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CZMINIPRAČKA
MODEL: XPB15-2008

 
NÁVOD K POUŽITÍ
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! 
Prosím, přečtěte si tento návod k použití.
Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.
Tento model pračky je absolutní novinkou na našem trhu, buben pračky byl zkonstruován  
z vysoce odolného a kvalitního průhledného materiálu. Jedná se o převratnou a jedinečnou 
novinku, něco jiného, než na co jste běžně zvyklý. Pračka byla důmyslně navržena tak, aby 
vnitřní stěna měla vlastnosti valchy, která vypere prádlo až o 30% účinněji a čistěji. Pračka je 
tak chytře sestavena, že ač je sama o sobě malá a lehká, dokáže si poradit i s velkou dávku 
prádla. Pračku můžete snadno přenášet. Pohodlně ji uskladníte, ovládá se snadno a jednoduše 
a její použití je bezpečné. Je spolehlivá a odolná. Její konstrukce byla technickými inženýry 
pro Vás vymyšlena a vyrobena tak, aby byla lehká, přenositelná a praktická. Tato pračka nové 
generace se stane opravdovým pomocníkem ve Vaší domácnosti.
Tato pračka je vhodná obecně pro praní v domácnostech, od spodního prádla, dětského oble-
čení a plen, přes použití pro studenty na kolejích, pro praní prádla na chatě, atd. Je to i jeden  
z nejlepších dárků pro studenty, přátele a příbuzné.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pračka musí stát na pevném a rovném povrchu. Mezi pračkou a stěnou musí být mezera mini-
málně 5cm. Zamezíte tak vyšší hlučnosti nebo poškození během provozu pračky.
Elektrická zásuvka musí být zapojena přes chránič a jištěna min 3A.

Pozor
Pokud jsou přívodní kabel nebo pračka nějak poškozeny, za žádných okolností pračku nepo-
užívejte. Hrozí úraz elektrickým proudem a vznik ohně. Zajistěte opravu servisním oddělením 
Vašeho prodejce. Ventilační otvory nepřekrývejte.
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Technická specifikace

Jmenovité napětí a frekvence: 220-240V~50Hz

Příkon 135W

Kapacita prádla 1,5kg

Ždímací síla 80W

Kapacita ždímání 1kg

Hrubá hmotnost 7kg

Rozměry 380mm x 340mm x 490mm

Varování
Vodní hladina nesmí přesáhnout označení na bubnu pračky. Do elektroinstalace pračky se 
nesmí dostat voda. Do pračky nesmí přijít voda s teplotou vyšší než 50 °C.

Upozornění
-  Kapacita jedné prací dávky je maximálně 1,5kg prádla. Nepřetěžujte Vaši pračku, přetížení 

pračky má vliv na prací účinnost a životnost pračky.
-  Hladina vody nesmí přesáhnout maximální výšku vyznačenou na bubnu pračky. Při nedo-

držení výšky hladiny se může voda rozlít na podlahu nebo může dojít k poškození pračky. 
Maximální výška hladiny vody se nesmí překročit ani s náplní 1,5kg prádla.

-  Než spustíte praní, dejte si pozor na to, abyste vypouštěcí hadici dali směrem nahoru a za-
hákly za háček. Pokud by hadice upadla, mohlo by dojít ke stékání vody na zem.

-  Při ždímání je povolena maximální náplň na jeden ždímací cyklus 1kg prádla, při přetížení 
nebude ždímání fungovat.

- Pro cyklus ždímání nezapomeňte dát vypouštěcí hadici dolů, aby mohla voda vytékat ven.
-  Pokud se během ždímání buben pračky otřásá a je hlučný, prosím, přeskládejte prádlo uvnitř 

bubnu rovnoměrněji. Víko bubnu opět zavřete.
- Pračka nebude fungovat bez zavřeného víka.

Než začnete prát
Z oblečení vyndejte věci klíče, mince apod..
Oblečení doporučujeme před praním otočit naruby.
Jemné prádlo vložte do sáčku na jemné prádlo (není součástí dodávky).
Rozdělte prádlo dle barev a případně i dle míry ušpinění.
Elektrickou zástrčku pračky zapojte do elektrické zásuvky, konec vypouštěcí hadice pečlivě 
zahákněte nahoru.

Množství pracího prášku

prací dávka objem vody 
množství kon-
centrovaného 
pracího prášku

 množství běž-
ného pracího 

prášku
poznámka

2,0~1,5kg ~16 l 20g 25g Abyste dosáhli 
lepší prací účin-
nosti, používejte 

prací prášek s 
nižší pěnivostí.

1,5~1,2kg ~12 l 15g 22g

1,2 kg a méně ~9 l 13g 18g

(Poznámka: Přímo na stěně pračky jsou značky pro objem vody a maximální hladinu vody.)

Praní
1. Do bubnu pračky vložte prádlo. Případně množství prádla upravte.
2.  Do bubnu pračky nasypte prací prášek. Doporučené množství pracího prášku je uvedeno v 

předchozí tabulce.
3. Zavěste na háček vypouštěcí hadici
4. Dle množství prací dávky nalijte do bubnu pračky potřebné množství vody.
5. Zavřete víko pračky.
6.  Dle materiálu textilu a dle míry ušpinění zvolte dobu praní. V průběhu praní je možno měnit 

nastavení času.
7.  Po ukončení praní dejte vypouštěcí hadici dolů a tam, kam se má voda vypustit a vypusťte 

vodu.

