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Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie produktu Romo, ktorý, ako pevne veríme, úplne 
uspokojí Vaše predstavy a očakávania a bude Vám spoľahlivo slúžiť mnoho 
rokov. Pred inštaláciou a prvým uvedením do prevádzky si, prosím, pozorne 
preštudujte tento návod na obsluhu a inštaláciu, aby ste sa zoznámili s riad-
nym fungovaním a obsluhou tohto spotrebiča. 

Tento návod na obsluhu a inštaláciu uschovajte na bezpečnom mieste pre 
prípad budúce potreby.

www.romo.sk
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Toto zariadenie je určené výhradne pre pranie bielizne v domác-
nosti.

Dôležité upozornenie:

Pred použitím a  inštaláciou Vášho spotrebiča si pozorne prečí-
tajte tento návod na obsluhu, ktorý Vám umožní rýchlo sa zozná-
miť s jeho prevádzkou.

V rámci úsilia o neustále zlepšovanie a modernizáciu produktov, si výrobca 
spotrebiča vyhradzuje právo na jeho technické a estetické modifikácie bez 
predchádzajúceho upozornenia.

Uschovajte si tento návod pre jeho ďalšie použitie. V prípade odpredaja spo-
trebiča inému používateľovi zaistite, aby nový majiteľ dostal taktiež tento 
návod na obsluhu. Zoznámte sa s návodom ešte pred inštaláciou a prvým 
použitím spotrebiča. Tento návod bol vytvorený pre zaistenie vašej osobnej 
bezpečnosti a bezpečnosti vašich blízkych.

Odporúčaná maximálna dávka bielizne:

do bubna spotrebiča môžete naraz vložiť najviac 6 kg suchej bielizne.

V  rámci úsilia o  neustále zlepšovanie a  modernizáciu výrobkov si výrobca 
spotrebiča vyhradzuje právo na jeho technické a estetické modifikácie bez 
predošlého upozornenia.

Tento spotrebič, ktorý je určený výlučne pre použitie v domácnosti, 
bol vyvinutý pre pranie, plákanie a žmýkanie textílií, ktoré je možné 
prať v práčke.

1. Dôležité bezpečnostné pokyny

V ďalšom texte nájdete základné bezpečnostné pokyny, ktorých rešpek-
tovanie a dôsledné dodržiavanie je nanajvýš nevyhnutné!

INŠTALÁCIA:
• Maximálny dovolený tlak vody v prívodnom vodovodnom potrubí je 0,1 
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až 1 MPa (1-10 barov).

• K  zapojeniu spotrebiča do sie-
te nepoužívajte predlžovaciu 
šnúru, adaptér, rozvodku, alebo 
programovateľnú zásuvku.

• Elektrická inštalácia, ktorá slúži 
na napájanie spotrebiča, musí 
bezpodmienečne vyhovovať 
platným normám a  predpisom 
príslušnej krajiny, a  to obzvlášť 
pre uzemnenie. Elektroinšta-
lácia musí byť schopná zniesť 
maximálny príkon uvedený na 
typovom štítku spotrebiča a  zá-
suvka musí byť bezpodmienečne 
uzemnená.

• Elektrická zásuvka musí ostať po 
inštalácii a  umiestnení spotrebi-
ča voľne prístupná.

• Na pripojenie spotrebiča k prívo-
du vody používajte výlučne novú 
prívodnú hadicu, matice a tesne-
nia  dodané spolu so spotrebi-
čom.

• Poškodený napájací kábel spo-
trebiča smie byť vymenený alebo 
nahradený výlučne kvalifikova-
ným technikom autorizovaného 
servisu dodávateľa spotrebiča.

• Spotrebič neodporúčame umie-
stniť na kobercoch, behúňoch 
a podobných krytinách, ktoré by 
mohli brániť voľnému prúdeniu 
vzduchu pod spotrebičom.

• Pri výskyte problému alebo po-

ruchy, ktorú sa Vám nepodarí od-
strániť pomocou tohoto návodu, 
do spotrebiča v žiadnom prípade 
nezasahujte sami, ani sa ho ne-
pokúšajte opraviť svojpomocne. 
Kontaktujte zákaznícku linku 
centrálneho servisu.

2. Obsluha zariadenia

Spotrebič nesmú používať osoby 
(vrátane detí do 8 rokov) so zníže-
nými fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami ani osoby 
bez skúseností či vedomostí o  spo-
trebiči, s výnimkou prípadov keď nad 
nimi osoba zodpovedná za ich bez-
pečnosť vykonáva dozor.

Dohliadnite na deti, aby sa so spo-
trebičom nehrali a zaistite, aby sa ku 
spotrebiču nepribližovali, alebo sa 
v  jeho priestore nepohybovali bez 
dozoru.

