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ÚVOD
S kúpou tohto domáceho spotrebiča Candy ste dokázali, že
nepripúšťate kompromisy: chcete len najlepšie.
Značka Candy je potešená, že Vám môže predstaviť novú práčku,
dlhoročný výsledok výskumu a predajných skúseností s priamym
kontaktom so zákazníkmi. Zvolili ste kvalitný, spoľahlivý a výkonný
spotrebič.
Candy ponúka taktiež širokú škálu iných domácich spotrebičov:
práčky, umývačky riadu, práčky so sušičkami, sporáky, mikrovlnné
rúry. Tradičné rúry a sporáky, chladničky a mrazničky.
Opýtajte sa miestneho predajcu na kompletnú ponuku výrobkov
značky Candy.
Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných
miestach:
- zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách a inom
pracovnom prostredí;
- na farmách;
- klientmi hotela, motela atď.;
- v prostredí pre prípravu raňajok.
Iné použitie od domáceho prostredia alebo od bežného domáceho
využitia, ako je komerčné využitie expertmi alebo skúsenými
používateľmi, je vylúčené aj vo vyššie uvedených aplikáciách.
Ak sa spotrebič využíva iným spôsobom, môže to skrátiť jeho
životnosť a môže viesť k strate práva na záruku. Akékoľvek
poškodenie spotrebiča alebo iné poškodenia a straty vyplývajúce
z iného ako domáceho využitia (aj keď sa nachádza v domácom
prostredí) nebude akceptované výrobcom plnenie záručných opráv.
Prečítajte si prosím pozorne tento návod, pretože ponúka dôležité
pokyny pre bezpečnú inštaláciu, použitie a údržbu a niektoré
užitočné rady pre dosiahnutie najlepších výsledkov vašej práčky.
Odložte si tento návod na bezpečnom mieste pre použitie v
budúcnosti.
Pri kontaktovaní zákazníckeho strediska Candy uveďte vždy číslo
modelu a G číslo (na štítku spotrebiča).
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KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ POKYNY PRI PREVZATÍ
VÝROBKU
Pri dodaní a prevzatí výrobku skontrolujte, či bolo dodané
nasledujúce štandardné príslušenstvo:
A) Návod na obsluhu
B) Adresy servisných stredísk
C) Zátky
D) Držiak odtokovej hadice
F) Zásobník na tekuté pracie prostriedky alebo bielidlá (nádoba)
USCHOVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE
Skontrolujte, či nebola práčka pri preprave poškodená. V opačnom
prípade kontaktujte najbližšie servisné stredisko Candy.

A

B

C

KAPITOLA 2

ZÁRUKA
Spotrebič je dodávaný so záručným listom, ktorý umožňuje využitie
bezplatnej servisnej služby počas záručnej lehoty.
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KAPITOLA 3

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POZOR! NIŽŠIE UVEDENÉ POKYNY PLATIA PRE
AKÝKOĽVEK DRUH ČISTENIA A ÚDRŽBY.
● Odpojte zástrčku od zásuvky
● Zastavte prívod vody.
● Všetky elektrické spotrebiče značky Candy sú uzemnené. Zaistite,
aby napájacia elektrická sieť umožňovala ochranu uzemnením.
V prípade pochybností je nechajte skontrolovať pracovníkom
odbornej spoločnosti.

Spotrebič vyhovuje Európskym smerniciam 73/23/EEC
a 89/336/EEC, nahradenými 2006/95/EC a 2004/108/EC, a
následným dodatkom.
● Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými ani vlhkými rukami.
● Nepoužívajte spotrebič, ak máte bosé nohy.
● Zvýšte pozornosť pri použití predlžovacích káblov v kúpeľniach.
Ak je to možné, vyhnite sa ich použitiu.

UPOZORNENIE: POČAS PRACIEHO CYKLU DOSAHUJE
PRAČKA TEPLOTU 90°C.
● Pred otvorením dvierok práčky sa uistite, či v bubne nie je voda.
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● Nepoužívajte adaptéry ani mnohonásobné zásuvky.
● Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane
detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi
schopnosťami, alebo bez skúseností a znalostí spotrebiča, len
ak nie sú pod dozorom alebo poučené osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
Zabráňte deťom, aby sa hrali so spotrebičom.
● Pri odpájaní od elektrickej zásuvky ťahajte za zástrčku, nie za
šnúru.
● Nenechávajte spotrebič vystavený atmosférickým vplyvom
(dážď, slnko, atď.).
● Pri premiestňovaní zariadenia ho nedvíhajte za ovládací volič alebo
zásuvku na prášok.
● Pri prevoze neopierajte práčku o vozík.

Dôležité:
Ak umiestnite zariadenie na koberec, skontrolujte, či nie sú
ohrozené ventily v spodnej časti práčky.
● Spotrebič dvíhajte vo dvojici podľa obrázka.
● V prípade poruchy alebo nesprávnej činnosti vypnite práčku,
zatvorte prívod vody a neodborne so zariadením nemanipulujte.
Kontaktujte servisné stredisko Candy a žiadajte originálne
náhradné diely. Nedodržanie týchto podmienok by mohlo ohroziť
bezpečnú prevádzku zariadenia.
● Ak by došlo k poškodeniu napájacieho kábla, musí byť
nahradený iným originálne dodávaným servisnými strediskami.
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KAPITOLA 4

FP
82 cm

FP
60 cm

FP
54 cm

CDB 485

Technické parametre

Pranie

MAX. HMOTNOST SUCHÉHO PRÁDLA

kg

Príkon

W

Istenie

A

Otáčky odstredenia
Tlak vody
Napätie

Sušenie

7

5
1850
10
Viď výrobný štítok

MPa

min. 0,05
max. 0,8

V

220 - 240
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KAPITOLA 5

INŠTALÁCIA
Premiestnite spotrebič do blízkosti miesta konečného postavenia
bez základne obalu.

Opatrne prerežte pásky, ktoré držia napájací kábel a odtokovú
hadicu.

Uvoľnite 3 upevňujúce skrutky označené (A) a vyberte 3 podložky
označené (B)
Vyberte skrutku (C).
Podložka padne dovnútra spotrebiča.
Naklopením spotrebiča uvedenú podložku vyberte.

Prekryte 4 otvory pomocou dodaných zátok.

UPOZORNENIE: ODSTRÁŇTE ZVYŠKY OBALU
Z DOSAHU DETÍ, MOHLI BY BYŤ ZDROJOM
NEBEZPEČENSTVA.
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Upevnite k dnu práčky priložený protihlukový štít z vlnitého
materiálu podľa obrázka.

Typ 1

Pripojte napájaciu hadicu k ventilu.
Spotrebič musí byť pripojený k prívodu vody novou hadicou.
Nepoužívajte staré hadice.
DÔLEŽITÉ: V TEJTO FÁZE NEPÚŠŤAJTE VODU.

Typ 2

Postavte pračku k stene. Zaveste hadicu na odpadovú vodu na
okraj vane a dbajte na to, aby na hadici nevznikli zlomy alebo
ohyby.
Je lepšie ak použijete pripojenie k pevnému odpadu s priemerom
väčším ako je odpadová hadica a vo výške min. 50 cm. Ak je
potrebné, použite pevný U-držiak na upevnenie hadice.
Spotrebič nesmiete inštalovať za uzamykateľné dvere, alebo dvere
so závesmi na obrátenej strane ako je spotrebič.

max 100 cm

min 4 cm

+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
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Nastavte práčku do roviny pomocou 4 nožičiek:
a) Otáčajte maticou skrutky v smere hod. ručičiek a potom môžete
prispôsobiť výšku nožičky.
b) Otáčaním znižujte alebo dvíhajte nožičku, kým perfektne
nepriľne k podlahe.

