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INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA 
UżYTKOWNIKA
Przed przystąpieniem do obsługi tego urządzenia należy
dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją
na przyszłość   
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Otwórz drzwi.
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Aby usunąć plamy z czerwonego wina, kawy, herbaty, trawy, owoców itp., do 
komory prania głównej       szuflady dodaj detergent.
W razie potrzeby mocno na mocno zabrudzone miejsca wlej najpierw 
odplamiacz.

Używaj tylko tych barwników, które nadają się do pralek.
Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.
Barwniki mogą zmienić kolor plastikowych i gumowych części pralki.

Umieść artykuły pojedynczo i luźno w bębnie, nie przepełniając go. Przestrzegaj 
informacji dotyczących maksymalnych obciążeń podanych w skróconej 
instrukcji obsługi.

Przeładowanie urządzenia spowoduje niezadowalające wyniki prania i 
sprawi, że pranie będzie pogniecione.
Zamknij drzwi.

Rodzaj tkaniny (bawełna, łatwa pielęgnacja/syntetyki, delikatne tkaniny, wełna).
 Używaj tylko specjalnych detergentów do prania wełny

kolor
temperatura prania
stopień i rodzaj zabrudzenia

Wszelkie białawe pozostałości na ciemnych tkaninach są spowodowane 
nierozpuszczalnymi związkami stosowanymi w nowoczesnych proszkowych 
detergentach nie zawierających fosforanów. W takim przypadku należy wytrzepać 
lub wyszczotkować tkaninę albo użyć płynnych detergentów. Używaj tylko 
detergentów i dodatków stworzonych specjalnie z myślą o pralkach domowych. 
Używając środków do usuwania kamienia, barwników lub wybielaczy do prania 
wstępnego, upewnij się, że są one odpowiednie do stosowania w pralkach 
domowych. Środki odkamieniające mogą zawierać składniki, które są w stanie 
uszkodzić Twoją pralkę. Nie stosuj żadnych rozpuszczalników (np. terpentyny, 
benzyny). Nie pierz tkanin, które zostały poddane działaniu rozpuszczalników lub 
płynów łatwopalnych.

Postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dozowania podanymi na opakowaniu 
detergentu. Zależy to od następujących czynników:
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stopień i rodzaj zabrudzenia
wielkość prania
Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta detergentu dla pełnego załadunku;
połowa obciążenia: 3/4 ilości zużywanej przy pełnym załadunku;
minimalne obciążenie (około 1 kg): 1/2 ilości zużywanej przy pełnym załadunku;
twardość wody w Twoim obszarze (poproś swojego dostawcę wody o informacje 
na ten temat).
Miękka woda wymaga mniej detergentu niż twarda.

Zbyt duża ilość detergentu może powodować tworzenie się nadmiernej ilości piany, 
co zmniejsza skuteczność prania. Jeśli pralka wykryje zbyt dużo piany, może 
uniemożliwić wirowanie. Niewystarczająca ilość detergentu może z czasem zmienić 
kolor prania na szare, a także zwapnić system grzewczy, bęben i węże.

Szuflada na detergenty ma trzy komory (rys. A  )

Detergent do prania wstępnego 

Detergent do prania zasadniczego
Odplamiacz
Zmiękczacz wody (klasa twardości wody 4)

Zmiękczacz tkanin

Przechowuj detergenty i dodatki w bezpiecznym, suchym i niedostępnym dla 
dzieci miejscu.
Korzystając z programów z praniem wstępnym, możesz stosować detergenty w 
płynie. W takim przypadku do prania głównego użyj jednak detergentu w proszku.
Nie używaj detergentów w płynie przy aktywnej funkcji „Opóźnienie startu” (jeśli 
pralka jest w nią wyposażona).

A

MAX

Skrobia w płynie
Podawaj dodatki maksymalnie do oznaczenia „Max” (Maks.).
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Aby zapobiec problemom z dozowaniem podczas używania silnie 
skoncentrowanych detergentów w proszku i płynie, używaj specjalnej kulki lub 
woreczka na detergent dostarczanych wraz z nim i umieścić je bezpośrednio 
wewnątrz bębna.
Używając środków do usuwania kamienia, wybielaczy lub barwników, upewnij 
się, że są one odpowiednie dla pralek. Środki odkamieniające mogą zawierać 
związki, które są w stanie uszkodzić części Twojej pralki.
Nie używaj żadnych rozpuszczalników w pralce (np. terpentyny, benzyny).



