10 mm - 0,39 inch

3.

2.

1.

150 ml
100 ml
50 ml

4.

2 cm - 0,7 inch

6.

5.

7.

8.

9.
max 0,5 cm
max 0,2 inch

10.

11.

12.
max 100 cm
39 inch
min 65 cm
25 inch

max 100 cm
39 inch
min 65 cm
25 inch

max 100 cm
39 inch
min 65 cm
25 inch

13.

14.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si přečtěte tento návod
k použití. Uschovejte si jej pro pozdější použití.
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou
uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která
musíte dodržovat. Výrobce se zříká jakékoli
odpovědnosti za nedodržení těchto bezpečnostních
pokynů, nevhodné používání spotřebiče nebo
nesprávné nastavení ovladačů.
Velmi malé děti (0–3 roky) by se neměly ke
spotřebiči přibližovat. Nejsou-li malé děti (3−8 let)
pod dohledem, je třeba je držet v bezpečné
vzdálenosti od spotřebiče. Děti starší 8 let a osoby
s fyzickým, smyslovým či duševním postižením
nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou
tento spotřebič používat pouze pod dohledem
nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném
použití spotřebiče a rozumějí rizikům, která s jeho
používáním souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se
spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez
dohledu prováděly čištění a vykonávaly běžnou
údržbu spotřebiče. Nikdy neotvírejte dvířka násilím,
ani je nepoužívejte jako stupínek.
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: Tento spotřebič není určen k řízení
pomocí externího zařízení, jako je např. časovač,
nebo samostatného systému dálkového ovládání.
Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti
a podobných zařízeních jako: kuchyňské kouty pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných
pracovištích; statky; klienty hotelů, motelů, penzionů
a jiných ubytovací zařízení; oblasti komunálního
používání v bytech nebo prádelnách.
Nepřekračujte při plnění stroje jeho maximální
kapacitu (v kg suchého prádla) uvedenou v tabulce
programů.
Tento spotřebič není určen pro profesionální
použití. Spotřebič nepoužívejte ve venkovním
prostředí.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např.
terpentýn, technický benzín), čisticí prostředky
obsahující rozpouštědla, tekuté čisticí prášky, čisticí
prostředky na sklo, univerzální čisticí prostředky či
hořlavé tekutiny. V pračce neperte látky, které byly
ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.
INSTALACE
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JE DŮLEŽITÉ SI JE PŘEČÍST A DODRŽOVAT

Stěhování a instalaci spotřebiče musejí provádět
minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění! Při
rozbalování a instalaci používejte ochranné rukavice
– nebezpečí pořezání!
Pokud chcete na pračku umístit sušičku, vyžádejte si
nejdříve od poprodejního servisu nebo prodejce
informaci, zda je to možné. Umístění sušičky na
pračku je dovoleno pouze tehdy, je-li sušička
připevněna k pračce pomocí příslušné spojovací

instalační soupravy, kterou získáte v poprodejním
servisním středisku nebo od specializovaného
prodejce.
Při přemísťování nikdy nedržte spotřebič za horní
desku nebo víko.
Instalaci, včetně připojení přívodu vody (pokud
nějaký existuje) a elektřiny, a opravy musí provádět
kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevyměňujte
žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně
uvedeno v návodu k použití. Nedovolte dětem, aby
se přibližovaly k místu instalace. Po vybalení
spotřebiče se přesvědčte, že během přepravy
nedošlo k jeho poškození. V případě problémů se
obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní
středisko. Po instalaci musí být obalový materiál
(plasty, polystyrenová pěna atd.) uložen mimo
dosah dětí – nebezpečí udušení. Před zahájením
instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické
sítě – nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Během
instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí
kabel – nebezpečí požáru a úrazu elektrickým
proudem. Spotřebič zapněte až po dokončení jeho
instalace.
Neumisťujte zařízení do míst, kde by mohlo být
vystaveno následujícím extrémním podmínkám:
špatné větrání, teplota nižší než 5 °C nebo vyšší než
35 °C.
Přesvědčte se, zda všechny čtyři nožičky stojí
pevně na zemi, podle potřeby je nastavte a pomocí
vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale
vodorovný.
Instalujete-li spotřebič na dřevěnou nebo
plovoucí podlahu (určité parketové nebo laminátové
materiály), připevněte k podlaze desku z překližky
o rozměrech nejméně 60 × 60 × 3 cm a na ni
spotřebič postavte.
Přívodní hadici(e) připojte v souladu s platnými
předpisy místního vodárenského podniku.
Pro modely pouze s přívodem studené vody:
Nepřipojujte přívod teplé vody.
Pro modely s přívodem horké vody: Teplota
přiváděné teplé vody nesmí překročit 60 °C.
Pračka je vybavena ochrannými přepravními
šrouby, které chrání vnitřek pračky před poškozením
při přepravě. Před použitím pračky musí být
přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. Po
odstranění šroubů zakryjte otvory čtyřmi
přiloženými plastovými krytkami.
Po dokončení instalace zařízení a před jeho
zapnutím je třeba několik hodin vyčkat, než se
přizpůsobí podmínkám v místnosti.
Zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory v podstavci
pračky (je-li u daného modelu k dispozici) zakryté
kobercem nebo jiným předmětem.

Pro připojení spotřebiče k rozvodu vody
používejte pouze nové hadice. Stará souprava hadic
není určena k opětovnému použití.
Tlak přívodní vody se musí pohybovat v rozmezí
0,1–1 MPa.
Neprovádějte žádnou opravu ani výměnu
jakékoli součásti spotřebiče, pokud nejsou uvedeny
v uživatelském návodu. Používejte pouze
autorizovaný poprodejní servis. Opravy, které
provedete sami nebo které nejsou provedeny
profesionály, mohou vést k ohrožení života nebo
zdraví a značnému poškození majetku.
Náhradní díly pro domácí spotřebiče budou k
dispozici 10 let po uvedení poslední jednotky na trh,
v souladu s evropským nařízením Ecodesign.
VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO PROUDU

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ: Předtím, než začnete
provádět jakoukoli údržbu, ujistěte se, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě. Abyste se vyhnuli zranění,
používejte ochranné rukavice (riziko tržných
poranění) a bezpečnostní obuv (riziko pohmoždění);
zajistěte manipulaci ve dvou osobách (snížení
hmotnosti břemene); nikdy nepoužívejte parní
čističe (riziko elektrického šoku). Neprofesionální
provádění oprav, které výrobce nepovoluje, by
mohla vést k ohrožení zdraví a bezpečnosti, za což
výrobce nelze činit odpovědným. Na vady nebo
poškození
zapříčiněné
prováděním
neprofesionálních oprav nebo údržby se nevztahuje
záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v dokumentaci,
která byla k jednotce dodaná.
LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním
symbolem
.
Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle
platných místních předpisů týkajících se nakládání s odpady.

