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ale aj škodlivé látky, ktoré boli potrebné pre 
správnu funkciu a bezpečnosť spotrebiča.
Tieto látky môžu v bežnom odpade alebo 
neodbornou manipuláciou poškodiť ľudské 
zdravie a životné prostredie. Je preto 
veľmi dôležité odovzdať staré elektrické a 
elektronické spotrebiče (WEEE) do zberného 
dvora. Škodlivé látky budú odborne 
zlikvidované a prípadné hodnotné suroviny 
opäť spracované.
Dodržaním týchto jednoduchých pokynov 
môžete významne prispieť k tomu, aby staré 
elektrické a elektronické spotrebiče (WEEE) 
neškodili ľudskému zdraviu a životnému 
prostrediu:
• Staré elektrické a elektronické spotrebiče 

(WEEE) nesmú byť v žiadnom prípade 
zlikvidované spolu s bežným komunálnym 
odpadom.

• Odovzdajte tieto spotrebiče (WEEE) pre 
likvidáciu na príslušnom zbernom mieste 
vo Vašej obci alebo v registrovanom 
podniku. Informujte sa, či je vo Vašej 
krajine alebo vo Vašom regióne k 
dispozícii odvoz starých spotrebičov 
(WEEE). V každom prípade zaistite 
uskladnenie starého spotrebiča až do 
jeho odvozu v bezpečnej vzdialenosti od 
detí.

V niektorých krajinách môžete pri zakúpení 
nového spotrebiča vrátiť starý spotrebič 
predajcovi, pokiaľ je tento spotrebič 
ekvivalentného typu a funguje na rovnakom 
princípe ako dodaný spotrebič. Túto službu 
poskytuje predajca zadarmo.
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Sme radi, že ste sa rozhodli pre spotrebič 
značky Hoover – sme hrdí na to, že Vám 
môžeme ponúknuť inovatívny sortiment 
technologicky vyspelých spotrebičov, ktoré 
Vám skutočne pomôžu pri každodenných 
činnostiach.

Odporúčame Vám bezplatne zaregistrovať 
Váš spotrebič na www.registerhoover.com. 
Získate tak aj po uplynutí záruky rozšírenú 
ochranu a a rýchlejší prístup k dodatočným 
službám určeným výhradne pre našich 
verných zákazníkov.

Pred inštaláciou a prvým použitím 
spotrebiča venujte dostatok času 
priloženému návodu na obsluhu a 
oboznámte sa v kľude s ovládaním Vášho 
nového spotrebiča. Tým sa vyvarujete 
prípadnému poškodeniu spotrebiča. Návod 
na obsluhu obsahuje dôležité pokyny - 
uschovajte ho teda pre prípadné použitie v 
budúcnosti a nezabudnite ho priložiť ku 
spotrebiču, keď spotrebič predávate 
ďalšiemu majiteľovi.

Skontrolujte prosím po vybalení spotrebiča, 
či bolo spolu so spotrebičom dodané 
kompletné príslušenstvo ako napr. návod 
na obsluhu, záručný list, energetický štítok, 
zásobník tekutého pracieho prostriedku 
(len pri niektorých modeloch) a diel na 
pripevnenie odtokovej hadice.

Každý náš spotrebič je označený šestnásť 
miestnym kódom, ktorý sa nachádza na 
výrobnom štítku vo vnútri spotrebiča. 
Zapíšte si toto sériové číslo a uveďte ho 
pri komunikácii so zákazníckym servisom 
Hoover v prípade poruchy spotrebiča alebo 
otázky ohľadom fungovania spotrebiča.

Ochrana životného prostredia
Tento spotrebič je označený v súlade 
s Európskou smernicou 2012/19/EÚ o 
starých elektrických a elektronických 
zariadeniach (WEEE).

Staré elektrické a elektronické spotrebiče 
často obsahujú nie len hodnotné materiály, 
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1. ZÁKLADNÉ 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

• Tento spotrebič je určený výhradne na 
použitie v domácnosti a podobných 
miestach:
− zamestnanecké kuchyne v 

predajniach, kanceláriách alebo v inom 
pracovnom prostredí;

− penzióny;
− pre klientov hotelov, motelov a iných 

ubytovacích zariadení;
− pre klientov apartmánov, penziónov 

alebo tam, kde sa vydávajú raňajky.
 Použitie tohto spotrebiča v inom prostredí 

alebo pre iný účel, napr. komerčné 
využitie odborným personálom, je 
vylúčené aj v prípade vyššie uvedených 
zariadení.

 Pokiaľ spotrebič nepoužívate v súlade s 
vyššie uvedenými podmienkami, môžete 
tak skrátiť jeho životnosť a stratiť právo 
na záručnú opravu.

 Akékoľvek poškodenie spotrebiča 
spôsobené použitím inom ako domácom 
(aj keď sa spotrebič nachádza v 
domácnosti) vedie ku strate záruky.

• Tento spotrebič môžu používať deti od 8 
rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
senzorickými alebo mentálnymi 
schopnosťami alebo bez dostatočných 
skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod 
dozorom zodpovednej osoby alebo 
pokiaľ boli oboznámené s bezpečným 
použitím spotrebiča a porozumeli 
možnému riziku. Deti sa nesmú hrať 
so spotrebičom. Deti nesmú vykonávať 
čistenie a používateľskú údržbu bez 
dozoru zodpovednej osoby.

• Nedovoľte deťom, aby sa hrali so 
spotrebičom.

• Deti do 3 rokov sa nesmú pohybovať 
alebo hrať sa v blízkosti spotrebiča bez 
dozoru.

• Poškodený prívodný kábel môže vymeniť 
iba výrobca, jeho servisný technik alebo 

 iná kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo 
nebezpečenstvu.

• Pro pripojení vody používajte iba hadice 
dodané spolu so spotrebičom.

• Tlak vody musí byť v rozsahu od 0,05 
do 0,8 MPa. Len tak bude spotrebič 
bezchybne pracovať.

• Uistite sa, že koberec neblokuje dno 
spotrebiča ani jeho ventilačné otvory.

• Spotrebič je vypnutý, pokiaľ sa príslušný 
symbol na ovládacom prvku nachádza 
v polohe ZAP/VYP. Pokiaľ sa symbol 
nachádza v akejkoľvek inej polohe, 
spotrebič je zapnutý a pripravený na 
prevádzku (len pre modely s otočným 
ovládačom).

• Posledná časť kombinovaného programu 
prania/sušenia prebieha bez prísunu 
tepla (proces ochladenia), aby nedošlo k 
poškodeniu oblečenia v spotrebiči.

 VAROVANIE:
Neukončujte kombinovaný program 
prania/sušenia nikdy predčasne. 
Ak to napriek tomu urobíte, vyberte 
oblečenie ihneď zo spotrebiča 
a rozprestrite ho tak, aby rýchlo 
vychladlo.

• Po inštalácii by spotrebič mal byť 
umiestnený tak, aby zástrčka zostala 
ľahko dostupná.

• Spotrebič sa nesmie nachádzať za 
uzamykateľnými dverami, posuvnými 
dverami alebo dverami, na ktorých sú 
pánty umiestnené oproti pántom dvierok 
spotrebiča. V opačnom prípade by nebolo 
možné celkom otvoriť a zatvoriť dvierka 
spotrebiča.

• Maximálna kapacita bubna (množstvo 
suchej bielizne podľa normovaného testu) 
závisí od modelu (viď ovládací panel).
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• Spotrebič nie je možné používať, pokiaľ 
boli na jeho čistenie použité priemyselné 
chemikálie.

• Nesušte v spotrebiči nevyprané 
oblečenie.

• Oblečenie znečistené napr. jedlým 
olejom, acetónom, alkoholom, benzínom, 
petrolejom, odstraňovačom škvŕn, 
terpentínom, voskom a odstraňovačom 
vosku by ste mali najskôr predprať v 
horúcej vode s vhodným pracím 
prostriedkom, kým ho vložíte do 
spotrebiča.

• Oblečenie s podielom peny (napr. 
latexová pena), závesy k sprchovému 
kútu, vode odolné textílie, pogumované 
oblečenie a oblečenie alebo vankúše s 
obsahom penových látok nie je možné 
sušiť v spotrebiči.

• Aviváže alebo podobné produkty by ste 
mali používať iba v súlade s pokynmi 
príslušného výrobcu.

• Oblečenie postriekané olejom sa môže 
náhle vznietiť, pokiaľ je vystavené zdroju 
tepla, ako je napr. sušička. Pri oxidačnej 
reakcii s olejem vzniká teplo. Pokiaľ toto 
teplo nemôže uniknúť, oblečenie sa tak 
zahreje, že sa môže vznietiť.

