
Read This Manual

Read all instructions and explanations for the 
installation before use. Follow the instructions 
carefully. Keep the operation instructions handy 
for later use. If the appliance is sold or passed 
on, ensure that the new owner always receives 
this operation instructions.

OWNER’S MANUAL

FRONT LOADING
WASHER

PRALKA ŁADOWANA 
OD PRZODU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zapoznaj się 
z instrukcją

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się ze 
wszystkimi instrukcjami i wyjaśnieniami doty-
czącymi instalacji. Ściśle stosuj się do zaleceń. 
Zachowaj instrukcję do późniejszego użytku.  
W przypadku sprzedaży lub przekazania urzą-
dzenia, przekaż niniejszą instrukcję nowemu 
właścicielowi.
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Please read the following safety information thoroughly and follow it 
strictly to minimize the risk of fire or explosion, electric shock and to 
prevent property damage, personal injury or loss of life. Failing to follow 
these instructions shall void any warranty.

its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
•If the machine is damaged, it must not be operated unless repaired by 
the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.
Risk of electric shock!

•If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 

ELECTRIC SHOCK HAZARD

SAFETY INSTRUCTIONS

Safety Instructions

a potentially dangerous situation which may result in 

death or serious injuries unless it’s avoided.

This combination of symbol and signal word indicates 

Warning!！

a potentially dangerous situation which may result in 

slight or minor injuries.

This combination of symbol and signal word indicates 

Note!

a potentially dangerous situation which may result in 
slight or minor injuries or damage to property and the 

environment.

This combination of symbol and signal word indicates 

Caution!

Warning!！
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Instrukcje bezpieczeństwa

Aby zminimalizować ryzyko pożaru, wybuchu, porażenia prądem oraz zapo-
biec uszkodzeniu mienia, obrażeniom ciała lub utracie życia, należy dokładnie 
przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ściśle ich prze-
strzegać. Niezastosowanie się do tych instrukcji spowoduje unieważnienie 
gwarancji.

• Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać 
wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwa-
lifikowaną osobę.
• Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie wolno go używać do momentu aż nie 
zostanie naprawione przez producenta, jego agenta serwisowego lub podob-
nie wykwalifikowane osoby. Ryzyko porażenia prądem!

To połączenie symbolu i słowa ostrzegawczego wskazuje na 
potencjalnie niebezpieczną sytuację grożącą śmiercią lub po-
ważnymi obrażeniami.

To połączenie symbolu i słowa ostrzegawczego wskazuje na 
potencjalnie niebezpieczną sytuację grożącą niewielkimi lub 
nieznacznymi obrażeniami lub szkodami materialnymi i śro-
dowiskowymi

To połączenie symbolu i słowa ostrzegawczego wskazuje na 
potencjalnie niebezpieczną sytuację grożącą niewielkimi lub 
nieznacznymi obrażeniami.

Ostrzeżenie!

Ostrożnie!

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM

Uwaga!

Ostrzeżenie!



SAFETY INSTRUCTIONS

•The appliance can be used by children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge if they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe 
way and understand the hazards involved. Children shall not play 
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made 
by children without supervision.
• Children should be supervised that they do not play with the 
appliance.
•Children 3 years and under shall be kept away from the appliance or 
continuously supervised.
• Animals and children may climb into the machine. Check the 
machine before every operation. 
•Do not climb or sit on the appliance.

INSTALLATION LOCATION AND SURROUNDING

•All washing and additional substances are to be kept in a safe place 
out of the reach of children.
•Do not install the machine on a carpet floor. The obstruction of the 
openings by a carpet can damage the machine.
•Keep the appliance clear from heating sources and direct sunlight to 
avoid plastic and rubber parts to corrode.
• Do not use the appliance in humid environments or rooms 
containing explosive or caustic gas. In case of water leakage or water 
splashes let th e appliance dry in the open air.
•The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding 
door or a door with a hinge on the opposite side to that of the 
washing machine.
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

• Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby  
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych oraz 
osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy pod warunkiem 
zapewnienia nadzoru lub przeszkolenia w zakresie bezpiecznego korzystania  
z urządzenia i zrozumienia związanych z nim zagrożeń. Urządzenie nie służy do 
zabawy.  Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać czynności konserwa-
cyjnych bez nadzoru.
• Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Dzieci poniżej 3 roku życia powinny przebywać z dala od urządzenia lub pod 
stałą opieką dorosłych.
• Zwierzęta i dzieci mogą próbować wejść do urządzenia. Przed każdym uru-
chomieniem sprawdź wnętrze urządzenia.
• Nie wchodź na urządzenie ani nie siadaj na nim.

• Wszystkie środki piorące i inne należy przechowywać w bezpiecznym miej-
scu, niedostępnym dla dzieci.
• Pralki nie należy instalować na dywanie. Zablokowanie otworów dywanem 
może spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecz-
nego, aby uniknąć korozji plastikowych i gumowych części.
• Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu ani w pomieszczeniach, w któ-
rych ulatniają się wybuchowe lub żrące gazy. W przypadku wycieku lub rozpry-
sków wody pozostaw urządzenie do wyschnięcia na świeżym powietrzu.
• Urządzenia nie wolno instalować za zamykanymi lub przesuwnymi drzwiami 
lub drzwiami z zawiasem po przeciwnej stronie niż pralka.

MIEJSCE INSTALACJI I OTOCZENIE



SAFETY INSTRUCTIONS

•Do not operate the machine in rooms with a temperature of below 
5°C. This can cause damages to parts of it. If it is unavoidable, make 
sure to drain the water completely from the appliance after every use 
(see „Maintenance - Cleaning of drain pump filter“) to avoid damages 
caused by frost.
•Never use flammable sprays or substances in the immediate 
proximity of the appliance.

INSTALLATION

•Remove all packaging material and transport bolts before using the 
appliance. Otherwise, serious damage may result.
• This appliance is equipped with a single inlet valve and can be 
connected to the cold water supply only. 
•Mains plug must be accessible after installation.
• Before washing clothes for the first time, the product shall be 
operated once throughout all the procedures without any clothes 
inside.
•Before using the washing machine, the product shall be calibrated.
• Do not put any excessively heavy objects on the appliance, like 
water containers or heating devices.
•The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and 
that old hose-sets should not be reused.
•Max. Inlet water pressure 1 MPa. Min. inlet water pressure 0.05 MPa.

ELECTRICAL CONNECTION

•Make sure the supply cable is not trapped by the machine, it can get 
damaged. 
•Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse 
complying with the values in the “ Technical specifications“ table. 
The grounding installation has to be made by a qualified electrician. 
Ensure that the machine is installed in accordance with the local 
regulations.
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

• Z urządzenia nie wolno korzystać w pomieszczeniach o temperaturze poniżej 
5°C, ponieważ może to spowodować uszkodzenie jego części. Jeśli to nieunik-
nione, po każdym użyciu należy całkowicie spuścić wodę z urządzenia (patrz 
„Konserwacja – Czyszczenie filtra pompy odpływowej”), aby uniknąć uszko-
dzeń spowodowanych przez mróz.
• Nie wolno używać łatwopalnych aerozoli lub substancji w pobliżu urządzenia.

• Przed użyciem urządzenia usuń z niego wszelkie elementy opakowania i śru-
by transportowe. W przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń.
• Pralka jest wyposażona w pojedynczy zawór wlotowy i może być podłączona 
wyłączenie do źródła zimnej wody.
• Wtyczka zasilania musi znajdować się w miejscu dostępnym po instalacji.
• Przed pierwszym praniem ubrań, należy wykonać jedno pranie z pustym bęb-
nem.
• Przed użyciem produkt należy skalibrować.
• Nie kładź na urządzeniu żadnych nadmiernie ciężkich przedmiotów, takich 
jak pojemniki na wodę lub urządzenia grzewcze.
• Do urządzenia należy podłączyć nowy komplet węża dopływowego, który 
został dołączony do zestawu, a ze zużytego nie należy ponownie korzystać. 
• Maks. ciśnienie dopływowe 1 MPa. Min. ciśnienie dopływowe 0,05 MPa.

• Upewnij się, że pralka nie stoi na przewodzie zasilającym, który w przeciw-
nym razie może ulec uszkodzeniu.
• Podłącz produkt do gniazda z uziemieniem zabezpieczonym bezpiecznikiem 
topikowym zgodnym z wartościami podanymi w tabeli „Specyfikacja tech-
niczna”. Instalacja uziemiająca musi być wykonana przez wykwalifikowanego 
elektryka. Upewnij się, że urządzenie jest zainstalowane zgodnie z lokalnymi 
przepisami.

INSTALACJA

PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ



SAFETY INSTRUCTIONS

•Water and electrical connections must be carried out by a qualified 
technician in accordance with the manufacturer‘s instructions and 
local safety regulations.

•Don´t use multiple plugs or extension cords.
•The appliance must not have an external switching device such as a timer 
or connected to a circuit that is regularly switched on and off.
•Do not pull the plug out of the mains outlet if there is flammable gas 
around.
•Never pull out power plug with wet hands. 
•Always pull at the plug, not at the cable.
•Always unplug the appliance if it is not being used.

Warning!！

WATER CONNECTIONS

•Check the connections of the water inlet tubes, the water tap and 
the outlet hose for possible problems due to changes of water 
pressure. If the connections loosen or leak close the water tap and get 
it repaired. Do not use the appliance before the pipes and hoses are 
installed properly by qualified persons.
• Glass door may become very hot during the operation. Keep 
children and pets far away from the machine while it is operating.
• The water inlet and outlet hoses have to be safely installed a nd 
remain undamaged. Otherwise, water leakage can occur.
•Do not remove the drain pump filter while there is still water in the 
appliance. Big quantities of water can leak out, and there is a risk of 
scalding due to hot water.
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

• Woda i urządzenie elektryczne muszą być podłączone przez wykwalifikowa-
nego technika zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami bez-
pieczeństwa.