V souladu s národními bezpečnostními normami
týkajícími se elektrických zařízení musí být možné
odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením
zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo, LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně
v souladu s pravidly pro zapojování, prostřednictvím Tento
použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro
vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou likvidaci odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci
elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, ve středisku pro
a spotřebič musí být uzemněn.
sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
zásuvky nebo adaptéry. Po provedení instalace oZajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří
na výrobku nebo doprovodné dokumentaci udává, že tento
nebo naboso. Tento spotřebič nezapínejte, pokud je Symbol
výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné
poškozen napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud ho odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických
a elektronických zařízení.
správně nefunguje nebo byl poškozen či spadl.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identický
ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik
nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak
by mohlo dojít k úrazu – riziko elektrického šoku!
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva pre
upotrebe uređaja. Sačuvajte ih za buduću
upotrebu.
U ovom uputstvu i na samom uređaju nalaze se
važna upozorenja vezana za bezbednost kojih se
treba stalno pridržavati. Proizvođač se odriče
svake odgovornosti u slučaju nepoštovanja ovih
bezbednosnih uputstava, nepravilnog korišćenja
uređaja ili nepravilno podešenih kontrola.
Malu decu (do 3 godine) treba držati dalje od
uređaja. Malu decu (3-8 godina) treba držati dalje
od uređaja, osim ukoliko imaju konstantan nadzor.
Deca starosti od 8 godina i više i osobe sa
umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim
sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja,
mogu da koriste ovaj uređaj samo ako su pod
nadzorom ili ako su im data uputstva za bezbedno
korišćenje uređaja i ukoliko razumeju moguće
rizike. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i
održavanje ne smeju vršiti deca bez nadzora.
Nemojte nikada nasilno otvarati vrata ili ih koristiti
kao stepenik.
DOZVOLJENA UPOTREBA

OPREZ: Uređaj nije predviđen da se njime
upravlja spoljnim uređajem za uključivanje, kao
što je tajmer, ili odvojenim sistemom za daljinsko
upravljanje.
Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u
domaćinstvu i takođe se može koristiti: u
kuhinjama za osoblje u prodavnicama,
kancelarijama i drugim radnim okruženjima; u
seoskim gazdinstvima; od strane gostiju hotela,
motela, prenoćišta sa doručkom i drugih objekata
za smeštaj gostiju; komunalne prostorije u
stambenim zgradama ili perionicama.
Ne punite mašinu iznad maksimalnog
kapaciteta (kg suve odeće) koji je naznačen u
tabeli sa programima.
Ovaj uređaj nije namenjen za profesionalnu
upotrebu. Nemojte koristiti uređaj na otvorenom.
Nemojte koristiti nikakve rastvarače (npr.
terpentin, benzen), deterdžente koji sadrže
rastvarače, prašak za ribanje, staklo ili sredstva za
čišćenje za opštu upotrebu i zapaljive tečnosti;
nemojte prati u mašini materijale koji su tretirani
rastvaračima ili zapaljivim tečnostima.
POSTAVLJANJE

Ovim uređajem moraju rukovati i montirati ga
dve ili više osoba – postoji rizik od povrede.
Prilikom raspakivanja i ugradnje, koristite zaštitne
rukavice - rizik od posekotina.
Ukoliko želite da postavite mašinu za sušenje veša
na vašu mašinu za pranje veša, prvo kontaktirajte
Postprodajni servis ili vašeg stručnog prodavca
kako bi potvrdili takvu mogućnost. Ovo je moguće
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VAŽNO JE DA SE PROČITAJU I POŠTUJU
samo ako je mašina za sušenje veša pričvršćena na
mašinu za pranje veša pomoću odgovarajućeg
seta za slaganje dostupnog preko Postprodajnog
servisa ili vašeg stručnog prodavca.
Pomerite uređaj bez podizanja za radnu
površinu ili poklopac.
Ugradnju, uključujući dovod vode (ako postoji)
i električne priključke, i popravke mora da obavi
kvalifikovani tehničar. Nemojte popravljati ili
menjati delove uređaja ukoliko to nije izričito
navedeno u korisničkom uputstvu. Držite decu
podalje od mesta ugradnje. Nakon otpakivanja
uređaja, uverite se da nije došlo do oštećenja
prilikom transporta. U slučaju da postoji problem,
kontaktirajte prodavca ili najbliži Postprodajni
servis. Nakon ugradnje, otpadna ambalaža
(plastični delovi, delovi od stiropora itd.) se mora
čuvati van domašaja dece - rizik od gušenja. Pre
ugradnje, uređaj se mora isključiti sa strujnog
napajanja – postoji rizik od strujnog udara. Pazite
da uređaj ne ošteti kabl za napajanje tokom
ugradnje – postoji rizik od požara ili strujnog
udara. Aktivirajte uređaj tek nakon što je postupak
montiranja završen.
Nemojte ugrađivati vaš uređaj tamo gde može
biti izložen ekstremnim uslovima kao što su: slaba
ventilacija, temperatura ispod 5°C ili iznad 35°C.
Prilikom ugradnje uređaja, pobrinite se da četiri
nožice budu stabilne i čvrsto na podu, podešavajući
ih po potrebi, i pomoću libele proverite da li je
uređaj savršeno nivelisan.
Ukoliko je uređaj postavljen na drvo ili
„plivajućih pod“ (određeni materijali parketa ili
laminata), pričvrstite ploču od iverice dimenzija
(najmanje) 60 x 60 x 3 cm za pod, a potom postavite
uređaj na nju.
Povežite crevo(a) za dovod vode na dovod vode
u skladu sa propisima lokalnog nadležnog organa.
Za modele sa dovodom hladne vode: nemojte
ih povezivati na dovod tople vode.
Za modele sa dovodom tople vode: ulazna
temperatura tople vode ne sme da prelazi 60 °C.
Mašina za pranje veša je opremljena
transportnim zavrtnjevima kako bi se izbeglo bilo
kakvo oštećenje unutrašnjosti prilikom transporta.
Pre korišćenja mašine, obavezno treba ukloniti
transportne zavrtnjeve. Nakon njihovog uklanjanja,
pokrijte otvore sa 4 priložena plastična poklopca.
Posle ugradnje uređaja sačekajte nekoliko sati
pre nego što ga pokrenete, kako bi se aklimatizovao
na uslove prostorije.
Uverite se da ventilacioni otvori u bazi vaše
mašine za pranje veša (ukoliko postoji na vašem
modelu) nisu blokirani tepihom ili drugim
materijalom.

Koristite isključivo nova creva za povezivanje
uređaja na dovod vode. Stari kompleti creva ne
treba da se koriste.
Dovodni pritisak vode mora biti u opsegu od
0.1-1 MPa.
Ne popravljajte delove mašine i ne menjajte ih,
osim ako je to izričito navedeno u uputstvu za
upotrebu. Koristite samo ovlašćenu postprodajnu
službu. Samostalne ili nestručne popravke mogu
dovesti do opasnih situacija koje predstavljaju
pretnju po život ili zdravlje i/ili rezultiraju značajnim
oštećenjem imovine.
Rezervni delovi za kućne mašine biće dostupni
10 godina nakon plasiranja poslednje jedinice na
tržište, kao što to propisuje direktiva Evropske
unije za ekodizajn.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UPOZORENJE: Pre obavljanja čišćenja ili
održavanja, vodite računa da uređaj bude isključen
i da ne bude priključen na strujno napajanje. Da
biste izbegli rizik od telesne povrede, koristite
zaštitne rukavice (rizik od posekotina) i zaštitne
cipele (rizik od nagnječenja); u rukovanju treba da
učestvuju dve osobe (manje opterećenje); nikada
ne koristite opremu za čišćenje parom (postoji
rizik od električnog šoka). Popravke od strane
nestručnih lica, za koje proizvođač nije dao
odobrenje, mogu dovesti do rizika po zdravlje i
bezbednost, za koje proizvođač ne može biti
odgovoran. Svaki kvar ili oštećenje nastali usled
popravke ili održavanja od strane nestručnih lica
neće biti pokriveni garancijom, za šta su uslovi
istaknuti u dokumentu koji je isporučen sa
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
Mora biti omogućeno isključivanje uređaja sa uređajem.
napajanja izvlačenjem utikača iz utičnice, ukoliko ODLAGANJE AMBALAŽE
materijal je moguće 100% reciklirati i označen je reciklažnim
joj se može pristupiti, ili putem dostupnog Ambalažni
simbolom
.
višepolnog prekidača postavljenog iznad utičnice Zato različite delove ambalaže treba odgovorno odložiti i u potpunosti u
u skladu sa pravilima ožičenja, a uređaj mora biti skladu sa propisima lokalnih vlasti o odlaganju otpada.
ODLAGANJE KUĆNIH UREĐAJA
uzemljen, u skladu sa nacionalnim bezbednosnim Ovaj
uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovo
standardima.
upotrebiti. Odložite ga u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju
Za više informacija o tretmanu, ponovnom iskorišćavanju i
Ne koristite produžne kablove, višestruke otpada.
reciklaži kućnih električnih uređaja obratite se nadležnom lokalnom
utičnice ili adaptere. Nakon ugradnje električni organu vlasti, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnici u
delovi ne smeju da budu dostupni korisniku. Ne kojoj ste kupili uređaj. Ovaj uređaj je obeležen u skladu sa evropskom
2012/19/EU, o odlaganju električne i elektronske opreme
koristite uređaj kada ste mokri ili bosi. Ne rukujte Direktivom
(WEEE).
ovim uređajem ako mu je oštećen kabl za napajanje Ako pravilno odložite proizvod na otpad, pomoći ćete u sprečavanju
ili utikač, ako ne radi kako treba, ili ako je oštećen potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
ili ste ga ispustili.
Simbol
na proizvodu ili pratećim dokumentima ukazuje na to da
Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno sa njim ne treba postupati kao sa komunalnim otpadom, već ga treba
predati odgovarajućem centru za sakupljanje i reciklažu električne i
je da ga proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana elektronske opreme.
osoba zameni istim takvim kako bi se izbegla
opasnost – postoji rizik od električnog udara.