 Žmolky a nahromadenie oblečenia 
postriekaného olejom môžu navyše 
blokovať unikanie tepla. Hrozí tak 
nebezpečenstvo požiaru.

• Oblečenie postriekané jedlým 
olejom alebo produktmi určenými na 
starostlivosť o vlasy by ste mali najskôr 
predprať v horúcej vode s vhodným 
pracím prostriedkom, kým ho vložíte do 
spotrebiča na vypranie a vysušenie. Tým 
znížite riziko požiaru.

• Pred vložením bielizne do spotrebiča 
najskôr vyprázdnite všetky vrecká 
– dávajte pozor predovšetkým na 
zapaľovače a zápalky.

• Technické údaje spotrebiča sú uvedené 
na internetových stránkach výrobcu.

Bezpečnostné upozornenia

• Pred čistením spotrebiča vytiahnite 
zástrčku zo zásuvky a zatvorte prívod 
vody.

• Skontrolujte, či je spotrebič skutočne 
odpojený od elektrického prúdu, prípadne 
sa obráťte na odborníka.

• Nepoužívajte prevodníky, viacnásobné 
zásuvky ani predlžovacie káble.

 UPOZORNENIE:
Voda môže počas prania dosahovať 
veľmi vysokú teplotu.

• Pred otvorením dvierok sa uistite, že sa v 
bubne nenachádza žiadna voda.

• Spotrebič nepriťahujte ku sebe ťahom za 
akýkoľvek povrázok.

• Nevystavujte spotrebič dažďu, 
priamemu slnečnému žiareniu ani iným 
poveternostným vplyvom.

• Pri premiestňovaní nedvíhajte 
spotrebič ťahom za ovládacie prvky 
alebo dvierka; počas prepravy nikdy 
neukladajte spotrebič dvierkami na 
vozík. Odporúčame Vám manipulovať so 
spotrebičom vždy vo dvojici.

• V prípade poruchy vypnite spotrebič, 
zatvorte prívod vody a ďalej 
nemanipulujte so spotrebičom. Ihneď 
kontaktujte zákaznícky servis a používajte 
len originálne náhradné diely.

Symbol  označuje, že spotrebič 
vyhovuje všetkým platným európskym 
predpisom, ktoré sa týkajú zdravia, 
životného prostredia a bezpečnosti, ktoré 
platia pre tento spotrebič.
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2. INŠTALÁCIA

• Opatrne prerežte spojovacie pásky 
obidvoch hadíc a prívodného kábla.

 Dbajte na to, aby ste nedopatrením 
nepoškodili hadice ani kábel.

• Vyskrutkujte 2 alebo 4 skrutky (A) na 
zadnej strane spotrebiča a odstráňte 
2 alebo 4 dištančné podložky (B) 
podľa obrázka 1.

• Potom zakryte 2 alebo 4 otvory 
priloženými krytkami.

• Pokiaľ je spotrebič určený na 
zabudovanie, po prerezaní pások 
vyskrutkujte 3 alebo 4 skrutky (A) 
a odstráňte 3 alebo 4 dištančné 
podložky (B).

• V závislosti od modelu je spotrebič 
vybavený jednou alebo niekoľkými 
dištančnými podložkami. Nakloňte 
spotrebič opatrne dopredu a 
odstráňte dištančné podložky.

 Potom zakryte otvory priloženými  
krytkami.

 VAROVANIE:
Uschovajte obal mimo dosahu detí.

• Umiestnite plastový kryt podľa obr. 2 
pod spotrebič (v závislosti od modelu 
zvoľte variantu A, B alebo C).

A
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A

B
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B
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3
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3
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A
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Návod na montáž mobilných 
dvierok

• Položte šablónu na zadnú stranu 
mobilných dvierok. Podľa potreby 
môžete namontovať pánty a zatvárací 
magnet vpravo alebo vľavo. Vyznačte si 
polohu otvorov pre skrutky a potom na 
príslušných miestach vyvŕtajte otvory.

• Pomocou 4 dodaných skrutiek pripevnite 
pánty (A).

• Pomocou skrutky (C) pripevnite magnet 
(B).

• V závislosti od Vašich požiadavok 
nasaďte dosku (D) vpravo alebo vľavo. 
Vložte pod dosku umelohmotnú podložku 
(E) a pripevnite ju skrutkou (F).

• Zacvaknite kryt (G) v dolnej polohe do 
uzáveru.

A

D

E

G

F

B C
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• Nasaďte mobilné dvierka pomocou 
pántov na prednú stranu spotrebiča. 
Vložte pod pánty podložky (I) a pripevnite 
ich skrutkou (H).

Odporúčame Vám pripevniť mobilné 
dvierka tak, aby sa otvárali doľava, 
teda rovnakým smerom ako dvierka 
spotrebiča. Vďaka tomu budete mať 
viac miesta pri vkladaní bielizne do 
spotrebiča.

• Zasuňte spotrebič do otvoru veľkosti, 
ktorá je uvedená v diagrame na tejto 
stránke. Na prednú časť spotrebiča môže 
byť pripevnená zakrývacia lišta, jej výška 
však musí zodpovedať aktuálnej výške 
nastaviteľných nožičiek spotrebiča.

• Pomocou 4 nastaviteľných nožičiek 
môže byť výška spotrebiča nastavená v 
rozmedzí od 820 do 840 mm. Ak chcete 
upraviť výšku, odoberte matky, ktoré 
sa nachádzajú na každej nožičke, a 
nahraďte ich dodanými matkami, ktoré 
majú veľkosť 5 mm. Nastavte nožičky 
na Vami požadovanú výšku a potom 
poriadne dotiahnite pripevňovaciu matku 
na každej nožičke spotrebiča.
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Pripojenie vody

• Na pripojenie spotrebiča k prívodu vody 
používajte prosím iba dodanú prívodnú 
hadicu (v žiadnom prípade nepoužívajte 
starú hadicu) (viď obr. 3).

• Niektoré modely môžu disponovať jednou 
(alebo niekoľkými) z nasledujúcich 
funkcií:

 HOT&COLD (obr. 4):
 Nastavenie pripojenia vody pre horúcu a 

studenú vodu pre vyššiu úsporu energie. 
Pripojte sivú hadicu k ventilu studenej 
vody a červenú k ventilu horúcej vody. 
Spotrebič je možné pripojiť len k ventilu 
studenej vody: v takom prípade sa môžu 
niektoré programy spustiť o niekoľko 
minút neskôr.

 AQUASTOP (obr. 5): Zariadenie 
umiestnené na prívodnej hadici, ktoré 
zastaví prívod vody v prípade poškodenia 
hadice. V tomto prípade sa zobrazí 
červený symbol v okienku „A“ a hadicu 
musíte vymeniť. Pre odskrutkovanie 
matice stlačte jednosmerné poistné 
zariadenie „B“.

 AQUAPROTECT (obr. 6): Ak voda 
pretečie z hlavnej internej hadice „A“, 
transparentný izolačný plášť „B“ udrží 
vodu pre dokončenie pracieho cyklu.

• Na konci cyklu kontaktujte autorizované 
servisné stredisko pre výmenu prívodnej 
hadice.

Umiestnenie spotrebiča

• Dodržiavajte dostatočný odstup medzi 
spotrebičom a stenou, aby nedošlo k 
pricvaknutiu hadice. Mali by ste dodržať 
odstup aspoň 50 cm (obr. 7).
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• Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek 
podľa obrázka 8:
a. Otočením matice v smere hodinových 

ručičiek uvoľnite skrutku.
b. Otáčajte nožičkou pre zvýšenie alebo 

zníženie, kým sa nedotkne podlahy.
c. Zaistite nožičku točením matice, proti 

smeru hodinových ručičiek.

 VAROVANIE:
V žiadnom prípade sa nepokúšajte 
vymeniť odtokovú hadicu sami.
Obráťte sa na zákaznícky servis.

Zásobník pracieho prostriedku

Zásobník pracích prostriedkov je rozdelený
na 3 časti podľa obrázka 9):
• Priehradka „1“: Prací prostriedok na 

predpierku;
• Priehradka „ “: Pre špeciálne 

prostriedky ako aviváže, škrob atď.

 VAROVANIE:
V strednej priehradke používajte iba 
tekuté pracie prostriedky!

• Priehradka „2“: Prací prostriedok pre 
hlavné pranie.

