo 
zvyškov čistiacich prostriedkov 
a zápachov dodržiavaním 
nasledujúcich pokynov:

Upozornenie
■ Zaistite, aby bola miestnosť,

kde je automatická práčka
umiestnená, dobre vetraná.

■ Pokiaľ spotrebič nepoužívate,
nechajte dvierka a zásobník na
prací prášok spotrebiča mierne
pootvorené.

■ Príležitostne zapnite pranie
pomocou programu i 
Cottons (Bavlna) 60 °C 
s použitím pracieho 
prostriedku.

Plášť/Ovládací panel

■ Kryt spotrebiča a ovládací panel
utierajte jemnou a vlhkou
handričkou.

■ Okamžite odstráňte všetky
zvyšky pracích prostriedkov.

■ Spotrebič nečistite vysokotlakovým
prúdom vody.

Prací bubon
Na čistenie použite čistiaci 
prostriedok bez chlóru, ale vyhnite 
sa používaniu drôtenky.

Pokiaľ v práčke pretrváva zápach 
alebo pokiaľ chcete bubon vyčistiť, 
spustite program ÛDrum clean 
(Starostlivosť o bubon)
 90 °C bez akejkoľvek
bielizne. Pridajte prací prášok.

Odstraňovanie vodného 
kameňa
Odstraňovanie vodného kameňa by 
nemalo byť nutné, ak sa prací 
prostriedok správne dávkuje. Pokiaľ 
to však nutné je, postupujte podľa 
pokynov výrobcu prostriedku 
na odstránenie vodného kameňa. 
Vhodné prostriedky proti vodnému 
kameňu je možné získať na našej 
internetovej stránke alebo v oddelení 
zákazníckeho servisu ~ Strana 52
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Zásobník na prací 
prostriedok a plášť 
Pokiaľ automatická práčka obsahuje 
zvyšky pracieho prostriedku alebo 
zmäkčovača:

1. Vytiahnite zásobník na prací
prostriedok. Stlačte západku
a zásobník celkom vyberte.

2. Odstránenie západky: Prstom
vytlačte západku smerom hore.

3. Vyčistite zásobník na prací
prostriedok a západku vodou
a pomocou kefy a usušte ich.
Vyčistite tiež vnútornú časť jeho
plášťa.

4. Umiestnite západku a zatlačte ju
na miesto (zatlačte klobúčik
na kolíček).

5. Vsuňte zásobník na prací
prostriedok do spotrebiča.

Upozornenie:  Nechajte zásobník 
na  prací prostriedok otvorený, aby 
sa mohli vypariť všetky zvyšky vody.

Upchatie čerpadla 

:Pozor!
Nebezpečenstvo oparenia!
Pokiaľ periete pri vysokých teplotách, 
býva voda veľmi horúca. Pri kontakte 
s vodou tak môže dôjsť k opareniu. 
Nechajte vodu vychladnúť.

1. Vypnite prívod vody, aby už
voda nemohla pritekať
do spotrebiča, a všetku
vodu vypustite
cez odtokové čerpadlo.

2. Spotrebič vypnite. Vytiahnite
zástrčku zo siete.

3. Otvorte a snímte kryt servisného
otvoru.

4. Uvoľnite vypúšťaciu hadicu
z príchytky.
Snímte tesniaci kryt a nechajte
vodu vytiecť do vhodnej nádoby.
Nasaďte späť tesniaci kryt
a umiestnite vypúšťaciu hadicu
do príchytky.

5. Opatrne vyskrutkujte viečko
čerpadla; zvyšková voda môže
vytiecť. Vyčistite vnútro, závit krytu
čerpadla a kryt čerpadla. Rotor
vo vypúšťacom čerpadle sa musí
otáčať. Naskrutkujte späť viečko
čerpadla a pevne ho dotiahnite.
Rukoväť musí byť vo zvislej
polohe.

