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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÁ INFORMACE, KTERÉ JE TŘEBA PŘEČÍST A DODRŽOVAT

 Tento symbol vás vyzývá, abyste si přečetli 
návod k použití.

 Před použitím spotřebiče si přečtěte tyto 
bezpečnostní pokyny. Mějte je po ruce pro další 
nahlédnutí. 

 Tyto pokyny i samotný spotřebič poskytují 
důležitá bezpečnostní varování, která je třeba 
vždy dodržovat. Výrobce odmítá jakoukoli 
odpovědnost v případě nedodržení těchto 
bezpečnostních pokynů, nevhodného použití 
spotřebiče nebo nesprávného nastavení 
ovládacích prvků.

 Velmi mladé děti (0-3 roky) musí být udržovány 
v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče. Malé děti 
(3-8 let) musí být udržovány v dostatečné 
vzdálenosti od spotřebiče, nejsou-li nepřetržitě 
pod dozorem. Děti starší 8 let a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi či osoby s nedostatkem zkušeností a 
znalostí mohou používat tento spotřebič 
výhradně pod dozorem nebo poté, co byly 
náležitě poučeny ohledně bezpečného použití a 
pochopily související rizika. Děti si nesmí hrát se 
zařízením. Čištění a údržbu svěřenou uživateli 
nesmí provádět děti bez dozoru. 

 VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte spotřebič před 
ukončením cyklu sušení s výjimkou případu, když 
je všechno prádlo rychle vyjmuto, aby došlo k 
rozptýlení tepla.

 Prádlo, které bylo znečištěno látkami jako 
kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzin, petrolej, 
odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a 
odstraňovače vosku, a materiály jako molitan 
(latexová pěna), sprchovací čepice, voděodolné 
textilie, pogumované artikly a šaty nebo polštáře s 
molitanem nesmí být sušeny v tomto spotřebiči. 
Vyjměte všechny předměty z kapes, jako například 
zapalovače a zápalky. Nepoužívejte spotřebič, když 
byly k čištění použity průmyslové chemikálie.

 Prádlo nasáklé olejem nesmí být sušeno ve 
spotřebiči kvůli jeho vysoké hořlavosti.

 Nikdy neotvírejte dvířka násilně ani je 
nepoužívejte jako stupátko.

 Ujistěte se, že během cyklů sušení je vodovodní 
kohoutek otevřený.
DOVOLENÉ POUŽITÍ

 VÝSTRAHA: Spotřebič není určen k použití 
prostřednictvím externích přepínacích zařízení, 
jako např. časovač, nebo samostatného 
vzdáleného řídicího systému.

 Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a 
podobných aplikacích, jako: prostory kuchyněk pro 
personál v obchodech, kancelářích a jiných 
pracovních prostředích; chalupách; zákazníky v 
hotelech, motelech, zařízeních pro nocleh se snídaní 

a jiných rezidenčních prostředích; prostorách pro 
společné používání v činžovních domech nebo 
prádelnách.

 Při plnění zařízení nepřekračujte maximální 
kapacitu (v kg suchého prádla), uvedenou v 
tabulce programů.

 Tento spotřebič není určen pro profesionální 
použití. Nepoužívejte spotřebič venku.

 Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. 
terpentýn, benzen), prací prostředky obsahující 
rozpouštědla, čisticí prášek, čisticí prostředky na 
sklo nebo pro všeobecné účely nebo hořlavé 
kapaliny; neperte v zařízení prádlo, které bylo 
ošetřeno rozpouštědly nebo hořlavými kapalinami.

 Neskladujte výbušné nebo hořlavé látky (např. 
kanystry s benzínem nebo nádobky s 
aerosolovým rozprašovačem) uvnitř nebo v 
blízkosti spotřebiče - hrozí riziko požáru.

 Nesušte v spotřebiči nevyprané prádlo.
 Postarejte se, aby v blízkosti spotřebiče nebyly 

nahromaděné chomáče vláken z bavlny nebo prach.
 Aviváže nebo podobné přípravky musí být 

používány v souladu s pokyny jejich výrobců.
 Nesušte prádlo příliš.

