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POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem  . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče
určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY OHLEDNĚ:
- Produktů
- Brožur
- Uživatelských příruček
- Odstraňování závad
- Servisních informací

www.aeg.com

VYSVĚTLIVKY
Upozornění - Důležité bezpečnostní informace.

Všeobecné informace a rady

Upozornění k ochraně životního prostředí

Zmĕny vyhrazeny.
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PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let,
vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej
funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z
něho získat co nejvíce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte k udržování všech vašich spotřebičů AEG
v perfektním stavu. Čeká na vás široká nabídka příslušenství navrženého a vyrobeného s ohledem
na nejvyšší standardy kvality, které očekáváte: od speciálního kuchyňského vybavení po košíčky
na příbory, od držáků na lahve po vaky na choulostivé prádlo…

Navštivte internetový obchod na
www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje. Tyto
informace jsou uvedeny na typovém štítku.

Model

Výrobní číslo (PNC)

Sériové číslo (S.N.)
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 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před instalací a použitím si pečlivě přečtěte tento
návod:
• Abyste ochránili svoji bezpečnost i svůj maje‐

tek
• Abyste pomáhali chránit životní prostředí
• Abyste spotřebič správně používali.
Pokyny vždy uchovávejte spolu se spotřebičem i
pro případ, že byste jej přestěhovali nebo předali
jiné osobě.
Výrobce nezodpovídá za škody způsobené ne‐
správnou instalací či chybným používáním.

BEZPEČNOST DĚTÍ A OSOB SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
• Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby,

včetně dětí, se zhoršenými fyzickými a smys‐
lovými schopnostmi, sníženými mentálními
funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a
znalostí. Takové osoby mohou spotřebič pou‐
žívat jen pod dozorem nebo vedením osob
odpovědných za jejich bezpečnost. Nenechte
děti hrát si se spotřebičem.

• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hro‐
zí nebezpečí udušení nebo zranění.

• Všechny prací prostředky uschovejte z dosa‐
hu dětí.

• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly.

• Před zavřením dvířek spotřebiče se ujistěte,
že se v bubnu nenachází děti nebo domácí
zvířata.

• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpeč‐
nostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE
• Nepoužívejte spotřebič k profesionálním úče‐

lům. Tento spotřebič je určen pouze k domácí‐
mu použití.

• Neměňte technické parametry tohoto spotřebi‐
če. Hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození
spotřebiče.

• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky. Hrozí ne‐
bezpečí výbuchu nebo požáru.

• Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na
balení pracího prostředku, aby nedošlo k po‐
pálení očí, úst nebo hrdla.

• Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné
kovové předměty. Tvrdé a ostré předměty mo‐
hou spotřebič poškodit.

• Při probíhajícím programu se nedotýkejte skla
dvířek. Sklo může být horké (pouze u
spotřebičů s předním plněním).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
• Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zá‐

strčku ze síťové zásuvky.
• Nepoužívejte myčku bez filtrů. Zkontrolujte,

zda jsou filtry správně umístěné. Špatná insta‐
lace má za následek úniky vody.

INSTALACE
• Spotřebič je těžký, a proto buďte při jeho stě‐

hování opatrní.
• Spotřebič nepřepravujte bez přepravních

šroubů, mohlo by tak dojít k poškození
vnitřních součástí a následným únikům nebo
poruchám.

• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nezapo‐
jujte.

• Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový
materiál a přepravní šrouby.

• Při instalaci musí být síťová zástrčka vytažená
ze zásuvky.

• Elektrickou instalaci, instalatérské práce a in‐
stalaci spotřebiče smí provádět pouze kvalifi‐
kovaná osoba. Zabrání se tak nebezpečí po‐
škození zařízení nebo zranění osob.

• Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam,
kde může teplota klesnout pod 0 °C.

• Pokud spotřebič instalujete na podlaze s ko‐
bercem, ujistěte se, že mezi spotřebičem a
kobercem může proudit vzduch. Nastavte no‐
žičky tak, aby mezi spotřebičem a kobercem
byl požadovaný prostor.

Vodovodní přípojka
• Nepřipojujte spotřebič pomocí starých, již pou‐

žitých hadic. Používejte výhradně nové hadi‐
ce.

• Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
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• Nepřipojujte spotřebič k novému potrubí nebo
k potrubí, které nebylo dlouho používané.
Před připojením přívodní hadice nechte vodu
několik minut odtéct.

• Při prvním použití spotřebiče zkontrolujte, zda
nedochází k úniku vody z hadic a jejich spojů.

Připojení k elektrické síti
• Ujistěte se, že je spotřebič uzemněný.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém

štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou

zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.

• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlu‐
žovací kabely. Hrozí nebezpečí požáru.

• Nevyměňujte ani neupravujte napájecí kabel.
Kontaktujte servisní středisko.

• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí ka‐
bel a síťovou zástrčku.

• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.

• Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

VYŘAZENÍ SPOTŘEBIČE
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
3. Odstraňte dveřní západku. Tím zabráníte

dětem či zvířatům, aby se zavřely ve
spotřebiči. Hrozí nebezpečí udušení (pouze
u spotřebičů s předním plněním).

TECHNICKÉ INFORMACE
Rozměry Šířka / Výška / Hloubka 600 / 850 / 522 mm

Celková hloubka 540 mm
Připojení k elektrické síti: Napětí

Celkový příkon
Pojistka
Frekvence

230 V
2200 W

10 A
50 Hz

Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou
zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťo‐
vé vybavení chráněno proti vlhkosti

IPX4

Tlak přívodu vody Minimální 0,5 barů (0,05 MPa)
Maximální 8 barů (0,8 MPa)

Přívod vody 1)  Studená voda

Maximální množství prádla Bavlna 7 kg
Rychlost odstřeďování Maximální 1200 ot/min (L 70270 VFL)

1400 ot/min (L 70470 FL)
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".
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POPIS SPOTŘEBIČE
1 2 3

5

6

7

4

8

10

11

9

12

1 Horní deska
2 Dávkovač pracího prostředku
3 Ovládací panel
4 Držadlo dveří
5 Typový štítek
6 Vypouštěcí čerpadlo

7 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
8 Vypouštěcí hadice
9 Přívodní ventil vody

10 Napájecí kabel
11 Přepravní šrouby
12 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 2

34

1 Klíč
K odstranění přepravních šroubů.

2 Plastové krytky
K uzavření otvorů na zadní straně skříně po
odstranění přepravních šroubů.

3 Napouštěcí hadice se systémem proti vypla‐
vení
K ochraně před možnými úniky vody

4 Plastové koleno
K zavěšení vypouštěcí hadice na okraj umy‐
vadla.
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OVLÁDACÍ PANEL
1 2 3

45678910

1 Tlačítko Zap/Vyp

2 Volič programů  

3 Displej  

4 Tlačítko Start/Pauza

5 Tlačítko odloženého startu

6 Tlačítko Úspora času

7 Tlačítko Extra máchání

8 Tlačítko Skvrny

9 Tlačítko pro snížení rychlosti odstřeďování

10 Tlačítko teploty

TLAČÍTKO ZAP/VYP 1

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete
spotřebič. Když zapnete spotřebič, zazní zvuko‐
vý signál.
Funkce AUTO Stand-by spotřebič automaticky
vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:
• Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut

před tím, než stisknete tlačítko 4  .
– Jsou zrušena všechna nastavení.
– Stisknutím tlačítka 1  opětovně zapnete

spotřebič.

– Znovu nastavíte prací program a všechny
možné funkce.

• Po pěti minutách od konce pracího programu.
Viz část „Na konci programu“.

VOLIČ PROGRAMU 2

Otočením tohoto voliče nastavíte program. Roz‐
svítí se příslušná kontrolka programu.

ČESKY 7



DISPLEJ 3

A B C D

Na displeji se zobrazuje:
A • Maximální teplota u zvoleného programu.
B • Výchozí rychlost odstřeďování u zvoleného programu.

• Symboly „Bez odstředění“1) a „Zastavení máchání“.
C • Symboly na displeji.2)

Symboly Popis
Fáze praní

Fáze máchání

Fáze odstřeďování

Dětská pojistka

Když se zobrazí tento symbol, nelze dvířka spotřebiče otevřít.
Když tento symbol bliká, nelze dvířka spotřebiče otevřít. Před otevřením
dvířek vyčkejte několik minut.
Dvířka můžete otevřít až poté, co symbol zmizí.
Pokud byl program dokončen, ale symbol se nadále zobrazuje:
• V bubnu je voda.
• Je zapnutá funkce „Zastavení máchání“.
Odložený start
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D • Délka programu
Když se program spustí, začne se odečítat čas v krocích po jedné minutě.

• Odložený start
Když stisknete tlačítko odloženého startu, na displeji se zobrazí čas do odloženého
startu.

• Výstražné kódy
Pokud dojde k poruše spotřebiče, na displeji se zobrazí výstražné kódy. Řiďte se po‐
kyny v části „Odstraňování závad“.

• Err
Na displeji se toto hlášení zobrazí na několik sekund, když:
– Nastavíte funkci, která není slučitelná se zvoleným programem.
– Změníte program během jeho chodu.
Kontrolka tlačítka Start/Pauza 4  bliká.

•
Když je program dokončen.

1) Dostupné pouze u programu Odstředit/Vypustit.
2) Tyto symboly se na displeji zobrazí, když je nastavena příslušná fáze nebo funkce.

TLAČÍTKO START/PAUZA 4

Stisknutím tlačítka 4  spustíte nebo přerušíte
program.

TLAČÍTKO ODLOŽENÝ START 5

Stisknutím tlačítka 5  odložíte start programu o
30 minut až 20 hodin.

TLAČÍTKO ÚSPORA ČASU 6

Stisknutím tlačítka 6  zkrátíte délku programu.
• Jedním stisknutím nastavíte funkci „Krátký“

program u prádla zašpiněného během dne.
• Dvojím stisknutím nastavíte funkci „Extra krát‐

ký“ program u prádla, které není téměř zašpi‐
něno.

Některé programy lze použít pouze s
jednou z těchto dvou funkcí.

TLAČÍTKO EXTRA MÁCHÁNÍ 7

Stisknutím tlačítka 7  přidáte k programu fáze
máchání.
Tato funkce se používá pro osoby alergické na
prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.

TLAČÍTKO SKVRNY 8

Stisknutím tlačítka 8  přidáte k programu fázi
odstraňování skvrn.
Tuto funkci použijte u prádla s odolnými skvrna‐
mi.
Při nastavení této funkce vložte odstraňovač
skvrn do komory  .

Tato funkce prodlouží délku programu.
Tato funkce není k dispozici u programů
s teplotou nižší než 40° C.

TLAČÍTKO ODSTŘEDĚNÍ 9

Toto tlačítko použijte ke:
• Snížení maximální rychlosti odstřeďovací fáze

při nastavování programu.

Na displeji se zobrazí pouze rychlosti
odstřeďování dostupné se zvoleným
programem.

• Vypněte odstřeďovací fázi.
• Zapněte funkci „Zastavení máchání“. Nastavte

tuto funkci, abyste zabránili pomačkání tkani‐
ny. Spotřebič po dokončení programu nevy‐
pustí vodu.

Fáze odstřeďování je vy‐
pnutá.
Je zapnutá funkce „Zastave‐
ní máchání“.
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TLAČÍTKO TEPLOTY 10

Stisknutím tlačítka 10  změníte výchozí teplotu.

- - = studená voda

FUNKCE ZVUKOVÉ SIGNALIZACE
Zvukovou signalizaci uslyšíte, když:
• Zapnete spotřebič.
• Vypnete spotřebič.
• Stisknete tlačítka.
• Dokončí se program.
• Vyskytla se závada či porucha na spotřebiči.
K vypnutí či zapnutí zvukové signalizace stiskně‐
te současně tlačítko 8  a 7  na dobu šesti se‐
kund.

Když zvukovou signalizaci vypnete, bu‐
de nadále fungovat jen při stisku tlačítek
a v případě výskytu poruchy.

