
 

BEZPEČNOST PRAČKY 
 

Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou velice důležité. 
 
V tomto manuálu i na vašem přístroji jsme uvedli spoustu důležitých bezpečnostních zpráv. Všechny bezpečnostní 

zprávy si vždy přečtěte a dodržujte je. 
 

Toto je bezpečnostní symbol pro výstrahu. 
 
Tento symbol vás upozorňuje na možná nebezpečí, jež mohou způsobit smrt či zranění vás anebo ostatních. 
 
Všechny bezpečnostní zprávy budou uvedeny za bezpečnostním symbolem a slovíčkem „NEBEZPEČÍ“, 

popřípadě „VAROVÁNÍ“. 

 
Tato slova mají následující význam: 
 

 
Můžete být zabiti anebo vážně zranění, pokud se nebudete okamžitě řídit pokyny. 

 

 
Můžete být zabiti anebo vážně zraněni, pokud se nebudete řídit těmito pokyny. 
 
Všechny bezpečnostní zprávy vás informují o možném riziku, radí vám, jak snížit nebezpečí poranění a dozvíte se 

z nich, k čemu může dojít, jestliže pokyny nebudete dodržovat. 

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 

VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob při používání pračky 

dodržujte základní bezpečnostní předpisy včetně následujících: 

 

 Před použitím pračky si přečtěte všechny pokyny. 

 Neperte v pračce předměty, které již byly předtím vyčištěny, vyprány, namočeny nebo znečištěny 

skvrnami od benzínu, rozpouštědel na suché čištění nebo jiných hořlavých či výbušných látek, jelikož 

z těchto látek se uvolňují výpary, které mohou vést ke vznícení nebo k explozi. 

 Do vody na praní nepřidávejte benzín, rozpouštědla na suché čištění, ani jiné hořlavé či výbušné látky. 

Tyto látky uvolňují výpary, které mohou vést ke vznícení nebo k explozi. 

 Za určitých okolností se může ze systému s horkou vodou uvolňovat vodík – týká se to spotřebičů, které 

nebyly používány po dobu minimálně dvou týdnů. PLYNNÝ VODÍK JE VÝBUŠNÝ. Pokud systém 

s horkou vodou po tuto dobu nebyl používán, tak před použitím pračky zapněte všechny kohoutky 

s horkou vodou a nechte vodu každého z nich několik minut protékat. Tím se uvolní případný 

nahromaděný plynný vodík. Vzhledem k tomu, že se jedná o hořlavý plyn, tak během této doby nekuřte, 

ani nepoužívejte otevřený oheň. 

 Nedovolte dětem, aby si na pračce nebo v pračce hrály. Pokud pračku používáte v bezprostřední blízkosti 

dětí, musíte na ně dávat dobrý pozor. 

 Tento spotřebič by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi, ani osoby, které nemají dostatek zkušeností a znalostí s výjimkou případů, kdy na 

ně bude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost, která jim bude udílet pokyny ohledně používání 

tohoto spotřebiče. 

 Před vyřazením pračky z provozu nebo před její likvidací odmontujte dvířka nebo víko. 



 Nesahejte do pračky, pokud se pohybuje buben, vana nebo míchací zařízení. 

 Pračku neinstalujte na takové místo, ani ji neskladujte na takových místech, kde by byla vystavena 

povětrnostním vlivům. 

 Nezasahujte do řídicího systému. 

 Neopravujte, ani nevyměňujte části pračky, ani se sami nepokoušejte o servisní zásah s výjimkou případů, 

kdy je takový postup doporučený v tomto návodu k použití a na instalaci. 

 Požadavky ohledně uzemnění naleznete v Návodu na instalaci. 

 Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí jej vyměnit výrobce nebo servisní zástupce, případně 

podobně kvalifikovaná osoba tak, aby se zabránilo jakémukoliv nebezpečí. 

 

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

 Bude-li se vám zdát, že je pračka poškozená nebo vadná, nepoužívejte ji. Kontaktujte majitele pračky a 

požádejte jej, aby provedl náležitou opravu. 

 Nepoužívejte tuto pračku, pokud byly dotyčné textilie čištěny s použitím průmyslových chemikálií. 

 

 

Co je nového pod víkem? 
Vaše nová pračka funguje trochu odlišně od předchozích podobnych modelů. 

 

Zamčení víka 

Když svítí kontrolka zamčeného víka, tak je víko zamčené 
a nejde otevřít. Když kontrolka nesvítí, víko je odemčené a 
dá se otevřít. Pokud chcete víko otevřít v průběhu cyklu a 
přidat nějaké prádlo, musíte zmáčknout: 
START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID a počkat až se víko 
odemkne. Kontrolka zhasne a víko se odemkne až se 
pohyb bubnu zcela zastaví. Podle toho, ve které fázi cyklu 
se pokoušíte víko otevřít může odemčení trvat od několika 
sekund po několik minut.. 