SIGURNOSNE UPUTE

Prije upotrebe uređaja pročitajte ove sigurnosne
upute. Sačuvajte ih za buduću referencu.
Ovaj priručnik i sam uređaj sadrže važna sigurnosna
upozorenja kojih se morate stalno pridržavati.
Proizvođač otklanja svaku odgovornost u slučaju
nepoštivanja sigurnosnih uputa, za neprikladno
korištenje ili za pogrešno podešavanje komandi.
Vrlo maloj djeci (0 – 3 godina) ne dopuštajte
pristup uređaju. Maloj djeci (3 – 8 godina) ne
dopuštajte pristup uređaju ako nisu pod nadzorom.
Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih,
osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez
dovoljnog iskustva i znanja mogu koristiti uređaj
samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o
sigurnom rukovanju uređajem te ako razumiju
potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s
uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj
bez nadzora.
Nemojte nikad na silu otvarati vrata ili ih koristiti kao
stepenicu.
DOZVOLJENI RASPON UPOTREBE

PAŽNJA: uređaj nije namijenjen radu pomoću
vanjskog uređaja za uključivanje kao što je mjerač
vremena ili odvojeni sustav daljinskog upravljanja.
Ovaj uređaj namijenjen je upotrebi u kućanstvima
i na sličnim mjestima, kao što su: kuhinje za osoblje u
trgovinama, uredi i druge objekti u kojima se radi;
seoske kuće; za goste u hotelima, motelima ili sličnim
smještajnim jedinicama; područja za zajedničko
korištenje u stambenim zgradama ili u praonicama.
Stroj ne punite iznad njegove maksimalne
zapremine (u kg suhog rublja) navedene u tablici
programa.
Ovaj uređaj nije namijenjen za profesionalnu
upotrebu. Uređaj ne upotrebljavajte na otvorenom.
Ne upotrebljavajte otapala (npr. terpentin,
benzen), deterdžente koji sadrže otapala, sredstva za
ribanje u prahu, sredstva za čišćenje stakla ili
višenamjenska sredstva za čišćenje ili zapaljive
tekućine; Nemojte strojno prati materijale koje ste
obradili otapalima ili zapaljivim tekućinama.
POSTAVLJANJE
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OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE

Pri postavljanju, uređajem moraju rukovati dvije
ili više osoba: opasnost od ozljeda. Za raspakiranje i
postavljanje uređaja upotrijebite zaštitne rukavice:
opasnost od porezotina.
Ako iznad perilice rublja želite staviti sušilicu, najprije
kontaktirajte
naš
postprodajni
servis
ili
specijaliziranog prodavača kako biste provjerili je li
to moguće. To je dopušteno samo ako je sušilica
pričvršćena na perilicu rublja pomoću prikladnog
kompleta za okomito postavljanje kojeg možete
nabaviti putem našeg postprodajnog servisa ili kod
specijaliziranog prodavača.

Uređaj pomičite ne podižući ga za radnu površinu
ili gornji poklopac.
Postavljanje, uključujući dovod vode (ako je
uređaj opremljen) i električne priključke te popravke
smije obavljati samo kvalificirani tehničar. Nemojte
popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio uređaja osim
ako se to izričito ne navodi u korisničkom priručniku.
Djeci ne dozvoljavajte približavanje mjestu
postavljanja. Nakon uklanjanja ambalaže s uređaja
provjerite da nije došlo do oštećenja za vrijeme
transporta. U slučaju problema, kontaktirajte
distributera ili najbliži postprodajni servis. Nakon
postavljanja otpadni materijal pakiranja (plastiku,
dijelove od stiropora itd.) odložite van dohvata
djece: opasnost od gušenja. Uređaj se prije
postavljanja mora isključiti iz napajanja: opasnost od
električnog udara. Pazite da za vrijeme postavljanja
uređaj ne oštetiti električni kabel: opasnost od
požara ili električnog udara. Uređaj uključite tek
kada završi postupak postavljanja.
Uređaj ne postavljajte na mjesta gdje bi mogao
biti izložen ekstremnim uvjetima kao što su: loša
ventilacija, temperatura ispod 5 °C ili iznad 35 °C.
Prilikom postavljanja uređaja provjerite jesu li sve
četiri nožice stabilne te da stoje na podu,
podešavajući ih ako je potrebno, a zatim pomoću
libele provjerite je li uređaj savršeno poravnat.
Ako je uređaj postavljen na drveni ili “plutajući”
pod (primjerice neki parketni podovi ili laminati), na
pod učvrstite komad šperploče dimenzija
60 x 60 x 3 cm (najmanje) i na to postavite uređaj.
Spojite ulazno crijevo (crijeva) za vodu na dovod
vode u skladu s pravilima lokalne vodoopskrbne
tvrtke.
Samo za modele s dovodom hladne vode: ne
spajajte ih na dovod tople vode.
Za modele s dovodom tople vode: temperatura
ulazne tople vode ne smije premašivati 60 °C.
Perilica rublja ima transportne vijke radi
sprječavanja mogućeg unutarnjeg oštećenja u
prijevozu. Prije upotrebe stroja morate izvaditi
transportne vijke. Nakon njihovog vađenja pokrijte
otvore s 4 priložena plastična čepa.
Nakon postavljanja uređaja pričekajte nekoliko
sati prije pokretanja kako bi se prilagodio uvjetima u
prostoriji.
Provjerite da ventilacijski otvori na postolju
perilice rublja (ako postoje na vašem modelu) nisu
zatvoreni tepihom ili nekim drugim materijalom.
Za spajanje uređaja na dovod vode koristite samo
nova crijeva. Stari kompleti crijeva ne smiju se
ponovno upotrebljavati.
Tlak dovoda voda mora biti u rasponu od 0.1 1 MPa.

Ne popravljajte i ne mijenjajte dijelove uređaja
osim ako to nije izričito navedeno u korisničkom
priručniku. Koristite se isključivo ovlaštenim postprodajnim servisom. Popravci koje vršite sami ili koje
vrše nestručne osobe mogu uzrokovati opasne
incidente koji mogu ugroziti život ili zdravlje i/ili
značajno oštetiti imovinu.
Rezervni dijelovi za kućanske aparate bit će
dostupni u razdoblju od 10 godina nakon puštanja
posljednje jedinice u prodaju, u skladu s europskom
direktivom o ekološkom dizajnu proizvoda.
ELEKTRIČNA UPOZORENJA

od tjelesnih ozljeda; proizvodom uvijek moraju
rukovati dvije osobe (smanjenje tereta); nikada
nemojte upotrebljavati uređaje za čišćenje parom
(opasnost od strujnog udara). Nestručni popravci
koje proizvođač nije odobrio mogu dovesti do
opasnosti po zdravlje i sigurnost za koje proizvođač
ne odgovara. Sva oštećenja izazvana nestručnim
popravcima ili zahvatima održavanja nisu pokrivena
jamstvom čije su uvjeti navedeni u dokumentu koji
je isporučen s proizvodom.
ODLAGANJE AMBALAŽNOG MATERIJALA

Ambalažni materijal može se u potpunosti reciklirati i označen je
simbolom recikliranja
.
Različiti dijelovi ambalaže moraju se stoga odgovorno odlagati i u skladu
s propisima lokalnih vlasti o odlaganju otpada.