FUNKCE DĚTSKÉ POJISTKY
Tato funkce zabraňuje dětem, aby si hrály s ovlá‐
dacím panelem.
• Funkci zapnete současným stisknutím tlačítka

10  a 9  , dokud se na displeji nezobrazí
symbol  .

• Funkci vypnete současným stisknutím tlačítka
10  a 9  , dokud na displeji nezhasne sym‐

bol  .
Funkci lze zapnout:
• Před tím, než stisknete tlačítko Start/Pauza

4  : spotřebič nelze spustit.
• Poté, co stisknete tlačítko Start/Pauza 4  , se

vypnou všechna tlačítka spolu s voličem pro‐
gramů.

FUNKCE TRVALÉHO EXTRA
MÁCHÁNÍ
Pomocí této funkce lze nechat funkci extra má‐
chání při volbě nového programu trvale zapnu‐
tou.
• Funkci zapnete současným stisknutím tlačítka

6  a 5  , dokud se nerozsvítí kontrolka tla‐
čítka 7  .

• Funkci vypnete současným stisknutím tlačítka
6  a 5  , dokud nezhasne kontrolka tlačítka
7  .
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PROGRAMY
Program
Teplota

Druh náplně
max. hmotnost náplně

Cyklus
popis

Funkce

Bavlna
95 °C - studená

Normálně znečištěná bílá
a barevná bavlna.
max. 7 kg

Praní
Máchání
Dlouhé odstředění

SNÍŽENÍ RYCHLOS‐
TI ODSTŘEĎOVÁNÍ
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
SKVRNY1)
EXTRA MÁCHÁNÍ
ÚSPORA ČASU2)

 
Bavlna + Předpírka
95 °C - studená

Silně znečištěná bílá a
barevná bavlna.
max. 7 kg

Předpírka
Praní
Máchání
Dlouhé odstředění

SNÍŽENÍ RYCHLOS‐
TI ODSTŘEĎOVÁNÍ
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ
ÚSPORA ČASU2)

Extra tichý
95 °C - studená

Normálně znečištěná bílá
a barevná bavlna.
max. 7 kg

Praní
Máchání
Zastavení s vodou v
bubnu

SKVRNY1)
EXTRA MÁCHÁNÍ
ÚSPORA ČASU2)

Syntetické
60 °C – studená

Normálně znečištěné prá‐
dlo ze syntetických nebo
směsných tkanin.
max. 3.5 kg

Praní
Máchání
Krátké odstředění

SNÍŽENÍ RYCHLOS‐
TI ODSTŘEĎOVÁNÍ
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
SKVRNY1)
EXTRA MÁCHÁNÍ
ÚSPORA ČASU2)

 
Syntetika +
Předpírka
60 °C – studená

Silně znečištěné oděvy
ze syntetických nebo
směsových tkanin.
max. 3.5 kg

Předpírka
Praní
Máchání
Krátké odstředění

SNÍŽENÍ RYCHLOS‐
TI ODSTŘEĎOVÁNÍ
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ
ÚSPORA ČASU2)

Snadné žehlení3)
60 °C – studená

Normálně znečištěné prá‐
dlo ze syntetických tka‐
nin.
max. 3.5 kg

Praní
Máchání
Krátké odstředění

SNÍŽENÍ RYCHLOS‐
TI ODSTŘEĎOVÁNÍ
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ
ÚSPORA ČASU2)

Jemné
40 °C – studená

Normálně znečištěné prá‐
dlo z jemných tkanin jako
akryl, viskóza či polye‐
ster.
max. 3.5 kg

Praní
Máchání
Krátké odstředění

SNÍŽENÍ RYCHLOS‐
TI ODSTŘEĎOVÁNÍ
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
SKVRNY1)
EXTRA MÁCHÁNÍ
ÚSPORA ČASU2)
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Program
Teplota

Druh náplně
max. hmotnost náplně

Cyklus
popis

Funkce

 
Vlna
40 °C – studená

Vlna vhodná ke praní v
pračce. Vlna určená k
ručnímu praní a jemné
tkaniny s označením „ruč‐
ní praní“ na etiketě.
max. 2 kg

Praní
Máchání
Krátké odstředění

SNÍŽENÍ RYCHLOS‐
TI ODSTŘEĎOVÁNÍ
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ

 
Odstředit/Vypustit4)

Všechny tkaniny
Maximální náplň prádla
se odvíjí od jeho druhu.

Vypouštění vody
Fáze odstřeďování
na maximální ry‐
chlosti.

SNÍŽENÍ RYCHLOS‐
TI ODSTŘEĎOVÁNÍ
BEZ ODSTŘEDĚNÍ

Máchání

Všechny tkaniny. Jedno máchání s
přídavnou fází
odstřeďování

SNÍŽENÍ RYCHLOS‐
TI ODSTŘEĎOVÁNÍ
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ5)

Záclony
40 °C – studená

Tento program slouží k
praní záclon. Přidává au‐
tomaticky fázi předpírky,
aby se záclony vyčistily
od prachu.
Do komory pro předpírku
nedávejte žádný prací
prostředek.
max. 2.5 kg

Předpírka
Praní
Máchání
Krátké odstředění

SNÍŽENÍ RYCHLOS‐
TI ODSTŘEĎOVÁNÍ
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ

Džíny
60 °C – studená

Všechno džínové obleče‐
ní. Žerzejové oblečení s
moderními materiály.
max. 7 kg

Praní
Máchání
Krátké odstředění

SNÍŽENÍ RYCHLOS‐
TI ODSTŘEĎOVÁNÍ
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ
ÚSPORA ČASU2)

Rychlý intenzivní
60°-40°

Rychlý prací program,
používá se pro lehce zne‐
čištěnou bílou nebo stálo‐
barevnou bavlnu a smě‐
sové tkaniny.
max. 5 kg

Praní
Máchání
Dlouhé odstředění

SNÍŽENÍ RYCHLOS‐
TI ODSTŘEĎOVÁNÍ
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ

20 Min. - 3 kg
40° - 30°

Lehce znečištěné bavlně‐
né a syntetické prádlo,
které bylo nošeno pouze
jednou.

Praní
Máchání
Krátké odstředění

SNÍŽENÍ RYCHLOS‐
TI ODSTŘEĎOVÁNÍ

SUPER ECO6)
Studená

Směsové tkaniny (bavl‐
něné a syntetické prádlo).
max. 3 kg

Praní
Máchání
Krátké odstředění

SNÍŽENÍ RYCHLOS‐
TI ODSTŘEĎOVÁNÍ
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
EXTRA MÁCHÁNÍ
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Program
Teplota

Druh náplně
max. hmotnost náplně

Cyklus
popis

Funkce

ECO 
Úsporný7)
60° - 40°
STANDARDNÍ
PROGRAMY s
hodnotami
spotřeby uvedený‐
mi na energetickém
štítku.

Normálně znečištěná bílá
a stálobarevná bavlna.
max. 7 kg

Praní
Máchání
Dlouhé odstředění

SNÍŽENÍ RYCHLOS‐
TI ODSTŘEĎOVÁNÍ
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
SKVRNY
EXTRA MÁCHÁNÍ
ÚSPORA ČASU2)

1) Funkce SKVRNY není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.
2) pokud stisknete tlačítko 6 dvakrát (funkce Extra krátký), doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič

lze plně naložit, zhorší se tím však výsledky praní.
3) Fáze praní a odstředění je mírná, aby se zabránilo pomačkání prádla. Spotřebič provede několik

přídavných máchání.
4) Výchozí fáze rychlosti odstřeďování se týká bavlněného prádla. Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte

se, že je vhodné pro daný typ prádla. Zvolte pouze program VYPOUŠTĚNÍ a nastavte funkci BEZ
ODSTŘEDĚNÍ.

5) Stisknutím tlačítka EXTRA MÁCHÁNÍ přidáte další máchání. Při nízké rychlosti odstřeďování spotřebič
provede šetrné máchání a krátké odstředění.

6) Nastavením tohoto programu zkrátíte dobu praní a spotřebu energie a vody.
7) Nastavením tohoto programu dosáhnete dobrých výsledků praní a snížíte spotřebu energie. Délka pracího

programu se prodlouží. U programů Bavlna úsporný lze nastavit pouze délku Extra krátký.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program1) Spotřeba energie (kWh)2) Spotřeba vody (litry)2)

Bílá bavlna 95 °C 2.30 66
Bavlna 60 °C 1.30 62
Bavlna 40 °C 0.80 62
Syntetika 40 °C 0.53 45
Jemné 40 °C 0.57 53
Vlna / Ruční praní 30 °C 0.25 45

1) Délku programu naleznete na displeji.
2) Údaje uvedené v této tabulce jsou pouze orientační. Mohou se měnit v závislosti na množství a druhu

prádla, teplotě přiváděné vody a okolní teplotě.
Standardní programy s hodnotami
spotřeby uvedenými na energetickém
štítku
Bavlna úsporný 60 °C a bavlna úsporný 40 °C
jsou standardní programy pro běžně zašpiněné
bavlněné prádlo. Tyto programy jsou vhodné pro
praní běžně zašpiněného bavlněného prádla a
představují nejúspornější programy v oblasti
kombinované spotřeby energie a vody při praní
tohoto typu bavlněného prádla.

Splňují normu EN60456.

Skutečná teplota vody se může od uve‐
dené teploty cyklu lišit.
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PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Aktivujte vypouštěcí systém přidáním dvou

litrů vody do komory pro hlavní praní dávko‐
vače pracího prostředku.

2. Dejte malé množství pracího prostředku do
komory pro hlavní praní dávkovače pracího

prostředku. Nastavte a spusťte program pro
bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla. Tímto
postupem odstraníte všechny možné neči‐
stoty z bubnu a vany spotřebiče.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zástrčku zasuňte opět do zásuvky.
3. Stisknutím tlačítka 1  zapnete spotřebič.
4. Vložte prádlo do spotřebiče.

5. Použijte správné množství pracího
prostředku a přísad.

6. Nastavte a spusťte správný program pro da‐
ný druh prádla a stupeň znečištění.

VKLÁDÁNÍ PRÁDLA
1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Prádlo

před vložením do spotřebiče protřepte. Uji‐

stěte se, že do bubnu nevkládáte příliš mno‐
ho prádla.

3. Zavřete dvířka.
Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane
žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo
poškození prádla.

PLNĚNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU A PŘÍSAD

14 www.aeg.com



Komora pracího prostředku pro fázi předpírky, program namáčení a funkci
odstraňování skvrn.
Prací prostředek pro předpírku, namáčení a odstraňování skvrn přidejte před
spuštěním programu.
Komora pracího prostředku pro fázi praní.
Pokud používáte tekutý prací prostředek, odměřte jej okamžitě před spuště‐
ním programu.
Komora pro přísady (aviváž, škrob).
Produkt vložte do komory před spuštěním programu.
Toto je značka maximálního množství pro tekuté přísady.

Klapka pro práškový nebo tekutý prací prostředek
Otočte ji (nahoru nebo dolů) do správné polohy odpovídající použití práško‐
vého nebo tekutého pracího prostředku.

Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků.

Zkontrolujte polohu klapky
1. Vytáhněte dávkovač pracího prostředku až

na doraz.
2. Stiskněte páčku dolů a dávkovač vyjměte.

3. Pří použití práškového pracího prostředku
otočte klapku nahoru.
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4. Pří použití tekutého pracího prostředku oto‐
čte klapku dolů.

S klapkou DOLE:
– Nepoužívejte gelové nebo husté te‐

kuté prací prostředky.
– Nepoužívejte více tekutého pracího

prostředku, než je uvedeno na klap‐
ce.

– Nenastavujte fázi předpírky.
– Nepoužívejte funkci odloženého star‐

tu.

5. Odměřte prací prostředek a aviváž.
6. Opatrně zavřete dávkovač pracího

prostředku. Ujistěte se, že klapka při zasu‐
nutí zásuvky nepřekáží.

