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Vaše nová pra ka se suši kou

Rozhodli jste se pro pra ku se suši kou zna ky Siemens. 
V nujte prosím n kolik minut p e tení a seznámení se 
s přednostmi aší pra ky se suši kou.
Aby byla zaru ena vysoká kvalita zna ky Siemens  byla u 
každé pra ky se suši kou, která opouští náš závod, pe liv  
p ezkoušena její funkce a bezvadný stav.
Další informace k našim výrobk m, náhradním díl m 
a servisu najdete na našich internetových stránkách 

nebo se obra te na naše servisní st ediska.  Popisuje-li návod 
k použití a instalaci r zné modely, bude na odpovídajících 
místech upozorn no na rozdíly.

Pra ku se suši kou uve te do provozu až po p e tení tohoto 
návodu k použití a instalaci.

www.siemens-home.com/cz
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Všeobecné bezpe nostní pokyny 

P edpokládané použití
– Pouze pro soukromé domácí použití.
– Pra ka-suši ka je vhodná pro praní textilií nebo ru n  pratelné vlny

v prací vod  a pro sušení t chto textilií.
–  je vhodný pro provoz se studenou vodovodní vodou a b žn

dostupnými pracími prost edky a aviváž , které jsou vhodné
pro používání v pra ce-suši ce.

– P i dávkování všech pracích prost edk , aviváží a isticích prost edk
vždy postupujte podle pokyn  výrobce.

– Pra ku-suši ku mohou obsluhovat d ti od v ku 8 let, osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
a osoby bez p íslušné zkušenosti nebo znalosti, jsou-li pod dohledem
nebo byly zaškoleny odpov dnou osobou.

– D ti nesm jí provád t išt ní nebo údržbu bez dohledu.
– Držte domácí zví ata mimo dosah pra ky-suši ky.
– Pra ku-suši ku instalujte a provozujte v místnosti, která má odtok.

Tato pra ka se suši kou spl uje p íslušná bezpe nostní ustanovení. 

Elektrická bezpe nost
Varování
Nebezpe í ohrožení života!
Nebezpe í úrazu elektrickým proudem.
– P i vytahování elektrické zástr ky vždy tahejte za samotnou

zástr ku a nikoli za kabel, aby nedošlo k jeho poškození.
– Nikdy se nedotýkejte zástr ky mokrýma rukama.

Nebezpe í zran ní
Varování
Nebezpe í zran ní!
– P i zvedání pra ky-suši ky za vy nívající ásti (nap . dví ka

pra ky-suši ky) se mohou tyto ásti ulomit a zp sobit
zran ní.

– Nezvedejte pra ku za vy nívající ásti.
– Stoupáte-li na pra ku-suši ku, m že horní ást prasknout

a zp sobit zran ní.
– Nestoupejte na pra ku-suši ku.
– Opíráte-li se o otev ená dví ka, m že se pra ka-suši ka

p evrhnout a zp sobit zran ní.
– Neopírejte se o otev ená dví ka pra ky-suši ky.
– Saháte-li do otá ejícího se bubnu, m žete si poranit ruce.
– Nechytejte otá ející se buben. Po kejte, až se buben

p estane otá et.

Varování
Nebezpe í opa ení!
– P i praní za vysokých teplot se m žete opa it, dotknete-li se

horké vody z pra ky (nap . p i vypoušt ní horké vody
z pra ky do umyvadla).

– Nedotýkejte se horké vody z pra ky.
– P i p erušení sušicího programu mohou být pra ka-suši ka

a prádlo horké. Zvolte možnost sušení  nebo šetrné
sušení  a vyberte 15minutový as sušení, b hem kterého
se prádlo ochladí. Poté prádlo vyjm te.
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Bezpe nost d tí
Varování
Nebezpe í ohrožení života!
Hrají-li si d ti s pra kou-suši kou, mohou se vystavit 
nebezpe ným situacím nebo se  zranit.
– Nenechávejte d ti poblíž pra ky-suši ky bez dozoru.
– Nenechávejte d ti hrát si s pra kou-suši kou.

Varování
Nebezpe í ohrožení života!
D ti se mohou uzav ít v  a udusit se. U
nepoužívaných :
– Vytáhn te elektrickou zástr ku.
– Odpojte elektrický kabel a zlikvidujte jej spole n  se

zástr kou.
– Zlikvidujte pojistku na dví kách pra ky-suši ky.

Varování
Nebezpe í udušení!
D ti se mohou p i hraní zamotat do balení/fólie a balicích 
sou ástí nebo si je  p etáhnout p es hlavu a udusit 
se. Uchovávejte obaly, plastové fólie a sou ásti balení 
mimo dosah d tí.

Varování
Nebezpe í otravy!
Prací prost edky a aviváž mohou p i požití zp sobit otravu 
nebo p i dotyku podrážení o í/k že. 
Uchovávejte prací prost edky a aviváž mimo dosah d tí.

Varování
Podrážd ní o í/k že!
Kontakt s pracími prost edky a aviváží m že zp sobit 
podrážd ní o í nebo k že. 
Uchovávejte prací prost edky a aviváž mimo dosah d tí.

Varování
Nebezpe í zran ní!
P i praní za vysokých teplot je sklo na dví kách pra ky 
horké. 
Zabra te d tem v dotyku horkých dví ek.
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Ochrana životního prost edí/pokyny 
pro úsporu 

– Rozt i te r zné materiály obalu a odevzdejte je v nejbližší sb rn .
– Využívejte maximální množství prádla pro p íslušný program.
– Normáln  zašpin né prádlo perte bez p edpírky.
– Místo Cottons  (Bavlna) 90 °C zvolte program Cottons Eco

(Bavlna eko) 60 °C –> strana 14.
Srovnatelné vyprání s výrazn  nižší spot ebou energie.

– Prací prost edky dávkujte podle údaj  výrobce a tvrdosti vody.
– Pokud budete prádlo následn  sušit v suši ce, rychlost odst e ování

zvolte podle návodu výrobce suši ky.

WEEE
Balení zlikvidujte ekologicky p ijatelným zp sobem.

 byl ozna en podle Sm rnice 2012/19/EU o odpadních 
elektrických a elektronických za ízeních (OEEZ). Sm rnice stanoví 
rámec pro vracení a recyklaci vy azených spot ebi  a platí v celé 
Evrop .
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Vaše nová pra ka se suši kou 

Popis pra ky se 
suši kou

Pra ka se suši kou skýtá 
3 možnosti použití –> strana 18:

– samostatné praní,
– samostatné sušení,
– praní a sušení spole n .

P i spole ném programu pro praní a sušení se bez další obsluhy p echází 
z procesu praní na proces sušení.

Sušení probíhá na principu kondenzace. Voda, která kondenzací p i suše-
ní vzniká, odtéká odtokovou hadicí do umyvadla.

Pozor! P ívodní hadice a odtoková hadice musí být b hem praní a sušení 
správn  upevn né –> strana 29. P ívod vody musí být otev ený.

Bezpe nostní za ízení brání otev ení dví ek b hem provozu.

P ed otev ením
P esv d te se, že v bubnu nez stala žádná voda a že se buben nehýbe.

Nouzové odblokování
P i výpadku proudu lze dví ka mechanicky odblokovat –> strana 24.

Dví ka
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Ovládací panel

Kontrolky
Indikují zvolená nastavení:
– teploty:  - 90 °C
– rychlosti odst e ování:

- 1 400 ot /min
– voleb/signálu

Displej
Zobrazuje zvolená nastavení (nap . rychlost odst e ování, dobu 
sušení) a dále postup a stav programu.

Postup programu

  

P edpírka, hlavní praní, máchání,  záv re né 
odst e ování, sušení.

Volby pro sušení
     + 

asované sušení, vlhké - vhodné pro žehlení, 
suché do sk ín , extra suché.

Pomocné ukazatele

 
  kg  

Zbývající doba, spušt ní programu, d tská 
pojistka, vypláchnutí ne istot, doporu ené 

množství prádla.

Kontrolka Displej

Volby pro praní a sušení –> strana 16.
– C° (Teplota): individuální nastavení teploty praní.
–  Spin (Rychlost odst e ování): individuální nastave-

ní rychlosti odst e ování.
– Option Tla ítko (volby): nastavení voleb.
– Select (nastavení): aktivace/deaktivace zvolených

voleb.
–  Delay (Zbývající doba): odložení spušt ní progra-

mu.
–  Dry (Sušení): nastavení voleb pro sušení.

Start/Pause (Start/pauza):
Pro spušt ní a zastavení pracích program  –> strana 17.

Tla ítka

Voli  program  –> strana 14.
Pro zapnutí a vypnutí pra ky se 
suši kou a pro volbu programu. Lze 
jím otá et ob ma sm ry. B hem 
praní/sušení nem te nastavení 
voli e program .

Voli  program
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P ed prvním praním 
P ed opušt ním výrobního závodu byla pra ka se suši kou p ezkoušena. 
Abyste odstranili zbytky vody z kontrolního praní, nechte poprvé 
prob hnout prací cyklus bez prádla.

Zkontrolujte, zda byly odstran ny p epravní pojistky na zadní stran  
pra ky se suši kou –> strana 27.
Nevkládejte prádlo.
Zav ete dví ka.
Otev ete p ívod vody.
Vytáhn te násypku na prací prost edky.
Do komory II napl te ½ odm rky pracího prost edku –> strana 12.

Nepoužívejte prací prost edek na vlnu ani na jemné prádlo (tvorba p ny).

Zav ete násypku na prací prost edky.
Voli  program  nastavte na program 60 °C.
Stiskn te tla ítko Start/Pause (start/pauza).
Po skon ení programu nastavte voli  program  na Off (vyp.).
Otev ete dví ka.

Dví ka nechte otev ená, aby vnit ek pra ky vyschl.

i

i
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P íprava a t íd ní prádla

T íd ní prádla p ed 
praním

– Bílé a barevné prádlo perte zvláš .
–  byste nem li prát nezaobroubené nebo natržené prádlo,

protože by se mohlo rozt epit.
– P i nedodržení symbol  ohledn  údržby textilií m že dojít k poškození

prádla.

Perte pouze prádlo s následujícími visa kami: 

Prádlo se symbolem ohledn  údržby neperte v pra ce se 
suši kou.

T íd ní prádla 
p ed sušením

Sušte pouze prádlo, které je ozna ené upozorn ním „lze sušit v suši ce“ 
nebo následujícími symboly ohledn  údržby:

V pra ce se suši kou nesušte následující textilie:
– Prádlo se symbolem ohledn  údržby - nelze sušit v suši ce.
– Neprodyšné textilie (nap . pogumované textilie).
– Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) - poma kání!
– Nevyždímané prádlo - velká spot eba energie!
– Vlna nebo textilie s podílem vlny.

P íprava prádla p ed 
praním

Volné p edm ty, které nejsou sou ástí prádla (nap . mince, kancelá ské 
svorky, jehly, h ebíky), mohou poškodit prádlo nebo sou ásti pra ky se 
suši kou (nap .buben).

Vyprázdn te kapsy.
Kartá kem odstra te písek z kapes a záhyb .
P íp. p edem ošet ete skvrny.
Zav ete zipy, zapn te knoflíky na povle ení.
Záclonové žabky odstra te nebo je zavažte do sí ky i sá ku.
V sí ce na prádlo/povlaku na polštá  perte:
– jemné prádlo, nap . pun ochy, záclony,
– kousky drobného prádla, nap . ponožky nebo kapesníky,
– podprsenky s odd litelnými ramínky (ramínka se mohou p i praní

uvolnit a zp sobit škodu).
Kalhoty, trikotáž a tkané textilie, nap . trikotové prádlo, tri ka nebo 
svet íky oto te naruby.

Rozt i te prádlo 
podle údaj  na 
visa kách

Visa ka Druh prádla

vyvá ka 90 °C

barevné prádlo 60 °C, 40 °C, 30 °C

nema kavé 60 °C, 40 °C, 30 °C

hedvábí, které lze prát v ruce i v pra ce, 40 °C,
30 °C, studená voda

Rozt i te prádlo 
podle údaj  na 
visa kách Visa ka Druh prádla

sušení s normální teplotou

sušení s nízkou teplotou (šetrné sušení)
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P íprava prádla p ed 
sušením

Sušte výhradn  vyprané, vymáchané a odst ed né textilie.
I nema kavé prádlo nechte p ed sušením odst edit.
Prádlo rozt i te podle druhu látky a požadovaného stupn  sušení, aby 
bylo zaru eno rovnom rné sušení.

Vložení prádla 
P ed vložením prádla do pra ky se suši kou zkontrolujte, zda se v bubnu 
nenacházejí n jaké p edm ty nebo domácí zví ata.

Nebezpe í výbuchu! Kusy prádla, které byly p edem ošet ené pracími 
prost edky obsahujícími rozpoušt dla, nap . solí na skvrny nebo 
prost edky na odstra ování skvrn, je nutné p ed vložením do pra ky se 
suši kou d kladn  vymáchat v ruce, jinak hrozí nebezpe í výbuchu!

Prádlo rozložte a voln  vložte do bubnu. Smíchejte malé a velké kusy 
prádla.
Dodržujte maximální množství prádla, 
tabulka s programy –> strana 31.
Nep isk ípn te prádlo mezi dví ka a gumové t sn ní.
Zav ete dví ka tak, aby slyšiteln  zasko ila.
Odm te a napl te prací a ošet ovací prost edek pro samostatný prací 
program nebo pro prací a sušicí program.
Otev ete p ívod vody.
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Prací a ošet ovací prost edky

Násypka na prací 
prost edky 

Násypka na prací prost edky je rozd lená do t í komor.

Komora I  : prací prost edek pro p edpírku. 
Komora II : prací prost edek pro hlavní praní.
Komora : tekuté p ídavné prost edky jako škrob nebo aviváž. 
P ídavné prost edky se automaticky spláchnou b hem posledního 
máchání.

– Dodržujte maximální plnicí množství, jinak se komora  vyprázdní p íliš
brzy.

– Husté p ídavné prost edky z e te vodou, abyste zabránili ucpání.

Vložku pro tekuté prací prost edky je nutno nasadit p ed použitím 
tekutého pracího prost edku.

Za tímto ú elem:

Až nadoraz vytáhn te násypku na prací prost edky.
Zatla te na místo ozna ené PUSH a násypku na prací prost edky 
vyjm te.
Vložku v komo e II vytáhn te až nadoraz dop edu a zatla te dol .
Nasa te násypku na prací prost edky.

Odstra ova e vodního kamene lze plnit podle informací výrobce do 
komor I a II. Nejprve p idejte prací prost edek a poté odstra ova  
vodního kamene.