Mora postojati mogućnost isključivanja uređaja iz
struje uklanjanjem priključka ako je on dostupan ili
ODLAGANJE KUĆANSKIH UREĐAJA
to učiniti pomoću dostupne sklopke s više polova Ovaj
uređaj proizveden je od materijala koje se može reciklirati ili ponovno
instalirane uz utičnicu u skladu s pravilima ožičenja i iskoristiti. Odložite ga u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju
uređaj mora biti uzemljen u skladu s nacionalnim otpada. Radi podrobnijih informacija o postupanju, oporabi i recikliranju
električnih kućanskih aparata, obratite se nadležnom mjesnom uredu,
sigurnosnim standardima za električnu struju.
službi za skupljanje komunalnog otpada ili trgovini u kojoj ste uređaj
Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke kupili. Ovaj uređaj označen je sukladno europskoj direktivi 2012/19/EZ o
i elektroničkom otpadu (WEEE).
utičnice ili adaptere. Nakon postavljanja električni električnom
Osigurate li ispravno odlaganje tog proizvoda, pomoći ćete u sprječavanju
dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku. Uređaj ne mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi.
upotrebljavajte kada ste mokri ili bosi. Uređaj ne Simbol na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji označava da se s
upotrebljavate ako su njegov dovodni kabel ili utikač njim ne smije postupati kao s kućnim otpadom, nego ga treba odnijeti
oštećeni, ako ne radi ispravno ili ako je oštećen ili je na odgovarajuće sakupljalište za recikliranje električnog i elektroničkog
otpada.
pao na tlo.
Ako je kabel za napajanje oštećen, istim ga mora
zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili osobe
slične kvalifikacije kako biste izbjegli opasne situacije:
opasnost od strujnog udara.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE: Provjerite je li uređaj isključen ili
odspojen iz napajanja prije obavljanja bilo kojeg
zahvata održavanja. Upotrebljavajte zaštitne
rukavice (opasnost od poderotina) i zaštitne cipele
(opasnost od nagnječenja) da biste izbjegli opasnost

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A készülék használata előtt olvassa el az alábbi
biztonsági útmutatót. Őrizze meg a későbbi
felhasználás érdekében.
Minden esetben tartsa be a kézikönyvben és a
készüléken
található
fontos
biztonsági
figyelmeztetéseket. A gyártó nem vállal felelősséget
a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából,
a készülék nem rendeltetésszerű használatából
vagy a készülék kezelőszerveinek helytelen
beállításaiból eredő károkért.
Kisgyermekeket (0–3 év között) ne engedjen a
készülék közelébe. Gyermekek (3–8 év között)
kizárólag felügyelet mellett tartózkodhatnak a
készülék közelében. 8 éves vagy idősebb
gyermekek, valamint testi, érzékszervi vagy szellemi
fogyatékkal élő, illetve tapasztalat vagy ismeretek
hiányában hozzá nem értő személyek a készüléket
kizárólag felügyelet mellett vagy a biztonságos
használatra vonatkozó tájékoztatást követően és a
fennálló kockázatok megértése után használhatják.
Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a
készülékkel. Gyermekek csak felügyelet mellett
végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását.
Ne nyissa fel erővel az ajtót, és soha ne álljon rá.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

VIGYÁZAT! Kialakításából adódóan a készülék
működtetése nem lehetséges külső időzítő
szerkezettel vagy külön távirányítóval.
Ezt a készüléket háztartási, illetve ahhoz hasonló
célokra tervezték, mint például: üzletekben, irodákban
lévőésegyébmunkahelyikonyhákban;tanyán;szállodák,
motelek, reggelit és szobát kínáló és egyéb szálláshelyek
vendégei számára; kommunális felhasználási területek
lakótelepeken vagy kisebb mosodákban.
Ne lépje túl a gépre vonatkozó maximális
ruhamennyiséget, amely a programtáblázatban
található (száraz ruhák súlya kg-ban megadva).
A készülék nem nagyüzemi használatra való. Ne
használja a készüléket a szabadban.
Ne használjon oldószert (pl. terpentint, benzolt),
oldószert tartalmazó mosószert, súrolóport,
ablaktisztítót vagy általános tisztítószert, illetve
gyúlékony folyadékot. Ne mosson a mosógépben
előzőleg oldószerrel vagy gyúlékony folyadékkal
kezelt anyagokat.
ÜZEMBE HELYEZÉS

A készülék mozgatását és üzembe helyezését a
sérülésveszély csökkentése érdekében két vagy
több személy végezze. Viseljen védőkesztyűt a
készülék kicsomagolása és üzembe helyezése
során, nehogy megvágja magát.
Amennyiben egy szárítógépet szeretne a mosógép
tetejére helyezni, először lépjen kapcsolatba a
vevőszolgálattal vagy a forgalmazóval, és érdeklődje
meg, hogy ez lehetséges-e. Ez a művelet ugyanis
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OLVASSA EL ÉS TARTSA BE

csak akkor lehetséges, ha a szárítógépet egy
megfelelő rögzítőkészlettel a mosógép tetejére
erősíti. A készlet a vevőszolgálattól vagy a
forgalmazótól szerezhető be.
A készüléket úgy mozgassa, hogy ne emelje meg
a tetejénél vagy a fedelénél fogva.
A készülék üzembe helyezését – beleértve a
vízbekötést (ha van) és az elektromos csatlakoztatást
–, valamint javítását kizárólag képzett szakember
végezheti. Csak akkor javítsa meg vagy cserélje ki a
készülék egyes alkatrészeit, ha az adott művelet
szerepel a felhasználói kézikönyvben. Ne engedje a
gyermekeket abba a helyiségbe, ahol az üzembe
helyezést végzi. A kicsomagolás után ellenőrizze,
hogy a készülék megsérült-e a szállítás során.
Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a
kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal.
Üzembe helyezés után a csomagolóanyagokat
(műanyag, habszivacs stb.) az esetleges
fulladásveszély miatt olyan helyen tárolja, vagy úgy
dobja ki, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá.
Az áramütés elkerülése érdekében az üzembe
helyezési műveletek előtt húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját. Az áramütés és a tűzveszély elkerülése
érdekében az üzembe helyezés során győződjön
meg arról, hogy a készülék miatt nem sérül-e a
hálózati tápkábel. A készüléket csak a megfelelő
üzembe helyezést követően kapcsolja be.
Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen,
ahol szélsőséges körülményeknek lehet kitéve
(például nem megfelelő szellőzés, 5 °C alatti vagy
35 °C feletti hőmérséklet).
A készülék üzembe helyezése során ügyeljen
arra, hogy mind a négy láb stabilan álljon a padlón,
és szükség esetén állítsa be azokat. Vízmérték
segítségével ellenőrizze, hogy a készülék
tökéletesen vízszintesen áll-e.
Ha a készüléket fa- vagy „úszópadlón” (bizonyos
parketták vagy laminált padlók) helyezi üzembe,
rögzítsen egy legalább 60 x 60 x 3 cm-es rétegelt
lemezt a padlóhoz, és erre helyezze a készüléket.
A vízbevezető tömlő(ke)t a helyi vízszolgáltató
előírásainak megfelelően csatlakoztassa a
vízhálózatra.
Csak hideg vizet használó típusok esetén: ne
csatlakoztassa a melegvíz-ellátáshoz.
Meleg vizet használó típusok esetén: a meleg víz
bemeneti hőmérséklete nem haladhatja meg a 60
°C-ot.
A mosógépre szállítási csavarokat szerelnek,
hogy a készülék belseje ne sérüljön a szállítás során.
A gép használata előtt mindenképpen el kell
távolítani a szállításhoz használt csavarokat.
Eltávolításuk után helyezze a nyílásokba a mellékelt
4 műanyag takaróelemet.