A

c) Upevnite polohu nožičky otočením zaisťovacej matice skrutky
proti smeru hod. ručičiek.

B
C

Skontrolujte, že je volič programov v polohe OFF a dvierka práčky
sú zatvorené.
Pripojte zástrčku.
UPOZORNENIE:
V prípade potreby výmeny napájacieho kábla pripájajte vodiče v
súlade s nasledujúcimi farbami/kódmi:
Modrý		
Hnedý		
Žltozelený

-

Neutrálny (N)
Živý (L)
Uzemnenie (

)

Po inštalácii musí zostať zástrčka ľahko prístupná.
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KAPITOLA 6
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OVLÁDACIE PRVKY
A Zásobník pracích prostriedkov
B Ovládací volič časovača a programov s pozíciou OFF
C Tlačidlo voľby teploty
D Tlačidlo voľby otáčok odstredenia
E Tlačidlo Stupeň znečistenia
F Kontrolky tlačidiel
G Tlačidlo Intenzívne pranie
H Tlačidlo Aquaplus
I

Tlačidlo Odloženého štartu

L Tlačilo Voľby programu sušenia
M Tlačidlo Štart
N Kontrolka zamknutých dvierok
O Rukoväť dvierok
P Digitálny displej
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POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV
„Kg DETECTOR
(Funkcia aktívna len pri programoch Bavlna a Syntetická)
Pri každej fáze prania umožňuje „Kg DETECTOR“ monitorovanie
informácií o náplni v bubne. Ak je aktívne „Kg DETECTOR”, počas
prvých 4 minút prania: o nastaví množstva potrebnej vody
-

nastaví množstvo potrebnej vody
zvolí dĺžku pracieho cyklu
ovláda plákanie podľa typu zvolenej látky:
nastavuje rytmus rotácie bubna pre typ pranej látky
rozozná prítomnosť peny, v prípade potreby zvýši množstvo vody
počas plákania
- nastavuje rýchlosť podľa náplne, čím zabráni nevyváženiu.
Týmto spôsobom je funkcia „Kg DETECTOR” schopná zvoliť
najvhodnejší program pre každé individuálne pranie zo stoviek
možných kombinácií prania.
„Kg DETECTOR“ vyhovuje potrebám pre jednoduché použitie
uskutočnením zjednodušenej voľby programu. Používateľ len
zadaním typu vloženej bielizne a stupňa znečistenia dosiahne
dokonale čistú bielizeň a to s najväčším možným stupňom vďaka
odstredeniu, ktoré chráni odev.
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VOLIČ PROGRAMOV S POZÍCIOU OFF

B

OTOČENÍM OVLÁDAČA SA DISPLEJ ROZSVIETI A
ZOBRAZÍ NASTAVENIA PRE ZVOLENÝ PROGRAM.
DNES MÁ VÄČŠINA PRACÍCH PROSTRIEDKOV
ZLEPŠENÝ PRACÍ ÚČINOK PRI NIŽŠEJ TEPLOTE,
ČÍM UMOŽŇUJÚ NIŽŠIE NASTAVENIE TEPLOTY
PROGRAMU, ŠETRIA ENERGIU A ZNIŽUJÚ ZVYŠKY
UHLÍKA V PRÁČKE. TLAČIDLOM VOĽBY TEPLOTY
MÔŽETE NASTAVIŤ VYŠŠIU TEPLOTU. VIĎ TABUĽKU
PROGRAMOV PRE MAXIMÁLNE TEPLOTY PRE KAŽDÝ
PROGRAM.
POZNÁMKA. PRE VYPNUTIE SPOTREBIČA OTOČTE
VOLIČOM PROGRAMOV DO POZÍCIE „OFF“.
Stlačením tlačidla „Start/Pause” spustite zvolený cyklus.
Prací cyklus prebieha s voličom programov nastaveným na určitom
programe, a to až do konca prania.
Práčku vypnete otočením voliča programov do pozície OFF.

POZNÁMKA:
VOLIČ PROGRAMOV MUSÍ BYŤ PO UKONČENÍ PRANIA
VŽDY NASTAVENÝ DO POLOHY OFF, AŽ POTOM
MÔŽETE ZVOLIŤ NOVÝ PROGRAM.

TLAČIDLO „VOĽBA TEPLOTY"

C

Po voľbe programu sa rozsvieti príslušná kontrolka pre zobrazenie
odporúčanej teploty prania.
Tlačidlo voľby teploty môžete použiť na zníženie alebo zvýšenie
teploty zvoleného pracieho cyklu. Každým stlačením tlačidla sa na
kontrolkách teploty zobrazí novo nastavená teplota.
Ak chcete uskutočniť studené pranie, všetky kontrolky musia
zhasnúť.
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TLAČIDLO „VOĽBA OTÁČOK ODSTREDENIA“

D

Cyklus odstredenia je veľmi dôležitý pri odstraňovaní čo
najväčšieho množstva vody z bielizne bez poškodenia látky.
Rýchlosť otáčok odstredenia môžete nastaviť podľa potreby.
Stlačením tohto tlačidla je možné znížiť maximálnu rýchlosť a ak
chcete, cyklus odstredenia je možné zrušiť.
Na aktiváciu cyklu odstredenia stačí len stlačiť tlačidlo, pokým sa
nezobrazí požadovaná rýchlosť odstredenia.
Pre ochranu tkanín nie je možné nastaviť rýchlosť vyššiu
ako je rýchlosť, ktorá sa automaticky stanovuje v okamihu
zvolenia programu.
Rýchlosť odstreďovania je možné zmeniť kedykoľvek, bez
pozastavenia spotrebiča.
POZNÁMKA: SPOTREBIČ JE VYBAVENÝ ŠPECIÁLNYM
ELEKTRONICKÝM ZARIADENÍM, KTORÉ BRÁNI
NEVYVÁŽENIU CYKLU ODSTREDENIA. ZNÍŽENÍM
HLUKU A VIBRÁCIÍ PRÁČKY SA TIEŽ PREDLŽUJE
ŽIVOTNOSŤ PRÁČKY.

TLAČIDLO „STUPEŇ ZNEČISTENIA“

E

Voľbou tohto tlačidla (aktívne len pri programoch Bavlna a
Zmiešané látky) máte na výber z 3 úrovní intenzity prania, v
závislosti od znečistenia bielizne.
Po zvolení programu indikátor automaticky zobrazí stupeň
znečistenia nastavený pre daný program. Voľbou inej úrovne
znečistenia sa rozsvieti príslušný indikátor. Príklad: Použitím
tlačidla pri programe Rýchly môžete zvoliť 14, 30 alebo 44
minútový prací cyklus.

KONTROLKY TLAČIDIEL
Tieto kontrolky sa rozsvietia po stlačení príslušného tlačidla. Ak
zvolíte nejakú možnosť, ktorá nie je kompatibilná so zvoleným
programom, kontrolka najskôr zabliká a potom zhasne.
Tlačidlá možností je možné zvoliť pred stlačením tlačidla
ŠTART.
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F

TLAČIDLO INTENZÍVNE

G

Stlačením tohto tlačidla, ktoré je možné aktivovať len pri cykle
Bavlna, sa aktivujú senzory nového „Sensor" systému. Ovplyvní
zvolenú teplotu, udržujú ju na konštantnej úrovni počas celého
pracieho cyklu a mechanickú funkciu bubna. Bubon sa v kľúčových
momentoch otáča v dvoch rôznych rýchlostiach. Keď prací
prostriedok preniká do bielizne, bubon sa otáča takým spôsobom,
aby sa prostriedok rozmiestnil rovnomerne; počas fázy prania a
plákania sa rýchlosť zvyšuje pre maximalizáciu pracieho účinku.
Vďaka tomuto špeciálnemu systému je účinok pracieho procesu
vyšší BEZ PREDĹŽENIA DOBY PRACIEHO PROGRAMU.