Prací a ošet ovací 
prost edky 

Nebezpe í otravy!
Prací a ošet ovací prost edky uchovávejte mimo dosah d tí.

Nebezpe í poleptání!
Bu te opatrní p i otevírání násypky na prací prost edky! V násypce se 
mohou ješt  nacházet zbytky pracího prost edku!

Prací prost edek dávkujte podle:

– tvrdosti vody (Informaci o tvrdosti vody ám sd lí p íslušná vodárna.),
– množství prádla,
– údaj  výrobce pracího prost edku,
– míry zašpin ní.

Správným dávkováním se snižuje zatížení životního prost edí a dosahuje 
dobrého výsledku praní.

Pro programy na vlnu používejte pouze ph-neutrální prací prost edky na 
vlnu.

Odstra ova  vodního kamene

i

i
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Normáln  zašpin né prádlo

Nastavte program.
Nevolte p edpírku –> strana 16.
Celé množství pracího prost edku podle pokynu výrobce napl te do 
komory II násypky na prací prost edky.

Siln  zašpin né prádlo

Nastavte program.
Zvolte p edpírku –> strana 16.
1/4 doporu eného množství pracího prost edku napl te do komory I 
násypky na prací prost edky a 3/4 pracího prost edku do komory II.

Tekuté prací prost edky používejte pouze pro hlavní prací proces bez 
p edpírky.

Za tímto ú elem:

Doporu ené množství pracího prost edku napl te do odm rky 
tekutého pracího prost edku a dejte p ímo do bubnu.

nebo

Po sklopení vložky pro tekuté prací  do 
komory II násypky na prací prost edky.

Stupnice na vložce pro tekuté prací prost edky pomáhá p i dávkování 
tekutého pracího prost edku.

Pokud komoru II použijete pro prací prášek, je nutné 
vložku pro tekuté prací prost edky  odklopit nahoru.

Dávkování pracího 
prost edku

Dávkování tekutého pracího 
prost edku

i

i
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Programy

Voli  program
Programy se nastavují pomocí voli e program .

Na displeji se zobrazuje zbývající doba do konce program  
a doporu ené množství prádla.

Prací programy*

* Podle modelu

Cottons  (Bavlna)
Program vhodný pro odolné textilie, bavln né nebo ln né textilie 
s možností vyvá ky.

– barevné prádlo do 60 °C
– bílé prádlo 60 °C až 90 °C

Cottons Eco  (Bavlna eko)
Prací program pro nejlepší výsledek praní p i minimální spot eb  energie 
a vody.

Easy Care  (nema kavé prádlo)
Prací program pro mén  odolné textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo 
sm sových tkanin. Doporu ujeme prádlo rozt ídit podle barev.

Delicate/Silk  (jemné/hedvábí)
Šetrný program pro choulostivé prací textilie, nap . z hedvábí, saténu, syn-
tetických nebo sm sových tkanin (nap . záclony). Šetrné odst e ování 
mezi jednotlivým mácháním a snížená rychlost záv re ného odst e ová-
ní.

Wool  (vlna)
Vlna vlivem tepla, vlhkosti a pohybu plstnatí. Program na vlnu tyto vlast-
nosti zohled uje a používá optimální zp sob šetrného pohybu.

Program vhodný pro textilie z vlny nebo s podílem vlny vhodné pro ru ní 
praní nebo pro praní v pra ce.

Super 15’  (super 15')
Krátký prací program pro mírn  zašpin né nema kavé textilie z bavlny, 
lnu, syntetických a sm sových tkanin. Program vhodný pro osv žení 
prádla nebo vyprání nových textilií p ed prvním nošením. Doba trvání 
programu iní 15 min.

   Mix (mix)
Pro praní sm si prádla z r zných odolných a nema kavých textilií.

 Outdoor (sportovní prádlo)
Pro praní funk ních a sportovních od v  z mikrovlákna a syntetiky. Od vy 
jsou mén  zma kané. P ídavné máchání.

i
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Prací programy*

* Podle modelu

 Shirts/Business (košile/business)
Nežehlivé košile z bavlny, lnu, syntetických nebo sm sových tkanin.

 Night wash (no ní praní)
Mimo ádn  tichý prací program s redukovaným záv re ným odst e ová-
ním.

Režim Sleep Po skon ení programu displej zhasne a m že být znovu akti-
vován stisknutím libovolného tla ítka.

Sušicí programy
Intensive Dry (intenzivní sušení)

Intenzivní sušení  pro (odolné textilie) p i 90 °C.

Low Heat Dry (jemné sušení)
Šetrné sušení pro (nema kavé textilie) p i 60 °C.

Zvláštní programy
 Fluff Clean (vypláchnutí ne istot)

Buben musí být prázdný.

Tento program se spouští, aby se sušicí okruh zbavil p ípadných usaze-
ných ne istot (nap . vláken). Pra ka se suši kou sušení indikuje blikajícím 
symbolem (Vypláchnutí ne istot) na displeji, že je nutné spustit pro-
gram. Elektronické po itadlo cykl  se poté automaticky resetuje. Symbol 

 (vypláchnutí ne istot) zhasne po skon ení programu.

Pro spušt ní programu  Fluff Clean (vypláchnutí ne istot) postupujte
následovn :

Zkontrolujte, zda je buben zcela prázdný a zav ete dví ka.
Voli  program  nastavte na  Fluff Clean (vypláchnutí ne istot).
Stiskn te tla ítko Start/Pause (start/pauza).

Program  Fluff Clean (vypláchnutí ne istot) lze spustit kdykoli, i
pokud k tomu  nevyzývá.

Rinse   + Spin  (máchání + odst e ování):
P ídavný máchací proces s následovným odst e ováním. Pokud chcete 
prádlo vyjmout nevyždímané, nastavte rychlost odst e ování p ed spušt -
ním programu na  (stop po máchání)  –> strana 16.

Empty  + Spin  (od erpání + odst e ování):
Od erpání máchací vody po programech s (stop po máchání) –
> strana 16.

Voli  program  nastavte na Empty  + Spin  (od erpání + odst e-
ování).

Nastavte rychlost odst e ování na  (stop po máchání).
Stiskn te tla ítko Start/Pause (start/pauza).

nebo

Od erpání a odst e ování s požadovanou rychlostí odst e ování:

Voli  program  nastavte na Empty  + Spin  (od erpání + odst e-
ování).

Stiskn te tla ítko  Spin (odst e ování) tolikrát, dokud nebude 
nastavená požadovaná rychlost odst e ování.
Stiskn te tla ítko Start/Pause (start/pauza).

i

i
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Volby pro praní a sušení  

Tla ítko teplota °C 
U každého programu lze individuáln  nastavit teplotu. 
Za tímto ú elem stiskn te tla ítko °C (teplota) tolikrát, dokud se 
nezobrazí požadovaná teplota.

Tla ítko rychlost 
odst e ování   Spin

U každého programu lze individuáln  nastavit rychlost odst e ování.
Za tímto ú elem stiskn te tla ítko  Spin (odst e ování) tolikrát, dokud 
se nezobrazí požadovaná rychlost odst e ování.

P i (stop po máchání) je funkce odst e ování deaktivovaná. Prádlo 
z stane ležet v poslední máchací vod . 

Automatický systém kontroly rovnom rného rozložení prádla zajiš uje 
opakovaným náb hem odst e ování rovnom rné rozložení prádla. 
V p ípad  velmi nerovnom rného rozložení prádla se z bezpe nostních 
d vod  sníží rychlost záv re ného odst e ování nebo se odst e ování 
neprovede.

Tla ítko Option (volby)

Tla ítko Select 
(nastavení)

Nastavené programy lze individuáln  p izp sobit.

Pro zvolení požadované volby:
Stiskn te tla ítko Option (volby) tolikrát, dokud není zvolená 
požadovaná volba (bliká kontrolka).
Pro zapnutí/vypnutí p íslušné volby stiskn te tla ítko Select 
(nastavení) (kontrolka svítí/nesvítí).

Pokud budete tla ítko Option (volba) držet stisknuté, spustí se pr b h 
všech voleb.

Volby (symboly na displeji)
- p edpírka P edpírka na 35 °C. Hodí se pro siln  zašpin né prádlo.

- intenzivní Prodloužená doba praní na 60 °C. Hodí se pro choulostivé, ale 
zašpin né prádlo. Nelze spole n  s  (flexibilní doba trvání).

- snadné žehlení Speciální pr b h odst e ování s následovným na echráváním. Šetrné 
záv re né odst e ování p i snížené rychlosti odst e ování.  Mírn  
zvýšená zbývající vlhkost prádla. Od vy jsou mén  zma kané. Prádlo se 
lépe žehlí.

 - voda plus V tší množství vody a p ídavný máchací proces. Pro oblasti s velmi 
m kkou vodou nebo pro další zlepšení výsledku máchání. Odstraní se 
p ípadné zbytky pracího prost edku.

 - flexibilní doba trvání Nastavení doby praní: normální - st ední - minimální.

 - akustický signál Pro aktivaci, resp. deaktivaci akustického signálu.

Tla ítko doba skon ení 
P ed zapo etím programu m žete spušt ní programu odložit. Pomocí 
zbývající doby stanovíte, kdy má zvolený program skon it. Zbývající 
dobu lze nastavit v krocích po  24 hod. 
Stiskn te tla ítko  Delay (doba skon ení) tolikrát, dokud se nezobrazí 
požadovaný po et hodin. 

Poté stiskn te tla ítkoStart/Pause (start/pauza), program se spustí 
pozd ji v závislosti na nastavené  dob  skon ení. Na displeji se zobrazuje 
doba zbývající do konce programu.

Stop po máchání

Systém kontroly rovnom rného 
rozložení prádla

i
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Tla ítko sušení Dry 
Sušicí programy –> strana 15 lze individuáln  p izp sobit zvolením 
p íslušných voleb pro sušení.
– Za tímto ú elem stiskn te tla ítko Dry  (sušení) tolikrát, dokud se na 

displeji 
nezobrazí požadovaná volba pro sušení.

– Pro deaktivaci stiskn te tla ítko Dry  (sušení) tolikrát, dokud se na
displeji nezobrazí .

Volby pro sušení(symboly na displeji)
 asované sušení Dobu sušení lze nastavit opakovaným stisknutím tla ítka Dry  (sušení) v rozmezí od 

2:40 do 0:00.

vlhké - vhodné pro 
žehlení

Zvýšená zbytková vlhkost prádla. Umož uje snadn jší žehlení.

 suché do sk ín Prádlo je suché a lze ho uložit do sk ín .

+ extra suché Prádlo bude sušeno intenzivn . Hodí se pro prádlo, které špatn  schne.

Tla ítko  Start/Pause  
(start/pauza)

Pro spušt ní zvoleného programu stiskn te Start/Pause (start/pauza).

Na displeji se zobrazí  (zbývající doba) a svítí symbol (spušt ní 
programu).

Na displeji se zobrazuje postup programu.

  p edpírka
  hlavní praní
  máchání
   záv re né odst e ování
   sušení

Chcete-li zm nit program:
Zvolte nový program.
Stiskn te Start/Pause (start/pauza).

Nový program se spustí.

B hem pr b hu programu držte stisknuté tla ítko Start/Pause (start/
pauza) tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí . B hem 
p erušení programu se st ídav  zobrazuje  a zbývající doba  . 

Pro pokra ování programu stiskn te tla ítko Start/Pause (start/pauza). 

Tla ítko Start/Pause (start/pauza) držte stisknuté tak dlouho, dokud se 
nezobrazí .

U pracích program  s vysokou teplotou:
– Nechte prádlo vychladnout: Zvolte Rinse  + Spin  (máchání + 

odst e ování).
– Stiskn te Start/Pause (start/pauza).

U program  s nízkou teplotou:
– Zvolte Empty  + Spin (od erpání + odst e ování).
– Stiskn te Start/Pause  (start/pauza).

P i p erušení sušicího programu m že být prádlo velmi horké.  

 i
Postup programu

Zm na programu

i
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Praní a sušení 

Samostatné praní
Voli  program  nastavte na požadovaný program, 
nap . Cottons  (Bavlna) 60 °C.
– Na displeji se zobrazuje st ídav   (zbývající doba) a doporu ené

množství prádla v kg. Bliká symbol (start/pauza).

P íp. nastavte teplotu a rychlost odst e ování a zvolte p íslušné volby 
pro individuální p izp sobení programu, –> strana 16.
– Nesmí být aktivovaná funkce Dry (sušení).

Vložte prádlo –> strana 11.
– Dodržujte maximální množství prádla,

tabulka s programy –> strana 31.

Stiskn te tla ítko Start/Pause (start/pauza).
– Na displeji se zobrazí zbývající doba.

Svítí symbol (spušt ní programu). 
– Prací program se spustí.

Samostatné sušení
Voli  program  nastavte na požadovaný sušicí program.
– Na displeji se st ídav  zobrazuje  (zbývající doba) a doporu ené

množství prádla v kg.

Stiskn te tla ítko Dry (sušení), abyste mohli nastavit volby pro 
sušení 
 –> strana 16.
– Pokud neprovedete tuto volbu, je nastavená volba (suché do

sk ín ).

Vložte prádlo –> strana 11.
– Dodržujte maximální množství prádla,

tabulka s programy –> strana 31. 

Stiskn te tla ítko Start/Pause  (start/pauza).
– Na displeji se zobrazí (zbývající doba) a svítí symboly (sušení)

a  (spušt ní programu).
– Sušicí program se spustí.

Praní a sušení
Programy pro praní a sušení spole n .

Voli  program  nastavte na požadovaný program, 
nap . Cottons (Bavlna) 60 °C.
– Na displeji se st ídav  zobrazuje  (zbývající doba) a doporu ené

množství prádla v kg. Symbol  bliká.

P íp. nastavte teplotu a rychlost odst e ování a zvolte p íslušné volby 
pro individuální p izp sobení programu, –> strana 16.

Stiskn te tla ítko Dry  (sušení)  abyste mohli nastavit volby pro 
suše-ní 

–> strana 17.

Vložte prádlo –> strana 11.
– Dodržujte maximální množství prádla,

tabulka s programy –> strana 31.

Stiskn te tla ítko Start/Pause  (start/pauza).

Sušicí program se stanoví automaticky na základ  pracího programu, 
tabulka s programy –> strana 31.

i

i

i
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Konec programu
Prací a sušicí programy se ukon í automaticky. Na displeji se zobrazí 

.

