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Minipračka s odstředivkou

POPIS PŘÍSTROJE: 
1. Víko
2. Napouštěcí otvor a hadice
     napouštěcí hadice je součástí balení, 

není vyobrazena
3. Tělo pračky
4. Prací šnek
5. Základna s motorem
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6. Časovač
7. Volič funkce
8. Vypouštěcí hadice
9. Držák vypouštěcí hadice
10. Přívodní šňůra  (není vyobrazena)
11. Ukazatel MAX a MIN hladiny vody
12. Koš odstředivky
13. Zajišťovací kryt odstředivky
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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

•	 Před	prvním	použitím	si	pozorně	přečtěte	tento	návod	a	uschovejte	jej	pro	pozdější	potřebu.
•	 Abyste	předešli	možnému	nebezpečí,	nikdy	nepřipojujte	tento	přístroj	k	časovému	spínači.
•	 Po	vybalení	přístroje	se	přesvědčte,	zda	je	spotřebič	kompletní	a	zda	není	poškozen.	V	případě,	
že	si	nejste	jisti,	spotřebič	nezapínejte	a	obraťte	se	na	autorizovaný	servis	nebo	prodejce.

•	 Nedoporučujeme	používání	adaptérů	a/nebo	prodlužovací	šňůry.	Je-li	 jejich	použití	nezbytné,	
použijte	jen	takové,	které	vyhovují	platným	bezpečnostním	normám,	a	dbejte,	abyste	nepřekro-
čili	limit	napětí	uvedený	na	prodlužovací	šňůře	či	adaptéru.

•	 Tento	spotřebič	mohou	používat	děti	ve	věku	8	let	a	starší	a	osoby	se	sníženými	fyzickými,	smy-
slovými	či	mentálními	schopnostmi	nebo	nedostatkem	zkušeností	a	znalostí,	pokud	 jsou	pod	
dozorem	nebo	byly	poučeny	o	používání	spotřebiče	bezpečným	způsobem	a	rozumí	případným	
nebezpečím.	Děti	si	se	spotřebičem	nesmějí	hrát.	Čištění	a	údržbu	prováděnou	uživatelem	ne-
smějí	provádět	děti,	pokud	nejsou	starší	8	let	a	pod	dozorem.	Dětem	mladším	3	let	by	mělo	být	
zabráněno	v	přístupu,	pokud	nejsou	trvale	pod	dozorem.

•	 Děti	mladší	8	let	se	musí	držet	mimo	dosah	spotřebiče	a	jeho	přívodu.
•	 Nenechávejte	pračku	bez	dozoru	během	praní.
•	 Během	provozu	neotevírejte	víko	a	nedotýkejte	se	pracího	šneku!
•	 Při	praní	v	minipračce	nepoužívejte	žádné	hořlavé	či	vznětlivé	čisticí	prostředky	jako	např.	benzín	
apod.!

•	 Na	dně	pračky	se	nacházejí	větrací	otvory.	Tyto	otvory	nesmějí	být	zablokovány	např.	kobercem.	
Dbejte	na	volnou	cirkulaci	vzduchu.

•	 Během	provozu	spotřebič	nepřenášejte	či	nezdvihejte.
•	 Před	prvním	použitím	zkontrolujte,	zda	napětí	uvedené	na	štítku	přístroje	odpovídá	napětí	ve	
Vaší	elektrické	síti.

•	 Před	čištěním	pračku	vypněte	a	odpojte	od	elektr.	zásuvky.	Poté	vypusťte	vodu.
•	 Vždy	používejte	originální	výpustní	hadici	a	dodané	příslušenství.
•	 Přístroj	odpojujte	ze	zásuvky,	když	není	v	provozu	a	před	každým	čištěním.
•	 Nepoužívejte	nikdy	pračku	s	poškozenou	přívodní	šňůrou	nebo	zástrčkou.	Nepoužívejte	rovněž	
přístroj,	je-li	porouchaný	nebo	jinak	poškozený.