TLAČIDLO „AQUAPLUS”

H

Stlačením tohto tlačidla môžete aktivovať nový špeciálny prací
cyklus v programoch Stálofarebné a Zmiešané látky, vďaka
novému systému Sensor. Táto možnosť ošetruje vlákna bielizne a
stará sa o jemnú pokožku tých, ktorí juj nosia.
Bielizeň sa perie s väčším množstvom vody a to s novou
kombinovanou rotáciou bubna, kde sa voda plní a odčerpáva,
čo ponúka dokonale čistú a vyplákanú bielizeň. Množstvo vody
v práčke sa zvyšuje tak, aby sa úplne rozpustil prací prostriedok,
čo zaistí efektívny prací výsledok. Množstvo vody sa zvyšuje ak
počas procesu plákania pre odstránenie všetkých stôp pracích
prostriedkov z vlákien.
Táto funkcia je navrhnutá hlavne pre osoby s citlivou pokožkou, u
ktorých môže aj nepatrné množstvo pracieho prostriedku spôsobiť
alergickú reakciu.
Odporúčame, aby ste túto funkciu používali aj pri praní detského
oblečenia, praní jemnej bielizne alebo pri praní froté bielizne,
pretože vlákna froté majú väčšiu tendenciu zachytávať prací
prášok. Pre zaistenie najlepších výsledkov pri praní je táto funkcia
vždy aktívna pri programoch Jemná bielizeň a Vlna/Ručné pranie.
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TLAČIDLO „ODLOŽENÝ START“

I

Toto tlačidlo vám umožňuje naprogramovať odložené spustenie
pracieho cyklu až o 24 hodín. Pre odloženie štartu vykonajte
nasledujúci postup: Nastavte požadovaný program. Jedným
stlačením tlačidla ho aktivujete (na displeji sa zobrazí h00) a
opätovným stlačením nastavíte 1 hodinové odloženie (na displeji
sa zobrazí h01); každým ďalším stlačením sa odloženie predĺži o
1 hodinu, až do zobrazenia h24 na displeji, kedy ďalšie stlačenie
tlačidla resetuje odložený štart na nulu.
Potvrďte stlačením tlačidla „ŠTART/PAUZA” (kontrolka na displeji
začne blikať). Spustí sa odpočítavanie a po jeho skončení sa
automaticky spustí nastavený program. Odložený štart je možné
zrušiť nasledujúcim spôsobom: Stlačte a podržte tlačidlo 5 sekúnd,
pokým displej nezobrazí nastavenie pre zvolený program.
Teraz je možné spustiť vopred zvolený program stlačením tlačidla
„ŠTART/PAUZA” alebo ho zrušiť nastavením voliča programov do
pozície OFF a zvoliť iný program.

TLAČIDLO VOĽBY PROGRAMU SUŠENIA
Ak je volič programov nastavený mimo polohu OFF, stlačte tlačidlo
pre voľbu požadovaného programu sušenia; každým stlačením
zabliká svetelná kontrolka, ktorá zobrazuje výsledok
zvoleného typu sušenia.
V prípade, ak pred spustením programu sušenia chcete zvolený
program zrušiť, opakovane stlačte tlačidlo, kým nezhasnú svetelné
kontrolky, alebo vráťte volič programov do polohy OFF.
Ak chcete cyklus zrušiť počas fáze sušenia, podržte tlačidlo na 2
sekundy, kým sa nerozsvieti svetelná kontrolka chladenia; z
dôvodu zvýšenej teploty vo vnútri bubna odporúčame pred
otočením voliča programov späť do polohy OFF a vybratím
bielizne ukončiť cyklus chladenia.
POZNÁMKA:
Nesušte v sušičke nevypranú bielizeň. Bielizeň, ktorá je
znečistená olejom, acetónom, alkoholom, benzínom, petrolejom,
odstraňovačom škvŕn, terpentínom, voskom a odstraňovačom
voskov sa musí vyprať v horúcej vode pridaním extra množstva
pracieho prostriedku pred sušením v sušičke.
V sušičke nesušte bielizeň ako sú penové podložky (latexová
pena), sprchovacie čiapky, vode odolné textílie, pogumované
textílie a odevy alebo vankúše plnené penovými výplňami.
Aviváže alebo podobné prostriedky používajte podľa pokynov
výrobcov týchto prostriedkov.
Záverečná časť cyklu sušenia je bez tepla (cyklus chladenia) pre
zistenie takej teploty bielizne, ktorá ich nepoškodí.
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L

VAROVANIE:
Nikdy nezastavujte sušičku pred dokončením cyklu sušenia,
ak všetky kusy bielizne rýchlo nevyberiete a nerozprestriete
tak, aby sa rozptýlilo teplo.

TLAČIDLO ŠTART
Stlačením spustíte zvolený cyklus.

M

POZNÁMKA: PRACÍ CYKLUS SA SPUSTÍ PO
NIEKOĽKÝCH SEKUNDÁCH OD ŠTARTU. POČAS
PRVÝCH 4 MINÚT PRACIEHO CYKLU KG MODE
(AKTÍVNY LEN PRI PROGRAMOCH PRE BAVLNU
A SYNTETICKÉ) ZVÁŽI BIELIZEŇ A AKTUALIZUJE
MAXIMÁLNU ZOSTÁVAJÚCU DOBU PRANIA NA
DISPLEJI KAŽDÝCH PÄŤ SEKÚND, POKÝM NIE JE
URČENÁ HMOTNOSŤ. POČAS TEJTO FUNKCIE SVIETI
KONTROLKA „KG DETECTOR“.
ZMENA NASTAVENÍ PO SPUSTENÍ PROGRAMU
(POZASTAVENIE)
Stlačte a podržte tlačidlo „ŠTART/PAUZA” na približne 2 sekundy,
blikajúce kontrolky tlačidiel možností a kontrolka zostávajúcej doby
zobrazujú, že práčka je v režime pozastavenia, nastavte podľa
potreby a opätovným stlačením tlačidla „ŠTART/PAUZA“ zrušte
blikanie kontroliek.
Ak chcete pridať alebo vybrať bielizeň počas prania, počkajte 2
minúty, pokým bezpečnostné zariadenie neodomkne dvierka.
Po uskutočnení zmien zatvorte dvierka, stlačte tlačidlo ŠTART a
spotrebič pokračuje od bodu prerušenia.
ZRUŠENIE PROGRAMU
Pre zrušenie programu nastavte volič programov do pozície OFF .
Zvoľte iný program. Resetujte volič programov do pozície OFF.