Nedávajte deťom bez dozoru žiadne 
úkony údržby a čistenia spotrebiča.

Pokiaľ bielizeň pred praním ošet-
rujete odstraňovačom škvŕn, roz-
púšťadlom a všeobecne akýmikoľvek 
horľavými prostriedkami, nevkladaj-
te bielizeň do práčky bezprostredne 
po takomto ošetrení (riziko výbuchu 
a poškodenia spotrebiča).

Tento spotrebič je vybavený bez-
pečnostným systémom, ktorý pred-
chádza prípadnému pretečeniu 
práčky.

• Po dokončení pracieho programu 
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zatvorte prívod vody a odpojte spo-
trebič od zdroja napätia.

3. Ochrana životného 
prostredia

Tento spotrebič bol vyvinutý a  vy-
robený s  maximálnym rešpektom 
k ochrane životného prostredia.

4. Ekologicky vhodná 
likvidácia

Obal tohto spotrebiča je vyrobený 
z  recyklovateľných materiálov. Jeho 
odovzdaním na recykláciu do špeci-
álnych kontajnerov prispejete k och-
rane životného prostredia.

Váš spotrebič obsahuje 
taktiež početné recyklo-
vateľné materiály. Je teda 
označený týmto logom, 
ktoré Vám oznamuje, že 
v  krajinách Európskej 

únie sa opotrebované zariadenia ne-
majú miešať s inými odpadmi. Recy-
klácia zariadení, ktorú zaisťuje výrob-
ca, prípadne dodávateľ, sa vykonáva 
za najlepších podmienok podľa eu-
rópskej smernice 2012/19/ES o  od-
padových elektrických a  elektronic-
kých zariadení. Kontaktujte orgány 
miestnej samosprávy v mieste Vášho 
bydliska alebo predajcu, u  ktorého 
ste spotrebič zakúpili, aby Vám ozná-
mili zberné miesta opotrebovaných 
zariadení najbližšie k  Vášmu bydlis-
ku.

Ďakujeme Vám za spoluprácu pri 
ochrane životného prostredia.

Úspora energie
Prací prostriedok dávkujte podľa 
tvrdosti vody, stupňa znečistenia 
a  množstva bielizne a  dodržiavajte 
odporúčania uvedené na obaloch 
pracích prostriedkov.

Predpierku používajte iba v  nevy-
hnutných prípadoch, napríklad pre 
veľmi znečistené športové, pracovné 
odevy atď.

Pri mierne alebo stredne znečistenej 
bielizni zvoľte programy s  nižšími 
teplotami, ktoré sú dostatočné pre 
dosiahnutie adekvátneho výsledku 
prania.

5. Inštalácia

Odporúčame, aby ste si nechali všet-
ky diely prepravnej poistky, lebo ich 
budete musieť opäť namontovať, 
keď budete v  budúcnosti spotrebič 
opäť prepravovať.

Pred opustením výrobného závodu 
bol spotrebič starostlivo skontrolo-
vaný a  testovaný, je teda možné, že 
zistíte prítomnosť malého množstva 
vody vo vani, bubne alebo dávkovači 
pracích prostriedkov. Tento dôsledok 
testovacích a  kontrolných procesov 
je úplne bežný.

5. 1. Vybalenie spotrebiča
(Obrázok 1. 1. 2 až 1. 1. 4)
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Pred použitím spotrebiča je 
bezpodmienečne nutné vy-
konať nižšie popísané ope-

rácie. Nedodržaním pokynov pre 
riadne odstránenie všetkých pre-
pravných a  aretačných poistiek 
môže dôjsť k  vážnym poruchám 
spotrebiča.
Otvorte vrchnák práčky a  odstráňte 
bezpečnostnú blokádu, ktorá slúži 
k  znehybneniu krídel dvierok bubna 
počas prepravy spotrebiča. Potom 
dvierka bubna opatrne otvorte a za-
tvorte.

Zodvihnite práčku a odstráňte klin B 
z motora a podstavec A (Obr. 1. 1. 2).

Odstráňte pásku C a umiestnite za-
rážky do otvorov D (Obr. 1. 1. 3).

Vyberte 3 svorné krúžky hadíc E, 
ktoré slúžia k ich bezpečnému ulože-
niu na zadnej stene spotrebiča počas 
jeho prepravy. Otvory, ktoré vzniknú 
ich odstránením bezpodmienečne 
zaslepte dodanými záslepkami (dôle-
žité!) F (Obr. 1. 1. 4).

5. 2. Pripojenie k rozvodu vody
(Obr. 1.2)

Spotrebič pripojte (výlučne) pro-
stredníctvom kompletnej dodanej 
prívodnej hadice z  jednej strany 
k  prípojke umiestnenej na zadnej 
strane práčky a z druhej strany k vo-
dovodnému kohútiku so závitom o Ø 
20/27 mm (3/4“).