• Sprawdź połączenia rur wlotowych wody, kranu i węża odpływowego pod 
kątem ewentualnych problemów związanych ze zmianami ciśnienia wody. Jeśli 
połączenia poluzują się lub zaczną przeciekać, zakręć kran i oddaj go do na-
prawy. Nie należy używać urządzenia do momentu aż rury i węże nie zostaną 
prawidłowo zamontowane przez wykwalifikowane osoby.
• Szklane drzwiczki mogą się bardzo nagrzewać podczas pracy. Trzymaj dzieci  
i zwierzęta z dala od uruchomionej pralki.
• Węże doprowadzające i odprowadzające wodę muszą być bezpiecznie zain-
stalowane i pozostać nieuszkodzone. W przeciwnym razie może dojść do wy-
cieku wody.
• Nie wyjmuj filtra pompy odpływowej, gdy w urządzeniu znajduje się woda. 
Istnieje ryzyko poparzenia dużą ilością gorącej wody, która może wyciekać  
z pralki.

• Nie używaj wielu wtyczek lub przedłużaczy.
• Urządzenie nie może być wyposażone w zewnętrzny wyłącznik, taki jak 
programator czasowy, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie 
włączany i wyłączany.
• Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka w środowisku, w którym ulatnia się 
łatwopalny gaz
• Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka mokrymi rękami.
• Podczas odłączania urządzenia ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel.

Ostrzeżenie!

PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI WODNEJ



SAFETY INSTRUCTIONS

OPERATION AND MAINTENANCE

•Never use any flammable, explosive or toxic solvents. Do not use 
gasoline and alcohol etc. as detergents. Only select detergents that 
are suitable for machine washing.
•Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such 
as coins, brooches, nails, screws, stones etc. may cause serious 
damages to this machine.
• Remove all objects from pockets such as lighters and matches 
before use the appliance.
•Thoroughly rinse items that have been washed by hand.
• I tems that have been soiled with substances such as cooking oil, 
acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, wax 
and wax removers should be washed in hot with an extra amount of 
detergent before being dried in the appliance.
• Items containing foam rubber (latex foam), shower caps, water 
proof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted 
with foam rubber pads should not be dried in the machine
• Fabric softeners or s imilar products should be used as 
recommended in their instructions. 
•Never try to open the door forcefully. The door will unlock shortly 
after the end of a cycle.
• Please do not close the door with excessive force. If it is found 
difficult to close the door, please check if the clothes are properly 
inserted and distributed.
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

• Nie wolno używać łatwopalnych, wybuchowych lub toksycznych rozpusz-
czalników. Zabronione jest stosowanie benzyny i alkoholu w charakterze środ-
ków piorących. Używaj wyłącznie środków przeznaczonych do prania w pralce.
• Upewnij się, że wszystkie kieszenie ubrań są opróżnione. Ostre i sztywne 
przedmioty, takie jak monety, broszki, gwoździe, śruby, kamienie itp., mogą 
spowodować poważne uszkodzenia pralki.
• Przed użyciem wyjmij z kieszeni wszystkie przedmioty, takie jak zapalniczki 
i zapałki.
• Dokładnie wypłucz przedmioty, które zostały umyte ręcznie.
• Przedmioty zabrudzone substancjami takimi jak olej spożywczy, aceton,  
alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk oraz środki do usuwa-
nia wosku należy przed wysuszeniem w urządzeniu wyprać w gorącej wodzie  
z dodatkową ilością detergentu.
• W pralce nie należy suszyć przedmiotów zawierających gumę piankową 
(piankę lateksową), czepków kąpielowych, tkanin wodoodpornych, wyrobów 
i ubrań z gumowym podkładem lub poduszek wyposażonych w podkładki  
z gumy piankowej.
• Środki do zmiękczania tkanin lub podobne produkty należy stosować zgodnie 
z zaleceniami zawartymi w ich instrukcjach.
• Nie otwieraj drzwiczek z nadmierną siłą. Drzwiczki odblokują się wkrótce po 
zakończeniu cyklu.
• Nie używaj siły przy zamykaniu drzwiczek. W przypadku trudności z zamknię-
ciem drzwi sprawdź, czy ubrania są prawidłowo włożone i rozprowadzone.

DZIAŁANIE I KONSERWACJA



SAFETY INSTRUCTIONS

• Always unplug the appliance and close the water tap before 
cleaning and maintenance and after each use.
•Never pour water over the appliance for cleaning purpose. Risk of 
electric shock!
• Repairs shall only be carried out by the manufacturer, its service 
agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The 
producer will not be responsible for damages caused by the 
intervention of not authorized persons.

TRANSPORT

•Before Transport:
-Bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person
-Accumulated water shall be drained out of the machine
• This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any 
protruding part of the machine when lifting. The machine door 
cannot be used as a handle.

INTENDED USE

The product is intended only for home use and for textiles in 
household amounts suitable for machine washing and drying. 
This appliance is for indoor use only and not intended for built 
in use. Only use according to these instructions. The appliance 
is not intended for commercial use.
Any other use is considered as improper use. The producer is 
not responsible for any damage or injuries that may result of it.
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•This appliance is intended to be used in household and 
similar applications such as:
-Staff kitchen areas in shops, offices and other working 
environments;
-Farm houses;
-By clients in hotels, motels and other residential type
environments;
-Bed and breakfast type environments;
-Areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

• Należy odłączyć zasilanie oraz zamknąć zawór wody przed czyszczeniem  
i konserwacją oraz po każdym użyciu.
• Nigdy nie wylewaj wody na urządzenie w celu czyszczenia. Ryzyko porażenia 
prądem!
• Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta, jego agenta 
serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagro-
żenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane inter-
wencją osób nieuprawnionych.

• Przed transportem:
– Śruby powinny być ponownie zainstalowane w pralce przez wykwalifikowaną 
osobę 
– Zebraną wodę należy odprowadzić z urządzenia
• Urządzenie jest ciężkie. Zachowaj ostrożność podczas transportu. Nigdy nie 
podnoś urządzenia za wystające elementy. Drzwiczki pralki nie mogą służyć 
jako uchwyt.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego oraz do prania rzeczy 
przeznaczonych do prania i suszenia w pralce. To urządzenie jest przeznaczone 
wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i nie jest przeznaczone do zabudowy. 
Używaj je zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Urządzenie nie jest przeznaczone 
do użytku komercyjnego.
Każde inne użycie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Producent 
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub urazy, wynikające  
z niewłaściwego użytkowania.
• Urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwie domowym  
i w miejscach o podobnym charakterze, np.:
– w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników sklepów, biur i innych 
miejsc pracy;
– w gospodarstwach wiejskich;
– przez klientów hoteli, moteli i innych miejsc oferujących zakwaterowanie;
– w miejscach typu B&B.
– obszarach przeznaczonych do użytku komunalnego, tj. blokach lub w pral-
niach samoobsługowych.

TRANSPORT

DZIAŁANIE I KONSERWACJA



SAFETY INSTRUCTIONS

This marking indicates that this product should not be 
disposed with other household wastes throughout the 
EU.To prevent possible harm to the environment or 
human health from uncontrolled waste disposal,recycle 
it responsibly to promote the sustainable reuse of 
material resources.To return your used device, please use 
the collection systems or contact the retailer where the 
product was purchased. They return and can take this 
product for environmental safe recycling.

Packaging/Old appliance
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

To oznaczenie wskazuje, że produkt nie powinien być utylizowany 
wraz z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec za-
nieczyszczeniu środowiska lub zagrożeniu zdrowia przez niekontrolo-
waną utylizację, poddaj produkt właściwej utylizacji, aby promować 
zrównoważone wykorzystanie zasobów wtórnych. Aby zutylizować 
stare urządzenie, skontaktuj się z odbiorcą odpadów lub sprzedawcą, 
u którego produkt został zakupiony. Mają oni możliwość poddania 
produktu bezpiecznemu procesowi recyklingu.

Pakowanie/Stare urządzenie 



Accessories

Product Description

Transport  

plughole 
Supply hose

cold water

Drain hose 

(

support

optional)

•   The product line chart is for reference only, please refer to real product as 
     standard.

Note!

Owner’s manual

Drum 

Power supply cord

Control panel

Detergent dispenser

Drain pump filter
Door 

Water supply hose

Top cover 

Drain hose

Screw(optional)Rat resistance 
panel(optional)

Spanner assembly
(optional)

INSTALLATION
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INSTALACJA
Opis produktu

Wąż doprowadzający wodę

Podajnik środka piorącego

Drzwiczki

Wąż spustowy

Filtr pompy opróżniającej

Bęben

Przewód zasilający

Panel sterowania 

Pokrywa górna

• Schemat linii produktowej służy wyłącznie do celów poglądowych.  
Jak standard należy traktować faktyczne urządzenie.

Ostrożnie!