Voli  program  nastavte na Off (vyp.).
Vyjm te prádlo z bubnu pra ky.
Dví ka nechte otev ená, aby vnit ek pra ky vyschl.
Zav ete p ívod vody. U model  s funkcí Aquastop není nutné.

Pokud byla na za átku pracího cyklu deaktivovaná funkce odst e ování
(bez záv re ného odst e ování = prádlo z stane ležet v poslední 

máchací vod ), zastaví se prací program po posledním máchání. Na 
displeji se zobrazuje st ídav   a .

Pro od erpání máchací vody a p ípadné odst ed ní prádla: 

Stiskn te tla ítko   Spin (odst e ování) tolikrát, dokud nebude 
nastavená požadovaná rychlost odst e ování. Voda se od erpá, pra -
ka provede odst e ování. Program skon il, jakmile se na displeji zob-
razí .

Maximální rychlost odst e ování závisí na zvoleném pracím programu.

Pokud prádlo nemá být odst e ováno:

Stiskn te tla ítko  Spin (odst e ování) (zobrazí se zbývající doba 
pro od erpání). 
Voda se od erpá, pra ka neprovede odst e ování. Program skon il, 
jakmile se na displeji zobrazí .

Voli  program  nastavte na Off (vyp.).

Vyjm te prádlo.

Dví ka nechte otev ená, aby vnit ek pra ky vyschl.

Zav ete p ívod vody. U model  s funkcí Aquastop není nutné.

D tská pojistka
Zajišt ní pra ky se suši kou proti neúmyslné zm n  nastavených funkcí.

Aktivace/deaktivace: Pro aktivaci, resp. deaktivaci d tské pojistky stisk-
n te sou asn  tla ítko Option (volby) a Select (nastavení). Když je d t-
ská pojistka aktivní, na displeji svítí .

Stop po máchání

 i
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išt ní a údržba

Bezpe nostní pokyny
Nebezpe í úrazu elektrickým proudem!
Zásadn   nejd íve odpojte od elektrické sít . Nikdy ne ist te 
pra ku se suši kou proudem vody!

Nebezpe í výbuchu!
Pra ku se suši kou nikdy ne ist te rozpoušt dly!

Nebezpe í opa ení!
Horký prací roztok musí p ed vypoušt ním vychladnout!

Pláš  pra ky a ovládací 
panel

Ut ete m kkým, vlhkým hadrem. 
Zbytky pracích a isticích prost edk  ihned odstra te.
išt ní proudem vody je zakázáno.

Buben
Odstra te z bubnu a gumového t sn ní cizí p edm ty.

Odstra ování vodního kamene z bubnu:
– Pro odstra ování vodního kamene z pra ky se suši kou používejte

pouze 
zna kové odstra ova e vodního kamene s antikorozním prost edkem.

– i te se pokyny výrobce pro použití a dávkování.
– Po odstran ní vodního kamene a rzi z bubnu

nechte n kolikrát prob hnout program Rinse   + Spin  (máchání +
odst e ování), aby se odstranily všechny zbytky kyselin.

Pokud kovové p edm ty (nap . mince, kancelá ské svorky, jehly, h ebíky), 
které z staly v bubnu, zp sobily rezavé skvrny:
– Použijte isticí prost edky bez obsahu chloru, i te se pokyny výrobce.

Nikdy nepoužívejte ocelovou drát nku.

Násypka na prací 
prost edky 

V p ípad  zbytk  pracích a ošet ovacích prost edk :
Až nadoraz vytáhn te násypku na prací prost edky.
Zatla te na modré místo ozna ené PUSH a zásuvku na prací 
prost edky vyjm te.
Vy ist te vedení násypky na prací prost edky.
Vyjm te modrou vložku komory na aviváž.
Násypku na prací prost edky a vložku komory na aviváž vy ist te pod 
tekoucí vodou..
Nasa te vložku komory na aviváž. 
Nasa te násypku na prací prost edky.
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erpadlo

Vypoušt cí hadici sejm te z držáku.

Z vypoušt cí hadice odstra te zátku a vypus te prací roztok.
– Nádobu, do které prací roztok vypouštíte, p ípadn  n kolikrát

vyprázdn te.
– Pokud již nevytéká voda, nasa te zp t zátku.

Vypoušt cí hadici nasa te do držáku .

Vyšroubujte krytku erpadla.
– Vy ist te t leso erpadla a odstra te z n j cizí p edm ty.
– Zkontrolujte, zda se ob žné kolo m že voln  otá et.

Nasa te zp t krytku erpadla a p išroubujte ji.

Kryt podstavce nasa te do 4 areta ních há k  a upevn te ho k plášti 
pra ky areta ními kolíky.

Filtr v p ívodní hadici
Pokud do pra ky se suši kou nep itéká voda nebo dostate né množství 
vody, nejprve odtlakujte p ívodní hadici:

Zav ete p ívod vody.
Zvolte libovolný program 
(krom  Rinse   + Spin  (máchání + odst e ování/ 
Empty  + Spin ) (od erpání + odst e ování).
Stiskn te tla ítko Start/Pause (start/pauza).
Program nechte b žet cca 40 s.
Voli  program  nastavte na Off (vyp.).
Sí ovou zástr ku vytáhn te ze zásuvky.
P ívodní hadici odšroubujte od p ívodu vody.
Vy ist te filtr malým kartá kem nebo št tcem.
Znovu p ipojte hadici.
Otev ete p ívod vody.
Zkontrolujte, zda na konci hadice nevytéká voda.
Pokud vytéká voda, zkontrolujte správnou polohu filtru.

Odstra ování vodního 
kamene z pra ky se 
suši kou

P i správném dávkování pracího prost edku není nutné. V p ípad  pot eby 
postupujte podle pokyn  výrobce prost edku na odstra ování vodního 
kamene. Vhodné odstra ova e vodního kamene m žete obdržet 
prost ednictvím naší servisní služby –> strana 25.

Voli  program  nastavte na Off (vyp.).
Pomocí šroubováku uvoln te areta ní kolíky.
Kryt podstavce vyklopte a vyjm te sm rem 
nahoru.

Vypušt ní vody

išt ní erpadla



22

  
Nebezpe ní úrazu elektrickým proudem!
Opravy smí provád t pouze servisní služba nebo autorizovaní technici.
Pokud pra ka pot ebuje opravu a pokud nejste schopni závadu odstranit 
sami pomocí následující tabulky, dodržujte tento postup:

Voli  program  nastavte na Off (vyp.).
Odpojte pra ku od zdroje nap tí.
Zav ete p ívod vody.
Zavolejte servisní službu –> strana 25.

Ostatní kódy chyb jsou výhradn  pro servisní službu. Kód chyby si poznamenejte pro servisní službu.

Závada Pravd podobná p í ina Odstran ní

Program se nespustí. Nestiskli jste tla ítko Start/Pause  
(start/pauza).

Stiskn te tla ítko Start/Pause  
(start/pauza).

Zvolili jste odložený start. Po uplynutí doby, o kterou bylo 
spušt ní odloženo, se pra ka spustí. 
P íp. zm te dobu skon ení 
–> strana 16.

Výpadek proudu.
Zvolená doba odloženého startu se 
vymazala.

Znovu nastavte dobu odloženého 
startu nebo hned spus te program: 
Stiskn te tla ítko Start/Pause  
(start/pauza).

Nejsou správn  zav ená dví ka. Zav ete dví ka.

Sí ová zástr ka není správn  zapojená 
v zásuvce.

Zapojte správn  sí ovou zástr ku.

Nelze nastavit maximální 
rychlost odst e ování.

Maximální rychlost odst e ování závisí 
na zvoleném programu.

Je-li to pot eba, program zm te.

Voda se neod erpává. Odtoková hadice je p ekroucená. Narovnejte ji.

erpadlo je ucpané. Vy ist te erpadlo –> strana 21.

Zbytky pracího prost edku 
v násypce.

Prací prost edek je navlhlý nebo 
obsahuje hrudky.

Vy ist te a vysušte násypku na prací 
prost edky –> strana 20

Na tekuté prací prost edky používejte 
odm rku.

Kód chyby

Nejsou správn  zav ená dví ka. Pokuste se je správn  zav ít.

Aktivoval se ochranný systém proti škodám zp sobeným vodou. Odpojte 
 od elektrické sít , zav ete p ívod vody a kontaktujte servisní službu.

Nenatéká voda. Viz závada Nenatéká voda.

Neod erpává se voda. Viz závada Neod erpává se voda.

 
Nejedná se o závadu! Systém kontroly rovnom rného rozložení prádla zjistil 
nevyváženost zp sobenou prádlem. Program „Flusen spülen“ (vypláchnutí 
ne istot) nelze spustit. Vyjm te prádlo.

Nedodrželi jste maximální nebo minimální množství prádla pro sušení. Na 
displeji bliká st ídav  HI/End nebo LO/End. Viz závada Prádlo je špatn  
vyprané.

—Ÿ –©‘š
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Nenatéká voda. Sí ová zástr ka není zapojená. Zapojte správn  sí ovou zástr ku.

Nejsou správn  zav ená 
dví ka.

Zav ete dví ka.

Není otev ený p ívod vody. Otev ete p ívod vody.

Ucpaný filtr v p ívodní hadici. Vy ist te filtr v p ívodní hadici 
–> strana 21.

P ívodní hadice je zalomená nebo 
p isk ípnutá.

Zkontrolujte p ívodní hadici.

Silné vibrace p i 
odst e ování.

Pra ka není správn  vyrovnaná. Pra ku vyrovnejte –> strana 28.

Nejsou odstran né p epravní pojistky. Odstra te p epravní pojistky 
–> strana 27.

Pra ka se napustí vodou 
a hned se zase vypustí.

Odtoková hadice je p íliš nízko. Nainstalujte správn  odtokovou hadici, 
–> strana 29. 

V bubnu pra ky není vid t 
voda.

Nejde o závadu. U n kterých program  je hladina vody 
pod viditelnou úrovní.

Pod pra kou vytéká voda. Net sní závit p ívodní hadice. Závit utáhn te.

Net sní odtoková hadice. Nechte si od servisní služby vym nit 
odtokovou hadici.

Z násypky na prací 
prost edky vytéká p na.

P ekro ili jste dávkování pracího 
prost edku.

Používejte pouze prost edky na prádlo 
vhodné pro praní v automatické 
pra ce.
Dbejte na správné dávkování.

Opakovaný náb h 
odst e ování

Nejde o závadu. 
Systém kontroly rovnom rného 
rozložení prádla se snaží vyrovnat 
nerovnom rné rozložení 
opakovaným náb hem odst e ování.

Vždy perte velké a malé kusy prádla 
dohromady.

Prádlo není po ádn  
vyždímané.

Velké kusy prádla se v bubnu 
rozmístily nerovnom rn . 
Z bezpe nostních d vod  se 
automaticky snížila rychlost 
odst e ování.

Vždy perte velké a malé kusy prádla 
dohromady.

Prádlo je špatn  vyprané. Zne išt ní bylo siln jší, než jste 
p edpokládali.

Zvolte vhodný program, nap . program 
s p edpírkou. 
P íp. p edem ošet ete skvrny.

Použili jste p íliš málo nebo špatný typ 
pracího prost edku.

Vhodný prací prost edek dávkujte 
podle doporu ení výrobce.

P ekro eno maximální množství 
prádla.

Zvolte množství prádla podle 
programu.

Zbytky pracího prost edku 
na prádle.

N které bezfosfátové prost edky 
obsahují ástice nerozpustné ve vod , 
které se mohou objevit jako sv tlé 
skvrny na prádle.

Prádlo znovu vymáchejte nebo p íp. 
použijte tekutý prací prost edek. Prádlo 
po sušení vykartá ujte.

Šedivé skvrny na prádle. Zne išt ní zp sobené mastnotou, 
tukem nebo olejem.

Vyperte prádlo s maximální dávkou 
pracího prost edku a na maximální 
p ípustnou teplotu, viz visa ka.

Neo ekávané ukon ení 
programu.

Omylem jste stiskli tla ítko 
Start/Pause  (start/pauza).

Znovu stiskn te toto tla ítko pro 
spušt ní programu.
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Odst e ování b hem sušení Nejedná se o závadu Po cca 10 minutách doby sušení se 
spustí „termoodst e ování“ pro úspor-
né sušení.

Prádlo je špatn  usušené. Prádlo po odst e ování ulpívá na st n  
bubnu.

Prádlo ru n  na echrejte, 
spus te sušicí program –> strana 18.

Zav ený p ívod vody. Otev ete p ívod vody.

Zvolili jste p íliš krátkou dobu sušení. Zvolte dobu sušení odpovídající 
množství prádla.

Nedodrželi jste maximální nebo 
minimální množství prádla 
–> strana 31.

Po skon ení programu upravte 
množství prádla, zvolte vhodný sušicí 
program a znovu ho spus te. 

Není spláchnuta všechna 
aviváž nebo v komo e  
z stává p íliš mnoho vody.

Není správn  nasazená vložka komory 
na aviváž nebo je ucpaná.

P íp. vy ist te vložku komory na aviváž 
a správn  ji vložte do komory .

Prádlo se neusuší. Je zav ený p ívod vody. Otev ete p ívod vody.

Vložili jste p íliš velké množství prádla. Vložte mén  prádla.

Doba sušení je p íliš krátká. Zvolte vhodnou dobu sušení.

Displej nesvítí. Výpadek proudu. Po obnovení napájení bude program 
pokra ovat. Pokud chcete prádlo 
b hem výpadku proudu vyjmout, 
vypus te nejprve prací roztok, 
–> strana 21.
Zkontrolujte, zda:
je sí ová zástr ka správn  zapojená 
v zásuvce.
-nevypadla pojistka. Zavolejte servisní 
službu. –> strana 25.

Dví ka se nedají otev ít. Zvolili jste (stop po máchání). Zvolte program Drain + Spin 
(od erpání + odst e ování)  
a stiskn te (start/pauza).

B ží program, resp. dví ka jsou 
z bezpe nostních d vod  
zablokovaná.

Po kejte, dokud se na displeji 
nezobrazí .

Výpadek proudu. Dví ka odblokujte mechanicky.

Nouzové odblokování Abyste v p ípad  výpadku proudu odblokovali dví ka mechanicky, musíte 
postupovat následovn :

Voli  program  nastavte na Off (vyp.) a vytáhn te sí ovou zástr ku ze 
zásuvky.
Otev ete kryt podstavce a vypus te vodu –> strana 21.
Zatáhn te nouzové odblokování dol  a sou asn  otev ete dví ka.