KONTROLKA UZAMKNUTÝCH DVIEROK

N

Kontrolka „Zamknutých dvierok" svieti, ak sú dvierka úplne
zatvorené a práčka je zapnutá. Po stlačení tlačidla START na
spotrebiči so zatvorenými dvierkami bliká dočasne kontrolka a
potom svieti.
Ak dvierka nie sú zatvorené, kontrolka bliká.
Špeciálne bezpečnostné zariadenie bráni okamžitému otvoreniu
dvierok po skončení pracieho cyklu. Počkajte 2 minúty po skončení
pracieho cyklu a kontrolka zamknutých dvierok prestane blikať
pred otvorením dvierok. Na konci cyklu nastavte volič programov
na OFF.
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RUKOVÄŤ DVIEROK

O

Na otvorenie dvierok otočte rukoväťou podľa obrázka.
DÔLEŽITÉ:
ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE BRÁNI V
OTVORENÍ DVIEROK NA KONCI PRACIEHO/SUŠIACEHO
CYKLU. POČKAJTE 2 MINÚTY PRED OTVORENÍM
DVIEROK.

PLQ
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{









{

1) TEPLOTA PRANIA
Po voľbe programu sa rozsvieti príslušná kontrolka pre
zobrazenie odporúčanej teploty prania. Tlačidlo voľby teploty
môžete použiť na zníženie alebo zvýšenie teploty zvoleného
pracieho cyklu. Každým stlačením tlačidla sa na kontrolkách
teploty zobrazí novo nastavená teplota. Ak chcete vykonať
studené pranie, všetky kontrolky musia zhasnúť.

2

{

Systém indikátorov displeja vám umožňuje neustály prehľad o
stave práčky:

P

Auto



120’ 90’
60’ 30’

Kg
DETECTOR

90 60 40 30 20

{

„DIGITÁLNY“ DISPLEJ



{





Kg
DETECTOR

{

90 60 40 30 20



2) KONTROLKA DVIEROK
Po stlačení tlačidla START/PAUSE kontrolka najskôr bliká a
potom zostane svietiť až do konca prania.
2 minúty po skončení pracieho cyklu kontrolka zhasne pre
indikáciu, že je možné otvoriť dvierka.

9


3) RÝCHLOSŤ OTÁČOK ODSTREDENIA
Po zvolení pracieho programu sa na displeji objaví maximálna
povolená rýchlosť odstreďovania pre daný program. Každým
ďalším stlačením tlačidla voľby otáčok znížite rýchlosť o 100
ot/min. Minimálna rýchlosť je 400 ot/min., alebo je možné
odstredenie úplne vynechať opakovaným stlačením tlačidla.

4) KONTROLKA ODLOŽENÉHO ŠTARTU
Bliká po nastavení odloženého štartu.

{



90
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5

{

5) ČAS CYKLU PRANIA
Pri voľbe programu sa automaticky určí maximálna dĺžka cyklu
pri plnej náplni, ktorá sa môže meniť podľa zvolených možností.
Na základe štandardne náplne spotrebič prepočíta dĺžku
prania, ktorá sa v priebehu pracieho cyklu upraví podľa
objemu a zloženia náplne.
Ak bylo nastavené automatické sušenie, na konci prania sa
zobrazí trvanie požadovaného programu sušenia.

Kg
DETECTO

0 60 40 30 2
hK mm
PP

6

6) KONTROLKA KG DETECTOR
Dostupná pri programoch Bavlna a Syntetická, počas prvých 4
minút cyklu inteligentný senzor zváži bielizeň a nastaví trvanie
cyklu, spotrebu vody a elektrickej energie.

Kg
DETECTOR

60 40 30 20

7) STUPEŇ ZNEČISTENIA
Ak je zvolený program, kontrolka automaticky zobrazí čas
prania pre daný program. Voľbou iného času prania sa rozsvieti
zodpovedajúca kontrolka.

20

20’ 90’
60’ 30’

}

7

8) SVETELNÉ KONTROLKY PROGRAMOV SUŠENIA

Po stlačení tlačidla START sa na displeji ukáže zostávajúci čas
sušenia.
Na základe štandardnej náplne spotrebič prepočíta dĺžku
prania, ktorý sa v priebehu pracieho cyklu upraví podľa
objemu a zloženia náplne.



{

Svetelné kontrolky zobrazujú typ programu sušenia:
Automatické programy:
Voľbou jedného z týchto troch automatických programov sušičky
podľa množstva bielizne a podľa zvoleného typu sušenia vypočíta
čas potrebný na sušenie a stupeň požadovanej zostávajúcej
vlhkosti.

Auto

120’ 90’
60’ 30’

= Program sušenia - extra suchá bielizeň (odporúčané pre
froté, župany a rozmernú bielizeň)
= Program sušenia – bielizeň hotová na uloženie do skrine
= Program sušenia – bielizeň pripravená na žehlenie
UŽITOČNÉ RADY:
Pre malé množstvo pranej bielizne (menej ako 1 kg) alebo pre
mierne vlhkú bielizeň odporúčame použiť 30’ program sušenia.
Vaša sušička po dosiahnutí nastaveného stupňa sušenia dokončí
cyklus automaticky. Ak to nie je skutočne potrebné, pre správnu
funkciu spotrebiča odporúčame fázu sušenia neprerušovať.
Programy s nastaviteľným časom:
120’ - 90’ - 60’ - 30’:
Môžu sa použiť na nastavenie času programov sušenia.
Fáza chladenia
:
Zapne sa v konečnej fáze chladenia, v posledných 10 minútach
každého sušenia.
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KAPITOLA 7

TABUĽKA PROGRAMOV
PROGRAM PRE:
Odolné tkaniny

Volič
Max
programov na: hmot.
kg

5(&200(1'('
Odp.
7(03°C
teplota
&

0$;7(03
Zás. prac.
& tep. prostriedkov
Max.
°C

II





Až
do:
8SWR
90°






Až
do:
8SWR
60°






Až
do:
8SWR
60°






Až
do:
8SWR
40°


Vlna určená pre pranie v práčke





Až
do:
8SWR

40°

Ručné pranie





Až
do:
8SWR
30°


Plákanie







Intenzívne odstredenie







Len vypúšťanie vody











8SWR
Až
do:

40°





8SWR
Až
do:

30°





8SWR
Až
do:

40°

Odolné tkaniny
Zmiešané a syntetické tkaniny
Rýchloprogram 44’





8SWR
Až
do:

40°

Zmiešané, jemné syntetické





Až
do:
8SWR

40°

Zmiešané - Sušenie







Bavlna - Sušenie











8SWR
Až
do:

30°

1)

Bavlna, ľan s predpierkou
Bavlna, zmiešaná odolná, farebná

1)

Zmiešané a syntetické tkaniny

1)

+ Pre

Bavlna, zmiešané a syntetické tkaniny
Veľmi jemné tkaniny

Pre džínsy
Odolné tkaniny
Zmiešané a syntetické tkaniny
Rýchloprogram 14’
Odolné tkaniny
Zmiešané a syntetické tkaniny
Rýchloprogram 30’

Bavlna - Zmiešané
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Jeans
2)