Akcesoria

Zatyczka 
transportowa

Wąż 
doprowadzający 

zimną wodę 

Wspornik 
węża 

spustowego 

Instrukcja 
użytkowania 

Panel 
zabezpieczający

przed gryzoniami
 (opcjonalnie)

Zestaw 
z kluczem 

(opcjonalnie)

Śruby 
(Opcjonalnie)



INSTALLATION

Installation 

Before installing the machine, the location characterized  
as follows shall be selected:
1.Rigid, dry, and level surface 
2.Avoid direct sunlight
3.Sufficient ventilation
4.Room temperature is above 0C
5.Keep far away from the heat resources such as coal or gas.

°  

Unpacking the washing machine

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washing machine and remove the base packing.Make sure the small triangle 
    foam is removed with the bottom one together. If not, lay the unit down with side 
    surface, then remove the small foam from the unit bottom manually.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.

Please take the following steps to remove the bolts:
1.Loosen 4 bolts with spanner and then remove them.
2.Cover the hole with transport hole plugs.
3.Keep the transport bolts properly for future use.

Remove transport bolts

•   Stability is important to prevent the product from 
     wandering!
•   Make sure that the product should not stand on 
     the power cord.

Warning!

•  Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be 
    dangerous for children.
•  There is a risk of suffocation ! Keep all packaging 
    well away from children.

Warning!

•   You must  remove the transport bolts from the backside before using the product. 
•   You’ll need the transport  bolts again if you move the product , so make sure  
     you keep them in a safe place.

Warning!

ww

W  20mm>

Installation area
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Instalacja

Miejsce instalacji

Rozpakowanie pralki

Usuń śruby transportowe

Ostrzeżenie!

Ostrzeżenie!

Ostrzeżenie!

• Stabilne ustawienie pralki zapobiegnie jej prze-
mieszczaniu się!
• Upewnij się, że pralka nie stoi na przewodzie zasi-
lającym.

• Materiał opakowania (np. folia, styropian) może być 
niebezpieczny dla dzieci.
• Istnieje ryzyko uduszenia! Wszystkie opakowania 
należy przechowywać z dala od dzieci.

•  Przed uruchomieniem pralki należy usunąć śruby transportowe z jej tylnej  
ściany.
•  Zachowaj śruby w bezpiecznym miejscu - będą potrzebne na wypadek trans-

Przed zainstalowaniem urządzenia wybierz miejsce 
zgodne z poniższym opisem:
1. Twarda, sucha i płaska powierzchnia. Osłonięta przed 
bezpośrednim światłem słonecznym.
3. Odpowiednia wentylacja
4. Temperatura w pomieszczeniu powyżej 0C°
5. Z dala od źródeł ciepła, takich jak węgiel czy gaz

1. Usuń karton i opakowanie styropianowe.
2. Podnieś pralkę i zdejmij opakowanie z podstawy. Upewnij się, że 
małe piankowe trójkąty również zostały usunięte. W przeciwnym 
razie połóż urządzenie na boku i usuń je ręcznie.
3. Usuń taśmę zabezpieczającą przewód zasilający i wąż spustowy.
4. Wyjmij wąż dopływowy z bębna.

Aby usunąć śruby, wykonaj następujące czynności:
1. Poluzuj 4 śruby za pomocą klucza i wyciągnij je.
2. Zaślep otwór zatyczkami.
3. Zachowaj śruby do wykorzystania w przyszłości.



INSTALLATION

Remove transport bolts

•   You must  remove the transport bolts from the backside before using the product. 
Warning!！

Loosen the 4 transport 
bolts with a spanner.

Remove the bolts 
including the rubber 
parts and keep them for 
future use.

Close the holes using 
the cover caps.

Levelling the washing machine

•   The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.
Warning!！

1. Loosen the lock nut.
2. Turn the foot until it reaches the floor.
3. Adjust the legs and lock the nuts with a
spanner. Make sure the machine is level and
steady.

 Connect the water supply hose

To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter
• Do not kink, crush or modify water inlet hose.

Warning!！

Connect the water  supply 
hose to the water inlet valve 
and a water tap with cold 
water as indicated.

 
 •  Connect manually, do not use tools. Check if the connections are tight.

Note!
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Usuń śruby transportowe

Poziomowanie pralki

Podłącz wąż doprowadzający wodę.

Ostrzeżenie!

Ostrzeżenie!

Ostrożnie!

Ostrzeżenie!

•  Przed uruchomieniem pralki należy usunąć śruby transportowe z jej tylnej ściany.

Dokładnie stosuj się do instrukcji zawartych w tym rozdziale, aby zapobiec wyciekom wody i uszkodzeniom 
pralki. 
• Nie zaginaj, nie łam ani nie modyfikuj węża doprowadzającego wodę.

• Podłącz ręcznie, a nie za pomocą narzędzi. Sprawdź, czy podłączenia są szczelne.

•  Nakrętki kontrujące na wszystkich czterech nóżkach muszą być mocno przykręcone do obudowy.

Poluzuj 4 śruby  
za pomocą klucza.

Wyciągnij śruby 
razem z gumowymi 

zaślepkami i zachowaj 

Zaślep otwory
zatyczkami.

1. Poluzuj nakrętkę kontrującą.
2. Obracaj nóżkę dopóki nie dotknie ona podłogi.
3. Wyreguluj nóżki i zablokuj nakrętki za pomocą klucza. 
Upewnij się, że pralka jest stabilna

Podłącz wąż doprowadzający 
wodę do zaworu wlotowego 
wody i zwykłego kranu z zimną 
wodą zgodnie ze wskazówkami.



INSTALLATION

Warning!

Drain Hose

There are two ways to place the end of drain hose:
1.Put it into the drain port. 2.Connect it to the branch drain pipe of 

   the trough.

•
•   If drain hose is too long, do not force it into washing machine as it will cause 
     abnormal noises.

   When installing drain hose, fix it properly with a rope. 

 •  
 • Position drain hose properly ,otherwise damage might result of water leakage.

Do not kink or protract the drain hose.
  

Drain port

M
in

.6
0c

m

10
0c

m
M

ax
.

Trough

Hose Retainer

Bin d

Max.100cm
Min.60cm

M
in

.6
0c

m
M

ax
.1

00
cm

 If the machine has 
 
•  drain hose support, please install it like the following .

Warning!

Note!
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Wąż spustowy
Ostrzeżenie!

•  Nie zaginaj ani nie rozciągaj węża.
•  Umieścić wąż spustowy prawidłowo, inaczej wyciek wody może uszkodzić pralkę

Wąż spustowy można zamocować na dwa sposoby:
1. Włóż wąż do odpływu.  2.  Podłącz go do odgałęzienia rury odpływowej

Ostrzeżenie!
• Instalując wąż spustowy, zamocuj go prawidłowo za pomocą sznurka.
• Jeśli wąż jest zbyt długi, nie wciskaj go na siłę do pralki - spowoduje to wydawanie 
nietypowych hałasów.

Ostrożnie!
• Jeśli urządzenie jest wyposażone we wspornik węża spustowego, zainstaluj go w następujący sposób.



INSTALLATION

Levelling the washing machine

•   Check with the gradienter if the machine placement is balanced and steady.
•   If there is no gradienter, check the balance as per the following method.

Warning!

b

a

c Front Cover

Control Panel

Top Cover

1.If it’s balanced from left to right.
• Take a long stick, and tie a rope at the end of it. 
Bind a heavy object at the end of the rope.
•  Hang the rope from the top cover of the 
machine. Adjust the legs till the difference 
between ‘a’ and ‘b’ is less than 1cm.

  

2.If it’s balanced from front to back

• Put the stick at the middle of the control panel, and hang the rope in front of the 
machine.
• Keep 10cm away from the rope end to the control panel edge. Adjust the legs till 
‘c’ is  3.5~4.5cm (‘c’ is the distance from rope to bottom of front cover ).
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Poziomowanie pralki

1. Wypoziomowanie boczne 

2. Wypoziomowanie frontowe

Ostrzeżenie!
• Sprawdź za pomocą poziomicy, czy pralka ustawiona jest równo i stabilne.
• W przypadku braku poziomicy postępuj zgodnie z poniższą metodą.

• Weź długi kij i przywiąż do jego końca sznurek.  
Do drugiego końca liny przywiąż ciężki przedmiot.
• Przyłóż kij do górnej pokrywy pralki tak, by sznu-
rek zwisał wzdłuż jej boku. Wyreguluj ustawienie 
nóg tak, aby różnica między „a” i „b” była mniejsza 
niż 1 cm.

• Przyłóż kij na wysokości środka panelu sterowania tak, by sznurek zwisał przed pralką.
• Sznurek powinien zwisać 10 cm od panelu sterowania. Wyreguluj nóżki tak, aby „c”  
wynosiło 3,5-4,5 cm („c” to odległość od sznurka do przodu pralki).

Pokrywa górna

Panel sterowania 

Front



Quick Start

    •  Before washing, please make sure the washing machine is installed properly.
    •  Your appliance was thoroughly checked before it left the factory. To remove 
        any residual water and to neutralize potential odors, it’s recommended to 
        clean your appliance before first use. For this reason, start the Cotton program 
        at 90°C without laundry and detergent.

Caution!

It’s recommended to calibrate the washing machine, so that provide the best 
performance.
The appliance is able to detect the amount of laundry loaded. This function is 
optimizing the product performance by minimizing energy and water 
consumption, saving you money and time. For this reason it’s recommended to 
calibrate the appliance for best use.
1- Remove all accessories from the drum and close the door;
2- Insert the mains plug to the socket;
3- Switch on the washing machine and press “Spin” and “Soil level” 
     simultaneously for 3 second until “t20” is displayed;
4- Press [       ] to start the appliance and wait till “****” is displayed.

Calibration

OPERATIONS
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Szybkie uruchomienie

Uwaga!