•	 Nepokoušejte	se	sami	opravovat	přístroj,	zástrčku	nebo	přívodní	šňůru.	Ponechte	to	příslušné-
mu	kvalifikovanému	opraváři.

•	 Nepokládejte	přístroj	ani	přívodní	šňůru	na	horký	povrch.	Přívodní	šňůru	nenechávejte	nikdy	
viset	přes	okraj	stolu.

•	 Zajistěte,	aby	pračka	stála	vždy	na	rovném	a	pevném	podkladu.
•	 Nepřeplňujte	pračku	výše	než	je	značka	uvnitř	pracího	bubnu.
•	 Nepoužívejte	přístroj	pod	širým	nebem.	Pračka	je	určena	pouze	pro	použití	v	domácnosti	a	niko-
liv	ke	komerčním	účelům.

•	 Přístroj	je	určen	pouze	k	účelům	uvedeným	v	návodu.	
•	 Vidlici	napájecího	přívodu	nezasunujte	do	el.	zásuvky	a	nevytahujte	z	el.	zásuvky	mokrýma	ruka-
ma	a	taháním	za	napájecí	přívod!

•	 Spotřebič	používejte	pouze	v	pracovní	poloze	na	místech,	kde	nehrozí	jeho	převrhnutí	a	v	dosta-
tečné	vzdálenosti	od	tepelných	zdrojů	(např.	kamna,	sporák,	vařič,	horkovzdušná	trouba,	gril),	
hořlavých	předmětů	(např.	záclony,	závěsy	atd.)	a	vlhkých	povrchů	(např.	dřezy,	umyvadla	atd.).

•	 Přístroj	nikdy	neponořujte	do	vody.
•	 Nepoužívejte	pračku	ve	vlhkém	prostředí.
•	 Plastové	sáčky	nesmíte	nechávat	v	dosahu	dětí,	mohou	představovat	nebezpečí.



POUŽITÍ PRAČKY  : 
Pračku postavte na rovný a pevný povrch. 
Z pračky vyjměte koš odstředivky otočením po směru hodinový ručiček.
Přesvědčte se, že je vypouštěcí hadice upevněna v držáku.
Otevřete víko pračky a naplňte ji prádlem (max. 3 kg suchého prádla).
Upozornění: Vždy vložte nejdříve prádlo a teprve potom nalijte vodu do povolené hladiny. Jinak by mohlo 
dojít k překročení maximální hladiny vody a pračka by mohla přetéci.

Pro naplnění vodou můžete použít přiloženou napouštěcí hadici a nebo vhodnou nádobu (kbelík /mísa).
Na napouštěcí otvor nasuňte jeden konec napouštěcí hadice a druhý konec připevněte k vodovodnímu ko-
houtku.
Napusťte vodu tak, aby prádlo bylo ponořené a aby hladina vody nepřesahovala značku MAX.
Voda nesmí být teplejší než 50°C. Teplotu vody zvolte podle údajů uvedených na jednotlivých druzích prádla.
Nasypte či nalijte příslušné množství pracího prostředku (dle doporučení na obalu pracího prostředku).
Ujistěte se, že je volič funkce v poloze vypnuto (VYP) a časovač v poloze 0 a zapojte pračku do zásuvky el. sítě.
Volič funkce otočte do polohy praní  a časovač nastavte na požadovaný čas. Pračka začne automaticky 
prát. 
Po uplynutí nastaveného času pračka zastaví šnek. Volič funkce otočte do polohy vypnuto (VYP). Vypusťte 
vodu pomocí vypouštěcí hadice jejím zavedením do odpadu nebo připravené nádoby. Potom můžete opět 
napustit vodu na máchání popř. na ještě jedno praní. 
Po dokončení praní (máchání) otočte volič funkce do polohy vypnuto (VYP), vyjměte přívodní vidlici z elek-
trické zásuvky, vypusťte vodu a teprve potom můžete vyjmout vyprané prádlo.