P ed otev ením dví ek zkontrolujte, zda se v pra ce nenachází voda, resp. horký 
prací roztok!
Dví ka pomocí nouzového odblokování v žádném p ípad  neotevírejte, pokud 
se buben ješt  to í!

Nem žete-li závadu odstranit sami (vypnutí/zapnutí) nebo v p ípad  pot eby opravy:
– Voli  program  nastavte na OOff (vyp.) a vytáhn te sí ovou zástr ku ze zásuvky.
– Zav ete p ívod vody a zavolejte servisní službu –> strana 25.
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Servisní služba 
Než zavoláte servisní službu, nejprve se p esv d te, že závadu nem žete 
odstranit sami –> strana 22.

V p ípad  poradenství ám vzniknou výdaje za p ivolání technika i
b hem záru ní doby.

Nejbližší servisní službu najdete zde, resp. v p iloženém seznamu adres 
servisních služeb (podle modelu).

Servisní služb  udejte íselné ozna ení výrobku (E-Nr.) a výrobní íslo 
(FD) . 

Zde si poznamenejte ísla svého . 
Tyto údaje najdete na typovém štítku v rámu dví ek.

Uvedením správného ozna ení výrobku a výrobního ísla pom žete 
zabránit zbyte ným p íjezd m servisní služby. Ušet íte tak s tím spojené 
náklady.

D v ujte kompetentnosti výrobce. Obra te se na nás. Zajistíte tak, že 
oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kte í mají 
k dispozici originální náhradní díly.
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Návod k instalaci  

Bezpe nostní pokyny
Pra ka se suši kou má velkou hmotnost - pozor p i zvedání.

Pra ku s viditelným poškozením neuvád jte do provozu. V p ípad  
pochybností se obra te na servisní službou nebo prodejce.

Pra ku se suši kou neumis ujte venku nebo v místech, kde je nebezpe í 
mrazu. Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo mohou prasknout. 
Mohlo by tak dojít k poškození pra ky. 

Pra ku nestavte vzh ru nohama ani na bok. Pra ku nezvedejte za 
vy nívající sou ásti (nap . dví ka).

Neumis ujte pra ku se suši kou za dve e nebo posuvné dve e, které by 
mohly blokovat otevírání dví ek pra ky! Jinak by mohlo dojít k tomu, že 
se zde zav ou d ti a ocitnou se v ohrožení života.

Odstra te a uschovejte p epravní pojistky a p í né spojky.

Dodate n  ke zde uvedeným pokyn m mohou platit zvláštní p edpisy 
místní vodárny a elektrorozvodných závod .

V p ípad  pochyb nechejte pra ku p ipojit odborníkem.

Rozsah dodávky

Na zadní stran  pra ky:

– odtoková hadice,
– p ívodní hadice,
– sí ový kabel se zástr kou,
– návod k použití + sešit s adresami servisních služeb.

Vlhkost v bubnu je zp sobena výstupní kontrolou, kterou prochází každá 
pra ka se suši kou p ed opušt ním výrobního závodu.

Po et Ozna ení

5 ks krytky otvor  po odstran ní p epravních pojistek

1 ks klí

1 ks 1 hadicová objímka Ø 24-40 mm pro p ipojení k sifonu

1 ks šablona na dví ka

2 ks záv sy dví ek se šrouby
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Odstran ní p epravních 
pojistek 

Pomocí p iloženého klí e 
vyšroubujte všechny ty i 
šrouby.

Odstra te kompletn  všechny p epravní 
pojistky a sí ový kabel vyjm te z držák .

Nasa te ochranné krytky.

– P ed prvním použitím je bezpodmíne n
nutné odstranit všechny p epravní
pojistky a uschovat je pro p ípad pozd jší
p epravy.

– P i pozd jší p eprav  je bezpodmíne n
nutné znovu namontovat p epravní
pojistky - zabráníte tak poškození

.

Instalace a
vyrovnání

– Bezpe né stanovišt  je d ležité, aby pra ka p i odst e ování
„neputovala“.

– Plocha pro instalaci musí být pevná, istá a rovná.

– Nejsou vhodné parkety a m kké podlahy, jako nap . kobercové krytiny
nebo krytiny s p novou spodní stranou.

Instalace
Plechové lišty usnad ují zasunutí pra ky do vestavného prostoru. 
– Zákaznické služby, . náhr. dílu 66 1827.
– ed zasunutím  lišty navlh ete vodou s mycím prost edkem.

Nepoužívejte tuk ani olej!
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Vyrovnání
Silná hlu nost, vibrace a „putování“ pra ky mohou být d sledkem 
nesprávného vyrovnání!

– Všechny ty i noži ky musí pevn  stát na podlaze.
– Pra ka se nesmí viklat!
– Vyrovnání pra ky zkontrolujte, resp. upravte pomocí vodováhy.
– Pra ka nesmí doléhat k postranním st nám vestavného prostoru!
– Kontramatice p edních noži ek musí být pevn  p išroubovány k plášti

pra ky!
.

Délka hadic a kabel

P ipojení vlevo nebo P ipojení vpravo

Rozm ry
Ší ka x hloubka x výška 595 mm x 584 mm x 820 mm

Hmotnost 85 kg

Rozm ry v mm

min.
500
max.
900

cca. 1400

cca. 1400

cca. 1350

cca. 950

cca. 1000

cca. 
760

min.
500
max.
900

R
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P ipojení vody
Abyste zabránili net snostem a škodám zp sobeným vodou, je 
bezpodmíne n  nutné dodržovat pokyny uvedené v této kapitole!

V p ípad  pochyb nechejte pra ku p ipojit odborníkem.

P ívodní a odtokovou hadici lze podle pot eby p íslušné instalace vést 
vpravo nebo vlevo.

Použijte pouze dodanou p ívodní hadici nebo hadici zakoupenou ve 
specializované autorizované prodejn , nikoli použitou hadici!

P ívod vody
P ívodní hadice se nesmí:
– zalamovat nebo p isk ípnout,
– upravovat nebo p e ezávat (nebyla by zaru ena pevnost).

Zkontrolujte tlak vody ve vodovodní síti:

Tlak vody by m l být v rozmezí 50-900 kPa (0,5-9 bar) (p i otev eném 
p ívodu vody te e minimáln  8 l vody za minutu). 
P i vyšším tlaku vody namontujte reduk ní ventil.

P ívodní hadici studené vody (modrá p evle ná matice) p ipojte k p ívodu 
studené vody s ¾" závitem.

P i pln ní teplou vodou* p ipojte hadici (s ervenou p evle nou maticí) 
k p ívodu teplé vody. Teplota vody nesmí být vyšší než 60 °C.

Plastová šroubení utahujte pouze ru n . 
Neodstra ujte filtry z p ívodní hadice.

Po p ipojení p ívodní hadice:
– Zcela otev ete p ívod vody.
– Zkontrolujte t snost p ípojek.

Odtok vody

– Odtoková hadice se nesmí zalamovat a natahovat do délky.

– Výškový rozdíl mezi plochou pro instalaci a odtokem:
max. 90 cm, min. 50 cm.

P ípojku zajist te hadicovou objímkou o pr m ru 24-40 mm  
(specializovaná prodejna).

* Podle modelu

Odtok do sifonu
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Elektrické p ipojení
Pra ka se suši kou m že být p ipojena pouze na st ídavý proud p es 
zásuvku s ochranným kolíkem nainstalovanou podle p edpis .

P i použití proudového chráni e se smí použít pouze typ ozna ený 
symbolem ‚. 
Pouze tento chráni  zaru uje spln ní p edpis  platných v sou asné dob

Sí ové nap tí a údaj o nap tí pra ky se suši kou (typový štítek) musí 
souhlasit. 
Jmenovitý p íkon a pot ebná pojistka jsou uvedené na typovém štítku.

Zajist te, aby:

– se k sob  hodila sí ová zástr ka a zásuvka,
– byl pr ez elektrických vodi  dostate ný,
– uzemn ní bylo provedeno podle p edpis ,
–  nestál na sí ovém kabelu,
– sí ová zástr ka byla neustále p ístupná.

Zm ny sí ové p ípojky smí provád t pouze kvalifikovaný elektriká . 

Nepoužívejte vícenásobné zásuvky, spojky a prodlužovací kabely.

Sí ovou zástr ku nezapojujte do zásuvky a nevytahujte ze zásuvky 
mokrýma rukama. 

Sí ový kabel vytahujte ze zásuvky pouze za zástr ku.

Montáž záv s  dví ek 
na pra ku se suši kou

Po instalaci pra ky se suši kou do vestavné kuchyn  ji lze zakrýt dví ky. 
V tom p ípad  je nutno na pra ku se suši kou namontovat záv sy, které 
jsou sou ástí dodávky.
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Hodnoty spot eby 

Praní
Program Množství prádla Spot eba energie*** Voda*** Doba trvání 

programu***

Cottons  (Bavlna) 40 °C

7 kg

0.44 kWh 62 l 1:51 h

Cottons  (Bavlna) 90 °C 0.83 kWh 62 l 1:51 h

Cottons  (Bavlna) 60 °C intenzivní* 1.27 kWh 52 l 2:45 h

   Mix (rychlý/mix) 30 °C
3.5 kg

0.30 kWh 44 l 0:49 h

Easy Care   (nema kavé prádlo) 40 °C 0.62 kWh 45 l 1:43 h

Delicate/Silk  (jemné/hedvábí) 30 °C

2 kg

0.20 kWh 49 l 0:36 h

Wool  (vlna) (studená) 0.10 kWh 49 l 0:47 h

Wool  (vlna) 30 °C 0.20 kWh 49 l 0:47 h

Cottons  (Bavlna) 60 °C
intenzivní,  Intensive Dry (2 cykly)**

7 kg/4+3 kg
5.50 kWh 105 l 7:00 h

Príkon ve vypnutém stavu 0.20 W

Príkon v nevypnutém stavu 0.80 W

* Nastavení programu pro testování podle aktuáln  platné normy EN 60456. Pro ú ely srovnávacího testu programy testujte
se specifickým napln ním a maximální rychlostí odst ed ní.
** Výkonnostní testy sušení pro energetické štítky EU se provádejí podle normy EN 50229. Maximální napln ní pro praní 
je rozdeleno na 2 sušicí cykly ((4 kg/ 3 kg)  a každá dávka k sušení se suší pri nastavení Cottons  ((Bavlna) 60 °C

intenzivní,  Intensive Dry.
*** Hodnoty se mohou odchylovat od uvedených hodnot v závislosti na tlaku a tvrdosti vody, teplot  p ívodní vody, teplot  
prost edí, typu a množství prádla, typu a množství použitého pracího prost edku, výpadcích dodávky elekt iny a zvolených 
dopl kových funkcích.

sušení*
Program Množství prádla Cupboard dry 

(suché do sk ín )
Iron dry (vlhké - vhodné pro 

žehlení)

Intensive Dry 
(intenzivní sušení)

1.5 kg 90 min 60 min

2 kg 90 min 60 min

2.5 kg 100 min 90 min

3 kg 110 min 95 min

3.5 kg 120 min 105 min

4 kg 130 min 115 min

Low Heat Dry 
(jemné sušení)

1.5 kg 90 min 60 min

2 kg 100 min 60 min

2.5 kg 110 min 90 min

3 kg 130 min 100 min

*)Hodnoty se mohou od uvedených údaj  lišit v závislosti na p ep tí nebo podp tí, druhu textilie, složení sušeného prádla, 
zbytkové vlhkosti textilu a dále napln ní.
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A
Akustický signál

-indika ní LED 8

B
Bezpe nostní pokyny 4, 20, 
22, 26
Bezpe nostní upozorn ní

-prací prost edek 12
Buben

- išt ní 20

C
asované sušení

-volby pro sušení 17
erpadlo

- išt ní 21
Chybové hlášení 22

išt ní
-buben 20
-násypka na prací 

prost edky 20
-ovládací panel 20
-pláš  pra ky 20
-p ívodní hadice 21
- erpadlo 21

D
Delay (Zbývající doba) 8
D tská pojistka 19

-ukazatel na displeji 8
Displej

-chybové hlášení 22
Dví ka 7, 19

E
Elektrické p ipojení 30
Extra suché

-ukazatel na displeji 8
-volby pro sušení 17

F
Filtr

-p ívodní hadice 21

Fluff Clean 
(vypláchnutí ne istot)

-ukazatel na displeji 8

H
Hlavní praní

-ukazatel na displeji 8
Hodnoty spot eby 32

I
Instalace

-pra ka se suši kou 27

K
Konec programu 19

M
Máchání

-ukazatel na displeji 8

N
Násypka na prací prost edky

-popis 12
- išt ní 20

Nouzové odblokování 24

O
Odstran ní 22
Odstra ování vodního ka-
mene 21
Odst e ování 15
Od erpání 15
Od erpání vody 19
Odtok vody 29
Option (volba) 16
Ošet ovací prost edek 12
Ovládací panel 8

- išt ní 20

P
Pláš  pra ky

- išt ní 20

Plocha pro instalaci 26
Pokyny pro ošet ování prádla

-praní 10
-sušení 10

Pokyny pro úsporu 6
Použití 18
Prací programy 14, 15
Prací prost edek 12

-vložka pro tekuté prací 
prost edky 12, 13

Prádlo
-poma kání 10
-p íprava p ed praním 10
-p íprava p ed sušením 11
-t íd ní p ed praním 10
-t íd ní p ed sušením 10
-vložení 11

Praní 18
-a sušení 18
-volby pro praní 16

Pra ka se suši kou
-instalace a vyrovnání 27

P edpírka
-program 16
-ukazatel na displeji 8

P epravní pojistky 27
P ipojovací souprava 29
P ívod vody 29
P ívodní hadice

- išt ní 21
Program

-postup 17
-zm na 17

Proud 32
První praní 9

R
Rozm ry 28
Rozsah dodávky 26
Rychlost odst e ování 16

-indika ní LED 8
-tla ítko 8

S
Set (nastavení) 8, 16
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Vaša nová prá ka so suši kou

Rozhodli ste sa pre prá ku so suši kou zna ky Siemens. 
Prosím, venujte nieko ko minút svojho asu pre ítaniu 
a oboznámeniu  sa  s prednos ami vašej prá ky so 
suši kou.
Aby boli vysoké nároky na kvalitu zna ky Siemens vždy 
splnené, bola každá prá ka so suši kou, ktorá opustila 
náš výrobný podnik, starostlivo prekontrolovaná 
z h adiska funk nosti a bezchybného stavu.

alšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, 
náhradných dieloch a servise i službách nájdete na 
našej internetovej stránke 
alebo sa obrá te na naše strediská zákazníckeho 
servisu.
Ak návod na používanie a inštaláciu opisuje rôzne 
modely, na príslušných miestach nájdete upozornenie na 
konkrétne rozdiely.