 

 

Zvuky 

V různých fázích pracího cyklu můžete slyšet různé 
zvuky, dlišné od těch, které se ozývaly z předchozích 
modelů. Například na začátku cyklu můžete slyšet 
hučení a cvakání, když probíhá self-test zámku víka. 
Také se mohou ozývat jiné zvuky při testu míchacího 
zařízení. A někdy nemusíte slyšet žádný zvuk, když 
pračka čeká, až prádlo nasákne vodou



 

DŮLEŽITÉ: 

• Pračka nebude pracovat s otevřeným víkem. 

• Pračka nezačne napouštět vodu, dokud není víko zavřené. 

• Pokud je víko otevřené více, než 10 minut, cyklus se automaticky ukončí a voda se vypustí.  
 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÝ POPIS 
 

Tyto spotřebiče se prodávají v různých regionech s různými požadavky na měření 

kapacity. Uvádíme zde několik platných forem měření používaných u tohoto výrobku. 

 

Kapacita suchého prádla: Hmotnost suchého prádla, které je možné vložit do pračky. 

 

GULF (GSO) kapacita: Množství prádla, se kterým probíhalo testování účinnosti praní.  

 

GULF (GSO) spotřeba vody: spotřeba vody, kterou deklaruje výrobce pro určitý cyklus. 

 

 

 
 

POZNÁMKA: Sound Pressure Level, Lpa: 58 dBA (uncertainty, Kpa: +/–10 dBA). 

Modely 3LWTW4705FW0 

3LWTW4815FW0 

4KWTW4605FW0 

4KWTW4705FW0 

4KWTW4815FW0 

4KWTW4845FW0 

Napájecí napětí 220–240 V 220–240 V 

Napájecí frekvence 50 Hz 60 Hz 

Napájecí proud 
(Maximum) 

4.0 A 4.0 A 

Kapacita suchého 
prádla (Maximum) 

15 kg (33 lb) 15 kg (33 lb) 

IEC Kapacita 15 kg (33 lb) 15 kg (33 lb) 

GULF (GSO) Kapacita – 15 kg (33 lb) 

GULF (GSO) spotřeba 
vody 

– 153 litres 

Inlet Water Pressure 
(Maximum) 

862 kPa 862 kPa 

Tlak napouštěné vody 
(Minimum) 

55 kPa 55 kPa 

GULF (GSO) Tlak 
napouštěné vody 
(Maximum) 

– 690 kPa 

GULF (GSO) Tlak 
napouštěné vody 
(Minimum) 

– 138 kPa 

Výška 1067 mm (42") 1067 mm (42") 

Šířka 699 mm (271⁄2") 699 mm (271⁄2") 

Hloubka 686 mm (27") 686 mm (27") 

 



OVLÁDACÍ PANEL A JEHO FUNKCE 

 

 
 

 
1. MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ 

Volba míry znečištění prádla ovlivňuje dobu praní vaší náplně. Nastavení Light (Mírně 

špinavé) použijte pro málo zašpiněné prádlo. Volba Heavy (Velmi znečištěné) se používá 

v případech, kdy je potřeba delší doba praní aby se špína z prádla odstranila. 

 

2. TEPLOTA 

Funkce regulace teploty zjišťuje a udržuje jednotnou teplotu vody tím, že reguluje příchozí 

horkou a studenou vodu. To zajišťuje maximální účinnost praní a zároveň chrání prádlo. 

 

Na základě typu látky a praných nečistot zvolte teplotu praní. Chcete-li dosáhnout co 

nejlepších výsledků a zároveň dodržet pokyny uvedené na štítku praného prádla, použijte na 

praní svého prádla co nejteplejší vodu, jaká je pro praní vašeho prádla bezpečná. 

 Teplá a horká voda může být chladnější než u vaší předchozí pračky 

 I při praní v chladné vodě může být do pračky přidáno určité množství teplé vody tak, 

aby byla udržena minimální teplota 

 

3. VYSOKÁ HLADINA VODY 

Pokud zvolíte „Yes“ pak pračka automaticky dopustí další vodu tak, aby hladina vody byla 

vyšší.  

POZN.: Pohyb bubnu bude automaticky pokračovat po dopuštění vody. 



4. VOLIČ PROGRAMŮ 

Volič programů se používá pro výběr vhodných cyklů vaší pračky. Otočením voliče zvolíte 

cyklus pro prané prádlo. Podrobný popis cyklů naleznete v oddílu „Návod k cyklům“. 