5. 3. Pripojenie k odpadovej ka-
nalizácii

(Obr. 1.3)

Plastový oblúk  namontujte na ha-
dicu a tú pripojte:

•	 Buď provizórnym spôsobom 
do umývadla alebo vane,

•	 alebo trvalým spôsobom do 
odpadového sifónu.

Pri inštalácii odpadovej hadice 
dôsledne dodržiavajte indikáciu 
maximálnej a  minimálnej výšky 
umiestnenia ústia vypúšťacej hadi-
ce v  náčrtku na príslušnej schéme 
(Obr. 1.3). Pri inštalácii do vetraného 
sifónu (Obr. 1.3) dbajte taktiež na to, 
aby pripojenie nebolo príliš tesné. 
Pre prevenciu rizika tvorby zápachu 
a  naťahovania odpadovej vody späť 
do spotrebiča vám odporúčame ne-
chať nechať medzi ústím odpadu 
a  vypúšťacou hadicou vzduchovú 
medzeru.

5. 4. Vyrovnanie spotrebiča
(Obr. 1.4)

Pokiaľ má model vysúvacie kolies-
ka, môžeme ich použiť k  uľahčeniu 
premiestnenia spotrebiča na kratšie 
vzdialenosti. Pre vysunutie koliesok 
zatlačte páku dole na prednej strane 
spotrebiča sprava až do ľavého dora-
zu.
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Počas prevádzky nesmie 
byť spotrebič postavený na 
kolieskach: nezabudnite 

vrátiť páčku do pôvodnej polohy!

Spotrebič musí byť pri svojom umie-
stnení bezpodmienečne vyrovnaný 
vo vodorovnej polohe. Povrch, na 
ktorý spotrebič umiestňujete, by mal 
preto byť rovný, pevný a  stabilný. 
V prípade potreby môžete spotrebič 
(v  závislosti na modeli) vyrovnať vo 
vodorovnej polohe vyskrutkovaním/
zaskrutkovaním výškovo nastaviteľ-
ných predných nožičiek, ktoré umož-
ňujú čiastočne kompenzovať nerov-
nosti podlahy.

Pokiaľ umiestnite spotrebič vedľa 
iného spotrebiča alebo vedľa nábyt-
ku, odporúčame ponechať medzi 
nimi priestor pre cirkuláciu vzduchu.

Spotrebič neodporúčame umiestňo-
vať:

• vo vlhkej a zle vetranej miestnosti,

• na mieste, kde by na neho mohla st-
riekať voda,

• na podlahu s kobercom. Ak sa tomu 
nedá zabrániť, prijmite všetky opat-
renia, aby nebolo bránené cirkulácii 
vzduchu v  jeho základni, aby bolo 
zaistené dobré vetranie vnútorných 
súčastí.

5. 5. Pripojenie k  elektrickej 
sieti

(Obr. 1. 1. 1)

Počas pripájania spotrebiča k  elek-
trickej sieti sa riaďte údajmi uvede-
nými na typovom štítku spotrebiča 
(Obr.  1.  1.  1). Elektrická inštalácia 
musí zodpovedať platným normám 
a  predpisom príslušnej krajiny, a  to 
hlavne pre uzemnenie.

Výrobca, prípadne dodávateľ spo-
trebiča, odmietajú akúkoľvek zod-
povednosť za škody na spotrebiči 
alebo spotrebičom spôsobené, ktoré 
by boli dôsledkom jeho nesprávnej/
neodbornej inštalácie a  pripojenia 
k vedeniu s nedostatočným alebo ne-
funkčným uzemnením.

5. 6. Pred prvým praním
Po inštalácii spotrebiča a jeho pripo-
jení k  elektrickej sieti odporúčame 
ešte pred prvým naložením bielizne 
realizovať z  dôvodov odstránenia 
všetkých prípadných zvyškov ne-
čistôt/pachov prítomných v  práčke 
v dôsledku výrobných a kontrolných 
procesov jeden kompletní cyklus pra-
nia na programe „Bavlna 90 °C“ s po-
lovičnou náplňou pracieho prostried-
ku a bez naloženia bielizne.

6. Príprava bielizne 
a práčky

Odporúčanie:

Pred vložením bielizne do 
práčky ju roztrieďte podľa 

farby, stupňa znečistenia a typu tex-
tílie. Riaďte sa pokynmi výrobcu na 
štítkoch odevov. V prípade zmieša-
ných náplní použite program zod-



SK

9

povedajúci najjemnejšej bielizni. 
Pri novej bielizni najskôr overte, či 
textílie nepúšťajú farbu.

Pre optimálny výsledok prania ne-
preťažujte nadmerne bubon a  ne-
prekračujte maximálnu náplň suchej 
bielizne, ktorá je uvedená v  tabuľke 
programov ďalej v tomto návode.