 

NASTAVENÍ A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
1. Otočte programovým voličem. Rozsvítí se

příslušná kontrolka programu.
2. Kontrolka tlačítka 4  bliká červeně.
3. Na displeji se zobrazí výchozí teplota a ry‐

chlost odstřeďování. Změnu teploty nebo ry‐
chlosti odstřeďování provedete stisknutím
příslušných tlačítek.

4. Nastavte dostupné funkce. Kontrolka nasta‐
vené funkce se rozsvítí nebo se na displeji
zobrazí příslušný symbol.

5. Stisknutím tlačítka 4  program spustíte.
Kontrolka tlačítka 4  svítí.

Spotřebič automaticky přizpůsobí
délku cyklu prádlu, které jste vložili
do bubnu, abyste dosáhli dokona‐
lých výsledků praní při minimálním
potřebném času. Po přibližně 15
minutách od spuštění programu se
na displeji zobrazí nová hodnota
času.

PŘERUŠENÍ PROGRAMU
1. Stiskněte tlačítko 4  . Kontrolka začne bli‐

kat.
2. Opětovně stiskněte tlačítko 4  . Prací pro‐

gram bude pokračovat.

ZRUŠENÍ PROGRAMU
1. Stisknutím tlačítka 1  zrušíte program a

vypnete spotřebič.

2. Opětovným stisknutím tlačítka 1  zapnete
spotřebič. Nyní můžete zadat nový prací
program.

Spotřebič nevypouští vodu.

ZMĚNA FUNKCE
Před vlastním spuštěním můžete měnit jen ně‐
které funkce.
1. Stiskněte tlačítko 4  . Kontrolka začne bli‐

kat.
2. Změňte nastavenou funkci.

NASTAVENÍ ODLOŽENÉHO
STARTU
1. Opakovaně stiskněte tlačítko 5  , dokud se

na displeji nezobrazí počet minut či hodin.
Rozsvítí se příslušné symboly.

2. Stisknutím tlačítka 4  spotřebič spustí od‐
počet odloženého startu.
Po dokončení odpočtu se automaticky spus‐
tí zvolený program.

Před tím, než spustíte spotřebič stisknu‐
tím tlačítka 4  , můžete nastavený od‐
ložený start zrušit nebo změnit.

ZRUŠENÍ ODLOŽENÉHO STARTU
1. Stiskněte tlačítko 4  . Příslušná kontrolka

začne blikat.
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2. Opakovaně stiskněte 5  , dokud se na dis‐
pleji neobjeví 0’.

3. Stiskněte tlačítko 4  . Program se spustí.

OTEVŘETE DVÍŘKA
Zatímco probíhá program nebo odpočet odlože‐
ného startu, dvířka spotřebiče jsou zablokovaná.
Otevření dvířek spotřebiče:
1. Stiskněte tlačítko 4  . Symbol zámku

dvířek se na displeji přestane zobrazovat.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka spotřebiče a stiskněte tlačít‐

ko 4  . Program nebo odpočet odloženého
startu bude pokračovat.

Pokud je teplota nebo hladina vody v
bubnu moc vysoká, symbol zámku
dvířek zůstane svítit a dvířka nelze
otevřít. Dvířka otevřete následujícím
způsobem:
1. Vypněte spotřebič.
2. Počkejte několik minut.
3. Ujistěte se, že v bubnu není žádná

voda.

Když vypnete spotřebič, je zapotřebí
opět nastavit program.

NA KONCI PROGRAMU
• Spotřebič se automaticky zastaví.
• Zazní zvukový signál.
• Na displeji se rozsvítí  .
• Kontrolka tlačítka Start/Pauza 4  zhasne.
• Symbol zámku dvířek se přestane zobrazovat.
• Stisknutím tlačítka 1  vypnete spotřebič. Po

pěti minutách od konce programu funkce
úspory energie spotřebič automaticky vypne.

Při opětovném zapnutí spotřebiče se na
displeji zobrazí konec posledně nasta‐
veného programu. Otočením voliče pro‐
gramu nastavte nový cyklus.

• Vyjměte prádlo ze spotřebiče. Zkontrolujte,
zda je buben prázdný.

• Nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzni‐
ku plísní a nepříjemných pachů.

• Zavřete vodovodní kohoutek.
Prací program je dokončen, ale v bubnu není
voda:
– Buben se otáčí pravidelně, aby se zabránilo

zmačkání prádla.
– Dvířka zůstanou zamčená.
– Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu.
Vodu vypustíte následujícím způsobem:
1. V případě potřeby snižte rychlost odstřeďo‐

vání.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza 4  .

Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Po dokončení programu a zhasnutí symbolu

zámku dvířek můžete dvířka otevřít.
4. Vypněte spotřebič.

Spotřebič automaticky vypustí vodu a
odstředí prádlo po přibližně 18 hodi‐
nách.
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TIPY A RADY
VKLÁDÁNÍ NÁPLNĚ PRÁDLA
• Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické,

jemné a vlněné.
• Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
• Neperte současně bílé a barevné prádlo.
• Některé barevné oblečení může během první‐

ho praní pouštět barvu. Doporučujeme proto,
abyste jej při prvním praní prali odděleně.

• Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, za‐
pněte háčky a patenty. Svažte pásky.

• Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla
rozložte.

• Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s
potiskem či obrázky obraťte naruby.

• Odstraňte odolné skvrny.
• Silně zašpiněné skvrny vyperte pomocí spe‐

ciálního pracího prostředku.
• Při praní záclon buďte opatrní. Odstraňte háč‐

ky nebo záclony vložte do pracího pytle nebo
povlečení na polštář.

• Ve spotřebiči neperte:
– Nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které

se zatrhává
– Podprsenky s kovovými kosticemi.
– Při praní malých kusů prádla používejte

prací pytel.
• Velmi malá náplň prádla může způsobit pro‐

blémy s vyvážením během fáze odstřeďování.
Pokud tak nastane, ručně rozložte prádlo v
bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu.

ODOLNÉ SKVRNY
U některých skvrn voda a prací prostředek ne‐
stačí.
Takovéto skvrny doporučujeme odstranit před
vložení příslušných kusů prádlo do spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn.
Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro
daný druh skvrny a tkaniny.

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
• Používejte výhradně prací prostředky a přísa‐

dy určené speciálně pro pračky.
• Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
• Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte

více pracího prostředku, než je nutné.
• Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto

výrobků.
• Používejte správné výrobky odpovídající dru‐

hu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a
míře znečištění.

• Používáte-li tekuté prací prostředky, nenasta‐
vujte fázi předpírky.

• Pokud váš spotřebič není vybaven dávkova‐
čem pracího prostředku vybaveným klapkou,
tekuté prací prostředky dávkujte pomocí dáv‐
kovací odměrky/kuličky.

TVRDOST VODY
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či
střední, doporučujeme používat změkčovač vody
určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou
není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vo‐
dárenské společnosti.
Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto vý‐
robků.
Tvrdost vody se měří v ekvivalentních stupnicích:
• Německé stupně (°dH).
• Francouzské stupně (°TH).
• mmol/l (milimol na litr – mezinárodní jednotka

pro tvrdost vody).
• Clarkovy stupně.

Tabulka tvrdosti vody

Úroveň Typ
Tvrdost vody

°dH °T.H. mmol/l Clarkovy stup‐
ně

1 měkká 0-7 0-15 0-1,5 0-9
2 střední 8-14 16-25 1,6-2,5 10-16
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Úroveň Typ
Tvrdost vody

°dH °T.H. mmol/l Clarkovy stup‐
ně

3 tvrdá 15-21 26-37 2,6-3,7 17-25
4 velmi tvrdá > 21 > 37 >3,7 >25
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ

Před čištěním spotřebiče jej odpojte z elektrické
sítě.

ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO
KAMENE
Voda, která se při praní používá, obsahuje vodní
kámen. V případě potřeby použijte pro odstraně‐
ní vodního kamene změkčovač vody.
Použijte výrobek speciálně určený pro pračky.
Dodržujte pokyny výrobce uvedené na balení
těchto výrobků.
Tento proces proveďte odděleně od praní prádla.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH PLOCH
Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a vlažné
vody. Všechny plochy důkladně osušte.

POZOR
Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani
chemické výrobky.

ÚDRŽBOVÉ PRANÍ
U programů s nízkou teplotou je možné, že v
bubnu zůstane určité množství pracího
prostředku. Pravidelně proto provádějte údržbo‐
vé praní, které provedete následovně:
• Vyjměte prádlo z bubnu.
• Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší te‐

plotou.
• Použijte správné množství práškového prací‐

ho prostředku s biologickými vlastnostmi.
Po každém praní, nechte dvířka na chvíli
otevřená, abyste větráním zabránili vzniku plísní
a nepříjemných pachů.

TĚSNĚNÍ DVÍŘEK
Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte vše‐
chny předměty zachycené uvnitř.

BUBEN
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm ne‐
tvoří nános vodního kamene nebo stopy rzi.
Na odstraňování rzi z bubnu používejte výhradně
speciální přípravky.
Proveďte následující:

• Vyčistěte buben pomocí speciálního přípravku
na nerezovou ocel.

• Spusťte krátký program pro bavlnu při maxi‐
mální teplotě s malým množstvím pracího
prostředku.
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DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU
Čištění dávkovače pracího prostředku:

1

2

1. Stiskněte páčku.
2. Vytáhněte dávkovač ven.

3. Odstraňte horní část komory na přísady.
4. Všechny části omyjte vodou.

5. Vyčistěte výklenek dávkovače kartáčkem.
6. Zasuňte dávkovač zpět do výklenku.

VYPOUŠTĚCÍ ČERPADLO
Vypouštěcí čerpadlo pravidelně kontro‐
lujte a čistěte.

Čerpadlo vyčistěte, když:
• Spotřebič nevypouští vodu.
• Buben se nemůže otáčet.
• Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu

ucpaného vypouštěcího čerpadla.

• Na displeji se zobrazí výstražný kód značící
problémy s vypouštěním vody.

UPOZORNĚNÍ
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Filtr neodstraňujte, pokud spotřebič

pracuje. Vypouštěcí čerpadlo neči‐
stěte, pokud je voda ve spotřebiči
horká. Před čištěním čerpadla mu‐
sí voda vychladnout.

ČESKY 21



Čištění vypouštěcího čerpadla:
1. Otevřete dvířka vypouštěcího čerpadla.

2. Pod výklenek vypouštěcího čerpadla polož‐
te nádobu, do které zachytíte vytékající vo‐
du.

3. Stiskněte dvě páčky a vytáhněte vypouštěcí
hadici ven, aby mohla voda vytéct.

4. Když je nádoba plná vody, zasuňte vypou‐
štěcí hadici zpět a nádobu vyprázdněte.
Kroky 3 a 4 opakujte, dokud z vypouštěcího
čerpadla nevytéká žádná voda.

1 2

5. Zatáhněte vypouštěcí hadici zpět a otoče‐
ním filtrem ji odstraňte.

6. Z čerpadla odstraňte vlákna a různé
předměty.

7. Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla mů‐
že otáčet. Pokud se tak nestane, kontaktuj‐
te autorizované servisní středisko.

22 www.aeg.com



2
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8. Vyčistěte filtr pod vodovodním kohoutkem a
vložte jej zpět do čerpadla do speciálních
drážek.

9. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, aby‐
ste zabránili úniku vody.

10. Zavřete dvířka vypouštěcího čerpadla.

FILTR V PŘÍVODNÍ HADICI A FILTR
PŘÍVODNÍHO VENTILU
Tyto filtry může být nutné vyčistit, když:
• Spotřebič se neplní vodou.
• Spotřebič se plní vodou příliš dlouho.

• Kontrolka tlačítka 4  bliká a na displeji se zo‐
brazí příslušný výstražný kód. Řiďte se poky‐
ny v „Odstraňování závad“.

UPOZORNĚNÍ
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čistění filtrů na přívodu vody:
1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte přívodní hadici od vodovodního

kohoutku.
3. Filtr v přívodního hadici vyčistěte tvrdým

kartáčkem.

4. Odstraňte přívodní hadici za spotřebičem.
5. Vyčistěte filtr ventilu tvrdým kartáčkem ne‐

bo utěrkou.