Prá ku so suši kou uve te do prevádzky až po pre ítaní 
tohto návodu na použ e a inštaláciu!

www.siemens-home.com/sk
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Všeobecné bezpe nostné pokyny 

Predpokladané použitie
– Len pre súkromné domáce použitie.
– Prá ka so suši kou je vhodná pre pranie tkanín, ktoré je možné pra

prá ke, alebo vlny, ktorú je možné pra  v rukách a na sušenie
týchto tkanín.

– je vhodný pre prevádzku so studenou vodou
potrubia a bežne dostupnými pracími prostriedkami a avivážou,

ktoré sú vhodné pre použitie v prá ke so suši kou.
– Pri dávkovaní všetkých pracích prostriedkov, pomôcok na istenie,

istiacich produktov a istiacich prostriekov dodržiavajte pokyny ich
výrobcu.

– Prá ku so suši kou môžu ovláda  deti od 8 rokov, osoby, ktoré majú
obmedzené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti, alebo
osoby, ktoré majú nedostato né skúsenosti i znalosti, a to za
predpokladu, že sú pod doh adom, alebo im poskytla pokyny
zodpovedná osoba.

– Deti nesmú bez dozoru vykonáva  akéko vek istenie alebo údržbu.
– te domácim zvieratám k prá ke so suši kou.
– Prá ku so suši kou namontujte a používajte v miestnosti, ktorá má

odtok.

Táto prá ka so suši kou zodpovedá príslušným bezpe nostným ustanoveniam. 

Elektrická bezpe nos
Varovanie
Nebezpe enstvo usmrtenia!
V prípade dotknutia sa sú astí pod prúdom hrozí 
nebezpe enstvo usmrtenia.
– Pri odpájaní  vždy ahajte za zástr ku samotnú,

nie za kábel, inak môže dôjs  k poškodeniu kábla.
– Nikdy sa nedotýkajte ani nedržte elektrickú zástr ku

mokrými rukami.

Nebezpe enstvo 
poranenia

Varovanie
Riziko poranenia!
– Ak prá ku so suši kou budete zdvíha  za vy nievajúce

asti (napr. dvierka prá ky so suši kou), tieto sú asti sa 
môžu odlomi  a spôsobi  zranenia. 

– Nedvíhajte prá ku so suši kou za vy nievajúce sú asti.
– Ak na prá ku so suši kou vystúpite, môže sa horná plocha

prelomi  a spôsobi  tak zranenie.
– Nestúpajte na prá ku so suši kou.
– Ak sa opriete/podopriete otvorenými dvierkami, prá ka so

suši kou sa môže prevráti  a spôsobi  zranenie.
– Neopierajte sa o otvorené dvierka prá ky so suši kou.
– Ak natiahnete ruku do otá ajúceho sa bubna, môže vašu

ruku porani .
– Nezachytávajte otá ajúci sa bubon. Po kajte, pokým sa

neprestane bubon otá a .



5

Varovanie
Nebezpe enstvo oparenia!
– Pri praní na vysokých teplotách sa môžete opari , ak sa

dotknete horúcej vody z prania (napr. pri vypúš aní horúcej
vody z prania do umývadla).

– Nedotýkajte sa horúcej vody z prania.
– Pri prerušení programu sušenia môžu by  prá ka so

suši kou a bielize  ve mi horúce. Vyberte možnos
Intensive Dry (Intenzívne sušenie)  alebo Low Heat Dry
(Sušenie pri nízkej teplote)  a as sušenia 15 min, aby
bielize  vychladla, a potom ju vyberte.

Bezpe nos  detí
Varovanie
Nebezpe enstvo usmrtenia!
Ak sa deti hrajú na prá ke so suši kou, vystavujú sa 
situáciám ohrozujúcim ich život alebo zraneniu.
– Nenechávajte deti v blízkosti prá ky so suši kou bez

dozoru.
– Nedovo te de om, aby sa hrali s prá kou so suši kou.

Varovanie
Nebezpe enstvo usmrtenia!
Deti sa môžu zabuchnú  vo vnútri  a zadusi  sa. V 
prípade nepotrebných :
– Vytiahnite elektrickú zástr ku.
– Odpojte elektrický kábel a zlikvidujte ho spolo ne so

zástr kou.
– Zni te zámok na dverách prá ky so suši kou.

Varovanie
Riziko udusenia!
Pri hre sa deti môžu zamota  do balenia/fólie a astí obalu, 
alebo si ich nasadi  na hlavu a zadusi  sa. 
Uchovávajte obaly, plastové fólie a sú asti balenia mimo 
dosahu detí.

Varovanie
Riziko otravy!
Pracie prostriedky a aviváž môžu spôsobi  otravu, ak budú 
skonzumované alebo 

 
Uchovávate pracie prostriedky a aviváž mimo dosahu detí.
Varovanie
Podráždenie o í/pokožky!
Kontakt s pracími prostriedkami a avivážou môže spôsobi  
podráždenie o í alebo pokožky. 
Uchovávate pracie prostriedky a aviváž mimo dosahu detí.

Varovanie
Riziko poranenia!
Pri praní na vysokých teplotách sa sklo na dvierkach prá ky 
zahrieva. 
Zabrá te de om, aby sa dotkli horúcich dvierok.
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Ochrana životného prostredia/
Pokyny na úsporu 

– Roztrie te rôzne odpadové materiály obalu a odovzdajte v najbližšej
zberni odpadu.

– Použite len maximálne množstvo bielizne pre príslušný program.
– Normálne zne istenú bielize  perte bez predprania.
– Namiesto Cottons (Bavlna) 90 °C zvo te program Cottons

Eco 60 °C.  Porovnate né istenie s nižšou spotrebou energie.
– Prací prostriedok nadávkujte pod a údajov výrobcu a tvrdosti vody.

WEEE
Obaly likvidujte ekologicky vhodným spôsobom.
Tento  je identifikovaný pod a európskej smernice 2012/19/EÚ 
(EU) o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Táto 
smernica stanovuje v rámci celej EÚ rámec pre zber a recykláciu 
použitých ov.
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Vaša nová prá ka so suši kou 

Opis prá ky so 
suši kou

Prá ka so suši kou vám ponúka 
3 možnosti použitia strana 17:

– len pranie
– len sušenie
– pranie a následné sušenie.

Ak je zvolený program prania a následného sušenia, pranie sa po 
skon ení prepne automaticky na sušenie bez alšej obsluhy.

Sušenie je založené na princípe kondenzácie. Kondenzát, ktorý vzniká pri 
sušení, odteká cez odtokovú hadicu do výlevky.

Pozor! Prívodná a odtoková hadica musí by  po as prania a sušenia 
správne pripojená strana 28. Vodovodný kohútik musí by  otvorený.

Bezpe nostné zariadenie zabráni tomu, aby sa dvierka plniaceho otvoru 
po as prevádzky otvorili.

Pred otvorením
Presved te sa, že sa v bubne nenachádza voda a že sa bubon 
nepohybuje.

Núdzové odblokovanie
Pri výpadku prúdu sa dajú dvierka plniaceho otvoru mechanicky 
odblokova  strana 23.

Dvierka plniaceho otvoru



8

Ovládací panel

Kontrolka
Zobrazuj  zvolené nastavenia:
– Teplota: - 90 °C.
– Po et otá ok pri odstre ovaní:

- 1400 ot/min.
– Možnosti/signál

Displej
Zobrazuje zvolené nastavenia (napr. po et otá ok pri 
odstre ovaní, as sušenia), ako aj priebeh a stav programu.

Priebeh programu
  Predpranie, hlavné pranie, plákanie, 

závere né odstre ovanie, sušenie.

Možnosti sušenia

     + 
asovo nastavite né sušenie, vlhké na 

žehlenie, suché do skrine, extra suché.

Pomocné zobrazenia

 
  kg  

Zostávajúci as, štart programu, detská 
poistka, oplachovanie vlákien, odporú ané 
množstvo bielizne.

Kontrolka Displej

Možnosti prania a sušenia strana 15,
– Teplota °C: individuálne prispôsobenie teploty vody

pri praní.
– Po et otá ok pri odstre ovaní Spin: individuálne

prispôsobenie po tu otá ok pri odstre ovaní.
– Tla idlo option (vo by): nastavenie možností prania.
– setlect: na aktivovanie/deaktivovanie zvolených

možností prania.
–   Delay: o enie štartu

programu.
– Sušenie   Dry: nastavenie možností sušenia.

Start/Pause (Štart/pauza): Na spustenie a zastavenie 
programov prania strana 16.

Tla idlá

Voli  programov strana 13
Zapnutie a vypnutie prá ky so suši kou 
a na vo bu programov, otá ate né 
v obidvoch smeroch.
Voli  programov po as prania/sušenia 
neprestavujte. 

Voli  programov
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Pred prvým praním

Príprava a triedenie bielizne

Prá ka so suši kou bola pred opustením výrobného závodu preskúšaná.
Aby sa odstránili možné zvyšky vody zo skúšobného prania, prvé pranie 
uskuto nite bez bielizne.

Uistite sa, že prepravné poistky na zadnej strane prá ky so suši kou 
boli odstránené strana 26.
Nevkladajte bielize .
Dvierka plniaceho otvoru zatvorte.
Otvorte vodovodný kohútik.
Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
Do komôrky II dajte ½ odmerky pracieho prostriedku strana 11.

Nepoužívajte pracie prostriedky na vlnu alebo jemnú bielize  (tvorenie 
peny).

Zasu te zásuvku na prací prostriedok.
Voli  programov nastavte na program 60 °C.
Stla te tla idlo Start/Pause (Štart/pauza).
Na konci programu nastavte voli  programov na Off (vyp.).
Dvierka plniaceho otvoru otvorte.

Dvierka plniaceho otvoru nechajte otvorené, aby vnútro prá ky so 
suši kou mohlo vyschnú .

Triedenie bielizne pred 
praním

– Bielu bielize  perte oddelene od farebnej bielizne.
– Neobrúbená alebo natrhnutá bielize  by sa nemala pra  v prá ke so

suši kou, pretože sa môže vystrapka .
– Pri nerešpektovaní symbolov uvedených na textíliách sa môže bielize

poškodi .

Perte len bielize  s nasledovnými etiketami s informáciami o ošetrovaní 
textílií:

Bielize  so symbolom neperte v tejto prá ke so suši kou .

i

i

Triedenie bielizne pod a 
údajov na etiketách 
s informáciami o ošetrovaní 
textílií

Etiketa s informáciami 
o ošetrovaní textílií

Druh bielizne

Vyváranie 90 °C.

Farebné textílie 60 °C, 40 °C, 30 °C.

ahko ošetrovate né textílie 60 °C, 40 °C, 30 °C.

Hodváb so symbolom ru ného prania a prania
v prá ke 40 °C, 30 °C, studená.
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Triedenie bielizne pred 
praním

Sušte len bielize , ktorá je ozna ená upozornením „vhodné do suši ky“ 
alebo nasledovnými symbolmi ošetrovania textílií:

Nasledovné textílie nesušte v tejto prá ke so suši kou:
– Bielize  ozna enú symbolom ošetrovania nesušte strojovo.
– Nepriedušné textílie (napr. pogumované).
– Chúlostivé tkaniny (hodváb, syntetické záclony) - vznik záhybov,

kr enie!
– Mokrá kvapkajúca bielize  - vysoká spotreba energie!
– Vlna alebo textílie s podielom vlny.

Príprava a triedenie 
bielizne

Vo né cudzie predmety (napr. mince, kancelárske sponky, klince) môžu 
poškodi  bielize  a sú iastky prá ky so suši kou (napr. bubon).

Vrecká jednotlivých kusov odevov vyprázdnite.
Piesok z vreciek a záhybov vykefujte.
Škvrny príp. vopred ošetrite.
Zipsy zatvorte, gombíky na oblie kach zapnite.
Kolieska zo záclon odstrá te alebo zviažte do sie ky/vrecka.
Perte v sie ke na pranie/oblie ke na vankúš:
– chúlostivú bielize , napr. pan uchy, záclony,
– malé kusy bielizne, napr. ponožky, vreckovky,
– podprsenky s kosticami (kostice sa môžu pri praní uvo ni

a spôsobi  škody).
Nohavice a pletené veci, napr. pletená bielize , tri ká alebo svetre 
obrá te naopak.

Príprava a triedenie 
bielizne

Sušte výlu ne tie textílie, ktoré boli predtým vyprané, vyplákané 
a odstredené.
Aj ahko ošetrovate né textílie odstre te pred sušením.
Jednotlivé kusy bielizne roztrie te pod a druhu materiálu a požado-
vaného stup a sušenia, aby sa dosiahlo rovnomerné vysušenie.

Vloženie bielizne
Pred vložením bielizne do prá ky so suši kou zabezpe te, aby sa 
v bubne nenachádzali žiadne cudzie predmety alebo domáce zvieratá.

Nebezpe enstvo explózie! Kusy bielizne, ktoré boli predtým istené 
pracím prostriedkom s obsahom rozpúš adiel, napr. so  na škvrny alebo 
rozpúš adlo na škvrny, sa musia pred vložením do prá ky so suši kou 
najprv dôkladne ru ne vypra , v opa nom prípade hrozí nebezpe enstvo 
explózie!

Bielize  rozložte a vo ne vložte do bubna. Nevkladajte spolo ne ve ké 
a malé kusy bielizne.
Rešpektujte maximálne množstvo náplne bubna, 
tabu ka programov strana 30.
Bielize  neprivrite medzi dvierka plniaceho otvoru a gumené tesnenie.
Dvierka plniaceho otvoru zatvorte, po ute ne zapadnú.
Prací a ošetrovací prostriedok pre program prania alebo program 
prania a sušenia odmerajte a dajte do ur enej ky.
Otvorte vodovodný kohútik.

Triedenie bielizne pod a 
údajov na etiketách 
s informáciami o ošetrovaní 
textílií

Etiketa s in-
formáciami 
o ošetrovaní
textílií

Druh bielizne

Sušenie pri normálnej teplote.

Sušenie pri nízkej teplote (šetrné sušenie).
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Prostriedky na pranie a ošetrovanie

Zásuvka na prací 
prostriedok

Zásuvka na prací prostriedok je rozdelená na tri komôrky

Komôrka I: prací prostriedok na predpranie.
Komôrka II: prací prostriedok na hlavné pranie.
Komôrka : tekuté prísady  ako škrob a aviváž. Prísady sa 
automaticky dostanú do nádrže s vodou po as posledného plákania.