 

5. TLAČÍTKO START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID 

 Zmáčkněte tlačítko pro spuštění cyklu 

 Zmáčkněte tlačítko v průběhu cyklu pro zastavení cyklu (Pauza) a odemčení víka 

 Zmáčkněte a držte 3 vteřiny pro zrušení aktuálního cyklu 

POZN.: Pokud spotřebič ždímá, může trvat i několik minut, než se víko odemkne 

 

Použití pro manuální namáčení prádla 

Zmáčkněte tlačítko START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID a nechte víko zavřené. Po uplynutí 

požadovaného času namáčení tlačítkem START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID zrušte 

aktuální cyklus. 

 

6. KONTROLKY INDIKUJÍCÍ STAV CYKLU 

 
Kontrolky indikující stav cyklu zobrazují postup cyklu. V každé fázi procesu můžete 

zaznamenat zvuky nebo pauzy, které se odlišují od tradičních praček. 

 

Napouštění 

 
Po zmáčknutí tlačítka START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID se spustí cyklus a začne 

napouštění vody 

 

Praní 

 
Uslyšíte zvuk pohybu bubnu a míchacího zařízení. Zvuk motoru se může v různých fázích 

cyklu měnit. Doba praní je ovlivněna zvolenou mírou zašpinění prádla. 

 

Máchání 

 
Uslyšíte podobný zvuk jako při praní. Pračka máchá prádlo v čisté vodě. Můžete slyšet krátký 

zvuk motoru když pračka pootáčí bubnem při napouštění vody. 

 

Ždímání/Závěrečné ždímání 

 
Pračka odstřeďuje prádlo při vysokých otáčkách, aby z něj dostala co nejvíc vody podle 

nastaveného programu. 

 

 

 

 



Cyklus ukončen/Konec 

 
Po ukončení cyklu se rozsvítí tato kontrolka. Vyndejte prádlo co nejdříve, zmenšíte tak míru 

pomačkání. 

 

Zamčené víko/Zamčeno 

 
Při vyšších otáčkách bubnu se víko pračky zamkne a rozsvítí se tato kontrolka. Pokud 

kontrolka svítí, víko nejde otevřít. Když zhasne, víko jde otevřít.  

Pokud potřebujete víko otevřít v průběhu cyklu, zmáčkněte tlačítko 

START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID. Kontrolka zhasne a víko se odemkne až se pohyb 

bubnu zcela zastaví. Podle toho, ve které fázi cyklu se pokoušíte víko otevřít může odemčení 

trvat od několika sekund po několik minut. Pro pokračování cyklu zmáčkněte znovu tlačítko 

START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID.  

 

7. DODATEČNÉ MÁCHÁNÍ (u některých modelů) 

Tuto funkci lze používat pro automatické přidání druhého máchání k většině cyklů. 

POZN.: Pro odemčení víka v průběhu máchání, nebo dodatečného máchání (po prvním 

odstřeďování), musíte zmáčknout tlačítko START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID.  

 

8. PŘEDPÍRKA (u některých modelů) 
Tato funkce umožňuje přidat čas předepírání prádla před hlavním praním. Prádlo se pomalu 

pohybuje ve vodě s detergentem a to pomáhá odstraňovat silné znečištěníprádla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVOD K CYKLŮM 
 

 
Prádlo k praní: 

 
Cyklus: 

 
Teplota:* 

Otáčky 
Ždímání: 

 
Detaily cyklu 

Details: Pevné látky,  
stálobarevné prádlo, 
ručníky, jeansy 

Jeans Hot 
Warm 
Cool 
Cold 

Tap Cold 

High Tento cyklus použijte pro velmi znečištěné, nebo velmi 
pevné látky. V tomto cyklu se používá pouze máchání se 
sprchováním prádla. Používejte tento cyklus také pro 
čištění vnitřku pračky – viz “Péče o pračku”. 

Velmi zašpiněné 
bile prádlo 

Whites Hot 
Warm 
Cool 
Cold 

Tap Cold 

High Tento cyklus nabízí možnost v určitý čas přidat bělidlo pro 
lepší vybělení silně znečištěného prádla. Tento program 
kombinuje vyšší otáčky bubnu při praní a vysoké otáčky při 
ždímání. Pro odstranění maximálního množství znečištění 
nalejte bělidlo do odpovídajícího zásobníku. Je možné 
použít I prostředek na uchování barev. Tento cyklus se dá 
také použít na pevné barevné látky, například ručníky, bez 
použití bělidla. 

