!!! DŮLEŽITÉ INFORMACE - PRAČKA !!!
Váš prací buben byl z vnější strany zcela zanesen usazeninami a slizem z důvodu
vysokého dávkování pracích prostředků.
Díky těmto usazeninám byla ložiska vadná, dochází totiž k zanášení, zalepení gufera, které
poté přestává těsnit a dojde k jeho protečení.
Doporučujeme používat pouze sypké prášky! Nekombinovat s gely a kapslemi. Z našich
zkušeností nejvíce zanáší buben eko a bio prášky, mýdlo s jelenem, přemíra aviváže na závěr
praní, škrob na záclony, soda, Calgon, perkarbonát sodný.
Ocet pomůže odstranit pouze zápach.
Aby se závada neopakovala, doporučujeme nechávat pračku zavřenou, ať usazeniny
nepřisychají a můžou se při dalším praní odplavit.
Pokud vám prádlo po vyprání nevoní a pračka také ne, odhrňte kousek manžety na okraji
bubnu a pokud uvidíte sliz, použijte čistící program se Savem viz Čištění pračky!
Pokud dojde k opětovnému zanesení vašeho bubnu, nebude uznána záruka na opravu!

!!! Čištění pračky !!!
Hlavním důvodem, proč odchází ložiska jsou z 90 % usazeniny, které zasychají na stíracím
kroužku u gufera. Zbylé důvody jsou zapříčiněny vodním kamenem, vymačkanou hřídelí,
popř. výrobní vadou. Proto doporučujeme zavírat dvířka pračky, aby nedocházelo k
zasychání usazenin.
Další důležité doporučení:
1. Zapněte prázdnou pračku s programem na teplotu 90°C a při spuštění napouštění vody
nalijte 1 litr Sava original do násypky.
2. Výše uvedený úkon proveďte ještě jednou, ale přidejte při napouštění 2 litry Sava
original.
3. Při viditelných nečistotách v bubnu pračky zopakujte cyklus zcela naprázdno bez Sava
original.
Savo nelijte do pračky před napuštěním vody, protože při zapnutí pračky dochází k
vypouštění. Savo by bylo vyčerpáno. Ocet byl vyzkoušen, ale jako čistič neobstál,
došlo pouze k odstranění zápachu. Tyto informace nejsou vyčteny ani opsány někde z
internetu. Máme vyzkoušeno, čerpáme z vlastních zkušeností. Nikdo totiž pračku po
vyčištění celou nerozebere a následně nezkontroluje zda je plechový buben z vnější
strany opravdu čistý.
Přejeme vám bezporuchový chod vaší pračky