Ždímání
1. Dejte dovnitř bubnu pračky ždímací košík, vložte do něj mokré prádlo
2. Zavřete víko pračky (bez zavřeného víka nebude pračka ždímat)
3. Nastavte dobu pro ždímání.
4. Během ždímání musí být vypouštěcí hadice dole, aby voda odtékala z pračky.
5.  Po dokončení ždímání vnitřek bubnu pračky vypláchněte a pověste vypouštěcí hadici zpět 

nahoru.

Co udělat po praní a ždímání
1. Vytáhněte zástrčku a pověste kabel
2. Čistým měkkým hadrem vytřete vodu v pračce.
3.  Pokud je znečištěno tělo pračky, otřete měkkým čistým hadrem navlhčeným v teplé vodě. 

Nepoužívejte čističe, benzín, čistidly obsahujícími alkohol, nemyjte přímo vodou.
4. Pračku uskladněte.

Čištění a údržba
Dokončete ždímání, vytáhněte zástrčku.
Tělo pračky otřete měkkým hadrem. Po praní, škrobení nebo bělení textilií musíte vymýt bu-
ben pračky, jinak se budou usazovat v bubnu zbytky.
Nesušte pračku přímo na slunci ani ji nenechávejte omýt v dešti.
Neinstalujte pračku na vlhkém místě nebo u zdroje tepla.
Časovač udržujte suchý.
Vodu nechte vytéct úplně všechnu.

Bezpečnostní instrukce
Elektrickou zástrčku vytahujte suchou rukou a tahem za její konec, ne za kabel.
Nedovolte dětem hrát si s pračkou.
Netahejte a ni nenapínejte vypouštěcí hadici, může dojít k jejímu poškození.
Nepoužívejte nestále tekutiny jako např. petrolej pro čištění pračky.
Pračku pokládejte z dosahu ohně či horkých zdrojů.
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Řešení problémů

Problém Zkontrolujte

Nepere

- Zkontrolujte, zda není spínač pro nastavení 
času v poloze „0“. 
- Zkontrolujte, zda je zástrčka v elektrické 
zásuvce či zda není poškozena pojistka. 
- Zkontrolujte, zda vrtuli něco neblokuje. 
- Zkontrolujte, zda jste pračku nepřetížili a 
nevložili dovnitř více prádla. 
- Příčina může být i v kolísavé či nízké dodáv-
ce elektrického proudu. 
- Zavřete víko pračky
- Motor má tepelnou pojistku proti přehřátí 
a poškození. Nechte motor zchladnout cca 
40minut.

Nevypouští vodu

- Zkontrolujte, zda jste dali dolů vypouštěcí 
hadici. 
- Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice 
překroucená nebo není příliš natěsno k 
opěrce. 
- Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadici uvnitř 
něco nezablokovalo.

Neždímá

- Zkontrolujte, zda jste pračku nepřetížili a 
nevložili dovnitř více prádla. 
- Textílie, které jsou uvnitř mohou být drsné 
a drhnout. 
- Příčina může být i v kolísavé či nízké dodáv-
ce elektrického proudu.

Pokud se Vám nedaří s pomocí uvedených rad odstranit problém, kontaktujte prosím servisní 
oddělení.

Poprodejní servis
Pračka byla precizně navržena a vyrobena. Každá pračka prochází náročnou výstupní kontro-
lou kvality v souladu s požadavky technických norem.

Bezpečnostní pokyny
Pokud je přívodní kabel či zástrčka poškozena, výměnu smí provést pouze kvalifikovaný servis, 
jedině tam mají potřebné znalosti v oboru a také speciální nářadí pro tuto výměnu. Přívodní 
kabel nikdy sami neopravujte ani nevyměňujte! 
Veškeré opravy pračky svěřte pouze servisnímu oddělení. 

Záruční servis se nelze uplatnit pokud:
- závada vznikla z důvodu nedodržení pokynů uvedených v návodu k použití
- jste se sami pokoušeli pračku opravit či pozměnit její části
- nedoložíte doklad o koupi pračky
- pokud k opravě nebylo použito náhradních dílů určených pro tento model pračky
- pokud byla pračka přetěžována nebo mechanicky poškozena.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazuj-
te do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte 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 likvidace 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.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiď-
te 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 funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
•  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebení… ) 
•  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
•  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
•  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 

nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko 
případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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oddělení.

Poprodejní servis
Pračka byla precizně navržena a vyrobena. Každá pračka prochází náročnou výstupní kontro-
lou kvality v souladu s požadavky technických norem.

Bezpečnostní pokyny
Pokud je přívodní kabel či zástrčka poškozena, výměnu smí provést pouze kvalifikovaný servis, 
jedině tam mají potřebné znalosti v oboru a také speciální nářadí pro tuto výměnu. Přívodní 
kabel nikdy sami neopravujte ani nevyměňujte! 
Veškeré opravy pračky svěřte pouze servisnímu oddělení. 

Záruční servis se nelze uplatnit pokud:
- závada vznikla z důvodu nedodržení pokynů uvedených v návodu k použití
- jste se sami pokoušeli pračku opravit či pozměnit její části
- nedoložíte doklad o koupi pračky
- pokud k opravě nebylo použito náhradních dílů určených pro tento model pračky
- pokud byla pračka přetěžována nebo mechanicky poškozena.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazuj-
te do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte 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 likvidace 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.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiď-
te 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 funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
•  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebení… ) 
•  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
•  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
•  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 

nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko 
případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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