– Dodržiavajte maximálne množstvo náplne, v opa nom prípade sa
komôrka  príliš skoro vyprázdni.

– Husté prísady rozrie te vodou, aby sa predišlo upchatiu.

Vložka na tekutý prací prostriedok: pred použitím tekutého pracieho 
prostriedku sa musí vsadi .

Postupujte takto:

Zásuvku na prací prostriedok vytiahnite až na doraz.
Pritla te na miesto ozna ené PUSH a zásuvku na prací prostriedok 
vytiahnite.
Vložku v komôrke II vytiahnite dopredu až na doraz a potla te nadol.
Vložte zásuvku na prací prostriedok.

Odstra ova  vodného kame a možno naplni  do komôrok I a II pod a 
informácií výrobcu. Najprv pridajte prací prostriedok a potom odstra ova  
vodného kame a.

Prostriedky na pranie 
a ošetrovanie 

Nebezpe enstvo otravy!
Prostriedky na pranie a ošetrovanie odložte mimo dosahu detí.

Nebezpe enstvo poleptania!
Pri otváraní zásuvky na pracie prostriedky bu te opatrní! V zásuvke sa 
môžu nachádza  zvyšky pracieho prostriedku!

Dávkovanie pracieho prostriedku pod a:
– množstva bielizne,
– údajov výrobcu pracieho prostriedku,
– stup a zne istenia,
– tvrdosti vody. Informácie o rozsahu tvrdosti vody vám poskytne

príslušný vodárenský podnik.

Správnym dávkovaním sa zníži za aženie životného prostredia a docieli sa 
dobrý výsledok prania.

Pre programy na vlnu použite ph-neutrálny prací prostriedok na vlnu.

II

I

Odstra ova  vodného 
kame a

i

i
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Normálne zne istená bielize  

Nastavte program.
 (Predpranie) vynechajte strana 15.

Celé množstvo pracieho prostriedku, pod a pokynov výrobcu, dajte do 
komôrky II v zásuvke na prací prostriedok.

Silno zne istená bielize

Nastavte program.
Zvo te  (Predpranie) strana 15.
Dajte 1/4 odporú aného množstva pracieho prostriedku do 
komôrky I zásuvky na prací prostriedok a 3/4 pracieho prostriedku do 
komôrky II.

Tekutý prací prostriedok použite len na hlavné pranie bez predprania.

Postupujte takto:

Odporú ané množstvo pracieho prostriedku napl te do dávkovacej 
odmerky na tekutý prací prostriedok a vložte do bubna.

alebo

po sklopení vložky na tekutý prací prostriedok dajte do komôrky II 
zásuvky na prací prostriedok.

Stupnica na vložke na tekutý prací prostriedok pomáha pri dávkovaní 
tekutého pracieho prostriedku.

Ke  sa používa komôrka II na prací prášok, musí sa vložka na tekutý 
prací prostriedok vyklopi  hore.

Dávkovanie pracieho prášku

Dávkovanie tekutého pracieho 
prostriedku

i

i
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Programy

Voli  programov
Programy možno nastavi  voli om programov.

Na displeji sa zobrazí as zostávajúci do skon enia programu 
a odporú ané množstvo náplne.

Programy prania*

*pod a modelu

Cottons   (Bavlna)
Vhodný na odolné textílie, textílie s možnos ou vyvárania z bavlny alebo 
anu.

– Farebné 60 °C.
– Biele 60 °C až 90 °C.

Cottons Eco  (Bavlna eco)
Program prania na o najlepší prací výkon pri minimálnej spotrebe 
energie a vody.

Easy Care  ( ahko ošetrovate né textílie)
Program prania pre ahko ošetrovate né textílie z bavlny, anu, syntetiky 
alebo zmesovej tkaniny. Odporú a sa triedenie pod a farieb.

Delicate/Silk  (jemné/hodváb)
Šetrný program na citlivé textílie s možnos ou prania, napr. z hodvábu, 
saténu, syntetiky alebo zmesových tkanín (napr. záclony). Šetrné 
odstre ovanie medzi krokmi programu a znížený po et otá ok pri 
odstre ovaní.

Wool  (vlna)
Vlna vplyvom tepla, vlhkosti a pohybu splstnatie. Program na vlnu berie 
do úvahy tieto vlastnosti vlny a nájde optimálnu cestu medzi pokojom 
a pohybom.

Vhodný na textílie ur ené na ru né alebo strojové pranie z vlny alebo 
textílie s podielom vlny.

Super 15’ (Super 15’)
Krátky program prania na ahko ošetrovate né, málo zne istené textílie 
z bavlny, syntetiky alebo zmesových tkanín. Vhodný na osvieženie 
bielizne alebo pranie nových textílií pred prvým použitím. Program trvá 
15 min.

   Mix
Na pranie zmiešaných kusov bielizne z rozli ných odolných a ahko 
ošetrovate ných textílií. 

 Outdoor
Na pranie funk ného a športového oble enia z mikrovlákna a syntetiky. 
Znížená kr ivos  a prídavný krok plákania.

i
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Programy prania*

*pod a modelu

 Shirts/Business (košele/business)
Na nežehlivé košele z bavlny, anu, syntetiky alebo zmesovej tkaniny.

 Night wash (no né pranie)
Mimoriadne tichý program prania s redukovaným závere ným 
odstre ovaním.

Režim Sleep  Po skon ení programu displej zhasne a môže sa 
znova aktivova  stla ením ubovo ného tla idla.

Programy sušenia
Intensive Dry  (intenzívne sušenie)

Intenzívne sušenie pre (odolné textílie) pri teplote 90 °C.

Low Heat Dry (jemné sušenie)
Šetrné sušenie pre ( ahko ošetrovate né textílie) pri teplote 60 °C.

Špeciálne programy
 Fluff Clean (oplachovanie vlákien)

Bubon musí by  prázdny.

Tento program sa spúš a, aby sa sušiaci okruh zbavil prípadných 
usadených ne istôt (napr. vláken). Prá ka so suši kou sušeni  
indikuje blikajúcim symbolom (Vypláchnutie ne istôt) na displeji, že 
je nutné spusti  program. Elektronické po ítadlo cyklov sa potom 
automaticky resetuje. Symbol  (oplachovanie vlákien) zhasne po
skon ení programu.

Program   Fluff Clean (oplachovanie vlákien) sa spúš a nasledovne:

Uistite sa, že je bubon úplne prázdny a zatvorte dvierka plniaceho 
otvoru.
Nastavte voli  programov na   Fluff Clean (oplachovanie vlákien).
Stla te tla idlo Start/Pause (Štart/pauza).

Program Fluff Clean   (oplachovanie vlákien) možno spusti
kedyko vek aj bez výzvy a.

Rinse   + Spin  (plákanie + odstre ovanie):
Prídavné plákanie s následným odstre ovaním. Ak  bielize  
vybra  celkom mokr , pred spustením programu nastavte po et otá ok 
na (Plákanie stop) strana 15.

Empty  + Spin  (od erpanie vody + odstre ovanie):
Od erpanie vody po skon ení programu s  (Plákanie stop) 

strana 15.

Voli  programov nastavte na Empty  + Spin  (od erpanie vody +
odstre ovanie).
Po et otá ok pri plákaní nastavte na  (Plákanie stop).
Stla te tla idlo Start/Pause (Štart/pauza).

alebo

Od erpanie a odstredenie s volite ným po tom otá ok pri odstre ovaní:

Voli  programov nastavte na Empty  + Spin  (od erpanie vody +
odstre ovanie).
Tla idlo  Spin (odstre ovanie) stlá ajte dovtedy, kým sa neobjaví 
požadované nastavenie po tu otá ok pri odstre ovaní.
Stla te tla idlo Start/Pause (Štart/pauza).

i

i
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Možnosti prania a sušenia  

Tla idlo Teplota °C 
Teplotu možno pri každom programe nastavi  individuálne. 
Stlá ajte tla idlo °C  (teplota) dovtedy, kým sa neobjaví požadovaná 
teplota.

Tla idlo (Po et otá ok 
pri odstre ovaní)  
Spin

Po et otá ok pri odstre ovaní možno nastavi  pre každý program 
individuálne.
Tla idlo  Spin (odstre ovanie) stlá ajte dovtedy, kým sa nezobrazí 
požadovaný po et otá ok pri odstre ovaní.

Pri (plákanie stop) je funkcia odstre ovania deaktivovaná. Bielize  
zostane leža  vo vode posledného plákania. 

Automatický kontrolný systém nevyváženosti zabezpe í viacnásobné 
pokusy o za atie odstre ovania, aby sa bielize  rovnomerne rozmiestnila. 
Ak je bielize  nevhodne rozmiestnená, z bezpe nostných dôvodov sa 
zníži po et otá ok závere ného odstre ovania alebo odstredenie 
neprebehne.

Tla idlo option 
(Možnos )

Tla idlo select 
(Nastavenie)

Nastavené programy sa môžu individuálne prispôsobi .

Na vo bu požadovaných možností:
Tla idlo option (Možnos ) stlá ajte dovtedy, kým nie je zvolená 
požadovaná možnos  prania (kontrolka bliká).
Tla idlo select (Nastavenie) stla te, ím sa možnos  zapne/vypne 
(kontrolka svieti/nesvieti).

Ke  podržíte tla idlo option (Možnos )  postupne sa objavujú všetky 
možnosti.

Možnosti (symboly na displeji)
predpranie Predpranie pri teplote 35 °C. Vhodné na silno zne istenú bielize .

intenzívne pranie Pred žený as prania. Vhodné na zvláš  zne istenú bielize  so 
zaschnutými škvrnami. Spustenie spolo ne s   Flexi Time nie je možné.

ahké žehlenie Špeciálny priebeh odstre ovania s následným prevzdušnením. Šetrné 
závere né odstredenie s redukovaným po tom otá ok. Z ková 
vlhkos  bielizne mierne zvýšená. Znížená kr ivos . Bielize  sa dá ahšie 
žehli .

voda plus Zvýšená hladina vody a jedno plákanie navyše. Program vhodný pre 
oblasti s ve mi mäkkou vodou alebo na alšie zlepšenie výsledku 
plákania. Prípadne sa zvyšky pracieho prostriedku lepšie odstránia.

Flexi Time Nastavenie asu prania. normálna - stredne dlhá - minimálna.

Signal Na aktiváciu, príp. deaktiváciu akustického signálu.

Tla idlo 
  

Delay

Štart programu môžete o i  pred za atím programu.  
zostávajúceho asu te, kedy má zvolený program skon i . 

 možno nastavi  v hodinových krokoch, max. do 
24 hodín. Tla idlo  Delay ( ) stlá ajte dovtedy, kým 
sa neobjaví požadovaný po et hodín. 

Potom stla te Start/Pause (Štart/pauza), program sa spustí 
s oneskorením v závislosti od nastaven . Na 
displeji sa zobrazí as potrebný do skon enia programu.

Plákanie stop

Kontrolný systém nevyváženosti

i
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Tla idlo (Sušenie) 
Dry 

Programy sušenia strana 14 sa môžu výberom možností sušenia 
individuálne prispôsobi .
– Stlá ajte tla idlo Dry (Sušenie) dovtedy, kým sa na displeji

nezobrazí požadovaná možnos  sušenia.
– Funkciu deaktivujtete tak, že tla idlo Dry  (Sušenie) budete stlá a

dovtedy, kým sa na displeji neobjaví .

Možnosti sušenia (symboly na zobrazovacom paneli)
 asovo 

nastavite né sušenie
 sušenia možno opakovaným stlá aním tla idla  Dry  (Sušenie) 

nastavi  v rozmedzí 2:40 a 0:00.

Vlhké na žehlenie Z ková vlhkos  v bielizni je zvýšená. Umož uje ahké žehlenie.

 Suché do skrine Bielize  je suchá a možno ju odloži  do skrine.

+ Extra suché Bielize  sa suší intenzívne. Vhodné na ažko sušiacu sa bielize .

Tla idlo Start/Pause 
(Štart/pauza)

Stla te Start/Pause (Štart/pauza), ím spustíte zvolený program.

Na displeji sa objaví  (Zostávajúci as).

Svieti symbol (štart programu).

Na displeji sa zobrazuje priebeh programu.

 predpranie
 hlavné pranie
 plákanie
  závere né odstre ovanie

sušenie

Program zmeníte takto:
zvo te nový program,
stla te Start/Pause (Štart/pauza).

Nový program sa spustí.

Tla idlo Start/Pause (Štart/pauza) podržte po as priebehu programu 
stla ené, pokým sa na displeji neobjaví . Po as prerušenia 
programu sa objavuje striedavo  a (zostávajúci as). 

Stla te tla idlo Start/Pause (Štart/pauza), ím spustíte pokra ovanie 
programu. 

Tla idlo Start/Pause (Štart/pauza) stlá ajte dovtedy, kým sa na displeji 
neobjaví .

Pri programoch prania pri vysokej teplote:
– Vychladnutie bielizne: zvo te Rinse  + Spin  (plákanie +

odstre ovanie).
– Stla te tla idlo Start/Pause (Štart/pauza).

Pri programoch prania pri nízkej teplote:
– Zvo te Empty  + Spin  (od erpanie vody + odstre ovanie).
– Zvo te Start/Pause (Štart/pauza).

Pri zrušení programu sušenia môže by  bielize  ešte ve mi horúca.  

i

Priebeh programu

Zmena programu

i

Prerušenie programu

Zrušenie programu
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Pranie a sušenie

Len pranie
Voli  programov nastavte na požadovaný program, 
napr. Cottons  (Bavlna) 60 °C.
– Na displeji sa bude striedavo objavova   Restzeit (zostávajúci

as) a odporú ané množstvo bielizne v kg. Symbol  bliká.

V prípade potreby si program individuálne vytvorte nastavením po tu 
otá ok pri odstre ovaní a možnosti prania strana 15.
– Funkcia Dry (Sušenie) sa nesmie aktivova !

Vložte bielize  strana 10.
– Rešpektujte maximálne množstvo náplne bubna,

tabu ka programov strana 30.

Stla te tla idlo Start/Pause (Štart/pauza).
– Na displeji sa objaví (zostávajúci as).

Symbol  (štart programu) svieti.
– Program prania sa spustí.

Len sušenie
Voli  programov nastavte na požadovaný program sušenia.
– Na displeji sa striedavo bude objavova   (zostávajúci as)

a odporú ané množstvo bielizne v kg.

Stla te tla idlo Dry (Sušenie), ím nastavíte možnosti sušenia 
strana 16

– Ak neuskuto níte túto vo bu, nastavená bude možnos  (suché do
skrine).