45°
20°

6. Namontujte přívodní hadici zpět. Ujistěte
se, že jsou spojení těsná, aby nedocházelo
k úniku vody.

7. Otevřete vodovodní kohoutek.
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NOUZOVÉ VYPOUŠTĚNÍ
Spotřebič nemůže z důvodu poruchy vypustit vo‐
du.
Pokud tak nastane, proveďte kroky (1) až (6)
uvedené v části „Čištění vypouštěcího čerpadla“.
Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.
Vložte vypouštěcí hadici zpět a zavřete klapku
vypouštěcího čerpadla.
Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypou‐
štění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:
1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pra‐

cího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.

OPATŘENÍ PROTI VLIVU MRAZU
Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může te‐
plota klesnout pod 0 °C, vypusťte zbylou vodu z
přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odšroubujte přívodní hadici.
4. Oba konce přívodní hadice vložte do nád‐

oby a nechte z hadice vytéct vodu.
5. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nou‐

zové vypouštění
6. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, na‐

montujte přívodní hadici zpět.

UPOZORNĚNÍ
Před opětovným použitím spotřebiče se
ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0
°C.
Výrobce neručí za škody způsobené ní‐
zkými teplotami.
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ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Spotřebič se nespustí nebo se zastaví během
provozu.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabul‐
ka). Pokud řešení nenajdete, kontaktujte servisní
středisko.
U některých problémů zazní zvuková signalizace
a na displeji se zobrazí výstražný kód:
•  - Spotřebič se neplní vodou.

•  - Spotřebič nevypouští vodu.
•  - Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo

nejsou správně zavřená.

UPOZORNĚNÍ
Před kontrolou spotřebič vypněte.

Problém Možná příčina Možné řešení
Spotřebič se neplní
vodou.

Vodovodní kohoutek je
zavřený.

Otevřete vodovodní kohoutek.

 Přívodní hadice je poškoze‐
ná.

Ujistěte se, že přívodní hadice není
poškozená.

 Filtry v přívodní hadici jsou
zanesené.

Vyčistěte filtry. Řiďte se částí „Čištění
a údržba“.

 Vodovodní kohoutek je za‐
blokovaný nebo zanesený
vodním kamenem.

Vyčistěte vodovodní kohoutek.

 Přívodní hadice není správně
připojena.

Zkontrolujte, zda je připojení správné.

 Příliš nízký tlak vody. Kontaktujte vaši vodárenskou společ‐
nost.

Spotřebič nevypouští
vodu.

Vypouštěcí hadice je poško‐
zená.

Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není
poškozená.

 Filtr vypouštěcího čerpadla je
zanesený.

Vyčistěte filtr vypouštěcího čerpadla.
Řiďte se částí „Čištění a údržba“.

 Vypouštěcí hadice je ne‐
správně připojena.

Zkontrolujte, zda je připojení správné.

 Byl nastavený prací program
bez vypouštěcí fáze.

Nastavte vypouštěcí program.

 Je zapnutá funkce „Zastave‐
ní máchání“.

Nastavte vypouštěcí program.

Dvířka spotřebiče jsou
otevřená nebo nejsou
správně zavřená.

 Zavřete správně dvířka.

Fáze odstřeďování
nefunguje.

Fáze odstřeďování je vypnu‐
tá.

Nastavte program odstřeďování.

 Filtr vypouštěcího čerpadla je
zanesený.

Vyčistěte filtr vypouštěcího čerpadla.
Řiďte se částí „Čištění a údržba“.

 Problémy s vyvážením ná‐
plně prádla.

Ručně rozložte prádlo v bubnu a
spusťte odstřeďovací fázi znovu.

Nespustil se program. Zástrčka není zasunutá do
zásuvky.

Zasuňte ji do zásuvky.
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Problém Možná příčina Možné řešení
 Je spálená pojistka (nebo vy‐

bavený jistič) v pojistkové
skříni vaši domácnosti.

Vyměňte pojistku.

 Nestisknuli jste tlačítko 4  . Stiskněte tlačítko 4  .
 Je nastavený odložený start. Pro okamžité spouštění programu zru‐

šte odložený start.
 Je zapnutá funkce dětské po‐

jistky.
Vypněte funkci dětské pojistky.

Na podlaze je voda. Dochází k únikům vody ze
spojení na vodovodních hadi‐
cích.

Zkontrolujte, zda jsou spojení těsná.

 Úniky vody z vypouštěcího
čerpadla.

Ujistěte se, že je filtr vypouštěcího čer‐
padla vodotěsný.

 Vypouštěcí hadice je poško‐
zená.

Ujistěte se, že přívodní hadice není
poškozená.

Nelze otevřít dvířka
spotřebiče.

Probíhá prací program. Nechte prací program dokončit.

 V bubnu je voda. Zvolte program vypouštění nebo
odstřeďování.

Spotřebič vydává ne‐
zvyklý hluk.

Nesprávné vyrovnání
spotřebiče.

Spotřebič vyrovnejte. Řiďte se pokyny
v části „Instalace“.

 Neodstranili jste obaly nebo
přepravní šrouby.

Obaly nebo přepravní šrouby odstraň‐
te. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.

 Velmi malá náplň prádla. Do bubnu přidejte více prádla.
Spotřebič se naplní
vodou a okamžitě vy‐
pustí.

Konec vypouštěcí hadice je
příliš nízko.

Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve
správné poloze.

Neuspokojivé výsled‐
ky praní.

Nedostatečné množství nebo
nesprávný typ použitého pra‐
cího prostředku.

Zvyšte množství pracího prostředku
nebo použijte jiný.

 Neodstranili jste odolné
skvrny před vypráním prádla.

K odstranění odolných skvrn používej‐
te speciální čisticí prostředky.

 Byla nastavena nesprávná
teplota.

Nastavte správnou teplotu.

 Příliš velká náplň prádla. Snižte náplň prádla.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude
pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na
servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiný výstražný kód,
obraťte se na servisní středisko.
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INSTALACE

VYBALENÍ
1. Používejte rukavice. Odstraňte vnější fólii. V

případě potřeby použijte řezák.

2. Odstraňte kartónový vršek.
3. Odstraňte polystyrénový obalový materiál.

4. Odstraňte vnitřní fólii.

5. Otevřete dvířka a vyjměte z bubnu všechny
předměty.
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6. Na podlahu za spotřebič položte jeden kus
polystyrénového obalového prvku. Opatrně
na něj položte spotřebič jeho zadní stranou.
Nepoškoďte hadice.

1

2

7. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze spod‐
ní části spotřebiče.

8. Postavte spotřebič do svislé polohy.

9. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici
z držáků.

10. Vyšroubujte tři šrouby. Použijte klíč dodaný
spolu se spotřebičem.

11. Vytáhněte plastové distanční kolíky.
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12. Plastové krytky zasuňte do otvorů. Tyto
krytky naleznete v sáčku s návodem k pou‐
žití.

– Obaly a přepravní šrouby doporuču‐
jeme uschovat pro případné další
stěhování spotřebiče.

– V případě, že je spotřebič dodán v
zimních měsících, kdy je teplota pod
bodem mrazu. Spotřebič uskladněte
na dobu 24 hodin při pokojové teplo‐
tě před jeho prvním použitím.

UMÍSTĚNÍ A VYROVNÁNÍ

x4

• Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.
• Ujistěte se, koberec nebrání proudění vzdu‐

chu pod spotřebičem.
• Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani

jiných zařízení či kusů nábytku.
• Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič

vyrovnejte. Správné vyrovnání spotřebiče za‐
braňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče
během jeho provozu.

• Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní.
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POZOR
Spotřebič nevyrovnávejte podložením
kusů kartonu, dřeva či obdobných mate‐
riálů pod jeho nožičky.

PŘÍVODNÍ HADICE

20O20O20O
45O45O45O

• Připojte hadici ke spotřebiči. Přívodní hadicí
otáčejte pouze doleva či doprava. Povolte kru‐
hovou matici a nastavte ji do správné polohy.

• Přívodní hadici připojte ke kohoutku se stude‐
nou vodou a závitem 3/4".

POZOR
Ujistěte se, že na jejích spojích nedo‐
chází k úniku vody.

Pokud je přívodní hadice příliš krátká,
nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlu‐
žovací hadice. Kontaktujte servisní
středisko ohledně výměny přívodní ha‐
dice.

Zařízení proti vyplavení vody

A

Přívodní hadice je vybavena zařízením proti vy‐
plavení. Toto zařízení zabraňuje únikům vody v
hadici z důvodů přirozeného stárnutí jejího mate‐
riálu. Červené políčko v okénku „A“ značí takové
poškození.
Pokud se objeví, zavřete vodovodní kohoutek a
zkontaktujte servisní středisko ohledně výměny
této hadice.
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VYPOUŠTĚNÍ VODY
K připojení vypouštěcí hadice existuje několik rů‐
zných postupů:
Pomocí plastového kolena.

 

• Na kraji umyvadla.
• Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže bě‐

hem vypouštění spotřebiče pohybovat. Přivaž‐
te koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.

• Ke stoupacímu potrubí s průduchem.
m Řiďte se obrázkem. Přímo do odpadní trub‐
ky ve výšce minimálně 60 cm a maximálně
100 cm. Konec vypouštěcí hadice musí být
odvětrán tj. vnitřní průměr odpadní trubky mu‐
sí být větší než vnější průměr vypouštěcí hadi‐
ce.

Bez plastového kolena.
• K přípojce sifonu.

Řiďte se obrázkem. Vypouštěcí hadici nasuň‐
te na hubici sifonu a zajistěte sponou. Ujistěte
se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se
do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty
vypouštěné z umyvadla.
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• Přímo do odpadního potrubí zabudovaného
ve stěně místnosti a zajištěná pomocí spony.

Hadici lze prodloužit o maximálně 400
cm. V případě prodloužení hadice nebo
ostatních hadic kontaktujte servisní
středisko.
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ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом  . Викидайте
упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини.
Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров’я інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним
символом  , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної
переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

ВІДВІДАЙТЕ НАШ ВЕБ-САЙТ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З:
- Продукцією
- Брошурами
- Посібниками користувача
- Майстром вирішення проблем
- Інформацією про обслуговування

www.aeg.com

ПОЗНАЧЕННЯ
Важливо - Інформація з техніки безпеки.

Загальна інформація та рекомендації

Екологічна інформація

Може змінитися без оповіщення.
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ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ
Дякуємо, що обрали цей прилад AEG. Ми створили його для бездоганної роботи протягом
багатьох років, за інноваційними технологіями, які допомагають робити життя простішим - ці
властивості, які можна й не знайти в звичайних приладах. Будь ласка, приділіть декілька
хвилин, аби прочитати, як отримати найкраще від цього приладу.

ПРИЛАДДЯ І ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ
В інтернет-магазині AEG ви знайдете усе необхідне, для того, аби усі ваші прилади AEG
виглядали бездоганно і відмінно працювали. Також тут представлений широкий асортимент
приладдя, розробленого та створеного за найвищими стандартами якості, - від спеціального
посуду до кошиків для столових приборів, від тримачів для пляшок до мішків для прання
делікатної білизни…

Відвідайте інтернет-магазин на сайті
www.aeg.com/shop

РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запасні деталі.

Звертаючись до центру технічного обслуговування, переконайтесь у наявності
наступних даних. Ця інформація знаходиться на табличці з технічними даними.

Модель

Номер виробу 

Серійний номер
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 ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед встановленням та експлуатацією при‐
ладу уважно прочитайте цю інструкцію, щоб
забезпечити:
• вашу особисту безпеку та безпеку вашого

майна;
• збереження довкілля;
• правильну роботу приладу.
Завжди зберігайте цю інструкцію разом із при‐
ладом, навіть якщо ви переїжджаєте в інше
місце або передаєте прилад іншій особі.
Виробник не несе відповідальності за пошкод‐
ження, що виникли через неправильне вста‐
новлення або експлуатацію.