Rapid
14-30-44 Min

Rapid

+

59 Min

I

+

59 Min

G

+ Pre

F

S

Rapid
14-30-44 Min

CIA
PE

LS

CS
RI

D

R

IN

OFF

B
A

Y

Rapid

Jeans

Prečítajte si tieto poznámky
Pri praní veľmi zašpinenej bielizne odporúčame prať max. náplň 4 kg.
Informácie pre skúšobné laboratórium
(norma EN 50229)
Pranie
Použite program ** pre ktorý zvolíte maximálny stupeň znečistenia, maximálnu rýchlosť odstredivky
a teplotu 60 °C.
Tento program odporúčame pri porovnávacích skúškach pri nižšej teplote.
Sušenie
Prvé sušenie uskutočnené s 5 kg (zloženie vloženej bielizne = obliečky a uteráky) voľbou programu
na sušenie bavlny () bielizeň hotová na uloženie do skrine ( ).
Druhé sušenie uskutočnené s 2 kg (zloženie vloženej bielizne = 2 plachty a uteráky) voľbou
programu na sušenie bavlny ( ) bielizeň hotová na uloženie do skrine ( ).
Rýchlosť odstreďovania môže byť taktiež znížená podľa odporúčaní na štítku bielizne alebo pri
veľmi jemných kusoch bielizne môžete odstreďovanie úplne vylúčiť pomocou tlačidla voľby otáčok
odstreďovania.
 Stlačením tlačidla „teplota prania“ je možné prať pri akejkoľvek teplote, ktorá je nižšia ako
maximálna povolená teplota.
* Programy pre automatické sušenie.
1) Pri jednotlivých programoch je možné pomocou tlačidla „stupeň znečistenia“ regulovať čas a
intenzitu prania.
2) Voľbou rýchleho programu „14’-30’-44’”, voličom programov a stlačením tlačidla „STUPEŇ
ZNEČISTENIA“ je možné zvoliť z 3 rýchlych programov s dĺžkou 14, 30 a 44 minút.
Ak máte len malé množstvo bielizne so škvrnami, ktoré vyžadujú použitie odstraňovača škvŕn,
môžete najskôr tieto škvrny odstrániť pomocou príslušného prostriedku v práčke. Nalejte bielidlo
do nádoby pre bielidlo, vložte do priestoru označeného „II“ v zásobníku pracích prostriedkov a
nastavte špeciálny program „PLÁKANIE“ .
Po skončení tejto fázy otočte volič programov do pozície„OFF“, pridajte zvyšok bielizne a
pokračujte štandardným pracím programom.
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KAPITOLA 8

VOĽBA
Pre rôzne typy látok a rôzny stupeň znečistenia ponúka práčka 4
rôzne programové pásma podľa: pracieho cyklu, teploty a dĺžky
cyklu (viď tabuľku pracích programov).
ODOLNÉ LÁTKY
Program je navrhnutý pre maximálne pranie a plákanie, s
intervalmi medzi odstredením, čím zaistí perfektné výsledky
plákania. Konečné odstredenie ponúka najúčinnejšie odstránenie
vody.

ZMIEŠANÉ A SYNTETICKÉ LÁTKY
Hlavné pranie a plákanie ponúka najlepšie výsledky vďaka
rotačným rytmom bubna a hladine vody. Jemné odstredenie zaistí
menšie pokrčenie bielizne.

ŠPECIÁLNE JEMNÉ VLÁKNA
Ide o úplne nový kompletný program prania s cyklom, ktorý sám
reguluje aktívnosť a pauzu programu, prispôsobený predovšetkým
pre pranie veľmi jemných tkanín. Pranie a plákanie budú vykonané
s veľkým množstvom vody pre dosiahnutie najlepších výsledkov.
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+ Pre

PROGRAM PRE VLNU
Vďaka špeciálnemu certifikovanému cyklu WOOLMARK sa
bielizeň vyčistí do hĺbky, pričom je maximálne zachovaná ich
celistvosť. Počas pracieho cyklu sa striedajú intervaly, v ktorých
program pracuje a intervaly jeho prestávky, pričom maximálna
teplota je 40 °C. Končia ho 3 plákania a jemné odstreďovanie.

ŠPECIÁLNY „RUČNÉ PRANIE“
Práčka je vybavená taktiež pracím cyklom pre jemné tkaniny. Tento
cyklus je nazývaný „Ručné pranie“. Program „ručného prania” je
vhodný pre tkaniny, ktoré sa inak perú výhradne ručne. Program
dosiahne maximálnu teplotu 30° C a je zakončený 3 cyklami
plákania a jemným odstredením.

ŠPECIÁLNY PROGRAM „PLÁKANIE”
Tento program vykoná tri plákania s prostredným odstredením (pri
ktorom je možné znížiť otáčky alebo ho úplne vylúčiť). Je možné
ho použiť pre plákanie akéhokoľvek typu látky, napr. použiť popri
ručnom praní.
Tento program je možné použiť taktiež ako cyklus pre bielenie (viď
tabuľku pracích programov).

ŠPECIÁLNY PROGRAM „INTENZÍVNE ODSTREDENIE“
Tento program vykonáva odstreďovanie pri maximálnej rýchlosti
(ktorú je možné prípadne znížiť alebo zrušiť pomocou pomocí
príslušného tlačidla).
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LEN VYPÚŠŤANIE
Program vypúšťania vykoná vypúšťanie vody.

PROGRAM JEANS
Toto je špeciálne navrhnutý program so zachovaním vysokej
kvality prania pre odolné látky ako sú džínsy.
Program dosahuje maximálnu teplotu 40°C, ideálny na odstránenie
nečistôt bez poškodenia elasticity vlákien.

Jeans

RÝCHLY PROGRAM
Rýchly program umožňuje dokončenie pracieho cyklu za 14 minút!
Tento program je vhodný hlavne pre mierne znečistenú bavlnu a
zmiešané látky.
Pomocou tlačidla Stupňa znečistenia pri rýchlom cykle môžete
zvoliť 14, 30 alebo 44 minútový prací cyklus.
Po voľbe rýchleho programu odporúčame použiť len 20%
odporúčaného množstva pracieho prostriedku.
Pre informácie o týchto programoch viď tabuľku programov.
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Rapid
14-30-44 Min

PROGRAM NA PRANIE KOŠIEĽ
Kompletný prací cyklus pre pranie košieľ. Hlavné pranie a plákanie
ponúka najlepšie výsledky vďaka rotáciám bubna a hladine vody.
Maximálna teplota programu je 40 °C a je ukončený 3 fázami
plákania a krátkym odstredením.

SUŠENIE SYNTETICKEJ BIELIZNE
Sušenie zmiešanej bielizne (syntetická/bavlna), syntetická bielizeň.
SUŠENIE BAVLNY
Sušenie bavlnenej, plátenej, konopnej a froté bielizne atď.
59’ RÝCHLY PROGRAM
Kompletný program prania a sušenia s približným trvaním 59’. Je
ideálny na pranie a sušenie bielizne, ktorú si chcete obliecť ihneď.
- Pre malé množstvo pranej bielizne do max. 1,5 kg (napr. 4 košele)
- Pre málo znečistenú bielizeň (bavlna a zmiešaná)

Rapid

+

59 Min

Pre tento program odporúčame znížiť dávku čistiaceho prostriedku
(oproti bežnej dávke).
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KAPITOLA 9

ZÁSOBNÍK PRACÍCH PROSTRIEDKOV
Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený na 3 komory:
- komora označená „I” je pre prostriedok pre predpierku;

✿” je pre špeciálne aditíva, aviváže, škrob,

- komora označená „
bielidlá atď;

- komora označená „II” je určená pre prostriedok na hlavné
pranie.
Ak používate tekuté pracie prostriedky, vložte špeciálnu dodávanú
nádobu do priestoru označeného „II” v zásobníku pracích
prostriedkov. Zaistí to, že tekutý prací prostriedok sa dostane do
bubna v správnej fáze pracieho cyklu.
Túto špeciálnu nádobu musíte vložiť do priestoru označeného „II“
v zásobníku pracích prostriedkov, taktiež ak chcete použiť program
„Plákanie” ako cyklus Bielenia.