Kalibracja

• Przed praniem upewnij się, że pralka została prawidłowo zainstalowana.
• Twoje urządzenie zostało dokładnie sprawdzone przed opuszczeniem fabryki.  
Aby usunąć resztki wody i zneutralizować potencjalne zapachy, zaleca się wyczysz-
czenie pralki przed pierwszym użyciem. Należy uruchomić program Bawełna w tem-
peraturze 90°C bez odzieży i środków piorących.

Zaleca się kalibrację pralki, aby zapewnić najlepszą wydajność.
Urządzenie jest w stanie wykryć ilość załadowanego prania. Funkcja ta optymalizuje 
wydajność urządzenia, minimalizując zużycie energii i wody, tym samym oszczędzając 
pieniądze i czas. Z tego powodu zaleca się kalibrację urządzenia w celu zapewnienia 
jak najlepszych wyników
1- Wyjmij wszystkie akcesoria z bębna i zamknij drzwiczki;
2- Włóż wtyczkę do gniazdka;
3- Włącz pralkę, wciskając jednocześnie przycisk „Wirowanie” i „Poziom zabrudzenia” 
przez 3 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się „t20”;
4- Naciśnij [  ], aby uruchomić urządzenie i poczekaj, aż wyświetli się „****”.



2. Washing

Buzzer beep and “End” on display.

3. After Washing

1. Before Washing

Open tap Load Close doorPlug in Add detergent 

•  Detergent need to be added in compartment I if the pre-wash function is 
   selected.

1 2 3 4

Note!

earth 

terminal

5

          
       

Main wash           
       

Prewash  Softener

Power On Select Programme Select function
or default 

Start up

1 2 3 4

•  If default is selected, step 3 can be skipped.

Note!

OPERATIONS
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1. Przed praniem

Podłącz

Podłącz

Sygnał dźwiękowy i komunikat „End” na wyświetlaczu.

Wybierz 
program

Wybierz funkcję  
lub pozostaw  

ustawienia domyślne 

Uruchom

Odkręć kran Załaduj Zamknij 
drzwiczki

Dodaj środek 
piorący 

2. Pranie

3. Po praniu

Ostrożnie!

Ostrożnie!

• Jeśli wybrana została funkcja prania wstępnego, dodaj środek piorą-
cy do komory ‚I’ 

• Jeśli wybrane zostały ustawienia domyślne, krok 3 można pominąć.



    
• Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked 
in, or dabbed with combustible or explosive substances like wax, oil, paint, 
gasoline, alcohol, kerosene, and other flammable materials.
• Washing single clothes items may easily create big eccentricity and cause 
alarm due to unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more 
laundry items to the wash so that spin can be done smoothly.
      

    

•   The ambient temperature of the washing machine should be 5-40°C. If used under 
0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is 
installed under freezing conditions, it should be transferred to normal ambient 
temperature to ensure the water supply hose and drain hose can unfreeze before 
use.
•   Please check your laundry care labels and the detergent use instructions before 
wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine 
washing properly.

Tie together long textile 
strips and belts, close zips
and button

Take all items out of the 
pockets

Put small items into a 
laundry bag

 Check the care label

Before Each Washing 

Turn easy-pilling and
long-pile fabric inside out

Sort laundry according to 
color and textile type

Warning!！

1 2 3

4 5 6

OPERATIONS
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Przed każdym praniem

• Warunki pracy pralki powinny mieścić się w zakresie 5-40°C. Praca w temperaturze 
poniżej 0°C może uszkodzić zawór wlotowy i układ spustowy. Jeśli urządzenie nara-
żone będzie na temperaturę poniżej 0°C, przed użyciem należy przenieść je do po-
mieszczenia o temperaturze pokojowej, by upewnić się, że w wężu doprowadzającym 
wodę i wężu spustowym nie znajduje się lód.
• Przed rozpoczęciem prania sprawdź etykiety i zalecenia dotyczące stosowania 
środka piorącego. Używaj niepieniących się środków lub środków o obniżonym pie-
nieniu, odpowiednich do pralek.

Sprawdź etykietę

Zwiąż ze sobą długie 
paski materiałów, zapnij 

suwaki i guziki

Sortuj pranie według 
koloru i rodzaju tkanin

Włóż nieduże ubrania 
do worka na pranie

Opróżnij kieszenie 

Wywróć ubrania pylące 
i o dłuższym włosiu  

na lewą stronę

Ostrzeżenie!
• Zabronione jest pranie i suszenie ubrań, które zostały zmoczone lub poplamione 
substancjami palnymi lub wybuchowymi, takimi jak wosk, olej, farba, benzyna, alkohol, 
nafta i innymi łatwopalnymi materiałami.
• Pranie pojedynczych ubrań może wywołać alarm z powodu nierównomiernego 
obciążenia. Dlatego też zaleca się dołożenie jednej lub dwóch rzeczy, aby wirowanie 
mogło przebiegać płynnie.
• W przypadku braku poziomicy postępuj zgodnie z poniższą metodą.



Detergent Dispenser

•   As for the agglomerated or ropy detergent or additive, before they are 
     poured into the detergent box, it is suggested to use some water for 
     dilution to prevent the inlet of detergent box from being blocked and 
     overflowing while filling water.
•   Please choose suitable type of detergent for the various washing 
     temperature to get the best washing performance with less water and 
     energy consumption.

Note!

OPERATIONS

       

Programme
COTTON

ECO 40-60

WASH 45’

BEDLINEN

SPIN ONLY

DRUM CLEAN

  Means must           Means optional ○　

Programme
ANTI-ALLERGY

MIX

WOOL

COLOR CARE

QUICK 12’

          

          

Pre wash detergent     
          Main wash detergent

Softener 
II

I

Pull out the dispenser

Caution!
•   Detergent only need to be added in "case I “after selecting pre-washing  
     for machines with this function.
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Podajnik środka piorącego

Środek do prania wstępnego
Środek do prania głównego
Zmiękczacz

Wysuń szufladkę podajnika

Wymagane                  Opcjonalne

Program
Bawełna
Eco 40-60
Pranie 45’
Pościel
Wirowanie 
Czyszczenie bębna

Program 
Antyalergiczny’
Mieszane
Wełna
Ochrona kolorów
Szybki 12’

Uwaga!

Ostrożnie!

• Środek piorący należy dodać tylko do „pojemnika I” po wybraniu prania 
wstępnego, jeśli model posiada taką funkcję.

• W przypadku gęstych środków i dodatków, przed wlaniem do dozownika 
zaleca się dolanie odrobiny wody w celu ich rozcieńczenia, aby zapobiec za-
blokowaniu wlotu i przelaniu podczas napełniania.
• Dobierz odpowiedni typ środka do temperatury prania, aby uzyskać najlep-
szą wydajność prania przy mniejszym zużyciu wody i energii



Detergent Recommendation

Agglomerating or ropy detergent or additive can be diluted in some 
   water before pouring it into the detergent dispenser, to avoid its inlet to 
   get blocked and thus cause a water overflow.
• Please choose the suitable type of detergent to get a maximum of 
   washing performance and a minimum of water and energy consumption.
• To achieve the best cleaning result a proper detergent dosing is important.
• Use a reduced detergent amount if the drum is not filled completely.
• Always adjust the amount of detergent to the water hardness, if your tap 
   water is soft, use less detergent.
• Dose according to how dirty your laundry is, less dirty clothes require less 
   detergent.
• Highly concentrated (compact detergent) requires particularly accurate 
   dosing.

Following symptoms are a sign of detergent overdosing:
- heavy foam formation
- poor washing and rinsing result

Following symptoms are a sign of detergent underdosing:
- laundry turns grey
- built-up of limescale deposits on the drum, the heating element and/or the 
  laundry

• 
Note!

Recommended washing 
detergent

Heavy-duty detergent with 
bleaching agents and 
optical brighteners

Colour detergent without 
bleaching agent and optical 
brighteners

Color or mild detergent 
without optical brighteners

Mild washing detergent

Special wool detergent

Washing 
temp.

40 / 60 / 90

20 / 30 / 40

20 / 30 / 40

20 / 30

20 / 30 / 40

Type of laundry and textile

White laundry made from 
boil-proof cotton or linen

Coloured laundry made 
from cotton or linen

Coloured laundry made 
from easy care fibres or 
synthetic materials
Delicate textiles, silk, 
viscose

Wool

OPERATIONS
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Cotton,
ECO 40-60,Mix

Wash cycles

Cotton,
ECO 40-60,Mix

Delicate

Wool

Color Care

DZIAŁANIE

Ostrożnie!
• W przypadku gęstych środków i dodatków, przed wlaniem do podajnika 
zaleca się dolanie odrobiny wody w celu ich rozcieńczenia, aby zapobiec za-
blokowaniu wlotu i przelaniu podczas napełniania.
• Dobierz odpowiedni typ środka do temperatury prania, aby uzyskać najlep-
szą wydajność prania przy mniejszym zużyciu wody i energii.
• Aby osiągnąć najlepszy efekt czyszczenia, należy odpowiednio dozować 
środek piorący.
• Jeśli bęben nie jest całkowicie zapełniony, użyj mniejszej ilości środka.
• Dostosuj ilość środka piorącego do twardości wody - jeśli woda z kranu jest 
miękka, użyj mniej środka.
• Dawkuj środek piorący według stopnia zabrudzenia prania - mniej zabru-
dzone ubrania wymagają mniej środka.
• Silnie skoncentrowany (zagęszczony środek piorący) wymaga szczególnie 
dokładnego dozowania.