6. Umiestnite kryt servisného otvoru
späť, zaklapnite ho na miesto
a zavrite.
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Upozornenie: Aby v priebehu 
ďalšieho prania prací prostriedok 
zbytočne neodtekal do odpadu, 
nalejte približne 1 liter vody  
do priehradky II a zvoľte program 
pre Vypúšťanie a spustite ho.

Upchatie vypúšťacej 
hadice pri sifóne

1. Spotrebič vypnite. Vytiahnite
zástrčku zo siete.

2. Uvoľnite sponu hadice. Opatrne
odstráňte vypúšťaciu hadicu,
pritom môže dôjsť k vytečeniu
zvyškovej vody.

3. Vyčistite vypúšťaciu hadicu
a spojovaciu časť sifónu.

4. Vypúšťaciu hadicu znovu pripojte
a spojenie zaistite pomocou spony
hadice.

Upchatie filtra 
v prívode vody
Najprv znížte tlak vody v prívodnej 
hadici:
1. Zavrite prívod vody.
2. Zvoľte akýkoľvek program (okrem

programu na plákanie/
odstreďovanie/vypúšťanie).

3. Stlačte tlačidlo A. Nechajte
program bežať približne
40 sekúnd.

4. Stlačte tlačidlo #. Spotrebič je
vypnutý.

5. Vytiahnite zástrčku zo siete.

Potom vyčistite filter:
1. Odpojte hadicu od prívodu vody.

Vyčistite filter pomocou malej
kefky.

2. Pri štandardných modeloch
a modeli Aqua-Secure musíte
vyčistiť filter v zadnej časti
spotrebiča: Vyberte hadicu
zo zadnej časti spotrebiča.
Pomocou klieští odstráňte filter
a vyčistite ho.

3. Hadicu pripojte a skontrolujte,
či nedochádza k vytekaniu
vody.
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3 Čo robiť v prípade 
poruchy?

Faults and what to do about them.Núdzové odblokovanie
Napríklad v prípade výpadku 
prúdu. Program bude pokračovať 
po obnovení dodávky elektriny.

Pokiaľ je však nutné bielizeň 
vybrať, je možné dvierka 
spotrebiča otvoriť takto:

: Pozor!
Nebezpečenstvo oparenia!
Pokiaľ periete pri vysokých teplotách, 
hrozí nebezpečenstvo oparenia 
pri styku s horúcim pracím roztokom
a bielizňou. Ak je to možné, nechajte 
všetko najprv vychladnúť.

:Pozor!
Nebezpečenstvo zranenia!
Siahanie do otáčajúceho sa bubna 
môže spôsobiť zranenie rúk.
Do točiaceho sa bubna nesiahajte. 
Počkajte, kým sa bubon neprestane 
točiť.

:Pozor!
Nebezpečenstvo podráždenia 
dýchacích ciest!
Unikajúci aktívny kyslík môže 
spôsobiť podráždenie sliznice 
a privodiť slzenie očí.
Neotvárajte dvierka spotrebiča 
pomocou núdzového odblokovania, 
kým stále beží program využívajúci 
aktívny kyslík.
Počkajte, kým z bubna nevyprchá 
všetok aktívny kyslík.

Pozor!
Nebezpečenstvo poškodenia vodou 
Unikajúca voda môže spôsobiť 
poškodenie.
Neotvárajte dvierka práčky, pokiaľ 
cez sklo vidíte vodu.

1. Spotrebič vypnite. Vytiahnite
zástrčku zo siete.

2. Vypustite vodu ~ Strana 46
3. Pomocou náradia zatiahnite dole

núdzové odblokovanie a uvoľnite
ho. Dvierka práčky je možné teraz
otvoriť.
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Informácie na displeji

 Príčina/nápravakontrolka/Symbol - 
P - a  ÿ Dvierka sú odblokované. Môžete vkladať bielizeň.
- P - ■ Teplota je príliš vysoká. Počkajte, kým teplota neklesne.