Vyprázdnite vrecká: vyberte všetky 
predmety, ako zapaľovače, zápalky 
atď.

Zatvorte zipsy, zapnite spony a prac-
ky, zo záclon odstráňte háčiky.

Jemnú a  citlivú bielizeň umiestnite 
pred vložením do bubna práčky do 
sieťky alebo vaku určeného pre pra-
nie jemnej bielizne.

Odstráňte (alebo prišite) uvoľnené 
gombíky, opravte diery na odeve.

Z  vreciek odstráňte ostré a  špicaté 
predmety, ktoré by mohli poškodiť 
bubon práčky, napríklad spony, min-
ce, špendlíky, klince, a pod.

Viacvrstvové látky (spací vak, bunda 
a pod.) obráťte naruby.

Naruby obráťte taktiež svetre, zošíva-
né dekoračné látky, nohavice a plete-
né odevy.

6. 1. Naloženie bielizne
(Obr. 2.1)

Stlačte rukoväť vrchnáka práčky a ot-
vorte ho. Následne otvorte vkladacie 

dvierka bubna stlačením tlačidla A.

Po naložení bielizne sa uistite, že ste 
poriadne zatvorili vkladacie dvierka 
bubna. Overte, či sú viditeľné 3 háči-
ky a farebný lem tlačidla (Obr. 2.1).

Ak chcete docieliť optimálne výsled-
ky prania, vložte do bubna vopred 
roztriedenú a rozloženú bielizeň, bez 
toho aby ste ju do bubna nasilu tlačili. 
Rozložte ju rovnomerne. 

Zmiešajte veľké a malé kusy, aby ste 
docielili optimálne vyžmýkanie tak, 
aby nedochádzalo k nevyváženiu. 

Do bubna práčky nenakladajte na-
raz dávky zložené iba (výhradne) 
z  veľkých kusov veľmi nasiakavých 
tkanín, ako sú deky, kabáty apod.

Pri zatváraní bubna dbajte 
na to, aby sa bielizeň nedo-
stala medzi listy dvierok 

bubna.

Neprekračujte maximálnu kapacitu 
práčky.

6. 2. Dávkovanie pracích prost-
riedkov

(Obr. 2.2)

Množstvo pracieho prostriedku, ktoré 
má byť použité, závisí od tvrdosti 
vody, stupňa znečistenia a množstva 
pranej bielizne. Riaďte sa vždy pred-
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pisom pre dávkovanie, ktorý je uve-
dený na obale pracieho prostriedku.

Odporúčania výrobcov pracích pro-
striedkov vo väčšine prípadov zod-
povedajú maximálnemu naplneniu 
bubna. Upravte dávkovanie pracieho 
prostriedku správne podľa hmotnos-
ti bielizne vloženej do spotrebiča. 
Toto opatrenie vylúči nadmernú dáv-
ku prostriedku, ktorá spôsobuje tvor-
bu peny. Nadmerné penenie môže 
znížiť účinnosť prania, predĺžiť cyklus 
prania a zvýšiť spotrebu vody.

Dávkovač pracích prostriedkov sa 
skladá z 4 oddielov:

 Oddiel I pre dávkovanie pra-
cieho prostriedku pre predpierku 
(výhradne pre práškový detergent)

 Oddiel II pre dávkovanie pra-
cích prostriedkov pre hlavný cyklus 
prania (tekutý alebo práškový deter-
gent).

 Oddiel pre aviváž.

cl  Oddiel pre bielidlo.

Používajte výlučne pros-
triedky určené pre domáce 
použitie v  automatických 

práčkach.

• Nepoužívajte tekuté pracie pros-
triedky pre programy s  predpierkou 
a/alebo s odloženým štartom.

Neprekračujte dávkovanie do oddie-
lov nad stanovenú maximálnu úro-
veň, vyznačenú na zásobníku ryskou 
MAX.
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7. Programovanie práčky

7. 1. Ovládací panel
Hore uvedený obrázok ukazuje po-
drobnosti ovládacieho panelu práč-
ky.

