BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, KTORÉ JE POTREBNÉ
PREČÍTAŤ A DODRŽIAVAŤ

Tento symbol vás upozorňuje, aby ste si prečítali
návod na použitie.
Pred použitím zariadenia si prečítajte tieto
bezpečnostné pokyny. Majte ich po ruke kvôli
prípadnému neskoršiemu nahliadnutiu.
V týchto pokynoch aj na samotnom zariadení sú
dôležité bezpečnostné varovania, ktoré je potrebné
vždy dodržiavať. Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť v prípade nedodržania týchto
bezpečnostných pokynov, v prípade nevhodného
použitia zariadenia alebo v prípade nesprávneho
nastavenia ovládacích prvkov.
Veľmi mladé deti (0-3 roky) musia byť udržiavané v
dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča. Malé deti (3-8
rokov) musia byť udržiavané v dostatočnej vzdialenosti
od spotrebiča - ak nie sú neustále pod dozorom. Deti
staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo
osoby s nedostatkom skúseností a znalostí môžu
používať zariadenie výhradne pod dozorom, alebo ak
boli náležite poučené o bezpečnom použití a pochopili
súvisiace riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať.
Čistenie a údržbu zverenú používateľovi nesmú
vykonávať deti bez dozoru.
VAROVANIE: Nikdy nezastavujte spotrebič pred
ukončením cyklu sušenia, s výnimkou prípadu, keď je
všetko prádlo rýchlo vybraté, aby došlo k rozptýleniu tepla.
Prádlo, ktoré bolo znečistené látkami ako
kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej,
odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače
vosku, a materiály ako molitan (latexová pena),
sprchovacie čapice, vodeodolné textílie, pogumované
materiály a šaty alebo vankúše s molitanom, nesmú
byť sušené v tomto spotrebiči. Vyberte všetky
predmety z vreciek, ako napríklad zapaľovače a
zápalky. Nepoužívajte spotrebič, keď boli na čistenie
použité priemyselné chemikálie.
Prádlo nasiaknuté olejom nesmie byť sušené v
spotrebiči kvôli jeho vysokej horľavosti.
Nikdy neotvárajte dvierka násilne, ani ich
nepoužívajte ako stupienok.
Uistite sa, že počas cyklov sušenia je vodovodný
kohútik otvorený.

DOVOLENÉ POUŽITIE

SK

VÝSTRAHA: Spotrebič nie je určený na ovládanie
pomocou externého spínacieho zariadenia, ako napr.
časovač, alebo pomocou samostatného diaľkovo
ovládaného systému.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti
a podobným spôsobom, ako napr.: priestory
kuchyniek pre personál v obchodoch, kanceláriách a
iných pracovných prostrediach; chalupách; zákazníkmi
v hoteloch, moteloch, v zariadeniach pre nocľah s
raňajkami a v iných rezidenčných prostrediach;
priestoroch pre spoločné používanie v bytových

domoch alebo práčovniach.
Pri plnení zariadenia neprekračujte maximálnu kapacitu
(v kg suchého prádla), uvedenú v tabuľke programov.
Zariadenie je určené výhradne na použitie v
domácnosti a nie na profesionálne použitie.
Nepoužívajte spotrebič v exteriéri.
Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napr. terpentín,
benzén), pracie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá,
čistiace prášky, čistiace prostriedky na sklo alebo pre
všeobecné čistiace prostriedky alebo horľavé
kvapaliny; neperte v zariadení prádlo, ktoré bolo
ošetrené rozpúšťadlami alebo horľavými kvapalinami.
Neskladujte výbušné alebo horľavé látky (napr.
kanistre s benzínom alebo nádobky s aerosólovým
rozprašovačom) vo vnútri alebo v blízkosti spotrebiča
- hrozí riziko požiaru.
Nesušte v spotrebiči nevypraté prádlo.
Postarajte sa, aby v blízkosti spotrebiča neboli
nahromadené chumáče vlákien z bavlny alebo prach.
Aviváže alebo podobné prípravky musia byť
používané v súlade s pokynmi ich výrobcov.
Nesušte prádlo príliš.
INŠTALÁCIA
Inštalovať spotrebič a manipulovať s ním musia dve
alebo viac osôb - riziko zranenia. Na rozbalenie a
inštaláciu spotrebiča použite ochranné rukavice - hrozí
riziko porezania.
Pri manipulácii so zariadením ho nedvíhajte za
vrchnú plochu ani za veko.
Inštalácia, vrátane pripojenia prívodu vody (ak je
súčasťou) a pripojenia k elektrickej sieti, ako aj opravy,
musia byť vykonané kvalifikovaným technikom.
Nevykonávajte žiadnu opravu ani výmenu žiadnej
súčastí spotrebiča, ak nie je uvedená v používateľskom
návode. Udržujte deti v dostatočnej vzdialenosti od
miesta inštalácie. Po rozbalení zariadenia sa uistite, že
nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. V prípade
výskytu problémov sa obráťte na predajcu alebo na
najbližšie stredisko popredajného servisu. Po inštalácii
je potrebné uskladniť odpad z obalového materiálu
(plasty, penový polystyrén atď.) mimo dosahu detí hrozí riziko zadusenia. Pred inštaláciou musí byť
spotrebič odpojený od zdroja elektrického napájania
- riziko zásahu elektrickým prúdom. Počas inštalácie sa
uistite, že spotrebič nepoškodzuje napájací kábel riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Zariadenie aktivujte až po dokončení inštalácie.
Neinštalujte spotrebič na miesta, kde môže byť
vystavený extrémnym podmienkam, ako napr.:
nedostatočná ventilácia, teplota nižšia ako 5 °C alebo
vyššia ako 35 °C.
Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že všetky štyri
nožičky sú stabilné a dotýkajú sa podlahy; v prípade
potreby ich nastavte a pomocou vodováhy