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ І ВРАЗЛИВИХ
ОСІБ
• Не дозволяйте користуватися приладом

особам, у тому числі дітям, з обмеженими
фізичними або розумовими здібностями чи
недостатнім досвідом і знаннями. При кори‐
стуванні приладом такі особи мають пере‐
бувати під наглядом або виконувати вказів‐
ки відповідальної за їх безпеку людини. Не
дозволяйте дітям гратися з приладом.

• Пакувальні матеріали слід тримати в недо‐
ступному для дітей місці. Існує ризик заду‐
шення або травмування.

• Усі миючі засоби слід тримати в недоступ‐
ному для дітей місці.

• Не допускайте дітей та домашніх тварин до
приладу, коли його дверцята відчинені.

• Перед тим, як зачинити дверцята, переко‐
найтесь, що в барабані немає дітей або
домашніх тварин.

• Якщо прилад оснащено захистом від досту‐
пу дітей, рекомендується його увімкнути.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
• Не користуйтеся приладом у професійних

цілях. Прилад призначений виключно для
застосування у домашніх умовах.

• Не змінюйте технічні характеристики прила‐
ду. Існує ризик отримання травм та пошкод‐
ження приладу.

• Не кладіть займисті речовини чи предмети,
змочені в займистих речовинах, усередину
приладу, поряд з ним або на нього. Існує
небезпека вибуху або пожежі.

• Щоб уникнути опіків очей, рота та горла,
дотримуйтеся інструкцій з техніки безпеки,
зазначених на упаковці миючого засобу.

• Переконайтесь, що ви видалили усі мета‐
леві предмети із білизни, що завантажуєть‐
ся. Тверді або гості матеріали можуть спри‐
чинити пошкодження приладу.

• Не торкайтесь скла дверцят під час вико‐
нання програми. Скло може бути гарячим
(лише для приладів з фронтальним заван‐
таженням).

ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
• Вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
• Не користуйтеся приладом за відсутності у

ньому фільтрів. Переконайтеся, що фільтри
правильно встановлені. Неправильне вста‐
новлення може призвести до протікання во‐
ди.

УСТАНОВКА
• Прилад важкий, будьте обережні, коли пе‐

ресуваєте його
• Не перевозьте прилад без транспортуваль‐

них болтів, оскільки можна пошкодити внут‐
рішні елементи та спричинити протікання
або несправності.

• Встановлювати і підключати пошкоджений
прилад заборонено.

• Обов'язково видаліть усе пакування та
транспортувальні болти.

• Подбайте про те, щоб під час встановлення
приладу вилка не була вставлена в розет‐
ку.

• Підключення до електромережі, до водо‐
проводу й каналізації та установку приладу
повинен виконувати лише кваліфікований і
компетентний фахівець. Це дозволить уни‐
кнути травмування та пошкодження майна.

• Не встановлюйте і не використовуйте при‐
лад у місцях, де температура опускається
нижче 0°C.

• При встановленні приладу на килимове по‐
криття, переконайтесь у наявності циркуля‐
ції повітря між приладом та килимом. Відре‐
гулюйте ніжки для забезпечення необхідної
відстані між приладом та килимом.
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Підключення до водопроводу
• При підключенні приладу не використовуй‐

те старі шланги, що були у користуванні.
Слід використовувати лише нові шланги.

• Будьте обережні, аби не пошкодити шлан‐
ги.

• Не підключайте прилад до нових труб або
до труб, якими довгий час не користували‐
ся. Злийте воду впродовж кількох хвилин, а
вже потім під'єднуйте шланг подачі води.

• При першому користуванні приладом пере‐
вірте, чи шланги та з'єднання не протіка‐
ють.

Підключення до електромережі
• Переконайтесь, що прилад заземлено.
• Переконайтеся, що параметри енергоспо‐

живання на табличці з технічною інформа‐
цією відповідають параметрам електроме‐
режі.

• Завжди користуйтеся правильно встановле‐
ною протиударною розеткою.

• Не використовуйте розгалужувачі й подо‐
вжувачі. Існує ризик виникнення пожежі.

• Не замінюйте кабель живлення. Зверніться
у сервісний центр.

• Будьте обережні, аби не пошкодити штеп‐
сельну вилку та кабель.

• Вставляйте штепсельну вилку у розетку
електроживлення лише після закінчення ус‐
тановки. Переконайтесь, що після установ‐
ки є вільний доступ до розетки електрожи‐
влення.

• Не тягніть за кабель живлення при відклю‐
ченні приладу від мережі. Вимкнення з ро‐
зетки завжди здійснюйте, витягаючи за
штепсельну вилку.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ
1. Витягніть штепсельну вилку з електрич‐

ної розетки.
2. Відріжте кабель живлення і викиньте йо‐

го.
3. Видаліть клямку дверцят. Це завадить ді‐

тям або домашнім тваринам зачинитися
всередині приладу. Існує ризик задушен‐
ня (лише для приладів з фронтальним
завантаженням).

Цей продукт по змісту небезпечних речовин
відповідає вимогам Технічного регламенту
обмеження використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному
обладнанні (постанова Кабінета Міністрів
України №1057 від 3 грудня 2008р.)

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Розміри Ширина/висота/глибина 600/850/522 мм

Загальна глибина 540 мм
Підключення до електроме‐
режі:

Напруга
Загальна потужність
Запобіжник
Частота струму

230 В
2200 Вт

10 A
50 Гц

Клас захисту від проникнення твердих часток і вологи, що
забезпечується захисним кожухом, за винятком випадків,
коли низьковольтне обладнання не має захисту від вологи

IPX4

Тиск у мережі водопоста‐
чання

Мінімальний 0,5 бар (0,05 МПа)
Максимально 8 бар (0,8 МПа)

Подача води 1)  Холодна вода

Максимальне завантаження Бавовна 7 кг
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Швидкість віджимання Максимум 1200 обертів на хвилину (L
70270 VFL)

1400 обертів на хвилину (L
70470 FL)

1) Приєднайте водопровідний шланг до водопровідного крана з різьбленням 3/4 дюйма.
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ОПИС ВИРОБУ
1 2 3

5

6

7

4

8

10

11

9

12

1 Верхня кришка
2 Дозатор миючого засобу
3 Панель керування
4 Ручка дверцят
5 Табличка з технічними даними
6 Зливний насос

7 Ніжки для вирівнювання приладу
8 Зливний шланг
9 Впускний клапан

10 Кабель живлення
11 Транспортувальні болти
12 Ніжки для вирівнювання приладу

АКСЕСУАРИ

1 2

34

1 Ключ
Щоб викрутити транспортувальні гвинти.

2 Пластикові ковпачки
Для закриття отворів на задній стороні
корпусу після зняття транспортувальних
гвинтів.

3 Шланг подачі води із запобіганням пере‐
ливанню
Для попередження можливого протікання

4 Пластикова напрямна для шланга
Для при'єднання зливного шлангу на
краю раковини.
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ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1 2 3

45678910

1 Кнопка увімкнення/вимкнення

2 Перемикач програм  

3 Дисплей  

4 Кнопка «Пуск/Пауза»

5 Кнопка відкладеного запуску

6 Кнопка «Економія часу»

7 Кнопка додаткового полоскання

8 Кнопка «Плямовиведення»

9 Кнопка зменшення швидкості віджимання

10 Кнопка температури

КНОПКА ON/OFF (УВІМК./ВИМК.)
1

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вим‐
кнути прилад. При увімкненні приладу лунає
звуковий сигнал.
Функція AUTO Stand-by автоматично вимикає
прилад для зниження споживання електрое‐
нергії у наступних випадках.
• Приладом не користувались протягом 5

хвилин до натиснення кнопки 4  .
– Усі налаштування скасовано.
– Натисніть кнопку 1  , щоб знову увім‐

кнути прилад.

– Знову встановіть програму прання та усі
можливі опції.

• Через 5 хвилин після закінчення програми
прання. Див. розділ «Після завершення ви‐
конання програми»

ПЕРЕМИКАЧ ПРОГРАМ 2

Поверніть цей перемикач для встановлення
програми. Засвітиться відповідний індикатор
програми.
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ДИСПЛЕЙ 3

A B C D

На дисплеї відображається наступна інформація:
А • Максимальна температура програми.
B • Швидкість віджимання програми, встановлена за замовчуванням.

• Символи «Без віджиму»1) та «Полоскання без зливу».
C • Символи дисплею.2)

Символи Опис
Фаза прання

Фази полоскання

Фаза віджимання

Дитяча безпека

Коли світиться цей символ, дверцята приладу відчинити не можна.
Коли мигтить цей символ, дверцята приладу відчинити не можна.
Зачекайте декілька хвилин, доки можна буде відкрити дверцята.
Дверцята приладу можна відчиняти, лише коли цей символ згасне.
Якщо програму завершено, але цей символ продовжує світитися:
• У барабані залишилася вода.
• Активовано функцію «Полоскання без зливу».
Відкладений запуск
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D • Час програми
Після початку програми, час почне зменшуватися з кроком в 1 хвилину.

• Відкладений запуск
Після натиснення кнопки відкладеного запуску на дисплеї відобразиться час від‐
кладеного запуску.

• Коди попереджень
Якщо у приладі виникла несправність, на дисплеї відображаються наведені ниж‐
че коди попереджень. Див. розділ «Усунення проблем».

• Err
Це повідомлення протягом декількох секунд відображається на дисплеї в на‐
ступних випадках.
– Ви встановлюєте функцію, що не підходить до обраної програми.
– Ви змінюєте програму під час її виконання.
Блимає індикатор кнопки «Пуск/Пауза» 4  .

•
Виконання програми завершилося.

1) Доступно лише для програми «Віджимання/злив».
2) Символи з’являються на дисплеї при встановлення відповідної фази або функції.

КНОПКА СТАРТ/ПАУЗА 4

Натисніть кнопку 4  , щоб розпочати або пе‐
рервати виконання програми.

КНОПКА ВІДКЛАДЕНОГО
ЗАПУСКУ 5

Натисніть кнопку 5  , щоб відкласти запуск
програми на період від 30 хвилин до 20 годин.

КНОПКА «ЕКОНОМІЯ ЧАСУ» 6

Натисніть кнопку 6  , щоб зменшити трива‐
лість програми.
• Натисніть один раз, щоб встановити «Ско‐

рочену тривалість», для прання речей із
легким забрудненням.

• Натисніть двічі, щоб встановити «Надзви‐
чайно швидко», для прання майже неза‐
бруднених речей.

Деякі програми приймають лише одну
з цих двох функцій.

КНОПКА ДОДАТКОВОГО
ПОЛОСКАННЯ 7

Натисніть кнопку 7  , щоб додати до програ‐
ми фази полоскання.

Використовуйте цю функцію для прання речей
людей, що мають алергію на миючі засоби,
або в місцевостях з м'якою водою.

КНОПКА «ПЛЯМОВИВЕДЕННЯ»
8

Натисніть кнопку 8  , щоб додати до програ‐
ми фазу виведення плям.
Використовуйте цю функцію під час прання
речей, що містять плями, які складно видали‐
ти.
При встановленні цієї функції додайте засіб
для видалення плям у відділення  .

Ця функція збільшує тривалість про‐
грами прання.
Ця функція не може застосовуватися
при температурах нижче 40°C.

КНОПКА «ВІДЖИМ» 9

Використовуйте цю кнопку для:
• Зменшення максимальної швидкості фази

віджимання при встановленні програми.

На дисплеї відображаються лише
швидкості віджиму, доступні для вста‐
новленої програми.

• Вимкніть фазу віджимання.
• Увімкніть функцію «Полоскання без зливу».

Встановлюйте цю функцію для поперед‐
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ження зминання тканин. Прилад не зливає
воду після закінчення програми.

Фаза віджиму вимкнена.

Активовано функцію «По‐
лоскання без зливу».

КНОПКА ТЕМПЕРАТУРИ 10

Натисніть кнопку 10  , щоб змінити температу‐
ру, встановлену за промовчанням.

- - = холодна вода

ФУНКЦІЇ ЗВУКОВИХ СИГНАЛІВ
Ви почуєте звуковий сигнал при:
• Увімкненні приладу.
• Вимкненні приладу.
• Натисненні кнопок.
• Завершенні програми.
• Виникненні несправності у приладі.
Длядеактивації/активації звукових сигналів од‐
ночасно натисніть та утримуйте протягом 6
секунд кнопку 8  і кнопку 7  .

