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Installation

! Es ist äußerst wichtig, diese Bedienungsanlei-
tung sorgfältig aufzubewahren, um sie jederzeit 
zu Rate ziehen zu können. Sorgen Sie dafür, 
dass sie im Falle eines Umzugs oder einer Über-
gabe an einen anderen Benutzer das Gerät 
stets begleitet, damit auch der neue Inhaber die 
Möglichkeit hat, diese zu Rate zu ziehen.
! Lesen Sie die Hinweise bitte aufmerksam 
durch, sie liefern wichtige Informationen hin-
sichtlich der Installation, des Gebrauchs und 
der Sicherheit.

Auspacken und Aufstellen
Auspacken
1. Gerät auspacken.
2. Sicherstellen, dass der Waschvollautomat 
keine Transportschäden erlitten hat. Im Falle ei-
ner Beschädigung Gerät bitte nicht anschließen, 
sondern den Kundendienst anfordern.

3. Die 4 Tran-
sportschutz-schrau-
ben herausschrau-
ben und die an der 
Geräterückwand 
befindlichen Distan-
zstücke aus Gummi 
entfernen (siehe Ab-
bildung).

4. Die Öffnungen mittels der mitgelieferten 
Abdeckungen verschliessen.
5. Sämtliche Teile aufbewahren: Sollte der 
Waschautomat erneut transportiert werden, 
müssen diese Teile wieder eingesetzt werden.
! Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für 
Kinder.

Nivellierung
1. Der Waschvollautomat muss auf einem 
ebenen, festen, schwingungsfreien Untergrund 
aufgestellt werden ohne diesen an Wände, Mö-
bel etc. direkt anzulehnen.

2. Sollte der Boden 
nicht perfekt eben 
sein, müssen die 
Unebenheiten durch 
An- bzw. Ausdrehen 
der vorderen Stellfüße 
ausgeglichen werden 
(siehe Abbildung), der 
auf der Arbeitsfläche 
zu ermittelnde Nei-
gungsgrad darf 2° 

nicht überschreiten.

Eine präzise Nivellierung verleiht dem Gerät die 
erforderliche Stabilität, durch die Vibrationen, 
Betriebsgeräusche und ein Verrücken des 
Gerätes vermieden werden. Bei Teppichböden 
müssen die Stellfüße so reguliert werden, dass 
ein ausreichender Freiraum zur Belüftung unter 
dem Waschvollautomaten gewährleistet ist.

Wasser- und Elektroanschlüsse

Anschluss des Zulaufschlauches
1. Schrauben Sie den 
Wasserschlauch an 
einen Kaltwasserhahn 
mit  ¾-GAS-Gewinde-
anschluss an  (siehe 
Abb.). Lassen Sie 
das Wasser vor dem 
Anschluss so lange 
auslaufen, bis klares 
Wasser austritt.

2. Das andere Ende 
des Schlauches an 
den oben rechts am 
Rückteil des Wasch-
vollautomaten befin-
dlichen Wasseran-
schluss anschließen 
(siehe Abbildung).

3. Der Schlauch darf hierbei nicht eingeklemmt 
oder abgeknickt werden.

! Der Wasserdruck muss innerhalb der Wer-
te liegen, die in der Tabelle der technischen 
Daten angegeben sind (siehe nebenstehende 
Seite).

! Sollte der Zulaufschlauch nicht lang genug 
sein, dann wenden Sie sich bitte an einen 
Fachhändler oder an einen autorisierten Fach-
mann.

! Verwenden Sie niemals bereits gebrauchte 
Schläuche.

! Verwenden Sie die Schläuche, die mit dem 
Gerät geliefert wurden.
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Anschluss des Ablaufschlauches 
Schließen Sie den 
Ablaufschlauch ohne 
ihn dabei abzuknicken 
an einen geeigneten 
Abfluss an. Die Minde-
stablaufhöhe beträgt 
65 - 100 cm (gemes-
sen vom Boden), oder 
hängen Sie diesen 
mittels des Schlau-
chhalters gesichert in 

ein Becken oder Wanne ein;

Befestigen Sie diesen 
mittels des mitgelie-
ferten Schlauchhal-
ters z.B. an einen 
Wasserhahn (siehe 
Abbildung). Das freie 
Ablaufschlauchende 
darf nicht unter Wa-
sser positioniert wer-
den.

! Verlängerungsschläuche sollten nicht einge-
setzt werden. Sollte dies unvermeidlich sein, 
muss die Verlängerung denselben Durchmes-
ser des Originalschlauchs aufweisen und darf 
eine Länge von 150 cm nicht überschreiten.

Stromanschluss
Vor Einfügen des Netzsteckers in die Steckdo-
se ist sicherzustellen, dass: 

• die Steckdose über eine normgerechte Erdung 
verfügt;
• die Steckdose die in den Technischen Daten  
angegebenen Höchstlast des Gerätes trägt 
(siehe  nebenstehende Tabelle);

• die Stromspannung den in den Technischen 
Daten  angegebenen Werten entspricht (siehe  
nebentehende Tabelle);
• die Steckdose mit dem Netzstecker des  
 Waschvollautomaten kompatibel ist. An-
dernfalls muss der Netzstecker (oder die 
Steckdose) ersetzt werden.
! Der Waschvollautomat darf nicht im Freien 
installiert werden, auch nicht, wenn es sich 
um einen geschützten Platz handelt. Es ist 
gefährlich, das Gerät Gewittern und Unwettern 
auszusetzen.
! Die Steckdose sollte nach installiertem Gerät 
leicht zugänglich sein.

! Verwenden Sie bitte keine Verlängerungen 
oder Mehrfachstecker.

! Das Netzkabel darf nicht gebogen bzw. ein-
geklemmt werden.

! Das Versorgungskabel darf nur durch autori-
sierte Fachkräfte ausgetauscht werden.

Achtung! Der Hersteller übernimmt keinerlei 
Haftung, sollten diese Vorschriften nicht genau 
beachtet werden.

Erster Waschgang

Lassen Sie nach der Installation bzw. vor 
erstmaligem Gebrauch erst einen Waschgang 
(mit Waschmittel) ohne Wäsche durchlaufen. 
Stellen Sie hierzu das Waschprogramm 2 ein.

65 - 100 cm

Technische Daten

Modell IWSC 51251

Abmessun-
ge

Breite 59,5 cm
Höhe 85 cm
Tiefe 42 cm

Fassung-
svermögen 1 bis 5 kg

Elektroan-
schlüsse

siehe das am Gerät befindliche 
Typenschild

Wasseran-
schlüsse

Höchstdruck 1 MPa (10 bar)
Mindestdruck 0,05 MPa (0,5 bar)
Trommelvolumen 40 Liter

Schleuder-
touren bis zu 1200 U/min.

Prüfpro-
gramme 
gemäß der 
Richtlinien 
1061/2010 
und 
1015/2010

Programm 2: 
Baumwolle Standard 60°C.
Programm 3: 
Baumwolle Standard 40°C.

Dieses Gerät entspricht den 
folgenden EG-Richtlinien:
- 2004/108/CE (elektromagneti-
sche Verträglichkeit) und nach-
folgenden Änderungen
- 2012/19/EU
- 2006/95/CE (Niederspannung)
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Reinigung und Pflege 

Abstellen der Wasser- und Strom-
versorgung
• Drehen Sie den Wasserhahn nach jedem 

Waschvorgang zu. Hierdurch wird der Ver-
schleiß der Wasseranlage verringert und 
Wasserlecks vorgebeugt.

• Ziehen Sie den Netzstecker aus der 
Steckdose, bevor Sie Ihren Waschvollauto-
maten reinigen.

Reinigung des Gerätes
Die Gehäuseteile und die Teile aus Gummi 
können mit einem mit warmer Spülmittellauge 
angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Ver-
meiden Sie Löse- und Scheuermittel

Reinigung der Waschmittelschu-
blade

Heben Sie die Schu-
blade leicht an und 
ziehen Sie sie nach 
vorne hin heraus (sie-
he Abbildung).
Spülen Sie sie regel-
mäßig unter fließen-
dem Wasser gründlich 
aus.

Pflege der Gerätetür und Trommel
• Lassen Sie die Gerätetür stets leicht offen 

stehen, um die Bildung unangenehmer 
Gerüche zu vermeiden.

Reinigung der Pumpe
Ihr Gerät ist mit einer selbstreinigenden Pumpe 
ausgerüstet, eine Wartung ist demnach nicht 
erforderlich. Es könnte jedoch vorkommen, 
dass kleine Gegenstände (Münzen, Knöpfe) in 
die zum Schutz der Pumpe dienende Vorkam-
mer (befindlich unter der Pumpe) fallen.
! Vergewissern Sie sich, dass der Waschgang 
abgeschlossen ist und ziehen Sie den Netz-
stecker heraus.
Zugang zur Vorkammer:

1. Nehmen Sie die 
Abdeckung (befin-
dlich an der Geräte-
front) mit Hilfe eines 
Schraubenziehers ab 
(siehe Abbildung);

2. Drehen Sie den 
Deckel gegen den 
Uhrzeigersinn ab 
(siehe Abbildung): 
es ist ganz normal, 
wenn etwas Wasser 
austritt;

3. Reinigen Sie das Innere gründlich;
4. Schrauben Sie den Deckel wieder auf;
5. Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Stel-
len Sie hierbei sicher, dass die Haken in die 
Schlitze eingreifen, bevor Sie die Abdeckung 
fest andrücken.

Kontrolle des Wasserzulau-
fschlauchs
Kontrollieren Sie den Zulaufschlauch min-
destens einmal im Jahr. Weist er Risse bzw. 
Brüche auf, muss er ausgetauscht werden. 
Der starke Druck während des Waschpro-
gramms könnte zu plötzlichem Platzen führen.

! Verwenden Sie niemals bereits gebrauchte 
Schläuche.
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Vorsichtsmaßregeln und 
Hinweise

! Der Waschvollautomat wurde nach den strengsten interna-
tionalen Sicherheitsvorschriften entworfen und gebaut. Nach-
stehende Hinweise werden aus Sicherheitsgründen geliefert 
und sollten aufmerksam gelesen werden.

Allgemeine Sicherheit
• Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Einsatz im priva-

ten Haushalt konzipiert.

• Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren 
und von Personen mit eingeschränkten kör-
perlichen, sensorischen oder geistigen Fähi-
gkeiten oder mit unzureichender Erfahrung 
und Kenntnis verwendet werden, vorausge-
setzt, sie werden überwacht oder sie haben 
eine ausreichende Einweisung in die sichere 
Nutzung des Geräts erhalten und haben die 
damit verbundenen Gefahren verstanden. 
Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu 
spielen. Wartung und Reinigung dürfen nicht 
von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt 
werden.

• Der Waschvollautomat darf nur von Erwachsenen und gemäß 
den Anleitungen dieses Handbuchs bedient werden.

• Berühren Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß sind, und 
auch nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen.

• Ziehen Sie den Gerätestecker nicht am Kabel aus der 
Steckdose, sondern nur am Netzstecker selbst. 

• Öffnen Sie die Waschmittelschublade nicht, wenn das Gerät 
in Betrieb ist.

• Berühren Sie nicht das Ablaufwasser, es könnte sehr heiß 
sein. 

• Öffnen Sie die Gerätetür nicht mit Gewalt: Der Sicherheits-
Schließmechanismus könnte hierdurch beschädigt werden.

• Bei etwaigen Störungen versuchen Sie bitte nicht, Innenteile 
selbst zu reparieren.

• Halten Sie Kinder stets von dem in Betrieb befindlichen 
Gerät fern.

• Während des Waschgangs kann die Gerätetür sehr heiß 
werden.

• Muss das Gerät versetzt werden, sollten hierfür zwei oder 
drei Personen verfügbar sein. Versetzen Sie es niemals 
allein, das Gerät ist äußerst schwer.

• Bevor Sie die Wäsche einfüllen, stellen Sie bitte sicher, dass 
die Wäschetrommel leer ist.

Entsorgung

• Entsorgung des Verpackungsmaterials: Befolgen Sie die 
lokalen Vorschriften, Verpackungsmaterial kann wiederver-
wertet werden.

• Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektrohaushalts-
Altgeräte nicht über den herkömmlichen Haushaltsmüllkrei-
slauf entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt 

werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der 
beinhalteten Materialien zu optimieren und die Einflüsse auf 
die Umwelt und die Gesundheit zu reduzieren. Das Symbol  
„durchgestrichene Mülltonne“ auf jedem Produkt erinnert 
Sie an Ihre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeräte ge-
sondert entsorgt werden müssen. Endverbraucher können 
sich an Abfallämter der Gemeinden wenden, um mehr 
Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Elektro-
haushaltsgeräte zu erhalten.
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Waschmittelschublade: für Waschmittel und Zusätze 
(siehe „Waschmittel und Wäsche“).

Taste ON/OFF: Zum Ein- und Ausschalten Ihres Wasch-
vollautomaten.

Wählschalter PROGRAMME: Zur Wahl der Waschpro-
gramme. Während des Programmablaufs bleibt der Schal-
ter feststehend.

Tasten mit Kontrollleuchten FUNKTIONEN: Zur Ein-
stellung der verfügbaren Funktionen. Die der gewählten 
Einstellung entsprechende Kontrollleuchte bleibt einge-
schaltet.

Wählschalter SCHLEUDERN: oder um das Schleudern 
auszuschliessen (siehe „Personalisierungen“).

Wählschalter TEMPERATUREN: Zur Einstellung der 
Waschtemperatur oder einer Kaltwäsche (siehe „Persona-
lisierungen“).

Kontrollleuchten PROGRAMMABLAUF/STARTZEI-
TVORWAHL: Zur Kontrolle des Waschprogrammablaufs.
Die eingeschaltete Kontrollleuchte zeigt die laufende Pro-
grammphase an.
Wurde die Funktion “Startzeitvorwahl” eingestellt, zeigen 
sie die bis zum Start noch verbleibende Zeit an (siehe 
Nebenseite).

Kontrollleuchte GERÄTETÜR GESPERRT: Diese Taste 
zeigt an, ob die Gerätetür geöffnet werden kann oder nicht 
(siehe Nebenseite).

Taste mit Kontrollleuchte  START/PAUSE: Mittels dieser 
Taste werden die Waschprogramme gestartet oder kurz 
unterbrochen.
NB: Durch Drücken dieser Taste, kann das Waschpro-
gramm zeitweilig unterbrochen werden (Pause). Die 
entsprechende Kontrollleuchte schaltet auf orangefarbenes 
Blinklicht, die Kontrollleuchte der bestehenden Programm-
phase dagegen schaltet auf Dauerlicht. Sobald die Kon-
trollleuchte GERÄTETÜR GESPERRT  erlischt, kann die 
Gerätetür geöffnet werden (etwa 3 Minuten).
Um das Programm an der Stelle, an der es unterbrochen 
wurde, wieder in Gang zu setzen, drücken Sie diese Taste 
erneut.

Funktion Standby
Zur Erfüllung der neuen Richtlinien zum Energieverbrauch 
ist diese Waschmaschine mit einem automatischen Aus-
schaltsystem (Standby) ausgestattet, das nach 30 Minuten 
des Nichtgebrauchs in Funktion tritt. Drücken Sie kurz die 
Taste ON/OFF und warten Sie, bis sich die Maschine wieder 
einschaltet.
Verbrauch in Off-Betrieb: 0,5 W
Verbrauch in Left-On: 8 W

Beschreibung des Waschvollautomaten 
und Starten eines Waschprogramms

Kontrollleuchten 
PROGRAMMABLAUF/
STARTZEITVORWAHL

Kontrollleuchte 
GERÄTETÜR 
GESPERRT

Taste mit 
Kontrollleuchte 
START/
PAUSE

Bedienblende

Waschmittelschublade

Taste ON/OFF

Wählschalter 
PROGRAMME

Tasten mit 
Kontrollleuchten  
FUNKTIONEN

Wählschalter 
TEMPERATUREN

Wählschalter 
SCHLEUDERN
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Kontrollleuchten

Die Kontrollleuchten liefern wichtige Hinweise.
Sie signalisieren:

Startzeitvorwahl
Wurde die Funktion „Startzeitvorwahl” (siehe „Personalisierun-
gen“) aktiviert, und das Programm in Gang gesetzt, schaltet 
die Kontrollleuchte, die der eingestellten Zeitverschiebung 
entspricht, auf Blinklicht:

Nach und nach wird die bis zum effektiven Start noch 
verbleibende Zeit eingeblendet, die entsprechende Kon-
trollleuchte blinkt:

Nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit startet das 
ausgewählte Programm.

Laufende Programmphase
Wurde das Waschprogramm gewählt und gestartet, 
leuchten die Kontrollleuchten nach und nach auf, und 
zeigen so den jeweiligen Programmstand an.

Funktionstasten und entsprechende Kontroll-
leuchten
Nach der Wahl einer Funktion leuchtet die entsprechen-
deTaste auf. Ist die gewählte Funktion nicht vereinbar mit 
dem eingestellten Programm, schaltet die entsprechende 
Kontrollleuchte auf Blinklicht und die Funktion wird nicht 
aktiviert. Ist die gewählte Funktion mit einer anderen bereits 
eingestellten nicht kompatibel, schaltet die der ersten 
Funktion entsprechende Kontrollleuchte auf Blinklicht und 
nur die zweite Funktion wird aktiviert, die Kontrollleuchte der 
aktivierten Funktion schaltet auf Dauerlicht.

 Kontrollleuchte Gerätetür gesperrt: 
Ist diese Kontrollleuchte eingeschaltet, bedeutet dies, 
dass das Bullauge gesperrt ist; warten Sie, bis die Leuchte 
erlischt, um das Bullauge zu öffnen (etwa 3 Minuten). Um 
während eines laufenden Programms das Bullauge zu 
öffnen, drücken Sie die Taste START/PAUSE; ist die der 
GERÄTETÜR GESPERRT entsprechende Kontrollleuchte 
ausgeschaltet, kann das Bullauge geöffnet werden.

Starten eines Waschprogramms
1. Schalten Sie den Waschvollautomaten durch Drücken der ON/OFF-Taste ein. Sämtliche Kontrollleuchten leuchten für eini-
ge Sekunden auf, und erlöschen wieder. Die Kontrollleuchte START/PAUSE schaltet auf Blinklicht.
2. Füllen Sie die Wäsche ein, und schließen Sie die Gerätetür.
3. Stellen Sie mittels des Wählschalters PROGRAMME das gewünschte Programm ein.
4. Stellen Sie die Waschtemperatur ein (siehe „Personalisierungen“).

5. Stellen Sie die Schleuderstufe ein (siehe „Personalisierungen“).

6. Füllen  Sie Waschmittel und Zusätze ein (siehe „Waschmittel und Wäsche“).

7. Wählen Sie die gewünschten Funktionen.
8. Setzen Sie das Programm in Gang. Drücken Sie hierzu die Taste START/PAUSE. Die entsprechende Kontrollleuchte bleibt 
eingeschaltet (grünes Dauerlicht).
Um die Waschprogramm-Einstellung rückgängig zu machen, muss das Gerät auf Pause geschaltet werden. Drücken Sie 
hierzu die Taste START/PAUSE. Wählen Sie daraufhin das neue Programm.

