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Vaše nová pra ka se suši kou

Rozhodli jste se pro pra ku se suši kou zna ky Siemens 
entschieden. 
V nujte prosím n kolik minut asu p e tení a seznámení se 
s p ednostmi vaší 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 www.siemens-
home.com 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.
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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.
– Spot ebi  je vhodný pro provoz se studenou vodovodní vodou a b žn  

dostupnými pracími prost edky a aviváží, 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 ve spot ebi i a udusit se.
U nepoužívaných spot ebi :
– 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.
Spot ebi  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



9

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 .
– Ve spot ebi i 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 vám 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 prost edky  ho napl te 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 spot ebi  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 hodinách, max. 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  spot ebi  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 našich internetovch stránek nebo 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
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Co d lat, když...  
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 
spot ebi  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 ováním.

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 vám 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) spot ebi e. 

Zde si poznamenejte ísla svého spot ebi e. 
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

4 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 
spot ebi e.

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.
– P ed zasunutím spot ebi e 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 ,
– spot ebi  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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Tabulka s programy
P i výb ru nejvhodn jšího programu pro své prádlo se i te údaji na visa kách prádla.
 

*Programy a volby v závislosti na modelu

**Snížené množství prádla p i programu pro praní a sušení spole n

Druh prádla Volby* Sušení

Programy* °C max.

Cottons  
(Bavlna)

studená-60-90

6 kg/
4 kg**

odolné textilie, bavln né nebo ln né textilie s možností 
vyvá ky

Cottons Eco 
 (Bavlna eko)

studená-60

 Night wash 
(no ní praní)

studená-40-60
3 kg**

Mimo ádn  tichý prací program s redukovaným záv re -
ným odst e ováním.

Easy Care  
(nema kavé prá-
dlo)

studená-40-60

3 kg

nema kavé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo 
sm sových tkanin

   Mix
(rychlý/mix)

studená-40 textilie z bavlny nebo nema kavé textilie

Delicate/Silk  
(jemné/hedvábí)

studená-30-40

2 kg

pro choulostivé prací textilie, nap . z hedvábí, saténu, 
syntetických nebo sm sových tkanin (nap . záclony)

Wool  (vlna) studená-30-40 textilie z vlny nebo s podílem vlny vhodné pro ru ní praní 
nebo pro praní v pra ce

 SShirts/Business 
(košile/business)

studená--30-
40

nežehlivé košile z bavlny, lnu, syntetických nebo 
sm sových tkanin.

Super 15’ studená-30 nema kavé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo 
sm sových tkanin

 Outdoor 
(sportovní prádlo)

studená-30-40 textilie z mikrovlákna
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Hodnoty spot eby 

Praní
Program Množst

ví prá-
dla

Spot eba ener-
gie***

Voda
***

Doba trvání progra-
mu***

Cottons  (Bavlna) 40 °C

6 kg

0,8 kWh 60 l 2 h 11 min

Cottons  (Bavlna) 90 °C 2,1 kWh 65 l 2 h 22 min

Cottons Eco  60 °C** 1,02 kWh 45 l 2 h 10 min

   Mix (rychlý/mix) 40 °C**
3 kg

0,45 kWh 40 l 0 h 49 min

Easy Care   (nema kavé prádlo) 40 °C 0,45 kWh 40 l 1 h 31 min

Delicate/Silk 
 (jemné/hedvábí) (studená)

2 kg

0,05 kWh 35 l 0 h 36 min

Delicate/Silk  (jemné/hedvábí) 30 °C 0,11 kWh 35 l 0 h 36 min

Wool  (vlna) (studená) 0,05 kWh 49 l 0 h 47 min

Wool  (vlna) 30 °C 0,20 kWh 49 l 0 h 47 min

Cottons Eco  60 °C
 Intensive Dry (2 cykly)*

6 kg/3 
kg

4,81 kWh 79 l 6 h 03 min

*Nastavení programu pro kontrolu a opat ení energetickým štítkem podle sm rnice EN50229, EU 96/60/EC.

**Nastavení programu pro kontrolu podle platné normy EN60456. Pokyn pro srovnávací testy: Pro vyzkoušení zkušebních 
program  perte uvedené množství prádla s maximální rychlostí odst e ování. Jako krátký program pro barevné prádlo zvolte 
program   Mix (rychlý/mix) 40 °C s maximální rychlostí odst e ování.

***Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty p ivád né vody, pokojové teploty, druhu, 
množství a zašpin ní prádla, použitého pracího prost edku, kolísání sí ového nap tí a zvolených p ídavných funkcí.

sušení*
Program Množst

ví prá-
dla

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 100 min

3,5 kg 130 min 110 min

4 kg 150 min 130 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 kamene 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

Rejst ík
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-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
Snadné žehlení

-ukazatel na displeji 8

Spušt ní programu
-ukazatel na displeji 8

Start/Pause (Start/pauza) 8
Stop po máchání 16, 19
Suché do sk ín  8

-volby pro sušení 17

Sušení 17, 18
-syntetika 10
-tla ítko 8
-ukazatel na displeji 8
-vlna 10
-volby 17

Sušicí programy 15
Systém kontroly 
rovnom rného rozložení 
prádla 16

T
Teplota

-indika ní LED 8
-tla ítko 8

Teplota praní 16

V
Vlhké - vhodné pro žehlení

-volby pro sušení 17

Vložka komory na aviváž 20
Vložka pro tekuté 
prací prost edky 12
Voda 32
Volby 8

-tla ítko Option (volby) 8
-volby pro praní 16
-volby pro sušení 17

Volby pro praní
-indika ní LED 8

Voli  program  8, 14
Vypušt ní vody 21
Vyrovnání 28

-pra ka se suši kou 27

W
WEEE 6

Z
Závady 22
Záv re né odst e ování

-ukazatel na displeji 8

Zbývající doba 16

-tla ítko 8

Životní prost edí
-ochrana 6
-spot eba energie 10

Zvláštní programy 15
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