A készülék üzembe helyezése után várjon
néhány órát annak bekapcsolásával, hogy
alkalmazkodhasson a helyiség adottságaihoz.
Győződjön meg arról, hogy a mosógép alján
található szellőzőnyílásokat (ha vannak az Ön
készülékén) nem takarja el szőnyeg vagy egyéb
anyag.
A készülék vízhálózatra történő bekötésekor
kizárólag új tömlőket használjon. Régi tömlőkészlet
nem használható fel.
A belépő víznyomásnak a 0,1-1 MPa tartományba
kell esnie.
Csak akkor javítsa meg vagy cserélje ki a készülék
egyes alkatrészeit, ha az adott művelet szerepel a
felhasználói kézikönyvben. Csak jóváhagyott
vevőszolgálathoz forduljon. A sajátkezű vagy
szakszerűtlen javítás veszélyes eseményt időzhet
elő, amely életveszélyes vagy súlyos sérülésekhez,
illetve a termékben keletkező jelentős károkhoz
vezet.
A háztartási berendezés pótalkatrészei 10 évig
elérhetők az utolsó egység piacra kerülését
követően, a környezetbarát tervezésre vonatkozó
európai irányelvnek megfelelően.
ELEKTROMOS ÁRAMMAL KAPCSOLATOS
FIGYELMEZTETÉSEK

Fontos, hogy a készüléket le lehessen választani
az elektromos hálózatról a villásdugó kihúzásával
vagy az aljzat és a készülék közé szerelt, többpólusú
megszakítóval, illetve kötelező a készüléket a
biztonsági előírásoknak megfelelően földelni.
Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy
adaptert. Beszerelés után az elektromos
alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a
felhasználó számára. Ne használja a készüléket
mezítláb, és ne nyúljon hozzá nedves kézzel. Ne
használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a
csatlakozódugó sérült, illetve ha a készülék nem
működik megfelelően, megsérült vagy leejtették.
Ha a hálózati kábel megsérül, az áramütés
kockázatának elkerülése érdekében a gyártóval,
annak szervizképviselőjével vagy egy hasonlóan
képzett szakemberrel kell egy ugyanolyan kábelre
kicseréltetni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM: Bármilyen karbantartási művelet
előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket
kikapcsolta és kihúzta a konnektorból. A személyi
sérülés kockázatának elkerülése érdekében
használjon védőkesztyűt (vágás veszélye) és
munkavédelmi cipőt (összezúzódás veszélye);
mindenképpen két személy mozgassa (csökkentett
terhelés); soha ne használjon gőznyomással
működő tisztítókészüléket (áramütés veszélye). A
gyártó által nem engedélyezett nem szakszerű
javítások veszélyeztethetik az egészséget és a
biztonságot, amiért a gyártó nem tehető felelőssé.
A
nem
szakszerű
javításokból
vagy
karbantartásokból eredő hibákra vagy károkra nem
vonatkozik a garancia, amelynek feltételeit a
termékhez mellékelt dokumentum tartalmazza.
A CSOMAGOLÓANYAGOK HULLADÉKKEZELÉSE

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az
újrahasznosítás jelével
.
A csomagolás egyes részeinek hulladékkezelését felelősségteljesen, a
hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendelkezések szerint kell
elvégezni.

A HÁZTARTÁSI GÉPEK HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNŐ
ELHELYEZÉSE

Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok
felhasználásával készült. Leselejtezésekor a helyi hulladékelhelyezési
szabályokkal összhangban járjon el. Az elektromos háztartási készülékek
kezelésére, hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó további
információkért forduljon az illetékes helyi hatósághoz, a háztartási
hulladékok begyűjtését végző vállalathoz vagy az üzlethez, ahol a
készüléket vásárolta. Ez a készülék az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelv szerinti jelölésekkel
rendelkezik.
A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít
elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
következményeket.
A terméken vagy a kísérő dokumentumokon található
jel azt jelzi,
hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem
az elektromos és elektronikai készülékeknek megfelelő gyűjtőhelyen kell
leadni.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE

Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto
bezpečnostné pokyny. Uchovajte ich poruke pre
budúce použitie.
V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú
uvedené dôležité bezpečnostné opatrenia, ktoré
musíte vždy dodržiavať. Výrobca odmieta
zodpovednosť v prípade nedodržania týchto
bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania
spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.
Veľmi malé deti (0–3 rokov) nepúšťajte
k spotrebiču. Malé deti (3–8 rokov) nepúšťajte
k spotrebiču bez dozoru. Deti od 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí môžu používať tento spotrebič len
v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny
týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným
spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti
sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu
nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Dvierka nikdy neotvárajte silou a nepoužívajte ich
ako stupienok.
POVOLENÉ POUŽÍVANIE

UPOZORNENIE: spotrebič nie je určený na
ovládanie externým vypínačom, ako je časovač
alebo samostatný systém diaľkového ovládania.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti
alebo na podobné účely ako napr.: v oblastiach
kuchyniek pre personál v dielňach, kanceláriách
a iných pracovných prostrediach; na farmách; pre
hostí v hoteloch, moteloch alebo iných ubytovacích
zariadeniach; oblasti na verejné používanie v blokoch
bytov alebo v práčovniach.
Neprekračujte maximálnu náplň spotrebiča (kg
suchej bielizne) uvedenú v tabuľke programov.
Tento spotrebič nie je určený na profesionálne
používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.
Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín,
benzén), pracie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá,
čistiaci prášok, čistiace prostriedky na sklo alebo
univerzálne čistiace prostriedky alebo horľavé
kvapaliny; v práčke neperte tkaniny, ktoré boli ošetrené
rozpúšťadlami alebo horľavými kvapalinami.
INŠTALÁCIA
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So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať
ho minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri
vybaľovaní a inštalovaní používajte ochranné
rukavice – riziko porezania.
Ak chcete na práčku položiť sušičku bielizne, najprv
zavolajte servis alebo odborníka, aby ste si overili, či
je to možné. Umiestnenie sušičky na práčku je možné
iba s pomocou príslušnej súpravy, ktorú dostanete
v servise alebo u špecializovaného predajcu.
Nikdy nepremiestňujte spotrebič zdvihnutím za
pracovnú plochu alebo vrchný kryt.

Inštaláciu, vrátane prívodu vody (ak je)
a elektrického zapojenia a taktiež opravy musí
vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy neopravujte
ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je
uvedené v návode na používanie. Nepúšťajte deti
k miestu inštalácie. Po vybalení spotrebiča sa uistite,
že sa počas prepravy nepoškodil. V prípade
problémov sa obráťte na predajcu alebo najbližšie
servisné stredisko. Po inštalácii treba odpad z balenia
(plasty, kusy polystyrénu a pod.) uložiť mimo dosahu
detí – nebezpečenstvo udusenia. Pred vykonávaním
inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od
elektrického napájania – nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte pozor,
aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel –
nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým
prúdom. Spotrebič zapnite až po ukončení inštalácie.
Spotrebič neinštalujte na mieste, kde by mohol
byť vystavený extrémnym podmienkam, napríklad
kde je slabé vetranie, teplota pod 5 °C alebo nad
35 °C.
Pri inštalovaní spotrebiča skontrolujte, či sú všetky
štyri nožičky stabilné a pevne dosadajú na podlahu,
v prípade potreby ich nastavte a pomocou vodováhy
skontrolujte, či je spotrebič v dokonale vodorovnej
polohe.
Ak spotrebič inštalujete na drevené alebo
plávajúce podlahy (určité parketové a laminátové
materiály), pripevnite k podlahe preglejkovú dosku
60 x 60 x 3 cm (minimálne) a spotrebič postavte na
ňu.
Napojte prívodnú hadicu (hadice) k prívodu vody
podľa smerníc miestnej vodárenskej spoločnosti.
Iba pre modely s prívodom studenej vody:
nepripájajte k prívodu teplej vody.
Pre modely s prívodom teplej vody: teplota
privádzanej teplej vody nesmie prekročiť 60 °C.
Práčka je upevnená prepravnými skrutkami, aby
sa predišlo prípadnému poškodeniu vnútorných
častí pri preprave. Pred použitím práčky musíte
vybrať prepravné skrutky. Po ich vybratí zakryte
otvory štyrmi priloženými plastovými krytmi.
Po inštalácii spotrebiča počkajte niekoľko hodín,
aby sa prispôsobil podmienkam okolia v miestnosti,
a až potom ho zapnite.
Skontrolujte, či vetracie otvory v spodnej časti
práčky (ak sú k dispozícii na vašom modeli) nie sú
zakryté kobercom alebo iným materiálom.
Na pripojenie spotrebiča k prívodu vody
používajte iba nové hadice. Staré súpravy hadíc už
nepoužívajte.
Tlak privádzanej vody musí byť v rozsahu 0,1 –
1 MPa.