Pri niektorých modeloch je dodaná taktiež 
nádoba na tekuté pracie prostriedky 
(obr. 10), ktorá správne reguluje vtekanie 
pracieho prostriedku do bubna. Pokiaľ 
chcete použiť tekutý prací prostriedok, 
vložte nádobku do priehradky „2“. Nádobku 
môžete použiť taktiež pre bielidlo pri voľbe 
programu „Plákanie“ (viď popis).

 VAROVANIE:
Niektoré tekuté pracie prostriedky 
sa len s ťažkosťou alebo pomaly 
správne dávkujú do bubna. V takomto 
prípade prosím použite dávkovacie 
zariadenie dodané výrobcom pracieho 
prostriedku (obrázok 11).
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3. PRAKTICKÉ RADY

Vkladanie bielizne

VAROVANIE: pri triedení bielizne sa 
uistite:

- vyberte z bielizne kovové predmety, ako 
sú mince, sponky a kolíčky;

- zapnite gombíky, zatvorte zipsy, stiahnite 
voľné a dlhé pásy;

- obráťte vankúše naruby;
- zo záclon zložte kolieska;
- dodržiavajte upozornenia na štítku 

bielizne.

• Pri praní kobercov, pokrývok alebo iných 
ťažkých tkanín odporúčame vynechať 
odstreďovanie, aby nedošlo k poškodeniu 
spotrebiča.

• Pri praní vlny sa uistite, že je možné túto 
bielizeň prať v práčke a či je označená 
symbolom „Čistá vlna” s „Nekrčivá” alebo 
„Možné prať v práčke“.

Užitočné odporúčania pre používateľa

Tipy pre ekonomické využitie spotrebiča, 
ktoré sú zároveň priateľské k životnému 
prostrediu.

Maximalizujte veľkosť náplne
• Najlepšie výsledky úspory energie, vody a 

pracích prostriedkov dosiahnete využitím 
maximálnej kapacity práčky. Ušetríte 
až 50% energie praním plnej náplne 
namiesto 2 polovičných náplní.

Potrebujete predpierku?
• Používajte len pre veľmi z nečistenú 

bielizeň! ŠETRÍTE prací prostriedok, čas, 
vodu a 5 až 15% energie vynechaním 
predpierky pri bežne znečistenej bielizni.

Je potrebná horúca voda?
• Odstráňte škvrny odstraňovačom alebo 

namočte bielizeň vo vode pred praním 
pre zníženie potreby programu s horúcou 
vodou. Voľbou programu 60°C môžete 
ušetriť až 50% energie.

Pred použitím sušiaceho programu…
• ŠETRITE energiu a čas voľbou vysokej 

rýchlosti otáčok odstredenia pre zníženie 
obsahu vody v bielizni pred použitím 
programu sušenia.

Nasleduje rýchla príručka s tipmi a 
odporúčaniami o použití pracích 
prostriedkov pri rôznych teplotách.
V každom prípade si vždy prečítajte pokyny 
na pracom prostriedku pre jeho správne 
použitie a dávkovanie.

Pri praní bielej bielizne odporúčame 
použiť program pre bavlnu s teplotou 
60 °C a bežný prací prostriedok.

Pre pranie medzi 40°C a 60°C musí 
byť druh použitého pracieho prostriedku 
vhodný pre konkrétny typ vlákna a stupeň 
znečistenia.
Bežné pracie prášky sú vhodné pre 
„biele“ alebo farebné odolné tkaniny 
so silným znečistením, zatiaľ čo tekuté 
pracie prostriedky alebo prášky „s 
ochranou farby” sú vhodné pre farebné 
látky s vysokým stupňom znečistenia.

Pre pranie pri teplote pod 40°C 
odporúčame použitie tekutých pracích 
prostriedkov alebo prostriedkov špeciálne 
označených ako vhodné pre pranie pri 
40°C.

Pre pranie vlny alebo hodvábu 
používajte len pracie prostriedky určené 
výhradne pre tieto tkaniny.
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4. ÚDRŽBA A ČISTENIE

Na čistenie vonkajších častí práčky použite 
vlhkú utierku, nepoužívajte drsné prášky , 
alkohol ani rozpúšťadlá. Práčka nevyžaduje 
žiadnu špeciálnu údržbu: vyčistite zásobník 
pracích prostriedkov a filter.

Čistenie zásobníka pracích
prostriedkov

• Odporúčame čistiť zásobník pracích 
prostriedkov, aby ste zabránili 
hromadeniu zvyškov prostriedkov a aditív.

• Filter zabraňuje zvyškom a usadeninám 
priľnúť na bielizni. Čistite ho ak je to 
možné ručne.

Čistenie filtra

• Spotrebič je vybavený špeciálnym filtrom 
pre zachytenie veľkých zvyškov, ako sú 
gombíky alebo mince, ktoré môžu upchať 
odtokový otvor.

• Len pri niektorých modeloch: vyberte 
hadičku, odstráňte uzáver a zachyťte 
vodu do nádoby.

• Pred vyskrutkovaním filtra Vám 
odporúčame pokryť podlahu okolo 
spotrebiča savou handričkou, ktorá 
zachytí vodu.

• Otočte uzáver proti smeru hodinových 
ručičiek.

• Vyberte a vyčist i te f i l ter. Potom ho 
vráťte späť na miesto a zaskrutkujte v 
smere hodinových ručičiek.

• Opakujte predchádzajúce kroky v 
opačnom poradí pre zostavenie všetkých 
dielov.

Odporúčania o premiestňovaní a 
dlhodobom odstavení spotrebiča

• Ak budete skladovať práčku v 
nevykurovanej miestnosti dlhý čas, 
vypustite všetku vodu z rúrok.

• Odpojte práčku od elektrickej siete.

• Odpojte hadicu od odpadového systému 
a nechajte vytiecť všetku vodu do nádoby.

• Opäť pripevnite odtokovú hadicu na 
miesto.
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5. SPRIEVODCA RÝCHLYM 
ŠTARTOM

Tento spotrebič automaticky prispôsobí 
hladinu vody podľa typu a množstva bielizne. 
Tento systém ponúka skvelú úsporu energie 
a značnú redukciu času prania.

Voľba programu

• Zapnite spotrebič a zvoľte požadovaný 
program.

• Nastavte požadovanú teplotu, ak je to 
potrebné.

SUŠENIE
Pokiaľ chcete, aby sa program 
sušenia spustil automaticky, nastavte 
pomocou príslušného tlačidla na 
ovládacím paneli požadovaný program 
sušenia. Je taktiež možné najskôr 
ukončiť prací cyklus a potom nastaviť 
vhodný program sušenia.

• Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA 
spustite pranie.

• Na konci pracieho cyklu sa na displeji 
zobrazí slovo „End“.

Počkajte, pokiaľ nezhasne indikátor 
ZAMKNUTIA DVIEROK, potom dvierka 
otvorte.

• Vypnite práčku.

Pre akýkoľvek typ prania viď tabuľku 
programov a postupujte podľa 
uvedeného poradia.

Technické údaje

Tlak vody:
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa
Otáčky pri odstredení: viď výrobný štítok.
Max. príkon/Istenie/Napájacie napätie:
viď výrobný štítok

6. OVLÁDACIE PRVKY A 
PROGRAMY

A

G H E C D F

B

I ML

A Ovládač programov s pozíciou 
VYPNUTÉ (OFF)

B Tlačidlo ŠTART/PAUZA

C Tlačidlo ODLOŽENÝ ŠTART

D Tlačidlo SUŠIACE PROGRAMY

E Tlačidlo RÝCHLA PROGRAMY /
 STUPEŇ ZNEČISTENIA

F Tlačidlo PRÍDAVNÉ FUNKCIE

G Tlačidlo VOĽBA TEPLOTY

H Tlačidlo VOĽBA POČTU OTÁČOK 
POČAS ODSTREĎOVANIA

G+H UZAMKNUTIE TLAČIDIEL

I Displej

L Kontrolka ZAMKNUTIA DVIEROK

M Oblasť ONE Fi EXTRA



13

 VAROVANIE:
Počas pripájania zástrčky sa 
nedotýkajte displeja (a dotykového 
ovládača), pretože spotrebič kalibruje 
systém v priebehu prvých sekúnd: pri 
dotyku displeja, by spotrebič nemusel 
fungovať správne. V tomto prípade, 
odpojte zástrčku a opakujte danú 
činnosť.

Ovládač programov s pozíciou 
VYPNUTÉ (OFF)

Na displeji sa zobrazia zvolené 
parametre programu a funkcie. Pre 
úsporu energie sa počas pracieho cyklu 
alebo v čase nečinnosti úroveň jasu 
displeja zníži.
Ak chcete spotrebič vypnúť, nastavte 
prosím ovládač programov do pozície 
VYPNUTÉ.

• Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA 
spustíte zvolený prací cyklus.

• Poloha ovládača programov sa počas 
pracieho cyklu nemení.

• Po skončení pracieho cyklu sa na displeji 
zobrazí „End“ a kontrolka ZAMKNUTIA 
DVIEROK zhasne. Teraz môžete dvierka 
otvoriť.

• Spotrebič vypnete otočením ovládača 
programov do pozície VYPNUTÉ.

Na konci každého cyklu alebo pred 
spustením nového cyklu musíte 
nastaviť ovládač programov späť do 
pozície VYPNUTÉ.

Tlačidlo ŠTART/PAUZA

Zatvorte dvierka PRED stlačením 
tlačidla ŠTART/PAUZA.

• Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA 
spustíte zvolený prací cyklus.

Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA 
spotrebič chvíľu čaká, kým začne 
fungovať.

PRIDANIE ALEBO ODOBRATIE BIELIZNE 
POTOM, ČO BOL PROGRAM UŽ 
SPUSTENÁ (PAUZA)

• Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/
PAUZA po približne 2 sekundy (niektoré 
kontrolky a kontrolka zvyšného času 
blikajú počas prerušenia programu).

• Pred otvorením dvierok práčky počkajte, 
pokiaľ nezhasne indikátor ZAMKNUTÉ 
DVIERKA.

Pred otvorením dvierok skontrolujte, 
či je voda pod úrovňou otvoru dvierok.

• Potom, čo ste pridali alebo odobrali 
bielizeň, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo 
ŠTART/PAUZA (program sa spustí vo 
fáze, kde bolo pranie prerušené).

ZRUŠENIE PRACIEHO PROGRAMU

• Nastavením ovládača programov do 
pozície VYPNUTÉ zrušíte program.

• Po uplynutí 2 minút sa automaticky 
deaktivuje uzamknutie dvierok. Potom 
môžete otvoriť dvierka spotrebiča.
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Tlačidlo ODLOŽENÉHO ŠTARTU

• Toto tlačidlo Vám umožňuje nastaviť 
odložený štart v rozmedzí od 1 hodiny do 
24 hodín.

• Pre odloženie štartu postupujte 
nasledujúcim spôsobom:

- Zvoľte požadovaný program.

- Jedným stlačením tlačidla ODLOŽENÝ 
ŠTART aktivujete túto funkciu (na 
displeji sa zobrazí h00). Opätovným 
stlačením nastavíte štart odložený o 
jednu hodinu (na displeji sa zobrazí 
h01). Opakujte tento postup, pokiaľ 
sa na displeji nezobrazí požadovaná 
hodnota. Pokiaľ chcete zrušiť odložený 
štart, stlačte tlačidlo toľkokrát, až sa na 
displeji objaví hodnota h00.

- Stlačením tlačidla ŠTART/
PAUZA potvrďte voľbu. Spustí sa 
odpočítavanie a po jeho skončení sa 
automaticky spustí zvolený program.

• Odložený štart môžete zrušiť otočením 
ovládača programov do polohy 
VYPNUTÉ.

Ak dôjde k výpadku elektrickej energie 
keď práčka pracuje, špeciálna pamäť 
uloží nastavenia a keď je napájanie 
obnovené, spotrebič obnoví cyklus od 
miesta, kde bol prerušený.

Prídavné funkcie by ste mali zvoliť 
pred stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.
Pokiaľ zvolíte prídavnú funkciu, ktorá 
nie je kompatibilná so zvoleným 
programom, kontrolka zvolenej 
funkcie najskôr zabliká a potom 
zhasne.

Tlačidlo SUŠIACE PROGRAMY

• Kombinovaný, automatický prací/
sušiaci cyklus:

 Najskôr zvoľte ovládačom programov 
požadovaný prací program a potom 
požadovaný stupeň sušenia. Po ukončení 
pracieho cyklu sa automaticky spustí 
sušiaci program.

Ak program nie je kompatibilný so 
zvoleným automatickým cyklom, táto 
funkcia nebude aktívna.

Ak prekročíte maximálnu náplň 
bielizne sušenia uvedenú v tabuľke 
programov, bielizeň sa nemusí 
správne vysušiť.

• Pokiaľ chcete zmeniť vykonané 
nastavenie ešte pred začiatkom 
programu, stlačte toľkokrát tlačidlo, 
pokiaľ sa nerozsvietia príslušné kontrolky 
sušiaceho programu, alebo otočte 
ovládač programov do polohy VYPNUTÉ.

• Voľba samotného sušenia: Po 
zvolení vhodného sušiaceho programu 
ovládačom programov môžete nastavenie 
zmeniť stlačením tlačidla (okrem 
programu pre vlnu).

• Pre zrušenie cyklu v priebehu fázy 
sušenia stlačte a podržte tlačidlo na 
približne 3 sekundy.

 VAROVANIE:
Po zrušení programu sušenia sa spustí 
fáza chladenia, pred otvorením dvierok 
počkajte približne 10/20 minút.
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• Na konci programu sa na displeji zobrazí 
„End“ a indikátor ZAMKNUTÉ DVIERKA 
zhasne, teraz môžete otvoriť dvierka.

Cyklus sušenia je možné zrušiť taktiež 
otočením voliča programov do pozície 
VYPNUTÉ. Pred otvorením dvierok 
musíte počkať do skončenia fázy 
chladenia (10/20 minút) a kým zhasne 
indikátor ZAMKNUTÉ DVIERKA.

Tlačidlo RÝCHLE PROGRAMY /
STUPEŇ ZNEČISTENIA

Toto tlačidlo vám umožňuje zvoliť dve 
rôzne možnosti, v závislosti na zvolenom 
programe.

- RÝCHLA PROGRAMY
Tlačidlo bude aktívne, ak zvolíte voličom 
program RÝCHLY (14/30/44 minút) a 
umožňuje vám zvoliť jednu z troch časov 
trvania.

- STUPEŇ ZNEČISTENIA
• Po voľbe programu sa automaticky 

zobrazí čas prania pre zvolený program.
• Táto možnosť vám umožňuje zvoliť 

jednu z 3 úrovní intenzity prania 
upravením dĺžky programu, v závislosti 
na stupni znečistenia bielizne (je možné 
použiť len pri niektorých programoch 
uvedených v tabuľke programov).

Tlačidlo PRÍDAVNÉ FUNKCIE

Toto tlačidlo Vám umožňuje výber medzi 
tromi prídavnými funkciami:

- PREDPIERKA
• Táto funkcia Vám umožňuje vykonať 

predpierku a je vhodná hlavne pre veľmi 
znečistenú bielizeň (môžete použiť len 
pri niektorých programoch; viď tabuľka 
programov).

• Odporúčame Vám použiť len 20 % 
odporúčaného množstva pracieho 
prostriedku uvedeného na obale.

- AQUAPLUS
• Pokiaľ zvolíte túto funkciu ( je 

k dispozíci i  len pri  niektorých 
programoch), zvýši sa hladina vody, 
čo spolu s optimálnymi pohybmi bubna 
zvyšuje účinok pracieho prostriedku 
vedie k lepšiemu odstráneniu zvyškov 
pracieho prostriedku.

• Táto funkcia sa hodí hlavne pre osoby 
s cit l ivou kožou, u ktorých aj malé 
množstvo zvyškov pracieho prostriedku 
alebo aviváže môže vyvolať alergickú 
reakciu.

• Táto funkcia sa taktiež hodí pre 
detské oblečenie a veľmi znečistené 
oblečenie, u ktorého by bolo potrebné 
použitie väčšieho množstva pracieho 
prostriedku, alebo pre tkaniny, ktoré 
veľmi nasiaknu pracím roztokom.

- HYGIENA+
Túto funkciu môžete aktivovať iba po 
nastavení teploty prania 60 °C. Táto funkcia 
zaistí stálu teplotu počas celého pracieho 
cyklu.

Tlačidlo VOĽBY TEPLOTY

• Toto t lačidlo vám umožňuje zmeniť 
teplotu pracieho cyklu.

• Z dôvodu ochrany tkaniny nie je možné 
prekročiť maximálnu povolenú teplotu 
daného programu.

• Pokiaľ chcete prať bielizeň v studenej 
vode, musia všetky kontrolky zhasnúť.

Tlačidlo VOĽBY OTÁČOK 
ODSTREDENIA

• Stlačením tohto tlačidla je možné znížiť 
maximálnu rýchlosť otáčok odstredenia 
a ak chcete, je ho možné úplne zrušiť.