9. Nach Ablauf des Waschprogramms leuchtet die Kontrollleuchte  auf. Sobald die Kontrollleuchte GERÄTETÜR GE-
SPERRT  erlischt, kann das Bullauge geöffnet werden (etwa 3 Minuten). Nehmen Sie die Wäsche aus der Maschine und 
lassen Sie die Gerätetür leicht offen stehen, damit die Trommel trocknen kann. Schalten Sie den Waschvollautomaten durch 
Drücken der ON/OFF-Taste aus.

Hauptwäsche

Spülen

Schleudern

Abpumpen

Ende des Waschgangs
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Waschprogramme

Programmtabelle
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Standard (Daily)
1 Baumwolle vorwäsche: stark verschmutzte Kochwäsche. 90° 1200    5 53 1,81 65 150’

2 Baumwolle standard 60° (1): stark verschmutzte Weiß- und farbechte Buntwäsche. 60°
(Max. 90°) 1200 -   5 53 0,89 44,4 165’

3 Baumwolle standard 40° (2): leicht verschmutzte Weiß- und empfindliche Buntwäsche. 40° 1200 -   5 53 0,08 61 160’

4 Synthetik: stark verschmutzte, farbechte Buntwäsche. 60° 800 -   3 44 0,70 40 105’

4 Synthetik (3): leicht verschmutzte, farbechte Buntwäsche. 40° 800 -   3 44 0,47 38 95’

5 Buntwäsche: leicht verschmutzte Weißwäsche und empfindliche Buntwäsche. 40° 1200 -   5 53 0,64 50 85’
20° Programme

6 Baumwolle standard 20°: leicht verschmutzte Weiß- und empfindliche Buntwä-
sche. 20° 1200 -   5 - - - 170’

7 Mix light 20° 800 -   5 - - - 120’

8 20’ Refresh 20° 800 -   1,5 - - - 20’
Spezial (Special)

9 Seide/Gardinen 30° 0 -   1 - - - 55’

10 Wolle: wolle, Kaschmir usw. 40° 800 -   1 - - - 65’

11 Jeans 40° 800 -   2,5 - - - 70’
Sport

12 Sport Intensiv 30° 600 -   2,5 - - - 85’

13 Sport Light 30° 600 -   2,5 - - - 60’

14 Spezial Schuhe 30° 600 -   Max. 
2 Paar - - - 55’

Teilprogramme
Spülen - 1200 - -  5 - - - 36’

 Schleudern + Abpumpen - 1200 - - - 5 - - - 16’

Sport Intensiv (Programm 12) ist speziell für stark verschmutzte Sportkleidung (Trainingsanzüge, Sporthosen; für beste Resultate 
empfehlen wir, die in der “Programmtabelle” angezeigte maximale Füllmenge nicht zu übersteigen.
Sport Light (Programm 13) ist speziell für wenig verschmutzte Sportkleidung (Trainingsanzüge, Sporthosen; für beste 
Resultate empfehlen wir, die in der “Programmtabelle” angezeigte maximale Füllmenge nicht zu übersteigen. Verwenden Sie 
ein Flüssigwaschmittel und nur die Menge für eine halbe Gerätefüllung.
Spezial Schuhe (Programm 14) ist speziell für das Waschen von Sportschuhen; für beste Resultate waschen Sie nicht mehr als 2 Paar.

20 Programme bieten gute Waschleistungen bei niedrigen Temperaturen und damit einem geringeren Energieverbrauch, 
was einerseits die Kosten senkt und andererseits der Umwelt zu Gute kommt. Die 20-Grad-Programme erfüllen alle 
Anforderungen:
Baumwolle standard 20° (programme 6) ideal für normalverschmutze Baumwolle. Die auch mit kaltem Wasser erreichten 
Leistungen, vergleichbar mit einer Wäsche bei 40°, werden mechanisch erzielt. Die Trommel arbeitet mit wiederholten, kurz 
auf einander folgenden Beschleunigungen. 
Mix Light (programme 7) ideal für durchschnittlich verschmutze Mischwäsche (Baumwolle und Synthetik). Die guten 
Waschleistungen auch mit kaltem Wasser werden mechanisch erzielt. Die Trommel arbeitet mit wiederholten, gleichmäßigen 
Geschwindigkeitsänderungen. 
20’ Refresh (programme 8) ideales Waschprogramm zum Auffrischen und Waschen von wenig verschmutzter Wäsche in 
kurzer Zeit. Das Programm dauert nur 20 Minuten und spart Zeit und Energie. Es können Gewebe unterschiedlicher Art (mit 
Ausnahme von Wolle und Seide) bei einer maximalen Füllmenge von 1,5 kg zusammen gewaschen werden.

Die auf dem Display und in der Bedienungsanleitung genannte Zyklusdauer wird ausgehend von Standardbedingungen berechnet. Die effektiv benötigte Zeit kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie Tempe-
ratur und Druck des Zulaufwassers, Raumtemperatur, Waschmittelmenge, Art, Menge und Verteilung der Waschladung sowie der gewählten Zusatzfunktionen variieren.

1) Prüfprogramm gemäß 1061/2010: Programm 2 und eine Temperatur von 60°C einstellen.
Dieser Zyklus ist für den Waschvorgang von normal schmutziger Baumwollwäsche geeignet; es ist der wirksamste in Bezug auf den kombinierten Energie-Wasser-Ver-
brauch; für bei 60°C zu waschende Wäsche zu verwenden. Die effektive Waschtemperatur kann von der angegebenen abweichen. 
2) Prüfprogramm gemäß 1061/2010: Programm 3 und eine Temperatur von 40°C einstellen.
Dieser Zyklus ist für den Waschvorgang von normal schmutziger Baumwollwäsche geeignet; es ist der wirksamste in Bezug auf den kombinierten Energie-Wasser-Ver-
brauch; für bei 40°C zu waschende Wäsche zu verwenden. Die effektive Waschtemperatur kann von der angegebenen abweichen.

Für alle Testinstitute:
2) Langes Baumwollprogramm: Programm 3 und eine Temperatur von 40°C einstellen.
3) Langes Kunstfaserprogramm: Programm 4 und eine Temperatur von 40°C einstellen.
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Temperatureinstellung
Drehen Sie den Wählschalter „TEMPERATUREN“, um die Waschtemperatur einzustellen (siehe Programmtabelle).
Die Temperatur kann bis auf Kaltwäsche  herabgesetzt werden.
Der Waschvollautomat verhindert automatisch die Einstellung einer höheren Schleuderstufe, sollte diese die für das jeweilige 
Programm vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit übersteigen.
! Ausnahme: Wird das Waschprogramm 2 eingestellt, kann die Temperatur bis auf 90° erhöht werden.

Schleudereinstellung
Durch Drehen des Wählschalters SCHLEUDER wird die Schleudergeschwindigkeit des gewählten Waschprogramms einge-
stellt. Folgende Höchstgeschwindigkeiten sind für die einzelnen Programme vorgesehen:
Waschprogramme  Höchstgeschwindigkeit
Baumwolle   1200 U/min
Kunstfasern   800 U/min
Wolle    800 U/min
Seide     nur Wasserablauf

Die Schleudergeschwindigkeit kann herabgesetzt werden. Durch Wahl des Symbols  kann die Schleuder gänzlich ausge-
schlossen werden.
Der Waschvollautomat verhindert automatisch ein stärkeres Schleudern, sollte dieses die für das jeweilige Programm vorge-
schriebene Höchstgeschwindigkeit übersteigen.

Funktionen
Die verschiedenen Waschfunktionen, die Ihnen Ihr Waschvollautomat bietet, ermöglichen es Ihnen, hygienisch saubere und 
weiße Wäsche zu erhalten, die Ihren Wünschen entspricht.
Aktivierung der Funktionen:
1. Drücken Sie die Taste, die der gewünschten Funktion entspricht.
2. Das Aufleuchten der entsprechenden Kontrollleuchte zeigt an, dass die Funktion aktiviert wurde.

Anmerkung: Sollte die Kontrollleuchte jedoch auf rasches Blinklicht schalten, dann bedeutet dies, dass die Funktion zu dem 
eingestellten Programm nicht zugeschaltet werden kann.

Durch Auswahl dieser Option werden die mechanische Bewegung, die Temperatur und das Wasser für eine verminderte Füllmenge mit 
wenig verschmutzten Baumwoll- und Synthetikstoffen optimiert (siehe “Programmtabelle”). 
Mit  werden die Waschzeiten verkürzt, was Wasser und Energie spart. Wir empfehlen, die für die Füllmenge geeignete 
Menge Flüssigwaschmittel zu verwenden.

! Diese Funktion kann zu den Programmen 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ,  nicht zugeschaltet werden.

Die Funktion  trägt dazu bei, Energie zu sparen, indem das Wasser für die Wäsche nicht aufgeheizt wird – ein Vorteil 
sowohl für die Umwelt als auch für die Stromrechnung. Tatsächlich sichern die verstärkte Waschaktion und der optimierte 
Wasserverbrauch hervorragende Ergebnisse bei gleicher durchschnittlicher Dauer eines Standardzyklusses zu. Für maximale 
Waschergebnisse empfehlen wir den Einsatz eines Flüssigwaschmittels.

! Diese Funktion kann zu den Programmen 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, ,  nicht zugeschaltet werden.

 Extra Spülen
Wählen Sie diese Zusatzfunktion, wird die Spülwirkung erhöht und somit ein optimales Ausspülen des Waschmittels garantiert. Dies ist besonders 
angezeigt bei sehr empfindlicher Haut bzw. Waschmittelallergien.
! Diese Funktion kann zu den Programmen 8,  nicht zugeschaltet werden.

 Startzeitvorwahl
Der Start des Waschprogramms kann bis zu 12 Stunden verschoben werden.
Drücken Sie die Taste mehrmals, bis die der gewünschten Zeitverschiebung entsprechende Kontrollleuchte aufleuchtet. Ein 
fünfter Tastendruck deaktiviert die Funktion.

NB: Ist die Taste START/PAUSE einmal gedrückt, kann der gewählte Zeitverschiebungswert nur noch herabgesetzt werden bis 
zum Start des eingestellten Programms.

! Obiges gilt für alle Programme.

Personalisierungen
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Waschmittel und Wäsche

Waschmittel und Wäsche
Ein gutes Waschergebnis hängt auch von einer korrekten 
Waschmitteldosierung ab: Eine zu hohe Dosierung bedeu-
tet nicht unbedingt reinere Wäsche, sie trägt nur dazu bei, 
die Maschineninnenteile zu verkrusten und die Umwelt zu 
belasten.
! Verwenden Sie keine Handwaschmittel, sie verursachen 
eine zu hohe Schaumbildung.
! Waschmittel in Pulverform für Baumwollweißwäsche, für 
die Vorwäsche und für Waschprogramme bei Temperatu-
ren über 60°C verwenden.
! Bitte befolgen Sie den auf der Waschmittelverpackung 
angegebenen Anweisungen.

Schublade herausziehen 
und Waschmittel oder Zu-
sätze wie folgt einfüllen:

In Kammer 1: Waschpulver für die Vorwäsche 
(Waschpulver)
In Kammer 2: Waschmittel für die Hauptwäsche 
(Waschpulver oder Flüssigwaschmittel)
Flüssigwaschmittel nur kurz vor dem Start einfüllen.
In Kammer 3: Zusätze (Weichspüler usw.)
Der Weichspüler darf das Gitter nicht übersteigen.

Vorsortieren der Wäsche
• Sortieren Sie die Wäsche nach:
 - Gewebeart / Waschetikettensymbol.
 - und Farben: Buntwäsche von Weißwäsche trennen.
• Entleeren Sie alle Taschen.
• Das in der „Programmtabelle“ angegebene Gewicht, 

beschreibt die maximale Ladung Trockenwäsche und 
darf nicht überschritten werden.

Wie schwer ist Wäsche? 
1 Betttuch 400-500 gr 
1 Kissenbezug 150-200 gr 
1 Tischdecke 400-500 gr 
1 Bademantel 900-1.200 gr 
1 Handtuch 150-250 gr

Besondere Wäscheteile
Seide: Wählen Sie das Spezialprogramm 9 zum Waschen 
aller Kleidungs- bzw. Wäschestücke aus Seide. Es empfie-
hlt sich der Einsatz von Feinwaschmittel.
Gardinen: Sie sollten zusammengelegt und in ein Wäsche-
netz gegeben werden. Stellen Sie das Programma 9 ein.

Wolle: Mit dem Programm 10 können alle Wollsachen 
gewaschen werden, auch wenn das Etikett “nur Handwä-
sche”  zeigt. Für beste Ergebnisse verwenden Sie ein 
spezifisches Waschmittel und waschen Sie maximal 1 kg 
Wäsche.
Jeans: Drehen Sie die Wäschestücke vor der Wäsche auf 
links und verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel. Stellen Sie 
das Programm 11 ein.

Unwuchtkontrollsystem
Um starke Vibrationen oder eine Unwucht beim Schleu-
dern zu vermeiden, verfügt das Gerät über ein Schleu-
derunwuchtsystem. Die Waschladung wird durch eine 
erhöhte Rotation der Trommel als die des WAschgangs au-
sbalanciert. Sollte die Wäscheladung nach Ablauf mehrerer 
Versuche immer noch nicht korrekt verteilt sein, schleudert 
das Gerät die Wäsche bei einer niedrigeren Geschwindi-
gkeit als die der vorgesehenen Schleudergeschwindigkeit. 
Sollte die Wäsche extrem ungleichmäßig verteilt sein, führt 
das Gerät anstelle des Schleudergangs einen Wäsche-
verteilungs-Zyklus durch. Um eine optimale Verteilung der 
Wäscheladung und somit eine korrekte Auswuchtung zu 
fördern, sollten große und kleine Wäscheteile gemischt 
eingefüllt werden.

1 2
3
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Störungen und Abhilfe

Bei Funktionsstörung: Bevor Sie sich an den Technischen Kundendienst wenden (siehe „Kundendienst“), vergewissern Sie sich zuerst, 
ob es sich nicht um eine Kleinigkeit handelt, die Sie selbst beheben können. Ziehen Sie hierzu nachstehendes Verzeichnis zu Rate.

Störungen:

Der Waschvollautomat schaltet sich 
nicht ein.

Der Waschgang startet nicht.

Der Waschvollautomat lädt kein 
Wasser. Die Kontrollleuchte der 
ersten Waschphase blinkt (rasches 
Blinklicht).

Der Waschvollautomat lädt laufend 
Wasser und pumpt es laufend ab.

Der Waschvollautomat pumpt nicht 
ab und schleudert nicht.

Der Waschvollautomat vibriert zu 
stark während des Schleuderns.

Der Waschvollautomat ist undicht.

Die Kontrollleuchten “Funktionen” und 
“START/PAUSE” blinken und eine der 
Kontrollleuchten der “laufenden Pro-
grammphase” sowie die für “Gerätetür 
gesperrt” bleiben eingeschaltet.

Es bildet sich zu viel Schaum.

Mögliche Ursachen / Lösungen:

• Der Stecker steckt nicht in der Steckdose, oder nicht so, dass der Kontakt herge-
stellt wird.

• Der Strom ist ausgefallen.

• Die Gerätetür wurde nicht vorschriftsmäßig geschlossen.
• Die ON/OFF-Taste wurde nicht gedrückt.
• Die Taste START/PAUSE wurde nicht gedrückt.
• Der Wasserhahn ist nicht aufgedreht.
• Es wurde ein verzögerter Start gewählt (siehe „Personalisierungen“).

• Der Zufuhrschlauch ist nicht am Wasserhahn angeschlossen.
• Der Schlauch ist geknickt.
• Der Wasserhahn ist nicht aufgedreht.
• Es ist kein Wasser da.
• Der Druck ist unzureichend.
• Die Taste START/PAUSE wurde nicht gedrückt.

• Der Ablaufschlauch befindet sich nicht auf der vorgeschriebenen Höhe, d.h. 65 – 
100 cm vom Boden (siehe „Installation“).

• Das Schlauchende liegt unter Wasser (siehe „Installation”).
• Der Abfluss der Hausinstallation wurde nicht mit einer Entlüftungsöffnung versehen.
 Konnte die Störung durch diese Kontrollen nicht behoben werden, dann drehen 

Sie den Wasserhahn zu, schalten das Gerät aus und fordern den Kundendienst 
an. Falls Sie in einer der obersten Etagen eines Gebäudes wohnen, kann es 
vorkommen, dass sich im Syphon ein Vakuum bildet, und der Waschvollautomat 
ständig Wasser ansaugt und wieder abpumpt. Zur Lösung dieser Probleme bietet 
der Handel spezielle Syphonventile.

• Das Programm siehe kein Abpumpen vor: Bei einigen Programmen muss es von 
Hand eingestellt werden (siehe „Starten eines Waschprogramms“).

• Der Ablaufschlauch ist geknickt (siehe „Installation“).
• Die Ablaufleitung ist verstopft.

• Die Trommel wurde bei der Installation nicht korrekt befreit (siehe „Installation“).
• Der Waschvollautomat steht nicht eben (siehe „Installation“).
• Der Waschvollautomat steht zu eng zwischen der Wand und einem Möbel (siehe 

„Installation“).

• Der Zulaufschlauch wurde nicht ordnungsgemäß aufgeschraubt (siehe „Installation“).
• Die Waschmittelschublade ist verstopft (zur Reinigung siehe „Wartung und Pflege“).
• Der Ablaufschlauch ist nicht korrekt befestigt (siehe „Installation“).

• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker; warten Sie daraufhin 
ca. 1 Minute und schalten Sie es wieder ein.

 Bleibt die Störung bestehen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

• Das Waschmittel ist für Waschmaschinen nicht geeignet (es muss mit der Aufschrift „Für 
Waschmaschinen“, „Für Handwäsche und Waschmaschinen“ usw. versehen sein.

• Es wurde zu hoch dosiert.
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Kundendienst

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:
• Sollten einige Kontrollen vorab selbst durchgeführt werden (siehe „Störungen und Abhilfe“);
• Starten Sie daraufhin das Programm erneut, um sicherzustellen, dass die Störung auch wirklich behoben wurde;
• Ist dies nicht der Fall, dann kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst unter der auf dem Garantieschein befindlichen 

Telefonnummer.

! Wenden Sie sich auf keinen Fall an nicht autorisierte Techniker.

Geben Sie bitte Folgendes an:
• die Art der Störung;
• das Maschinenmodell (Mod.);
• die Seriennummer (S/N).
Diese Daten entnehmen Sie bitte dem auf der Rückseite des Waschvollautomaten und auf der Vorderseite (Gerätetür öffnen) 
befindlichen Typenschild.
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Instalace

! Je důležité uschovat tento návod tak, aby-
ste jej mohli kdykoli konzultovat. V případě 
prodeje, darování nebo přestěhování pračky 
se ujistěte, že zůstane uložen v blízkosti 
pračky, aby mohl posloužit novému majiteli 
při seznámení s její činností a s příslušnými 
upozorněními.

! Pozorně si přečtěte uvedené pokyny: ob-
sahují důležité informace týkající se instala-
ce, použití a bezpečnosti při práci.

Rozbalení a vyrovnání do vodoro-
vné polohy

Rozbalení
1. Rozbalte pračku.
2. Zkontrolujte, zda během přepravy 
nedošlo k jejímu poškození. V případě, že 
je poškozena, ji nezapojujte a obraťte se na 
prodejce.