■ Hladina vody je príliš vysoká. Bielizeň nie je možné pridávať. V prípade
potreby okamžite dvierka zavrite. Stlačením tlačidla  A zapnete
pokračovanie programu.

ÿ bliká ■ Pravdepodobne došlo k zachyteniu bielizne. Dvierka otvorte a znovu
zavrite a stlačte tlačidlo A.

■ V prípade potreby zatlačte do zatvorených dvierok alebo vyberte bielizeň
a potom opäť dvierka zatlačte.

■ Pokiaľ je to nutné, spotrebič vypnite a zapnite; nastavte program
a vyberte individuálne nastavenie podľa svojej potreby; program zapnite.

ÿ a indikátor 
active oxygen 
refresh Ø blikajú

Dvierka nie je možné otvoriť kvôli behu programu. 
Pokiaľ kontrolky nesvietia, dvierka je možné otvoriť.

r svieti ■ Otočte prívod vody naplno,
■ Prívodná hadica je zalomená/priškripnutá,
■ Tlak vody je príliš nízky. Vyčistite filter.  ~ Strana 47

E Detská poistka je aktivovaná – deaktivujte ju. ~ Strana 40
Åsvieti Bolo detegované veľké množstvo peny a boli aktivované doplňujúce pracie 

cykly. V ďalšom pracom cykle použite na rovnaké množstvo bielizne menšie 
množstvo pracieho prostriedku.

Kontrolka pri 
programe 
Starostlivosť 
o bubon Û
bliká

Spustite program Û Drum clean (Starostlivosť o bubon)  90 °C 
alebo 60 °C s bežným pracím práškom, aby ste bubon a vonkajšiu 
vaňu vyčistili. Upozornenie
■ Spustite program bez bielizne:
■ Použite bežný prací prášok alebo čistiaci prostriedok obsahujúci bielidlo.

Aby ste zabránili peneniu, použite iba polovicu množstva prostriedku
odporúčaného výrobcom. Nepoužívajte pracie prostriedky určené na vlnu
a chúlostivé tkaniny.

■ Zapnite/vypnite upozornenie.  ~ Strana 43
E:18 ■ Vypúšťacie čerpadlo je upchaté. Vypúšťacie čerpadlo vyčistite.

~ Strana 46
■ Vypúšťacia hadica (rúrka) je upchatá. Vyčistite vypúšťaciu hadicu pri sifóne.

~ Strana 47
E:23 Na podlahe je voda; spotrebič tečie. Zavrite prívod vody. Volajte 

Zákaznícky servis. ~ Strana 52
Iné indikátory/ 
symboly

Prístroj vypnite, počkajte päť sekúnd a potom spotrebič opäť zapnite. Ak sa 
indikátor/symbol opäť rozsvieti, zavolajte zákaznícky servis. ~ Strana 52
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Poruchy a ich riešenia

Príčina/nápravaPorucha
Zo spotrebiča uniká
voda.

■ Vypúšťaciu hadicu správne pripojte alebo ju vymeňte.
■ Dotiahnite závitový spoj na prívodnej hadici.

Spotrebič sa neplní
vodou.
Prací prostriedok sa
nedávkuje.

■ Stlačili ste tlačidlo  A  ?
■ Otvorili ste prívod vody?
■ Nemohol by byť upchatý filter? Vyčistite filter. ~ Strana 47
■ Nie je prívodná hadica zalomená alebo priškripnutá?

Dvierka sa neotvárajú. ■ Bola aktivovaná bezpečnostná funkcia. Zastavili ste program? 
~ Strana 41

■ Nebola aktivovaná detská poistka E ? Deaktivujte ju. ~ Strana 40
■ Nebol zvolený program  $ Rinse Stop = bez finálneho odstreďovania)? 