skontrolujte, či je zariadenie dokonale vyrovnané do
vodorovnej polohy.
Keď má byť spotrebič nainštalovaný na drevenú
alebo „plávajúcu“ podlahu (niektoré parkety a
laminátové materiály), zaistite o podlahu dosku z
preglejky s rozmermi 60×60×3 cm (najmenej) a
potom na ňu umiestnite spotrebič.
Pripojte hadicu(e) pre prívod vody k rozvodu v
súlade s predpismi miestnej vodárenskej spoločnosti.
Pri modeloch, napájaných výhradne studenou
vodou: nepripájajte ich k prívodu teplej vody.
Pri modeloch, napájaných aj teplou vodou: teplota
privádzanej teplej vody nesmie prekročiť 60 °C.
Spotrebič je vybavený prepravnými skrutkami,
ktoré zabraňujú možnému poškodeniu vnútorných
častí počas prepravy. Pred použitím stroja je dôležité,
aby boli prepravné skrutky odstránené. Po ich
odstránení zakryte príslušné otvory 4 plastovými
krytkami z výbavy.
Po inštalácii zariadenia vyčkajte pred uvedením do
činnosti pár hodín, aby sa spotrebič prispôsobil
podmienkam v miestnosti inštalácie.
Uistite sa, že ventilačné otvory v spodnej časti
práčky (ak sú súčasťou vášho modelu) nie sú prekryté
kobercom alebo iným materiálom.
Na pripojenie spotrebiča k prívodu vody použite
výhradne nové hadice. Staré hadice nesmú byť
opätovne použité.
Tlak prívodu vody musí byť v rozsahu 0,1-1 MPa.
Ak je spotrebič nainštalovaný v blízkosti plynového
sporáka alebo kachlí, zaistite, aby sa medzi nimi
nachádzala doska tepelnej izolácie (85×57 cm), a aby
bola strana, obrátená k sporáku, pokrytá hliníkovou
fóliou.
Spotrebič nesmie byť nainštalovaný za
uzamykateľné dvere, posuvné dvere alebo dvere so
závesom na opačnej strane ako na spotrebiči, aby
nedochádzalo k obmedzeniu úplného otvorenia
dvierok zariadenia.
Nevykonávajte žiadnu opravu ani výmenu žiadnej
súčastí spotrebiča, 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.
VAROVANIE TÝKAJÚCE SA ELEKTRICKÉHO
ROZVODU
Spotrebič musí byť možné odpojiť od elektrickej
siete vytiahnutím zástrčky, ak je prístupná, alebo
viacpólovým vypínačom, nainštalovaným pred
zásuvkou, v súlade s pravidlami zapojenia a spotrebič

musí byť uzemnený v zhode s národnými normami
elektrickej bezpečnosti.
Nepoužívajte predlžovacie káble, rozvodky alebo
adaptéry. Po inštalácii musí byť umožnený prístup
používateľa k elektrickým komponentom.
Nepoužívajte spotrebič keď ste mokrí alebo naboso.
Keď je napájací kábel alebo zástrčka spotrebiča
poškodená, keď spotrebič nepracuje správne, alebo
keď bol poškodený alebo spadol, nepoužívajte ho.
Keď je napájací kábel poškodený, musí ho výrobca,
jeho servisný zástupca alebo podobná kvalifikovaná
osoba vymeniť za identický, aby sa zabránilo
nebezpečenstvu – riziku zásahu elektrickým prúdom.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
VAROVANIE: Pred vykonávaním akéhokoľvek úkonu
údržby sa uistite, že spotrebič je vypnutý a odpojený
od elektrického napájania. Aby ste predišli riziku
zranenia, používajte ochranné rukavice (riziko vzniku
tržnej rany) a ochrannú obuv (riziko pomliaždenia);
zabezpečte, aby manipuláciu vykonávali dve osoby
(zníženie záťaže); nikdy nepoužívajte parné čistiace
zariadenie (riziko zásahu elektrickým prúdom).
Neprofesionálne vykonané opravy, ktoré neboli
autorizované výrobcom, môžu viesť k ohrozeniu
zdravia a bezpečnosti, za ktoré výrobca nemôže byť
zodpovedný. Na chyby alebo poškodenie, spôsobené
neprofesionálnymi opravami alebo údržbou, sa záruka
nevzťahuje; náležitosti a zmluvné podmienky záruky
sú uvedené v dokumente, dodanom spolu so
zariadením.
LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Obalový materiál je 100% recyklovateľný a je označený symbolom
recyklácie .
Jednotlivé časti obalu musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi
predpismi na likvidáciu odpadu.

LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV

Tento spotrebič bol vyrobený z recyklovateľných alebo opätovne
použiteľných materiálov. Likvidáciu vykonajte v súlade s miestnymi
predpismi pre likvidáciu odpadu. Ohľadom ďalších informácií o
spracovaní, opätovnom použití a recyklácii domácich elektrických
spotrebičov sa obráťte na kompetentné miestne orgány, na službu
zodpovednú za zber komunálneho odpadu alebo na predajcu, od
ktorého ste spotrebič zakúpili. Toto zariadenie je označené v zhode
s Európskou smernicou 2012/19/EÚ „Odpad tvorený elektrickými a
elektronickými zariadeniami (OEEZ)“. Zabezpečte, aby bol výrobok
správne zlikvidovaný, čím zabránite negatívnym následkom na životné
prostredie a na ľudské zdravie.
Symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii informuje, že
s ním nesmie byť nakladané ako s bežným komunálnym odpadom, ale
musí byť doručený do zberného strediska, kvôli recyklácii elektrických
a elektronických zariadení.

