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Instalace 
! Tento návod k používání uložte na bezpečném místě k pozdějšímu 

nahlížení. Pokud spotřebič prodáte, darujete nebo přestěhujete, 

zajistěte prosím, aby se návod přesunul se spotřebičem tak, aby se 

mohl nový vlastník seznámit s obsluhou a vlastnostmi spotřebiče.  

 

! Návod si pečlivě pročtěte: Obsahuje důležité informace ohledně 

bezpečné instalace a obsluhy spotřebiče. 

 

Rozbalení a vyrovnání 
 

Rozbalení 

 

1. Odstraňte z pračky veškeré obaly. 

2. Zkontrolujte, zda nebyla pračka během přepravy poškozena. Pokud 

se poškodilo, kontaktuje prodejce a nepokračujte dále s procesem 

instalace. 

3. Odstraňte 4 ochranné 

šrouby (použité při přepravě) a 

gumové podložky 

s odpovídající vymezovací 

podložkou umístěné v zadní 

části spotřebiče (viz obrázek). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zablokujte otvory pomocí dodaných plastových zátek. 

5. Všechny části uchovávejte na bezpečném místě: budete je opět 

potřebovat, pokud bude třeba pračku přestěhovat na jiné místo. 

 

! Obalové materiály by neměly být používány jako dětská hračka. 

 

Vyrovnání 

 

1. Pračku nainstalujte na rovnou, pevnou podlahu, neopírejte ji o 

stěnu, nábytek ani nic jiného. 

 

2. Pokud není podlaha 

dokonale rovná, veškeré 

nerovnosti vyrovnejte 

uvolněním nebo utažením 

přední vyrovnávací nožičky 

(viz obrázek). Úhel naklonění 

měřený podle vrchní desky 

nesmí přesáhnout 2°. 

 
 

Správné vyrovnání spotřebiče zajistí jeho stabilitu, pomůže 

předcházet vibracím a nadměrnému hluku a zabrání posouvání 

pračky během provozu. Pokud spotřebič umístíte na koberec nebo 

rohož, nastavte nožičky tak, aby bylo zajištěno dostatečné 

odvětrávání prostoru pod pračkou. 

 

Připojení dodávek elektřiny a vody 
 

Připojení přívodní hadice vody 

 

1. Připojte přívodní hadici 

zašroubováním ke kohoutku 

se studenou vodou pomocí ¾ 

přípojky se závitem (viz 

obrázek). 

Před provedením připojení 

nechte vodu volně odtékat, 

abyste se ujistili, že je 

dostatečně čistá. 

 

 

 

 

2. Připojte přívodní hadici 

k pračce zašroubováním 

k odpovídajícímu přívodnímu 

otvoru pro vodu na pračce, 

který se nachází v pravé horní 

části na zadní straně pračky 

(viz obrázek). 

 

 

 

 

 

3. Zajistěte, aby hadice nebyla ohnutá. 

 

! Tlak vody v kohoutku musí klesnout na hodnoty označené v tabulce 

technických podrobností (viz strana 5). 

 

! Není-li přívodní hadice dostatečně dlouhá, kontaktuje specializovaný 

obchod nebo autorizovaného technika. 

 

! Nikdy nepoužívejte již použitou hadici. 

 

! Používejte pouze hadice dodávané se spotřebičem. 

 
 

 



Připojení odtokové hadice 

 

Připojte odtokovou 

hadici ke kanalizaci ve 

výšce 65 - 100 cm nad 

zemí tak, aby nebyla 

ohnutá; 

 

 

 

 

 

 

 
případně ji můžete 

zavěsit na umyvadlo 

nebo vanu a hadici 

upevněte ke kohoutku 

(viz obrázek). Volný 

konec hadice nesmí být 

pod vodou. 

 

 

 

 

 

 

! Nedoporučujeme používání nástavců na hadice, pokud je to 

nezbytné, nástavec musí mít stejný průměr jako originální hadice a 

nesmí být delší než 150 cm. 

 

Elektrické připojení 

 

Než zasunete zástrčku do elektrické zásuvky, ověřte, že: 

 

• zásuvka je uzemněná a splňuje všechny platné předpisy; 

 

• zásuvka vydrží maximální výkonovou zátěž spotřebiče, jak je 

uvedeno na štítku technických údajů připevněném na stroji; 

 

• síťová zásuvka má odpovídající parametry uvedené na štítku 

technických údajů připevněném na stroji; 

 

• zásuvka je kompatibilní se zástrčkou pračky. Pokud to nesplňuje, 

vyměňte zásuvku nebo zástrčku. 

 

! Pračka nesmí být nainstalována venku, ani v krytých prostorách. Je 

mimořádně nebezpečné nechat spotřebič vystavený účinkům deště a 

bouřky. 

 

! Když je pračka nainstalovaná, elektrická zásuvka musí být v dosahu. 

 

! Nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné 

zásuvky/rozdvojky. 

 

! Kabel by se neměl ohýbat nebo být skřípnutý. 

 

! Napájecí kabel smí měnit pouze autorizovaný technik. 

 

Varování!! Společnost neponese odpovědnost v případě nedodržení 

těchto předpisů. 

 

První prací cyklus 
Po instalaci zařízení je třeba ještě předtím,než je 
použijete na praní prádla, provést jeden zkušební cyklus s 
pracím prostředkem a bez náplně prádla nastavením 
pracího programu „Samočištění“. 
 

 

 

Technické údaje 

Model WMD 722 

Rozměry 

šířka 59.5 cm 

výška 85 cm 

hloubka 54 cm 

Kapacita 1 – 7 kg 

Elektrické připojení 
pro více údajů prosím konzultujte štítek, 

který je připevněný k pračce  

Připojení vody 

maximální tlak 1 MPa (10 bar) 

minimální tlak 0.05 MPa (0.5 bar) 

kapacita bubnu 52 litrů 

Otáčky až 1200 otáček za minutu 

Zkušební programy 

podle směrnic  

1061/2010 a 

1015/2010 

program 60° ( 1.stisknutí tlačítka) 
BAVLNA STANDARD 60°C 

   program 40°  ( 2. stisknutí tlačítka) 

BAVLNA STANDARD 40°C. 

 
 

Spotřebič splňuje následující směrnice: 

- 2004/108/ES (Směrnice o 

elektromagnetické kompatibilitě) 

- 2006/95/ES (Směrnice o nízkém 

napětí) 

- 2002/96/ES 

 

 



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! 

 