INSTALACE
 Manipulace se spotřebičem a jeho instalace musí 

být provedeny dvěma nebo více osobami - hrozí riziko 
ublížení na zdraví. K rozbalení a instalaci spotřebiče 
použijte ochranné rukavice - hrozí riziko pořezání.

 Manipulaci se spotřebičem provádějte bez zvedání 
za vrchní plochu nebo vrchní víko.

 Instalace, včetně připojení přívodu vody (je-li 
součástí) a připojení k elektrické síti, jako i opravy, 
musí být provedeny kvalifikovaným technikem. 
Neprovádějte žádnou opravu ani výměnu jakékoli 
součásti spotřebiče, pokud nejsou uvedeny v 
uživatelském návodu. Udržujte děti v dostatečné 
vzdálenosti od místa instalace. Po rozbalení spotřebiče 
se ujistěte, že nedošlo k jeho poškození během 
přepravy. V případě výskytu problémů se obraťte na 
prodejce nebo na nejbližší středisko poprodejního 
servisu. Po provedení instalace je třeba uskladnit 
odpad z obalového materiálu (plasty, pěnový 
polystyrén apod.) mimo dosah dětí - hrozí riziko 
udušení. Před prováděním jakýchkoli úkonů instalace 
musí být spotřebič odpojen od zdroje elektrického 
napájení - hrozí zásah elektrickým proudem. Během 
instalace se ujistěte, že spotřebič nepoškozuje napájecí 
kabel - hrozí riziko požáru nebo zásahu elektrickým 
proudem. Spotřebič aktivujte až po dokončení 
instalace.

 Neinstalujte svůj spotřebič do míst, kde by mohl 
být vystaven extrémním podmínkám, jako např.: 
nedostatečná ventilace, teplota nižší než 5 °C nebo 
vyšší než 35 °C.



 Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že se všechny 
čtyři nožičky nacházejí ve stabilní poloze a dotýkají se 
podlahy; v případě potřeby je seřiďte a pomocí 
vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale 
vyrovnán do vodorovné polohy.

 Když má být spotřebič nainstalován na dřevěnou 
nebo „plovoucí“ podlahu (některé parkety a 
laminátové materiály), zajistěte o podlahu desku z 
překližky s rozměry 60×60×3 cm (nejméně) a poté na 
ni umístěte spotřebič.

 Připojte hadici(e) pro přívod vody k přívodu vody v 
souladu s nařízeními vašeho místního dodavatele vody.

 U modelů napájených výhradně studenou vodou: 
nepřipojujte je k přívodu horké vody.

 U modelů napájených i horkou vodou: teplota 
přiváděné horké vody nesmí přesahovat 60 °C.

 Spotřebič je vybaven přepravními šrouby, které 
zabraňují možnému poškození vnitřních částí během 
přepravy. Před použitím stroje je důležité, aby byly 
přepravní šrouby odstraněny. Po jejich odstranění přikryjte 
příslušné otvory 4 plastovými krytkami z výbavy.

 Po ukončení instalace zařízení vyčkejte pár hodin, než 
ho uvedete do činnosti, aby se spotřebič přizpůsobil 
podmínkám prostředí v místnosti instalace.

 Ujistěte se, že ventilační otvory ve spodní části 
pračky (jsou-li součástí vašeho modelu) nejsou 
ucpány kobercem nebo jiným materiálem.

 K připojení spotřebiče k přívodu vody použijte 
výhradně nové hadice. Staré hadice nesmí být 
opětovně použity.

 Tlak přívodu vody musí být v rozsahu 0,1-1 MPa.
 Když je spotřebič nainstalován v blízkosti 

plynového sporáku nebo kamen, zajistěte, aby se 
mezi nimi nacházela deska tepelné izolace (85×57 cm), 
a aby byla strana obrácená ke sporáku pokryta 
hliníkovou fólií.