3. Odstraňte 4 
šrouby chránící 
před poškozením 
během přepravy a 
gumovou podložku 
s příslušnou 
rozpěrkou, které se 
nacházejí v zadní 
části (viz obrázek). 

4. Uzavřete otvory po šroubech plastovými 
krytkami z příslušenství.
5. Uschovejte všechny díly: v případě 
opětovné přepravy pračky je bude třeba na-
montovat zpět.

! Obaly nejsou hračky pro děti!

Vyrovnání do vodorovné polohy

1. Pračku je třeba umístit na rovnou a pe-
vnou podlahu, aniž by se opírala o stěnu, 
nábytek či něco jiného.

2. V případě, že 
podlaha není do-
konale vodorovná, 
mohou být případné 
rozdíly vykompenzo-
vány šroubováním 
předních nožek (viz 
obrázek); Úhel sklo-
nu, naměřený na pra-
covní ploše, nesmí 
přesáhnout 2°. 

Dokonalé vyrovnání do vodorovné polohy 
zabezpečí stabilitu zařízení a zamezí vzniku 
vibrací a hluku během činnosti. V případě 
instalace na podlahovou krytinu nebo na 
koberec nastavte nožky tak, aby pod pračkou 
zůstal dostatečný volný prostor pro ventilaci.

Připojení k elektrické a k vodovodní 
síti

Připojení přítokové hadice vody
1. Připojte přívodní 
hadici jejím 
zašroubováním ke 
kohoutku studené 
vody s hrdlem se 
závitem 3/4“ (viz 
obrázek).   
Před připojením 
hadice nechte vodu 
odtékat, dokud nebu-
de čirá.

2. Připojte přítokovou 
hadici k pračce 
prostřednictvím 
příslušné přípojky 
na vodu, umístěné 
vpravo nahoře (viz 
obrázek).

3. Dbejte na to, aby hadice nebyla příliš oh-
nutá ani stlačená.

! Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat 
v rozmezí hodnot uvedených v tabulce s 
technickými údaji 
(viz vedlejší strana).

! V případě, že délka přítokové hadice ne-
bude dostatečná, obraťte se na specializo-
vanou prodejnu nebo na autorizovaný tech-
nický personál.

! Nikdy nepoužívejte již použité hadice.

! Používejte hadice z příslušenství zařízení.



CZ

15

65 - 100 cm

Připojení vypouštěcí hadice
 
Připojte vypouštěcí 
hadici, aniž byste ji 
ohýbali, k odpado-
vému potrubí nebo 
k odpadu ve stěně, 
který se nachází od 
65 do 100 cm nad 
zemí;

nebo ji uchyťte k 
okraji umývadla či 
vany a připevněte 
vodicí držák 
z příslušenství ke 
kohoutu (viz obrá-
zek). Volný konec 
vypouštěcí hadi-
ce nesmí zůstat 
ponořený do vody.

! Použití prodlužovacích hadic se 
nedoporučuje; je-li však nezbytné, 
prodlužovací hadice musí mít stejný průměr 
jako originální hadice a její délka nesmí 
přesáhnout 150 cm.  

Připojení k elektrické síti 

Před zasunutím zástrčky do zásuvky se 
ujistěte, že: 
• Je zásuvka uzemněna a že vyhovuje nor-

mám;
• je zásuvka schopna snést maximální zátěž 

odpovídající jmenovitému příkonu zařízení, 
uvedenému v tabulce s technickými údaji 
(viz vedle);

• hodnota napájecího napětí odpovídá 
údajům uvedeným v tabulce s technickými 
údaji (viz vedle);  

• je zásuvka kompatibilní se zástrčkou 
pračky. V opačném případě je třeba 
vyměnit zásuvku nebo zástrčku.

! Pračka nesmí být umístěna venku – pod 
širým nebem, a to ani v případě, že by se 
jednalo o místo chráněné před nepřízní 
počasí, protože je velmi nebezpečné vystavit 
ji působení deště a bouří.
! Po definitivní instalaci pračky musí zásuvka 
zůstat snadno přístupná.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely a rozvodky.

! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.

! Výměna kabelu musí být svěřena výhradně 
autorizovanému technickému personálu.

Upozornění! Výrobce neponese žádnou 
odpovědnost za následky nerespektování 
uvedených předpisů.

První prací cyklus
Po instalaci zařízení je třeba ještě předtím, 
než je použijete na praní prádla, provést 
jeden zkušební cyklus s pracím prostředkem 
a bez náplně prádla nastavením pracího 
programu 2.

Technické údaje

Model IWSC 51251

Rozměry
šířka       59,5 cm
výška     85 cm
hloubka  42 cm

Kapacita od 1 do 5 kg

Napájení Viz štítek s technickými údaji, 
aplikovaný na zařízení.

Připojení k 
rozvodu vody

maximální tlak 
1 MPa (10 bar)
minimální tlak 
0.05 MPa (0.5 bar)
kapacita bubnu 40 litrů

Rychlost 
odstřeďování až do 1200 otáček za minutu

Kontrolní 
programy po-
dle směrnic 
1061/2010 a 
1015/2010

program 2; 
standardní program pro 
bavlnu pro praní při 60°C.
program 3; 
standardní program pro 
bavlnu pro praní při 40°C.

Toto zařízení odpovídá ná-
sledujícím normám Evrop-
ské unie:
- 2004/108/CE (Elektroma-
gnetická kompatibilita) 
- 2006/95/CE (Nízké napětí) 
- 2012/19/EU

Hlučnost 
(dB(A) 
re 1 pW)

Praní: 60
Odstřeďování: 81
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Přístup ke vstupní části čerpadla:

1. pomo-
cí šroubováku 
odstraňte krycí pa-
nel nacházející se v 
přední části pračky 
(viz obrázek);

2. odšroubujte víko 
jeho otáčením proti 
směru hodinových 
ručiček (viz obrázek): 
vytečení malého 
množství vody je 
zcela běžným jevem;

3. dokonale vyčistěte vnitřek;
4. zašroubujte zpět víko;
5. namontujte zpět panel, přičemž se před 
jeho přisunutím k zařízení ujistěte, že 
došlo ke správnému zachycení háčků do 
příslušných podélných otvorů.

Kontrola přítokové hadice na vodu
Stav přítokové hadice je třeba zkontrolovat 
alespoň jednou ročně. Jsou-li na ní viditel-
né praskliny nebo trhliny, je třeba ji vyměnit: 
silný tlak působící na hadici během pracího 
cyklu by mohl způsobit její náhlé roztržení.

! Nikdy nepoužívejte již použité hadice.

Uzavření přívodu vody a vypnutí 
elektrického napájení
• Po každém praní uzavřete přívod vody. 

Tímto způsobem dochází k omezení 
opotřebení pračky a ke snížení nebezpečí 
úniku vody.

• Před zahájením čištění pračky a během 
operací údržby vytáhněte zástrčku 
napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

Čištění pračky
Vnější části a části z gumy se mohou čistit 
hadrem navlhčeným ve vlažné vodě a sa-
ponátu.  Nepoužívejte rozpouštědla ani 
abrazivní látky.

Čištění dávkovače pracích 
prostředků

Vytáhněte dávkovač 
jeho nadzvednutím 
a vytažením směrem 
ven (viz obrázek).
Umyjte jej pod prou-
dem vody; tento druh 
vyčištění je třeba 
provádět pravidelně.

Péče o dvířka a buben
• Dvířka ponechte pokaždé pootevřená, aby 

se zabránilo tvorbě nepříjemných zápachů.

Čištění čerpadla
Součástí pračky je samočisticí čerpadlo, 
které nevyžaduje údržbu. Může se však stát, 
že se v jeho vstupní části, určené k jeho 
ochraně a nacházející se v jeho spodní části, 
zachytí drobné předměty (mince, knoflíky).
 
! Ujistěte se, že byl prací cyklus ukončen, a 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Údržba a péče 
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Opatření a rady

! Pračka byla navržena a vyrobena v souladu s platnými 
mezinárodními bezpečnostním předpisy. Tato upozornění 
jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a je třeba si je 
pozorně přečíst.

Základní bezpečnostní pokyny
• Toto zařízení bylo navrženo výhradně pro použití v 

domácnosti.
• Toto zařízení mohou používat děti od 8 

let a osoby se sníženými fyzickými, sen-
zorickými nebo duševními schopnostmi 
nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi 
a znalostmi, když se nacházejí pod 
náležitým dohledem nebo když byly 
náležitě vyškoleny ohledně bezpečného 
použití zařízení a uvědomují si související 
nebezpečí. Děti si nesmí hrát se zařízením. 
Děti nesmí provádět operace údržby a 
čištění bez dohledu.

• Nedotýkejte se zařízení bosí nebo v případě, že máte 
mokré ruce či nohy.

• Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale 
uchopením za zástrčku. 

• Neotvírejte dávkovač pracích prostředků během 
činnosti zařízení.

• Nedotýkejte se odčerpávané vody, protože může mít 
velmi vysokou teplotu. 

• Nepokoušejte se o násilné otevření dvířek: mohlo 
by dojít k poškození bezpečnostního uzávěru, který 
zabraňuje náhodnému otevření.

• Při výskytu poruchy se v žádném případě nepokoušejte 
o opravu vnitřních částí zařízení. 

• Vždy mějte pod kontrolou děti a zabraňte tomu, aby se 
přibližovaly k zařízení během pracího cyklu.

• Během pracího cyklu mají dvířka tendenci ohřát se.
• V případě potřeby přemísťujte pračku ve dvou nebo 

ve třech a věnujte celé operaci maximální pozornost. 
Nikdy se nepokoušejte zařízení přemísťovat sami, je 
totiž velmi těžké.

• Před zahájením vkládání prádla zkontrolujte, zda je 
buben prázdný.

Likvidace

• Likvidace obalových materiálů: při jejich odstranění 
postupujte v souladu s místním předpisy a dbejte na 
možnou recyklaci.

• Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních stanovuje, že 
staré domácí elektrické spotřebiče nesmí být od-
kládány do běžného netříděného domovního odpadu. 
Staré spotřebiče musí být odevzdány do odděleného 
sběru, a to za účelem recyklace a optimálního využití 
materiálů, které obsahují, a z důvodu předcházení 
negativním dopadům na lidské zdraví a životní 
prostředí. Symbol “přeškrtnuté popelnice” na výrobku 

vás upozorňuje na povinnost odevzdat zařízení po 
skončení jeho životnosti do odděleného sběru. 

 Spotřebitelé by měli kontaktovat příslušné místní úřady 
nebo svého prodejce ohledně informací týkajících se 
správné likvidace starého zařízení.
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Dávkovač pracích prostředků: slouží k dávkování 
pracích prostředků a přídavných prostředků (viz „Prací 
prostředky a prádlo“).

Tlačítko ON/OFF: slouží k zapnutí a vypnutí pračky.

Otočný ovladač PROGRAMŮ: pro nastavení pracích 
programů. Během pracího programu zůstane ve stejné 
poloze.

FUNKČNÍ tlačítka s kontrolkami:  slouží k volbě jed-
notlivých dostupných funkcí. Kontrolka zvolené funkce 
zůstane rozsvícena.

Otočný ovladač ODSTŘEĎOVÁNÍ: slouží k nastavení 
odstřeďování nebo k jeho vyloučení (viz „Uživatelská 
nastavení“).

Otočný ovladač TEPLOTY: slouží k nastavení teploty 
praní nebo praní ve studené vodě (viz „Uživatelská 
nastavení“).

Kontrolky PRŮBĚHU PRACÍHO CYKLU/
ODLOŽENÉHO STARTU: slouží ke kontrole průběhu 
pracího programu.
Rozsvícená kontrolka poukazuje na probíhající fázi.
V případě, že byla nastavena funkce „Odloženého 
startu“, budou informovat o čase zbývajícím do zahájení 
pracího programu (viz vedlejší strana).

Kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA: informuje o tom, 
zda je možné otevřít dvířka (viz vedlejší strana).

Tlačítko s kontrolkou  START/PAUSE: Slouží ke spuštění 
nebo dočasnému přerušení programů.
POZN.: Stisknutí tohoto tlačítka slouží k přerušení 
probíhajícího praní; příslušná kontrolka bude blikat 
oranžovým světlem, zatímco kontrolka probíhající fáze 
zůstane rozsvícena stálým světlem. Když bude kontrol-
ka ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA  zhasnuta, bude možné 
otevřít dvířka (vyčkejte přibližně 3 minuty).
Za účelem opětovného zahájení praní z bodu, ve kterém 
bylo přerušeno, znovu stiskněte toto tlačítko.

Pohotovostní režim
Za účelem shody s novými předpisy souvisejícími s energe-
tickou úsporou je tato pračka vybavena systémem auto-
matického vypnutí (přechodu do pohotovostního režimu – 
standby), který je aktivován po uplynutí několika minut, když 
se pračka nepoužívá. Krátce stiskněte tlačítko ON-OFF 
(ZAPNOUT-VYPNOUT) a vyčkejte na obnovení činnosti 
zařízení.
Spotřeba v off-mode: 0,5 W
Spotřeba v Left-on: 8 W

Popis pračky a zahájení 
pracího programu
Ovládací panel

Kontrolky PRŮBĚHU PRACÍHO 
CYKLU/ODLOŽENÉHO STARTU

Kontrolka
ZABLOKOVANÁ 
DVÍŘKA

Tlačítko s 
kontrolkou 
START/
PAUSE

Dávkovač pracích prostředků

Tlačítko
ON/OFF

Otočný ovladač 
PROGRAMŮ

Otočný ovladač 
TEPLOTY

Otočný ovladač 
ODSTŘEĎOVÁNÍ

FUNKČNÍ
tlačítka s kontrolkami
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Kontrolky

Kontrolky jsou zdrojem důležitých informací.
Informují nás o následujících skutečnostech:

Odložený start
Když byla aktivována funkce „Odloženého startu“ (viz 
„Uživatelská nastavení“), po zahájení pracího programu 
začne blikat příslušná kontrolka zvoleného odložení:

Průběžně bude zobrazován čas zbývající do startu a zo-
brazování bude provázeno blikáním příslušné kontrolky:

Po uplynutí zvolené doby odložení dojde k zahájení 
nastaveného programu.

Kontrolka aktuální fáze pracího programu:
Po zvolení a zahájení požadovaného pracího cyklu dojde 
k postupnému rozsvícení kontrolek informujících o jeho 
průběhu.

Funkční tlačítka a příslušné kontrolky
Po zvolení konkrétní funkce dojde k rozsvícení příslušné 
kontrolky. 
V případě, že zvolená funkce není kompatibilní s nasta-
veným pracím programem, příslušná kontrolka začne 
blikat a funkce nebude aktivována.
V případě, že zvolená funkce není kompatibilní s jinou 
předem zvolenou funkcí, kontrolka první funkce bude 
blikat a bude aktivována pouze druhá, přičemž kontrolka 
zvolené funkce se rozsvítí stálým světlem.

 Kontrolka zablokovaných dvířek
Rozsvícení této kontrolky poukazuje na to, že dvířka jsou 
zajištěna kvůli zamezení náhodnému otevření; aby se zabrá-
nilo poškození dvířek, před jejich otevřením je třeba vyčkat, 
dokud uvedená kontrolka nezhasne; (vyčkejte přibližně 3 mi-
nuty). Za účelem otevření dvířek v průběhu pracího cyklu 
stiskněte tlačítko START/PAUSE; když bude kontrolka 
ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA zhasnutá, bude možné otevřít 
dvířka.

Zahájení pracího programu
1. Zapněte pračku stisknutím tlačítka ON/OFF. Všechny kontrolky se rozsvítí na několik sekund, poté se zhasnou a bude 
blikat kontrolka START/PAUSE.
2. Naplňte pračku a zavřete dvířka.
3. Otočným ovladačem PROGRAMŮ nastavte požadovaný prací program.
4. Nastavte teplotu praní (viz „Uživatelská nastavení“).
5. Nastavte rychlost odstřeďování (viz „Uživatelská nastavení“).
6. Nadávkujte prací prostředek a přídavné prostředky (viz „Prací prostředky a prádlo“).
7. Zvolte požadované funkce.
8. Zahajte prací program stisknutím tlačítka START/PAUSE a příslušná kontrolka zůstane rozsvícena stálým světlem ze-
lené barvy. Zrušení nastaveného pracího cyklu se provádí přerušením činnosti zařízení stisknutím tlačítka START/PAUSE 
a volbou nového cyklu.
9. Po ukončení pracího programu se rozsvítí kontrolka . Po zhasnutí kontrolky ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA  bude 
možné otevřít dvířka (vyčkejte přibližně 3 minuty). Vytáhněte prádlo a nechte dvířka pootevřená, aby bylo umožněno 
vysušení bubnu. Vypněte pračku stisknutím tlačítka ON/OFF.

Praní

Máchání

Odstřeďování

Odčerpání vody

Ukončení praní
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Prací programy

Tabulka pracích programů

Sport Intensive (program 12) byl navržen pro velmi znečištěné látky sportovního oblečení (teplákové soupravy, šortky 
apod.); pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje nepřekračovat maximální náplň uvedenou v “Tabulka pracích 
programů”.
Sport Light (program 13) byl navržen pro mírně znečištěné látky sportovního oblečení (teplákové soupravy, šortky 
apod.); pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje nepřekračovat maximální náplň uvedenou v “Tabulka pracích 
programů”. Doporučuje se použít tekutý prací prostředek a použít dávku vhodnou pro poloviční náplň. 
Sport Shoes (program 14) byl navržen pro praní sportovní obuvi; pro dosažení optimálních výsledků neperte více než 
2 páry najednou.
Programy 20° (20° Zone) nabízejí dobrou výkonnost praní při nízkých teplotách, přičemž umožňují nižší použití 
elektrické energie s výhodami pro finanční úsporu i pro životní prostředí. Programy 20° vyhovují všem požadavkům:
Standardní program pro bavlnu pro praní při 20°C (program 6) ideální pro náplně ze znečištěné bavlny. Dobrá 
výkonnost i za studena, srovnatelná s praním při 40 °C, je zaručena mechanickým působením, které je založeno na 
změně rychlosti v krátkých nebo dlouhých intervalech. 
Mix Light (program 7)ideální pro smíšené náplně (bavlna a syntetika), tvořené středně znečištěným prádlem. Dobrá výkonnost 
praní i za studena je zaručena mechanickým působením, které je založeno na změně rychlosti ve středních nebo určených 
intervalech. 
20’ Refresh (program 8) osvěžení ideální cyklus pro osvěžení a praní mírně znečištěného prádla v průběhu pár minut. 
Trvá pouze 20 minut a šetří tak čas i energii. Umožňuje prát dohromady tkaniny různého druhu (s výjimkou vlny a 
hedvábí) při náplni nepřesahující 1,5 kg.

Doba trvání cyklu uvedená na displeji nebo v návodu představuje odhad vypočítaný na základě standardních podmínek. Skutečná doba se může měnit v závislosti 
na četných faktorech, jako je např. teplota a tlak vody na vstupu, teplota prostředí, množství pracího prostředku, množství a druh náplně, vyvážení náplně a zvolené 
volitelné funkce.
1) Kontrolní program podle normy 1061/2010: nastavte program 2 s teplotou 60°C.
Tento cyklus je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny a jedná se o nejúčinnější cyklus z hlediska kombinované spotřeby energie a vody určený pro prádlo, které 
lze prát při teplotě do 60 °C. Skutečná teplota praní se může lišit od uvedené.
2) Kontrolní program podle normy 1061/2010: nastavte program 3 s teplotou 40°C.
Tento cyklus je vhodný pro praní běžně znečištěné bavlny a jedná se o nejúčinnější cyklus z hlediska kombinované spotřeby energie a vody určený pro prádlo, které 
lze prát při teplotě do 40°C. Skutečná teplota praní se může lišit od uvedené.