• Ak štítok bielizne neurčuje konkrétne 
informácie, je možné použiť maximálne 
otáčky programu.
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Neprekračujte povolenú maximálnu 
rýchlosť odstreďovania daného 
programu, aby nedošlo k poškodeniu 
bielizne.

• Stlačením tlačidla nastavíte požadovaný 
počet otáčok pre daný program.

• Počet otáčok môžete nastaviť, bez toho 
aby bolo potrebné zastaviť prebiehajúci 
program.

Nadmerné dávkovanie pracieho 
prostriedku môže spôsobiť nadmernú 
tvorbu peny. Ak spotrebič zistí 
prítomnosť peny, môže vykonať 
fázu plákania alebo predĺžiť trvanie 
programu a zvýšiť spotrebu vody.

Spotrebič je vybavený špeciálnym 
elektronickým zariadením, ktoré bráni 
odstredeniu nevyváženej bielizne. Toto 
znižuje hluk a vibrácie spotrebiča a 
predlžuje jeho životnosť.

UZAMKNUTIE TLAČIDIEL

• Súčasným stlačením tlačidiel VOĽBA 
TEPLOTY a VOĽBA POČTU OTÁČOK 
PRI ODSTREĎOVANÍ počas aspoň 
3 sekúnd uzamknete tlačidlá. Týmto 
spôsobom môžete zabrániť nežiaducej 
zmene programu počas cyklu.

• Uzamknutie tlačidiel môžete jednoducho 
deaktivovať súčasným stlačením vyššie 
uvedených tlačidiel alebo vypnutím 
spotrebiča.

Displej

Na displeji sa zobrazujú informácie dôležité 
pre používateľa.

1

7

3 2 4 85 6 109

1) INDIKÁTOR ZAMKNUTÝCH DVIEROK
• Táto kontrolka sa rozsvieti, hneď ako 

správne zatvoríte dvierka spotrebiča.

NAJSKÔR zatvorte dvierka a až potom 
stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.

• Po stlačení tlačidla ŠTART/PAUZA začne 
kontrolka najskôr nakrátko blikať a potom 
bude permanentne svietiť.

Pokiaľ počas 7 sekúnd po zatvorení 
dvierok nestlačíte tlačidlo ŠTART/
PAUZA, musíte spotrebič opäť 
nastaviť.

• Dvierka spotrebiča môžete otvoriť až po 
zhasnutí kontrolky ZAMKNUTIE DVIEROK.

2) INDIKÁTOR VOĽBY POČTU OTÁČOK 
PRI ODSTREĎOVANÍ

Na displeji sa zobrazí zvolený počet otáčok 
daného programu. Počet otáčok môžete 
v závislosti od zvoleného programu zvýšiť 
alebo znížiť, a to pomocou príslušného 
tlačidla.

3) INDIKÁTOR TEPLOTY VODY
Táto kontrolka zobrazuje teplotu vody 
zvoleného programu. Nastavenie môžete 
zmeniť príslušným tlačidlom (pri niektorých 
programoch). Pokiaľ chcete prať bielizeň v 
studenej vode, musia byť všetky kontrolky 
zhasnuté.
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4) DĹŽKA PROGRAMU
• Po zvolení pracieho programu sa na 

displeji automaticky zobrazí štandardná 
dĺžka cyklu.

• Po spustení programu dôjde počas 
niekoľkých minút k prispôsobeniu 
dĺžky cyklu v závislosti od aktuálnych 
podmienok.

• Spotrebič automaticky spočíta dĺžku 
programu v závislosti od rôznych 
parametrov, ako je tlak vody, tvrdosť 
vody, teplota pritekajúcej vody, teplota 
v miestnosti, druh, množstva a stupeň 
znečistenia bielizne, použitý prací 
prostriedok, kolísanie napätia v sieti, 
zvolenej prídavnej funkcie atď.

5) INDIKÁTOR UZAMKNUTIA TLAČIDIEL
Kontrolka sa rozsvieti po uzamknutí 
ovládacieho panelu.

6) Funkcia WiFi (len pri niektorých modeloch)
• Pri modeloch s funkciou WiFi táto 

kontrolka zobrazuje aktivitu signálu.
• Ďalšie informácie ohľadom kompletnej 

funkcionality a stručného návodu k 
prepojeniu spotrebiča s domácou 
sieťou nájdete v časti „Download“ 
alebo na internetových stránkach http://
wizardservice.candy-hoover.com.

7) INDIKÁTOR VOĽBY STUPŇA ZNEČISTENIA
Po voľbe programu táto kontrolka 
automaticky zobrazí stupeň znečistenia 
nastavený pre daný program.

8) INDIKÁTOR „Kg Check“ (automatické 
určenie množstva bielizne)

 (iba pri niektorých programoch)
• Počas prvých minút spotrebič vypočíta 

skutočné množstvo bielizne, pričom 
aktualizuje hodnoty na displeji v reálnom 
čase. Zistené údaje zobrazí kontrolka „Kg 
Check“ na displeji.

• Všetky hodnoty a kroky programu sú 
potom automaticky optimalizované a 
prispôsobené:

- potrebné množstvo vody v závislosti od 
druhu a množstva vloženej bielizne;

- dĺžka pracieho cyklu v závislosti od 
druhu a množstva vloženej bielizne;

- počet a intenzita pracích cyklov v 
závislosti od druhu a množstva 
použitého pracieho prostriedku;

- rytmus rotácií bubna v závislosti od 
druhu a množstva vloženej bielizne;

- prídavný cyklus plákania pri 
nadbytočnom množstve peny;

- počet otáčok pri odstreďovaní v 
závislosti od druhu a množstva 
vloženej bielizne, čím sa zabráni 
nevyváženosti.

9) INDIKÁTOR PRE PROGRAMY SUŠENIA
Svietiaca kontrolka signalizuje zvolený 
stupeň sušenia:

Automatické programy sušenia (riadené 
snímačom)

EXTRA SUŠENIE
(odporúčaný pre uteráky, župany a 
objemnú bielizeň).

SUŠENIE PRED ŽEHLENÍM
(zanechá bielizeň vhodnú pre 
žehlenie).

SUŠENIE BEZ POTREBY ŽEHLENIA
(pre bielizeň na uloženie do skrine bez 
žehlenia).

Načasované programy sušenia

Je možné ich použiť na voľbu 
načasovaných programov sušenia.

Fáza chladenia

Aktivuje sa počas finálnej fázy 
chladenia, v po sledných 10/20 
minútach každej fázy sušenia.

10) INDIKÁTOR PRÍDAVNÝCH FUNKCIÍ
Táto kontrolka zobrazuje zvolené prídavné 
funkcie.
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ONE Fi EXTRA

Tento spotrebič je vybavený technológiou 
ONE Fi EXTRA, ktorá vám umožňuje 
jeho ovládanie na diaľ ku prostredníctvom 
aplikácie, vďaka funkcii Wi-Fi.

PRIHLÁSENIE SPOTREBIČA
(NA APLIKÁCII)

• Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.

Odporúčame Vám dokončiť registráciu 
spotrebiča pred jeho zasunutím do 
výklenku.

• Stiahnite si do vášho zariadenia aplikáciu 
Hoover Wizard.

Aplikácia Hoover Wizard je dostupná 
pre zariadenia so systémom Android 
a iOS, pre tablety aj smartfóny.

Získajte všetky podrobnosti funkcií 
ONE Fi EXTRA prehliadaním aplikácie 
v DEMO režime.

• Otvorte aplikáciu, vytvorte si 
používateľský profil a prihláste spotrebič 
podľa pokynov na displeji zariadenia 
alebo v „Rýchlom štarte“ dodávanom 
so spotrebičom.

Pomocou smartfónu so systémom 
Android vybaveným technológiou 
NFC (Near Field Communication), 
je proces prihlásenia zjednodušený 
(Easy Enrollment); v tomto prípade, 
postupujte podľa pokynov na displeji 
telefónu, UMIESTNITE A PODRŽTE 
HO V BLÍZKOSTI loga ONE Fi EXTRA 
na spotrebiči, keď na budete na to 
vyzvaní aplikáciou.

POZNÁMKY:
Priložte váš smartfón tak, aby bola 
NFC anténa na zadnej strane pri logu 
ONE Fi EXTRA na spotrebiči.

Ak nepoznáte pozíciu NFC antény 
telefónu, jemne pohybujte smartfónom 
krúživým pohybom okolo loga ONE 
Fi EXTRA, pokiaľ aplikácia nepotvrdí 
spojenie. Pre úspešný prenos dát je 
NEVYHNUTNÉ DRŽAŤ SMARTFÓN 
NA OVLÁDACOM PANELI POČAS 
TÝCHTO NIEKOĽKÝCH SEKÚND 
PROCESU; správa na zariadení vás 
bude informovať o správnom výsledku 
a oznámi, keď je možné odložiť 
smartfón.