Nevykonávajte žiadnu opravu ani výmenu žiadnej
súčastí zariadenia, ak nie je uvedená v používateľskom
návode. Využívajte len služby autorizovaného
servisu. Svojpomocná oprava alebo neprofesionálne
vykonaná oprava môže viesť k nehodám ohrozujúcim
život alebo zdravie osôb a/alebo majetkové hodnoty.
Náhradné diely pre tento spotrebič budú
dostupné ešte 10 rokov po umiestnení poslednej
jednotky na trh podľa európskych predpisov o
ekologickom dizajne.
ELEKTRICKÁ VAROVANIE

ČISTENIE A ÚDRŽBA

POZOR! Pred vykonaním údržby vždy dbajte na
to, aby bol spotrebič vypnutý a odpojený od
elektrickej siete. Aby ste sa vyhli riziku úrazu,
používajte ochranné rukavice (riziko tržnej rany) a
bezpečnostnú
obuv
(riziko
pomliaždenia);
nezabudnite vykonávať manipuláciu dvoma
osobami (zníženie zaťaženia); nikdy nepoužívajte
parné čistiace zariadenie (nebezpečenstvo zásahu
elektrickým
prúdom).
Neodborné
opravy
nepovolené výrobcom môžu mať za následok
ohrozenie zdravia a bezpečnosti, za ktoré výrobca
nemôže niesť zodpovednosť. Na chyby alebo
poškodenia spôsobené neodbornými opravami
alebo údržbou sa nevzťahuje záruka, ktorej
podmienky sú uvedené v dokumente dodanom so
zariadením.

Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď
vytiahnutím zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná, alebo
prostredníctvom
prístupného
viacpólového
prepínača nainštalovaného pred zásuvkou
a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými
bezpečnostnými normami pre elektrotechniku.
Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV
materiály sa môžu na 100 % recyklovať a sú označené symbolom
adaptéry. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho Obalové
recyklácie
.
elektrické časti prístupné používateľom. Nepoužívajte Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v úplnom súlade s platnými
spotrebič, keď ste mokrí alebo naboso. Spotrebič predpismi miestnych orgánov, ktorými sa riadi likvidácia odpadov.
LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV
neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací Tento
spotrebič je vyrobený z recyklovateľných alebo znovu použiteľných
kábel alebo zástrčka, ak nepracuje správne, ak je materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii
odpadov. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii
poškodený alebo ak spadol.
domácich spotrebičov dostanete na miestnom úrade, v zberných surovinách
Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento spotrebič je označený
ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis alebo v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii elektrických
elektronických zariadení (OEEZ).
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo aZabezpečením
správnej likvidácie výrobku pomôžete predchádzať
nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.
potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Symbol
na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch znamená,
že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domácim odpadom,
ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické a elektronické
zariadenia.

VARNOSTNI PREDPISI
Pred uporabo aparata preberite naslednje varnostne
predpise. Shranite jih za morebitne prihodnje
potrebe.
Ta priročnik in ustrezajoči aparat sta opremljena s
pomembnimi varnostnimi opozorili, ki jih je treba
prebrati in upoštevati vedno. Proizvajalec zavrača
vsakršno odgovornost, ki bi izhajala iz nespoštovanja
teh varnostnih navodil, iz neustrezne uporabe
aparata ali iz napačnih nastavitev.
Poskrbite, da se otroci, mlajši od 3 let, ne bodo
zadrževali v bližini aparata. Aparat naj bo izven
dosega otrok, mlajših od 8 let, razen v primeru
stalnega nadzora s strani odrasle osebe. Uporaba
tega aparata s strani otrok, starejših od 8 let, oseb z
zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in mentalnimi
sposobnostmi ali oseb brez ustreznih izkušenj in
znanja je dovoljen samo pod pogojem, da se
zagotovi ustrezen nadzor, ali pod pogojem, da so
bile te osebe poučene o varni uporabi aparata in se
zavedajo nevarnosti. Otrokom ne dovolite, da bi se
igrali z aparatom. Otroci, ki jih ne nadzoruje odrasla
oseba, ne smejo izvajati čiščenja in rednega
vzdrževanja.
Okenca ne odpirajte nasilno in ga ne uporabljajte
kot stopničko.
DOVOLJENA UPORABA

POZOR: Ni predvideno, da bi bil aparat lahko
zagnan s pomočjo zunanjega stikala, na primer
timerja, ali s pomočjo kakšnega ločenega sistema za
daljinsko upravljanje.
Aparat je namenjen gospodinjski uporabi in
podobnim načinom uporabe v prostorih, kot so:
kuhinjski prostori za osebje trgovin, pisarn in drugih
delovnih okolij; turistične kmetije; sobe v hotelih,
motelih, B&B-jih in drugih nastanitvenih okoljih;
področja za skupno uporabo v stanovanjskih blokih
ali pralnicah.
Aparata ne obremenjujte prek njegove največje
zmogljivosti (v kg suhega perila), ki je navedena v
tabeli programov.
Ta aparat ni namenjen profesionalni rabi. Aparata
ne uporabljajte na prostem.
Ne uporabljajte topil (npr. terpentina, benzena),
detergentov, ki vsebujejo topila, brusilnih praškov,
detergentov za steklo ali za splošno uporabo ali
vnetljivih tekočin; v pralnem stroju ne umivajte
tkanin, ki so bile obdelane s topili ali vnetljivimi
tekočinami.
INŠTALACIJA

Za preprečitev nevarnosti za osebne poškodbe
naj premikanje in inštalacijo aparata opravita vsaj
dve osebi. Pri odstranjevanju embalaže in inštalacije
uporabljajte zaščitne rokavice, da se izognete
urezom.
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POMEMBNO: PREBERITE IN UPOŠTEVAJTE

Preden se lotite nameščanja sušilnega stroja nad
pralni stroj, se obrnite na službo tehnične pomoči in
preverite, če je takšna ureditev mogoča. Namestitev
sušilnega stroja nad pralni stroj je treba obvezno
izvesti s pomočjo namenskega kompleta, ki ga je
mogoče dobiti pri službi za tehnično pomoč in pri
pooblaščenih prodajalcih.
Pralnega stroja ne premikajte z oprijemanjem
zgornje plošče ali panela.
Inštalacijska dela, vključno z morebitnimi
priključki na vodovod in električno omrežje, ter
vzdrževalne posege mora izvesti usposobljeno
osebje. Ne popravljajte in ne zamenjajte nobenega
dela aparata, razen če je to izrecno navedeno v
uporabniškem priročniku. Poskrbite, da bodo otroci
oddaljeni od mesta inštalacije. Po odstranitvi
embalaže se prepričajte, da aparat ni bil poškodovan
med transportom. V primeru problemov se obrnite
na prodajalca ali na službo tehnične pomoči. Po
končani inštalaciji shranite embalažni material
(plastične dele, polistirol itd.) izven dosega otrok, da
se prepreči nevarnost zadušitve. Pred inštalacijo
aparat odklopite od električnega omrežja, da se
izognete tveganju za električni udar. Med inštalacijo
se prepričajte, da aparat ne more poškodovati
napajalnega kabla in tako povzročiti nevarnosti
električnega udara. Aparat zaženite šele po
zaključenem postopku inštalacije.
Aparata ne inštalirajte v prostoru, ki je izpostavljen
izjemnim pogojem, zlasti če gre za neustrezno
zračenje ali za temperature pod 5 °C ali nad 35 °C.
Med inštalacijo kontrolirajte, če so štiri nožice
stabilne in dobro oprte na pod ter jih po potrebi
regulirajte; s pomočjo vodne tehtnice tudi
kontrolirajte, če je aparat v popolnoma vodoravnem
položaju.
Če je treba aparat namestiti na lesen ali »plavajoči«
pod (parket ali laminat), na pod pritrdite vezano
leseno ploščo z dimenzijami (najmanj) 60 x 60 x 3 cm,
ki jo uporabite kot podlago aparata.
Priključite cev za dotok vode v skladu z veljavnimi
standardi.
Za modele, ki uporabljajo samo dotok hladne
vode: aparata ne priključite na cevi za toplo vodo.
Za modele, ki uporabljajo dotok tople vode:
temperatura vode na dotoku ne sme presegati
60 °C.