POZNÁMKA:
NIEKTORÉ PRACIE PROSTRIEDKY SA ŤAŽKO
ODSTRAŇUJÚ. PRI TÝCHTO ODPORÚČAME POUŽITIE
ŠPECIÁLNEHO DÁVKOVAČA, KTORÝ VLOŽÍTE DO
BUBNA.
POZNÁMKA: TEKUTÉ PRACIE PROSTRIEDKY DÁVAJTE

✿

LEN DO KOMORY OZNAČENEJ „ ”. PRÁČKA JE
NAPROGRAMOVANÁ NA AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE
ADITÍV POČAS KONEČNEJ FÁZY PLÁKANIA PRE
VŠETKY PRACIE CYKLY.
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KAPITOLA 10

SPOTREBIČ
DÔLEŽITÉ:
Pri praní ťažkých pokrývok alebo iných ťažkých predmetov
odporúčame nepoužívať odstredenie.
Ak majú byť v práčke prané vlnené obleky alebo iné predmety
z vlny, musia mať označenie „Možné prať v práčke”.
Dôležité:
Pri triedení bielizne:
- uistite sa, či v nej nie sú kovové predmety, spínacie špendlíky,
špendlíky, kancelárske sponky, mince a pod.).
- zistite, či oblečenie vankúšov, zipsy a háčiky na oblečení sú
zapnuté
- zo záclon odstráňte žabky
- venujte pozornosť štítkom na oblečení.
- ak nájdete zaschnuté škvrny na oblečení, mali by byť
odstránené špeciálnym prostriedkom odporučeným na štítku).
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KAPITOLA 11

UŽITOČNÉ RADY PRE POUŽÍVATEĽA
Pri používaní vášho spotrebiča dbajte na zásady ochrany
životného prostredia a ekonomickej prevádzky.

MAXIMALIZUJTE VEĽKOSŤ NÁPLNE
Najlepšie výsledky pri využití elektrickej energie, vody, pracích
prostriedkov času dosiahnete tým, že budete využívať maximálne
odporúčané dávky na pranie
jednotlivých druhov bielizne.
Až 50% energie ušetríte, keď vyperiete jednu plnú dávku bielizne
namiesto dvoch polovičných náplní.

POTREBUJETE PREDPIERANIE?
Len pre veľmi znečistenú bielizeň!
Ak nebudete používať predpieranie pri mierne alebo stredne
znečistenej bielizne, ušetríte 5 až 15% pracích prostriedkov, času,
vody a elektrickej energie.

JE NEVYHNUTNÉ PRANIE S HORÚCOU VODOU?
Ak škvrny na bielizni vopred odstránite vhodným predpieracím
prostriedkom alebo odstraňovačom škvŕn, nie je nutné prať na
najvyššej teplote. Pri pracom programe na 60°C ušetríte až 50%
energie.
PRED POUŽITÍM PROGRAMU SUŠENIA
Pred programom sušenia si pre zníženie zostatkovej vlhkosti
bielizne zvoľte vysoký počet otáčok. Takým spôsobom ušetríte
značné množstvo energie a vody.
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PRANIE
PREMENLIVÁ KAPACITA
Táto práčka automaticky nastaví výšku hladiny napúšťanej vody
podľa druhu a množstva bielizne. Je tým tiež možné docieliť
individuálny postup prania z hľadiska úspory energie. Systém
znižuje spotrebu energie a značne skracuje čas prania.
PRÍKLAD:
Pre pranie zvlášť jemných tkanín by ste mali použiť špeciálnu
siet’ku.
Predpokladajme, že bielizeň sa skladá z veľmi znečistených
bavlnených odevov (zaschnuté škvrny by mali byť odstránené
špeciálnymi prostriedkami).
Odporúčame neprať spolu dávku bielizne len z tkanín, ktoré
absorbujú vodu, dávka v práčke by mohla byť po namočení veľmi
ťažká.

● Otvorte zásobník pracích prostriedkov P.
● Do zásobníka II dajte 120 g pracieho prostriedku.
● Do komory

✿ dajte 50 ml požadovanej aviváže.

● Zatvorte zásobník pracích prostriedkov (P).
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● Skontrolujte, či je otvorený prívod vody.
● Skontrolujte, či je odtoková hadica na mieste.

VOĽBA PROGRAMU
Viď tabuľku programov pre voľbu najvhodnejšieho.
Otočením voliča programov sa požadovaný program aktivuje.
Displej zobrazí nastavenie pre zvolený program.
Nastavte teplotu vody podľa potreby.
Stlačte tlačidlá možností (ak je to nutné)
Potom stlačte tlačidlo ŠTART. Po stlačení tlačidla ŠTART práčka
spustí zvolený program.
Prací cyklus prebieha s voličom programov nastaveným na určitom
programe, a to až do konca prania.
Upozornenie: Ak by počas prevádzky práčky došlo k výpadku
elektrického prúdu, práčka je vybavená špeciálnou pamäťou, ktorá
zachová zvolené nastavenie a po obnovení elektrického prúdu
práčka spustí program od miesta, v ktorom bol prerušený.
● Na konci programu sa na displeji zobrazí nápis „End“.
● Počkajte, pokým nezhasne kontrolka uzamknutých dvierok (2
minúty od ukončenia programu).
● Vypnete práčku prestavením voliča programov do polohy
vypnutia “OFF”.
● Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
● Po každom použití zastavte prívod vody.
PRI VŠETKÝCH TYPOCH PROGRAMOV SA POZRITE
DO TABUĽKY A VYKONAJTE ČINNOSTI, KTORÉ SÚ TU
POPÍSANÉ.
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KAPITOLA 12

SUŠENIE
NIKDY NESUŠTE BIELIZEŇ Z PENOVEJ GUMY ALEBO Z
HORĽAVEJ LÁTKY.
DÔLEŽITÉ: V TEJTO SUŠIČKE BIELIZNE JE MOŽNÉ
SUŠIŤ LEN ODSTREDENÚ, VO VODE VYPRATÚ
BIELIZEŇ.

DÔLEŽITÉ
Poskytnuté informácie majú všeobecný charakter, optimálne
sušenie si vyžaduje určité skúsenosti. Zo začiatku odporúčame
nastavovať kratšie časy pre Vami požadovaný stupeň sušenia.
Neodporúčame časté sušenie vláknitých textílií, napríklad koberce
alebo s dlhým vláknom, tie by mohli upchať vzduchové kanály.
Voda je odvádzaná do odtokového obvodu, ktorý je utesnený a
preto sa do okolia neuvoľňuje para.
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POZOR:
PO ZAČATÍ CYKLU SUŠENIA NIKDY NEOTVÁRAJTE
DVIERKA, ALE POČKAJTE NA KONIEC FÁZE
CHLADENIA

.

Sušiť je možné len odstredenú bielizeň.
So sušičkou môžete vykonávať dva druhy sušenia:

1) Sušenie bavlnenej, froté, konopnej a podobnej bielizne...
Dôležitá poznámka
Počas fázy sušenia bubon zrýchľuje na vyššiu rýchlosť pre
rozdelenie bielizne a pre optimalizáciu účinku sušenia.

2) Sušenie zmiešanej bielizne (syntetická/bavlnená), syntetická
bielizeň.
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PRÍKLAD POUŽITIA LEN SUŠENIA

0$;
NJ

● Otvorte dvierka.
● Vložte max. 5 kg bielizne, v prípade rozmernej bielizne (napr.
posteľná bielizeň), alebo bielizne, ktorá veľmi saje vodu (napr.
župany alebo džínsy), je vhodné množstvo znížiť.
● Zatvorte dvierka.
● Volič programov nastavte na bavlnu

.

