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Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití

Důležité – Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny

Pokyny obsahují důležité informace, které vám pomohou využívat zařízení k vaší maximální spokojenosti 
a zajistit bezpečnou a řádnou instalaci, použití a údržbu.
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  Bezpečnostní informace 

Důležité – Před instalací si přečtěte tyto pokyny

 Před použitím 

• Toto zařízení je určeno pouze pro použití 
ve vnitřních prostorách. .

• Spotřebič MUSÍTE umístit na pevný a rovný 
povrch.

• Nestavte spotřebič tam, kde je vystaven 
přímému slunci nebo zdrojům tepla, protože by 
mohlo dojít k poškození plastových a pryžových 
součástí.

• Varování: Zajistěte odstranění všech 
3 přepravních šroubů.

• Zajistěte přímé připojení spotřebiče 
k domácímu přívodu vody.

• Varování: Tato pračka MUSÍ být připojená 
k přívodu studené vody.

• Zajistěte, aby veškeré elektrické připojení bylo 
tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

• Zajistěte, aby byl spotřebič zapojený 
do samostatné uzemněné zásuvky, která je 
snadno dostupná.

• Zkontrolujte, že se napájecí kabel nezachytil 
pod nebo do spotřebiče a vyvarujte se 
poškození napájecího kabelu.

• Nepřipojujte spotřebič ke zdroji energie, dokud 
není dokončena jeho instalace.

• Toto zařízení je určeno pouze pro použití 
v domácnosti a není vhodné pro komerční 
použití.

• Zkontrolujte, že jsou spoje a napojení hadic 
utěsněné a že netečou. Pokud by tekly, pračku 
nepoužívejte, dokud tuto závadu neodstraníte.

 Během použití 

• Tento spotřebič nesmí používat děti ani osoby 
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
psychickými schopnostmi, s nedostatečnými 
zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod 
dozorem nebo pokud nebyly řádně poučeny. 
Děti by měly být vždy pod dozorem, aby si se 
spotřebičem nehrály.

• Nepoužívejte kabel, pokud je poškozený, 
zajistěte jeho výměnu autorizovaným servisním 
technikem, aby se zabránilo vzniku nebezpečné 
situace.

• Nepoužívejte tento spotřebič, pokud některé 
díly chybí nebo jsou poškozené.

• Používejte pouze prací prostředky vhodné pro 
automatické pračky a dodržujte doporučení 
výrobců pracích prostředků.

• Nepokládejte na pračku žádné těžké předměty 
ani zdroje tepla nebo vlhka.

• Nezakrývejte spotřebič během provozu, 
protože byste tak mohli zablokovat větrací 
otvory.

• Nedotýkejte se spotřebiče ani s ním 
nemanipulujte, pokud máte mokré ruce či nohy.

• Neotevírejte během praní zásuvku na prací 
prostředek.

• Nedotýkejte se během praní průzoru (dvířek) - 
zahřívá se.

• Nesnažte se dvířka otevřít násilím. Dvířka jsou 
vybavená bezpečnostním zámkem, který se 
deaktivuje 2-3 minuty po ukončení pracího 
programu.

• Neotevírejte dvířka, pokud v okénku vidíte 
vodu.

• Neperte v horké vodě pěnové a houbovité 
materiály.

• Neodpojujte v případě výskytu hořlavého 
plynu v ovzduší pračku od zdroje energie, ani ji 
ke zdroji nepřipojujte.

• Nepoužívejte hořlavé prací prostředky, spreje 
ani chemické čisticí prostředky v pračce ani v její 
blízkosti.

• Nepokoušejte se spotřebič vlastními silami 
opravit.

 Kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis. 



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! 

 