Pro všechny Kontrolní ústavy:
2) Dlouhý program na praní bavlny: nastavte program 3 s teplotou 40°C.
3) Syntetický program spolu: nastavte program 4 s teplotou 40°C.
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Programy pro kazdodenní praní (Daily)
1 Bavlna + pøedpraní: mimoøádnì zneèištìné bílé prádlo. 90° 1200    5 53 1,81 65 150’

2 Standardní program pro bavlnu pro praní při 60°C (1): silnì zneèištìné bílé a barevné prádlo z odolných tkanin. 60°
(Max. 90°) 1200 -   5 53 0,89 44,4 165’

3 Standardní program pro bavlnu pro praní při 40°C (2):  silnì zneèištìné bílé a barevné choulostivé prádlo. 40° 1200 -   5 53 0,08 61 160’

4 Syntetika: velmi zneèištìné barevné prádlo z odolných tkanin.  60° 800 -   3 44 0,70 40 105’

4 Syntetika (3): èásteèné zneèištìné barevné prádlo z odolných tkanin. 40° 800 -   3 44 0,47 38 95’

5 Barevná bavlna: málo zneèištìné bílé a barevné  choulostivé prádlo. 40° 1200 -   5 53 0,64 50 85’

20° Zone
6 Standardní program pro bavlnu pro praní při 20°C:  silnì zneèištìné bílé a barevné choulostivé prádlo. 20° 1200 -   5 - - - 170’

7 Mix Light 20° 800 -   5 - - - 120’

8 20’ Refresh 20° 800 -   1,5 - - - 20’

Speciální programy (Special)
9 Hedvábí/Záclony: pro prádlo z hedvábí, viskózy, spodní prádlo. 30° 0 -   1 - - - 55’

10 Vlna: pro vlnu, kašmír atd. 40° 800 -   1 - - - 65’

11 Jeans 40° 800 -   2,5 - - - 70’

Sport
12 Sport Intensive 30° 600 -   2,5 - - - 85’

13 Sport Light 30° 600 -   2,5 - - - 60’

14 Sport Shoes 30° 600 -   Max. 2 
páry. - - - 55’

Dílèí programy
Máchání - 1200 - -  5 - - - 36’

Odstøeïování + Odèerpání vody - 1200 - - - 5 - - - 16’



CZ

21

Nastavení teploty
Otáčením otočného ovladače TEPLOTY se nastavuje teplota praní (viz Tabulka programů).
Teplota může být postupně snižována až po praní ve studené vodě ( ).
Zařízení automaticky zabrání nastavení vyšší teploty, než je maximální teplota pro každý prací program.
! Výjimka: při volbě programu 2 bude možné zvýšit teplotu až na 90°C.

Nastavení odstřeďování
Otáčením otočného ovladače ODSTŘEĎOVÁNÍ se nastavuje rychlost odstřeďování zvoleného pracího programu. 
Maximální rychlosti pro jednotlivé prací programy jsou:
Programy Maximální rychlost
Bavlna  1200 otáček za minutu
Syntetika 800 otáček za minutu
Vlna  800 otáček za minutu
Hedvábí  pouze odčerpání vody
Rychlost odstřeďování může být snížena nebo může být odstřeďování vyloučeno volbou symbolu . 
Zařízení automaticky zabrání odstřeďování vyšší rychlostí, než je maximální rychlost pro každý prací program.

Funkce
Jednotlivé funkce, kterými pračka disponuje, umožňují dosáhnout požadovaného stupně čistoty a bělosti praného prádla.
Způsob aktivace jednotlivých funkcí:
1. stiskněte příslušné tlačítko požadované funkce; 
2. rozsvícení příslušné kontrolky signalizuje, že došlo k aktivaci zvolené funkce.
Poznámka: Rychlé blikání kontrolky poukazuje na to, že příslušná funkce je nepoužitelná během nastaveného pracího 
programu.

Volbou této volitelné funkce se bude mechanický pohon, teplota a voda optimalizovat pro sníženou náplň mírně 
znečistěné bavlny a syntetických materiálů “Tabulka pracích programů”. Při použití “ ” můžete pracovat s kratšími 
dobami a ušetřit vodu a energii.  Doporučuje se používat dávku tekutého pracího prostředku vhodnou pro naplněné 
množství.
! Tato funkce není použitelná u programů 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, , .

Funkce  přispívá k energetické úspoře tím, že neohřívá vodu použitou pro praní prádla – jedná se o výhodu 
pro životní prostředí i pro účet za elektrickou energii. Zesílený účinek a optimalizovaná spotřeba vody vskutku zaručují 
optimální výsledky během stejné průměrné doby odpovídající standardnímu cyklu. Pro dosažení lepších výsledků praní 
se doporučuje použít tekutý prací prostředek.
! Tato funkce není použitelná u programů 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, , .

 Extra máchání
Volbou této volitelné funkce se zvýši účinnost máchání a zajistí se maximální stupeň odstranění pracího prostředku. Je 
užitečná zejména pro mimořádně citlivé pokožky.
! Tato funkce není použitelná u programů 8, .

 Odložený start
Slouží k odložení zahájení pracího cyklu až o 12 hodin.
Opakovaně stiskněte tlačítko až do rozsvícení kontrolky označující požadovanou dobu odložení. Po pátém stisknutí tlačítka 
dojde k vyloučení uvedené funkce.
POZN.: Po stisknutí tlačítka START/PAUSE je možné změnit hodnotu odložení pouze ve smyslu jejího snížení, a to až do 
zahájení nastaveného programu.
! Je aktivní u všech pracích programů.

Uživatelská nastavení
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Prací prostředky a prádlo

Dávkovač pracích prostředků
Dobrý výsledek praní závisí také na správném dávkování 
pracího prostředku: použití jeho nadměrného množství 
snižuje efektivitu praní a napomáhá tvorbě vodního 
kamene na vnitřních částech pračky a zvyšuje znečištění 
životního prostředí.

! Nepoužívejte prací prostředky určené pro ruční praní, 
protože způsobují tvorbu nadměrného množství pěny.

! Pro předpírku a praní při teplotě vyšší než 60 °C používejte 
práškové prací prostředky pro bílé bavlněné prádlo.

! Dodržujte pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.

Při vytahování dávkovače 
pracích prostředků a při 
jeho plnění pracími nebo 
přídavnými prostředky 
postupujte následovně.

přihrádka 1: Prací prostředek (práškový) pro předpírání 
přihrádka 2: Prací prostředek (práškový anebo teku-
tý) pro praní
Tekutý prací prostředek se nalévá pouze těsně před 
uvedením do chodu.
přihrádka 3: Přídavné prostředky (aviváž, atd.)
Aviváž nesmí vytékat z mřížky. 

Příprava prádla
• Roztřiďte prádlo podle:
 - druhu tkaniny / symbolu na visačce.
 - barvy: oddělte barevné prádlo od bílého.
• Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte knoflíky.
• Nepřekračujte hodnoty povolené náplně, uvedené v 

„Tabulka pracích programů“, vztahující se na hmotnost 
suchého prádla.

 
Kolik váží prádlo?
 1 prostěradlo 400-500 g
 1 povlak na polštář 150-200 g
 1 ubrus 400-500 g
 1 župan 900-1.200 g
 1 ručník 150-250 g

Oděvy vyžadující zvláštní péči
Hedvábí: použijte příslušný program 9 pro praní 
všeho prádla z hedvábí. Doporučujeme použití pracího 
prostředku pro choulostivé prádlo.
Záclony: přehnout je a uložit dovnitř povlaku na polštář 
anebo do sáčku ze síťoviny. Použijte program 9. 

Vlna: S programem 10 je možné prát v pračce všechny 
druhy vlněného prádla, také ty, které jsou označené 
visačkou „prát pouze v ruce“ . Pro dosažení optimál-
ních výsledků používejte specifický prací prostředek a 
nepřekračujte 1 kg prádla.
Jeans: převraťte prádlo naruby a použijte tekutý prací 
prostředek. Použijte program 11.

Systém automatického vyvážení náplně
Před každým odstřeďováním buben provede otáčení ry-
chlostí lehce převyšující rychlost praní, aby se odstranily 
vibrace a aby se náplň rovnoměrně rozložila. V případě, 
že po několikanásobných pokusech o vyvážení prádlo 
ještě nebude správně vyváženo, zařízení provede 
odstřeďování nižší rychlostí, než je přednastavená 
rychlost. Za přítomnosti nadměrného nevyvážení pračka 
provede namísto odstřeďování vyvážení. Za účelem 
dosažení rovnoměrnějšího rozložení náplně a jejího 
správného vyvážení se doporučuje míchat velké a malé 
kusy prádla.

1 2
3
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Poruchy a způsob jejich 
odstranění
Může se stát, že pračka nebude fungovat. Dříve, než zatelefonujete na Servisní službu (viz „Servisní služba“), zkontrolu-
jte, zda se nejedná o problém, který lze snadno vyřešit s pomocí následujícího seznamu.

Poruchy:

Pračku nelze zapnout.

Nedochází k zahájení pracího cyklu.

Pračka nenapouští vodu (rychle bliká 
kontrolka první fáze praní).

Dochází k nepřetržitému napouštění a 
odčerpávání vody.

Nedochází k vyčerpání vody nebo 
k odstřeďování.

Během odstřeďování je možné pozo-
rovat silné vibrace pračky.

Dochází k úniku vody z pračky.

Kotrolky “volitelné funkce” a kontrol-
ka “START/PAUSE” blikají a jedna 
z kontrolek “probíhající fáze” a “za-
blokovaná dvírka” se rozsvítí stálým 
svetlem.

Dochází k tvorbě nadměrného 
množství pěny.

Možné příčiny / Způsob jejich odstranění:

• Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo není zasunuta natolik, aby došlo ke 
spojení kontaktů.

• V celém domě je vypnutý proud.

• Nejsou řádně zavřená dvířka. 
• Nebylo stisknuto tlačítko ON/OFF.
• Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE.
• Nebyl otevřen kohout přívodu vody.
• Byl nastaven odložený start (viz „Uživatelská nastavení“).

• Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu kohoutu.
• Hadice je příliš ohnutá.
• Nebyl otevřen kohout přívodu vody.
• V celém domě je uzavřený přívod vody.
• V rozvodu vody není dostatečný tlak.
• Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE.

• Vypouštěcí hadice se nachází mimo určené rozmezí od 65 do 100 cm nad 
zemí (viz „Instalace“).

• Koncová část vypouštěcí hadice je ponořena ve vodě (viz „Instalace“).
• Odpad ve stěně není vybaven odvzdušňovacím otvorem.
Když ani po uvedených kontrolách nedojde k odstranění problému, uzavřete 
přívod vody, vypněte pračku a přivolejte Servisní službu. V případě, že se byt 
nachází na jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonovému 
efektu, jehož následkem pračka nepřetržitě napouští a odčerpává vodu. Pro 
odstranění uvedeného efektu jsou v prodeji běžně dostupné speciální protisi-
fonové ventily.  

• Odčerpání vody netvoří součást nastaveného programu: u některých 
programů je třeba jej aktivovat manuálně.

• Vypouštěcí hadice je ohnutá (viz „Instalace“).
• Odpadové potrubí je ucpáno.

• Během instalace nebyl buben odjištěn předepsaným způsobem  
(viz „Instalace“).

• Pračka není dokonale vyrovnána do vodorovné polohy (viz „Instalace“).
• Pračka je stlačena mezi nábytkem a stěnou (viz „Instalace“).

• Přítoková hadice není správně zašroubována (viz „Instalace“).
• Dávkovač pracích prostředků je ucpán (způsob jeho vyčištění je uveden v 

části „Údržba a péče“).
• Vypouštěcí hadice není upevněna předepsaným způsobem (viz „Instalace“).

• Vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte přibližně 1 minu-
tu a opětovně jej zapněte.

 Když porucha přetrvává, obraťte se na Servisní službu.

• Použitý prací prostředek není vhodný pro použití v automatické pračce 
(musí obsahovat označení „pro praní v pračce“, „pro ruční praní nebo pro 
praní v pračce“ nebo podobné označení).

• Bylo použito jeho nadměrné množství.
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Servisní služba

Před přivoláním Servisní služby:
• Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit sami (viz „Poruchy a způsob jejich odstranění“);
• Opětovně uveďte do chodu prací program, abyste ověřili, zda byla porucha odstraněna;
• V opačném případě se obraťte na Centrum servisní služby na telefonním čísle uvedeném na záručním listu.

! Nikdy se neobracejte s žádostí o pomoc na techniky, kteří nejsou k výkonu této činnosti oprávněni.

Při hlášení poruchy uveďte:
• druh poruchy;
• model zařízení (Mod.);
• výrobní číslo (S/N).
Tyto informace jsou uvedeny na štítku aplikovaném na zadní částí pračky a v její přední části, dostupné po otevření 
dvířek.
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Inštalácia

! Je veľmi dôležité uschovať tento návod 
kvôli prípadnému ďalšiemu použitiu. V prípa-
de predaja, darovania alebo presťahovania 
práčky sa uistite, že zostane uložený v jej 
blízkosti, aby mohol poslúžiť novému 
majiteľovi pri oboznámení sa s činnosťou a 
s príslušnými upozorneniami.
! Pozorne si prečítajte uvedené pokyny: 
obsahujú dôležité informácie, týkajúce sa 
inštalácie, použitia a bezpečnosti pri práci.

Rozbalenie a vyrovnanie do vodoro-
vnej polohy
Rozbalenie
1. Rozbaľte práčku.
2. Skontrolujte, či počas prepravy 
nedošlo k jej poškodeniu. V prípade, že je 
poškodená, nezapájajte ju a obráťte sa na 
predajcu.

3. Odstráňte 4 
skrutky slúžiace 
na ochranu počas 
prepravy a gu-
movú podložku 
s príslušným 
dištančným členom, 
ktoré sa nachádzajú 
v zadnej časti (viď 
obrázok).

4. Uzatvorte otvory po skrutkách plastovými 
krytkami z príslušenstva.
5. Uschovajte všetky diely: v prípade opäto-
vnej prepravy práčky ich bude potrebné 
opätovne namontovať.

! Obaly nie sú hračky pre deti!

Vyrovnanie do vodorovnej polohy
1. Práčku je potrebné umiestniť na rovnú a 
pevnú podlahu tak, aby nebola opretá o ste-
nu, nábytok alebo o niečo iné.

2. V prípade, že 
podlaha nie je do-
konale vodorovná, 
môžu byť prípadné 
rozdiely vykompen-
zované skrutkovaním 
predných nožičiek 
(viď obrázok); Uhol 
sklonu, nameraný na 
pracovnej ploche, ne-
smie presiahnuť 2°.

Dokonalé vyrovnanie do vodorovnej polohy 
zabezpečí stabilitu zariadenia a zamedzí vz-
niku vibrácií a hluku počas činnosti. V prípa-
de inštalácie na podlahovú krytinu alebo 
na koberec, nastavte nožičky tak, aby pod 
práčkou zostal dostatočný voľný priestor na 
ventiláciu.

Pripojenie k elektrickej a k vodo-
vodnej sieti
Pripojenie prítokovej hadice vody

1. Pripojte prívodnú 
hadicu jej zaskrutko-
vaním ku kohútiku 
so studenou vody 
s hrdlom so závitom 
3/4“ (viď obrázok).  
Pred pripojením 
hadice nechajte vodu 
odtiecť, až kým nebu-
de číra.

2. Pripojte prítokovú 
hadicu k pračke, jej 
zaskrutkovaním k 
príslušnej prípojke 
na vodu, umiestne-
nej vpravo hore (viď 
obrázok).

3. Zabezpečte, aby hadica nebola príliš oh-
nutá alebo stlačená.

! Tlak v rozvode vody sa musí pohybovať 
v rozmedzí hodnôt uvedených v tabuľke s 
technickými údajmi (viď vedľajšia strana).

! V prípade, že dĺžka prítokovej hadice nebu-
de dostatočná, obráťte sa na špecializovanú 
predajňu alebo na autorizovaný technický 
personál.

! Nikdy nepoužívajte už použité hadice.

! Používajte hadice z príslušenstva zariade-
nia.
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65 - 100 cm

Pripojenie vypúšťacej hadice
 

Pripojte vypúšťaciu 
hadicu, bez toho aby 
ste ju ohli, k odpado-
vému potrubiu alebo 
k odpadu v stene, 
ktorý sa nachádza 
od 65 do 100 cm nad 
zemou;

alebo ju uchyťte k 
okraju umývadla 
či vane, a pripev-
nite vodiaci držiak 
z príslušenstva ku 
kohútu (viď obrá-
zok). Voľný koniec 
vypúšťacej hadice 
nesmie zostať pono-
rený do vody.

! Použitie predlžovacích hadíc sa 
neodporúča; ak je však nevyhnutné, 
predlžovacia hadica musí mať rovnaký prie-
mer ako originálna hadica a jej dĺžka nesmie 
presiahnuť 150 cm.  

Pripojenie k elektrickej sieti 
Pred zasunutím zástrčky do zásuvky sa uisti-
te, že: 
• zásuvka je uzemnená a že vyhovuje nor-

mám;
• zásuvka je schopná uniesť maximálnu 

záťaž odpovedajúcu menovitému príkonu 
zariadenia, uvedenému v tabuľke s tech-
nickými údajmi (viď vedľa);

• hodnota napájacieho napätia odpovedá 
údajom uvedeným v tabuľke s technickými 
údajmi (viď vedľa);  

• zásuvka je kompatibilná so zástrčkou 
práčky. V opačnom prípade je potrebné 
vymeniť zásuvku alebo zástrčku.

! Práčka nesmie byť umiestnená vonku – pod 
holým nebom, a to ani v prípade, keby sa 
jednalo o miesto chránené pred nepriazňou 
počasia, pretože je veľmi nebezpečné 
vystaviť ju dažďu a búrkam.
! Po ukončení inštalácie musí zásuvka zostať 
ľahko prístupná. 
! Nepoužívajte predlžovacie káble a rozvodky.
! Kábel nesmie byť ohnutý alebo pritlačený.

! Výmena kábla musí byť zverená výhradne 
autorizovanému technickému personálu.

Upozornenie! Výrobca neponesie žiadnu 
zodpovednosť za následky spôsobené 
nerešpektovaním týchto pokynov.

Prvý prací cyklus
Po inštalácii zariadenia je potrebné ešte pred 
jeho použitím vykonať jeden skúšobný cyklus 
s pracím prostriedkom a bez náplne prádla, 
nastavením pracieho programu 2.

Technické údaje

Model IWSC 51251

Rozmery
šírka  59,5 cm
výška 85 cm
hĺbka 42 cm

Kapacita od 1 do 5 kg

Elektrické za-
pojeni

Viď štítok s technickými 
údajmi, aplikovaný na 
zariadení.