~ Strana 42
■ Dvierka je možné otvoriť iba núdzovým odblokovaním?  ~ Strana 48
■ Pri prepínaní z programu, ktorého súčasťou je používanie aktívneho

kyslíka, na program, ktorý túto funkciu neobsahuje, sa dvierka
zablokujú až na 25 minút, kým z bubna nevyprchá všetok aktívny kyslík.

Program nejde
spustiť.

■ Nestlačili ste tlačidlo A alebo Finished in (Odložený štart )ñ?
■ Sú dvierka správne zatvorené?
■ Nebola aktivovaná detská poistka E? Deaktivujte ju.  ~ Strana 40

Po spustení programu 
sa bubon chvíľami 
chveje alebo vibruje.

Nejde o poruchu – vnútorné testovanie motora po spustení pracieho 
programu môže spôsobiť občasné zachvenie alebo vibrovanie.

■ Nebol zvolený program $ (Rinse Stop = bez finálneho
odstreďovania)? ~ Strana 42

■ Vypúšťacie čerpadlo vyčistite.  ~ Strana 46
■ Vyčistite vypúšťaciu hadicu alebo rúrku.

V bubne nie je vidieť
žiadnu vodu.

Nejde o poruchu – úroveň vody je v mieste, kde nie je vidieť.

Výsledok 
odstreďovania
nie je uspokojivý.
Bielizeň je mokrá/príliš 
vlhká.

■ Nejde o poruchu – systém detekcie nevyváženej bielizne prerušil
odstreďovanie, pretože bielizeň je rozložená nerovnomerne.
Veľké a malé kusy bielizne rozložte rovnomerne po celom bubne.

■ Nebola zvolená funkcia Ochrana proti pokrčeniu p (podľa
príslušného modelu)? ~ Strana 37

■ Nie je zvolená rýchlosť príliš nízka?

Spotrebič sa niekoľko-
krát po sebe reštartuje.

Nejde o poruchu – systém detekcie nevyváženej bielizne sa snaží vyrovnať
nevyváženosť.

Program trvá dlhšie, 
ako je bežné.

■ Nejde o poruchu – systém detekcie nevyváženej bielizne sa snaží
vyrovnať nevyváženosť opakovaným prerozdeľovaním bielizne.

■ Nejde o poruchu – systém detekcie peny je zapnutý – bol aktivovaný
cyklus plákania.

Voda neodteká.
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Voda zostáva
v zásobníku  
na aviváž i.

■ Nejde o poruchu – nemá vplyv na účinok aviváže.
■ V prípade potreby vyčistite západku.

V práčke je cítiť 
zápach.

Spustite program Û Drum clean (Starostlivosť o bubon)  alebo i 
Cottons (Bavlna) 90 °C bez bielizne. Pridajte bežný prací prášok alebo 
čistiaci prostriedok obsahujúci bielidlo.
Upozornenie: Aby ste zabránili peneniu, použite iba polovicu množstva 
prostriedku odporúčaného jeho výrobcom. Nepoužívajte pracie 
prostriedky určené na vlnu alebo chúlostivé tkaniny.

Na displeji svieti 
symbol aviváže Å. 
Môže tiež unikať pena 
zo zásobníka na prací 
prostriedok.

Nepoužili ste príliš veľa pracieho prostriedku?
Zmiešajte polievkovú lyžicu zmäkčovača bielizne s 1/2 litrom vody 
a všetko nalejte do priehradky  II (nevhodné pre outdoorové oblečenie, 
športové oblečenie alebo veci obsahujúce prachové perie). 
V nasledujúcom pracom cykle použite menej pracieho prostriedku.

Spotrebič pri 
odstreďovaní vydáva 
hlasné zvuky, vibruje 
alebo „pochoduje“.

■ Je spotrebič vo vodorovnej polohe? Spotrebič vyrovnajte. 
~ Strana 20

■ Sú nôžky spotrebiča bezpečné? Nožičky spotrebiča zaistite.
~ Strana 20

■ Boli odstránené prepravné poistky? Prepravné poistky odstráňte.
~ Strana 16

Panel s displejom/
kontrolky v priebehu 
prevádzky spotrebiča 
nefungujú.

