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Instalace

! Je důležité uschovat tento návod tak, abyste 
jej mohli kdykoli konzultovat. V případě prodeje, 
darování nebo přestěhování pračky se ujistěte, 
že zůstane uložen v blízkosti pračky, aby mohl 
posloužit novému majiteli při seznámení s její 
činností a s příslušnými upozorněními.
! Pozorně si přečtěte uvedené pokyny: obsahují 
důležité informace týkající se instalace, použití 
a bezpečnosti při práci.

Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy
Rozbalení
1. Rozbalte pračku.
2. Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo 
k jejímu poškození. V případě, že je poškozena, 
ji nezapojujte a obraťte se na prodejce.

3 .  O d s t r a ň t e  4 
šrouby chránící před 
poškozením během 
přepravy a gumovou 
podložku s příslušnou 
rozpěrkou, které se 
nacházejí v zadní 
části (viz obrázek). 

4. Uzavřete otvory po šroubech plastovými 
krytkami z příslušenství.
5. Uschovejte všechny díly: v případě opětovné 
přepravy pračky je bude třeba namontovat zpět.
! Pokaždé, když je třeba zařízení nahnout 
nebo přesunout, je třeba kvůli zajištění 
neporušenosti vnitřních součástí namontovat 
zpět šrouby, gumovou podložku a rozpěrku do 
poloh A a B. Po provedení potřebných operací 
je nezapomeňte znovu odmontovat.
! Obaly nejsou hračky pro děti!

Vyrovnání do vodorovné polohy

1. Pračku je třeba umístit na rovnou a pevnou podlahu, 
aniž by se opírala o stěnu, nábytek či něco jiného.

2. V případě, že po-
dlaha není dokona-
le vodorovná, mo-
hou být  př ípadné 
rozdíly vykompenzo-
vány šroubováním 
předních nožek (viz 
obrázek); Úhel sk-
lonu, naměřený na 
pracovní ploše, nesmí 
přesáhnout 2°. 

Dokonalé vyrovnání do vodorovné polohy 
zabezpečí stabilitu zařízení a zamezí vzniku 
vibrací a hluku během činnosti. V případě in-
stalace na podlahovou krytinu nebo na koberec 
nastavte nožky tak, aby pod pračkou zůstal 
dostatečný volný prostor pro ventilaci.

Připojení k elektrické a k vodovodní 
síti

Připojení přítokové hadice vody

1.  V ložte těsnění 
A do koncové části 
přítokové hadice a 
připevněte ji k uzávěru 
studené vody se závi-
tem 3/4“ (viz obrázek).   
Před připojením ha-
d ice nechte vodu 
odtéci, dokud nebude 
průzračná.

2. Připojte přítokovou 
h a d i c i  k  p r a č c e 
p r o s t ř e d n i c t v í m 
příslušné přípojky na 
vodu, umístěné vpra-
vo nahoře (viz obrá-
zek).

3. Dbejte na to, aby hadice nebyla příliš ohnutá 
ani stlačená.

! Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí 
hodnot uvedených v tabulce s technickými údaji 
(viz vedlejší strana).

! V případě, že délka přítokové hadice nebude 
dostatečná, obraťte se na specializovanou 
prodejnu nebo na autorizovaný technický 
personál.

! Nikdy nepoužívejte již použité hadice.

! Používejte hadice z příslušenství zařízení.

A

A

B
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65 - 100 cm

Připojení vypouštěcí hadice
 
Připojte vypouštěcí 
hadici, aniž byste ji 
ohýbali, k odpado-
vému potrubí nebo 
k odpadu ve stěně, 
který se nachází od 
65 do 100 cm nad 
zemí;

nebo ji uchyťte k 
okraji umývadla či 
vany a připevněte 
vodicí držák 
z příslušenství ke 
kohoutu (viz obrá-
zek). Volný konec 
vypouštěcí hadi-
ce nesmí zůstat 
ponořený do vody.

! Použití prodlužovacích hadic se 
nedoporučuje; je-li však nezbytné, 
prodlužovací hadice musí mít stejný průměr 
jako originální hadice a její délka nesmí 
přesáhnout 150 cm.  

Připojení k elektrické síti 

Před zasunutím zástrčky do zásuvky se 
ujistěte, že: 
• Je zásuvka uzemněna a že vyhovuje nor-

mám;
• je zásuvka schopna snést maximální zátěž 

odpovídající jmenovitému příkonu zařízení, 
uvedenému v tabulce s technickými údaji 
(viz vedle);

• hodnota napájecího napětí odpovídá 
údajům uvedeným v tabulce s technickými 
údaji (viz vedle);  

• je zásuvka kompatibilní se zástrčkou 
pračky. V opačném případě je třeba 
vyměnit zásuvku nebo zástrčku.

! Pračka nesmí být umístěna venku – pod 
širým nebem, a to ani v případě, že by se 
jednalo o místo chráněné před nepřízní 
počasí, protože je velmi nebezpečné vystavit 
ji působení deště a bouří.
! Po definitivní instalaci pračky musí zásuvka 
zůstat snadno přístupná.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely a rozvodky.

! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.

! Výměna kabelu musí být svěřena výhradně 
autorizovanému technickému personálu.

Upozornění! Výrobce neponese žádnou 
odpovědnost za následky nerespektování 
uvedených 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 2.

Technické údaje

Model IWUDN 4105X9

Rozměry
šířka       59,5 cm
výška     85 cm
hloubka  33 cm

Kapacita od 1 do 4 kg

Napájení Viz štítek s technickými údaji, 
aplikovaný na zařízení.

Připojení k 
rozvodu vody

maximální tlak 
1 MPa (10 bar)
minimální tlak 
0.05 MPa (0.5 bar)
kapacita bubnu 27 litrů

Rychlost 
odstřeďování až do 1000 otáček za minutu

Kontrolní 
programy po-
dle směrnic 
1061/2010 a 
1015/2010

program 2; 
standardní program pro 
bavlnu pro praní při 60°C.
program 3; 
standardní program pro 
bavlnu pro praní při 40°C.

Toto zařízení odpovídá ná-
sledujícím normám Evrop-
ské unie:
- 2004/108/CE (Elektroma-
gnetická kompatibilita) 
- 2006/95/CE (Nízké napětí) 
- 2012/19/EU

Hlučnost 
(dB(A) 
re 1 pW)

Praní: 59
Odstřeďování: 79



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! 

 