 Spotřebič nesmí být nainstalován za zamykatelné 
dveře, posuvné dveře nebo dveře se závěsem na opačné 
straně než je strana spotřebiče, takovým způsobem, který 
omezuje úplné otevření dvířek zařízení.

 Neprovádějte žádnou opravu ani výměnu jakékoli 
součásti spotřebiče, pokud nejsou uvedeny v uživatelském 
návodu. Používejte pouze autorizovaný poprodejní servis. 
Opravy, které provedete sami nebo které nejsou provedeny 
profesionály, mohou vést k ohrožení života nebo zdraví a 
značnému poškození majetku.

 Náhradní díly pro domácí spotřebiče budou k 
dispozici 10 let po uvedení poslední jednotky na trh, v 
souladu s evropským nařízením Ecodesign.
VAROVÁNÍ V SOUVISLOSTI S ELEKTRICKÝM 
PROUDEM

 Musí být možné odpojit spotřebič od elektrického 
napájení odpojením zástrčky, je-li přístupná, nebo 
prostřednictvím vícepólového vypínače, 

nainstalovaného před zásuvkou, v souladu s pravidly 
pro kabeláž a spotřebič musí být uzemněný ve shodě 
s národními normami elektrické bezpečnosti.

 Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozvodky nebo 
adaptéry. Po instalaci musí být umožněn přístup 
uživatele k elektrickým komponentům. Nepoužívejte 
spotřebič, když jste mokří nebo naboso. Když je 
napájecí kabel nebo zástrčka spotřebiče poškozena, 
když spotřebič nepracuje správně, nebo když byl 
poškozen nebo spadl, nepoužívejte jej.

 Když je napájecí kabel poškozený, musí být 
vyměněn za nový stejný kabel výrobcem, jeho 
servisním zástupcem nebo podobnými 
kvalifikovanými osobami, aby se zabránilo riziku - 
hrozí riziko zásahu elektrickým proudem. 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

 VAROVÁNÍ: Před prováděním jakéhokoli úkonu 
údržby se ujistěte, že spotřebič je vypnut a 
odpojen od elektrického napájení. Pro zabránění 
rizika zranění používejte ochranné rukavice (riziko 
vzniku tržné rány) a ochrannou obuv (riziko 
pohmoždění); ujistěte se, že je manipulace 
prováděna dvěma osobami (snížení zátěže); nikdy 
nepoužívejte parní čisticí zařízení (riziko zásahu 
elektrickým proudem). Neprofesionálně 
provedené opravy, které nebyly autorizovány 
výrobcem, mohou vést k ohrožení zdraví a 
bezpečnosti, za které výrobce nemůže být 
považován za odpovědného. Jakákoli chyba nebo 
poškození, způsobené neprofesionálními 
opravami nebo údržbou nebude kryta zárukou, 
jejíž náležitosti a smluvní podmínky jsou uvedeny 
v dokumentu, dodaném spolu se zařízením.
LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen symbolem 
recyklace .
Jednotlivé části obalu musí být zlikvidovány v plném souladu s 
místními předpisy pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ
Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo znovu použitelných 
materiálů. Likvidaci proveďte v souladu s místními předpisy pro likvidaci 
odpadu. Ohledně dalších informací o zpracování, opětovném použití a 
recyklaci elektrických domácích spotřebičů se obraťte na místní orgány, 
službu sběru komunálního odpadu nebo na obchod, ve kterém jste 
spotřebič zakoupili. Tento spotřebič je označen ve shodě s Evropskou 
směrnicí 2012/19/EU „Odpad tvořený elektrickými a elektronickými 
zařízeními (OEEZ)“. Ujištěním se o správné likvidaci tohoto výrobku, 
pomůžete k předcházení negativním následkům na životním prostředí 
a na lidském zdraví.

Symbol  na výrobku nebo v průvodní dokumentaci informuje, že s 
ním nesmí být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem, ale 
musí být doručen do sběrného střediska kvůli recyklaci elektrických a 
elektronických zařízení.