■ Došlo k výpadku prúdu?
■ Nie sú spálené poistky/nevypadol istič? Istič zapnite/poistky vymeňte.
■ Pokiaľ sa chyba opakuje, volajte zákaznícky servis.

Po spustení programu 
ActiveOxygen Refresh  
Ø je počuť hluk.

Nejde o poruchu – spotrebič je naplnený vodou a tvorí sa para; pri tom 
je možné počuť hluk spôsobený ventilátorom a čerpadlom.

Pri používaní funkcie 
ActiveOxygen Refresh  
Ø zostávajú na bielizni
škvrny od vody.

■ Bola pred vložením bielizne odstránená zvyšková voda?
■ Spotrebič vyrovnajte. Ošetrenie bielizne aktívnym kyslíkom môže

fungovať riadnym spôsobom, iba pokiaľ je spotrebič správne
vyrovnaný. ~ Strana 20

Po spustení programu 
ActiveOxygen Refresh  
Ø je počuť hluk.

Aktívny kyslík zanecháva po použití tejto funkcie v bielizni špecifický 
zápach. Bielizeň krátko pretrepte.

Po použití funkcie 
ActiveOxygen Refresh 
Ø stále zostáva určitý 
zápach.

■ Ošetrenie tkanín pomocou aktívneho kyslíka je menej účinné, pokiaľ jebubon znečistený. Pred prvým použitím spotrebiča spustite program
na Û Drum clean (Starostlivosť o bubon) a potom ho používajte
i pravidelne.

■ Nevložili ste do práčky príliš veľa bielizne? Neprekračujte maximálne
množstvo bielizne vkladanej do práčky.

■ Nechajte dvierka a zásobník na prací prostriedok otvorené, aby sa
mohli vypariť všetky zvyšky vody. ~ Strana 45

Porucha Príčina/náprava

Dĺžka programu
sa v priebehu prania 
mení.

Nejde o poruchu – priebeh programu je optimalizovaný pre konkrétny
proces prania. Môže tak dôjsť k zmene dĺžky programu, ktorá sa 
zobrazuje na displeji.
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4 Zákaznícky servis
After-sales servicePokiaľ nedokážete poruchu opraviť 
sami, kontaktujte zákaznícky 
servis. ~ Titulná stránka
Vždy sa pokúsime nájsť správne 
riešenie, aby sme sa vyhli 
zbytočným návštevám servisného 
technika.
Poskytnite zákazníckemu servisu 
číslo produktu (E-č.) a číslo 
výroby (FD-č.) spotrebiča.

Tieto informácie nájdete
*podľa príslušného modelu:
Na vnútornej strane dvierok*/na 
otvorenom kryte servisného otvoru* 
a na zadnej strane spotrebiča.

Dôverujte odborným 
znalostiam výrobcu.
Kontaktujte nás, my vám ponúkneme 
pomoc. Pokiaľ tak urobíte, budete 
mať istotu, že opravy vykonali 
vyškolení servisní technici, ktorí 
použijú originálne náhradné diely.

pri pozastavení cyklu 
zobrazuje - P - a  ÿ.

Dvierka sú odblokované. Môžete vkladať bielizeň.

Pokiaľ nedokážete poruchu opraviť sami (po vypnutí a zapnutí spotrebiča) alebo je nutná oprava:
■ Spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
■ Vypnite prívod vody a zavolajte zákaznícky servis.

Poruchy

E-č.
FD-č.

Číslo produktu 
Číslo výroby

E-č. FD

Na displeji sa 
pri pozastavení 

■ Hladina vody je príliš vysoká. Bielizeň nie je možné pridávať.
Prípadne treba okamžite zavrieť dvierka práčky.