7. 2. Programovanie pracieho 
cyklu

Zapnutie zariadenia

1

2

Zapnuté/Vypnuté

Volič programov 5

4 7Nastavenie rýchlosti odstreďovania

Odložený štart 8

6Nastavenie teploty Voľby3

Obľúbené

Postup cyklu

Štart/Pauza9

Legenda:

WTR1269A

6kg

1200
A+++

ot/min

STOP
SOFT

Bavlna

Bavlna Eco

Běžné praní

Rychlý 25 minut

Syntetika / Smíšené

Jemné / Vlna

Ložní prádlo

Máchání / Odstředění

Odstředění

WTR1269A

1200 ot/min Máchání +

Předpírka

Tmavé prádlo

Oblíbený

Předpírka
Praní
Máchání
Konec

1000

800

600

20°C

30°C

40°C

60°C

90°C

9h

6h

3h

12h



   





WTR1069A

6kg

1000

A+++

ot/min

Bavlna

Bavlna Eco

Běžné praní

Rychlý 25 minut

Syntetika / Smíšené

Jemné / Vlna

Ložní prádlo

Máchání / Odstředění

Odstředění

WTR1069A

1000 ot/min Máchání +

Předpírka

Tmavé prádlo

Oblíbený

Předpírka
Praní
Máchání
Konec

900

800

600

20°C

30°C

40°C

60°C

90°C

9h

6h

3h

12h
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Stlačte tlačidlo „Zapnuté/Vypnuté“ 
1.

Vyberte si prací program otáčaním 
voliča 3. Bliká kontrolka „Postupu 
cyklu“ 8 (Obr. 3. 2. 1), ktorá ukazu-
je, že ste v režime výberu programu. 
Teraz môžete zmeniť program pro-
stredníctvom voliča programov 2. 
Práčka zobrazí najvhodnejšiu teplotu 
a  obrátky odstreďovania pre zvole-
ný program. Pokiaľ si želáte zmeniť 
teplotu, stlačte tlačidlo 3 pre zme-
nu teploty. Zmenu rýchlosti otáčania 
môžete upraviť tlačidlom 4 a ďalšie 
voľby tlačidlom 6. Pokiaľ vyberiete 
voľbu, ktorá sa k  danému programu 
nehodí, začujete výstražné pípnutie. 
Následne program zapnete stlačením 
tlačidla 9 „Štart/Pauza“. Kontrolky 
„Postupu cyklu“ 8 svietia a ukazujú 
fázu nastaveného cyklu prania.

Odložené spustenie programu
Prostredníctvom tlačidla 5 môže-
te odložiť započatie programu. Jeho 
stlačením niekoľkokrát za sebou na-
stavíte odloženie programu o 3, 6, 9, 
nebo 12 hodín.

Pre potvrdenie voľby stlačte tlačidlo 
9 „Štart/Pauza“.

Kontrolka postupu cyklu 8 zabli-
ká a  tým ukazuje že program bol 
akceptovaný. Kontrolky odloženia 
programu postupne zhasínajú kaž-
dé 3  hodiny jedna, až cyklus po 
uplynutí nastaveného času započne. 
(Obr. 3. 2. 2).

Pridanie alebo vybratie bielizne 
v priebehu pracieho cyklu
(nie je možné počas odstreďovania)

Stlačte a  podržte tlačidlo „Štart/
Pauza“ 9.

Indikátor postupu cyklu 8 bliká. 
Vložte, alebo vyberte bielizeň.

Čas, potrebný pre odbloko-
vanie dvierok práčky závisí 
na vnútornej teplote 

v práčke a z bezpečnostných dôvo-
dov môže trvať až niekoľko minút.

Stlačte tlačidlo „Zapnuté/Vypnuté“ 
1 pre pokračovanie programu. Kon-
trolka 8 postupu cyklu prestane bli-
kať a rozsvieti sa. Program pokračuje 
ďalej.

Poznámka:

Pri aktívnom režime odlože-
ného spustenia programu 

môžete otvárať kryt práčky a  ma-
nipulovať s  vkladacími dvierkami 
bubna kedykoľvek pred automatic-
kým spustením programu bez ob-
medzenia.

Zrušenie prebiehajúceho progra-
mu
Stlačte a podržte tlačidlo 1 „Zapnu-
té/Vypnuté“.

Všetky kontrolky na práčke zhasnú.

Práčku môžeme vypnúť kedykoľvek 
počas cyklu alebo počas programo-
vania a tiež ak je program pozastave-
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ný.

Poznámka: V každom prípa-
de zrušenie programu zna-
mená možnosť naprogra-

movať práčku opäť od začiatku 
(pozri odstavec 7. 2).

Koniec pracieho cyklu
Rozsvieti sa kontrolka „Koniec pro-
gramu“ a ozve sa pípnutie, ktoré Vás 
informuje o  ukončení pracieho cyk-
lu. Kontrolka automaticky zhasne po 
maximálne 5 minútach, aby práčka 
šetrila energiu v režime spánku.

Otvorte vrchnák a vyberte bielizeň.

Niektoré modely práčok automaticky 
otočia bubon práčky otvorom sme-
rom nahor, aby bolo uľahčené vybe-
ranie bielizne. Táto operácia trvá ma-
ximálne 5 minút.

Stlačte tlačidlo „Zapnuté/Vypnuté“ 
1, práčka sa vypne.