ODSTŘEDIVKA   :
1. Vložte mokré prádlo do koše odstředivky (max. 1,5kg)  a rovnoměrně jej rozprostřete uvnitř.
2. Vložte odstřeďovací koš a zajistěte jej pootočením proti směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že vybrání 

ve dně odstředivky zapadly do výstupků na šneku.
3. Prádlo mírně zatlačte dolů a vložte zajišťovací kryt odstředivky.
4. Skloňte výpustní hadici do odpadu nebo do připravené nádoby.
5. Zasuňte přívodní vidlici do zásuvky.
6. Volič funkce otočte do polohy pro odstředění  a časovač nastavte na požadovaný čas.
7. Minipračka zahájí cyklus odstředění a po uplynutí nastaveného času se automaticky zastaví.

TIPY:
Perte různé druhy prádla zvlášť.
Na prádle zapněte knoflíky a zipy.
Zkontrolujte kapsy, zda jsou prázdné.
Doporučujeme v ruce předeprat manžety a límečky.
Při praní denimu (jeans) nastavte nejdříve 3 min praní, pak nechte namáčet cca 20-30 min 
a pak pokračujte v praní.

DOPORUČENÉ ČASY PRANÍ:

Hedvábí, vlna, syntetika – málo zašpiněné   Hedvábí, vlna, syntetika – silně zašpiněné
Čas praní – 1x  5-7 min     Čas praní – 1x  8-12 min
Máchání – 1x 4-6 min     Máchání – 2x 6-8 min
Bavlna a len – málo zašpiněné    Bavlna a len – silně zašpiněné
Čas praní – 1x  7-10 min     Čas praní – 1x  10-15 min
Máchání – 1x 6-8 min     Máchání – 2x 9-12 min

ČIŠTĚNÍ:
Před čištění pračku vždy odpojte od přívodu el. proudu.
Potom můžete pračku zevnitř i zvenčí otřít vlhkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte k čištění benzín, ředidla, alkohol a jiné agresivní látky. 
Nepoužívejte rovněž abrazivní látky jako písek apod.



ODSTRANĚNÍ PORUCH:
Spotřebič nefunguje  - Zkontrolujte síťové připojení.
 - Zkontrolujte nastavení časovače.
Spotřebič nepere  - Bylo vloženo příliš mnoho prádla. Vyjměte několik kusů prádla.
 - Prací šnek se uvolnil. Opět šnek přišroubujte.
Voda neodtéká - Odtokový otvor nebo hadice jsou ucpané.
 - Odšroubujte prací šnek, vyčistěte odtokový otvor nebo hadici a opět 
    nasaďte a našroubujte prací šnek.

Uvedený	symbol	na	výrobku	nebo	v	průvodní	dokumentaci	znamená,	že	použité	elektrické	nebo	elektronické	výrobky	nesmí	
být	likvidovány	společně	s	komunálním	odpadem.	Za	účelem	správné	likvidace	výrobku	jej	odevzdejte	na	určených	sběrných	
místech,	kde	budou	přijata	zdarma.	
Správnou	likvidací	tohoto	produktu	pomůžete	zachovat	cenné	přírodní	zdroje	a	napomáháte	prevenci	potenciálních	nega-
tivních	dopadů	na	životní	prostředí	a	lidské	zdraví,	což	by	mohly	být	důsledky	nesprávné	likvidace	odpadů.	Další	podrobnosti	
si	vyžádejte	od	místního	úřadu,	nejbližšího	sběrného	místa,	v	Zákonu	o	odpadech	příslušné	země,	v	ČR	č.	185/2001	Sb.	v	
platném	znění.	Dále	na	internetových	stránkách	www.elektrowin.cz	a	www.asekol.cz	(likvidace	elektroodpadu).
Při	nesprávné	likvidaci	tohoto	druhu	odpadu	mohou	být	v	souladu	s	národními	předpisy	uděleny	pokuty.

Zpětný odběr elektroodpadu
Informace	pro	uživatele	k	likvidaci	elektrických	a	elektronických	zařízení	(z	domácnosti)

Celostátní nositel servisu zajišťující opravy a náhradní díly prostřednictvím smluvních partnerů je:

Zásobování a. s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník
tel.: +420 315 646 160

reklamace@zasobovani.cz
www.eva.cz