У випадку деактивації звукових сигна‐
лів, вони будуть вмикатись лише при
натисненні вами кнопок та у разі ви‐
никнення несправностей.

ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД ДОСТУПУ
ДІТЕЙ
Ця функція не дозволяє дітям гратись з па‐
неллю управління.
• Для активації цієї функції одночасно натис‐

ніть і утримуйте кнопки 10  і 9  , доки на
дисплеї не з'явиться символ  .

• Для деактивації цієї функції одночасно на‐
тисніть і утримуйте кнопки 10  і 9  , доки
символ  не згасне.

Цю функцію можна увімкнути:
• Перед натисненням кнопки Старт/Пауза

4  : прилад не можна увімкнути.
• Після натиснення кнопки Старт/Пауза 4  :

всі кнопки та перемикач програм деактиво‐
вані.

ПОСТІЙНА ФУНКЦІЯ
ДОДАТКОВОГО ПОЛОСКАННЯ
З цією функцію можна тримати функцію до‐
даткового полоскання постійно увімкненою
при встановленні нової програми.
• Для активації цієї функції одночасно натис‐

ніть і утримуйте кнопки 6  і 5  , доки не
засвітиться індикатор кнопки 7  .

• Для деактивації цієї функції одночасно на‐
тисніть і утримуйте кнопки 6  і 5  , доки
індикатор кнопки 7  не згасне.
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ПРОГРАМИ
Програма
Температура

Тип завантаження
максимальне заванта‐
ження

Опис
циклу

Функції

Бавовняні речі
95° - холодне
прання

Білі й кольорові бавов‐
няні речі середнього
ступеня забруднення.
макс. 7 кг

Прання
Ополіскування
Тривале віджиман‐
ня

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ВИВЕДЕННЯ
ПЛЯМ1)
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ2)

 
Бавовна + попе‐
реднє прання
95° - холодне
прання

Білі й кольорові бавов‐
няні речі високого сту‐
пеня забруднення.
макс. 7 кг

Попереднє прання
Прання
Ополіскування
Тривале віджиман‐
ня

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ2)

Безшумне прання
95° - холодне
прання

Білі й кольорові бавов‐
няні речі середнього
ступеня забруднення.
макс. 7 кг

Прання
Ополіскування
Після завершення
вода залишається в
барабані

ВИВЕДЕННЯ
ПЛЯМ1)
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ2)

Синтетика
60° - холодне
прання

Вироби із синтетичних
або змішаних тканин з
середнім ступенем за‐
бруднення.
макс. 3.5 кг

Прання
Ополіскування
Нетривале віджи‐
мання

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ВИВЕДЕННЯ
ПЛЯМ1)
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ2)

 
Синтетика + попе‐
реднє прання
60° - холодне
прання

Вироби із синтетичних
або змішаних тканин із
високим ступенем за‐
бруднення.
макс. 3.5 кг

Попереднє прання
Прання
Ополіскування
Нетривале віджи‐
мання

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ2)
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Програма
Температура

Тип завантаження
максимальне заванта‐
ження

Опис
циклу

Функції

Полегшення пра‐
сування 3)
60° - холодне
прання

Вироби із синтетичних
тканин із середнім сту‐
пенем забруднення.
макс. 3.5 кг

Прання
Ополіскування
Нетривале віджи‐
мання

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ2)

Делікатні тканини
40° - холодне
прання

Вироби із делікатних
тканин, наприклад,
акрилу, віскози та полі‐
естеру, із середнім сту‐
пенем забруднення.
макс. 3.5 кг

Прання
Ополіскування
Нетривале віджи‐
мання

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ВИВЕДЕННЯ
ПЛЯМ1)
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ2)

 
Вовна
40° - холодне
прання

Вироби з вовни, які
можна прати в машині.
Спеціальна програма
для делікатних тканин із
символом «ручне пран‐
ня» на етикетці.
макс. 2 кг

Прання
Ополіскування
Нетривале віджи‐
мання

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ

 
Віджим/Злив4)

Усі тканини
Максимальне заванта‐
ження залежить від типу
білизни.

Злив води
Фаза віджимання з
максимальною
швидкістю.

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
БЕЗ ВІДЖИМАННЯ

Полоскання

Усі тканини. Одне полоскання з
допоміжною фазою
віджимання

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ5)

Занавіски
40° - холодне
прання

Програма для прання
занавісок. Автоматично
додаються фази попе‐
реднього прання для
очищення занавісок від
пилу.
У відділенні для попе‐
реднього прання не по‐
винно бути миючого за‐
собу.
макс. 2.5 кг

Попереднє прання
Прання
Ополіскування
Нетривале віджи‐
мання

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
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Програма
Температура

Тип завантаження
максимальне заванта‐
ження

Опис
циклу

Функції

Джинсові речі
60° - холодне
прання

Усі вироби із джинсової
тканини. Трикотажні ви‐
роби з високотехноло‐
гічних матеріалів.
макс. 7 кг

Прання
Ополіскування
Нетривале віджи‐
мання

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ2)

Швидке інтенсив‐
не прання
60°-40°

Швидка програма пран‐
ня застосовується для
слабо забруднених бі‐
лих і кольорових (стійке
фарбування) речей із
бавовни та змішаних
волокон.
макс. 5 кг

Прання
Ополіскування
Тривале віджиман‐
ня

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ

20 Min. - 3 kg
40° - 30°

Вироби з бавовняних та
синтетичних тканин із
легким ступенем за‐
бруднення або один раз
ношені вироби.

Прання
Ополіскування
Нетривале віджи‐
мання

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ

SUPER ECO6)
Холодне прання

Змішані тканини (бавов‐
на та синтетика).
макс. 3 кг

Прання
Ополіскування
Нетривале віджи‐
мання

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ

ECO 
Економне пран‐
ня7)
60° - 40°
СТАНДАРТНІ
ПРОГРАМИ для
показників спожи‐
вання, зазначених
на ярлику енерго‐
споживання.

Білі й кольорові бавов‐
няні речі, що не линя‐
ють, із середнім ступе‐
нем забруднення.
макс. 7 кг

Прання
Ополіскування
Тривале віджиман‐
ня

ЗМЕНШЕННЯ
ШВИДКОСТІ ВІД‐
ЖИМАННЯ
ПОЛОСКАННЯ БЕЗ
ЗЛИВУ
ВИВЕДЕННЯ ПЛЯМ
ДОДАТКОВЕ ПО‐
ЛОСКАННЯ
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ2)

1) Функція ПЛЯМОВИВЕДЕННЯ не може застосовуватися при температурах нижче 40°C.
2) Якщо ви двічі натиснули кнопку 6 (супершвидке прання), то рекомендується зменшити

завантаження. Прилад можна завантажити повністю, однак результати прання будуть гіршими.
3) Лагідне прання та віджимання для попередження зминання білизни. Прилад додає додаткові цикли

полоскання.
4) Стандартна фаза віджимання для виробів із бавовни. Встановіть швидкість віджимання.

Переконайтеся, що вона відповідає типу білизни. Щоб вибрати лише програму ЗЛИВ, встановіть
функцію БЕЗ ВІДЖИМАННЯ.
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5) Натисніть кнопку ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ, щоб додати цикли полоскання. При низькій швидкості
віджимання прилад обережно полоще білизну та виконує короткий цикл віджимання.

6) Встановіть цю програму для скорочення часу та зменшення витрат електроенергії і води.
7) Встановіть цю програму, щоб отримати гарний результат прання з меншими витратами

електроенергії. Час програми прання подовжується. Для програм економного прання бавовни можна
встановлювати лише тривалість «Надзвичайно швидко».

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

Програма1) Споживання електроенер‐
гії (кВт-год)2)

Споживання води (у
літрах)2)

Біла бавовна 95°C 2.30 66
Бавовна 60 °C 1.30 62
Бавовна 40 °C 0.80 62
Синтетика 40 °C 0.53 45
Тонка білизна 40°C 0.57 53
Вовна/ручне прання 30 °C 0.25 45

1) Тривалість програми відображається на дисплеї.
2) У цій таблиці наведені приблизні показники споживання. Вони можуть змінюватися в залежності від

типу білизни, температури води на вході та температури навколишнього середовища.
Стандартні програми згідно з
показниками енергоспоживання,
зазначеними на наклейці
«Бавовна 60°C економна» і «Бавовна 40°C
економна» — це стандартні програми для ба‐
вовни зі звичайним ступенем забруднення.
Вони призначені для прання бавовняних реч‐
ей зі звичайним ступенем забруднення та за‐
безпечують при цьому максимально ефектив‐
не споживання електроенергії і води.
Ці програми відповідають нормам EN60456.

Фактична температура води може ві‐
дрізнятися від заявленої температури
циклу.
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ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ
1. Для активації системи зливу слід додати

2 літри води у головне відділення лотка
для миючих засобів.

2. Додайте невелику кількість миючого засо‐
бу у відділення для основного прання до‐

затору миючого засобу. Встановіть та за‐
пустіть програму для прання бавовни при
найвищій температурі без білизни. Це ви‐
далить весь можливий бруд з барабана
та баку.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ
1. Відкрийте водопровідний кран.
2. Включіть прилад у розетку.
3. Натисніть кнопку 1  , щоб увімкнути при‐

лад.
4. Покладіть білизну в прилад.

5. Додайте належну кількість миючого засо‐
бу та добавок.

6. Встановіть та запустіть необхідну програ‐
му прання, що відповідає типу білизни і
ступеню її забруднення.

ЗАВАНТАЖЕННЯ БІЛИЗНИ
1. Відкрийте дверцята приладу.
2. Покладіть білизну в барабан, по одному

предмету. Струшуйте речі, перш ніж кла‐
сти їх у прилад. Переконайтесь, що ви

поклали не занадто багато білизни в ба‐
рабан.

3. Зачиніть дверцята.

Переконайтеся, що білизна не залишилася
між ущільнювачем та дверима. Існує ризик ви‐
току води або пошкодження білизни.

ДОДАВАННЯ МИЮЧОГО ЗАСОБУ І ДОБАВОК
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Відділення для миючого засобу для фази попереднього прання, програ‐
ми замочування і функції видалення плям.
Миючий засіб для попереднього прання, замочування і видалення плям
слід додавати перед запуском програми.
Відділення для миючого засобу для фази прання.
Якщо ви застосовуєте рідкий миючий засіб, додавайте його безпосе‐
редньо перед запуском програми.
Відділення для рідких добавок (кондиціонер для білизни, крохмаль).
Покладіть продукт у відділення перед запуском програми.
Це максимальний рівень, до якого можна наливати рідкі добавки.

Клапан для порошкових чи рідких миючих засобів
Поверніть у відповідну позицію (вверх або вниз) для застосування поро‐
шкових або рідких миючих засобів.

Завжди дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці миючих засобів.

Перевірка положення клапана
1. Витягніть лоток дозатора миючого засобу

до його зупинки.
2. Натисніть на важіль донизу, щоб вийняти

лоток.

3. Для використання порошкового миючого
засобу слід повернути клапан доверху.
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4. Для використання рідкого миючого засо‐
бу слід повернути клапан донизу.

Якщо клапан знаходиться ВНИЗУ:
– не користуйтеся гелевими чи гу‐

стими рідкими миючими засобами;
– не виходьте за обмеження на кла‐

пані, додаючи рідкий миючий засіб;
– не встановлюйте фазу попе‐

реднього прання;
– не налаштовуйте функцію відкла‐

деного запуску.

5. Відміряйте кількість миючого засобу і
кондиціонеру для тканин.

6. Обережно закрийте дозатор миючого за‐
собу. Стежте за тим, щоб клапан не бло‐
кував лоток при зачиненні.

 

ВСТАНОВЛЕННЯ І ЗАПУСК ПРОГРАМИ
1. Поверніть перемикач програм. Засвітить‐

ся відповідний індикатор програми.
2. Індикатор кнопки 4  миготить червоним.
3. На дисплеї відображається температура

та швидкість віджиму за промовчанням.
Щоб змінити температуру та/або швид‐
кість віджиму, натисніть відповідні кнопки.