Hrubé obaly alebo kovové nálepky na 
smartfóne môžu ovplyvniť prenos dát 
medzi spotrebičom a smartfónom. Ak 
je to nevyhnutné, odstráňte ich.

Výmena niektorých komponentov 
smartfónu (napr. zadní kryt, batéria, 
a pod...) za neoriginálne diely môže 
spôsobiť odstránenie NFC antény, čo 
bráni v plnom využití aplikácie.

AKTIVÁCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA 
(PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE)
Po prihlásení spotrebiča, vždy keď 
ho budete chcieť ovládať diaľkovo 
prostredníctvom aplikácie, budete najskôr 
musieť vložiť bielizeň, prací prostriedok, 
zatvoriť dvierka a zvoliť pozíciu ONE Fi 
EXTRA na práčke. Odteraz budete môcť 
ovládať spotrebič pomocou príkazov 
aplikácie.



19

Tabuľka programov

PROGRAM (viď ovládací panel)

2
1

Zmiešaná bielizeň

Detská bielizeň

Rýchly 59 min.

Rýchly
14-30-44 min.

Bavlna**

Jemná bielizeň

Ručné pranie 
& hodváb

Plákanie

Vypúšťanie & 
odstredenie

Vlna

Vlna
(sušenie)

Zmiešaná bielizeň
(sušenie)

Farebná bielizeň
(sušenie)

Pranie & sušenie 
za 59 min.

Nastavenie, ktoré musíte zvoliť, pokiaľ chcete aktivovať diaľkové ovládanie 
prostredníctvom aplikácie (cez Wi-Fi). Pokiaľ ste Váš spotrebič ešte 
nezaregistrovali, stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA na spotrebiči spustíte 
program „Samočistenie“ určený na čistenie bubna.
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3) Voľbou programu RÝCHLY pomocou 
voliča programov môžete zvoliť 
tlačidlom RÝCHLY jeden z troch 
rýchlych programov 14’, 30’ a 44’.

4) Programy pre automatické sušenie.

INFORMÁCIE PRE TESTOVACIE 
LABORATÓRIUM 
(REF. EN 50229 ŠTANDARDY)

Pranie
Použite program ** so zvoleným 
maximálnym stupňom znečistenia, 
maximálnymi otáčkami odstredenia a 
teplotou 60°C. Program odporúčaný 
taktiež pre test s nižšou teplotou.

Sušenie
Prvý cyklus sušenia s množstvom 
bielizne uvedeným v stĺpčeku A (náplň 
obsahuje: obliečku vankúšov a uteráky). 
Výber programu pre bavlnu ( ), 
sušenie bez potreby žehlenia ( ).

Druhý cyklus sušenia s množstvom 
bielizne uvedeným v stĺpčeku B (náplň 
obsahuje: ľanové utierky a uteráky). 
Výber programu pre bavlnu ( ), 
sušenie bez potreby žehlenia ( ).

Kapacita 
(bielizne) (kg)

A (kg) B (kg)
Prvé 

sušenie
Druhé 

sušenie
6 4 2

6 5 1

7 5 2

8 5 3

8 6 2

9 6 3

Prečítajte si tieto poznámky:
* Maximálna kapacita suchej bielizne 

závisí od modelu (suchej bielizne podľa 
normovaného textu) (viď ovládací panel).

(Len pre modely s priestorom na 
tekuté pracie prostriedky)
Ak len niekoľko kusov bielizne 
vyžaduje ošetrenie bielením, môžete 
vykonať odstránenie škvŕn v práčke. 
Nalejte bielidlo do zásobníka na 
tekuté pracie prostriedky vloženého v 
priestore označeného „2“ v zásobníku 
pracích prostriedkov a nastavte 
špeciálny program PLÁKANIE.
Po skončení cyklu nastavte volič 
programov do pozície VYPNUTÉ, 
pridajte zvyšok bielizne a pokračuje 
v bežnom praní s najvhodnejším 
programom.

() Len so zvolenou možnosťou 
PREDPIERKY (programy s dostupnou 
možnosťou PREDPIERKY).

1) Po zvolení programu sa na displeji 
zobrazí odporúčaná teplota prania, 
ktorú môžete zmeniť (ak je to u 
daného programu  možné) pomocou 
zodpovedajúceho tlačidla. Nie je 
možné však prekročiť maximálnu 
možnú teplotu vody pre daný 
program.

2) Pre zobrazené programy , môžete 
nastaviť trvanie a intenzitu prania 
pomocou tlačidla STUPŇA 
ZNEČISTENIA.
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Voľba programov

Spotrebič disponuje množstvom programov 
a funkcií, ktoré umožňujú optimálne pranie 
rôznych druhov textílií a rôznych stupňov 
znečistenia.

PRANIE

Zmiešaná bielizeň
Bavlna, ľan, syntetika alebo zmiešané 
tkaniny pre jednoduchú údržbu. Bielizeň sa 
perie pri zníženej teplote a odstreďuje pri 
nízkych otáčkach.

Detské oblečenie
Tento program s teplotou vody aspoň 
60 °C sa ideálne hodí pre hygienické pranie 
detského oblečenia.
Odporúčame Vám použiť práškový prací 
prostriedok, aby ste dosiahli optimálne 
výsledky prania.

Rýchla program 59 min.
Tento program poskytuje dobré výsledky 
prania za relatívne krátky čas. Hodí sa 
pre menšie množstvo bielizne (viď tabuľka 
programov).

Rýchly program (14-30-44 min.)
Rýchle programy sa hodia pre menšie 
množstvo bielizne s nízkym stupňom 
znečistenia. Prispôsobte prosím množstvo 
pracieho prostriedku množstvo bielizne. 
Požadovaný program môžete zvoliť 
stlačením tlačidla KRÁTKE PROGRAMY 
(14/30/44 minút).

Bavlna
Tento program je vhodný na pranie 
bežne znečistenej bavlnenej bielizne 
a je to najúčinnejší program z hľadiska 
kombinovanej spotreby energie a vody pre 
pranie bavlnenej bielizne.

Jemná bielizeň
Dlhé fázy namáčania v kombinácii s jemnými 
pohybmi bubna a veľkým množstvom vody 
pri zníženej teplote a nízkom počte otáčok 
garantujú optimálnu starostlivosť o jemnú 
bielizeň.

Ručné pranie a hodváb
Tento veľmi jemný prací program je určený 
pre všetky textílie, ktoré majú na štítku 
symbol „Ručné pranie“ alebo „Bavlna“.

Plákanie
Tento program vykoná 3 cykly plákania s 
odstredením po každom cykle (počet otáčok 
môžete znížiť alebo odstredenie celkom 
zrušiť tlačidlom VOĽBA POČTU OTÁČOK 
PRI ODSTREĎOVANÍ).

Vypúšťanie a odstreďovanie
Pre dodatočné odstredenie. Tlačidlom 
VOĽBA POČTU OTÁČOK PRI 
ODSTREĎOVANÍ môžete nastaviť 
požadovaný počet otáčok.

Vlna
Program pre veľmi šetrné pranie vlneného 
oblečenia určeného na pranie v pračke (viď 
štítok na oblečení) s dlhými pauzami počas 
pracieho cyklu.
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SUŠENIE

 VAROVANIE:
Dávkovače používané pre 
koncentrované prášky a tekuté pracie 
prostriedky musíte vybrať z bubna 
pred spustením programu sušenia.

Bubon mení smer počas cyklu sušenia pre 
ochranu bielizne pred zamotaním. Studený 
vzduch sa využíva počas posledných 10/20 
minút cyklu sušenia pre minimalizáciu 
pokrčenia.

Program pre vlnu
Program sušenia s nízkou teplotou, ideálny 
pre sušenie vlnenej bielizne s maximálnou 
starostlivosťou, znižuje trenie látky a bráni 
možnému plstnateniu. Pred sušením 
odporúčame bielizeň prevrátiť. Časovanie je 
vo vzťahu s množstvom bielizne a zvolenou 
rýchlosťou odstredenia. Cyklus je vhodný 
pre malé náplne až 1 kg (3 svetre).

