
ELEKTRICKÁ MINIPRAČKA 1,5 kg 
NÁVOD K OBSLUZE

Stručný úvod
Vážený zákazníku děkujeme Vám za důvěru projevenou nákupem našeho výrobku. Buben pračky je 
vytvořen z vysoce kvalitního průhledného materiálu, který je navíc velmi pevný. Konstrukce byla vytvo-
řena pod přísným dohledem a je vyvinuta tak, aby efektivnost praní byla co nejvyšší. Přístroj je kom-
paktní, jeho objem je velký, ale i přesto je velmi lehký a proto je snadné jej přenášet z místa na místo. 
Ovládání pračky je velmi jednoduché.

Popis částí
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ochranný kryt

průhledné okénko otvor na  
napouštění vody

časovač
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spodní  
motorová 
část
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ryska hladiny vody

vrtulka

nožičky

Bezpečnostní opatření
Pračka by měla stát na rovném a pevném povrchu (největší možný sklon 2°). Zásuvka musí 
být připojena k uzemnění a chráněna min 3A  jističem. Zásuvka musí být uzemněna a připo-
jena přes proudový chránič s odpojovacím  proudem nepřesahujícím 30 mA.

Pozor
Nepřipojujte uzemnění k plynovému vedení, vodovodnímu potrubí ani k odlehčova-
cí tyči. Je-li kabel nebo zásuvka poškozena, rozhodně přístroj už dále nepoužívejte !!! 
V případě poškození kabelu nebo jiné části se obraťte na náš servis. Ujistěte se, že např. 
koberec neblokuje větrací otvor pro chlazení motoru. 

Elektrický obvod

časovač 
praní

kondenzátor 
5μF±5%/~450V

motor 
135 W
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Základní technické údaje
Příkon: 135W Napětí: 230V 
Frekvence: 50Hz Hmotnost včetně obalu: 5 kg
Náplň prádla: 1,5 kg Rozměry: 340mm×300mm×490mm

Varování
Pračku nepřetěžujte a dodržujte doporučená množství vody a pracích prostředků. Po-
kud dojde při provozu k jakékoliv závadě, odpojte ihned pračku od přívodu vody i od 
elektrické sítě.

Návod k použití
Množství prádla nesmí přesáhnout hmotnost 2 kg, jinak dojde k přetížení a pračka přestane 
fungovat. To může ovlivnit prací výkon a životnost pračky. Uživatel by měl dbát na to, aby 
voda dosahovala pouze vyznačeného maxima. V opačném případě může dojít k vylití vody.  

Příprava před praním
Vyndejte z oblečení věci jako například klíče, mince apod. Před praním obraťte oblečení 
naruby. Jemné prádlo perte v pracím pytli ze síťoviny. Oddělte prádlo znečištěné mastnou 
špínou a barevné prádlo. Vložte zástrčku do zásuvky, zavěste hadici na odtok vody odpovída-
jícím způsobem a připojte napouštěcí hadici k vodovodnímu kohoutku.

Výběr pracího prostředku
Množství Množství Spotřeba koncentrátu Spotřeba běžného 
prádla vody pracího prostředku pracího prostředku

2 kg-1,5 kg 16 l 15 g 25 g

1,5 kg-1,2 kg 12 l 13 g 22 g

1,2 kg a méně  9 l 11 g 18 g

Poznámka: Pro dosažení co možná nejlepšího efektu používejte pouze prací prášky, které tvoří 
méně bublin. Hladina vody je vyznačená na těle pračky.

Postup pro praní
Vhoďte špinavé prádlo do nádoby. Dejte do nádoby odpovídající množství pracího prášku 
(viz tabulka Výběr pracího prášku). Podle množství prádla napusťte do nádoby odpovídající 
množství vody. Vyberte délku praní podle materiálu a míry znečištění oděvů. Po dokončení 
praní vypusťte vodu vypouštěcí hadicí. Po vypuštění vody vypouštěcí hadici opět zavěste 
do jejího úchytu. Po praní: Odpojte pračku od přívodu vody.  Vyndejte síťovou zástrčku ze 
zásuvky a kabel pověste. Vyndejte vyprané oblečení z nádoby pračky a vyčistěte filtr. Zavřete 
vrchní víko a pověste hadici na odtok vody. Jemným hadrem vysušte povrch pračky. Je-li tělo 
přístroje znečištěné, vyčistěte jej vlhkým hadrem. Při čištění nepoužívejte látky jako benzín 
nebo líh. Pračku uchovávejte na suchém větraném místě.
Údržba a varování
Po pracím cyklu nechte pračku cca 40 minut vychladnout. Motor má tepelnou pojistku proti 
přehřátí a pokud tak neučiníte může dojít k její aktivaci. Poté trvá cca 60 minut než motor 
dostatečně vychladne a je možné výrobek znovu použít. Po dokončení praní vždy vytáhněte 
zástrčku ze zásuvky. Tělo přístroje čistěte pouze jemným hadrem. Po praní, škrobení nebo 
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bělení prádla musíte umýt nádobu pračky, jinak se začne vytvářet usazenina. Pračku nevy-
stavujte přímému slunečnímu svitu nebo dešti. Z přístroje nechte vždy vytéci všechnu vodu. 
Zástrčku vytahujte z elektřiny za její konec, ne za kabel. Udržujte přístroj mimo dosah dětí.  
Časovač udržujte suchý. Pro napouštění pračky používejte napouštěcí hadici. Pračku obslu-
hujte vždy suchou rukou. Při čištění pračky nepoužívejte těkavé látky, např. petrolej. Zamezte 
styku s ohněm nebo zdrojem tepla!!! Nelijte do nádoby pračky vodu, která má více než 50 °C 
!!! Pračku mějte při praní na suchém rovném povrchu. Pračku neponořujte do vody!!!

Řešení problémů
Závada: Pračka nepere 

Zkontrolujte, jestli tlačítko časovače praní není v poloze ,,O“.  
Zkontrolujte, zda není vypadlý jistič, a zda je kabel připojen ke zdroji.

 Zkontrolujte, zda není zablokovaná některá z pohyblivých součástí pračky.
                 Motor má tepelnou pojistku proti přehřátí a poškození. Nechte motor zchladnout 

cca 60minut.
Závada: Pračka nevypouští vodu
 Zkontrolujte, zda jste vyvěsili hadici na odtok vody.
 Zkontrolujte, zda není hadice na odtok vody zkroucená nebo zda není moc vysoko.
 Zkontrolujte, zda není hadice na odtok vody zmrzlá nebo jinak zablokovaná.  
Závada: Pračka nezačala prát 

Zkontrolujte, zda jste do ní nedali moc prádla. 

SERVIS
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Je-li pří-
vodní kabel poškozen, nepokoušejte se jej opravit sami, obraťte se na servisní středisko. Při použití 
výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, 
pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkční částí stroje v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou stroje (např. čištění, mazání, seřízení apod.)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použi-

tím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu stroje, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodných ná-

strojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepra-
vě nese riziko případné škody výhradně majitel
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení 
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-

vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvi-
dace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při 
nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
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