Następujące objawy są oznaką przedawkowania środka piorącego:
- tworzenie się silnej piany
- niezadowalający efekt prania i płukania

Następujące objawy są oznaką niedoboru detergentu:
- poszarzenie tkanin
- nagromadzenie osadu z kamienia na bębnie, grzałce i/lub praniu

Zalecenie dotyczące środków piorących
Zalecany środek piorący 

Wysoko wydajny środek 
piorący z wybielaczem  
i rozjaśniaczem optycznym

Środek piorący do kolorów 
bez wybielaczy i rozjaśniaczy 
optycznych

Łagodny środek piorący lub 
do kolorów bez rozjaśniaczy 
optycznych.

Łagodny środek piorący
Specjalny środek piorący  
do wełny

Program prania 

Bawełna, ECO  
40-60, Mieszane  

Bawełna,  
ECO 40-60,  
Mieszane 

Ochrona kolorów

Delikatny

Wełna

Rodzaj prania i tkaniny

Tkaniny białe wykonane  
z odpornej na zagotowanie 
bawełny lub lnu

Tkaniny kolorowe z bawełny 
lub lnu

Tkaniny kolorowe z włókien 
łatwych w pielęgnacji lub 
materiałów syntetycznych
Delikatne tkaniny, jedwab, 
wiskoza  

Wełna

Temperatura 
prania



Control Panel 

Wł/Wył
Włącz i wyłącz pralkę.

Start/Pauza
Naciśnij przycisk, aby rozpocząć 
lub wstrzymać cykl prania.
Programy
Dostępne w zależności od rodzaju 
prania.

Opcja
Pozwala na wybranie dodatkowych 
funkcji. Wybór zostaje podświetlony.

11

3

12

4

Ekran
Ekran wyświetla ustawienia, szacowany pozostały czas pracy, opcje i komunikaty 
o stanie pralki. Wyświetlacz pozostanie włączony przez cały czas pracy pralki.

5
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ANTI-ALLERGY

BEDLINEN

Pranie wstępne

Pranie

Płukanie

Wirowanie

Uzupełnij
Zabezpieczenie przed dziećmi 
- Blokada drzwi - Pranie wstępne 
- Opóźnienie zakończenia 

A

B

C

D

E

F

F

A

G

B C D E

Czas prania   Opóźnienie zakończenia       Błąd    Koniec

           

G
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PAMIĘĆ

SZYBKI 12'

OCHRONA 
KOLORÓW

WEŁNA

MIESZANE

ANTYALERGICZNY

ECO 40-60

BAWEŁNA

PRANIE 45'

POŚCIEL

WIROWANIE

CZYSZCZENIE 
BĘBNA

OPÓŹNIENIE 
ZAKOŃCZENIA

SZYBKIE 
PRANIE

PRANIE 
WSTĘPNE

TEMP.

WIROWANIE

PŁUKANIE

POZIOM 
ZABRUDZENIA

PRZYTRZYMAJ 
PRZEZ 3 SEK. 

ABY UZUPEŁNIĆ

DZIAŁANIE
Panel sterowania



Programme

Washing Programmes Table

      maybe different  with the parameters in above mentioned table.
•   The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters 

Note!

OPERATIONS

       Default Time 

8.0 9.0

ECO 40-60

COTTON

WASH 45’

BEDLINEN

SPIN ONLY

DRUM CLEAN

ANTI-ALLERGY

MIX

WOOL

COLOR CARE

QUICK 12’

Load(Kg)

8.0 9.0

8.0

8.0

2.0

5.0

8.0

-

4.0

8.0

2.0

4.0

0.5

9.0

9.0

2.0

6.0

9.0

-

4.5

9.0

2.0

4.5

0.5

3:48

3:39

0:45

1:48

0:12

1:18

4:31

1:10

1:07

3:47

0:12

Model: MFT80-S1403BP/C25E-EU(NB);MFT90-S1403B/C25EP-EU(NB)
           

 

3:38

3:39

0:45

1:48

0:12

1:18

4:31

1:10

1:07

3:47

0:12

     The EU energy efficiency class is: B
     Energy test program: ECO 40-60. Other as the default
     Half load for 8.0/9.0Kg machine:4.0Kg/4.5Kg.
     Quarter load for 8.0Kg/9.0Kg machine:2.0Kg/2.5Kg.
  

•   Concerning to Regulation(EU) 2019/2023,
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DZIAŁANIE
Tabela programów prania

Program

Eco 40-60

Bawełna

Pranie 45’

Pościel
Wirowanie

Czyszczenie bębna

Antyalergiczny

Mieszane

Wełna
Ochrona kolorów

Szybki 12’

Ładunek (kg) Domyślny czas

• W odniesieniu do rozporządzenia (UE) 2019/2023, 
 Klasa efektywności energetycznej UE: B
  Program testowania zużycia energii: ECO 40-60. Pozostałe ustawienie 

domyślne Połowa ładunku dla urządzenia 8,0/9,0 kg: 4,0 kg/4,5 kg. 
 Ćwierć ładunku dla urządzenia 8,0 kg/9,0 kg: 2,0 kg/2,5 kg.

Ostrożnie!
• Wartości przedstawione w tej tabeli służą jedynie do celów poglądowych: 
Wartości rzeczywiste mogą różnić się od przedstawionych.



Programmes 

•   The above data is for reference only, and the data may change due to different 
     actual use conditions.
•   The valves given for programmes other than the ECO 40-60 programme 
     are indicative only.
•   Concerning to EN 60456:2016/prA2019 With (EU)2019/2014, (EU)2019/2023,
     The EU energy efficiency class is: B
     Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.
     Half load for 9.0Kg machine:4.5Kg.
     Quarter load for 9.0Kg machine:2.5Kg.

OPERATIONS
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Cykl

Eco 40-60

Ochrona kolorów

Bawełna (60°C)
Mieszane

Szybki 12'

Pościel
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DZIAŁANIE
Programy

• Powyższe dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmia-
nie ze względu na różne rzeczywiste warunki użytkowania.
• Zawory podane dla programów innych niż ECO 40-60 mają wyłącznie 
charakter orientacyjny.
• W odniesieniu do EN 60456:2016/prA2019 Z (EU)2019/2014, 
(EU)2019/2023, 
• Klasa efektywności energetycznej UE: B
Program testowania zużycia energii: ECO 40-60. Pozostałe ustawienie do-
myślne. Połowa ładunku dla urządzenia 9,0 kg: 4,5 kg.
Ćwierć ładunku dla urządzenia 9,0 kg: 2,5 kg.



1) The highest temperature reached by the laundry in the wash cycle for at least 5 
minutes.
2) Residual moisture after the wash cycle in water content percent and the spin 
speed at which this was achieved.
3) The ECO 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry 
declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. This 
programme is used to assess the compliance with the regulation (EU) 2019/2023.

The most efficient programmes in terms of energy consumption are gen erally 
those that perform at lower temperatures and longer duration.

Loading the household washing machine up to the capacity indicated for the 
respective programmes will contribute to energy and water savings.

Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the 
higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the 
lower the remaining moisture content.

Caution!
•  If there is any break in the power supply while the machine is operating, a 
    special memory stores the selected programme. The machine will continue 
    the programme when the power supply is re-established.

OPERATIONS
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DZIAŁANIE

1) Najwyższa temperatura, którą pralka może osiągnąć podczas cyklu prania przez 
co najmniej 5 minut.
2) Wilgotność resztkowa po cyklu prania wyrażona w procentowej zawartości 
wody oraz prędkość wirowania, przy której zostało to osiągnięte.
3) Program ECO 40-60 umożliwia pranie normalnie zabrudzonej odzieży baweł-
nianej przeznaczonej do prania w temperaturze 40°C lub 60°C razem w tym sa-
mym cyklu. Służy on do oceny zgodności z rozporządzeniem (UE) 2019/2023.

Najbardziej wydajne programy pod względem zużycia energii to zazwyczaj te, któ-
re działają w niższych temperaturach i mają dłuższy czas pracy.

Załadowanie pralki domowej do pojemności wskazanej dla odpowiednich progra-
mów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

Prędkość wirowania ma wpływ na hałas i poziom wilgotności resztkowej: im wyż-
sza prędkość wirowania w fazie wirowania, tym wyższy poziom hałasu i niższa za-
wartość wilgotności resztkowej

Uwaga!
W przypadku przerwy w dostawie prądu podczas pracy pralki, wybrany pro-
gram zostanie zapisany w pamięci urządzenia. Pralka wznowi program po 
przywróceniu zasilania.
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Programmes 
Programmes are available according to the laundry type.

OPERATIONS

The wool wash cycle of this machine has been approved by The Woolmark
Company for the washing of machine washable wool products provided that the
products are washed according to the instructions on the garment label and those
issued by the manufacturer of this washing machine.
M1709:MFT90-S1403BP/C25E-**

QUICK 12'                          

WOOL                              Hand or machine washable wool or richwool textiles Especially
gentle wash programme to prevent shrinkage longer programme 
pauses textiles rest in wash liquor

  -    .  

    ,  

 (     ).

MIX                          Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.

                     COTTON                                 Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.

ECO 40-60                           Default 40℃,not selectable,suitabale for laundry washing at 
about 40℃-60℃.

SPIN ONLY                         Extra spin with selectable spin speed     .

BABY CARE                            Washing the baby’s clothes,  it can make the baby's wear cleaner  
and make the rinse performance better to protect the baby skin.
(T03:Baby Care programme select method : first select Anti-Allergy
programme, then select [fast wash]) 

COLOR CARE                         Washing brightly colored clothes, it can protect the colors better.