Cyklus sušenia vlny tejto práčky 
bol schválený spoločnosťou „The 
Woolmark Company“ pre sušenie 
vlnených výrobkov určených pre 
pranie v práčke, ak sa výrobky perú 
a sušia podľa pokynov na štítku 
bielizne a podľa pokynov výrobcu 
tohto spotrebiča.
Vo Veľkej Británii, Írsku, Hong Kongu a 
v Indii je obchodná známka Woolmark 
certifikačnou obchodnou známkou. 
M0000

Zmiešaná bielizeň
Programy sušenia s nízkou teplotou sušenia 
sú vhodné pre syntetiku a zmiešané látky 
(riaďte sa prosím vždy údajmi na štítku 
výrobcu danej textílie).

Farebná bielizeň
Programy sušenia s vysokou teplotou 
sušenia sú vhodné pre bavlnu a ľan (riaďte 
sa prosím vždy údajmi na štítku výrobcu 
danej textílie).

Pranie a sušenie v 59 minútach
Tento program je ideálny, pokiaľ chcete 
vyprať a vysušiť len niekoľko kúskov 
bielizne! Je vhodný pre malé množstvo 
málo znečistenej bielizne do 1,5 kg (napr. 
4 košele). V tomto programe sa bielizeň 
vyperie, vypláka a vysuší počas 59 minút. 
Odporúčame Vám znížiť množstvo pracieho 
prostriedku, aby ste predišli predávkovaniu.

ONE Fi EXTRA

Pozícia, ktorú musíte zvoliť vtedy, ak 
chcete aktivovať diaľkové ovládanie 
prostredníctvom aplikácie (cez Wi-
Fi). V tomto prípade, sa spustenie cyklu 
uskutoční prostredníctvom príkazov 
aplikácie. Poprípade, stlačením tlačidla 
ŠTART/PAUZA na spotrebiči, uskutočníte 
cyklus „Samočistenie“. Navrhnuté na 
dezinfikovanie bubna, odstránenie 
nepríjemných zápachov a predĺženie 
životnosti spotrebiča, sa uistite, či v bubne 
nie je žiadna bielizeň pred spustením cyklu 
„Samočistenie“ a použite prací prostriedok 
určený pre konkrétny druh práčky. Nechajte 
dvierka práčky na konci cyklu otvorené pre 
vysušenie bubna. Odporúčame spustiť po 
každých 50 cykloch prania.
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7. CYKLUS SUŠENIA

• Uvedené pokyny sú všeobecné, preto 
sú potrebné určité skúsenosti pre 
dosiahnutie najlepších výsledkov sušenia.

• Odporúčame voľbu kratšieho času sušenia 
ako je uvedený, pri prvom použití, aby ste 
prispôsobili správny stupeň sušenia.

• Neodporúčame sušiť látky, ktoré sa ľahko 
strapkajú, ako sú koberce alebo bielizeň s 
dlhým vlasom, aby ste zabránili upchatiu 
vzduchových kanálikov.

• Rozdeľte bielizeň podľa nasledujúceho 
postupu:

- Podľa symbolov sušenia, ktoré sú na 
štítku bielizne

  Vhodné pre sušenie v sušičke.

  Sušenie pri vysokej teplote.

  Sušenie len pri nízkej teplote.

 NESUŠTE v sušičke.

Ak bielizeň neobsahuje informačný 
štítok, musí byť považovaná ako 
nevhodná pre sušenie.

- Podľa veľkosti a hrúbky
 Kedykoľvek je náplň väčšia ako kapacita 

sušenia, rozdeľte bielizeň podľa hrúbky 
(napr. uteráky od tenkej spodnej bielizne).

- Podľa typu látky
 Bavlna/ľan: uteráky, bavlna jersey, 

posteľná a stolová bielizeň.
 Syntetická: blúzky, košele, pracovné 

odevy, a pod. z polyesteru alebo 
polyamidu, ako aj bavlna/syntetická 
zmiešaná.

• Len suchá odstredená bielizeň.

Správny spôsob sušenia

• Otvorte dvierka.

• Naplňte bielizňou nepresahujúcou 
maximálnu náplň sušenia u vedenú v 
tabuľke programov. V prípade veľ kých 
kusov bielizne (napr. prestieranie) alebo 
veľmi savých materiálov (napr. uteráky 
alebo džínsy) znížte množstvo náplne.

• Zatvorte dvierka spotrebiča.

• Pomocou ovládača programov nastavte 
vhodný program sušenia.

• Spotrebič môže uskutočniť niektorý z 
nasledujúcich typov sušenia:
- Programy sušenia pri nízkej teplote 

odporúčame pre vlnené látky (symbol 
 na ovládači programov).

- Programy sušenia pri nízkej teplote  
odporúčame pre zmiešané tkaniny 
(syntetika/bavlna) a syntetické 
látky (symbol  na ovládači 
programov).

- Programy sušenia pri vysokej 
teplote odporúčame pre bavlnu, froté, 
ľan atď. (symbol  na ovládači 
programov).

• Zvoľte požadovaný stupeň sušenia:

EXTRA SUŠENIE
(odporúčaný pre uteráky, župany a 
objemnú bielizeň).
SUŠENÍ PRED ŽEHLENÍM
(zanechá bielizeň vhodnú pre 
žehlenie).
SUŠENIE BEZ POTREBY 
ŽEHLENIA
(pre bielizeň na uloženie do skrine 
bez žehlenia).



24

• Ak chcete zvoliť program načasovaného 
sušenia, stláčajte tlačidlo VOĽBY 
SUŠENIA dovtedy, pokiaľ sa nerozsvieti 
požadovaný indikátor času.

Voľbou programu sušenia vlny nie je 
možné zvoliť stupeň sušenia odlišný 
od počiatočne nastaveného.

• Spotrebič vypočíta ča s potrebný pre 
sušenie a stupeň zostávajúcej vlhkosti v 
bielizni, podľa náplne a zvoleného typu 
sušenia.

• Skontrolujte, či je otvorený vodovodný 
ventil a správne umiestnená odtoková 
hadica.

 VAROVANIE:
Nesušte vlnenú bielizeň alebo bielizeň 
so špeciálnou vypchávkou (napr. deky, 
prešívané bundy atď.) a veľmi jemnú 
bielizeň.
Ak je bielizeň savá, vložte menej 
kusov, aby sa zabránilo pokrčeniu.

• Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA (displej 
zobrazí zostávajúci čas sušenia).

Spotrebič vypočíta čas do konca 
zvoleného programu na základe 
štandardnej náplne.
Počas každého cyklu spotrebič upraví 
čas podľa veľkosti a pozície náplne.

Počas fázy sušenia bubon zrýchľuje 
na vyššiu rýchlosť pre rozloženie 
bielizne a pre optimalizáciu účinku 
sušenia.

• Indikátor programu sušenia bude 
svietiť dovtedy, pokiaľ sa nezačne fáza 
vychladenia a nerozsvieti príslušný 
indikátor.

• Po skončení programu sa na displeji 
zobrazí nápis „End“. Po 5 minútach 
spotrebič prejde do pohotovostného 
režimu (pri určitých modeloch displej 
zobrazí dve pomlčky).

• Vypnite spotrebič otočením ovládača 
programov do polohy VYPNUTÉ.

• Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.

• Zatvorte vodovodný ventil.

ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA

• Pre zrušenie programu sušenia stlačte 
a podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na 
približne 3 sekundy.

 VAROVANIE:
Po zrušení programu sušenia sa 
spustí fáza chladenia a pred otvorením 
dvierok musíte počkať približne 10/20 
minút.

Pre zaistenie správnej činnosti spotrebiča 
neodporúčame prerušovať fázu sušenia, 
pokiaľ to nebude nevyhnutné.
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8. AUTOMATICKÝ CYKLUS 
PRANIA/SUŠENIA

Nesmiete prekročiť maximálnu náplň 
sušenia bielizne, v opačnom prípade 
nebudú výsledky sušenia uspokojivé.

- Pranie
• Otvorte zásobník pracích prostriedkov a 

naplňte správne množstvo.

• Zvoľte vhodný program podľa symbolov 
na etiketách oblečenia a otočte ovládač 
programov na požadovaný program.

• Poprípade nastavte požadovanú teplotu.

• Tlačidlom prípadne zvoľte požadované 
prídavné funkcie.

• Skontrolujte, či je otvorený vodovodný 
ventil a či je správne umiestnená 
odtoková hadica.

- Sušenie
• Zvoľte požadovaný stupeň sušenia:

EXTRA SUŠENIE
(odporúčaný pre uteráky, 
župany a objemnú bielizeň).
SUŠENIE PRED ŽEHLENÍM
(zanechá bielizeň vhodnú 
pre žehlenie).
SUŠENIE BEZ POTREBY 
ŽEHLENIA
(pre bielizeň na uloženie 
do skrine bez žehlenia).

Pri voľbe programu vlna, je k 
dispozícii len počiatočný stupeň 
vysušenia.