Pripojenie k 
rozvodu vody

maximálny tlak 
1 MPa (10 bar)
maximálny tlak 
0,05 MPa (0.5 bar)
kapacita bubna 40 litrov

Rýchlost 
odstreďovania

Až do 1200 otáčok za 
minútu

Kontrolné 
programy 
podľa smerníc 
1061/2010 a 
1015/2010

Program 2: štandardný pro-
gram pre bavlnu pri 60°C.
Program 3: štandardný pro-
gram pre bavlnu pri 40°C.

Toto zariadenie je v zhode 
s nasledujúcimi smernicami 
Európskej únie:
- 2004/108/CE (Elektroma-
gnetická kompatibilita) 
- 2006/95/CE (Nízke napätie) 
- 2012/19/EU

Hlučnosť
(dB(A) 
re 1 pW

Pranie: 60
Odstreďovanie: 81
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elektrického napájania
• Po každom praní uzatvorte prívod vody. 

Týmto spôsobom sa znižuje opotrebe-
nie rozvodu vody zariadenia a znížuje sa 
nebezpečenstvo úniku vody.

• Pred zahájením čistenia práčky a počas 
údržby je potrebné vytiahnuť zástrčku 
prívodného kábla zo zásuvky.

Čistenie práčky 
Vonkajšie časti a časti z gumy môžu byť 
čistené utierkou navlhčenou vo vlažnej vode 
a saponáte.  Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo 
abrazívne prostriedky.

Čistenie dávkovača pracích prostri-
edkov

Vytiahnite dávkovač 
jeho nadvihnutím a 
vytiahnutím smerom 
von (viď obrázok).
Dávkovač umyte pod 
prúdom vody; toto 
čistenie je potrebné 
vykonávať pravidel-
ne.

Starostlivosť o dvierka a bubon
• Dvierka ponechajte zakaždým pootvorené, 

aby sa zabránilo tvorbe nepríjemných 
zápachov.

Čistenie čerpadla
Súčasťou práčky je samočistiace čerpadlo, 
ktoré nevyžaduje údržbu. Môže sa však 
stať, že sa v jeho vstupnej ochrannej časti, 
nachádzajúcej na spodku, zachytia drobné 
predmety (mince, gombíky).
 
! Uistite sa, že prací cyklus bol ukončený a 
vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Prístup k vstupnej časti čerpadla:

1. pomocou 
skrutkovača 
odstráňte krycí pa-
nel, nachádzajúci 
sa v prednej časti 
práčky  
(viď obrázok);

2. odskrutkujte veko 
otáčaním proti smeru 
hodinových ručičiek  
(viď obrázok): 
vytečenie malého 
množstva vody je 
úplne bežným javom;

3. dokonale vyčistite vnútro;
4. nasaďte naspäť veko;
5. namontujte naspäť krycí panel, pričom 
sa pred jeho prisunutím k práčke uistite, že 
došlo k správnemu zachyteniu háčikov do 
príslušných otvorov.

Skontrolujte prítokovú hadicu vodu
Stav prítokovej hadice je potrebné 
skontrolovať aspoň raz ročne. Ak sú na nej 
viditeľné praskliny alebo trhliny, je potrebné 
ju vymeniť: silný tlak v hadici počas pracieho 
cyklu by mohol spôsobiť jej náhle roztrhnutie.

! Nikdy nepoužívajte už použité hadice.

Údržba a starostlivosť 



SK

29

Opatrenia a rady

! Práčka bola navrhnutá a vyrobená v súlade s platný-
mi medzinárodnými bezpečnostnými predpismi. Tieto 
upozornenia sú uvádzané z bezpečnostných dôvodov a 
je potrebné si ich pozorne prečítať.

Základné bezpečnostné pokyny
• Toto zariadenie bolo navrhnuté výhradne na použitie 

ako spotrebič.
• Toto zariadenie smú používať deti 

od 8 rokov, osoby náležite vyškolené 
ohľadne bezpečného použitia zaria-
denia, ktoré si uvedomujú súvisiace 
nebezpečenstvo a v prípade dozoru aj 
osoby so zníženými fyzickými, senzorický-
mi alebo duševnými schopnosťami alebo 
osoby s nedostatočnými skúsenosťami a 
znalosťami. Deti sa so zariadením nesmú 
hrať. Operácie údržby a čistenia nesmú 
vykonávať deti bez dohľadu.

• Nedotýkajte sa zariadenia bosí, alebo v prípade, keď 
máte mokré ruky alebo nohy.

• Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel, ale 
uchopením za zástrčku. 

• Neotvárajte dávkovač pracích prostriedkov počas 
činnosti zariadenia.

• Nedotýkajte sa odčerpávanej vody, pretože môže mať 
veľmi vysokú teplotu. 

• V žiadnom prípade sa nepokúšajte o násilné otvorenie 
dvierok: mohlo by dôjsť k poškodeniu bezpečnostného 
uzáveru, ktorý zabraňuje náhodnému otvoreniu.

• Pri výskyte poruchy sa v žiadnom prípade nepokúšajte 
o opravu vnútorných častí zariadenia. 

• Vždy majte pod kontrolou deti a zabráňte tomu, aby sa 
približovali k zariadeniu počas pracieho cyklu.

• Počas pracieho cyklu majú dvierka tendenciu zohrievať 
sa.

• Ak je potrebné ju presunúť, je dobré poveriť dve alebo 
tri osoby a vykonať to s maximálnou pozornosťou. 
Nikdy sa nepokúšajte zariadenie premiestňovať sami, 
pretože je veľmi ťažké.

• Pred zahájením vkladania prádla skontrolujte, či je 
bubon prázdny.

Likvidácia
• Likvidácia obalových materiálov: pri ich odstránení 

postupujte v súlade s miestnymi predpismi a dbajte na 
možnú recykláciu.

• Európska smernica 2012/19/EU o odpadových 
elektrických a elektronických zariadeniach stanovuje, 
že staré domáce elektrické spotrebiče nesmú byť od-
kladané do běžného netriedeného domového odpadu. 
Staré spotrebiče musia byť odovzdané do oddeleného 
zberu a to za účelom recykláce a optimálneho využitia 
materiálov, ktoré obsahujú, z dôvodu prevencie nega-
tívneho dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie.

 Symbol “prečiarknutej popolnice” na výrobku Vás 
upozorňuje na povinnosť odovzdať zariadenie po 
skončení jeho životnosti do oddeleného zberu. 

 Spotrebitelia majú povinnosť kontaktovať ich lokálny 
úrad alebo maloobchod kvôli informáciám týkajúcich 
sa správnemu odovzdaniu a likvidácie ich starých 
spotrebičov.
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Dávkovač pracích prostriedkov: slúži na dávkovanie 
pracích prostriedkov a prídavných prostriedkov (viď „Pra-
cie prostriedky a prádlo“).

Tlačidlo ON/OFF: slúži na zapnutie a vypnutie práčky.

Otočný ovládač PROGRAMOV: pre nastavenie pracích 
programov. Počas pracieho programu zostane v rovnakej 
polohe.

FUNKČNÉ tlačidlá s kontrolkami: Slúžia na voľbu jed-
notlivých dostupných funkcií. Kontrolka zvolenej funkcie 
zostane rozsvietená.

Otočný ovládač ODSTREĎOVANIA: slúži na nastavenie 
odstreďovania alebo na jeho vylúčenie (viď „Užívateľské 
nastavenia“).

Otočný ovládač TEPLOTY: slúži na nastavenie te-
ploty alebo prania alebo prania v studenej vode (viď 
„Užívateľské nastavenia“).

Kontrolky POSTUPU PRACIEHO CYKLU/ONESKO-
RENÉHO ŠTARTU: slúžia na kontrolu postupu pracieho 
programu.
Rozsvietená kontrolka poukazuje na prebiehajúcu fázu.
Ak je nastavená funkcia „Oneskoreného štartu“, budú 
zobrazovať čas zostávajúci do zahájenia programu (viď 
vedľajšia strana).

Kontrolka ZABLOKOVANIA DVIEROK: informuje o tom, 
či je možné otvoriť dvierka (viď vedľajšia strana).

Tlačidlo s kontrolkou START/PAUSE: slúži na zahájenie 
alebo na dočasné prerušenie programov.
POZN.: Stlačenie tohoto tlačidla slúži na prerušenie 
prebiehajúceho prania; príslušná kontrolka bude blikať 
oranžovým svetlom, zatiaľ čo kontrolka prebiehajúcej 
fázy zostane rozsvietená stálym svetlom. Keď bude 
kontrolka ZABLOKOVANIA DVIEROK  zhasnutá, bude 
možné otvoriť dvierka (vyčkajte približne 3 minúty).
Pre opätovné zahájenie prania z bodu, v ktorom bolo 
prerušené, opätovne stlačte toto tlačidlo.

Pohotovostný režim
Po skoncení cyklu alebo v case, ked nie je spustený 
žiaden cyklus, po 30 minútach dôjde k vypnutiu zaria-
denia kvôli energetickej úspore. Na obnovenie cinnosti 
zariadenia, nachádzajúceho sa v pohotovostnom režime, 
stací stlacit tlacidlo ON/OFF.
Spotreba v off-mode: 0,5 W
Spotreba v Left-on: 8 W

Popis práčky a zahájenie 
pracieho programu

Kontrolky POSTUPU 
PRACIEHO CYKLU/
ONESKORENÉHO 
ŠTARTU

Kontrolka 
ZABLOKOVANIA 
DVIEROK

Tlačidlo s 
kontrolkou 
START/
PAUSE

Ovládací panel

Tlačidlo
ON/OFF FUNKČNÉ

tlačidlá s kontrolkami

Dávkovač pracích 
prostriedkov Otočný ovládač PRO-

GRAMOV

Otočný ovládač 
TEPLOTY

Otočný ovládač 
ODSTREĎOVANIA
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Kontrolky

Kontrolký sú zdrojom dôležitých informácií.
Informujú o nasledujúcich skutočnostiach:

Oneskorený štart
Keď bola aktivovaná funkcia „Oneskoreného štartu“ (viď 
„Užívateľské nastavenia“), po zahájení pracieho progra-
mu začne blikať príslušná kontrolka zvoleného onesko-
renia:

Priebežne bude zobrazovaný čas zostávajúci do štartu, 
a zobrazovanie bude sprevádzané blikaním príslušnej 
kontrolky:

Po uplynutí zvolenej doby oneskorenia dôjde k zahájeniu 
nastaveného programu.

Kontrolky prebiehajúcej fázy
Po zvolení a zahájení požadovaného pracieho cyklu 
dôjde k postupnému rozsvecovaniu kontroliek informu-
júcich o jeho postupe.

Funkčné tlačidlá a príslušné kontrolky
Po zvolení konkrétnej funkcie dôjde k rozsvieteniu 
príslušnej kontrolky. 
Keď zvolenú funkciu nie je možné zaradiť do nasta-
veného programu, príslušná kontrolka bude blikať, bude-
te počuť akustický signál a funkcia nebude aktivovaná.
V prípade, že zvolená funkcia nie je kompatibilná s inou 
predtým zvolenou funkciou, kontrolka prvej voliteľnej 
funkcie bude blikať a bude aktivovaná len druhá, pričom 
kontrolka zvolenej funkcie sa rozsvieti stálym svetlom.

 Kontrolka zablokovania dvierok
Rozsvietenie tejto kontrolky signalizuje, že dvierka sú 
zaistené kvôli zamedzeniu ich náhodnému otvoreniu; 
aby sa dvierka nepoškodili, pred ich otvorením je potreb-
né vyčkať, kým uvedená kontrolka nezhasne; (vyčkajte 
približne 3 minúty). Na otvorenie dvierok v priebehu 
pracieho cyklu stlačte tlačidlo START/PAUSE; keď bude 
kontrolka ZAISTENÉ DVIERKA zhasnutá, bude možné 
dvierka otvoriť.

Zahájenie pracieho programu

1. Zapnite práčku stlačením tlačidla ON/OFF. Všetky kontrolky sa rozsvietia na niekoľko sekúnd, potom zhasnú a bude 
blikať kontrolka START/PAUSE.
2. Naplňte pračku a zatvorte dvierka.
3. Otočným ovládačom PROGRAMOV zvoľte požadovaný prací program.
4. Nastavte teplotu prania (viď „Užívateľské nastavenia“).
5. Nastavte rýchlosť odstreďovania (viď „Užívateľské nastavenia“).
6. slúži na dávkovanie pracieho prostriedku a prídavných prostriedkov (viď „Pracie prostriedky a prádlo“).
7. Zvoľte požadované funkcie.
8. Zahájte prací program stlačením tlačidla START/PAUSEa príslušná kontrolka zostane rozsvietená stálym svetlom ze-
lenej farby. Zrušenie nastaveného pracieho cyklu sa vykonáva prerušením činnosti zariadenia stlačením tlačidla START/
PAUSEa voľbou nového cyklu.
9. Po ukončení pracieho programu sa rozsvieti kontrolka . Po zhasnutí kontrolky ZABLOKOVANIA DVIEROK  bude 
možné dvierka otvoriť (vyčkajte približne 3 minúty). Vytiahnite prádlo a nechajte dvierka pootvorené, aby bolo umožnené 
vysušenie bubna. Zapnite práčku stlačením tlačidla ON/OFF.

Pranie

Plákanie

Odstreďovanie

Odčerpanie vody

Ukončenie prania
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Pracie programy

Tabuľka pracích programov

Doba trvania cyklu, uvedená na displeji alebo v návode, je stanovená na základe štandardných podmienok. Skutočná doba sa môže meniť v závislosti na mnohých 
faktoroch, ako sú napr. teplota a tlak vody na vstupe, teplota prostredia, množstvo pracieho prostriedku, množstvo a druh náplne, vyváženie náplne a zvolené funkcie.
1) Kontrolný program podľa normy 1061/2010: nastavte program 2 s teplotou 60°C.
Tento cyklus je vhodný pre pranie bežne znečisteného bavlneného prádla a jedná sa o najúčinnejší cyklus z hľadiska kombinovanej spotreby 
energie a vody, určený pre prádlo, ktoré je možné prať pri teplote do 60°C . Skutočná teplota prania sa môže líšiť od uvedenej.
2) Kontrolný program podľa normy 1061/2010: nastavte program 3 s teplotou 40°C.
Tento cyklus je vhodný pre pranie bežne znečisteného bavlneného prádla a jedná sa o najúčinnejší cyklus z hľadiska kombinovanej spotreby 
energie a vody, určený pre prádlo, ktoré je možné prať pri teplote do 40°C . Skutočná teplota prania sa môže líšiť od uvedenej.
Pre všetky Test Institutes:
2) Dlhý program na pranie bavlny: nastavte program 3 s teplotou 40°C.
3) Syntetický program spolu: nastavte program 4 s teplotou 40°C.

Sport Intensive (program 12) bol navrhnutý pre pranie veľmi znečistených látok športového oblečenia (teplákové súpravy, 
šortky apod.); pre dosiahnutie optimálnych výsledkov sa odporúča neprekračovať maximálnu náplň uvedenú v “Tabuľka 
pracích programov”.
Sport Light (program 13) bol navrhnutý pre pranie málo znečistených látok športového oblečenia (teplákové súpravy, šortky 
apod.); pre dosiahnutie optimálnych výsledkov sa odporúča neprekračovať maximálnu náplň uvedenú v “Tabuľka pracích 
programov”. Odporúča sa použiť tekutý prací prostriedok a použiť dávku vhodnú pre polovičnú náplň.
Sport Shoes (program 14) bol navrhnutý pre pranie športovej obuvi; pre dosiahnutie optimálnych výsledkov neperte viac 
ako 2 páry naraz.
Programy 20° (20° Zone) ponúkajú účinné pranie pri nízkych teplotách, čím umožňujú šetrenie elektrickej energie, úsporu 
peňazí a chránia životné prostredie.
Programy 20° vyhovujú všetkým požiadavkám:
Štandardný program pre bavlnu pri 20 °C (program 6) ideálny pre náplne zo znečistenej bavlny. Účinné pranie i za 
studena, porovnateľné s praním pri 40 °C, dosiahnuté mechanickým pôsobením, ktoré je založené na zmene rýchlosti v 
krátkych alebo dlhých intervaloch.
Mix Light (program 7) ideálny pre zmiešané náplne (bavlna a syntetika) stredne znečisteného prádla. Účinné pranie i za 
studena je dosiahnuté mechanickým pôsobením, ktoré je založené na zmene rýchlosti v stredných alebo určených intervaloch.
20’ Osvieženie (program 8) ideálny cyklus pre osvieženie a pranie mierne znečisteného prádla v priebehu pár minút. Trvá 
len 20 minút a šetrí tak čas i energiu. Umožňuje spolu prať tkaniny rôzneho druhu (s výnimkou vlny a hodvábu) pri náplni 
nepresahujúcej 1,5 kg.
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Denně (Daily)
1 Bavlna + Predpranie: Mimoriadne špinavé biele prádlo. 90° 1200    5 53 1,81 65 150’

2 Štandardný program pre bavlnu pri 60°C (1): Znacne špinavé 
biele a farebné prádlo z odolných tkanín.

60°
(Max. 90°) 1200 -   5 53 0,89 44,4 165’

3 Štandardný program pre bavlnu pri 40°C (2) Znacne špinavé biele 
a farebné prádlo z chúlostivých tkanín. 40° 1200 -   5 53 0,08 61 160’

4 Syntetika: Vel’mi špinavé farebné prádlo z odolných tkanín. 60° 800 -   3 44 0,70 40 105’

4 Syntetika (3): Ciastocne špinavé farebné prádlo z odolných tkanín. 40° 800 -   3 44 0,47 38 95’

5 Farebná bavlna: Málo špinavé biele chúlostivé prádlo. 40° 1200 -   5 53 0,64 50 85’

20° Zone

6 Štandardný program pre bavlnu pri 20 °C: Znacne špinavé biele a 
farebné prádlo z chúlostivých tkanín. 20° 1200 -   5 - - - 170’

7 Mix Light 20° 800 -   5 - - - 120’

8 20’ Refresh 20° 800 -   1,5 - - - 20’

Špeciálne programy (Special)
9 HODVÁB/ZÁCLONY: Pre prádlo z hodvábu, viskózy, spodné prádlo. 30° 0 -   1 - - - 55’

10 Vlna: Pre vlnu, kašmír, atd. 40° 800 -   1 - - - 65’

11 Jeans 40° 800 -   2,5 - - - 70’

Sport
12 Sport Intensive 30° 600 -   2,5 - - - 85’

13 Sport Light 30° 600 -   2,5 - - - 60’

14 Sport Shoes 30° 600 -   Max. 
2 pairs - - - 55’

Dielcie programy
Plákanie - 1200 - -  5 - - - 36’

 
Odstred'ovanie + Odcerpanie vody - 1200 - - - 5 - - - 16’
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Nastavenie teploty
Otáčaním otočného ovládača TEPLOTY sa nastavuje teplota prania (viď Tabuľka programov).
Teplota môže byť postupne znižovaná až po pranie v studenej vode ( ).
Zariadenie automaticky zabráni nastaveniu vyššej teploty ako je maximálna teplota pre každý prací program.
! Výnimka: pri volbe programu 2 bude možné zvýšit teplotu až na 90°C.