Pralni stroj je opremljen z varnostnimi vijaki, da se
preprečijo poškodbe med transportom. Pred
zagonom delovanja pralnega stroja je treba nujno
odstraniti varnostne vijake, ki se uporabljajo za
transport. Po odstranitvi vijakov pokrijte odprtine s
štirimi (4) plastičnimi čepi, ki se dobavijo skupaj s
strojem.
Po inštalaciji aparata počakajte kakšno uro,
preden ga zaženete, da se pred tem prilagodi
pogojem v prostoru.
Preverite, da prezračevalne odprtine na podnožju
pralnega stroja (če so prisotne) niso pokrite s
preprogami ali drugimi materiali.
Za priključitev aparata na vodovodno napeljavo
uporabljajte samo nove prožne cevi. Uporaba starih
cevi ni dovoljena.
Tlak dotoka vode mora biti v obsegu 0,1–1 MPa.
Nobenega dela naprave ne smete popravljati ali
menjati, če to ni izrecno navedeno v uporabniškem
priročniku. Uporabljajte samo pooblaščene
poprodajne storitve. Če napravo popravite sami ali
pa jo popravi nestrokovna oseba, lahko pride do
nevarnih situacij, ki lahko privede do telesnih
poškodb in/ali večjih poškodb lastnine.
Rezervni deli za gospodinjski aparat bodo na
voljo 10 let po prodaji zadnje enote na tržišču, kot to
naroča evropska uredba Ecodesign.
OPOZORILA GLEDE ELEKTRIČNEGA NAPAJANJA

Aparata ne prižigajte, če sta napajalni kabel ali
vtičnica poškodovana, če opazite nepravilnosti pri
delovanju ali če je aparat padel ali utrpel poškodbo.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba
nadomestiti z drugim kablom istega tipa; zamenjavo
mora opraviti proizvajalec, pooblaščeni servis ali
usposobljeni tehnik, da se preprečijo nevarne
situacije ali tveganje za električni udar.
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

OPOZORILO: Pred izvajanjem vzdrževalnih del se
prepričajte, da je naprava izklopljena in odklopljena
iz omrežja. Da bi se izognili nevarnosti telesnih
poškodb, uporabite zaščitne rokavice (nevarnost
raztrganin) in zaščitne čevlje (nevarnost zmečkanin);
pazite, da ravnata dve osebi (zmanjšajte
obremenitev); nikoli ne uporabljajte opreme za
čiščenje s paro (nevarnost električnega udara).
Nepoklicna popravila, ki jih ni odobril proizvajalec,
lahko povzročijo tveganje za zdravje in varnost, za
kar proizvajalec ne more biti odgovoren. Morebitne
napake ali škode, ki bi nastale zaradi nepoklicnih
popravil ali vzdrževanja, ne bodo zajete v garancijo,
katere pogoji so navedeni v dokumentu, ki je
priložen enoti.
ODSTRANJEVANJE EMBALAŽNEGA MATERIALA

Embalažni material je mogoče v celoti (100 %) reciklirati in je tudi označen
z znakom za reciklažo:
.
Različni deli embalaže morajo biti odstranjeni odgovorno in ob strogem
upoštevanju predpisov lokalnih oblasti.

ODSTRANJEVANJE GOSPODINJSKIH APARATOV
Obstajati mora možnost za odklop aparata od Ta
proizvod je bil izdelan iz materiala, ki ga je mogoče reciklirati in
električnega omrežja z izvlekom vtikača, če se slednji ponovno uporabiti. Proizvod odstranite v skladu z lokalnimi predpisi na
nahaja na dostopnem mestu, ali z večpolnim tem področju. Za podrobnejše informacije glede obdelave in reciklaže
aparatov se obrnite na pristojni lokalni urad, na službo
stikalom, nameščenim pred vtičnico v skladu z gospodinjskih
za zbiranje gospodinjskih odpadkov ali na trgovino, v kateri ste kupili
veljavnimi električnimi predpisi; poleg tega mora proizvod. Ta aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU
električni in elektronski opremi (OEEO).
biti aparat ozemljen v skladu z državnimi predpisi o oČeodpadni
uporabnik poskrbi za pravilno odstranitev tega proizvoda, s tem
električni varnosti.
prispeva k preprečevanju negativnih posledic za okolje in zdravje oseb.
Ne uporabljajte podaljškov, razvodnic ali
Znak na proizvodu ali na spremljajoči dokumentaciji pomeni, da tega
adapterjev. Po zaključeni inštalaciji električne proizvoda ne smete obravnavati kot gospodinjski odpadek, ampak
komponente ne smejo biti več dostopne za ga morate izročiti namenskemu centru za zbiranje odpadkov, ki je
uporabnika. Aparata ne uporabljajte, če ste mokri ali usposobljen za reciklažo električnih in elektronskih aparatov.
bosi.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές
τις οδηγίες για την ασφάλεια. Φυλάξτε τις οδηγίες
σε κοντινό σημείο για μελλοντική αναφορά.
Αυτές οι οδηγίες και η συσκευή περιλαμβάνουν
σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την
ασφάλεια, τις οποίες πρέπει να τηρείτε σε κάθε
περίπτωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία
ευθύνη για τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών
ασφαλείας, για ακατάλληλη χρήση της συσκευής ή
λανθασμένη ρύθμιση των χειριστηρίων.
Κρατήστε τα μικρά παιδιά (0-3 ετών) μακριά από
η συσκευή. Κρατήστε τα μικρά παιδιά (3-8 ετών)
μακριά από η συσκευή εκτός εάν επιτηρούνται
διαρκώς. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω ή άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες
ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης της συσκευής,
εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής
και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται. Τα
παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει
να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
Ποτέ μην ζορίζετε την πόρτα να ανοίξει και μην την
χρησιμοποιείται ως σκαλοπάτι.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν προορίζεται για
χρήση σε συνδυασμό με εξωτερικό χρονοδιακόπτη
ή ξεχωριστό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου.
Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή
χρήση καθώς και για παρόμοιες χρήσεις όπως:
κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και
άλλους χώρους εργασίας, αγροκτήματα, από
πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, bed & breakfast και
άλλους χώρους κατοικίας; περιοχές για κοινόχρηστη
χρήση σε πολυκατοικίες ή σε πλυντήρια.
Μην φορτώνετε τη συσκευή πάνω από τη
μέγιστη χωρητικότητα (κιλά στεγνών ρούχων) που
υποδεικνύεται στον πίνακα προγραμμάτων.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για
επαγγελματική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες (π.χ. νέφτι, βενζίνη),
απορρυπαντικά που περιέχουν διαλύτες, σκόνη
καθαρισμού, γυαλί ή γενικής χρήσεως καθαριστικά ή
εύφλεκτα υγρά. Μην πλένετε στο πλυντήριο ρούχα
που έχουν καθαριστεί με διαλύτες ή εύφλεκτα υγρά.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο χειρισμός και η εγκατάσταση της συσκευής
πρέπει να γίνονται από δύο ή περισσότερα άτομα κίνδυνος τραυματισμού. Χρησιμοποιείτε γάντια
προστασίας για να αφαιρέσετε τη συσκευασία και
να κάνετε την εγκατάσταση - κίνδυνος κοψίματος.