Informácia:

V  prípade prerušenia do-
dávky elektrickej energie, 

bude spotrebič po jej obnovení au-
tomaticky pokračovať v  začatom 
programe v mieste, kde došlo k jeho 
prerušeniu.

PROGRAM „BEŽNÉ PRANIE“
Pranie na 40 °C s  trvaním 39  minút. 
Najlepší výsledok dosiahnete s maxi-
málnou náplňou 3 kg málo zašpine-
nej zmiešanej bavlnenej bielizne.

PROGRAM „RÝCHLY 25 MINÚT“ 
Program na 30° C v  trvaní 25  minút 
a s maximálnou náplňou 2,5 kg málo 
zašpinenej bavlnenej alebo zmieša-
nej bielizne.

Dôležité upozornenie: Pri 
voľbe tohoto programu je 
vhodné znížiť dávkovanie 

pracieho prostriedku na polovicu.

PROGRAM „JEMNÁ BIELIZEŇ 
A VLNA“ 
Pranie a  odstreďovanie je pri tomto 
programe prispôsobené vlastnos-
tiam textílií.

Pokiaľ vyberiete voľbu „studená 
voda“ ( ), môžete prať tiež textílie 
označené symbolom ručného prania.

PROGRAM „POSTEĽNÁ BIELIZEŇ“ 

Intenzívne pranie s dôkladným pláka-
ním. Možnosť prídavného plákania.

Voľba Plákanie + 
Tento program umožní k nastavené-
mu programu pridať ďalšie plákanie. 
Funkcia je vhodná pre pranie bielizne 
osôb s  citlivou pokožkou alebo ma-
lých detí najmä do troch rokov.

Voľba PREDPIERKA 
Slúži na  odstránenie hliny, piesku, 
krvi… Táto sekvencia obsahuje pra-
nie v čistej vode.
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Dôležité:

Pri tomto programe je nevyhnutné dávkovať časť detergentu do od-
dielu  určeného na predpierku. Do tohto oddielu dávkujte výlučne 

práškový prací prostriedok! (Obr. 2.2)

VOĽBA „TMAVÁ BIELIZEŇ“ 
Program umožňuje vylepšenú ochranu Vašej tmavej bielizne a pôsobí pre-
ventívne proti pokrčeniu a bielym škvrnám.

„OBĽÚBENÝ CYKLUS“ 
Táto funkcia Vám umožní uložiť svoje obľúbené nastavenie. Vyvolanie pro-
gramu vykoná stlačenie tohoto tlačidla bez ďalšieho nastavovania.

Vyberte program, teplotu a rýchlosť odstreďovania a ďalšie nastavenia. Ulož-
te tieto nastavenia stlačením a podržaním tlačidla 7. O uložení programu 
Vás informuje pípnutie.

ZASTAVENIE PRANIA S PLNÝM BUBNOM 
Funkcia umožňuje vybrať obsah alebo jeho časť z práčky pred odstreďova-
ním alebo odložiť túto fázu pre zvyšný obsah práčky, aby sa zabránilo pokr-
čeniu bielizne.

Keď práčka zastaví s plným bubnom, na displeji svieti indikátor „Zastavenie 
s plným bubnom“ a kontrolka „Plákanie“ bliká (Obr. 3. 2. 3).

Pre pokračovanie vypusťte vodu ( ,) alebo vyberte rýchlosť odstreďovania. 
Program sa automaticky zastaví.

Funkcia BEZ ODSTREDENIA 
Pre jemnú bielizeň - vypustí vodu bez odstredenia.
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Tabuľka programov

Programy Teplota 
(°C)

Maxi-
málna 
náplň 
suchej 

bielizne 
(kg)

Dĺžka 
pracieho 

cyklu

(*)

(h:min) Pl
ák

an
ie

 +

Pr
ed

pi
er

ka

Tm
av

á 
bi

el
iz

eň

Be
z 

od
st

re
de

ni
a

Za
st

. s
 p

l. 
bu

bn
om

Bavlna/Uteráky Studená – 90 6 1:50	-	2:10

Bavlna EKO Studená – 60 6 2:20 - 3:20

Syntetika Studená – 60 2,5 1:20

Jemné/Vlna Studená – 40 1,5 0:36

Zvláštne programy

Bežné pranie Studená – 40 3,0 0:39

Rýchly 25 minút Studená – 40 2,5 0:25

Posteľná bielizeň Studená – 90 6 2:15

Doplnkové programy

Plákanie/Odstre-
ďovanie - - 0:19

Odstreďovanie - - 0:10

Skúšanie programov podľa nariadenia EÚ č. 1061/2010

Štandardný program Bavlna pri 60 °C: Bavlna ECO  - 60°c  - žiadna voľba – maximálne obrátky 
odstreďovania.

Štandardný program Bavlna pri 40 °C: Bavlna ECO - 40°c40°c  - žiadna voľba – maximálne obrátky 
odstreďovania.