Nastavenie odstreďovania
Otáčaním otočného ovládača ODSTREĎOVANIA sa nastavuje rýchlosť odstreďovania zvoleného pracieho programu. 
Maximálne rýchlosti pre jednotlivé pracie programy sú:
Pracie programy  Maximálna rýchlosť
Bavlna    1200 otáčok za minútu
Syntetické tkaniny  800 otáčok za minútu
Vlna    800 otáčok za minútu
Hodváb     len odčerpanie vody
Rýchlosť odstreďovania môže byť znížená, alebo odstreďovanie môže byť vylúčené voľbou symbolu .
Zariadenie automaticky zabráni nastaveniu vyššej rýchlosti odstreďovania ako je maximálna rýchlosť pre každý prací 
program.

Funkcie
Jednotlivé funkcie, ktorými práčka disponuje, umožňujú dosiahnuť požadovaný stupeň čistoty a belosti praného prádla. 
Spôsob aktivácie jednotlivých funkcií:
1. stlačte príslušné tlačidlo požadovanej funkcie;
2. rozsvietenie príslušnej kontrolky signalizuje, že došlo k aktivácii zvolenej funkcie.
Poznámka: Rýchle blikanie kontrolky signalizuje, že príslušná funkcia je nepoužiteľná počas nastaveného pracieho 
programu.

Voľbou tejto funkcie budú mechanický pohon, teplota a voda nastavené pre zníženú náplň málo znečistenej bavlny a 
syntetických materiálov (viď „Tabuľka programov“). Pri použití programu „ “ môžete pracovať s kratšími dobami a 
ušetriť vodu a energiu.  Odporúča sa používať dávku tekutého pracieho prostriedku, vhodnú pre naplnené množstvo.
! Táto funkcia nie je použiteľná pri programoch 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, , .

Funkcia  prispieva k energetickej úspore, tým že neohrieva vodu použitú na pranie prádla – šetrí sa tým nie 
len životné prostredie, ale aj náklady za elektrickú energiu. Posilnený účinok a optimalizovaná spotreba vody skutočne 
zabezpečia optimálny výsledok za rovnakú priemernú dobu odpovedajúcu štandardnému cyklu. 
Na dosiahnutie lepších výsledkov prania sa odporúča použiť tekutý prací prostriedok.
! Táto funkcia nie je použiteľná pri programoch 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, , .

 Extra plákanie
Volbou tejto funkcie sa zvýši úcinnost plákania a zaistí sa maximálny stupen odstránenia pracieho prostriedku. Je užitocná 
hlavne pre mimoriadne citlivé pokožky.
! Nie je možné ju aktivovať pri programoch 8, .

 Oneskorený štart
Slúži na odloženie zahájenia pracieho cyklu až o 12 hodín.
Opakovane stláčajte tlačidlo, až kým sa nerozsvieti kontrolka označujúca požadovanú dobu oneskorenia.  
Po piatom stlačení tlačidla dôjde k zrušeniu uvedenej funkcie.
POZN.: Po stlačení tlačidla START/PAUSEje možné zmeniť čas oneskorenia len jeho znížením a to až do zahájenia nas-
taveného programu.
! Je aktívny pri všetkých pracích programoch.

Užívateľské nastavenia
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Pracie prostriedky a prádlo

Dávkovač pracích prostriedkov
Dobrý výsledok prania závisí aj od správneho dávkova-
nia pracieho prostriedku: použitie nadmerného množstva 
znižuje efektivitu prania a napomáha tvorbe vodného 
kameňa na vnútorných častiach práčky a zvyšuje 
znečistenie životného prostredia.

! Nepoužívajte pracie prostriedky určené na pranie v ru-
kách, pretože spôsobujú tvorbu nadmerného množstva 
peny.

! Používajte práškové pracie prostriedky pre biele bavlnené 
prádlo a pre predpieranie a pre pranie pri teplote vyššej 
ako 60 °C.

! Dodržujte pokyny uvedené na obale pracieho prostriedku.
Pri vyťahovaní dávkovača 
pracích prostriedkov a pri 
jeho plnení pracími alebo 
prídavnými prostriedkami 
postupujte nasledovne.

priehradka 1: Prací prostriedok na predpieranie 
(práškový)
priehradka 2: Prací prostriedok na pranie (práškový 
alebo tekutý)
Tekutý prací prostriedok sa nalieva len tesne pred 
zahájením pracieho cyklu.
priehradka 3: Prídavné prostriedky (aviváž, atď.)
Aviváž nesmie vytekať z mriežky.

Príprava prádla
• Roztrieďte prádlo podľa:
 - druhu tkaniny / symbolu na visačke.
 - farby: oddeľte farebné prádlo od bieleho.
• Vyprázdnite vrecká a skontrolujte gombíky.
• Neprekračujte hodnoty povolenej náplne uvedenej 

v “Tabuľka pracích programov”, vzťahujúce sa na 
hmotnosť suchého prádla:

Koľko váži prádlo?

 1 plachta 400-500 g
 1 obliečka 150-200 g
 1 obrus 400-500 g
 1 župan 900-1.200 g
 1 uterák 150-250 g

Prádlo vyžadujúce osobitnú starostlivosť
Hodváb: použite príslušný program 9 na pranie všetkého 
prádla z hodvábu. Odporúča sa použitie pracieho prostri-
edku pre chúlostivé prádlo.
Záclony: odporúča sa ich poskladať a vložiť do sáčku 
dodaného v rámci príslušenstva. Použite program 9. 
Vlna: S programom 10 je možné prať v práčke všetky 
druhy vlneného prádla, aj tie, ktoré sú označené 
visačkou „prať len v rukách“ . Pre dosiahnutie opti-
málnych výsledkov používajte špecifický prací prostrie-
dok a neprekračujte náplň 1 kg.
Jeans: Prevráťte prádlo naruby a použite tekutý prací 
prostriedok. Použite program 11.

Systém automatického vyváženia náplne
Pred každým odstreďovaním bubon vykoná otáčanie 
rýchlosťou o málo prevyšujúcou rýchlosť prania, aby sa 
tak odstránili vibrácie a aby sa náplň rovnomerne rozložila. 
V prípade, že po niekoľko násobných pokusoch o 
vyváženie prádlo ešte nebude správne vyvážené, zariad-
enie vykoná odstreďovanie nižšou rýchlosťou, ako je pred-
nastavená rýchlosť. Ak je práčka nadmerne nevyvážená, 
vykoná namiesto odstreďovania vyváženie. Za účelom 
dosiahnutia rovnomernejšieho rozloženia náplne a jej 
správneho vyváženia, odporúča sa pomiešať veľké a malé 
kusy prádla.

1 2
3
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Poruchy a spôsob ich 
odstránenia
Môže sa stať, že práčka nebude fungovať. Skôr, ako zatelefonujete na Servisnú službu viď „Servisná služba“) skontrolu-
jte, či sa nejedná o problém ľahko odstrániteľný pomocou nasledujúceho zoznamu.

Poruchy:

Pračku nie je možné zapnúť.

Nedochádza k zahájeniu pracieho 
cyklu.

Pračka nenapúšťa vodu (rýchle bliká 
kontrolka prvej fázy prania).

Práčka nepretržite napúšťa 
a odčerpáva vodu.

Práčka neodčerpáva vodu alebo 
neodstreďuje.

Práčka vo fáze odstreďovania veľmi 
vibruje.

Z práčky uniká voda.

Kotrolky „voliteľné funkcie“ a kon-
trolka „start/pause“ blikajú a jedna 
z kontroliek „prebiehajúca fáza“ a 
„ZABLOKOVANIA DVIEROK“ sa roz-
svieti stálym svetlom.

Dochádza k tvorbe nadmerného 
množstva peny.

Možné príčiny / Spôsob ich odstránenia:

• Zástrčka nie je zasunutá v elektrickej zásuvke, alebo nie je zasunutá 
dostatočne, aby došlo k spojeniu kontaktov.

• V celom dome je vypnutý prúd.

• Nie sú riadne zatvorené dvierka. 
• Nebolo stlačené tlačidlo ON/OFF.
• Nebolo stlačené tlačidlo START/PAUSE.
• Nebol otvorený kohútik prívodu vody.
• Bol nastavený oneskorený štart (viď „Užívateľské nastavenia“).

• Prítoková hadica nie je pripojená k vodovodnému kohútiku.
• Hadica je príliš ohnutá.
• Nebol otvorený kohútik prívodu vody.
• V celom dome je uzatvorený prívod vody.
• V rozvode vody nie je dostatočný tlak.
• Nebolo stlačené tlačidlo START/PAUSE.

• Vypúšťacia hadica sa nachádza mimo určeného rozmedzia od 65 do 100 
cm nad zemou (viď „Inštalácia“).

• Koncová časť vypúšťacej hadice je ponorená vo vode (viď “Inštalácia”).
• Odpadové potrubie v stene nie je vybavené odvzdušňovacím otvorom.
Ak po týchto kontrolách nedôjde k odstráneniu problému, zatvorte vodovodný 
kohútik, vypnite práčku a zavolajte Servisnú službu. V prípade, že sa byt na-
chádza na jednom z najvyšších poschodí je možné, že dochádza k sifónové-
mu efektu, následkom ktorého práčka nepretržite napúšťa a odčerpáva vodu. 
Na odstránenie uvedeného efektu sú v predaji bežne dostupné špeciálne 
„protisifónové“ ventily.  

• Odčerpanie vody netvorí súčasť nastaveného programu: pri niektorých 
programoch je potrebné aktivovať ho manuálne.

• Vypúšťacia hadica je ohnutá (viď „Inštalácia“).
• Odpadové potrubie je upchaté.

• Počas inštalácie nebol bubon odistený predpísaným spôsobom (viď 
„Inštalácia“).

• Práčka nie je dokonale vyrovnaná do vodorovnej polohy (viď „Inštalácia“).
• Zariadenie je stlačené medzi nábytkom a stenou (viď „Inštalácia“).

• Prítoková hadica nie je správne zaskrutkovaná (viď „Inštalácia“).
• Dávkovač pracích prostriedkov je upchatý (spôsob jeho vyčistenia je uve-

dený v časti „Údržba a starostlivosť“).
• Vypúšťacia hadica nie je dobre pripevnená (viď „Inštalácia“).

• Vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky, vyčkajte 1 minútu a 
opätovne ho zapnite.

 Ak porucha pretrváva, obráťte sa na Servisnú službu.

• Použitý prací prostriedok nie je vhodný na použitie v automatickej práčke 
(musí obsahovať označenie „pre pranie v práčke“, „pre pranie v rukách 
alebo v práčke“ alebo podobné označenie).

• Bolo použité jeho nadmerné množstvo.
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Servisná služba

Pred obrátením sa na Servisnú službu:
• Skontrolujte, či nie ste schopní poruchu odstrániť sami (viď „Poruchy a spôsob ich odstránenia“);
• Opätovne uveďte do chodu prací program, s cieľom overiť, či bola porucha odstránená;
• V opačnom prípade sa obráťte na Centrum servisnej služby, na telefónnom čísle uvedenom na záručnom liste.

! Nikdy sa neobracajte so žiadosťou o pomoc na technikov, ktorí nie sú na vykonávanie tejto činnosti oprávnení.

Pri hlásení poruchy uveďte:
• druh poruchy;
• model zariadenia (Mod.);
• výrobné číslo (S/N).
Tieto informácie sú uvedené na štítku aplikovanom na zadnej časti práčky a v jej prednej časti, dostupnej po otvorení 
dvierok.
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Ìîíòèðàíå

! Важно е да съхранявате инструкциите, 
за да можете да правите допълнителни 
справки по всяко време. В случай 
че пералната машина се продаде, 
преотстъпи или премести, трябва да 
се погрижите инструкциите винаги да 
я придружават, за да се предостави 
информация на новия собственик за 
работата и съответните предупреждения.
! Прочетете внимателно инструкциите: 
защото съдържат важна информация за 
монтажа, използването и безопасността.

Разопаковане и нивелиране
Разопаковане
1. Разопаковайте пералната машина.
2. Проверете дали пералната машина не 
е повредена при транспортирането. Ако е 
повредена, не я свързвайте, а се обърнете 
към продавача.

3. Свалете 
4-те винта за 
предпазване 
при транспорт 
и гумичката със 
съответната 
втулка, поставени 
от задната страна 
(виж показаното на 
фигурата).

4. Затворете отворите с предоставените 
пластмасови капачки.
5. Съхранете всички части: за да се 
монтират отново при необходимост 
пералната машина да бъде 
транспортирана.
! Опаковъчният материал не е детска 
играчка.

Нивелиране

1. Монтирайте пералната машина на 
равен и твърд под, без да я опирате в 
стени, мебели и др.

2. Ако подът 
не е идеално 
хоризонтален, 
компенсирайте 
неравностите, като 
отвиете или завиете 
предните крачета 
(виж фигурата); 
ъгълът на наклона, 
измерен върху 

работната повърхност, не трябва да 
надвишава 2°.
Точното нивелиране позволява машината 
да бъде стабилна и да се избягват 
вибрациите, шумът и преместването й 
по време на работа. Когато настилката 
е мокет или килим, регулирайте така 
крачетата, че под пералната машина да 
остане достатъчно място за вентилация.

Хидравлични и електрически 
връзки
Свързване на маркуча към 
водопроводната мрежа

1. Свържете 
захранващия маркуч, 
като го завиете към 
крана за студената 
вода с накрайник с 
газова резба 3/4 (виж 
фигурата). 
Преди да го 
свържете, източете 
водата, докато се 
избистри.

2. Свържете 
маркуча за 
студената вода към 
пералната машина, 
като го завиете 
към специалния 
щуцер, разположен 
от задната страна, 
горе вдясно (виж 
фигурата).

3. Внимавайте маркуча да не се прегъва и 
притиска.

! Налягането по водопроводната мрежа 
трябва да бъде в границите, указани 
в таблицата „Технически данни” (вж. 
следващата страница).

! Ако дължината на захранващия 
маркуч не е достатъчна, се обърнете 
към специализиран магазин или към 
оторизиран техник.

! Никога не използвайте вече употребяван 
маркуч.

! Използвайте тези, което са доставени с 
пералната машина.
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Свързване на маркуча за мръсната вода
 

Свържете маркуча 
за мръсната 
вода, без да го 
прегъвате, към 
канализационната 
тръба или 
към тръбата 
за отвеждане 
в стената, 
разположени на 
височина между 65 

и 100 см от пода, или го подпрете на ръба 
на мивката или ваната, 

свързвайки 
доставения 
водач към крана 
(вж. фигурата). 
Свободният край 
на маркуча за 
мръсната вода 
не трябва да 
бъде потопен във 
водата.

! Не се препоръчва използването на 
удължителни маркучи. Ако е необходимо, 
удължителят трябва да има същия 
диаметър като оригиналния и да не 
надвишава 150 см.

Свързване към електрическата мрежа
Преди да свържете щепсела в контакта, 
проверете дали: 
• контактът е заземен съгласно 

действащите стандарти;
• контактът може да поеме максималната 

мощност на натоварване на машината, 
указана в таблицата с техническите 
данни (виж следващата страница);

• захранващото напрежение е в границите 
на указаното в таблицата с техническите 
данни (виж следващата страница);

• контактът отговаря на щепсела на 
пералната машина. В противен случай 
заменете щепсела или контакта.

! Пералната машина не се монтира на 
открито, дори под навес, защото е много 
опасно да се остави на влиянието на 
атмосферните условия.
! За монтираната перална машина 
електрическият контакт трябва да бъде 
лесно достъпен.

! Не използвайте удължители или 
разклонители.
! Кабелът не трябва да бъде огънат или 
сплескан.
! Захранващият кабел трябва да се 
подменя само от оторизирани техници.
Внимание! Фирмата отхвърля всякаква 
отговорност в случаите, в които тези 
норми не се спазват.

Първо пране
След инсталиране и преди употреба 
включете един цикъл на изпиране 
с перилен препарат, но без дрехи, 
задавайки програма 2.

65 - 100 cm

Òåõíè÷åñêè äàííè

Ìîäåë IWSC 51251

Ðàçìåðè
øèðèíà      59,5 ñì
âèñî÷èíà    85 ñì
äúëáî÷èíà  42 ñì

Âìåñòèìîñò îò 1 äî 5 êã.

Åëåêòðè÷åñêî 
çàõðàíâàíå

Âèæ òàáåëêàòà ñ 
õàðàêòåðèñòèêèòå, 
ïîñòàâåíà íà ìàøèíàòà

Çàõðàíâàíå ñ 
âîäà

ìàêñèìàëíî íàëÿãàíå 
1 ÌÐà (10 bar)
ìèíèìàëíî íàëÿãàíå 
0,05 ÌÐà (0,5 bar)
îáåì íà êàçàíà 40 ëèòðà

Ñêîðîñò íà 
öåíòðîôóãàòà äî 1200 îáîðîòà/ìèíóòà

Програми 
за проверка 
съгласно 
Регламенти 
№ 1061/2010 
и № 
1015/2010 на 
Комисията

ïðîãðàìà 2; 
стандартна програма за 
памук при 60°C.
ïðîãðàìà 3; 
стандартна програма за 
памук при 40°C.

Ïåðàëíàòà ìàøèíà 
ñúîòâåòñòâà íà ñëåäíèòå 
Åâðîïåéñêè äèðåêòèâè:
- 2004/108/CE (çà 
åëåêòðîìàãíèòíà 
ñúâìåñòèìîñò)
- 2006/95/ÑÅ (çà íèñêî 
íàïðåæåíèå)
- 2012/19/EU
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Ïîääðúæêà è ïî÷èñòâàíå 

Спиране на водата и изключване 
на електрозахранването
• Затваряйте крана за вода след всяко 
изпиране. По този начин се ограничава 
износването на хидравличната 
инсталация на пералната машина и се 
ограничава опасността от течове.
• Изключвайте щепсела от електрическото 
захранване, когато почиствате пералната 
машина и по време на работи по 
поддръжката.

Почистване на пералната машина
Външната част и гумените части могат 
да се почистват с кърпа с хладка вода и 
сапун. Не използвайте разтворители или 
абразивни препарати.

Почистване на чекмеджето за 
перилните препарати

Извадете 
чекмеджето с 
повдигане и 
изтегляне навън 
(виж фигурата).
Измийте го под 
течаща вода. Това 
почистване трябва 
да се извършва 
често.

Поддръжка на люка и на барабана
• Оставяйте люка винаги открехнат за 

избягване образуването на неприятни 
миризми.

Почистване на помпата
Пералната машина е окомплектована със 
самопочистваща се помпа, която няма 
нужда от поддръжка. Възможно е обаче 
малки предмети (монети, копчета) да 
попаднат във филтъра, който предпазва 
помпата и се намира в долната й част.
! Уверете се, че цикълът на пране е 
завършил, и изключете щепсела от 
контакта.

За достъп до 
филтъра:

1. свалете панела 
в предната част 
на пералната 
машина с помощта 
на отвертка (вж. 
фигура);

2. отвийте 
капачката, като 
я завъртите в 
посока, обратна 
на часовниковата 
стрелка (виж 
фигура): нормално 
е да изтече малко 
вода;

3. почистете внимателно отвътре;
4. завийте отново капачката;
5. затворете отново панела, като, преди 
да го избутате към пералнята, се уверите, 
че сте поставили правилно закрепващите 
куки в специалните водачи.