■ Stlačením tlačidla A zapnete pokračovanie programu.

Príčina/náprava

Na bielizni sú zvyšky 
pracieho prostriedku.

■ Niektoré bezfosfátové pracie prostriedky obsahujú vo vode nerozpustné
čiastočky.

■ Zvoľte funkciu Rinse (Plákania) alebo po vypraní bielizeň vykefujte.

cyklu zobrazuje - P -.
Na displeji sa 
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[ Údaje o spotrebe
Consumption ratesSpotreba energie a vody, trvania programov 
a zostatková vlhkosť hlavných pracích programov 
(približné hodnoty)

Program Spotreba 
energie*

Spotreba
vody*

Čas trvania 
programu*

Bavlna 20 °C 9 kg 0,25 kWh 90 l 2 3/4 h
Bavlna 40 °C 9 kg 1,10 kWh 90 l 3 h
Bavlna 60 °C 9 kg 1,06 kWh 90 l 2 3/4 h
Bavlna 90 °C 9 kg 2,14 kWh 100 l 2 3/4 h
Ľahko udržiavateľné 40 °C 4 kg 0,71 kWh 64 l 2 h
Zmiešané 40 °C 4 kg 0,60 kWh 45 l 1 1/4 h
Jemné/Hodváb 30 °C 2 kg 0,19 kWh 37 l 3/4 h
Vlna 30 °C 2 kg 0,19 kWh 41 l 3/4 h

1 kg 0,02 kWh 0 l 3/4 hActive Oxygen Refresh Ø 

Informácia o približnej zvyškovej vlhkosti**
WAW32... WAW28... WAW24... WAW20...
Max. 1600  
ot./min.

Max. 1400  
ot./min.

Max. 1200  
ot./min.

Max. 1000  
ot./min.

i Bavlna 44 % 48 % 53 % 62 %
f Ľahko udržiavateľné 40 % 40 % 40 % 40 %
“ : Jemné/Hodváb 30 % 30 % 30 % 30 %
p Vlna 45 % 45 % 45 % 45 %
* Sledované hodnoty sa môžu líšiť od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody

a teploty prívodnej vody, teploty prostredia, typu, množstva a úrovne znečistenia bielizne,
použitia pracieho prostriedku, výpadku dodávky elektrickej energie a zvolených doplnkových
funkcií.

Informácie o zvyškovej vlhkosti sú stanovené na základe povolenej rýchlosti odstreďovania
daného programu a maximálneho naplnenia.

Naplnenie

Program

** 
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Programy na testovanie účinnosti pre bavlnené tkaniny
Nasledujúce programy (štandardné programy, označené ako ü      ) sú vhodné 
na pranie bežne znečistených bavlnených tkanín a sú najúčinnejšie z hľadiska 
kombinácie spotreby energie a vody.

J Technické údaje
Technical dataRozmery:
845 × 600 × 590 mm  
(výška × šírka × hĺbka)

Hmotnosť:
75 kg 

Elektrické pripojenie:
Sieťové napätie 220 – 240 V, 50 Hz 
Menovitý prúd 10 A
Menovitý výkon 1 900 – 2 300 W

Tlak vody: 
100 – 1 000 kPa (1 – 10 bar)

Spotreba energie vo vypnutom stave:
0,12 W

Spotreba energie v zapnutom stave: 
0,43 W

Štandardné programy na bavlnené tkaniny v súlade so Smernicou (EÚ) č. 1015/2010
Program + teplota Naplnenie Približný čas trvania

0 Bavlna Есо  ü + ú 9 kg  4 3/4 h

0 Bavlna Есо  ü + ú 4,5 kg 4 1/2 h
0 Bavlna Есо  ü + û 4,5 kg 4 1/2 h

Nastavenie programu pri maximálnej rýchlosti pre kontrolu a energetickú 
klasifikáciu podľa Smernice 2010/30/EU pre danú teplotu studenej vody (15 °C). 
Uvedená teplota programu je založená na teplote uvedenej na štítku príslušnej 
bielizne. Skutočná teplota prania sa môže líšiť od uvedenej teploty programu 
z dôvodu úspory energie; trieda účinnosti prania zodpovedá zvolenej teplote.