(*) Časy cyklov sú určené ako priemerná hodnota „bez volieb“. Môže 
sa líšiť podľa náplne, teploty, apod.

Ak zvolíte program „Plákanie+“, musíte pripočítať 17 minút. Ak zvo-
líte program „Predpierka“, pripočítajte 18 - 25 minút.
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8. Starostlivosť o zariadenie

8. 1. Ako zabrániť nepríjemným zápachom
Dodržiavajte odporúčania pre inštaláciu odpadového potrubia, ako sú po-
písané v odst. 5. 3. Po praní nechajte vrchnák práčky otvorený. Raz mesačne 
nechajte prejsť prací cyklus naprázdno pri 60 °C alebo 90 °C, len s dávkou pra-
cieho prostriedku.

8. 2. Dávkovač pracieho prostriedku
(Obr 4.1)

— Uvoľnite dávkovač stlačením západok A, a potiahnite teleso dávkovača 
k sebe. Vyberte sifóny B, oddeľte zásuvku C z držiaku D.

— Všetko dobre umyte a vypláchnite pod tečúcou vodou.

— Po vyčistení poskladajte dávkovač opačným postupom a upevnite ho na 
pôvodné miesto vo vrchnáku práčky.

8. 3. Filter čerpadla
(Obr. 4.2)

— Uvoľnite západku rebra A v spodnej časti bubna. Prostredníctvom vhod-
ného predmetu, napr. pera alebo skrutkovača stlačte západku B a zatlačte 
rebro smerom doprava.

— Pootočte bubnom dopredu.

— Vyberte filter čerpadla C, vyberte všetky predmety, ktoré nájdete vo 
vnútri a opláchnite filter pod vodovodným kohútikom.

— Časti C a A namontujte opačným postupom.

— Zatlačte rebro bubna A doľava až sa ozve cvaknutie západky.

8. 4. Povrchové časti
Nepoužívajte abrazívne čističe ani drôtenku. Použite tekutý čistiaci prostrie-
dok. Po umytí utrite suchou utierkou.
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9. Poruchy

Pri používaní Vašej práčky sa môžete stretnúť s chybovými hláseniami. Pokiaľ 
bliká indikátor rýchlosti obrátok bubna a znie pípanie alarmu, tak predtým, 
než zavoláte zákaznícky servis, vykonajte túto kontrolu:

600

9.1

600

9.2

600

9.3

Skontroluj-
te, či nie je 
zatvorený 
kohútik 
prívodu 
vody.

Skontroluj-
te, či nie je 
upchatý 
�lter 
čerpadla 
(odstavec 
8.3)

Skontrolujte, 
či je vrchnák 
zatvorený 
správne a 
bubon nie je 
zablokovaný

Pokiaľ bliká niektorá z ďalších kontroliek rýchlosti odstreďovania, kontaktujte 
zákaznícky servis a informujte ho, ktorá kontrolka bliká.

Tuto nájdete niekoľko ďalších možných problémov:

Problémy Možná príčina/Riešenie

Práčka sa nezapne

- Zariadenie nie je pripojené do siete ale-
bo je výpadok prúdu

- Nestlačili ste tlačidlo „Štart/Pauza“

- Pozri problémy popísané v 9.1 až 9.3

Bielizeň nie je dostatočne 
vyžmýkaná

- Nastavili ste program bez odstreďovania 
alebo s obmedzeným odstreďovaním

- Bezpečnostný systém odstreďovania 
zistil nerovnomerné rozdelenie bieliz-
ne v  bubne. Preložte bielizeň v  bubne 
a zvoľte nové odstreďovanie

- Skontrolujte výšku kolena vypúšťacej 
hadice  (Obr.  1.3) prípadne výšku 
upravte
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Na podlahe sa vytvorila 
kaluž vody

- Predovšetkým uzatvorte hlavný prívod 
vody pre napustenie práčky.

- Skontrolujte, či sú v  poriadku tesnenia 
 a správne dotiahnuté hadicové spoj-
ky (Obr. 1.2)

- Skontrolujte, či je koleno vypúšťacej ha-
dice  umiestnené správne (Obr. 1.3)

Pri žmýkaní práčka veľmi 
vibruje

- Práčka nebola správne pripravená na 
prevádzku (Obr. 1. 1. 3)

- Nerovná podlaha pod práčkou (odst. 1.4)

Práčka nevypúšťa vodu

- Naprogramovali ste funkciu „Zastavenie 
s plným bubnom“

- Vypúšťacia hadica je ohnutá, alebo skrú-
tená (Obr. 1.3)

- Pozri problémy popísané v bode 9.2

Vrchnák práčky nejde ot-
voriť

- Práčka ešte neskončila svoj prací cyklus

- Počkajte, kým teplota v  práčke nepo-
klesne

Bubon je zablokovaný

- Pokiaľ máte prístup do bubna, skontro-
lujte, či medzi vaňou a  bubnom nie je 
uviaznutá bielizeň. Odstráňte súčiast-
ku A  zo spodnej časti bubna zvnútra. 
(Obr. 4.2) čím získate prístup do spodnej 
časti vane práčky.