Проверка на маркуча за студената 
вода
Проверявайте маркуча за студената вода 
поне веднъж годишно. Да се замени, ако 
е напукан и нацепен, защото по време 
на изпиране голямото налягане може да 
предизвика внезапно спукване.

! Никога не използвайте вече употребяван 
маркуч.
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Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò è 
ïðåïîðúêè

! Пералната машина е проектирана и произведена 
в съответствие с международните норми за 
безопасност. Предупрежденията тук са продиктувани 
по причини за безопасност и трябва да се четат 
внимателно.

Общи предохранителни мерки
• Този уред е предназначен изключително за 

домашна употреба.
• Този уред може да бъде използван от 

деца над 8 години и лица с ограничени 
физически, сетивни или умствени 
способности, или с недостатъчен опит 
и познания, ако те са наблюдавани или 
инструктирани относно използването 
на уреда от лице, отговорно за тяхната 
безопасност и разбират опасностите, 
свързани с употребата на уреда. 
Децата не трябва да си играят с уреда. 
Поддръжката и почистването не трябва 
да се извършват от деца без надзор.

• Пералната машина трябва да се използва 
само от възрастни хора съгласно инструкциите, 
предоставени в тази книжка.

• Не докосвайте машината, когато сте боси или с 
мокри или влажни ръце или крака.

• Изключвайте от контакта, като хващате за щепсела, 
а не като дърпате кабела. 

• Не отваряйте чекмеджето с перилните препарати, 
докато пералната машина работи.

• Не докосвайте маркуча за мръсната вода, защото 
може да достигне високи температури. 

• Никога не отваряйте люка със сила, защото може 
да се повреди механизма за безопасност, който 
предпазва от случайно отваряне.

• В случай на повреда по никакъв повод не достигайте 
до вътрешните механизми в опити за ремонт.

• Винаги контролирайте децата да не се доближават 
до работещата машина.

• По време на изпирането люкът се нагрява.
• Преместването да се извършва внимателно от 

двама или трима души. Никога от сам човек, 
защото пералната машина тежи много.

• Преди да заредите машината, проверете дали 
барабанът е празен.

Рециклиране
• Унищожаване на опаковъчния материал: спазвайте 

местните норми – по този начин опаковъчният 
материал може да се рециклира.

• Европеиската директива 2012/19/EU за отпадъците 
от електрическо и електронно оборудване предвижда 
домакинските електроуреди да не се изхвърлят заедно 
с обичайните твърди градски отпадъци. Извадените 
от употреба уреди трябва да бъдат събирани отделно 
с цел да бъде увеличен делът на подлежащите на 

повторна употреба и рециклиране материали, от които 
са направени, както и да бъдат избегнати евентуални 
вреди за здравето и околната среда. Символът 
“зачеркнато кошче” е поставен върху всички продукти, 
за да напомня за задължителното разделно събиране.

    За допълнителна информация относно правилното 
изваждане от употреба на домакинските 
електроуреди, интересуващите се могат да се 
обърнат към службата за събиране на отпадъци 
или към дистрибуторите.
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×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè: çà äîçèðàíå 
íà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè è äîáàâêèòå (âæ. “Ïåðèëíè 
ïðåïàðàòè è äðåõè çà ïðàíå”).

Áóòîí ON/OFF: çà âêëþ÷âàíå è èçêëþ÷âàíå íà 
ïåðàëíÿòà.

Ïðîãðàìàòîð ÏÐÎÃÐÀÌÈ: çà çàäàâàíå íà ïðîãðàìèòå. 
Ïî âðåìå íà èçïúëíåíèå íà ïðîãðàìàòà êëþ÷úò îñòàâà 
íåïîäâèæåí.

Áóòîíè ñúñ ñâåòëèííè èíäèêàòîðè ÔÓÍÊÖÈß: çà 
ñåëåêòèðàíå íà âúçìîæíèòå ôóíêöèè. Ñâåòëèííèÿò 
èíäèêàòîð çà èçáðàíàòà ôóíêöèÿ ùå ïðîäúëæè äà ñâåòè.

Ïðîãðàìàòîð ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ: çà çàäàâàíå íà 
òåìïåðàòóðà èëè ïðàíå ñúñ ñòóäåíà âîäà (âæ. 
“Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).

Ïðîãðàìàòîð ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ: çà çàäàâàíå íà öåíòðîôóãà 
èëè çà èçêëþ÷âàíåòî é (âæ. “Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).

Ñâåòëèííè ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÈ ÇÀ ÕÎÄ ÍÀ ÖÈÊÚË/
ÇÀÁÀÂÅÍÎ ÂÊËÞ×ÂÀÍÅ: çà äà ñëåäâàòå õîäà íà 
èçïúëíåíèå íà ïðîãðàìàòà çà ïðàíå.
Âêëþ÷åíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ïîêàçâà, ÷å ñå 
èçâúðøâà îïðåäåëåíà ôàçà îò öèêúëà.
Àêî å çàäàäåíà ôóíêöèÿòà “Çàáàâåíî âêëþ÷âàíå”, ùå 
ñå ïîñî÷âà âðåìåòî, îñòàâàùî äî ñòàðòèðàíåòî íà 
ïðîãðàìàòà (âæ. ñúñåäíàòà ñòðàíèöà).

Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ: çà äà 
ñå ðàçáåðå äàëè ëþêúò ìîæå äà ñå îòâîðè (âæ. 
ñúñåäíàòà ñòðàíèöà).

Áóòîí ñúñ ñâåòëèíåí èíäèêàòîð START/PAUSE: 
çà ñòàðòèðàíå íà ïðîãðàìèòå èëè âðåìåííîòî èì 
ïðåêúñâàíå.
Çàáåëåæêà: çà çàäàâàíå íà ïàóçà â ïðàíåòî 
íàòèñíåòå îòíîâî áóòîíà - èíäèêàòîðúò ùå 
ìèãà ñ îðàíæåâà ñâåòëèíà, äîêàòî ñâåòëèííèÿò 
èíäèêàòîð, óêàçâàù èçïúëíåíèå íà ôàçà, ùå 
ñâåòè íåïðåêúñíàòî. Àêî ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð 
ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ  å óãàñíàë, ùå ìîæå äà ñå îòâîðè 
âðàòàòà íà ëþêà (èç÷àêàéòå îêîëî 3 ìèíóòè).
Çà ïðîäúëæàâàíå íà öèêúëà ïðàíå îò ìÿñòîòî, â 
êîåòî å áèë ïðåêúñíàò, íàòèñíåòå îòíîâî òîçè áóòîí.

Режим на stand by
В съответствие с новите нормативи за пестене 
на енергия тази перална машина е снабдена със 
система за автоматично изключване (stand by), която 
се задейства след 30 минути в случай, че машината 
не се използва. Натиснете за кратко бутон ON/OFF и 
изчакайте машината да се задейства отново.
Потребление в режим „Off“ (Изкл.): 0,5 W
Потребление в режим „On“ (Вкл.) 8 W

Îïèñàíèå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è 
ïóñêàíåòî íà äàäåíà ïðîãðàìà

Ñâåòëèííè ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÈ ÇÀ 
ÕÎÄ ÍÀ ÖÈÊÚË/ÇÀÁÀÂÅÍÎ 
ÂÊËÞ×ÂÀÍÅ

Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð 
ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ

Áóòîí ñúñ 
ñâåòëèíåí 
èíäèêàòîð
START/
PAUSE

Òàáëî çà óïðàâëåíèå

×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå  
ïðåïàðàòè

Ïðîãðàìàòîð 
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ

Áóòîíè ñúñ ñâåòëèííè 
èíäèêàòîðè ÔÓÍÊÖÈßÁóòîí ON/OFF

Ïðîãðàìàòîð 
ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Ïðîãðàìàòîð 
ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ
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Ñâåòëèííè èíäèêàòîðè

Ñëåäÿùèòå ñâåòëèííè èíäèêàòîðè äàâàò âàæíà 
èíôîðìàöèÿ.
Åòî êàêâî êàçâàò:

Îòëîæåí ñòàðò
Àêî å àêòèâèðàíà ôóíêöèÿòà “Çàáàâåíî âêëþ÷âàíå” (âæ. 
“Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”), ñëåä ïóñêàíå íà ïðîãðàìàòà ùå 
ñâåòíå èíäèêàòîðúò çà èçáðàíîòî çàáàâÿíå:

Â òå÷åíèå íà âðåìåòî ùå ñå âèçóàëèçèðà îñòàâàùîòî 
çàáàâÿíå ÷ðåç ìèãàíå íà ñúîòâåòíèÿ ñâåòëèíåí 
èíäèêàòîð:

Ñëåä êàòî èçòå÷å çàäàäåíîòî âðåìå çà îòëàãàíå íà 
ñòàðòà, èçáðàíàòà ïðîãðàìà ùå ñå âêëþ÷è.

Ñâåòëèííè èíäèêàòîðè çà òåêóùèòå ôàçè
Ñëåä êàòî å èçáðàí è ñòàðòèðàí æåëàíèÿò öèêúë íà 
ïðàíå, ñâåòëèííèòå èíäèêàòîðè ùå ñâåòâàò åäèí ñëåä 
äðóã, çà äà óêàçâàò õîäà íà öèêúëà:

Áóòîíè çà ôóíêöèÿ è ñúîòâåòíè ñâåòëèííè 
èíäèêàòîðè
Ïðè èçáîð íà ôóíêöèÿ ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð 
ùå ñâåòíå. Àêî èçáðàíàòà ôóíêöèÿ íå å ñúâìåñòèìà 
ñúñ çàäàäåíàòà ïðîãðàìà, ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí 
èíäèêàòîð ùå ìèãà è ôóíêöèÿòà íÿìà äà ñå àêòèâèðà. 
Àêî èçáðàíàòà ôóíêöèÿ íå å ñúâìåñòèìà ñ äðóãà 
ïðåäâàðèòåëíî çàäàäåíà, ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð, 
ñúîòâåòñòâàù íà ïúðâàòà èçáðàíà ôóíêöèÿ, ìèãà 
è ñå àêòèâèðà ñàìî âòîðàòà, êàòî èíäèêàòîðúò íà 
àêòèâèðàíàòà ôóíêöèÿ ñâåòâà.

 Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð áëîêèðàí ëþê
Ñâåòåùèÿò ñâåòîèíäèêàòîð ïîêàçâà, ÷å ëþêúò å áëîêèðàí, 
çà äà ñå âúçïðåïÿòñòâà îòâàðÿíåòî ìó; çà äà îòâîðèòå 
ëþêà èç÷àêàéòå ñâåòîèíäèêàòîðà äà óãàñíå; (èç÷àêàéòå 
îêîëî 3 ìèíóòè).Çà îòâàðÿíå íà ëþêà ïî âðåìå íà ïðàíå ñå 
íàòèñêà áóòîí START/PAUSE; ìîæå äà îòâîðèòå ëþêà, àêî 
ñâåòîèíäèêàòîðúò ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ å óãàñíàë.

Âêëþ÷âàíå íà ïðîãðàìà
1. Âêëþ÷åòå ïåðàëíÿòà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà ON/OFF. Âñè÷êè èíäèêàòîðè ùå ñå âêëþ÷àò è ùå ñâåòÿò â 
ïðîäúëæåíèå íà íÿêîëêî ñåêóíäè, ñëåä êîåòî ùå óãàñíàò è ùå ñâåòè ñ ïóëñèðàùà ñâåòëèíà èíäèêàòîðúò START/
PAUSE.

2. Çàðåäåòå äðåõèòå çà ïðàíå è çàòâîðåòå ëþêà.

3. Çàäàéòå æåëàíàòà ïðîãðàìà ñ êëþ÷à ÏÐÎÃÐÀÌÈ.

4. Çàäàéòå òåìïåðàòóðàòà íà ïðàíå (âæ. “Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).
5. Çàäàéòå ñêîðîñòòà íà öåíòðîôóãèðàíå (âæ. “Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).
6. Ïîñòàâåòå ïåðèëåí ïðåïàðàò è äîáàâêè âæ. “Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è äðåõè çà ïðàíå”.
7. Èçáèðàíå íà æåëàíèòå ôóíêöèè.

8. Âêëþ÷åòå ïðîãðàìàòà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà START/PAUSE, ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ùå ñâåòè 
ïîñòîÿííî â çåëåí öâÿò. Çà äà îòìåíèòå çàäàäåíèÿ öèêúë, ïîñòàâåòå ìàøèíàòà â ïàóçà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà 
START/PAUSE, è èçáåðåòå íîâèÿ öèêúë.

9. Êîãàòî ïðîãðàìàòà ñâúðøè, ùå ñâåòíå èíäèêàòîðúò . Êîãàòî ñâåòîèíäèêàòîðúò ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ  óãàñíå, 
ìîæå äà îòâîðèòå ëþêà (èç÷àêàéòå îêîëî 3 ìèíóòè). Èçâàäåòå ïðàíåòî è îñòàâåòå ëþêà ïðèòâîðåí, çà äà èçñúõíå 
áàðàáàíúò. Èçêëþ÷åòå ïåðàëíÿòà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà ON/OFF.

Ïðàíå

Èçïëàêâàíå

Öåíòðîôóãà

Èçòî÷âàíå íà âîäàòà

Êðàé íà ïðàíåòî
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Sport Intensive (ïðîãðàìà 12) ðàçðàáîòåíà å çà ïðàíå íà òúêàíè íà ñèëíî çàìúðñåíè ñïîðòíè äðåõè (àíöóçè, 
ïàíòàëîíè, äð.); çà ïîñòèãàíå íà ïî-äîáðè ðåçóëòàòè ñå ïðåïîðú÷âà äà íå ñå íàäâèøàâà ìàêñèìàëíîòî 
íàòîâàðâàíå, óêàçàíî â òàáëèöàòà „Tàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå“.
Sport Light (ïðîãðàìà 13) ðàçðàáîòåíà å çà ïðàíå íà òúêàíè íà ëåêî çàìúðñåíî ñïîðòíî îáëåêëî (àíöóçè, 
ïàíòàëîíè, äð.); çà ïîñòèãàíå íà ïî-äîáðè ðåçóëòàòè ñå ïðåïîðú÷âà äà íå ñå íàäâèøàâà ìàêñèìàëíîòî íàòîâàðâàíå, 
óêàçàíî â „Tàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå“.  Ïðåïîðú÷âà ñå äà ñå èçïîëçâà òå÷åí ïåðèëåí ïðåïàðàò â äîçà, ïîäõîäÿùà 
çà ïîëîâèí çàðåæäàíå.
Sport Shoes (ïðîãðàìà 14) ðàçðàáîòåíà å çà ïðàíå íà ñïîðòíè îáóâêè; çà ïîñòèãàíå íà ïî-äîáðè ðåçóëòàòè äà 
íå ñå ïåðàò ïîâå÷å îò 2 ÷èôòà.
Програмите за 20° (20°Zone) предлагат добър резултат от изпирането при ниска температура, позволявайки по-
ниско потребление на електроенергия, като с това допринасят за опазването на околната среда и икономическата 
ефективност. Програмите за 20° отговарят на всички изисквания:
Стандартна програма за памук при 20°C (ïðîãðàìà 6) е идеална за замърсено пране от памучна тъкан.  Добрите 
резултати включително при изпиране със студена вода, в сравнение с тези след пране при 40°, са гарантирани от 
механичното действие с промяна на скоростта, многократно и често достигащо до пикови стойности.
Light Mix (ïðîãðàìà 7) е идеална за средно замърсено смесено пране (памук и синтетика). Добрите резултати, 
включително при изпиране със студена вода, са гарантирани от механичното действие с промяна на скоростта на 
определени интервали с не голяма продължителност.
20’ Refresh (ïðîãðàìà 8) е идеална програма за освежаване и изпиране на леко замърсено пране за кратко време.
Той трае само 20 минути и по този начин пести енергия и време. Можете да перете едновременно тъкани от различен 
вид (с изключение на вълна и коприна) с максимално тегло до 1,5 кг.

Ïðîãðàìè

Òàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå
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Ïðîãðàìè çà âñåêè äåí (Daily)

1 ÏÀÌÓK "Ïðåäïðàíå": Áåëè, èçêëþ÷èòåëíî çàìúðñåíè. 90° 1200    5 53 1,81 65 150’

2 Стандартна програма за памук при 60°C (1): Áåëè è öâåòíè, óñòîé÷èâè, ñèëíî çàìúðñåíè. 60°
(Max. 90°) 1200 -   5 53 0,89 44,4 165’

3 Стандартна програма за памук при 40°C (2): Áåëè è öâåòíè, íåóñòîé÷èâè, малко çàìúðñåíè. 40° 1200 -   5 53 0,08 61 160’

4 ÑÈÍÒÅÒÈ×ÍÈ: Öâåòíè, óñòîé÷èâè, силно çàìúðñåíè. 60° 800 -   3 44 0,70 40 105’

4 ÑÈÍÒÅÒÈ×ÍÈ (3): Öâåòíè, óñòîé÷èâè, малко çàìúðñåíè. 40° 800 -   3 44 0,47 38 95’

5 ÏÀÌÓK–ÖÂÅÒÍÈ: Áåëè, ìàëêî çàìúðñåíè, è öâåòíè, íåóñòîé÷èâè. 40° 1200 -   5 53 0,64 50 85’

20° Zone

6 Стандартна програма за памук при 20°C: Áåëè è öâåòíè, íåóñòîé÷èâè, малко çàìúðñåíè. 20° 1200 -   5 - - - 170’

7 Mix Light 20° 800 -   5 - - - 120’

8 20’ Refresh 20° 800 -   1,5 - - - 20’

Ñïåöèàëíè ïðîãðàìè (Special)

9 KÎÏÐÈÍÀ/ÏÅÐÄÅÒÀ: Çà äðåõè îò êîïðèíà, âèñêîçà, ôèíî áåëüî. 30° 0 -   1 - - - 55’

10 ÂÚËÍÅÍÈ ÒÚKÀÍÈ: Çà âúëíà, êàøìèð è ò.í. 40° 800 -   1 - - - 65’

11 JEANS 40° 800 -   2,5 - - - 70’

Sport

12 Sport Intensive 30° 600 -   2,5 - - - 85’

13 Sport Light 30° 600 -   2,5 - - - 60’

14 Sport Shoes 30° 600 -   (ìaêñ.2 
÷èôòà.) - - - 55’

×àñòè÷íè ïðîãðàìè

ÈÇÏËÀKÂÀÍÅ - 1200 - -  5 - - - 36’

ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ + ÈÇÏÎMÏÂÀÍÅ - 1200 - - - 5 - - - 16’

Продължителността на цикъла, показана на дисплея или посочена в ръководството, е приблизително изчислена въз основа на стандартните условия. Реалното времетраене 
може да варира в зависимост от множество фактори като температура и налягане на водата при пълнене, температура на въздуха в помещението, количество перилен 
препарат, количество, вид и тегло на прането, допълнително избрани опции.

1 Ïðîãðàìà çà ïðîâåðêà ñúãëàñíî ñòàíäàðò 1061/2010: çàäàòå ïðîãðàìà 2 ñ òåìïåðàòóðà 60 C
Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на 
енергия и вода, подходящ е за дрехи, които могат да се перат на 60°C.
2 Ïðîãðàìà çà ïðîâåðêà ñúãëàñíî ñòàíäàðò 1061/2010: çàäàòå ïðîãðàìà 3 ñ òåìïåðàòóðà 40 C 
Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на 
енергия и вода, подходящ е за дрехи, които могат да се перат на 40°C.

