
SPOTŘEBIČE AEG  
S KONEKTIVITOU
Komunikujte se svými domácími spotřebiči 
prostřednictvím mobilní aplikace My AEG  
a využívejte jejich špičkové technologie  
na maximum – buďte SMART

Aplikace My AEG – nejlepší péče o oblečení 
Vezměte do ruky svůj chytrý telefon  

a komunikujte se svojí pračkou nebo sušičkou 
přes mobilní aplikaci My AEG.



Poradce pro péči o oblečení
S aplikací My AEG už nemusíte řešit, který program je pro danou náplň nejvhodnější. Jednoduše zvolte typ prádla,  
barvu a míru znečištění a aplikace vybere ten nejlepší cyklus praní a sušení. Pokyny odešlete jediným dotykem a pračka  
se podle nich sama nastaví. Po skončení pracího programu dostanete upozornění, a pokud budete dávat prádlo do sušičky,  
stačí jen potvrdit, že je prádlo připravené k sušení. 

Průvodce podle štítků na oblečení
Nevyznáte se v symbolech, které jsou uvedeny na štítku u oblečení? Nevadí, stačí pouze označit v aplikaci symboly,  
které vidíte na štítku, a aplikace My AEG vám nabídne prací a sušicí program přesně na míru. 

Návod k odstraňování skvrn
Zbavit se skvrn už nemůže být jednodušší. V aplikaci My AEG najdete obsáhlý seznam typů skvrn s návodem,  
jak je co nejlépe odstranit ještě před zahájením pracího cyklu. Vedle těch běžných, jako jsou od vína, kávy, čokolády,  
si snadno poradíte i se rzí, šťávou z červené řepy, řasenkou, dětskou výživou, kuličkovým perem a mnoha dalšími. 

Databáze článků a návodů pro maximální péči o prádlo i o vaše spotřebiče
Už žádné zdlouhavé brouzdání na internetu a hledání tipů na účinnější praní, návodů jak pečovat o pračku, o barevné prádlo  
nebo který prací prostředek je nejlepší. V aplikaci My AEG máte k dispozici nepřeberné množství rad, doporučení a zkušeností  
s péčí o prádlo pěkně pohromadě na jednom místě. Veškeré informace pravidelně aktualizujeme, a vy tak můžete dopřát  
svému oblečení i spotřebiči tu nejlepší péči. 

Integrace pračky a sušičky
Funkce „Poradce pro péči“ dokáže v aplikaci My AEG synchronizovat práci pračky a sušičky. Nastavením typu prádla, 
barvy a míry znečištění aplikace vygeneruje na míru nejen program pro praní, ale i následovné sušení. 

Moje oblíbené programy
Využíváte určité programy pravidelně? Vytvořte si seznam svých oblíbených programů. Ovládání vaší pračky bude ještě rychlejší  
a pohodlnější. Kromě toho je možné v aplikaci aktivovat dalších 6 specifických cyklů, které byly vybrány na základě vyhledávání  
a potřeb uživatelů (například praní hraček).

Ovládání spotřebičů v rámci domácí wifi
Prostřednictvím aplikace máte dokonalý přehled o činnosti spotřebiče, zbývajícím čase praní nebo sušení, a můžete tedy reagovat  
na aktuální situaci. Pokud se nemůžete postarat o prádlo hned po vyprání, stačí přidat funkci proti pomačkání na konci  
pracího cyklu. Buben se bude i nadále otáček a oblečení tak zůstane svěží, měkké a nezmačkané. To samé platí i u sušičky.  
Na podzim roku 2018 bude možné ovládat spotřebiče i mimo domov.

Údržba hravě a rychle
Aplikace My AEG je propojená s portálem Web Self Service. Díky tomu vás chybové kódy automaticky nasměrují na příslušnou  
stránku řešení problémů a získáte tak doporučení, jak v dané situaci postupovat. Nechybí ani spojení na kontaktní centrum.

Stahování nových pracích a sušících cyklů
Aplikace My AEG je živá platforma, která bude pravidelně aktualizována dle nových poznatků a potřeb zákazníků.  
Vy tak můžete neustále pečovat o své prádlo v souladu s nejnovějšími trendy a stahovat efektivnější prací cykly. 

Přístup na e-shop
Přímo z aplikace My AEG máte přístup na e-shop AEG, kde můžete nakupovat například špičkové příslušenství  
a také prostředky péče o prádlo.
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10 DŮVODŮ PROČ POUŽÍT APLIKACI MY AEG

www.aeg.cz   aegceskarepublika

Využijte váš spotřebič naplno
Díky aplikaci My AEG máte doslova na dosah ruky stovky skvělých  
receptů a tipů, jaký zvolit správný program na křehký koláč od babičky.  
Najdete zde také mnoho užitečných rad, jak odstranit skvrny z oblečení  
a jak pečovat o jemné materiály. Navíc již nebudete muset luštit význam pracích 
štítků. Potřebujete návod k použití nebo kontaktovat servis? Žádný problém.  
Stáhněte si aplikaci a využívejte všechny výhody ještě dnes.

Stáhněte si aplikaci My AEG.
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