Velmi zašpiněné látky Deep Clean/ 
Heavy Wash 

Hot 
Warm 
Cool 
Cold 

Tap Cold 

Low Poskytuje maximum času praní pro odstranění odolných 
skvrn a nečistot. Používejte pro velmi znečištěné, nebo 
pevné látky. 

Velké předměty 
jako povlečení, 
spací pytle, bundy, 
malé koberce, malé 
pokrývky 

Bulky Items Hot 
Warm 
Cool 
Cold 

Tap Cold 

Low Používejte tento cyklus pro praní větších kusů prádla, jako 
jsou bundy, nebo malé pokrývky. Pračka napustí dostatečné 
množství vody, aby všechno prádlo před hlavním praním 
správně nasáklo. Pro praní se napouští vyšší hladina vody, 
než v ostatních cyklech. 

Velmi zašpiněné látky Soak Hot 
Warm 
Cool 
Cold 

Tap Cold 

No 
Spin 

Tento cyklus použijte k manáčení prádla se zaschlými 
skvrnami a špínou. Buben a míchací zařízení se budou 
pohybovat střední rychlostí a prádlo se namáčí. Po ukončení 
času se voda vypustí, ale prádlo se nevyždímá. Cyklus je 
takto ukončen 

Plavky a prádlo, 
které potřebuje 
máchání bez 
detergentu 

Rinse & Spin Cold 
Rinse 
Only 

High Kombinuje máchání a odstředění vysokými otáčkami. Je 
vhodný pro prádlo, které potřebuje další máchání, nebo 
dokončení cyklu po výpadku napájení. Také pro prádlo, které 
potřebuje pouze máchání. 

Ručně prané 
prádlo, nebo 
ždímání vlhkého 
prádla 

Drain & Spin N/A High Tento cyklus používá odstředění pro zkrácení doby sušení 
těžkých látek nebo pro předměty vyžadující zvláštní péči, 
které se perou v ruce. S použitím tohoto cyklu po zrušení 
cyklu nebo po dokončení cyklu po výpadku proudu vypustíte 
vodu z pračky. 

Prádlo, které 
chcete nechat 
mokré 

Wash Only Hot Warm 
Cool  

Cold 

Tap Cold 

No 
Spin 

Tento cyklus prádlo vypere, ale nevyždímá, ani nevypustí 
vodu. 

Malé předměty, 
bavlna, polyester, 
nemačkavé prádlo 

Quick Wash Hot Warm 
Cool  

Cold 

Tap Cold 

High Tento cyklus se používá pro praní malého množství prádla 
(2-3 kusy), které je pouze málo zašpiněné a které má být 
rychle vyprané. Tento cyklus používá máchání se 
sprchováním prádla. 

Hedvábí prané v 
pračce, spodní 
prádlo, vlna 

Delicate Hot Warm 
Cool  

Cold 

Tap Cold 

Low Tento cyklus používejte pro mírně znečištěné oděvy, které 
mají na štítku uvedeno „Hedvábí určené pro praní v pračce“ 
nebo „Jemné“. Malé předměty vložte před praním do 
síťových vaků na prádlo. Tento cyklus používá máchání se 
sprchováním prádla 

Barvená bavlna, 
lněné prádlo, běžná 
a sméšená náplň 

Colors/ Cold 
Wash 

Cold  

Tap Cold 

High Tento program per eve studené vodě a přidává čas praní pro 
šetrné odstranění skvrn a nečistot. Nastavení se může měnit 
podle potřeby, ale pere se pouze ve studené vodě 

Prádlo, které se 
nežehlí, bavlna, 
nemačkavé prádlo, 
len, syntetika 

Casual Hot Warm 
Cool  

Cold 

Tap Cold 

Low Tento program se používá pro praní látek, které se nežehlí, 
sportovní věci, blůzy, oblečení pro běžné denní nošení 
nemačkavé prádlo a smíšené prádlo 



Běžné prádlo a 
smíšená náplň, 
jeansy, ručníky, 
pevné látky 

Deep Water 
Wash 

Hot Warm 
Cool Cold 

Tap Cold 

High Tento program používá větší množství vody a střídá pohyb 
bubnu aby se odstranily nečistoty ze smíšeného prádla. 
Proces snímání hladiny vody může pro některou náplň trvat 
déle, než pro jinou, protože každé prádlo jinak nasákává 
vodu 

V pračce není 
žádné prádlo 

Clean 
Washer 

Hot Warm 
Cool Cold 

Tap Cold 

– Použijte tento cyklus každých 30 cyklů. Díky tomu zajistíte, 
aby byl vnitřek vaší pračky stále svěží a čistý. Tento cyklus 
používá vysokou hladinu vody. Pro důkladné vyčištění 
vnitřku pračky používejte tekutý chlorový bělící prostředek. 
Tento cyklus by neměl být přerušován. Viz "Péče o pračku" 