Çà âñè÷êè Test Instittes:
2 Äúëãà ïðîãðàìà çà ïàìóê çàäàòå ïðîãðàìà 3 ñ òåìïåðàòóðà 40 C
3 Äúëãà ïðîãðàìà çà Синтетични çàäàòå ïðîãðàìà 4 ñ òåìïåðàòóðà 40 C
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Çàäàâàíå íà òåìïåðàòóðàòà
Çàâúðòàéêè êëþ÷à ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ, ñå çàäàâà òåìïåðàòóðàòà íà ïðàíå (âæ. Òàáëèöà íà ïðîãðàìèòå).
Òåìïåðàòóðàòà ìîæå äà ñå ïîíèæè äî ïðàíå ñúñ ñòóäåíà âîäà ( ).
Ïåðàëíÿòà àâòîìàòè÷íî ùå ïîïðå÷è äà ñå çàäàäå òåìïåðàòóðà, êîÿòî å ïî-âèñîêà îò ìàêñèìàëíàòà òåìïåðàòóðà, 
ïðåäâèäåíà çà âñÿêà ïðîãðàìà.
! Изключение: с избиране на програма 2 температурата може да се повиши до 90°.

Çàäàâàíå íà öåíòðîôóãàòà
Çàâúðòàéêè êëþ÷à ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ, ñå çàäàâà ñêîðîñòòà íà öåíòðîôóãèðàíå çà èçáðàíàòà ïðîãðàìà. 
Ìàêñèìàëíèòå ïðåäâèäåíè ñêîðîñòè çà ïðîãðàìèòå ñà:
Ïðîãðàìè   Ìàêñèìàëíà ñêîðîñò
Ïàìó÷íè   1200 îáîðîòà â ìèíóòà
Ñèíòåòè÷íè òúêàíè  800 îáîðîòà â ìèíóòà
Âúëíà    800 îáîðîòà â ìèíóòà
Êîïðèíà,    ñàìî èçòî÷âàíå
Ñêîðîñòòà íà öåíòðîôóãèðàíå ìîæå äà ñå íàìàëè èëè äà ñå èçêëþ÷è, êàòî ñå èçáåðå ñèìâîëúò .
Ïåðàëíÿòà àâòîìàòè÷íî ùå ïîïðå÷è äà ñå öåíòðîôóãèðà ñúñ ñêîðîñò, ïî-âèñîêà îò ìàêñèìàëíî ïðåäâèäåíàòà çà 
âñÿêà ïðîãðàìà.

Ôóíêöèè
Äîïúëíèòå ôóíêöèè çà ïðàíå, ïðåäâèäåíè â ïåðàëíàòà ìàøèíà, äàâàò âúçìîæíîñò çà ïîñòèãàíå íà æåëàíîòî 
áÿëî è ÷èñòî ïðàíå:
Çà àêòèâèðàíå íà âúçìîæíèòå ôóíêöèè;
1. íàòèñíåòå áóòîíà, ñúîòâåòñòâàù íà æåëàíàòà ôóíêöèÿ;
2. ñâåòâàíåòî íà ñúîòâåòíèÿ èíäèêàòîð ïîêàçâà, ÷å ôóíêöèÿòà å èçáðàíà.

Áåëåæêà: Áúðçîòî ìèãàíå íà èíäèêàòîðà ïîêàçâà, ÷å ñúîòâåòíàòà ôóíêöèÿòà íå ìîæå äà áúäå èçáðàíà çà 
çàäàäåíàòà ïðîãðàìà.

С избирането на тази опция механичните движения, температурата и водата са оптимизирани за пране с 
намалено зареждане на леко замърсени памучни и синтетични дрехи (виж „Tаблица с програмите“). С “
” може да се пере за по-кратко време, с намален разход на вода и енергия. Препоръчва се да се използва доза 
течен перилен препарат, подходяща за количеството на заредения товар. 
! Íå ìîæå äà ñå àêòèâèðà ñ ïðîãðàìèòå 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, , .

 
Функцията  допринася за ограничаване разхода на електроенергия, като не подгрява водата, използвана за 
измиване на барабана – предимство за околната среда и за сметката за електроенергия. На практика подобрената 
работа и оптимизираният разход на вода гарантират отлични резултати за същата средна продължителност на 
стандартния цикъл на изпиране. За постигане на по-добри резултати използвайте течен перилен препарат.
! Не може да се активира с програми 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, , .

 Äîïúëíèòåëíî èçïëàêâàíå
Ñ èçáîðà íà òàçè ôóíêöèÿ ñå óâåëè÷àâà åôèêàñíîñòòà íà èçïëàêâàíåòî è ñå ãàðàíòèðà ìàêñèìàëíî îòñòðàíÿâàíå 
íà ïåðèëíèÿ ïðåïàðàò. Ïîäõîäÿùà å çà îñîáåíî ÷óâñòâèòåëíà êîæà.

! Íå ìîæå äà ñå àêòèâèðà ñ ïðîãðàìèòå 8, . 

 Îòëîæåí Ñòàðò
Çàáàâÿ ïóñêàíåòî íà ìàøèíàòà äî 12 ÷àñà.
Íàòèñíåòå ìíîãîêðàòíî áóòîíà, äîêàòî ñâåòíå èíäèêàòîðúò, ñúîòâåòñòâàù íà æåëàíàòà ñòîéíîñò çà âðåìå íà 
çàáàâÿíå. Ïðè ïåòîòî íàòèñêàíå íà áóòîíà ôóíêöèÿòà íÿìà äà å àêòèâíà.
Çàáåëåæêà: Ñëåä êàòî âåäíúæ å íàòèñíàò áóòîíà START/PAUSE, âðåìåòî çà îòëàãàíå íà ñòàðòà ìîæå äà ñå ïðîìåíè 
ñàìî ñ íàìàëÿâàíå, êàòî ñå ñòèãíå äî ïóñêàíå íà èçáðàíàòà ïðîãðàìà.

! Âàëèäíà ñ âñè÷êè ïðîãðàìè.

Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ
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Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è 
äðåõè çà ïðàíå

Ñïåöèôè÷íî ïðàíå

Êîïðèíà: èçïîëçâàéòå ñïåöèàëíàòà ïðîãðàìà 9 çà 
ïðàíå íà âñè÷êè äðåõè îò êîïðèíà. Çà äåëèêàòíèòå 
òúêàíè ñå ïðåïîðú÷âà èçïîëçâàíåòî íà ñïåöèàëåí 
âèä ïåðèëåí ïðåïàðàò.
Ïåðäåòà: препоръчва се да се сгънат и поставят в 
доставената торбичка. Èçïîëçâàéòå ïðîãðàìà 9.
Âúëíåíè òúêàíè: Ñ ïðîãðàìà 10 å âúçìîæíî äà ñå 
ïåðàò â ïåðàëíÿ âñÿêàêâè âúëíåíè äðåõè, ñúùî è òåçè 
ñ åòèêåò “ñàìî çà ðú÷íî ïðàíå” . Çà ïîñòèãàíå íà 
ïî-äîáðè ðåçóëòàòè èçïîëçâàéòå ñïåöèàëåí ïåðèëåí 
ïðåïàðàò è íå íàäâèøàâàéòå 1 kg ïðàíå.
Jeans: ïðåäè ïðàíå îáúðíåòå äðåõèòå è èçïîëçâàéòå 
ñàìî òå÷åí ïåðèëåí ïðåïàðàò. Èçïîëçâàéòå ïðîãðàìà 11.

Ñèñòåìà çà èçìåðâàíå íà òîâàðà
Ïðåäè âñÿêî öåíòðîôóãèðàíå, ñ öåë èçáÿãâàíå 
íà ïðåêàëåíè âèáðàöèè è çà ðàâíîìåðíî 
ðàçïðåäåëÿíå íà òîâàðà, áàðàáàíúò ñå çàâúðòà 
ñ ìàëêî ïî-âèñîêà îò òàçè ïðè ïðàíåòî ñêîðîñò. 
Àêî ñëåä íàïðàâåíèòå ïîñëåäîâàòåëíè îïèòè 
òîâàðúò âñå îùå íå å ïåðôåêòíî ðàçïðåäåëåí, 
ìàøèíàòà èçâúðøâà öåíòðîôóãèðàíå ïðè ñêîðîñò, 
ïî-íèñêà îò ïðåäâèäåíàòà. Ïðè íàëè÷èå íà 
ïðåêàëåí äåáàëàíñèðàíå ïåðàëíÿòà èçâúðøâà 
ðàçïðåäåëåíèåòî âìåñòî öåíòðîôóãàòà. Çà 
óëåñíÿâàíå íà ïî-äîáðîòî ðàçïðåäåëåíèå íà òîâàðà 
è ïðàâèëíîòî ìó áàëàíñèðàíå ñå ïðåïîðú÷âà äà ñå 
ñìåñâàò äðåõè çà ïðàíå ñ ãîëåìè è ìàëêè ðàçìåðè.

×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè
Äîáðèÿò ðåçóëòàò îò ïðàíåòî çàâèñè è îò ïðàâèëíîòî 
äîçèðàíå íà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè. ñ ïðåäîçèðàíå 
íå ñå ïåðå ïî-åôèêàñíî, à òîâà âîäè äî îòëàãàíå íà 
íàëåïè ïî âúòðåøíàòà ñòðàíà íà ïåðàëíàòà ìàøèíà 
è äî çàìúðñÿâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà.
! Íå èçïîëçâàéòå ïðåïàðàòè çà ðú÷íî ïðàíå, çàùîòî 
îáðàçóâàò ìíîãî ïÿíà.
! Използвайте прахообразни перилни препарати за 
бели памучни тъкани за предпране и за пране при 
температура над 60°C.
! Уверете се, че следвате указанията, посочени върху 
опаковката на перилния препарат.

Èçòåãëåòå ÷åêìåäæåòî çà 
ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè è 
èçñèïåòå ïðàõà çà ïðàíå 
è äîïúëíèòå ïðåïàðàòè 
ïî ñëåäíèÿ íà÷èí.

îòäåëåíèå 1: Не слагайте перилен препарат в 
това отделение
îòäåëåíèå 2: Ïðåïàðàò çà ïðàíå (íà ïðàõ èëè òå÷åí
Òå÷íèÿò ïðåïàðàò ñå èçñèïâà ïðåäè âêëþ÷âàíåòî íà 
ìàøèíàòà.
îòäåëåíèå 3: Äîïúëíèòåëíè ïðåïàðàòè (îìåêîòèòåë è äð
Îìåêîòèòåëÿò íå òðÿáâà äà èçëèçà èçâúí ðåøåòêàòà. 

Ïîäãîòâÿíå íà ïðàíåòî

• Ðàçïðåäåëåòå ïðàíåòî ñúîáðàçíî:
 - òèïà íà òúêàíèòå/ñèìâîëà âúðõó åòèêåòà.
 - öâåòîâåòå: îòäåëåòå öâåòíèòå îò áåëèòå äðåõè.
• Èçïðàçíåòå äæîáîâåòå è ïðîâåðåòå êîï÷åòàòà.
• Не надвишавайте указаните стойности в „Таблица 

с програмите“, отнасящи се за теглото на сухото 
пране.

Êîëêî òåæàò äðåõèòå çà ïðàíå?

 1 ÷àðøàô 400-500 ã
 1 êàëúôêà 150-200 ã
 1 ïîêðèâêà 400-500 ã
 1 õàâëèÿ 900-1200 ã
 1 êúðïà 150-250 ã

1 2
3
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Ïðîáëåìè è ìåðêè çà 
îòñòðàíÿâàíåòî èì

Âúçìîæíî å ïåðàëíàòà ìàøèíà äà îòêàæå äà ðàáîòè. Ïðåäè äà ñå îáàäèòå â ñåðâèçà çà òåõíè÷åñêà ïîääðúæêà è 
ðåìîíò (âæ. “Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå”), ïðîâåðåòå äàëè íå ñòàâà âúïðîñ çà ëåñíî ðåøèì ïðîáëåì, êàòî ñè ïîìîãíåòå 
ñúñ ñëåäâàùèÿ ñïèñúê.

Ïðîáëåìè:

Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå ñå âêëþ÷âà

Öèêúëúò íà èçïèðàíå íå çàïî÷âà

Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå ñå ïúëíè 
ñ âîäà (áúðçî ìèãà ñâåòëèííèÿò 
èíäèêàòîð çà ïúðâàòà ôàçà íà 
ïðàíå

Ïåðàëíÿòà íåïðåêúñíàòî ñå ïúëíè 
è èçòî÷âà

Ïåðàëíàòà íå ñå èçòî÷âà èëè íå 
öåíòðîôóãèðà

Ïåðàëíàòà âèáðèðà ìíîãî ïî âðåìå 
íà öåíòðîôóãèðàíå

Ïåðàëíàòà èìà òå÷

Ñâåòëèííèòå èíäèêàòîðè íà “îïöèèòå” 
è ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð íà “START/
PAUSE” ìèãàò è åäèí îò ñâåòëèííèòå 
èíäèêàòîðè íà “òåêóùà ôàçà îò 
ïðîãðàìàòà” è íà “áëîêèðàí ëþê” 
ñâåòÿò ïîñòîÿííî

Îáðàçóâà ñå òâúðäå ìíîãî ïÿíà

Âúçìîæíè ïðè÷èíè / Ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì:

• Ùåïñåëúò íå å âêëþ÷åí êúì åëåêòðè÷åñêè êîíòàêò èëè íå å äîáðå 
âêëþ÷åí, çà äà ïðàâè êîíòàêò.

• Íÿìàòå òîê âêúùè.

• Ëþêúò íå å çàòâîðåí äîáðå.
• Áóòîíúò ON/OFF íå å áèë íàòèñíàò.
• Áóòîíúò START/PAUSE íå å áèë íàòèñíàò.
• Êðàíúò çà âîäà íå å îòâîðåí.
• Çàäàäåíî å çàáàâÿíå, êîåòî ñå å íàñëîæèëî âúðõó âðåìåòî çà ïóñêàíå 

(âæ. “Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).

• Ìàðêó÷úò çà ñòóäåíàòà âîäà íå å ñâúðçàí êúì êðàíà.
• Ìàðêó÷úò å ïðåãúíàò.
• Êðàíúò çà âîäà íå å îòâîðåí.
• Íÿìà âîäà ïî âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà.
• Íàëÿãàíåòî å íåäîñòàòú÷íî.
• Áóòîíúò START/PAUSE íå å áèë íàòèñíàò.

• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà íå å ìîíòèðàí ìåæäó 65 è 100 ñì îò çåìÿòà (âæ. 
“Ìîíòèðàíå”).

• Êðàÿò íà ìàðêó÷à çà ìðúñíàòà âîäà å ïîòîïåí âúâ âîäà (âæ. “Ìîíòèðàíå”).
• Êàíàëèçàöèîííàòà òðúáà â ñòåíàòà íÿìà îòäóøíèê.
Àêî ñëåä òåçè ïðîâåðêè ïðîáëåìúò íå ñå ðåøè, çàòâîðåòå êðàíà çà 
âîäàòà, èçêëþ÷åòå ïåðàëíàòà ìàøèíà è ïîçâúíåòå â ñåðâèçà. Àêî 
æèëèùåòî âè ñå íàìèðà íà ïîñëåäíèòå åòàæè íà ñãðàäàòà, íàëÿãàíåòî 
íà ñòóäåíàòà âîäà ìîæå äà å íèñêî, ïîðàäè êîåòî ïåðàëíàòà ìàøèíà 
íåïðåêúñíàòî ñå ïúëíè è èçòî÷âà. Çà èçáÿãâàíå íà òîâà íåóäîáñòâî â 
òúðãîâñêàòà ìðåæà ñå ïðåäëàãàò ïîäõîäÿùè âúçâðàòíè êëàïàíè.

• Ïðîãðàìàòà íå ïðåäâèæäà èçòî÷âàíå: ñ íÿêîè ïðîãðàìè òðÿáâà äà ñå 
èçâúðøâà ðú÷íî.

• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà å ïðèòèñíàò (âæ. “Ìîíòèðàíå”).
• Êàíàëèçàöèîííàòà òðúáà å çàïóøåíà.

• Ïðè ìîíòàæà áàðàáàíúò íå å áèë îòáëîêèðàí ïðàâèëíî (âæ. “Ìîíòèðàíå”).
• Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå å íèâåëèðàíà (âæ. “Ìîíòèðàíå”).
• Ïåðàëíàòà ìàøèíà å ïðèòèñíàòà ìåæäó ìåáåëè è ñòåíà (âæ. 

“Ìîíòèðàíå”).

• Ìàðêó÷úò çà ñòóäåíàòà âîäà íå å äîáðå ñâúðçàí (âæ. “Ìîíòèðàíå”).
• ×åêìåäæåòî çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè å çàïóøåíî (çà ïî÷èñòâàíåòî ìó 

âæ. “Ïîääðúæêà è ïî÷èñòâàíå”).
• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà íå å ôèêñèðàí äîáðå (âæ. “Ìîíòèðàíå”).

• Èçêëþ÷åòå ìàøèíàòà è èçâàäåòå ùåïñåëà îò êîíòàêòà, èç÷àêàéòå îêîëî 
1 ìèíóòà è ÿ âêëþ÷åòå îòíîâî.

 Àêî íåèçïðàâíîñòòà íå ìîæå äà ñå îòñòðàíè, ïîòúðñåòå óñëóãèòå íà 
Ñåðâèçà.

• Ïåðèëíèÿò ïðåïàðàò íå å çà àâòîìàòè÷íà ïåðàëíà (òðÿáâà äà èìà 
íàäïèñ “çà àâòîìàòè÷íà ïåðàëíà”, “çà ïðàíå íà ðúêà è çà àâòîìàòè÷íà 
ïåðàëíà” èëè ïîäîáåí íàäïèñ).

• Äîçèðàíåòî å áèëî òâúðäå ãîëÿìî.
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Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå

Ïðåäè äà ñå ñâúðæåòå ñ òåõíè÷åñêèÿ ñåðâèç:
• Ïðîâåðåòå äàëè ìîæåòå äà ðåøèòå ñàìè ïðîáëåìà (âæ. “Ïðîáëåìè è ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì”);
• Âêëþ÷åòå îòíîâî ïðîãðàìàòà, çà äà ïðîâåðèòå äàëè íåèçïðàâíîñòòà å îòñòðàíåíà;
• Â ïðîòèâåí ñëó÷àé ñå îáúðíåòå êúì îòîðèçèðàíèÿ òåõíè÷åñêè ñåðâèç íà òåëåôîííèÿ íîìåð, óêàçàí íà 

ãàðàíöèîííàòà êàðòà.

! Íèêîãà íå ïîëçâàéòå óñëóãèòå íà íåîòîðèçèðàíè òåõíèöè.

Ñúîáùåòå:
• òèïà íà ïðîáëåìà;
• ìîäåëà íà ìàøèíàòà (Mod.);
• ñåðèéíèÿ íîìåð (S/N).
Òàçè èíôîðìàöèÿ ñå íàìèðà íà ôàáðè÷íàòà òàáåëêà, ðàçïîëîæåíà íà çàäíàòà ñòðàíà íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è â 
ïðåäíàòà ÷àñò, ñëåä êàòî ñå îòâîðè ëþêúò.
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