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Bezpečnostné pokyny

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.
Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo 
škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

- Zariadenie neumiestňujte do kúpeľne alebo na vlhké miesto, resp. miesto pod 
holým nebom.
- Uistite sa, aby práčka stála vždy na rovnom a stabilnom podklade.
- Používajte len jednu zásuvku, je zakázané používať viacnásobnú zásuvku spolu s 
inými elektrickými spotrebičmi.
- Vyberte správne napájanie, inak môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým 
prúdom.
- Udržujte výrobok v dostatočnej vzdialenosti od iskier, aby ste zabránili deformácii 
plastu.
- Žiadne vnútorné komponenty prístroja nesmú prísť počas údržby do kontaktu s 
vodou.
- Na prístroj neumiestňujte ťažké alebo horúce predmety, aby ste zabránili 
deformácii plastu.
- Vyčistite zástrčku, ak je zaprášená alebo znečistená, aby ste predišli vzniku 
požiaru.
- V bubne je zakázané používať horúcu vodu nad 55 °C. V opačnom prípade sa 
zdeformujú plastové časti.
- Nedotýkajte sa bielizne v práčke, kým sa prístroj úplne nevypne.
- Hrozí nebezpečenstvo poranenia!
- Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená, inak môže dôjsť k požiaru alebo k úrazu 
elektrickým prúdom. V prípade poškodenia kábla alebo zástrčky ho dajte opraviť 
oprávnenému technikovi. Nikdy nemodifikujte akýmkoľvek spôsobom zástrčku alebo kábel.
- Do prístroja nesmiete vkladať oblečenie, ktoré sa krátko predtým čistilo 
organickými rozpúšťadlami, ako je benzín či alkohol.
- Pri vyťahovaní zástrčky nesmiete ťahať za kábel, aby ste predišli možnému úrazu
elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Mali by ste vytiahnuť zástrčku, ak ste dlhšiu dobu mimo domova alebo po použití
prístroja. Nevyťahujte zástrčku mokrou rukou, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
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Použitie
Prevádzka:

1. Zásuvka musí byť uzemnená. Odvodnú hadicu zapojte tak, aby z nej mohla dobre 
vytekať voda.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. Pripojte hadicu na napustenie vody: zaveďte hadicu do príslušného otvoru na 
práčke, až kým nezaznie kliknutie.

Pranie

1. Napustenie vody: Naplňte požadované množstvo vody pomocou rukoväte 
regulátora hladiny vody.
2. Nasypanie pracieho prostriedku a voľba doby prania: Pre podrobnejšie informácie 
si, prosím, prečítajte inštrukcie na pracom prášku.
3. Vloženie bielizne: Po vložení bielizne do bubna môže trochu vody vytiecť. V 
prípade potreby vodu doplňte.
4. Regulácia prúdu vody: nastavte príslušný prúd vody. Po skončení prania vodu 
vypustite.

Ak je v bubne priveľa vody, vytečie. Nepreplňujte ho.
Aby ste zabránili poškodeniu alebo vyťahaniu bielizne, odporúča sa zviazať oblečenie, ako 
sú sukne alebo dlhé šály, atď.; zapnite všetky zipsy.
Vyprázdnite všetky vrecká. Vyberte mince, klince a pod. Nezabudnite ich odstrániť, 
pretože môžu prístroj poškodiť.
Obráťte bielizeň na opačnú stranu (brmbolce, goliere, atď. by mali byť prevrátené dnu).

5. Vodu úplne vypustite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Otvorte kryt a bubon vysušte
na vzduchu.

1. pranie 2.čiastočné odčerpanie 3. plákanie
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Návod na pranie

Štandardné doby prania

Kapacita 
prania Úroveň tvrdosti Kvalita vody Bielizeň Doba prania

3 kg štandardná stredná  (18 l)
vysoká  (22 l)

chemické vlákno 4-6 min

kapok, konope 5-8 min

veľmi špinavá bielizeň 6-10 min

posteľná bielizeň 8-10 min

3 kg nízka stredná  (15 l)
vysoká  (20 l)

tenké chemické vlákno 3-4- min

chemické vlákno 4-6 min

kapok, konope 9-15 min

Prací prostriedok na vlnený sveter

Kapacita prania Úroveň tvrdosti Druh pracieho prostriedku

Kondenzovaný Bežný

3 kg Hoch (24 l) 6 ml 17 ml

2-2,5 kg Mittel (18 l) 5 ml 14 ml

2 kg Niedrig (10 l) 4,5 ml 12 ml

Prášok na pranie

Prášok na pranie nechajte rozpustiť priamo.

1. Do malého množstva napustenej vody pridajte prášok na pranie.
2. Ovládač nastavte do štandardnej pozície.
3. Zapnite prístroj na dobu 1 minúty.
4. Po rozpustení prášku na pranie vložte bielizeň a dopustite zvyšné množstvo vody.
5. Vyberte správny prací program – kapacitu prania.
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Údržba a čistenie
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky (nedotýkajte sa zásuvky, ak máte vlhké ruky).
- Po vypustení vody z bubna nastavte regulátor odčerpania na hodnotu „Štandard“.
- Vyčistite sitko na odstraňovanie vlasov: rozoberte ho stlačením vnútorného 
gombíka. Vyčistite sitko vo vode.
- Po vyčistení sitko znova nasaďte, mali by ste počuť kliknutie.
- Odpojte prívodnú hadicu a odvodnú hadicu zaveste.
- Vyčistite celý prístroj, dôkladne ho utrite a zbavte nečistôt chemikáliami,
ako je alkohol, acetón, benzín, atď. Ak je veľmi znečistený, použite na vyčistenie neutrálne 
tekuté mydlo.
- Zatvorte kryt a umiestnite práčku na dobre vetrané miesto.

Voda sa nesmie dostať priamo do vnútornej časti prístroja. V opačnom prípade môže 
dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Varovanie: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Neponárajte motor, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody.
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Vyhlásenie  o   zhode
Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16,10179 Berlin

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi 
smernicami:

2014/30/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2014/35/EU (Niederspannung)

Pokyny k likvidácií
Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na vvýrobku 
alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na 
základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom 
mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením 
správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym 
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť 
dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie  informácie o 
recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú 
a likvidačnú službu Vašej domácnosti. 