4. Встановіть доступні функції. Засвітиться
індикатор встановленої функції або на
дисплеї відобразиться відповідний сим‐
вол.

5. Натисніть кнопку 4  , щоб розпочати ви‐
конання програми. Світиться індикатор
кнопки 4  .

Прилад автоматично вираховує
час виконання циклу відповідно
до завантаженої у барабан білиз‐
ни, щоб отримати відмінні ре‐
зультати прання за мінімально
необхідний час. Приблизно через
15 хвилин після запуску програми
на дисплеї з'явиться новий час.

ПЕРЕРИВАННЯ ПРОГРАМИ
1. Натисніть кнопку 4  . Заблимає індика‐

тор.
2. Натисніть ще раз кнопку 4  . Програма

прання продовжується.

СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ
1. Натисніть кнопку 1  , щоб скасувати

програму та вимкнути прилад.
2. Натисніть ще раз кнопку 1  , щоб увім‐

кнути прилад. Тепер можна встановити
нову програму прання.

Прилад не зливає воду.

ЗМІНА ФУНКЦІЇ
Можна змінювати лише деякі функції перед
тим, як вони почнуть виконуватись.
1. Натисніть кнопку 4  . Заблимає індика‐

тор.
2. Змініть встановлену функцію.

ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДКЛАДЕНОГО
ЗАПУСКУ
1. Натисніть кнопку 5  кілька разів, доки на

дисплеї не відобразиться кількість хвилин
або годин. Засвітиться відповідний сим‐
вол.

2. Натисніть кнопку 4  , прилад почне зво‐
ротній відлік часу відкладеного запуску.
Після закінчення зворотного відліку авто‐
матично запуститься програма прання.
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До запуску приладу шляхом натис‐
нення кнопки 4  встановлений від‐
кладений запуск можна скасувати або
змінити.

СКАСУВАННЯ ВІДКЛАДЕНОГО
ЗАПУСКУ
1. Натисніть кнопку 4  . Заблимає відповід‐

ний індикатор.
2. Натисніть кнопку 5  кілька разів, доки на

дисплеї не відобразиться 0’.
3. Натисніть кнопку 4  . Програма запу‐

ститься.

ВІДКРИЙТЕ ДВЕРЦЯТА.
Під час виконання програми або відкладеного
запуску дверцята заблоковані.
Щоб відкрити дверцята приладу:
1. Натисніть кнопку 4  . Символ замку

дверцят на дисплеї згасає.

2. Відкрийте дверцята приладу.
3. Закрийте дверцята приладу і натисніть

кнопку 4  . Виконання програми або від‐
кладеного запуску продовжується.

Якщо температура та рівень води в
барабані занадто високі, символ зам‐
ку дверцят продовжує горіти, і двер‐
цята відчинити не можна. Щоб відкри‐
ти дверцята, виконайте наступні дії.
1. Вимкніть прилад.
2. Зачекайте кілька хвилин.
3. Переконайтесь, що в барабані

немає води.

Якщо прилад вимикається, необхідно
знову встановити програму.

ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ
• Прилад зупиняє свою роботу автоматично.
• Лунають звукові звукові сигнали.
• На дисплеї з’являється символ  .
• Індикатор кнопки Пуск/Пауза 4  згасає.
• Символ замку дверцят згасає.
• Натисніть кнопку 1  , щоб вимкнути при‐

лад. Через п'ять хвилин після завершення
програми прання функція енергозбережен‐
ня автоматично вимикає прилад.

При повторному включенні приладу
на дисплеї відображається кінець ос‐
танньої встановленої програми. По‐
верніть перемикач програм, щоб
встановити новий цикл.

• Вийміть білизну з приладу. Переконайтеся,
що барабан порожній.

• Тримайте дверцята злегка відчиненими для
запобігання утворення плісняви та непри‐
ємних запахів.

• Перекрийте кран, через який подається во‐
да.

Виконання програми миття посуду закінчене,
але у барабані залишилась вода:
– Барабан обертається для попередження

зминання білизни.
– Дверцята залишаються заблокованими.

– Щоб відкрити дверцята, необхідно злити
воду.

Щоб злити воду:
1. За необхідності встановіть швидкість від‐

жимання.
2. Натисніть кнопку Пуск/Пауза) 4  . При‐

лад зливає воду та здійснює віджимання.
3. Піся завершення програми та згасання

символу замку дверцят можна відкрити
дверцята

4. Вимкніть прилад.

Прилад автоматично зливає воду та
здійснює віджимання приблизно че‐
рез 18 годин.
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ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЗАВАНТАЖЕННЯ БІЛИЗНИ
• Розподіліть білизну за наступними типами:

біле, кольорове, синтетика, делікатні виро‐
би та вовна.

• Дотримуйтесь вказівок щодо прання, наве‐
дених на етикетках з догляду одягу.

• Не періть білі та кольорові речі разом.
• Деякі кольорові речі можуть линяти під час

першого прання. Рекомендується перші
рази прати їх окремо.

• Наволочки застебніть на ґудзики, застеб‐
ніть «блискавки», гачки та кнопки. Застеб‐
ніть ремені.

• Звільніть кишені та розправте одяг.
• Виверніть навиворіт багатошарові тканини,

вовняні вироби та одяг з фарбованими зо‐
браженнями.

• Видаліть складні плями.
• Періть із спеціальним миючим засобом речі

із сильними плямами.
• Будьте обережні при пранні фіранок. Зні‐

міть усі гачки або покладіть фіранки у мішок
для прання чи наволочку.

• Не можна прати в приладі:
– Білизну з непідшитими краями або розір‐

вану білизну
– Бюстгальтери з «кісточками».
– Для прання маленьких речей користуй‐

тесь мішками для прання.
• Завантаження дуже малої кількості білизни

може призвести до дисбалансу під час фа‐
зи віджиму. В такому випадку розподіліть
речі в барабані вручну та знову увімкніть
цикл віджиму.

СТІЙКІ ПЛЯМИ
Для видалення деяких плям води та миючого
засобу не достатньо.
Рекомендуємо видаляти ці плями перед тим,
як класти речі в прилад.
Можна користуватись спеціальними засобами
для видалення плям. Користуйтесь спеціаль‐
ним засобом для видалення плям, що засто‐

совується до відповідного типу плям та ткани‐
ни.

МИЮЧІ ЗАСОБИ ТА ДОБАВКИ
• Застосовуйте лише миючі засоби та добав‐

ки, призначені для використання в пральній
машині.

• Не використовуйте одночасно миючі засоби
різних типів.

• Щоб зменшити навантаження на довкілля,
використовуйте мінімально необхідну кіль‐
кість миючого засобу.

• Дотримуйтесь інструкцій, наведених на уп‐
аковці цих засобів.

• Використовуйте засоби, що підходять до
типу та кольору тканини, температури про‐
грами та рівня забруднення.

• При використанні рідких миючих засобів не
встановлюйте фазу попереднього прання.

• Якщо прилад не оснащений дозатором
миючого засобу з відкидною кришкою, до‐
давайте рідкі миючі засоби за допомогою
дозуючої кульки.

ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ
Якщо жорсткість води в вашій місцевості висо‐
ка або середня, рекомендується користува‐
тись засобом для пом'якшення води для
пральних машин. В місцевостях з м'якою во‐
дою немає потреби використовувати засіб для
пом'якшення води.
Щоб дізнатись жорсткість води у вашій місце‐
вості, зверніться до місцевих органів, що від‐
повідають за водопостачання.
Дотримуйтесь інструкцій, наведених на уп‐
аковці цих засобів.
Існують наступні еквівалентні шкали виміру
жорсткості води.
• Німецькі градуси (°dH).
• Французькі градуси (°TH).
• ммоль/л (мілімоль на літр — міжнародна

одиниця жорсткості води).
• Градуси Кларка.

Таблиця жорсткості води

Рівень Тип
Жорсткість води

°dH °T.H. ммоль/л Кларк
1 м'яка 0-7 0-15 0-1.5 0-9
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Рівень Тип
Жорсткість води

°dH °T.H. ммоль/л Кларк
2 середня 8-14 16-25 1.6-2.5 10-16
3 жорстка 15-21 26-37 2.6-3.7 17-25
4 дуже жорстка > 21 > 37 >3.7 >25
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ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
Попередження!

Від'єднайте прилад від мережі електрожи‐
влення перед його очищенням.

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ
Вода, яку ми використовуємо містить солі
кальцію. У випадку необхідності, користуйтесь
пом'якшувачем води для видалення вапняно‐
го нальоту.
Застосовуйте спеціальний засіб, призначений
для використання в пральній машині. Дотри‐
муйтесь інструкцій, наведених на упаковці ви‐
робника.
Видаляйте вапняний наліт окремо від прання
білизни.

ЧИЩЕННЯ ЗОВНІШНІХ
ПОВЕРХОНЬ
Очищайте прилад лише теплою мильною во‐
дою. Витріть насухо усі поверхні.

Обережно!
Не користуйтесь спиртом, розчинни‐
ками чи хімічними продуктами.

ХОЛОСТЕ ПРАННЯ
При користуванні програмами з низькою тем‐
пературою прання в барабані може залиша‐
тись певна кількість миючого засобу. Регуляр‐
но проводьте холосте прання. Для цього:
• Вийміть білизну з барабана.
• Встановіть програму для бавовни з найви‐

щою температурою
• Додайте належну кількість порошкового

миючого засобу з біологічними властиво‐
стями.

Після кожного прання тримайте дверцята від‐
чиненими протягом певного часу для попе‐
редження утворення плісняви та появи непри‐
ємних запахів.

ІЗОЛЯЦІЯ ДВЕРЦЯТ
Регулярно оглядайте ізоляцію і видаляйте всі
об'єкти із внутрішньої сторони.

БАРАБАН
Регулярно оглядайте барабан, щоб запобігати
утворенню накипу та іржі.
Для видалення іржі з барабану слід користу‐
ватися лише спеціальними засобами.
Щоб це зробити:

• прочистьте барабан спеціальним засобом
для нержавіючої сталі;

• запустіть коротку програму прання бавов‐
няних речей на максимальній температурі з
малою кількістю засобу для прання.
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ДОЗАТОР МИЮЧОГО ЗАСОБУ
Щоб очистити дозатор:

1

2

1. Натисніть на важіль.
2. Витягніть лоток.

3. Вийміть верхню частину відділення для
рідких добавок.

4. Промийте всі частини водою.

5. Прочистьте отвір дозатора щіткою.
6. Знову покладіть дозатор в отвір.

ЗЛИВНИЙ НАСОС
Регулярно перевіряйте зливний насос
і стежте, щоб він не засмітився.

Насос слід прочистити, якщо:
• Прилад не зливає воду.
• Барабан не обертається.
• Під час роботи приладу чути незвичний

шум через блокування зливного насоса.
• На дисплеї з’являється код помилки через

проблему із зливанням води.

Попередження!
1. Витягніть вилку з електричної ро‐

зетки.
2. Не знімайте фільтр під час робо‐

ти приладу. Не очищуйте злив‐
ний насос, якщо вода в приладі
гаряча. Зачекайте, доки вода
охолоне, перш ніж очищувати
зливний насос.
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Чищення зливного насоса:
1. Відкрийте дверцята зливного насосу.

2. Поставте миску чи іншу ємність під отво‐
ром зливного насоса для збирання води,
що витікає.

3. Натисніть на два важелі й потягніть до
себе дренажну трубку, щоб вода могла
витекти.

4. Коли посуд заповниться водою, покла‐
діть дренажну трубку на своє місце і спо‐
рожніть посуд. Повторюйте кроки 3 і 4,
поки вода не припинить витікати із злив‐
ного насоса.

1 2

5. Запхайте дренажну трубку назад і повер‐
ніть фільтр, щоб його вийняти.

6. Вийміть ворс й інші об’єкти з насоса.