Naciśnij dźwignię zwalniającą w komorze prania głównego w dół i wyjmij szufladę 
(Rys. „A”).

Ponownie zamontuj syfon w szufladzie na detergenty i włóż szufladę z powrotem 
do jej obudowy.

1    Zatrzymaj urządzenie i odłącz je od zasilania.
2    Włóż narzędzie do demontażu, takie jak śrubokręt szczelinowy, do małego 

otworu w dolnej przegrodzie, a następnie naciśnij z dużą siłą dolną przegrodę i 
otwórz ją.

Zalecamy regularne sprawdzanie i czyszczenie filtra – co najmniej dwa lub 
trzy razy w roku.
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Nadaje się do czyszczania miękką, wilgotną szmatką.
Można również użyć do tego niewielkiej ilości neutralnego detergentu (nieściernego).
Osuszaj za pomocą miękkiej ścierki.

W razie potrzeby wyczyść za pomocą wilgotnej ścierki.
Okresowo sprawdzaj stan uszczelki drzwi.

Nie używaj łatwopalnych cieczy do czyszczenia urządzenia. Dozownik detergentu

Zdejmij korek wlewu przegrody zmiękczacza tkanin. (Rys. „B”).
Umyj wszystkie części pod bieżącą wodą.

Jeśli urządzenie nie jest prawidłowo opróżniane lub jeśli nie wykonuje cyklu 
wirowania.
Jeśli pompa jest zablokowana przez jakiś przedmiot (np. guziki, monety lub 
agrafki).
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Podłóż płaski pojemnik pod drzwiczki filtra, a następnie spuść wodę za pomocą 
awaryjnej rury spustowej (szczegółowe informacje na temat metod działania 
znajdują się w części [Spuszczanie wody resztkowej]). Poluzuj filtr w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Całkowicie odkręcić i usuń filtr.
Wyczyścić filtr i jego komorę.
Sprawdź, czy wirnik pompy porusza się swobodnie.
Włóż ponownie filtr i wkręć go do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Zamontuj pokrywę ponownie .

Regularnie sprawdzaj wąż doprowadzając wodę pod kątem łamliwości i pęknięć, 
a w razie potrzeby wymień go na nowy wąż tego samego typu (dostępny w 
Serwisie Posprzedażowym lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy).
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Regularnie sprawdzaj go i czyść.

W przypadku pralek z wężem dopływowym jak pokazano na 
rysunku „D”,

Zakręć kran i poluzuj wąż dopływowy na kranie.

Wyczyść wewnętrzny filtr siatkowy i przykręć wąż 
doprowadzający wodę z powrotem do kranu.

Następnie odkręć wąż dopływowy z tyłu pralki.

Wyciągnij filtr siatkowy z przyłącza pralki za pomocą 
obcęgów i wyczyść go.

Przymocuj filtr siatkowy z powrotem i ponownie 
przykręcić wąż dopływowy.

Zakręć kran i upewnij się, że połączenia są całkowicie 
szczelne.
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W zależności od modelu, Twoja pralka jest wyposażona w różne automatyczne 
funkcje bezpieczeństwa. Umożliwia to odpowiednio wczesne wykrywanie usterek, 
dzięki czemu system bezpieczeństwa może na nie zareagować. Usterki te są 
często tak drobne, że można je usunąć w ciągu kilku minut.

Sprawdź, czy:
wtyczka sieciowa jest włożona do gniazdka.
gniazdo zasilania działa prawidłowo (użyj lampy stołowej lub innego 
podobnego urządzenia, aby je sprawdzić).

Sprawdź, 
czy:

drzwiczki są prawidłowo zamknięte (zabezpieczenie przed dziećmi);
został przyciśnięty przycisk ;
włącza się lampka kontrolna  Otwórz kran i 
naciśnij przycisk „Start Pauza”

(w zależności od 
modelu) 
Sprawdź, czy:

drzwiczki zostały otwarte i miga lampka kontrolna . Zamknij 
drzwiczki i ponownie naciśnij przycisk „Start Pauza”.
Sprawdzź , czy w środku jest zbyt dużo piany, urządzenie przejdzie przez 
proces usuwania jej. Po pewnym czasie urządzenie ponownie uruchomi się 
automatycznie.
uaktywnił się system bezpieczeństwa pralki (patrz: „Tabela opisów usterek”).