● Zvoľte požadovaný stupeň sušenia.
Medzi dostupnými možnosťami je voľba Extra suchej bielizne
( ), ktorá je ideálna pre uteráky a župany, voľba bielizne
suchej na uloženie (
), pre bielizeň, ktorú nie je potrebné
žehliť a voľba Suchej bielizne na žehlenie (
), po ktorej je
bielizeň pripravená na žehlenie.
Ak si želáte nastaviť čas sušenia, stlačte tlačidlo „Voľba
programu sušenia“, až kým sa nerozsvieti jedna zo svetelených
kontroliek času.

OCHRANNÝ KRYT DVIEROK
Práčka je vybavená ochranným krytom sklenených dvierok, ktoré
sa počas fázy sušenia veľmi ohrievajú.
POZOR:
NEDOTÝKAJTE SA DVIEROK.
● Skontrolujte, či je vodovodný ventil otvorený.
● Skontrolujte, či je odtok v správnej polohe.
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UPOZORNENIE:
NESUŠTE VLNENÚ BIELIZEŇ, BIELIZEŇ SO
ŠPECIÁLNOU VÝPLŇOU (PERINY, BUNDY, ATĎ.
...) JEMNÚ BIELIZEŇ. PRE BIELIZEŇ, KTORÁ SI
NEVYŽADUJE ŽEHLENIE, JE VHODNÉ DODATOČNE
ZNÍŽIŤ MNOŽSTVO.
● Stlačte tlačidlo ŠTART.

● Počas fázy sušenia je volič programov až do konca sušenia
nastavený na symbol

.

● Svetelná kontrolka programu sušenia zostane zapnutá až do
konca fázy chladenia, ktorá bude zobrazená zapnutím svetelnej
kontrolky (
).
Na konci programu sa na displeji zobrazí nápis „END“.

● Počkajte na zhasnutie svetelnej kontrolky blokovania dvierok (2
minúty od ukončenia programu).
Kontrolka „Uzamknutia dvierok“ musí zhasnúť.
● Otočením voliča programov do polohy OFF spotrebič vypnete.
● Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
● Zatvorte vodovodný ventil.
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KAPITOLA 13

AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANIA A
SUŠENIA
UPOZORNENIE: CELÝ CYKLUS SA DÁ USKUTOČNIŤ
LEN S MAX. 4 KG BIELIZNE V SUCHOM STAVE, V
OPAČNOM PRÍPADE VÝSLEDOK SUŠENIA NEBUDE
USPOKOJIVÝ.
Pranie:
Otvorte zásuvku a do jednotlivých priehradiek nalejte prací
prostriedok.
Viď zoznam pracích programov podľa pranej látky (napr. veľmi
znečistená bavlna) a bez stlačenia tlačidla pripravte pranie podľa
popisu:
Program si zvoľte otočením voliča programov, nastavte ho
tak, aby ukazovateľ smeroval na program.
Na displeji sa zobrazia parametre zvoleného programu.
Podľa potreby upravte teplotu prania.
Stlačte tlačidlá doplnkových funkcií (ak ich požadujete).
Skontrolujte, či je vodovodný ventil otvorený.
Skontrolujte, či je odtok v správnej polohe.
Sušenie:
Zvoľte požadovaný stupeň sušenia. Medzi dostupnými
možnosťami je voľba Extra suchej bielizne ( ), ktorá je ideálna
pre uteráky a župany, voľba bielizne suchej na uloženie (
), pre
bielizeň, ktorú nie je potrebné žehliť, a voľba suchej bielizne na
žehlenie (
), po ktorej je bielizeň pripravená na žehlenie.

37

Ak chcete nastaviť čas sušenia, stlačte tlačidlo „Voľba programu
sušenia” až kým sa nerozsvieti jedna zo svetelných kontroliek
času.
Stlačte tlačidlo „Start/Pause“.
Program sa spustí. Počas cyklu prania je volič programov až do
konca prania nastavený na zvolenom programe.
Na konci prania displej zobrazí informáciu o zostávajúcom čase
sušenia.
Následne sušička vykoná celý program sušenia.
Svetelná kontrolka programu sušenia zostane zapnutá až do
konca fázy chladenia, ktorá bude indikovaná zapnutím svetelnej
kontrolky (
).
Na konci programu sa na displeji zobrazí nápis „END“.
Počkajte na zhasnutie svetelnej kontrolky blokovania dvierok (2
minúty od ukončenia programu).
Otočením voliča programov do polohy OFF vypnete práčku.
Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
Zatvorte vodovodný ventil.
TABUĽKA ČASU SUŠENIA
PROGRAM

Extra
Do skrine
Na žehlenie

BAVLNA

ZMIEŠANÁ

Min 1 kg

Max 5 kg

Min 1 kg

Max 3,5 kg

od 30’

do 230’

od 30’

do 170’

od 30’

do 220’

od 30’

do 150’

od 30’

do 170’

od 30’

do 80’

Na základe štandardnej náplne spotrebič prepočíta dĺžku prania, ktorá sa v priebeh pracieho cyklu
upraví podľa objemu a zloženia náplne.
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KAPITOLA 14

ČISTENIE A ÚDRŽBA
Na čistenie práčky zvonku nepoužívajte abrazívne prostriedky,
alkohol a rozpúšťadlá. Stačí použiť vlhkú utierku.
Práčka vyžaduje len minimálnu údržbu:
● Čistenie zásobníka pracích prostriedkov.
● Čistenie filtra.
● Odpojenie pri dlhodobom nepoužívaní práčky.

ČISTENIE ZÁSOBNÍKA PRACÍCH PROSTRIEDKOV
Aj keď to nie je nevyhnutné, odporúčame občas vyčistiť zásobník
prášku na pranie, bieliacich prostriedkov a aviváže.
Jemne vytiahnite zásobník pracích prostriedkov.
Vyčistite vodou.
Zasuňte zásobník späť na miesto.
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ČISTENIE FILTRA
Práčka je vybavená špeciálnym filtrom, ktorý zachytáva veľké
predmety, ktoré by mohli upchať odtok, napríklad mince, gombíky,
a pod., ktorý je možné ľahko vybrať. Postup čistenia filtra je
nasledujúci:
● Pred odskrutkovaním filtra sa odporúča položiť pod filter savú
látku pre zachytenie zvyškovej vody, ktorá po vybratí filtra
vytečie.
● Otočte filter proti smeru hodín tak, aby zostal vo zvislej polohe.
● Vyberte a vyčistite.
● Po vyčistení ho pripevnite späť v smere hodinových ručičiek.
Potom postupujte opačne ako pri demontáži.

ODPOJENIE ALEBO DLHODOBÉ ODSTAVENIE
Ak práčku premiestňujete alebo nepoužívate dlhší čas a ak práčka
stojí v nevykurovanej miestnosti, je nutné vopred vypustiť vodu z
hadíc.
Spotrebič musí byť odpojený od siete a vypnutý. Potrebujete
misku. Uvoľnite odtokovú hadici zo svorky a znížte ju nad misku,
pokým nevytečie voda.
Opakujte rovnaký postup pre prívodnú hadicu.
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KAPITOLA 15
Problém

Príčina

Možné riešenie

1. Nefunguje žiadny program.

Zástrčka nie je v zásuvke.

Pripojte zástrčku.

Nie je zapnutý hlavný spínač.

Zapnite hlavný spínač.

Výpadok el. prúdu.

Skontrolujte.

Vypálená poistka domovej
inštalácie.

Skontrolujte

Otvorené dvierka práčky.

Zatvorte dvierka.

Viď Príčina 1.

Skontrolujte.

Zatvorený prívodný ventil.

Otvorte prívodní ventil.

Časovač nie je nastavený
správne.

Nastavte časovač do správnej
pozície.

