
SKRÁTENÁ UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRÁČKY : PPS 8423 W

Vážený zákazník!

Skrátená užívateľská príručka je prílohou užívateľskej 
príručky práčky. Pred tým, než začnete výrobok používať, 
dôkladne sa oboznámte s príručkou, predovšetkým s 
pokynmi a odporúčaniami, ktoré sa týkajú bezpečnosti 
a bezpečného používania výrobku.

Pred pripojením práčky k sieťovej zásuvke odstráňte 
zabezpečenie potrebné k preprave a práčku nivelizujte. 
Práčku spustite až potom, keď ju správne namontujete. 

Jemné a syntetické látky a vlnu perte iba v programoch, 
ktoré sú určené pre daný typ látky. Neperte väčšie množstvo, 
ako je to odporúčané v tabuľke (pozri str. 2).

Správnym používaním práčky predĺžite jej životnosť, 
preto dávajte pozor, aby tesnenie bubna bolo suché (po 
skončení prania dvierka úplne (tesne) nezatvárajte). Práčku 
čistite jemnými čistiacimi prípravkami, nepoužívajte drsné 
prípravky ani špongie.

Príprava na pranie1

Vyprázdnite všetky vrecká.
Zapnite všetky zipsy.
Menšiu bielizeň vložte do vreciek na pranie.
Otvorte dvierka práčky potiahnutím rúčky z vnútornej strany.
Vložte vytriedenú bielizeň do práčky:
           bavlnené látky – max. plný bubon.
           syntetické látky – max.1/2 bubna.
           hodváb, vlna – max. 1/3 bubna.
Zatvorte dvierka, pritlačte k plášťu, aby sa domkli.

Dávkovanie pracích prostried-
kov2

Potiahnutím rúčky otvorte zásuvku na pracie prostriedky.
Do príslušnej komory nasypte alebo nalejte prací prostriedok v 
takom množstve, aké odporúča výrobca daného prostriedku.
Do komory na prídavné prostriedky vlejte aviváž.
           Komora na prací prostriedok na HLAVNÉ PRANIE.
           Komora na aviváž alebo iné špeciálne tekuté prostriedky.
           Komora na prací prostriedok na PREDPIERANIE.
           OptiDose – automatické dávkovanie (tekutého) 
prostriedku *
Automatické dávkovanie pracieho prostriedku OptiDose sa 
nastavuje tlačidlom OptiDose. Môžete ním vybrať veľkosť dávky 
prostriedku – malú, strednú, veľkú alebo systém vypnúť.
 Keď chcete automatické dávkovanie aviváže vypnúť, stlačte 
a podržte tlačidlo OptiDose cca 3 sekundy. Keď chcete 
automatické dávkovanie aviváže zapnúť, opäť stlačte a podržte 
tlačidlo OptiDose cca 3 sekundy .

* vo vybraných modeloch

Voľba pracieho programu3

Ovládacím kolieskom vyberte požadovaný prací 
program.

Program prispôsobte podľa vašich potrieb – 
môžete zmeniť teplotu, rýchlosť odstreďovania 
alebo zapnúť dodatočné funkcie.

Dodatočné funkcie sú opísané v “Tabuľke 
programov” (pozri str. 2.).

Štart prania4

Zavrite okno práčky.

Ovládacím koliesko nastavte požadovaný 
program (pozri Tabuľka programov).

Podľa potreby vyberte dodatočné funkcie alebo 
zmeňte parametre prania.

Zvoľte požadovaný čas skončenia prania,  v 
rozpätí od 1 do 24 hodín.

Následne stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.  

Koniec prania5

Zakončenie prania je signalizované zvukovým signálom (ak je 
aktívny). Na displeji sa zobrazí nápis END, kontrolka Blokáda 
dvierok zhasne.

Zatvorte prívod (ventil) vody.

Vypnite práčku.

Odpojte práčku od el. napätia.

Otvorte dvierka práčky a z práčky vyberte bielizeň. Keď z 
práčky vyberiete bielizeň, dvierka úplne nezatvárajte, aby 
tesnenie bubna mohlo vyschnúť. Zásuvku na pracie prostriedky 
úplne nezatvárajte.
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1. Zásuvka na pracie prostriedky
2) Bubon práčky
3. Ovládacie koliesko
4. Ovládací panel / Displej 
5. Rúčka dvierok
6. Kryt filtra čerpadla

7. Tlačidlo Koniec za 
8. Tlačidlo Teplota
9. Tlačidlo Odstreďovanie
10. Tlačidlo Úroveň zašpinenia
11. Tlačidlo Skrátiť čas
12. Tlačidlo Voľby 
(Dodatočné plákanie/Predpieranie)
        
8+9. Zapnutý/vypnutý zvuk
11+12. Detská zámka (Child Lock)



TABUĽKA PRACÍCH PROGRAMOV PRÁČKY: PPS 8423 W

P. 
č.

Názov programu
Predvo-

lená tepl.