WASH 45'          

This procedure is suitable for washing few and not very dirty clothes 
quickly.

This programme is suitable for washing  not very dirty clothes, save 
more energy and washing  .

MEMORY Press [Temp.] and [Spin] 3sec. for my cycle to memory the 
procedure. The default my cycle is cotton.

BEDLINEN This program is specially designed for washing Bedlinen.

DRUM CLEAN This program is specially set in this machine to clean the drum 
and tube. It applies 90°C high temperature sterilization to make 
the clothes washing more green. When this procedure is 
performed, the clothes or other washing cannot be added. When 
proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel 
cleaning effect will be better. The customer can use this 
procedure regularly according to theneed.

ANTI-ALLERGY This program applies 60  high temperature sterilization to make 

the clothes washing more clean .to achieve the anti-allergy effect.

℃
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Programy

Program dostępne w zależności o rodzaju prania.

Program do prania rzeczy wełnianych uzyskał akceptację firmy Woolmark jako 
program bezpieczny dla ubrań wełnianych przeznaczonych do prania w pralce, 
pod warunkiem, że są one prane zgodnie z instrukcjami na metce oraz instrukcjami 
producenta tej pralki. M1709:MFT90-S1403BP/C25E-**

Materiały odporne na zużycie, wykonane z bawełny lub lnu.

Mieszany ładunek składający się ubrań bawełnianych i syntetycznych.

Program do prania ubranek dziecięcych. Czyści i płucze zapew-
niając ochronę skóry dziecka. (T03: Aby wybrać program Baby 
Care, najpierw włącz program antyalergiczny, a następnie wy-
bierz [Szybkie pranie])

Pranie jasnych kolorów ze szczególną ochroną barw.

Domyślnie 40℃, bez możliwości wyboru, odpowiedni do prania 
w temperaturze około 40℃-60℃.

Naciśnij i przytrzymaj [Temp.] i [Wirowanie] przez 3 sek. aby za-
pisać program w pamięci. Domyślny program to bawełna.

Program odpowiedni do średnio zabrudzonych ubrań, oszczędza 
energię.

Program przeznaczony do prania pościeli.

Pranie w temp. 60 ℃ , sterylizuje materiały, aby uzyskać lepszy 
efekt antyalergiczny.

Program odpowiedni do szybkiego prania niewielkiej ilości nie-
zbyt zabrudzonych ubrań.

Ręczne lub maszynowe pranie ubrań wełnianych lub z dużą do-
mieszką wełny. Szczególnie delikatny program prania zapobie-
gający kurczeniu, dłuższe pauzy w cyklu (materiał odpoczywa  
w środku).

Dodatkowe wirowanie z możliwością regulacji prędkości wirowania.

Program przeznaczony do czyszczenia bębna i węży. Nagrzewa 
wodę do 90C by zwiększyć ekologiczność prania. Podczas trwania 
tego programu zabrania się wkładania do bębna ubrań. Dodanie 
odpowiedniej ilości wybielacza poprawi skuteczność czyszczenia 
bębna.  Można korzystać z tego programu regularnie w zależności od 
potrzeb.

BAWEŁNA
BABY CARE

MIESZANE
OCHRONA KOLORÓW

ECO 40-60

PAMIĘĆ

PRANIE 45’

SZYBKI 12’

WIROWANIE
WEŁNA

POŚCIEL
CZYSZCZENIE BĘBNA

ANTYALERGICZNY
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Option

Temp.
When needed, the washing temperature can be adjusted by pressing the 
temperature button in the following steps:  
Cold - 20°C- 30°C- 40°C - 60°C - 90°C.

–

40

30

40

--

90

60

40

40

20

Zimna woda

1400

1400

1400

800

1000

1000

--

800

1000

600

1000

800

OPERATIONS
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Cykl

Eco 40-60

Bawełna

Pranie 45'

Pościel

Wirowanie

Czyszczenie bębna

Antyalergiczny

Mieszane

Wełna

Ochrona kolorów

Szybki 12'

Domyślna 
temp. (℃)

Domyślna prędkość 
wirowania (obr./min.)  

Dodatkowe 
funkcje

DZIAŁANIE
Opcje

Tabela pokazuje jakie opcje do regulacji oferują poszczególne cykle. Jeśli regulacja nie jest 
możliwa dla cyklu.

W razie potrzeby temperaturę prania można regulować, naciskając przycisk 
temperatury w następującej kolejności: 
Zimna woda - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.
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OPERATIONS

PREWASH
The Prewash function can get an extra wash before main wash,it is suitable for
washing the dust rises to surface of the clothes;You need to put detergent into
the Case (I) when select it.

RINSE
The laundry will undergo extra rinse once after you select it. 

FAST WASH
The function can decrease the washing time.

SOIL LEVEL
It is suitable for different level of soil( from light to extra) .

Reload
This operation can be executed during the washing progress. When the drum is 
still rolling and there is large amount of water with high temperature in the drum. 
The state is unsafe and the door cannot be opened forcefully. To press 
[Start/Pause] for 3 sec. to reload, and start the clothes adding in the midway 
function. Please follow the steps as bellow: 
1.Wait until the drum stops rotation.        
2.The door lock is unlocked.
3.Close the door when the clothes are reloaded and press the [Start/Pause] button.

Start/PauseP 3sress[Start/Pause] ec. Reload the clothes  
 

•  Don't use the Reload function when the water level over the edge of the 
    inner tub or the temperature is higher.

 

Caution!

Mute the buzzer
Press the [DELAY END] and [FAST WASH] button for 3sec.,the buzzer is mute.
To act the buzzer function, press the  button again for 3 seconds. The setting  
will be kept until the next reset.

•  After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any 
more.  

Caution!
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PRANIE WSTĘPNE
Funkcja prania wstępnego pozwala na wykonanie prania, który wyciągnie zabrudze-
nia na powierzchnię tkanin przed praniem głównym; po wybraniu tej funkcji należy 
wlać środek piorący do komory (I)

PŁUKANIE
Po wybraniu tej funkcji pranie zostanie dodatkowo wypłukane.

SZYBKIE PRANIE
Funkcja skracająca czas prania.

POZIOM ZABRUDZENIA. Funkcja pozwala na dopasowanie do stopnia zabrudzenia 
ubrań (od lekkiego do ekstra).

Opcja uzupełnienia
Czynność można wykonać w trakcie prania, kiedy bęben wciąż się obraca i znajduje się  
w nim duża ilość gorącej wody. Czynność ta jest niebezpieczna a podczas jej wykonywania 
nie wolno otwierać drzwiczek przy użyciu siły.
Wciśnij [Start/Pauza] przez 3 sek. by załadować ubrania ponownie bez przerywania pro-
gramu.
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Poczekaj, aż bęben zatrzyma się.
2. Drzwi zostaną odblokowane
3. Zamknij drzwi po ponownym załadowaniu ubrań i naciśnij przycisk [Start/Pauza].

Wyciszenie sygnału
 Naciśnij przycisk [OPÓŹNIENIE ZAKOŃCZENIA] i [SZYBKIE PRANIE] przez 3 sekundy, 
aby sygnał dźwiękowy został wyciszony. Wciśnij przycisk w ten sam sposób, aby ponownie 
aktywować sygnał Ustawienie zostanie zachowane do kolejnego resetu.

Wciśnij [Start/Pauza] przez 3 sek. Dołóż ubrania Start/Pauza

Uwaga!

Uwaga!

Nie używaj funkcji Uzupełniania, gdy poziom wody przekracza wysokość we-
wnętrznego korytka lub temperatura jest zbyt wysoka.

Po wyciszeniu sygnału dźwiękowego, alarm nie będzie wydawać dźwięków.
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Spin Speed
When needed, the spinning speed can be adjusted pressing the Speed button in the 
following steps: 1400：0-600-800-1000-1200-1400

Spin

DELAY END
Set the Delay function:
1. Select a programme
2.Press the Delay End  button to choose the time(the delaying end time is 1-24 H.) 
3.Press [Start/Pause] to commence the delay operation

Choose the Programme StartOn/Off Setting time

Delay
End

[ ]/[ ]

[On/Off]  

Cancel the Delay function: 
Press the DELAY END DELAY  button until the display be 0H.It should be pressed 
before starting the programme. If the programme already started, should press the 

 button to reset the programme.

Caution!
•  If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special 
    memory stores the selected programme and when the power is restarted, press the 
    [Start/Pause]button the program will continue(some machines   you can directly 
     run the previous program without pressing  [Start/Pause] button  ).

MEMORY
Memorizes the frequently used program.
Select program and options and Press [TEMP.] and [SPIN] 3 sec. to memorize the 
selected settings.The default is ECO 40-60

•  Press the two buttons 3 sec. to cancel the function.
•  The “CHILD LOCK” will lock all buttons except ON/OFF .
•  Cut off the power supply , the kid’s protection is to be released.
 

[ ]
 

Caution!

OPERATIONS

Child Lock
To avoid mis operation by children. 

Press RINSE] and [SOIL LEVEL]
3 sec. till buzzer beep.