7. Переконайтеся, що лопатка насоса обер‐
тається. Якщо це не вдається, звертай‐
теся до сервісного центру.
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2

1

8. Промийте фільтр під струменем води і
покладіть у насос через спеціальні пази.

9. Подбайте про те, щоб фільтр був пра‐
вильно закручений. Це потрібно, щоб за‐
побігти витіканню води.

10. Закрийте кришку насоса.

ФІЛЬТР ШЛАНГУ ПОДАЧІ ВОДИ
ТА ФІЛЬТР КЛАПАНА
Фільтри необхідно чистити, коли:
• Прилад не заповнюється водою.
• Прилад надто довго заповнюється водою.

• Блимає індикатор кнопки 4  , і на дисплеї
з’являється відповідне попередження. Див.
розділ «Усунення проблем».

Попередження!
Витягніть штепсельну вилку з елек‐
тричної розетки.

Для чищення фільтрів шланга подачі води виконайте наступні дії:
1. Перекрийте кран, через який подається

вода.
2. Зніміть шланг подачі води від крана.
3. Прочистіть фільтр шланга за допомогою

жорсткої щітки.

4. Зніміть шланг подачі води позаду прила‐
ду.

5. Прочистіть фільтр у клапані за допомо‐
гою жорсткої щітки або рушника.

45°
20°

6. Встановіть на місце шланг подачі води.
Подбайте про те, щоб муфти були добре
затягнуті. Це потрібно, щоб запобігти ви‐
тіканню води.

7. Відкрийте водопровідний кран.
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ЕКСТРЕНЕ ЗЛИВАННЯ
Через несправність прилад не може зливати
воду.
В такому випадку виконайте кроки (1) - (6) роз‐
ділу «Щоб очистити зливний насос».
У разі потреби, очистіть насос.
Встановіть на місце трубку для зливання та
закрийте кришку зливного насоса.
Якщо ви зливаєте воду в екстреному порядку,
потрібно знову ввімкнути систему зливання:
1. Додайте 2 літри води у відділення для ос‐

новного прання дозатора миючого засо‐
бу.

2. Запустіть програму, щоб злити воду.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРОТИ
ЗАМЕРЗАННЯ
Якщо прилад встановлюється в місці, де тем‐
пература може бути нижчою 0 °C, злийте во‐
ду, що залишилась у шлангу подачі води та
зливному шлангу.
1. Витягніть штепсельну вилку з електрич‐

ної розетки.
2. Перекрийте кран, через який подається

вода.
3. Від'єднання шлангу подачі води
4. Встановіть обидва кінці шлангу подачі во‐

ди в миску або іншу ємність та зачекайте,
доки вода витече зі шланга.

5. Спорожніть зливний насос. Застосування
процедури екстреного зливання

6. Після того, як зливний насос опорожнить‐
ся, знову вставте шланг подачі води.

Попередження!
Перш, ніж знову користуватись при‐
ладом, переконайтесь, що темпера‐
тура вища 0 °C.
Виробник не несе відповідальності за
збитки, спричинені низькими темпе‐
ратурами.
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УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Прилад не запускається або зупиняється під
час роботи.
Спершу спробуйте знайти рішення проблеми
в таблиці. Якщо вам це не вдається, звертай‐
теся до сервісного центру.
При виникненні деяких проблем лунають
звукові сигнали, а на дисплеї відображається
код попередження:
•  — У прилад не надходить вода.

•  — Прилад не зливає воду.
•  - Дверцята приладу відчинені або за‐

чинені неправильно.

Попередження!
Вимкніть прилад, перш ніж виконува‐
ти перевірку.

Проблема Можлива причина Можливе рішення
Прилад не запов‐
нюється водою.

Водопровідний кран закри‐
тий.

Відкрийте водопровідний кран.

 Шланг подачі води пошкод‐
жений.

Переконайтеся, що шланг подачі во‐
ди не має пошкоджень.

 Заблоковані фільтри шлан‐
гу подачі води.

Почистіть фільтри. Дивіться розділ
«Догляд та чистка».

 Водопровідний кран заби‐
вся брудом або вкрився
вапняним нальотом.

Почистіть водопровідний кран.

 Шланг подачі води приєд‐
нано неправильно.

Переконайтеся, що шланг приєдна‐
ний належним чином.

 Тиск води занадто низький. Зверніться до місцевої водопровід‐
ної служби.

Прилад не зливає
воду.

Зливний шланг пошкодже‐
ний.

Переконайтеся, що зливний шланг
не має пошкоджень.

 Заблокований фільтр злив‐
ного шлангу.

Очистіть фільтр зливного шлангу.
Дивіться розділ «Догляд та чистка».

 Зливний шланг приєднано
неправильно.

Переконайтеся, що шланг приєдна‐
ний належним чином.

 Встановлено програму
прання без фази зливу.

Оберіть програму зливу.

 Активовано функцію «По‐
лоскання без зливу».

Оберіть програму зливу.

Дверцята приладу
відчинені або зачи‐
нені неправильно.

 Правильно закрийте дверцята.

Фаза віджиму не
працює.

Фаза віджиму вимкнена. Оберіть програму віджиму.

 Заблокований фільтр злив‐
ного шлангу.

Очистіть фільтр зливного шлангу.
Дивіться розділ «Догляд та чистка».

 Проблеми із рівномірним
розподіленням завантаже‐
ної білизни.

Розподіліть речі в барабані вручну
та знову увімкніть цикл віджиму.
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Проблема Можлива причина Можливе рішення
Програма не запу‐
скається.

Кабель живлення не під‐
ключений до електромере‐
жі.

Вставте вилку кабелю в розетку.

 Перегорів запобіжник на
електричному щиті.

Замініть запобіжник.

 Не натиснуто кнопку 4  . Натисніть кнопку 4  ;
 Встановлено відкладений

пуск.
Щоб негайно запустити програму,
скасуйте відкладений запуск.

 Увімкнено функцію «Захист
від доступу дітей».

Вимкніть функцію захисту від досту‐
пу дітей.

На підлозі – вода. Протікання із з'єднань
шлангу подачі води чи
зливного шлангу.

Переконайтеся в тому, що з'єднання
міцно затягнуті.

 Протікання із зливного на‐
сосу.

Переконайтеся в тому, що фільтр
зливного насосу щільно прилягає.

 Зливний шланг пошкодже‐
ний.

Переконайтеся, що шланг подачі во‐
ди не має пошкоджень.

Дверцята приладу
не відчиняються.

Виконується програма
прання.

Зачекайте, доки закінчиться програ‐
ма прання.

 У барабані залишилася во‐
да.

Встановіть програму зливу або від‐
жиму.

Під час роботи при‐
ладу чути незвичний
шум.

Прилад погано вирівняний. Відрегулюйте рівень приладу. Звер‐
ніться до розділу «Установка».

 Не знята упаковка та/або
транспортні болти.

Зніміть упаковку та/або транспортні
болти. Зверніться до розділу «Уста‐
новка».

 Недостатнє завантаження. Додайте більше білизни в барабан.
Прилад наповнюєть‐
ся водою та відразу
зливає її.

Кінець зливного шланга
розташовано надто низько.

Переконайтесь, що зливний шланг
правильно встановлений.

Результати прання
незадовільні.

Використовується непідхо‐
дящий миючий засіб або
недостатня кількість мию‐
чого засобу.

Збільште кількість миючого засобу
або використовуйте інший.

 Перед пранням не були ви‐
далені стійкі плями.

Обробляйте стійкі плями плямови‐
відником.

 Встановлено неправильну
температуру прання.

Переконайтеся, що встановлено на‐
лежну температуру прання.

 Занадто багато білизни. Зменшіть завантаження.
Після перевірки увімкніть прилад. Виконання
програми продовжується з того моменту, коли
вона була перервана.

Якщо проблема виникає знову, зверніться до
сервісного центру.
Якщо з’являються інші коди помилок, звер‐
ніться до сервісного центру.
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УСТАНОВКА

РОЗПАКОВУВАННЯ
1. Користуйтеся рукавичками. Зніміть зов‐

нішню плівку. Для цього можна викори‐
стовувати ріжучий інструмент.

2. Зніміть картонну кришку.
3. Зніміть пакувальний матеріал із полісти‐

ролу.

4. Зніміть внутрішню плівку.

5. Відкрийте дверцята та вийміть усе, що
знаходиться в барабані.
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6. Розстеліть полістирольні пакувальні ма‐
теріали на підлозі позаду приладу. Обер‐
ежно покладіть на неї задню сторону
приладу. Стежте за тим, щоб не пошко‐
дити шланги.

1

2

7. Зніміть нижній захист із пінопласту.
8. Підніміть прилад у вертикальне положен‐

ня.

9. Зніміть кабель електроживлення та злив‐
ний шланг із тримачів.

10. Зніміть три болти. Використовуйте ключ,
який постачається разом із приладом.

11. Витягніть пластикові розпірки.
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12. Вставте пластикові ковпачки в отвори.
Пластикові ковпачки знаходяться в паке‐
ті з інструкцією з експлуатації.

– Рекомендуємо зберегти пакувальні
матеріали і транспортувальні бол‐
ти на випадок, якщо ви захочете
перевезти прилад.

– Якщо прилад придбали взимку,
при мінусовій температурі. Перед
першим користуванням слід витри‐
мати його при кімнатній температу‐
рі впродовж 24 годин.

ВСТАНОВЛЕННЯ І ВИРІВНЮВАННЯ

x4

• Установіть прилад на рівну тверду підлогу.
• Переконайтесь, що килими не заважають

вільній циркуляції повітря під приладом.
• Переконайтесь у тому, що прилад не тор‐

кається стіни чи інших предметів
• Послабте або стисніть ніжки, щоб відрегу‐

лювати рівень. Правильне регулювання рів‐
ня приладу запобігає вібрації, шуму та руху
приладу під час роботи.

• Прилад повинен бути рівним та стійким.

62 www.aeg.com



Обережно!
Не підкладайте картонні, дерев'яні чи
подібні матеріали під ніжки приладу
для регулювання його рівня.

ШЛАНГ ПОДАЧІ ВОДИ

20O20O20O
45O45O45O

• Під'єднайте шланг до приладу. Повертайте
шланг подачі води лише вліво або вправо.
Послабте круглу гайку, що встановити його
у правильне положення.

• Приєднайте шланг подачі води до водопро‐
відного крана холодної води з різьбленням
3/4 дюйми.

Обережно!
Переконайтесь, що з'єднання не про‐
тікають.

Не користуйтесь подовжуючими
шлангами, якщо шланг подачі води
занадто короткий. Зверніться до сер‐
вісного центру, щоб замінити шланг
подачі води.

Пристрій, що блокує воду

A

Шланг подачі води оснащений пристроєм, що
блокує воду. Цей пристрій запобігає протікан‐
ню води в шланзі через природне старіння.
Червоний сектор у віконці показує «A» це
пошкодження.
Якщо це відбулось, закрийте кран подачі води
і зверніться в сервісний центр для заміни
шланга.
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ЗЛИВ
Існують різні способи під'єднання зливного
шланга:
З пластиковою напрямною для шланга.

 

• На краю раковини.
• Переконайтесь, що пластикова напрямна

не рухається під час зливу води приладом.
Приєднайте напрямну до крану подачі вони
чи до стіни.

• До стояка із вхідним отвором.
Див. малюнок. Безпосередньо до зливної
труби на висоті від 60 см до 100 см. Кінець
зливного шланга повинен завжди вентилю‐
ватися, тобто внутрішній діаметр каналіза‐
ційної труби має бути більшим від зов‐
нішнього діаметра зливного шланга.

Без пластикової напрямної для шланга.
• До зливу раковини.

Див. малюнок. Вставте зливний шланг у от‐
вір і закріпіть затискачем. Переконайтесь,
що зливний шланг робить петлю для попе‐
редження попадання в прилад часточок з
раковини.
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• Безпосередньо у вбудовану зливну трубу у
стіні приміщення, закріплюючи затискачем.

Зливний шланг можна подовжити
максимум до 400 см. Звертайтеся до
сервісного центру для отримання ін‐
шого зливного шланга і подовжувача.
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