- Pozri problémy popísané v bode. 9.3

Dvierka bubna sa otvára-
jú veľmi pomaly (na  mo-
deloch s  jemným otvára-
ním dvierok)

- Práčka sa dlhšiu dobu nepoužívala

- Práčka je umiestnená vo veľmi chlad-
nom prostredí

- Závesy blokujú zvyšky pracieho prášku

- V  každom prípade po niekoľkých otvo-
reniach dvierok a vypraniach sa dvierka 
uvoľnia
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Po ukončeniu programu 
sú všetky kontrolky na 
práčke zhasnuté

- Všetky kontrolky na práčke zhasnú 
5 minút po ukončeniu programu z dôvo-
du úspory energie. Reštart displeja vy-
konáte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.

10. Informácie týkajúce sa nariadenia EÚ č. 1015/2010

V zhode s nariadením EÚ č. 1015/2010, tu nájdete ďalšie informácie o výrob-
ku. Ich účelom je poskytnúť podrobnosti týkajúce sa energeticky úsporných 
opatrení, ktoré musia spĺňať všetky zariadenia predávané v Európskej únii.

Informácie o výrobku

Zvyšková vlhkosť bielizne
Pre zistenie účinnosti odstreďovania použite nižšie uvedenú tabuľku a porov-
najte ju s energetickým štítkom práčky:

Účinnosť odstreďovania Zvyšková vlhkosť D v %
A (veľmi účinné) D<45

B 45≤D<54
C 54≤D<63
D 63≤D<72
E 72≤D<81

Skúšobné programy definované poverenou právomocou EÚ č. 1061/2010

Tieto programy sú vhodné pre pranie mierne zašpinenej bavlnenej bieliz-
ne a sú účinnejšie z hľadiska spotreby vody a energie.

Maximálna náplň bielizne (6 kg)

Program (*) kWh Litre minúty
Bavlna ECO 60 °C maximálna náplň 0,79 49 205
Bavlna ECO 60 °C polovičná náplň 0,50 32 123
Bavlna ECO 40 °C polovičná náplň 0,44 32 120

(*) Programy bez ďalších volieb, maximálne obrátky odstreďovania.

Pre účely úspor energie sa môžu aktuálne teploty prania líšiť od hodnôt na-
stavených v programe.
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Spotreba energie v režimoch „Zapnuté“ a „Vyčkávanie“

Zapnuté 0,47 W
Vyčkávanie 0,47 W

Správne pranie bielizne
Riaďte sa informačnými nášivkami na bielizni, vyberte vhodný prací prostrie-
dok a nastavenie práčky.

Program Typ bielizne Teplota (°C) Prací prostriedok

Bavlna biele Bavlna ≤ 90 Prací prášok s bie-
lidlom

Farebný ľan alebo 
bavlnená bielizeň Bavlna ≤ 60

Prací prostriedok 
na farebné bez 

bielidla

Syntetika Syntetická bieli-
zeň ≤ 60

Prací prostriedok 
na farebnú/jem-

nú bielizeň

Jemná tkanina Jemné/Vlna ≤ 40
Prací prostriedok 
na jemnú bieli-

zeň

Vlna Jemné/Vlna ≤ 30 Prací prostriedok 
pre vlnu

Ďalšie vlastnosti práčky

Funkcia STOP
 

STOP

Vďaka funkcii STOP práčka zastaví po ukončení programu vždy dvi-
erkami bubna smerom nahor. Tým sa zaistí ľahké otváranie bubna.

Funkcia SOFT

SOFT

Stlačením zámky dvierok sa tieto zľahka otvoria s pomalým brzde-
ním otváracieho mechanizmu.

POZOR:

Tieto funkcie sú dostupné len pre model WTR1269A!
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11. Servisné zásahy a vzťahy so zákazníkom

Volanie servisu
Všetky servisné práce musí vykonať kvalifikovaný a autorizovaný servis znač-
ky.

Pokiaľ voláte servis, majte pripravené informácie o Vašom zariadení (model, 
typové označenie a sériové číslo výrobku).

Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku zariadenia. (Obr. 1. 1. 1)

Originálne náhradné diely:
Pri nutnosti servisu vyžadujte od servisného strediska použitie originálnych 
náhradných dielov.
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Výhradný distribútor pre SR:
ELEKTRO STORE S.K., s. r. o.

Horná 116
022 01 Čadca

Dispečing servisu: +421 915 473 787