[

RINSE SOIL LEVEL

On/Off Start/Pause
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Szybkość wirowania
W razie potrzeby prędkość wirowania można regulować, wciskając przycisk Prędkość w na-
stępującej kolejności: 1400℃0-600-800-1000-1200-1400

OPÓŹNIENIE ZAKOŃCZENIA
Ustaw funkcję opóźnienia:
1. Wybierz program
2. Naciśnij przycisk Opóźnienie zakończenia w celu określenia czasu (pranie można opóźnić 
w zakresie 1-24 godz.)
3. Naciśnij przycisk [Start/Pauza], aby uruchomić funkcję

Anulowanie funkcji opóźnienia:
Naciskaj przycisk [OPÓŹNIENIE ZAKOŃCZENIA]/[OPÓŹNIENIE], do momentu wyświetlenia się 
0H. Należy go nacisnąć przed uruchomieniem programu. Jeśli program już się rozpoczął, wciśnij 
przycisk [On/Off], aby go zresetować.

PAMIĘĆ
Zapamiętuje często używany program.
Wybierz program i opcje, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk [TEMP.] i [SPIN] przez 3 sek. 
aby zapamiętać wybrane ustawienia. Ustawienie domyślne to program ECO 40-60

Zabezpieczenie przed dziećmi
Aby zapobiec zmianie ustawień przez dzieci.

Włącz/Wyłącz

Wł/Wył Start/Pauza Wciśnij [PŁUKANIE] i [POZIOM ZABRUDZENIA] 
na 3 sek. do usłyszenia sygnału.

Wybierz program Ustaw czas Start

Uwaga!

Uwaga!

Jeśli w trakcie prania, dojdzie do przerwania zasilania, specjalna pamięć pralki zachowa wy-
konywany program i umożliwi kontynuowanie go po przywróceniu zasilania po wciśnięciu 
przycisku [Start/Pauza] (niektóre modele mogą przywrócić program automatycznie)

• Naciśnij oba przyciski przez 3 sek. aby anulować funkcję.
• „BLOKADA PRZED DZIEĆMI” zablokuje wszystkie przyciski z wyjątkiem [ ON/OFF ].
• Odłącz zasilanie, aby zabezpieczenie przed dziećmi mogło zostać aktywowane.
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• Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and 
   maintenance.

      Cleaning the Cabinet

      Cleaning the Drum

•  Keep any laundry away from the machine while cleaning the drum.

      Cleaning the Door Seal and Glass

Warning!！

Note!

Cleaning and Care

Any rust stains left inside the drum by metal articles must be removed immediately 
using chlorine-free detergents. Never use steel wool for cleaning the drum!

Proper maintenance on the washing machine can extend its 
working life. The surface can be cleaned with diluted 
non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is 
any water overflow, use a cloth to wipe it off immediately.
Never use sharp items to clean the appliance.

MAINTENANCES

Caution!
•  Never use abrasive or caustic agents. formic acids or its diluted solvents or 

    similar substances, like alcohol or chemical products.

Wipe the glass and seal after each wash 
to remove lint and stains. If lint builds up it 
can cause leakages.
Remove any coins, buttons and other objects 
from the seal after each wash.
Clean the Door Seal and Glass every month to 
ensure the normal operation of the appliance.
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KONSERWACJA
Czyszczenie i pielęgnacja

Uwaga!

Ostrzeżenie!

Ostrożnie!

Zabrania się stosowania środków ściernych lub żrących, kwasu mrówkowego oraz jego 
rozpuszczonych odpowiedników, takich jak alkohol czy produkty chemiczne.

Przed czyszczeniem i konserwacją odłącz pralkę od zasilania i zakręć kran.

• Trzymaj pranie z dala od pralki podczas czyszczenia bębna.

Czyszczenie obudowy
Właściwa konserwacja pralki może wydłużyć jej żywotność. Po-
wierzchnię obudowy można czyścić za pomocą rozcieńczonego 
detergentu bez środków ściernych, według potrzeb. W przy-
padku przelania się wody należy natychmiast wytrzeć ją ście-
reczką. Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia pralki.

Czyszczenie bębna
Wszelkie plamy rdzy pozostawione wewnątrz bębna przez metalowe przedmioty na-
leży natychmiast usunąć przy użyciu detergentów bez zawartości chloru. Nie wolno 
używać wełny stalowej.

Czyszczenie uszczelki i szyby drzwiczek
Po każdym praniu przetrzyj szybę i uszczelkę, aby 
usunąć plamy i pozostałości materiałów. Nagro-
madzenie się strzępków materiału może spowo-
dować wycieki wody.
Po każdym praniu usuń monety, guziki i inne 
przedmioty spod uszczelki.
Aby zapewnić poprawne działanie pralki, uszczel-
kę oraz drzwiczki należy czyścić raz w miesiącu.
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MAINTENANCES

Cleaning the Inlet Filter

•  Do not use abrasive or caustic agents to clean plastic parts.
•  Clean the detergent dispenser every 3 months to ensure the normal operation of 
    the appliance.

Note!

      Clean The Detergent Dispenser
1.Press down the arrow location on softener cover inside the dispenser drawer.
2.Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
3.Restore the softener cover and push the drawer into position. 

A

Pull out the dispenser 

drawer with press the A

Clean the dispenser 

drawer under water

Clean inside the recess 

with an old toothbrush

Insert the dispenser 

drawer

1 2 3 4

Washing the filter in the water supply hose
1.Close the tap.
2.Remove water supply hose from the tap.
3.clean the filter.
4.Reconnect the water supply hose.

•  Inlet filter must be cleaned if there is  less water.

Washing the filter in washing machine:
1.

2 .Pull out the filter with long nose pliers

3.Use the brush to clean the filter. 
4.Reconnect the inlet pipe.

Screw o ffthe inlet pipe from the backside 
   of the machine.

Note!

1

1

2

2

3

3

4

4

29

KONSERWACJA
Czyszczenie filtra wlotowego

Ostrożnie!
• Filtr wymaga czyszczenia jeśli pralka pobiera zbyt mało wody.

Czyszczenie filtra węża doprowadzające-
go wodę.
1. Zakręć kran.
2. Odkręć wąż.
3. Wyczyść filtr.

Czyszczenie filtra w pralce:
1. Odkręć rurę wlotową z tyłu urządzenia    
2. Wyciągnij filtr szczypcami z długimi 
końcówkami
3. Wyczyść filtr szczoteczką.
4. Podłącz ponownie rurę.

Wyczyść podajnik środka piorącego
1. Naciśnij miejsce oznaczone strzałką na pokrywie zmiękczacza w szufladzie podaj-
nika.
2. Podnieś zacisk i wyjmij pokrywę zmiękczacza i umyj element wodą.
3. Załóż pokrywę na swoje miejsce i wsuń szufladę dozownika

Wysuń szufladkę 
podajnika i wciśnij A

Umyj szufladkę pod 
bieżącą wodą

Wyczyść wnętrze starą 
szczoteczką do zębów

Wsuń szufladę  
na swoje miejsce

Ostrożnie!
Do czyszczenia plastikowych części nie używaj ściernych ani żrących środków.
Podajnik środka piorącego należy czyścić co 3 miesiące, aby zapewnić poprawne 
działanie urządzenia.
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          •   Make sure that filter cap and emergency drain hose are reinstalled properly, filter 
                 cap should be inserted aligning to hole plates otherwise water may leak.
            •   When the appliance is in use and depending on the programme selected there can 

              be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always 
                  wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the 

              filter cap, ensure it is securely re-tightened.

Cleaning The Drain Pump Filter

•  
•  Allow the water to cool down.
•  Unplug the machine to avoid electrical shock before maintenance.
•  Drain pump filter can filter the lints and small foreign matters from the 
    washing. 
•  Clean the filter periodically to ensure the normal operation of washing 
    machine.

Be careful of the hot water!

Open the lower cover cap Pull out the emergency drain 
hose,and take o ffthe hose cap.

Open the filter cap by turning 
to the counter clockwise

Remove extraneous matter

1 2 3

Close the filter cap and the 
lower cover cap.

6

Emergency 

drain hose

After water runs out,reset 
the drain hose

Warning!

Caution!

MAINTENANCES
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Filter cap
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Czyszczenie filtra pompy odpływowej

Otwórz dolną osłonę  

Otwórz zatyczkę filtra,  
obracając wąż w lewą stronę 

Wyciągnij wąż awaryjny  
i zdejmij z niego zatyczkę  

Usuń zbędne przedmioty

Po spuszczeniu wody  
odłóż wąż na miejsce 

Włóż zatyczkę filtra  
i dolną pokrywę.

Ostrzeżenie!
• Uważaj na gorącą wodę!
• Poczekaj, aż woda ostygnie.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz urządzenie, aby uniknąć porażenia prą-
dem.
• Filtr pompy odpływowej zbiera resztki materiału i drobne przedmioty podczas pra-
nia.
• Aby zapewnić poprawne działanie pralki, należy czyścić go regularnie.

Uwaga!
• Upewnij się, że zatyczka filtra i węża awaryjnego zostały prawidłowo założone. Jeśli elementy 
nie będą dopasowane do otworów, może nastąpić wyciek wody.
• Podczas działania pralki i w zależności od wybranego programu, w pompie może znajdować się 
gorąca woda.
• Nie wolno zdejmować pokrywy pompy podczas prania, poczekaj do zakończenia cyklu i opróż-
nienia pralki. Podczas zakładania zatyczki filtra upewnij się, że została dobrze dokręcona.
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      Trouble Shooting
The start of the appliance does not work or it stops during operation.
First try to find a solution to the problem, If not, contact the service centre.

Description Reason Solution

Restart after the door is closed
Check if the clothes is stuck 

Door is not closed properly

Door can’t be 
opened

Washer's safety 
protection design is working

Disconnect the power, restart 
the product

Water leakage
The connection between inlet
 pipe or outlet hose is not tight

Check and fasten water pipes
Check outlet hose

Clean and wipe the detergent 
box 

Abnormal noise 
Check if the fixing (bolts) have 
been removed
Check it’s installed on a solid 
and level floor

Indicator or display 
does not light

Electrical power cord may 
not beplugged in or 
connection may be loose.