Vložte bielize  strana 10.
– Rešpektujte maximálne množstvo náplne bubna,

tabu ka programov strana 30.

Stla te tla idlo Start/Pause (Štart/pauza).
– Na displeji sa zobrazí  (zostávajúci as) a symboly  a  (štart

programu) svietia.
– Program prania sa spustí.

Pranie a sušenie
Programy prania a následného sušenia.

Voli  programov nastavte na požadovaný program, 
napr. Cottons (Bavlna) 60 °C.
– Na displeji sa bude striedavo objavova   (zostávajúci as)

a odporú ané množstvo bielizne v kg. Symbol  bliká.

V prípade potreby si program individuálne vytvorte nastavením po tu 
otá ok pri odstre ovaní a možnosti prania strana 15.

Stla te tla idlo Dry  (Sušenie) ím nastavíte možnosti sušenia 
strana 16.

Vložte bielize  strana 10.
– Rešpektujte maximálne množstvo náplne bubna v kg,

tabu ka programov strana 30.

Stla te tla idlo Start/Pause (Štart/pauza).

Program prania automaticky zistí uskuto nený program sušenia, tabu ka 
programov strana 30.

i

i

i
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Skon enie programu
Programy prania a sušenia skon ia automaticky. Na displeji sa objaví 

.

Voli  programov nastavte na Off (vyp).
Vyberte bielize  z bubna.
Dvierka plniaceho otvoru nechajte otvorené, aby vnútro prá ky so 
suši kou mohlo vyschnú .
Zatvorte vodovodný kohútik. Pri modeloch so systémom Aquastop to 
nie je potrebné.

Ak bola pred za atím prania deaktivovaná funkcia odstre ovania
(bez závere ného odstre ovania = bielize  zostane vo vode 

posledného plákania), program prania sa po poslednom plákaní zastaví. 
Na displeji sa bude objavova   striedavo s .

Ke  chcete vodu od erpa  a príp. bielize  odstredi : 

Tla idlo  Spin (odstre ovanie) stlá ajte dovtedy, kým nie je 
nastavený požadovaný po et otá ok pri odstre ovaní. Voda sa 
od erpá; prá ka so suši kou odstre uje. Program je ukon ený, ke  
sa na displeji objaví .

Maximálny po et otá ok pri odstre ovaní závisí od zvoleného pracieho 
programu.

Ke  sa nemá odstre ova :

Stla te tla idlo  Spin (odstre ovanie) (zobrazí sa zostávajúci as 
od erpávania).Voda sa od erpá, prá ka so suši kou neodstre uje. 
Program je ukon ený, ke  sa na displeji objaví .

Voli  programov nastavte na Off (vyp).

Bielize  vyberte.

Dvierka plniaceho otvoru nechajte otvorené, aby vnútro prá ky so 
suši kou mohlo vyschnú .

Zatvorte vodovodný kohútik. Pri modeloch so systémom Aquastop to 
nie je potrebné.

Detská poistka
Na zaistenie prá ky proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií.

Aktivovanie/deaktivovanie: Tla idlo option (Možnos ) a select 
(Nastavenie) stla te sú asne, ím aktivujete, príp. deaktivujete detskú 
poistku. Ke  je detská poistka aktívna, na displeji svieti .

Plákanie stop

i
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Údržba a istenie

Bezpe nostné pokyny
Nebezpe enstvo úrazu elektrickým prúdom!
Vždy zásadne najprv odpojte  od elektrickej siete, nikdy ho 
ne istite prúdom vody!

Nebezpe enstvo explózie!
Prášku so suši kou nikdy ne istite rozpúš adlami!

Nebezpe enstvo oparenia!
Horúca voda z prania sa musí pred vypustením ochladi !

Kryt a 
a ovládací panel

Utrite mäkkou utierkou.
Z ky pracích a isti c ch prost edk  ihne  
odstr te. i t n  pr d m vody je zakáz n .

Bubon
Z bubna a gumeného tesnenia odstrá te prípadné cudzie telesá.

Odstránenie vodného kame a z bubna:
– Na odstránenie vodného kame a z bubna prá ky so suši kou

používajte len zna kové prostriedky na odstra ovanie vodného 
kame a s ochranou proti korózii ur ené pre prá ky.

– Dodržiavajte údaje výrobcu týkajúce sa použitia a dávkovania.
– Po odstránení vodného kame a a hrdze z bubna nieko kokrát spustite

program Rinse   + Spin  (plákanie + odstre ovanie), aby ste
odstránili všetky zvyšky kyseliny.

Ke  kovové predmety (napr. mince, kancelárske sponky, ihly, klince) 
spôsobili hrdzavé škvrny:
– Použite istiaci prostriedok bez obsahu chlóru; dodržiavajte údaje

výrobcu. Nikdy nepoužívajte oce ovú .

Zásuvka na prací 
prostriedok

Ke  zostali zvyšky pracieho a ošetrovacieho prostriedku:
Zásuvku na prací prostriedok vytiahnite až na doraz.
Pritla te na modré miesto ozna ené PUSH a vytiahnite zásuvku na 
prací prostriedok.
Vy istite vedenie zásuvky na prací prostriedok.
Vyberte vložku komôrky na aviváž.
Zásuvku na prací prostriedok a vložku komôrky na aviváž vy istite pod 
te úcou vodou.
Vložte vložku komôrky na aviváž. 
Vložte zásuvku na prací prostriedok.
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Odtokové erpadlo

Odtokovú hadicu vyberte z držiaka.

Odstrá te zátku z odtokovej hadice a vypustite vodu z prania.
– V prípade potreby sa odtoková nádrž musí viackrát vyprázdni .
– Ak už voda nevyteká, znova založte zátku.

Odtokovú hadicu vložte do držiaka.

Odskrutkujte kryt erpadla.
– Skrinku erpadla vy istite a odstrá te z nej cudzie predmety.
– Uistite sa, že sa lopatkové koliesko môže otá a .

Kryt erpadla znova nasa te a pevne priskrutkujte.

Kryt sokla vložte do 4 západkových há ikov a upevnite areta nými 
kolíkmi na kryt a.

Sitko v prívodnej hadici 
vody

Ke  do a nepriteká voda alebo priteká jej málo, najprv znížte tlak 
vody v prívodnej hadici.

Zatvorte vodovodný kohútik.
Zvo te ubovo ný program (okrem Rinse   + Spin  (plákanie + 

odstre ovanie) / Empty  + Spin  (od erpanie vody +
odstre ovanie)).
Stla te tla idlo Start/Pause (Štart/pauza).
Program nechajte prebieha  cca 40 sekúnd.
Voli  programov nastavte na Off (vyp.).
Vytiahnite zástr ku zo zásuvky.
Odskrutkujte prívodnú hadicu vody od vodovodného kohútika.
Sitko vy istite malou kefkou alebo štetcom.
Hadicu znova pripojte.
Otvorte vodovodný kohútik.
Skontrolujte na konci hadice, i vyteká voda.
Ke  voda vyteká, skontrolujte, i sitko správne dosadá.

Odstránenie vodného 
kame a z prá ky so 
suši kou

Pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku nie je potrebné. V prípade 
potreby jeho odstránenia postupujte pod a pokynov výrobcu prostriedku 
na odstra ovanie vodného kame a. Vhodné odstra ova e vodného 
kame a si môžete zakúpi  prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu 

 strana 24.

Voli  programov nastavte na Off (vyp.).
Na uvo nenie areta ných kolíkov použite 
skrutkova .
Kryt sokla vyklopte dopredu a vyberte nahor.

Vypúš anie vody

istenie odtokového erpadla
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o robi  
Nebezpe enstvo úrazu elektrickým prúdom!
Opravy smie vykonáva  len zákaznícky servis alebo autorizovaní 
odborníci.
V prípade potreby opravy alebo ke  poruchu nedokážete odstráni  
s pomocou nižšie uvedenej tabu ky:

Voli  programov nastavte na Off (vyp.).
Prá ku so suši kou odpojte od elektrickej siete.
Zatvorte vodovodný kohútik.
Zavolajte zákaznícky servis strana 24.

Ostatné kódy poruchy sú dôležité len pre náš zákaznícky servis. Zazna te si kód poruchy a uve te ho pri 
kontakte so zákazníckym centrom.

Porucha Možná prí ina Pomoc

Program sa nespustí. Tla idlo Start/Pause (Štart/pauza) 
nebolo stla ené.

Stla te tla idlo Start/Pause (Štart/
pauza).

Zvolený o ený štart. Prá ka so suši kou sa spustí po 
uplynutí asu oneskorenia.
V prípade potreby zme te 

 strana 15.

Výpadok prúdu.
Zvolený o ený štart vymazaný.

Nová vo ba asu o enia 
alebo okamžitý štart programu.
Stla te tla idlo Start/Pause (Štart/
pauza).

Dvierka plniaceho otvoru nie sú 
správne zatvorené.

Dvierka plniaceho otvoru zatvorte.

Zástr ka nie je správne zasunutá. Zasu te správne zástr ku.

Maximálny po et otá ok pri 
odstre ovaní sa nedá 
nastavi .

Maximálny po et otá ok pri 
odstre ovaní závisí od zvoleného 
programu.

V prípade potreby zme te program.

Voda sa neod erpáva. Odtoková hadica je prekrútená. Odtokovú hadicu správne umiestnite.

Upchaté odtokové erpadlo. Vy istite odtokové erpadlo 
strana 20.

Zvyšky pracieho 
prostriedku v zásuvke na 
prací prostriedok.

Vlhký alebo hrudkovitý prací 
prostriedok.

Vy istite a vysušte zásuvku na prací 
prostriedok strana 19.

Dávkovacia odmerka na tekutý prací 
prostriedok.

Kód poruchy

Dvierka plniaceho otvoru nie sú správne zatvorené. Dvierka zatvorte.

Bezpe nostný systém sa aktivoval.  odpojte od elektrickej siete, 
zatvorte vodovodný kohútik a kontaktujte zákaznícky servis.

Voda nepriteká. Pozri poruchu Voda nepriteká.

Voda sa neod erpáva. Pozri poruchu Voda sa neod erpáva.

 
Nejde o poruchu! Systém kontroly rovnomerného rozloženia bielizne zistil 
nevyváženos  spôsobenú bieliz ou. Program „Flusen 
spülen“ (vypláchnutie ne istôt) nemožno spusti . Vyberte bielize .

Nedodržali ste maximálne alebo minimálne množstvo bielizne na sušenie. Na 
displeji bliká striedavo HI/End alebo LO/End. Pozri poruchu Výsledok prania nie 
je uspokojivý.

—Ÿ –©‘š
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Voda nepriteká. Sie ová zástr ka nie je správne 
zasunutá.

Zasu te správne sie ovú zástr ku.

Dvierka plniaceho otvoru nie sú 
správne zatvorené.

Dvierka plniaceho otvoru zatvorte.

Vodovodný kohútik nie je otvorený. Otvorte vodovodný kohútik.

Sitko v prívodnej hadici vody upchaté. Vy istite sitko v prívodnej hadici vody 
strana 20.

Prívodná hadica vody je pricviknutá 
alebo zlomená.

Skontrolujte prívodnú hadicu vody.

Silné vibrácie pri 
odstre ovaní.

Prá ka so suši kou nie je správne 
vyvážená.

Prá ku so suši kou vyvážte 
strana 27.

Prepravné poistky nie sú odstránené. Odstrá te prepravné poistky 
strana 26.

Nádrž sa naplní vodou 
a voda sa hne  od erpá.

Odtoková hadica je umiestnená príliš 
nízko.

Odtokovú hadicu správne umiestnite
strana 28.

V bubne nevidno žiadnu 
vodu.

Nejde o poruchu. Pri ur itých programoch sa nachádza 
voda po  vidite nou hladinou.

Voda vyteká 
pod om.

Skrutkové spojenie prívodnej hadice je 
netesné.

Skrutkové spojenie pevne utiahnite.

Odtoková hadica je netesná. Odtokovú hadicu dajte vymeni  
v zákazníckom servise.

Pena vystupuje zo zásuvky 
na prací prostriedok.

Prací prostriedok je predávkovaný. Používajte len pracie prostriedky na 
textílie, ktoré sú vhodné na pranie 
v automatických prá kach.
Dbajte na správne dávkovanie.

Viacnásobný rozbeh 
odstre ovania.

Nejde o poruchu.
Kontrolný systém nevyváženosti sa 
pokúša viacnásobným rozbehom 
odstre ovania vyváži  nevhodné 
rozmiestnenie bielizne.

Vždy perte malé a ve ké kusy bielizne 
spolo ne.

Bielize  nie je správne 
odstredená.

Ve ké kusy bielizne sa v bubne roz-
miestnili nerovnomerne. Po et otá ok 
pri odstre ovaní sa z bezpe nostných 
dôvodov automaticky zníži.

Vždy perte malé a ve ké kusy bielizne 
spolo ne.

Výsledok prania nie je 
uspokojivý.

Zne istenie bolo silnejšie, ako ste 
predpokladali.

Zvo te vhodný program, napr. program 
s predpraním, príp. pred istenie škv n.

Použili ste nesprávny prací prostriedok 
alebo ste ho použili príliš málo.

Nadávkujte vhodný prací prostriedok 
pod a údajov výrobcu.

Maximálne množstvo náplne bubna 
prekro ené.

Množstvo náplne bubna zvo te pod a 
programu.

Zvyšky pracieho 
prostriedku na bielizni.

Niektoré pracie prostriedky bez 
obsahu fosfátov obsahujú vo vode 
nerozpustné zvyšky, ktoré spôsobujú 
svetlé škvrny na bielizni.

Bielize  znova vyplákajte alebo 
v prípade potreby prejdite na tekutý 
prací prostriedok. Bielize  po vysušení 
vykefujte.

Sivé zvyšky pracieho 
prostriedku na bielizni.

Zne istenie mas ami, tukom, olejom. Bielize  perte s maximálnou dávkou 
pracieho prostriedku a pri maximálnej 
prípustnej teplote, pozrite etiketu 
s informáciami o ošetrovaní textílií.

Neo akávané zrušenie 
programu.

Tla idlo Start/Pause (Štart/pauza) 
bolo neúmyselne aktivované.

Program spustite znova stla ením 
tla idla.

Odstre ovanie po as suše-
nia

Nejde o poruchu Po cca 10 minútach asu sušenia sa 
spustí „termoodstredovanie“ na úspor-
né sušenie.
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Výsledok prania nie je 
uspokojivý.

Bielize  po odstredení drží pevne na 
stene bubna.