EL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ

Εάν θέλετε να τοποθετήσετε ένα στεγνωτήριο
πάνω στο πλυντήριο ρούχων σας, επικοινωνήστε
πρώτα με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή τον
εξειδικευμένο αντιπρόσωπο, για να βεβαιωθείτε ότι
κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Η εγκατάσταση μπορεί να
γίνει μόνο εάν το στεγνωτήριο στερεωθεί πάνω στο
πλυντήριο ρούχων με τη χρήση ενός κατάλληλου
κιτ στοίβαξης που διατίθεται από το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών ή τον εξειδικευμένο
αντιπρόσωπο.
Μετακινήστε τη συσκευή χωρίς να την
ανασηκώσετε από την πάνω πλευρά ή από το άνω
καπάκι.
Η εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της
παροχής νερού (εάν υπάρχει) και των ηλεκτρικών
συνδέσεων και των επισκευών, πρέπει να
εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό. Μην
επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα
εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται
ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. Κρατήστε τα παιδιά
μακριά από το χώρο εγκατάστασης. Μετά την
αφαίρεση της συσκευής από τη συσκευασία,
βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη
μεταφορά. Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το
πλησιέστερο Kέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Μετά
την εγκατάσταση, τα υλικά συσκευασίας (πλαστικά,
φελιζόλ, κ.λπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από
τα παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας. Η συσκευή πρέπει
να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική τροφοδοσία
πριν από κάθε εργασία εγκατάστασης - κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
Κατά
την
εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά στο
καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή - κίνδυνος
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ενεργοποιήστε τη
συσκευή μόνο όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Η εγκατάσταση της συσκευής δεν πρέπει να
γίνεται σε χώρους όπου μπορεί αν εκτεθεί σε
ακραίες συνθήκες, όπως: έλλειψη εξαερισμού,
θερμοκρασίες κάτω των 5 °C ή άνω των 35 °C.
Κατά την εγκατάσταση της συσκευής,
βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα πόδια είναι σταθερά
και στηρίζονται στο δάπεδο. Ρυθμίστε τα όπως
απαιτείται και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται
σε απόλυτα οριζόντια θέση (χρησιμοποιήστε
αλφάδι).
Αν η εγκατάσταση της συσκευής γίνει πάνω σε
ξύλο ή “πλευστά” πατώματα (ορισμένα υλικά παρκέ
και μελαμίνης), τοποθετήστε ένα φύλλο
60 x 60 x 3 cm (τουλάχιστον) από κόντρα πλακέ στο
πάτωμα και μετά τοποθετήστε επάνω της συσκευή.

Συνδέστε τον/τους εύκαμπτο/εύκαμπτους
σωλήνα/σωλήνες εισαγωγής νερού στην παροχή
πόσιμου νερού σύμφωνα με τους κανονισμούς της
τοπικής επιχείρησης ύδρευσης.
Μόνο για μοντέλα με παροχή κρύου νερού: Μην
συνδέετε την παροχή ζεστού νερού.
Για μοντέλα με παροχή ζεστού νερού: Η
θερμοκρασία εισαγωγής ζεστού νερού δεν πρέπει
να υπερβαίνει τους 60 °C.
Το πλυντήριο ρούχων διαθέτει μπουλόνια
μεταφοράς, ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση
ζημιάς στο εσωτερικό του κατά τη μεταφορά. Πριν
χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων, πρέπει να
αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς. Μετά την
αφαίρεσή τους, καλύψτε τα ανοίγματα με τα 4
παρεχόμενα πλαστικά καπάκια.
Μετά την εγκατάσταση του πλυντηρίου ρούχων
περιμένετε μερικές ώρες πριν την εκκινήσετε, για
να προσαρμοστεί στις περιβαλλοντικές συνθήκες
του χώρου.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού στη
βάση του πλυντηρίου ρούχων (εάν διατίθενται στο
μοντέλο σας) δεν παρεμποδίζονται από χαλιά ή
άλλα υλικά.
Χρησιμοποιείτε μόνο καινούργιους εύκαμπτους
σωλήνες για τη σύνδεση του πλυντηρίου ρούχων
στην παροχή νερού. Τα παλιά σετ σωλήνων δεν
πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
Η πίεση παροχής νερού πρέπει να βρίσκεται
μεταξύ 0,1-1 MPa.
Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε
εξάρτημα της συσκευής, εκτός αν υπάρχει
συγκεκριμένη αναφορά στο εγχειρίδιο χρήστη.
Χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένη υπηρεσία
εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Η επισκευή από
εσάς τον ίδιο ή από κάποιον μη επαγγελματία
ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνο συμβάν με
απειλητικές για τη ζωή ή την υγεία επιπτώσεις ή/και
σημαντική βλάβη σε ιδιοκτησία.
Τα ανταλλακτικά για την οικιακή συσκευή θα
είναι διαθέσιμα για 10 έτη μετά τη διάθεση της
τελευταίας μονάδας στην αγορά, όπως ορίζεται
από τον ευρωπαϊκό κανονισμό Ecodesign.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της
συσκευής από την ηλεκτρική τροφοδοσία με
αφαίρεση του φις εάν η πρίζα είναι προσβάσιμη ή
με χρήση του πολυπολικού διακόπτη που έχει
εγκατασταθεί πριν από την πρίζα σύμφωνα με τα
εθνικά πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας και η
συσκευή πρέπει να διαθέτει γείωση με βάση τα

εθνικά πρότυπα ασφαλείας.
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης
(μπαλαντέζες), πολύπριζα ή προσαρμογείς. Μετά
την εγκατάσταση, δεν πρέπει να είναι δυνατή η
πρόσβαση του χρήστη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε
βρεγμένος ή με γυμνά πόδια. Μη χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή εάν έχει φθαρεί το ηλεκτρικό καλώδιο
ή το φις, εάν δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει
ή εάν έχει υποστεί άλλη ζημιά.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή άλλα
καταρτισμένα άτομα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν
κίνδυνοι - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από
το τροφοδοτικό πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε
εργασία συντήρησης. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, χρησιμοποιήστε προστατευτικά
γάντια (κίνδυνος σχισίματος) και παπούτσια
ασφαλείας (κίνδυνος για μώλωπες), φροντίστε ο
χειρισμός να γίνεται από δύο άτομα (μειώστε το
φορτίο), ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό
καθαρισμού με ατμό (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Οι
επισκευές από μη επαγγελματίες που δεν
εγκρίνονται από τον κατασκευαστή θα μπορούσαν
να οδηγήσουν σε κίνδυνο για την υγεία και την
ασφάλεια, για τα οποία ο κατασκευαστής δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος. Τυχόν ελάττωμα ή
ζημιά που προκλήθηκε από επισκευές ή συντήρηση
που έγιναν από μη επαγγελματίες δεν καλύπτονται
από την εγγύηση, οι όροι της οποίας περιγράφονται
στο έγγραφο που παραδίδεται με τη μονάδα.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τα υλικά της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το
σύμβολο της ανακύκλωσης
.
Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει συνεπώς να απορρίπτονται
με υπευθυνότητα και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της
τοπικής δημοτικής αρχής όσον αφορά τη διάθεση αποβλήτων.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή
επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Απορρίψτε σύμφωνα με τους
κανονισμούς των τοπικών αρχών. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά
με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση των ηλεκτρικών
οικιακών συσκευών, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, την
υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου
αγοράσατε αυτό το προϊόν. Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε
στην αποτροπή των πιθανά βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία.
Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδεικνύει
ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα,
αλλά πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο κέντρο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
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