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Děkujeme za výběr pračky značky Candy.
Jsme si jisti, že vám pomůže vyprat
oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí
Tento spotřebič je označen v souladě
s Evropskou směrnicí 2012/19/
EU o odpadových elektrických a
elektronických zařízeních (OEEZ).
OEEZ obsahujú znečišťující látky, které
mohou způsobit negativní vlivy na životní
prostředí, tedy i základní komponenty,
které lze opětovně využít. Proto je důležité
věnovat tímto spotřebičům zvláštní
pozornost při jejich likvidaci, aby byly
znečišťující látky řádně likvidovány a
materiály, které lze opětovně využít, byly
recyklovány. Lidé sehrávají důležitou roli
při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsoboval
potíže v rámci životního prostředí. Je nutné
dodržovat několik základních pravidel:
• s OEEZ by se nemělo zacházet jako s
domácím odpadem;
• OEEZ by se měl odevzdat na příslušném
sběrném místě obce nebo registrovaných
podniků.
V mnoha zemích lze při zakoupení nového
spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci,
pokud je zařízení ekvivalentního typu a
funguje na stejném principu jako dodané
zařízené. Tuto službu poskytuje prodejce
bezplatně.

Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.
registercandy.com k získání rychlejšího
přístupu k dodatečným službám výhradně
určeným pro nejvěrnější zákazníky.
Pozorně si přečtěte tento návod pro správné
a bezpečné využití spotřebiče a pro užitečné
tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a štítek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze
u některých modelů) součástí dodávky.
Uschovejte si všechny tyto díly na
bezpečném místě.
Každý výrobek je označený jedinečným
16-místním kódem, také zvaným „sériové
číslo”, vytištěným na štítku na spotřebiči
(oblast otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř
výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt
s Candy servisním střediskem.
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1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA

• Pro připojení vody používejte pouze
hadice dodané se spotřebičem
(nepoužívejte staré hadice).

• Tento spotřebič je určený pro použití v
domácnosti a podobných místech:
− Zaměstnanecké kuchyně v prodejnách,
kancelářích nebo jiném pracovním
prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a jiných
ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče mimo
domácího prostředí nebo pro typické
domácí činnosti, jako je komerční využití
odborníky nebo zkušenými uživateli, je
vyloučeno z výše uvedených aplikací.
Pokud nepoužíváte spotřebič v souladu
s výše uvedenými podmínkami, může
se zkrátit jeho životnost a můžete ztratit
právo na záruční opravu. Jakékoliv
poškození spotřebiče vyplývající z použití
jiného než domácího (i když se nachází
v domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.

• Tlak vody musí být v rozsahu od 0,05
MPa až 0,8 MPa.
• Zajistěte, aby koberec neblokoval dno
pračky a větrací otvory.
• Stav vypnutí zajistíte nastavením
příslušného symbolu na ovládacím prvku
do vertikální pozice. Jakákoliv jiná pozice
tohoto ovladače pračku zapne.
• Konečný cyklus pračky bude bez ohřevu
(cyklus chlazení) k zajištění, aby prádlo
zůstalo při teplotě, která nepoškodí
prádlo.

VAROVÁNÍ:
Nikdy nezastavujte spotřebič před
ukončením cyklu sušení, pokud
rychle nevyndáte veškeré prádlo a
nerozprostřete k rozptýlení tepla.

• Tento spotřebič mohou používat děti od
8 let a osoby se sníženými fyzickými,
senzorickými
nebo
mentálními
schopnostmi, nebo bez dostatečných
zkušeností a znalostí, pokud jsou
pod dohledem nebo byly poučeny o
bezpečném použití spotřebiče a
porozuměly možnému riziku.
Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez
dohledu.

• Po instalaci musíte pračku umístit tak, aby
zůstala zástrčka snadno přístupná.
• Spotřebič se nesmí instalovat za
uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo
za dveře se závěsy na opačné straně ke
spotřebiči tak, že je úplné otevření dvířek
spotřebiče blokované.

• Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.

• Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).

• Děti do 3 let držte mimo dosah, dokud
nejsou neustále pod dohledem.

• Spotřebič se nesmí používat, pokud byly
k čištění použity průmyslné chemikálie.

• Pokud je poškozený přívodní kabel, musí
jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik
nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby
se zabránilo nebezpečí.

• Ve spotřebiči nesušte nevyprané prádlo.
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Obsah je uzamčen
Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:
1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.
Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a
rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.
*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj
prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!