Bielize  rukou uvo nite; 
spustite program sušenia strana 17.

Zatvorený vodovodný kohútik Otvorte vodovodný kohútik.

Zvolený bol príliš krátky as sušenia. as sušenia zvo te pod a množstva 
náplne bubna.

Maximálne alebo minimálne množstvo 
náplne nerešpektované strana 30.

Po skon ení programu: prispôsobte 
množstvo náplne, zvo te vhodný 
program sušenia a znova spustite.

Prá ka so suši kou sa 
celkom neopláchne alebo 
zostane stá  príliš ve a vody 
v komôrke .

Vložka komôrky na aviváž nie je 
správne umiestnená alebo je upchatá.

Vložku komôrky na aviváž v prípade 
potreby vy istite a správne umiestnite 
v komôrke  strana 19

Bielize  sa nevysuší. Vodovodný kohútik je zatvorený. Otvorte vodovodný kohútik.

Množstvo bielizne je príliš ve ké. Zredukujte množstvo bielizne.

as sušenia je príliš krátky. Zvo te vhodný as sušenia.

isplej . Výpadok prúdu. Program bude pokra ova , ke  sa 
prúd za ne privádza . Ak chcete 
bielize  vybra  z bubna po as výpadku 
prúdu, najprv vypustite vodu z prania 

strana 20.
Skontrolujte, i:
– je zástr ka správne zasunutá

v zásuvke.
– sa ochrana vedenia (poistka)

nespustila; ak áno, zavolajte 
zákaznícky servis strana 24.

Dvierka plniaceho otvoru sa 
nedajú otvori .

 (plákanie stop) zvolené. Zvo te program Empty  + Spin 
(od erpanie vody + odstre ovanie) 
a stla te tla idlo Start/Pause 
(Štart/pauza).

Program prebieha, príp. dvierka 
plniaceho otvoru sú z bezpe nostných 
dôvodov zablokované.

akajte, kým sa na displeji neobjaví 
.

Výpadok prúdu. Dvierka plniaceho otvoru mechanicky 
odblokujte.

Núdzové odblokovanie Aby ste dvierka plniaceho otvoru mohli v prípade výpadku prúdu mechanicky 
odblokova , postupujte takto:

Voli  programov nastavte na Off (vyp.) a sie ovú zástr ku vytiahnite zo 
zásuvky.
Kryt sokla otvorte a vodu vypustite strana 20.
Núdzové odblokovanie potiahnite nadol a sú asne otvorte dvierka plniaceho 
otvoru.

Pred otvorením dvierok plniaceho otvoru sa uistite, že v prá ke so suši kou sa 
nenachádza voda, príp. horúci prací z roztok!
V žiadnom prípade neotvárajte dvierka plniaceho otvoru núdzovým 
odblokovaním, pokým sa bubon ešte otá a!

Ak poruchu nedokážete odstráni  sami (zapnutie/vypnutie) alebo v prípade potreby opravy:
– Voli  programov nastavte na OOff ((vyp.) a sie ovú zástr ku vytiahnite zo zásuvky.
– Zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte zákaznícky servis strana 24.



24

Zákaznícky servis
Skôr ako zavoláte zákaznícky servis, pokúste sa sami odstráni  poruchu 

strana 21.

V prípadoch potreby poradenskej služby vám vzniknú, aj po as záru nej 
lehoty, náklady spojené s využitím služieb technika.

Kontaktné údaje najbližšej servisnej služby nájdete tu, príp. v
priloženom zozname  (v závislosti od modelu).

Pri kontakte so zákazníckym centrom vždy uve te íslo výrobku ( . 
E) a v ý r o b n é  íslo ( . FD) vášho a.

Sem vpíšte íslo svojho a.
Tieto údaje nájdete na typovom štítku na dvierkach plniaceho otvoru.

Uvedením ísla výrobku a výrobného ísla nám pomôžete zamedzi  
zbyto ným výjazdom. Ušetríte tak zvýšené náklady s tým spojené.

Dôverujte kompetentnosti výrobcu. Obrá te sa na nás. Zaistíte tak, že 
oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí majú 
k dispozícii originálne náhradné diely.
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Návod na inštaláciu  

Bezpe nostné pokyny
Prá ka ma vysokú hmotnos  - pozor pri dvíhaní.

Prá ku so suši kou s vidite ným poškodením neuvádzajte do prevádzky. 
V prípade pochybností to konzultujte so zákazníckym servisom alebo 
predajcom.

Prá ku so suši kou neinštalujte v exteriéri alebo v priestoroch 
ných mrazom. Zamrznuté hadice sa môžu zlomi  alebo prasknú .

Prá ka so suši kou sa následkom toho môže poškodi .

Prá ku s  neobracajte hore dnom alebo nabok. Prá ku 
 nedvíhajte za vy nievajúce asti (napr. dvierka).

Suši ku bielizne neinštalujte za dvere alebo posúvacie dvere, ktoré by 
mohli blokova  alebo zabráni  otváraniu dvierok suši ky! Deti sa tak 
nebudú môc  uväzni  a dosta  do situácie ohrozenia života.

Prepravné poistky a prie ne spojky odstrá te a uschovajte.

Okrem tu uvedených pokynov môžu navyše plati  aj osobitné predpisy 
príslušného vodárenského a elektrárenského podniku.

V prípade pochybností zabezpe te, aby pripojenie vykonal odborník.

Rozsah dodávky

Na zadnej strane prá ky so suši kou:

– odtoková hadica vody,
– prívodná hadica vody,
– sie ový kábel so zástr kou,
– návod na použitie + brožúra s adresami zákazníckych servisov.

Vlhkos  v bubne je spôsobená výstupnou kontrolou, ktorou prejde každá 
prá ka so suši kou pred opustením závodu.

Po et Ozna enie

5 ks Kryty na otvory po odstránení prepravných poistiek!

1 ks K ú

1 ks 1 hadicová objímka 24-40 mm Ø na pripojenie k sifónu

1 ks Šablóna dvierok

2 ks Závesy dvierok so skrutkami
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Odstránenie 
prepravných poistiek

Všetky štyri skrutky 
vyskrutkujte priloženým 
k ú om.

Kompletne odstrá te všetky prepravné 
poistky a sie ový kábel vyberte z držiakov.

Nasa te ochranné kryty.

– Pred prvým použitím je potrebné všetky
prepravné poistky bezpodmiene ne
odstráni  a uschova  pre prípad alšieho
použitia.

– V prípade neskoršej prepravy prepravné
poistky bezpodmiene ne opä  namontujte
- zabra ujú poškodeniu prá ky so
suši kou.

Inštalácia a vyváženie
– Stabilita je dôležitá, aby prá ka so suši kou po as 

odstre ovania nepohybovala po miestnosti.

– Inštala ná plocha musí by  pevná, istá a rovná.

– Nevhodné sú parketové podlahy a mäkké podlahové krytiny, napr.
koberce alebo podlahové krytiny s penovým materiálom na rubovej
strane.

Inštalácia
Klzné plechy u ah ujú posúvanie prá ky so suši kou do inštala ného 
výklenku. 

– Objedn prostredníctvom zákazníckeho servisu, obj. . náhr. 
sú iastky 66 1827.

– Klzné plechy pred zasunutím prá ky so suši kou navlh ite roztokom
vody a istiaceho prostriedku! Nikdy nepoužívajte mastivá a/alebo
oleje
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Vyváženie
Ve ká hlu nos , vibrácie a pohybovanie a po miestnosti môžu 
by  následkom nesprávneho vyváženia!

– Všetky štyri noži ky a musia stá  pevne na podlahe.
– Prá ka so suši kou sa nesmie kýva !
– Vyváženie  prá ky so suši kou skontrolujte vodováhou, príp. opravte.
– Prá ka so suši kou sa nesmie dotýka  bo ných stien montážneho

výklenku!
– Poistné matice predných noži iek a musia by  pevne

zaskrutkované proti telesu a!
.

D žka had  a

Prípojka na avej strane alebo Prípojka na pravej strane

Rozmery
šírka x h bka x výška 595 mm x 584 mm x 820 mm

Hmotnos 85 kg

Rozmery v mm

min.
500
max.
900

cca. 1400

cca. 1400

cca. 1350

cca. 950

cca. 1000

cca. 760

min.
500
max.
900
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Vodovodná prípojka
Aby sa predišlo netesnostiam a škodám spôsobeným vodou, 
bezpodmiene ne dodržiavajte pokyny uvedené v tejto kapitole!

V prípade pochybností zabezpe te, aby pripojenie vykonal odborník.

Prívodnú a odtokovú hadicu vody možno vyvies  sprava alebo z ava, 
pod a potreby konkrétnej inštalácie.

Používajte len prívodnú hadicu, ktorá je sú as ou dodávky a 
alebo hadicu zakúpenú u autorizovaného špecializovaného predajcu, 
nepoužívajte už použitú hadicu!

Prívod vody
Prívodnú hadicu:
– neprelamujte alebo nestlá ajte,
– neme te alebo ju neprerežte (v takom prípade už nie je zaru ená jej

pevnos ).

Dodržiavajte tlak vody v rozvodovej sieti:

Tlak vody by mal by  50-900 kPa (0,5-9 bar) (pri otvorenom vodovodnom 
kohútiku prete ie minimálne 8 litrov vody za minútu).
Pri vyššom tlaku vody namontujte reduk ný ventil.

Prívodnú hadicu studenej vody (modrá prevle ná matica) pripojte 
ku kohútiku studenej vody s ¾" závitom.

Plastový závitový spoj dotiahnite len ru ne. Sitká z prívodnej hadice 
neodstra ujte.

Po pripojení prívodnej hadice vody:
– Celkom otvorte vodovodný kohútik.
– Skontrolujte tesnos  miest pripojenia.

Odtok vody

– Odtokovú hadicu neprelamujte a nena ahujte do d žky.

– Výškový rozdiel medzi inštala nou plochou a odtokom:
max. 90 cm, min. 50 cm.

Zaistite miesto pripojenia hadicovou objímkou 24-40 mm (obsah 
dodávky).

Odtok do sifónu
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Elektrické pripojenie
Prá ka so suši kou sa smie pripoji  len na striedavý prúd prostredníctvom 
zásuvky s ochranným kontaktom nainštalovanej v súlade s príslušnými 
predpismi.

P i použití pr dového chráni  s  sm  použ   typ ozna ený 
symbol m ‚. 

 tento chráni  zaru u  spln n  p edpis  platných v s asn  dob .

Menovitý príkon a údaje o napätí na prá ke so suši kou (typový štítok) sa 
musia zhodova .
Pripájacie hodnoty a potrebná poistka sú uvedené na typovom štítku.

Zabezpe te, aby:

– sa zhodovala sie ová zástr ka so zásuvkou,
– bol dostato ne ve ký prierez ,
– bol uzem ovací systém nainštalovaný v súlade s príslušnými

predpismi,
–  nestál na sie ovom kábli,
– sie ová zástr ka bola kedyko vek dostupná.

 na sie ovom prívodnom  smie vykona  len odborník 
s elektrotechnickou kvalifikáciou. 

Nepoužívajte multizásuvky, zásuvkové lišty a predlžovacie šnúry.

Sie ovú zástr ku nezasúvajte/nevyberajte zo zásuvky vlhkými rukami.

Sie ový kábel vy ahujte zo zásuvky len za zástr ku.

Montáž závesov dvierok 
na prá ku so suši kou

Po inštalácii prá ky so suši kou do kuchynskej linky možno dvierka 
zakry . V takomto prípade sa musia závesy, ktoré sú obsahom dodávky, 
namontova  na prá ku so suši kou.
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Hodnoty spotreby

Pranie
Program Nápl Spotreba energie*** Voda*** Trvanie programu***

Cottons  (Bavlna) 30 °C

7 kg

0.44 kWh 62 l 1:51 h

Cottons  (Bavlna) 40 °C 0.83 kWh 62 l 1:51 h

Cottons  (Bavlna) 60 °C
intenzívne pranie*

1.27 kWh 52 l 2:45 h

   Mix (Rýchly/mix) 30 °C
3.5 kg

0.30 kWh 44 l 0:49 h

Easy Care  ( ahko ošetrovate né) 40 °C 0.62 kWh 45 l 1:43 h

Delicate/Silk  (jemné/hodváb) 30 °C

2 kg

0.20 kWh 49 l 0:36 h

Wool  (Vlna)  (studená) 0.10 kWh 49 l 0:47 h

Wool  (Vlna) 30 °C 0.20 kWh 49 l 0:47 h

Cottons  (Bavlna) 60 °C
intenzívne pranie,  IIntensive Dry 

(2 cykly)**
7 kg/4+3 kg

5.50 kWh 105 l 7:00 h

Príkon vo vypnutom stave 0.20 W

Príkon v nevypnutom stave 0.80 W

* Nastavenie programu pre testy pod a aktuálne platnej normy EÚ EN60456.  Pri porovnávacom teste otestujte programy
so stanovenou nápl ou a maximálnymi otá kami odstre ovania.
** Testy výkonnosti pri sušení pre energetické štítky EÚ sa vykonávajú pod a normy EN50229. Maximálna nápl  pri praní 
sa rozdelí do 2 cyklov ((4 kg/ 3 kg)  sušenia a každá nápl  sušenia sa suší pomocou cyklu Cottons  (Bavlna) 60 °C
intenzívne pranie,  Intensive Dry.
*** Hodnoty sa môžu odlišova  od uvedených hodnôt v závislosti na nasledujúcich faktoroch: tlak a tvrdos  vody, teplota 
vtoku, vonkajšia teplota, typ a množstvo bielizne, typ a množstvo použitého pracieho prostriedku, výkyvy v napájaní a vybra-
né doplnkové funkcie.

sušenie
Program Nápl Cupboard dry* Iron dry*

Intensive Dry (intenzívne sušenie)

1.5 kg 90 min 60 min

2 kg 90 min 60 min

2.5 kg 100 min 90 min

3 kg 110 min 95 min

3.5 kg 120 min 105 min

4 kg 130 min 115 min

Low Heat Dry (jemné sušenie)

1.5 kg 90 min 60 min

2 kg 100 min 60 min

2.5 kg 110 min 90 min

3 kg 130 min 100 min

*)Hodnoty sa v závislosti od nadmerného alebo nedostato ného napätia, druhu textílií, zloženia bielizne ur enej na sušenie, 
z kovej vlhkosti textílií a množstva náplne suši ky môžu líši  od uvedených hodnôt.
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Záručný list

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

roky záruka 
na všetky 
spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-
ne bez elektrickej koncovky,

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.
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