Záruka Aqua-Stop sk
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r Záruka Aqua-Stop 
Iba pre spotrebiče s funkciou 
Aqua-Stop ytnarrwa potS-auAq

Predajca poskytuje na základe kúpnej 
zmluvy okrem záruky na spotrebič
i dodatočnú záruku na náhradu škody 
podľa nasledujúcich podmienok:

1. Pokiaľ chybou nášho systému Aqua-
Stop došlo k škodám spôsobeným
vodou, poskytneme súkromným
používateľom za spôsobené škody
náhradu.

2. Poskytujeme doživotnú záruku
na spôsobené škody.

3. Predpokladom nároku na záruku je
odborná inštalácia a zapojenie
spotrebiča s funkciou Aqua-Stop
podľa návodu; zahŕňa tiež riadne
zhotovené Aqua-Stop predĺženie
(originálne príslušenstvo). Naša
záruka sa nevzťahuje na chybné
prívody alebo vodné armatúry
pripojené k Aqua-Stop prípojke
na prívode vody.

4. Na spotrebič s funkciou Aqua-Stop
nie je počas prevádzky potrebné
dozerať. Po vypnutí spotrebiča nie je
nutné prítok vody zatvárať. Urobte tak
iba v prípade dlhšej neprítomnosti,
napr. v prípade dovolenky trvajúcej
niekoľko týždňov.



Informačný list produktu podľa delegovaného nariadenia komisie 
(EU) č. 1061/2010 

Značka: Bosch 

Identifikačná značka modelu:  WAW28740EU 

Menovitá kapacita bavlny: 9 kg 

Trieda energetickej účinnosti: A+++ 

Spotreba energie 152 kWh/rok, zodpovedá 220 pracím cyklom v štandardnom programe pre 
bavlnu na 60 °C a 40 °C pri plnej a čiastočnej náplni a pri režimoch s nízkou spotrebou energie. 
Skutočná spotreba energie na cyklus závisí od použitia spotrebiča. 

Spotreba energie pri štandardnom programe bavlna pro pranie pri 60 °C  s plnou náplňou: 0,92 kWh 

Spotreba energie pri štandardnom programe bavlna pro pranie pri 60 °C s čiastočnou náplňou: 
0,60 kWh 

Spotreba energie pri štandardnom programe bavlna pro pranie pri 40 °C s plnou náplňou: 0,42 kWh 

Spotreba elektrickej energie vo vypnutom stave a v režime ponechania 
v zapnutom stave: 0,12 W / 0,43 W 

Spotreba vody 11220 l/rok, zodpovedá 220 štandardným pracím cyklom s programom pre bavlnu 
60 °C a 40 °C s plnou a čiastočnou náplňou. Skutočná spotreba vody závisí od použitia spotrebiča. 

Trieda účinnosti odstreďovania B na stupnici od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť). 

Maximálne otáčky pri odstreďovaní: 1361 ot./min. 

Zostatková vlhkosť': 53 % 

Štandardné programy 'bavlna 40°C Eco' a ' bavlna 60°C Eco' sú štandardné pracie programy, na 
ktoré sa vzťahujú informácie uvedené na energetickom štítku a v informačnom liste. Tieto 
programy sú vhodné pre pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne a sú  to najúspornejšie 
programy z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. 