Sprawdź, czy:
Siatka pokrywy komory zmiękczacza i siatka pokrywy komory detergentu są 
prawidłowo zamontowane w dozowniku detergentu, a wszystkie części są 
czyste (patrz: „Pielęgnacja i konserwacja”);
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Sprawdź, czy:
pralka jest wypoziomowana i stoi stabilnie na wszystkich czterech nogach;

dopływa wystarczająca ilość wody. Filtry siatkowe dopływu wody mogą być 
zatkane (patrz „Pielęgnacja i konserwacja”);

pozycja separatora w głównej komorze prania jest dostosowana do użycia 
detergentu w proszku lub w płynie (patrz: „Detergent i dodatki”).

śruby transportowe zostały usunięte. Przed rozpoczęciem korzystania z 
urządzenia należy bezwzględnie usunąć śruby transportowe.

Pralka posiada system wykrywania i korygowania zakłóceń równowagi. Jeśli 
załadowane są pojedyncze ciężkie rzeczy (np. szlafroki), system ten może 
automatycznie zmniejszyć prędkość wirowania lub nawet całkowicie przerwać 
wirowanie, jeśli wykryje zbyt duże niewyważenie -– nawet po kilku uruchomieniach 
cyklu wirowania. Ma to na celu zabezpieczenie palki przed uszkodzeniem.

Jeśli pod koniec cyklu pranie jest nadal zbyt mokre, wyjmij kilka przedmiotów z 
pralki i powtórz cykl wirowania.
Nadmierne tworzenie się piany może uniemożliwić wirowanie. Użyj 
odpowiedniej ilości detergentu.
Sprawdzić, czy opcja wyboru prędkości wirowania nie została ustawiona na 
„0”.

Jest to normalna zdolność pralki do dostosowania się do czynników, które mogą 
mieć wpływ na czas programu prania, np:

nadmierne tworzenie się piany;
nierówne obciążenie spowodowane ciężkimi rzeczami do prania;
przedłużony czas nagrzewania z powodu obniżonej temperatury wody przy 
wlocie;

Ze względu na te czynniki czas pozostały do końca programu jest obliczany 
ponownie i w razie potrzeby aktualizowany. Co więcej, podczas fazy napełniania 
pralka określa ładunek i w razie potrzeby odpowiednio dostosowuje wyświetlany 
czas programu początkowego. Podczas tego typu okresów aktualizacji na 
wyświetlaczu pojawia się animacja. 



Na wyświetlaczu Opis błędu

„F01” 

„F03” Błąd odpływu

Błąd modułu elektronicznego.

„F13” Błąd zamknięcia drzwi

„F14” Błąd odblokowania drzwi

„Unb” Alarm braku równowagi

Przepełnienie lub zbyt duża ilość piany.„F24” 

inny kod błędu, F04-F98” 

Urządzenie nie jest zasilane wodą lub ma niewystarczającą ilość wody. Sprawdź, 
czy:

Kran jest całkowicie otwarty, a jego ciśnienie wody jest wystarczające.
Rura wlotowa wody jest zawiązana czy nie.
Siatka filtrująca rury wlotowej wody jest zatkana lub nie (patrz: 
Konserwacja i naprawa).
Rura wodna jest zamarznięta lub nie.

Po usunięciu usterki naciśnij przycisk „Start Pauza”.
Jeśli usterka wystąpi ponownie, skontaktuj się z serwisem posprzedażowyym (patrz: 
Serwis posprzedażowy).

Pralka nie jest opróżniona. Pralka zatrzymuje aktywowany program. Wyłączy 
urządzenie i odłącz j eod źródła zasilania. Sprawdź, czy:

Rura odprowadzania jest związana lub nie.
Filtr w pompie odprowadzania jest zatkany lub nie (patrz: Czyszczenie filtra w 
pompie odprowadzania)
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Podłącz ponownie urządzenie do źródła prądu.
Wybierz i uruchom program „Wirowanie” lub naciśnij przycisk Start Pauza” przez co 
najmniej 3 sekundy, a następnie ponownie uruchomić żądany program.

Jeśli usterka wystąpi ponownie, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym (patrz: 
„Serwis posprzedażowy”).

wąż odprowadzania jest zamarznięty.