Make sure plug fits tightly in 
wall outlet.Check the power 
plug is connected correct.

Washing machine 
cannot start up

Detergent residues 
in the box

Detergent is dampened 
or agglomerated

MAINTENANCES
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    shows other alarm codes again, contact the service.  
After the check, activate the appliance. If the problem occurs or the display    

Note!

Description Reason Solution

Check if the water pressure is 
too low
Straighten the water pipe
Check if the inlet valve filter is blocked

Check if the drain hose is blocked

Water injecting 
problem while 
washing 

Overtime water draining

Please try again first, call up 
service line if there are still 
troubles

Others

Water overflow Stop using the washing machine 
and call the service center for repair

Restart after the door is closed
Check if the clothes is stuck 

Door is not closed properly
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Rozwiązywanie problemów

Pralka nie uruchamia się lub zatrzymuje się podczas pracy. Spróbuj najpierw znaleźć 
rozwiązanie problemu. Jeśli się nie uda, skontaktuj się z centrum serwisowym.
Opis

Pralka nie  
uruchamia się

Nie można  
otworzyć drzwi

Wyciek wody

Pozostałości 
środka piorącego 
w podajniku

Wskaźnik lub 
ekran nie  
wyświetla się

Nadmierny hałas

Opis

Powód

Niedomknięte drzwiczki

Zabezpieczenie pralki  
uruchomiło się

Nieszczelne połączenie rury 
wlotowej lub węża  
spustowego
Nagromadzenie środka 
piorącego

Przewód zasilający nie jest 
podłączony lub połączenie 
jest zbyt luźne.

Powód

Niedomknięte drzwiczki

Problem z doprowadzaniem 
wody podczas prania

Długie odprowadzanie 
wody 
Woda przelewa się

Inne

Rozwiązanie
Uruchom ponownie po zamknię-
ciu drzwi. Sprawdź, czy ubrania 
nie blokują drzwiczek
Odłącz zasilanie i uruchom  
ponownie produkt

Sprawdź i dokręć połączenia. 
Sprawdź wąż odpływowy

Oczyść podajnik środka piorącego

Sprawdź, czy zasilanie jest 
włączone, a wtyczka prawidłowo 
podpięta do gniazdka.

Sprawdź, czy śruby mocujące 
zostały usunięte.
Sprawdź, czy pralka jest zain-
stalowana na płaskiej i równej 
powierzchni.

Rozwiązanie
Uruchom po domknięciu drzwi-
czek. Sprawdź, czy ubrania nie 
blokują drzwiczek.
Sprawdź, czy ciśnienie wody nie 
jest zbyt niskie
Wyprostuj wąż
Sprawdź, czy filtr wlotowy nie jest 
zablokowany 
Sprawdź, czy wąż spustowy nie 
jest zablokowany
Zaprzestań korzystania z pralki 
i zadzwoń do serwisu w celu 
naprawy.
Spróbuj najpierw ponownie, a 
jeśli problemy nadal występują, 
zadzwoń na linię serwisową,  

Ostrożnie!
Po sprawdzeniu włącz urządzenie. Jeżeli problem nadal występuje lub na wyświetla-
czu pojawiają się inne kody alarmowe, skontaktuj się z serwisem.

30



MAINTENANCES

      Technical Specifications

Maks. Prąd

Standardowe ciśnienie wody

10A

0.05MPa~1MPa

Zasilanie 220-240V~,50Hz

Customer service

In case of questions please contact our customer service at:

Risk of electric shock
• Never try repair an appliance which is defective of presumed to be defective.
   You may put your own and future users' lives in danger.Only authorised specialists are 
   allowed to carry out this repair work.
• Improper repair will void the warranty and subsequent damages can't be recognized!

Warning!！

Spare part for your appliance are available for a minimum of 10 years.

     Transport
IMPORTANT STEPS WHEN MOVING THE APPLIANCE
• 
• Check, if the door and the detergent dispenser are closed properly.
• Remove the water inlet pipe and the outlet hose from the house installations.
• Let the water drain completely from the appliance (see “Maintenance Cleaning the 
   drain pump filter”)
• Important: Re-install the 4 transport bolts in the back of the appliance.
• This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the
   machine when lifting. The machine doo r cannot be used as a handle.

Unplug the appliance and close the water inlet tap.

Model Pojemność 
bębna

Wymiary 
(szer.*głęb.*wys. mm)  

Masa 
netto

Moc 
znamionowa

9.0kg 595*615*850 71kg 2000WMFT90-S1403B/C25EP-EU(NB)

H

W D
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Obsługa klienta

Transport

Części zamienne do Twojego urządzenia są dostępne przez co najmniej 10 lat.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod adresem:

WAŻNE KROKI PODCZAS PRZENOSZENIA URZĄDZENIA

• Odłącz urządzenie i zakręć kran.
• Sprawdź, czy drzwiczki i podajnik środka piorącego są prawidłowo zamknięte.
• Wyjmij rurę wlotową wody i wąż spustowy z instalacji.
• Odprowadź wodę z urządzenia (patrz „Konserwacja Czyszczenie filtra pompy od-
pływowej”)
• Ważne: Zamocuj 4 śruby transportowe w tylnej pokrywie pralki.

Ostrzeżenie!
Ryzyko porażenia prądem
• Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia, które jest wadliwe lub uznane za wadliwe.
Możesz narazić życie swoje i przyszłych użytkowników. Tylko autoryzowani specjaliści 
mogą wykonywać te naprawy.
• Niewłaściwa naprawa spowoduje utratę gwarancji i nieuznanie późniejszych uszko-
dzeń

Specyfikacja techniczna
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TW-BL100M4PL(WK), TW-BL100M4PL(SK)

AB S.A.

Europejska 4, 55-040 Magnice, Polska

KONSERWACJA

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:

Adres dostawcy:

Identyfikator modelu:

Ogólne parametry produktu:

Parametr   

Pojemność znamionowa w kg

  
Współczynnik efektywności 
energetycznej
Współczynnik efektywności 
prania
Zużycie wody na cykl w kWh, 
przy użyciu programu Eco 
4060. Rzeczywiste zużycie 
energii zależy od sposobu 
eksploatacji urządzenia.

Maksymalna temperatura 
osiągana przez praną tkaninę 
w °C 

Prędkość wirowania (obr/min)

Czas trwania programu 
(godz: min)

Poziom emitowanego hałasu 
podczas wirowania w dB(A)

Tryb wyłączania w W 
(jeśli dotyczy)
Opóźnienie startu w W 
(jeśli dotyczy)

Parametry

Wymiary w cm

Klasa efektywności  
energetycznej 
Wydajność płukania (g/kg)

Zużycie wody na cykl w L, 
przy użyciu programu Eco  
40-60. Rzeczywiste zużycie 
wody zależy od jej twardości. 

Wilgotność resztkowa w %

Klasa wydajności suszenia 

Typ

Poziom emitowanego hałasu 
podczas wirowania w dB(A)

Tryb czuwania w W 
(jeśli dotyczy)
Czuwanie z dostępem do sieci 
w W (jeśli dotyczy)

Wartość Wartość

Pojemność 
znamionowa

Wysokość

Szerokość

Głębokość

Wolnostojąca

Pojemność 
znamionowa

Pojemność 
znamionowa

Połowa

Połowa

Połowa

Ćwierć

Ćwierć

Ćwierć

Minimalny okres ważności gwarancji oferowanej przez dostawcę:

Produkt ten został stworzony do wypuszczania 
jonów srebra podczas prania:                NIE

Dodatkowe informacje:

Link do strony dostawcy, gdzie znajduje się informacja o punkcie 9 załącznika II do Rozporządzenia Komisji 
(UE) 2019/2023 (1):

(a) niniejsza pozycja nie jest uznawana za istotną w rozumieniu art. 2(6) Rozporządzenia (UE) 2017/1369.
(b) dla programu eco 40-60
(c) zmiany w niniejszej pozycji nie są uznawane za istotne w rozumieniu ustępu 4 art. 4 Rozporządzenia 
(UE) 2017/1369.
(d) jeśli baza produktów automatycznie generuje ostateczną zawartość tej komórki, to dostawca nie 
powinien wprowadzać tych danych
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1) The actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2) The actual water consumption will depend on how the appliance is used and on 
the hardness of the water.
3) Delivery of the spare parts within 15 working days after having received the 
order.

Product Data Sheet concerning (EU) 2019/2014

The product data sheet for your appliance can be found online.
Go to https://eprel.ec.europe.eu and enter the model identifier for your appliance 
to download the data sheet.
The model identifier for your appliance can be found in the technical specifications 
sec tion.

MAINTENANCES
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1) Rzeczywiste zużycie energii będzie zależne od sposobu eksploatacji urządzenia.
2) Rzeczywiste zużycie wody będzie zależne od sposobu eksploatacji i twardości 
wody.
3) Dostawa części zamiennych jest realizowana w ciągu 15 dni roboczych od przy-
jęcia zamówienia.

Karta charakterystyki produktu dotycząca (UE) 2019/2014

Karta charakterystyki tego produktu jest dostępna online.
Przejdź do https://eprel.ec.europe.eu i wpisz identyfikator Twojego urządzenia, 
aby pobrać kartę produktu.
Identyfikator produktowy Twojego urządzenia dostępny jest w części specyfikacji 
technicznej.
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