Čas trvania štandardného programu 60 °C bavlna s plnou náplňou: 280 min 

Čas trvania štandardného programu 60 °C bavlna s čiastočnou náplňou: 270 min 

Čas trvania štandardného programu 40 °C bavlna s plnou náplňou: 270 min 

Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave: 15 min 

Hladina akustického výkonu: Pranie: 48 dB (A), Odstreďovanie: 72 dB (A) 

Voľne stojaci 

Mar 2, 2016 
Robert Bosch Hausgerate GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 Monchen, Germany 
www.bosch-home.com 

http://www.bosch-home.com/


Záručný list

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

záruka od výrobcu
na všetky spotrebiče



Záručný list
firmy BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Dovozca: BSH domácí spotřebiče, s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5Stvorené pre život

Stvorené pre život

10 rokov

Výrobok:

Výrobca:

Typ (E-Nr.):

Výrobné číslo (FD):

Dátum predaja:

Údaje o predajcovi:
Obchodné meno (meno a priezvisko*):

Adresa firmy (bydlisko*):

IČ:
DIC:
Adresa firmy:

Tel.:
*Len u fyzických osôb

Na motor vyššie uvedeného výrobku poskytuje výrobca záručnú lehotu v dĺžke trvania 10 rokov.

Upozornenie: Pri reklamácii motora s predĺženou zárukou je potrebné predložiť nielen 
doklad o kúpe spotrebiča, ale aj tento záručný list, ktorý používateľa

oprávňuje na predĺženú záruku na motor v trvaní 10 rokov od dátumu zakúpenia.

Zápisy o vykonaných opravách:

Dát. objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný popis poruchy

záruka na motor



NOVINKA: 10 rokov záruky na motor
A to nehovoríme len tak. To vám skutočne garantujeme. V prípade vybraných 
automatických práčok dokonca na obdobie nasledujúcich 10 rokov.

Záručný list na motor automatické práčky WAW28740EU

Popri všeobecnej záruke na spotrebiče poskytujeme teraz podľa ďalej uvedených 
podmienok tiež špeciálnu záruku na motor automatické práčky WAW28740EU   
kúpené od 01.04.2016. Zákonná zodpovednosť predajcu vyplývajúca z bežnej 
kúpnej zmluvy s koncovým zákazníkom tým zostáva nedotknutá:

1. Odstránime všetky poruchy motora EcoSilence Drive, ktoré boli preukázateľne
spôsobené chybou materiálu a/alebo výrobnou chybou.

2. Záručná lehota predstavuje 10 rokov a začína plynúť dňom, keď spotrebič kúpil prvý
koncový zákazník. Záruka musí byť v záručnej lehote uplatnená u niektorého z našich
servisných partnerov (prípadne u predajcu). Predpokladom na uplatnenie záruky je
predloženie originálneho dokladu o kúpe spotrebiča alebo záručného listu.

3. Záruku nemožno uplatniť, ak je porucha motora EcoSilence Drive spôsobená
nevhodným používaním spotrebiča, používaním pre domácnosť neobvyklým,
nedodržaním návodu na obsluhu alebo montážnych pokynov.

4. V prípade uznania garančného nároku bude motor EcoSilence Drive podľa uváženia
servisného technika na mieste opravený alebo nahradený novým motorom. V rámci
špeciálnej predĺženej záruky potom zaniká nárok na výmenu celého spotrebiča.
Vymenené náhradné dielce sa stávajú majetkom spoločnosti BSH domácí spotřebiče
s.r.o.

5. Garančná oprava motora EcoSilence Drive potom v rámci tejto špeciálnej záruky (po
uplynutí zákonnej záruky) nespôsobuje plynutie novej záručnej lehoty ani jej predĺženie.

6. Ďalšie nároky, najmä na náhradu škôd vzniknutých mimo spotrebiča, sú vylúčená, ak
takáto zodpovednosť nevyplýva priamo zo zákona.

Tieto záručné podmienky platia na motor EcoSilence Drive, ktorý je súčasťou vyššie 
uvedené práčky, kúpené v Slovenskej republike.

BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Radlická 350

158 00 Praha 5
Česká republika



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-
ne bez elektrickej koncovky,

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.
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