[°C]

Max.  
rýchlosť 

odstreďovania
[ot./min]

Maximálna 

náplň [kg] Úroveň 
zašpinenia

Skrátiť 
trvanie

Dodatočné 
plákanie

Predpi-
eranie

Dostupné dodatočné funkcie Zásuvka na pracie 
prostriedky

Predpi-
eranie

Hlavné 
pranie

Aviváž

Čas
[h:min]

Spot-
reba 

energie

[wh]

Spot-
reba 
vody

[l]

Počet 
plákaní Odporúčania týkajúce sa typu 

bielizne

1 Bavlna 40 °C 1400 8.0 2:40 770 62 2 Silne alebo stredne zašpinené odevy z bavlny ako aj detská bielizeň vyžadujúca varenie.

2 Bavlna Eco 60 °C 1400 8.0 4:25 710 54 2 Stredne alebo silne zašpinené odevy z bavlny, lôžkoviny, obrusy, bielizeň, ručníky, ľanové tkaniny.

3 Denné 58’ 60 °C 1400 2.0 0:58 576 18 1
Plné a účinné pranie za menej ako 1 hodinu. Jeden z najkratších dostupných pracích programov.

 Praktické a rýchle pranie.

4 Košele
40 °C 800 4.0 1:14 534 50 3 Špinavá bavlna, oblečenie zo syntetických látok alebo zo syntetických zmesí (košele, blúzky ap.).

5 Fitnes 30 °C 1000 4.0 1:42 354 38 2 Športové a rekreačné oblečenie z mikrovlákna.

6 Outdoor 30 °C 800 4.0 1:13 347 38 2
Špeciálny prací program na vrchné, športové oblečenie, často vodovzdorné.

V tomto programe môžete do komory na aviváž dať tekutý hydrofóbny prostriedok.
 Zväčšuje vodovzdornosť oblečenia.

7 Tmavé 40 °C 1000 4.0 2:08 548 50 3 Pranie ľahko alebo stredne zašpinených jemných syntetických odevov alebo odevov vyrobených z 
synteticky - bavlnených odevov.

8 Syntetiká 40 °C 800 4.0 1:59 536 50 3 Špinavá bavlna, syntetické látky, farebná bielizeň, ľanové látky.

9 Samočistenie 90 °C 600 - 1:18 542 14 2
Špeciálny program, ktorý (bez vloženej bielizne) vyparuje (pri teplote 90-95 °C) a čistí vnútorný a vonkajší 

bubon z alergénov a z patogénov, ako sú huby, plesne, baktérie. 

10 Plákanie - 1400 8.0 0:20 55 20 1 Pri praní veľmi jemných látok zmenšite rýchlosť odstreďovania.
 Pre veľmi jemné tkaniny je potrebné redukovať otáčky.

Ručné pranie 30 °C 600 3.0 1:12 338 38 2 Veľmi jemné látky.11

Vlna
40 °C 600 2.0 1:07 414 36 2 POZOR: Nikdy neperte vlnené oblečenie ktoré na etikete majú symboly zakazujúce 

pranie v práčke.12

Jemné 30 °C 600 2.5 0:50 253 29 2 Veľmi jemné látky, napr. hodváb.13

Expres 15’
stu-
dená 
voda

800 2.0 0:15 36 18 1
Mierne zašpinené, prepotené bavlnené, ľanové oblečenie.

POZOR: Vzhľadom na veľmi krátke trvanie prania, použite (v porovnaní s inými pro-
gramami) menšie množstvo pracieho prostriedku.

14

Antialergické 60 °C 800 4.0 4:41 1046 88 4 Program je určený na pranie oblečenia osôb s citlivou pokožkou, napr. deti.15

Štandardné programy prania bavlnených látok v 60 °C a 40 °C. Vhodné na pranie normálne zašpineného bavlneného oblečenia. Súčasne sú to najefektívnejšie  
programy z hľadiska celkovej spotreby energie a vody na pranie látok tohto typu.

* Skutočná teplota vody sa môže od zadanej teploty cyklu môže líšiť.
Vyššie uvedené trvanie prania predstavuje iba predpokladané trvanie. Skutočné trvanie prania sa môže líšiť, pretože závisí od rôznych faktorov, ako napr. od 
teploty, tlaku vody, množstva pranej bielizne ap. Predpokladané trvanie prania sa počas prania automaticky aktualizuje, môže sa na chvíľu zastaviť, alebo istý čas 
preskočiť.

POZOR:
POZOR:

Použite detergent alebo zmäkčovací prípravok, ak je to nutné. Vyžadovaný detergent, bez ktorého pranie nebude účinné. Nie je možné použiť detergent alebo zmäkčovací prípravok. 

Obľúbené Umožňuje priradiť často používané individuálne nastavenie programov.16