Ohnutá odtoková hadica.

Vyrovnajte odtokovú hadicu.

Cudzí predmet blokuje filter.

Skontrolujte filter.

4. Voda na podlahe okolo
práčky.

Netesnosť medzi ventilom a
prívodnou hadicou.

Vymeňte tesnenie a utiahnite
hadicu.

5. Neodstreďuje.

Práčka ešte nevypustila vodu.

Počkajte niekoľko minút, pokým
vypustí vodu.

Nastavenie „Bez odstredenia“
(len pri niektorých modeloch).

Otočte volič programov na
odstredenie.

Práčka nestojí rovno.

Nastavte pomocou nožičiek.

Neodstránili ste prepravné
poistky.

Odstráňte prepravné poistky.

Bielizeň nie je rovnomerne
rozložená.

Rozložte bielizeň rovnomerne.

2. Nenapúšťa sa voda.

3. Nevypúšťa vodu.

6. Silné vibrácie počas
odstredenia.

7. Na displeji sa zobrazí
porucha 0, 1, 5, 7, 8, 9.

-

Kontaktujte servis.

8. Na displeji sa zobrazí
porucha 2

Nenapúšťa sa voda.

Skontrolujte dodávku vody.

9. Na displeji sa zobrazí
porucha 3.

Nie je možné odčerpať vodu.

Skontrolujte odtok vody.
Skontrolujte, či ni je odtoková
hadica zalomená.

10. Na displeji sa zobrazí
porucha 4.

Práčka je preplnená vodou.

Zastavte prívod vody do práčky.
Kontaktujte servis.

Odporúčanie
Počas fázy sušenia bubon zrýchli na vyššie otáčky pre rozloženie bielizne a optimalizáciu
výkonu sušenia.
Ak porucha pretrváva, kontaktujte servisné stredisko Candy. Pre urýchlenie zásahu uveďte model
práčky, nájdete ho na štítku práčky alebo v záručnom liste.
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Dôležité:
1 Použitie ekologických bezfosfátových pracích práškov môže mať vplyv na:
- Odtekajúca voda po plákaní môže byť chladnejšia vďaka prítomnosti zeolitov v zmesi. Neovplyvní
to účinnosť plákania.
- Na záver prania sa na bielizni môže objaviť biely prášok (zeolity). Tento však na ňom nezostane a
neovplyvní farbu bielizne.
- Vo vode vypúšťanej po poslednom plákaní sa môže objaviť pena, ktorá neznamená, že by
bielizeň bola nedokonale vyplákaná.
- Neionizujúci povrch - aktívne častice, súčasť pracích práškov, sa často odstraňujú horšie a
niekedy sa objavujú ako zvyšky peny na bielizni.
- Ďalšie plákanie ich neodstráni.
2 Ak práčka nefunguje a poruchy uvedené v tabuľke nie je možné odstrániť, kontaktujte odborný
servis Candy.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za tlačové chyby v tomto návode. Ďalej si výrobca
vyhradzuje právo vykonať potrebné zmeny na svojich výrobkoch, ktoré nemajú vplyv na ich základnú
charakteristiku.
Odporúčania o použití pracích prostriedkov pri rôznych teplotách
Pri praní veľmi znečistenej bielizne odporúčame použiť programy pre bavlnu s teplotou 60°C a vyššou
a bežný prací prostriedok, ktorý obsahuje bieliace prostriedky, ktoré pri stredných/vysokých teplotách
ponúkajú skvelé výsledky. Pre pranie medzi 40°C a 60°C musí byť typ pracieho prostriedku vhodný
pre typu látky a stupeň znečistenia. Bežné prášky sú vhodné pre „biele“ alebo stálofarebné látky s
vysokým stupňom znečistenia, zatiaľ čo tekuté prostriedky alebo „prostriedky na ochranu farby” sú
vhodné pre farebné látky s nízkym stupňom znečistenia. Pre pranie pri teplotách do 40°C odporúčame
použitie tekutých pracích prostriedkov alebo prostriedkov špeciálne určených pre pranie pri nízkej
teplote. Pre pranie vlny alebo hodvábu používajte len prostriedky určené pre tieto látky. Ohľadom
dávkovacieho množstva si prečítajte pokyny na obale pracieho prostriedku.
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POKYNY K
MONTÁŽI
DVIEROK
Vyvŕtajte otvory vo dvierkach
pomocou šablóny podľa
obrázka 1 pre montáž závesov
a magnetu na pravej alebo
ľavej strane podľa požiadaviek.
Pozícia závesov sa týka hornej
strany.

A
$
4x
[

C
&

1x
[

G
*

2x
[
Naskrutkujte závesy na miesto
pomocou 4 skrutiek (A).
Naskrutkujte magnet (B)
pomocou skrutky (C).

4x
[

L
/

Solo per
6RORSHU
alcuni modelli
DOFXQLPRGHOOL
Disponible sur certains
'LVSRQLEOHVXUFHUWDLQV
modèles uniquement
PRGqOHVXQLTXHPHQW
Sólo algunos modelos
6yORDOJXQRVPRGHORV
Alleen op bepaalde
7\ONRZQLHNWyU\FK
modellen
PRGHODFK
Only available on certain
2QO\DYDLODEOHRQFHUWDLQ
models
PRGHOV
Nur bei einigen Modellen
1XUEHLHLQLJHQ0RGHOOHQ
Apenas disponível em
$SHQDVGLVSRQtYHOHP
alguns modelos
DOJXQVPRGHORV

Namontujte diely (D) na pravú
alebo ľavú stranu, podľa
požiadaviek. Umiestnite
gumové podložky pod plátok a
naskrutkujte na miesto skrutkou
(G).
Nacvaknite krytku (H) v spodnej
pozícii.
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Namontujte dvierka so závesmi
naskrutkovaním skrutkami (L)
na prednú stranu práčky.
POZNÁMKA: namontujte
dvierka tak, aby sa otvárali
vľavo, rovnakým smerom ako
dvierka spotrebiča pre viac
miesta na naplnenie bielizne.

Zasuňte práčku do otvoru
zodpovedajúcej veľkosti.
Môžete použiť spodný sokel.

Štyri nastaviteľné nožičky
umožňujú nastavenie
výšky spotrebiča od 820
mm (uvoľnením matíc a
nahradením 5 mm matíc) po
max. 840 mm zdvihnutím a
zaistením nožičky k základni
práčky.
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Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za tlačové chyby v tomto
návode. Ďalej si výrobca vyhradzuje právo vykonať potrebné
zmeny na svojich výrobkoch, ktoré nemajú vplyv na ich základnú
charakteristiku.
Tento elektrospotrebič je označený podľa európskej smernice
2002/96/CE o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení
(WEEE). Uistite sa, že bol tento výrobok zlikvidovaný správne,
pomôžete tým vyhnúť sa prípadným negatívnym vplyvom na
životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli nastať v prípade
chybného zaobchádzania s výrobkom po ukončení jeho životnosti.
Symbol na výrobku znamená, že s týmto spotrebičom nie je
možné zaobchádzať ako s bežným domácim odpadom. Musí
byť odovzdaný na najbližšom zbernom mieste na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení a likvidácia musí byť
vykonaná v súlade s platnými predpismi pre životné prostredie,
ktoré sa týkajú likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie o
zaobchádzaní a recyklácii tohto výrobku dostanete na príslušnom
úrade verejnej správy (odbor ekológie a životného prostredia)
alebo u vášho poskytovateľa služieb zvozu odpadu alebo v
obchode, kde ste výrobok zakúpili.
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