Alarm nierównomiernego obciążenia można wyeliminować za pomocą następujących 
metod.
1.Pogniecione pranie
Przekręć pokrętło na 3 sekundy do pozycji „OFF”, aby wyłączyć urządzenie, otwórz 
drzwi, wytrząśnij ubrania i włóż je z powrotem do pralki, a następnie wybierz program 
pojedynczego odprowadzania wody, aby wysuszyć je ponownie.
2.Zbyt lekkie pranie
Przekręć pokrętło do pozycji „OFF” na 3 sekund, aby wyłączyć urządzenia, otworzyć 
drzwiczki, włóż jeden lub dwa ręczniki, a następnie wybierz program pojedynczego 
odprowadzania wody w celu ponownego wysuszenia ich.

Pralka zatrzymuje się, gdy program jest aktywny. Na wyświetlaczu pojawia się kod 
błędu „F13”, „F14“, „F24”, inne kody błędów od „F04“ do „F98” lub „Unb”.  

Drzwi są zablokowane nieprawidłowo. Uruchom program na 20 sek. i odblokuj drzwi 
pralki (PTC), aby sprawdzić, czy są zamknięte.
Otwórz lub zamknij drzwi ponownie.
Po usunięciu usterki naciśnij przycisk „Start Pauza”. Jeśli usterka pojawi się 
ponownie, odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

Błąd otwarcia drzwi.
Działanie: Naciśnij przycisk „Start Pauza”. Pralka spróbuje otworzyć drzwi. Alarm 
zostanie usunięty dopiero po odblokowaniu drzwi. Lub przekręć pokrętło na 3 
sekundy do pozycji OFF, aby wyłączyć urządzenie. Wybierz żądany program, aby 
uruchomić urządzenie. Alarm zostanie usunięty.

Poziom wody osiągnął poziom przelewu.
Usuń go, naciskając przycisk „Start Pauza” i uzupełnij wodę.
Wybierz i uruchom wymagany program. Jeśli usterka pojawi się ponownie, odłącz 
zasilanie i skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

Awaria modułu elektronicznego.
Przekręć pokrętło do pozycji „Off” na 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
Po usunięciu usterki naciśnij przycisk „Start Pauza”. Jeśli usterka pojawi się 
ponownie, odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

17

Spróbuj samodzielnie usunąć problem (patrz: Rozwiązywanie problemów). 
Uruchom program ponownie, aby sprawdzić, czy problem sam się rozwiąże.
Jeśli pralka nadal będzie działać nieprawidłowo, skontaktuj się z serwisem 
posprzedażowym.
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Wyciągnij wtyczkę z gniazda zasilania.
Zakręć kran.
Odłącz wąż wlotowy i odprowadzający.
Usuń całą wodę z węży i z urządzenia (patrz Usuwanie filtra , 
Odprowadzanie wody )

Zamontuj śruby transportowe (obowiązkowo).
Urządzenie waży ponad 55 kg – do przenoszenia go potrzebne są dwie osoby.

Nie używaj przedłużaczy ani gniazd wielokrotnych.
Zasilanie elektryczne  musi być odpowiednie dla wartości prądu pralki 
wynoszącej 10 A.
Podłączenia elektryczne muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi 
przepisami.
Kabel zasilania powinien być wymieniany wyłącznie przez licencjonowanego 
elektryka.
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        Odkręcić wszystkie śruby przelotowe na około 30 mm przy użyciu klucza 
zgodnie z kierunkiem strzałki (nie do końca).

        Wciśnij cztery śruby transportowe w kierunku poziomym do 
wewnątrz i poluzuj śrubę transportową.

Wyciągnij śrubę przelotową wraz z częścią gumową i plastikową.

        Aby zapewnić bezpieczeństwo i zmniejszyć hałas, zainstaluj dostarczoną z 
urządzeniem osłonę śruby przelotowej (patrz: Załącznik do urządzenia). Umieść 
śrubę przelotową w otworze i wciśnij ją zgodnie z pokazanym kierunkiem aż do 
zatrzaśnięcia.

30
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 Zachowaj śruby przelotową i klucz do przyszłego transportu urządzenia i w 
tym przypadku ponownie zamontuj śruby przelotowe w odwrotnej kolejności.
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Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą za pomocą klucza zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara (spójrz na strzałkę).

        Podnieś lekko pralkę i wyreguluj wysokość stopki, obracając ją.

Wyżej Niżej
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Min 70 cm
Maks. 12 5cm
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