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Instalace 
 

 
! Tento návod k pouţití by se měl uchovat na 
bezpečném místě k pozdějšímu nahlíţení. 
Pokud se pračka prodá, převeze nebo 
přestěhuje, dbejte prosím, aby návod 
k instalaci a pouţití zůstal spolu s pračkou tak, 
aby se nový vlastník mohl poţívat uţitku z rad 
v něm obsaţených. 
! Tento návod k pouţití si přečtěte pečlivě: 
obsahuje ţivotně důleţité informace ohledně 
bezpečnosti instalace a provozu tohoto 
zařízení. 
! V balení obsahujícím tento návod téţ 
naleznete záruční list a k instalaci nezbytné 
detaily. 
 

Vybalení a vyrovnání 
 
Vybalení 
 
1. Kdyţ z pračky odstraníte všechny obaly, 
ověřte, ţe se pračka během procesu dopravy 
nepoškodil. Pokud poškozena byla, kontaktujte 
prodejce a nepokračujte dále s instalací. 

2. Odmontujte 4 
ochranné šrouby 
(pouţívané při 
přepravě) a gumovou 
podloţku 
s odpovídající 
rozpěrkou umístěnou 
v zadní části zařízení 
(viz obrázek). 

3. Otvory uzavřete pomocí plastových zátek 
dodaných v balení. 

4. Všechny tyto součásti uloţte na bezpečném 
místě: budete je opět potřebovat, pokud bude 
třeba pračku přestěhovat na jiné místo, abyste 
zabránili poškození vnitřku zařízení. 

! Balící materiál by se neměl pouţívat jako 
hračky pro děti. 
 
Vyrovnání 
 
1. Pračku instalujte na rovnou pevnou podlahu 

bez toho, ţe by se 
opíral o zdi, skříně 
nábytku nebo 
cokoliv dalšího. 
2. Je-li podlaha 
nerovná, lze vyuţít 
předních noţek 
stroje k seřizování, 
dokud se 

nedosáhne vodorovné polohy (úhel náklonu 
nesmí být větší neţ 2 stupně). 
! Je-li pračka správně vyrovnaná, bude 
stabilnější a bude mít za provozu mnohem 
menší sklon k vibracím a hluku, zvláště během 
ţdímání.  
! Kdyţ je umístěná na koberci nebo hadru, 
seřiďte noţky tak, abyste pod pračkou bylo 
místo umoţňující dostatečné větrání. 
 

Napojení přívodů elektřiny a vody 
 
Napojení přívodní hadice 

! Než přívodní hadici připojíte k přívodu vody, 
vodu odpusťte tak, aby byla zcela čistá. 

1.  Přívodní hadici 
napojte jejím 
našroubováním na 
vstup studené vody 
na zařízení, které je 
instalováno nahoře 
na pravé straně 
zadní části pračky 
(viz obrázek). 
 
2.  Přívodní hadici 
napojte na kohoutek 
studené vody 
pomocí ¾ 
propojovacího 
plynového šroubení 
(viz obrázek). 
 
 
 

3. Dbejte, aby hadice nebyla zohýbaná 
přehnutá. 
 
! Tlak vody v kohoutku musí spadat do 
rozsahu hodnot uvedeného v Tabulce 
technických parametrů (viz další stránka). 

! Není-li přívodní hadice dostatečně dlouhá, 
kontaktuje speciální prodejnu nebo 
autorizovaného technika. 

! Nikdy nepouţívejte starou přívodní hadici, 
pouţijte výrobek dodaný s pračkou. 
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Připojení odtokové hadice 

Odtokovou hadici 
připojte k 
trubce odtokového 
kanálu nebo k 
odtoku do stěny 
umístěnému ve 
výšce mezi 65 aţ 
100 cm nad 
podlahou; dbejte, 
aby se vůbec 

neohýbala. 

Jinak odtokovou 
hadici nechte přes 
stranu umyvadla 
nebo vany a dodané 
upevnění 
výtokového kanálku 
upevněte ke 
kohoutku (viz 
obrázek). Volný 
konce hadice by 

neměl končit pod vodou. 

! Nedoporučujeme pouţívat prodlouţení 
hadic; je-li to naprosto nezbytné, musí mít 
prodlouţení stejný průměr jako originální 
hadice a nesmí být delší 150 cm. 

Elektrická připojení 

Neţ zařízení připojíte do elektrické zásuvky, 
ověřte, ţe: 

 Zásuvka je uzemněná a je v souladu se 
všemi vztahující se zákony; 

 Zásuvka snese zátěţ maximálním 
příkonem zařízení, jak je uvedeno 
v Tabulce technických parametrů (viz na 
druhé straně); 

 Napájecí napětí spadá do rozsahu hodnot 
uvedených v Tabulce technických 
parametrů (viz na druhé straně); 

 Zásuvka odpovídá zástrčce pračky. Pokud 
tomu tak není vyměňte zásuvku nebo 
zástrčku. 

! Pračka se nesmí instalovat venku ani 
v zastřešené ploše. Je extrémně nebezpečné 
ponechat zařízení vystaveno dešti, bouřkám 
nebo dalším povětrnostním vlivům. 

! Po instalaci pračky musí zůstat zásuvka 
snadno dosaţitelná. 

! Nepouţívejte prodluţovací kabely nebo 
rozvodky. 

! Kabel by neměl být ohnutý nebí skřípnutý. 

! Elektrický napájecí kabel smí vyměňovat 
pouze technik s autorizací. 

Varování! Společnost nemůţe v případě 
porušení těchto předpisů být brána 
k odpovědnosti,  

Technické parametry 

Model AQM8F 49 U 

Rozměry 
Šířka 59,5 cm 
Výška 85 cm 
Hloubka 64,5 cm 

Kapacita 

 
Od 1 do 8 kg u pracích 
programů 
Od 1 od 6 kg u sušících 
programů 
 

Elektrická 
připojení 

Nahlédněte prosím na 
štítek technických 
parametrů stroje 

Připojení vody 

Maximální tlak 1 MPa (10 
bar) 
Minimální tlak 0,05 MPa 
(0,5 bar) 
Objem bubnu 62 litrů 

Otáčky ţdímání 
Do 1400 otáček za 
minutu 

Energeticky 
úsporný program 
podle směrnice 
EN 60456 

Praní: Program : 
Teplota 60 

0
C; při pouţití 

vsázky prádla 8 kg. 
Sušení: První prací 
cyklus provedený  2 kg 
vsázkou s volbou úrovně 
sušení „ŢEHLIČKA“. 
Druhý prací cyklus 
provedený s 6 kg 
vsázkou při volbě 
maximální úrovně sušení 
„EXTRA“. 

 

Toto zařízení odpovídá 
následujícím Směrnicím 
EC: 
- 89/336/EEC z 03/05/89 
(Elektromagnetická 
slučitelnost v platném 
znění následujících 
předpisů) 
- 2006/95/EC (Nízké 
napětí) 
- 2002/96/EC 



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! 

 