• Ak chcete zvoliť program načasovaného 
sušenia, stláčajte tlačidlo VOĽBY 
SUŠENIA dovtedy, pokiaľ sa nerozsvieti 
požadovaný indikátor času.

• Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.

• Na konci fázy prania, sa na displeji 
zobrazí zostávajúci čas sušenia.

• Indikátor programu sušenia bude 
svietiť dovtedy, pokiaľ sa nezačne fáza 
vychladenia a nerozsvieti príslušný 
indikátor.

• Po skončení programu sa na displeji 
zobrazí nápis „End“. Po 5 minútach 
spotrebič prejde do pohotovostného 
režimu (pri určitých modeloch displej 
zobrazí dve pomlčky).

• Vypnite spotrebič otočením ovládača 
programov do polohy VYPNUTÉ.

• Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.

• Zatvorte vodovodný ventil.

ZRUŠENIE PROGRAMU SUŠENIA

• Pre zrušenie programu sušenia stlačte 
a podržte tlačidlo VOĽBA SUŠENIA na 
približne 3 sekundy.

 VAROVANIE:
Po zrušení programu sušenia sa 
spustí fáza chladenia a pred otvorením 
dvierok musíte počkať približne 10/20 
minút.

Na zaistenie správnej činnosti spotrebiča, 
neodporúčame prerušovať fázu 
sušenia, pokiaľ to nie nebude absolútne 
nevyhnutné.
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9. ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV A ZÁRUKA

Ak si myslíte, že vaša práčka nefunguje správne, viď nižšie uvedenú príručku, ktorá obsahuje 
niekoľko praktických rád pre odstránenie najbežnejších problémov.

FORMÁT KÓDU PORUCHY

•   Modely s displejom: chyba je zobrazená číslicou so znakom „E“ (príklad: E2 = Error 2).
•   Modely bez displeja: chyba je zobrazená sekvenciou blikania každého LED. Kód 

chyby je zobrazený počtom bliknutí a následnou prestávkou 5 sekúnd (príklad: Error 2 
= 2 x bliknutie - pauza - 2 x bliknutie - atď.).

Zobrazená porucha Možná príčina a praktické riešenia
E2 (s displejom)
2 bliknutia LED
(bez displeja)

Práčka nenapúšťa vodu.
Skontrolujte, či je otvorený vodovodný ventil.
Skontrolujte, či nie je prehnutá, zalomená alebo pricviknutá prívodná 
hadica.
Skontrolujte, či je odtoková hadica v správnej výške (viď inštaláciu).
Zatvorte prívod vody, odskrutkujte prívodnú hadicu na zadnej strane 
práčky a skontrolujte, či je filter čistý.

E3 (s displejom)
3 bliknutia LED
(bez displeja)

Práčka nevypúšťa vodu.
Skontrolujte, či nie je upchatý filter.
Skontrolujte, či nie je zalomená odtoková hadica.
Skontrolujte, či nie je upchatý odpadový systém v domácnosti a či voda 
voľne odteká. Skúste vyliať vodu do umývadla.

E4 (s displejom)
4 bliknutia LED
(bez displeja)

Veľmi veľa peny a/alebo vody.
Zaistite dávkovanie správneho množstva pracieho prostriedku a 
skontrolujte, či je prostriedok vhodný pre použitie v práčke.

E7 (s displejom)
7 bliknutia LED
(bez displeja)

Problém s dvierkami.
Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené.
Skontrolujte, či bielizeň v bubne nebráni zatvoreniu dvierok.
Ak sú dvierka zamknuté, vypnite a odpojte práčku od elektrickej 
zásuvky, počkajte 2-3 minúty a opätovne dvierka otvorte.

Iný kód poruchy Vypnite a odpojte práčku, počkajte minútu. Práčku zapnite a reštartujte 
program. Ak sa porucha opäť vyskytne, priamo kontaktujte autorizované 
servisné stredisko.
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INÉ PROBLÉMY

Problém Možná príčina a praktické riešenia
Práčka nefunguje/
nespustí sa

Uistite sa, či je práčka správne pripojená k funkčnej elektrickej zásuvke. 
Uistite sa, či je práčka zapnutá. 
Skontrolujte, či je funkčná elektrická zásuvka pomocou iného 
spotrebiča, napríklad lampy. 
Dvierka nie sú správne zatvorené: otvorte ich a opäť zatvorte.
Skontrolujte, či ste zvolili správny program a stlačili tlačidlo spustenia 
programu.
Skontrolujte, či práčka nie je v režime pozastavenia alebo odloženého 
štartu.

Voda na podlahe pod 
práčkou

Môže to byť z dôvodu netesnosti medzi vodovodným ventilom a 
prívodnou hadicou; v takom prípade ju vymeňte a dotiahnite spojenie 
k ventilu.
Skontrolujte, či je správne zatvorený predný filter.

Bubon pračky 
sa neotáča.

Pokiaľ bielizeň v bubne nie je optimálne rozložené, môže dôjsť k 
nasledujúcemu:
• Spotrebič sa pokúša vyvážiť bielizeň, predĺži sa doba odstredenia.
• Zníži sa rýchlosť otáčok odstredenia pre zníženie vibrácií a hluku.
• Cyklus odstredenia sa zruší pre ochranu práčky a náplne.
V takom prípade bielizeň vyberte, preložte, vložte do práčky a spusťte 
program odstredenia.
Môže to byť z dôvodu, že voda nebola úplne odčerpaná: počkajte 
niekoľko minút. Ak problém trvá, viď poruchu 3.
Niektoré modely obsahujú funkciu „bez odstredenia“: skontrolujte, či 
nie je zvolená.
Skontrolujte zvolené možnosti a ich vplyv na cyklus odstredenia.
Nadmerné množstvo pracieho prostriedku bráni odstredeniu: znížte 
dávku pri ďalšom praní.

Silné vibrácie/zvuky 
počas odstredenia

Práčka nemusí byť správne vyvážená: ak je to nevyhnutné, nastavte 
nožičky podľa popisu v príslušnej časti.
Skontrolujte, či boli odstránené prepravné skrutky, gumové upchávky 
a dištančné rúrky.
Skontrolujte, či v bubne nie sú cudzie predmety (mince, háčiky, gombíky 
a pod…).

Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na elektrické alebo mechanické poruchy 
spotrebiča z dôvodu jednania výrobcu. Ak je porucha spôsobená vonkajšími 
vplyvmi, nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov, oprava bude za 
poplatok.
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Použitie ekologických pracích prostriedkov 
bez fosfátov môže spôsobiť nasledujúce:

- tmavšia voda z plákania: je to z 
dôvodu potlačenia zeolitov, ktoré nemajú 
negatívny vplyv na účinok plákania.

- biely prášok (zeolit) na bielizni na 
konci prania: je to normálne, prášok 
nebol absorbovaný látkou a nezmení jej 
farbu. 

 Na odstránenie zeolitu zvoľte program 
plákanie. V budúcnosti zvážte použitie 
menšieho množstva prostriedku.

- pena vo vode v poslednom plákaní: 
neindikuje to nevyhnutne nesprávne 
plákanie. Nabudúce dajte menej pracieho 
prostriedku.

- bohatá pena: toto je často z dôvodu 
aniónovo aktívnej povrchovej látky pri 
prostriedkoch, ktoré je možné ťažko 
odstrániť z bielizne.

 V takom prípade nevykonávajte 
opakované plákanie na odstránenie tohto 
efektu, nepomôže to vôbec.

 Odporúčame vykonať údržbu praním s 
vhodným čističom.

Ak porucha trvá, alebo ak sa problém 
opakuje, ihneď kontaktujte autorizované 
servisné stredisko.

Odporúčame vždy používať originálne 
náhradné diely dostupné v autorizovanom 
servisnom stredisku.

Záruka
Na výrobok sa vzťahujú záručné 
podmienky uvedené na záručnom 
liste spotrebiča. Záručný list musí byť 
vyplnený a uložený na bezpečnom 
mieste, na predloženie v prípade opravy 
pre autorizované servisné stredisko. 
Doklad o zakúpení musí byť k dispozícii v 
akomkoľvek čase záručnej opravy.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť 
za tlačové chyby v návode dodávanom s 
týmto spotrebičom. Okrem toho, si taktiež 
vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny 
užitočné pre tento výrobok bez zmeny 
jeho základných vlastností.



Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú 
elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. 
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na 
určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty 
vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. 
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym 
vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho 
zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom 
úrade. 
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. 

Pre právnické osoby v Európskej únii 
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate 
od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. 

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na 
miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.