Bavlna, len a 
smíšené oděvy 

Normal Hot Warm 
Cool Cold 

Tap Cold 

High Tento cyklus se používá pro normálně zašpiněnou bavlnu a 
smíšené prádlo. Tento cyklus používá máchání se 
sprchováním prádla  

 
*Všechno máchání je studenou vodou. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUŽÍVÁNÍ PRAČKY 
 

VAROVÁNÍ 

 
Nebezpečí požáru 

 

Nikdy do pračky nevkládejte předměty, které jsou napuštěné benzínem nebo jinými 

hořlavými látkami. 

Žádná pračka nedokáže spolehlivě odstranit skvrny od oleje. 

Nesušte nic, co na sobě někdy mělo olejové skvrny (včetně skvrn od oleje na vaření). 

Nedodržení tohoto pravidla může mít za následek usmrcení osob, výbuch nebo požár. 

 

VAROVÁNÍ 

 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Zapojte do uzemněné zásuvky. 

Neodstraňujte zemnící vidlici 

Nepoužívejte rozdvojku. 

Nepoužívejte prodlužovací kabel. 

Pokud nedodržíte tyto pokyny, vystavujete se nebezpečí smrti, požáru nebo úrazu 

elektrickým proudem. 

 

 

 

 

 



1. Třídění a příprava prádla 
 

 Vyprázdněte kapsy. Pokud v nich zůstanou volné mince, knoflíky nebo 

jakékoliv jiné předměty, mohly by se dostat pod prací desku, kde by se mohly 

zachytit, což by mohlo způsobit neočekávané zvuky. 

 Roztřiďte prádlo podle doporučeného cyklu, teploty vody a stálobarevnosti. 

 Oddělte silně znečištěné prádlo od prádla, které je znečištěné jen mírně. 

 Oddělte jemné prádlo od odolných látek. 

 Nesušte oděvy, pokud na nich skvrny zůstanou i po vyprání, protože teplo 

může způsobit, že skvrny na prádle zůstanou trvale. 

 Skvrny neprodleně vyčistěte. 

 Zapněte zipy, připevněte háčky, utáhněte tkanice a pásky a odstraňte ozdoby 

a dekorace, které nejsou omyvatelné  

 Opravte rozpárané a roztrhané části oděvů tak, aby se zabránilo dalšímu 

poškození oděvů během praní. 

 

Užitečné tipy 
 Při praní voděodolných nebo vodovzdorných látek rozložte prádlo v pračce 

rovnoměrně.  

 Používejte síťky na oděvy, čímž zabráníte tomu, aby se při praní zamotaly jemné nebo 

malé položky. 

 Obraťte pletené díly naruby, čímž zabráníte vytváření žmolků. Oddělte prádlo, které 

zachytává prach, od prádla, které naopak prach uvolňuje. Syntetické látky, pletené 

oděvy a manšestrové látky zachytávají prach z ručníků, hadrů a látek s ozdobnými 

šňůrkami. 

 

POZNÁMKA: Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené na štítcích s informacemi o péči 

o oděvy, čímž zabráníte poškození vašich oděvů.  

 

2. Vložte prací prostředky 

 
 

Nasypte odměřenou dávku pracího prostředku do násypky. 

 

Použití bělícího prostředku Oxi nebo prostředku pro ochranu barev 

Použijete-li výrobek na zlepšení bělení prádla Oxi nebo prostředek pro ochranu barev, přidejte 

jej na dno bubnu pračky ještě před přidáním prádla. 

 

POZN.: Při dávkování pracího prostředku se řiďte podle informací výrobce prostředku. 

 

 

 



3. Vkládání prádla do pračky 

 
Rozložte nezamotané prádlo rovnoměrně kolem pracího mechanismu. Nevkládejte prádlo 

přímo na střed pracího mechanismu; střed pracího mechanismu by měl být vidět i poté, co do 

pračky vložíte prádlo. Snažte se promíchat různě velké kusy prádla tak, aby se snížilo riziko 

jejich vzájemného zamotání. 

 

DŮLEŽITÉ: Je důležité, aby se prádlo mohlo volně pohybovat. Výsledky praní jsou 

v takovém případě nejlepší a snižuje se riziko toho, že by se prádlo zamotalo a zmuchlalo.  

 

 

4. Přidání chlorového bělidla 

 
Nepřeplňujte násypku, nepoužívejte více, než 236 ml (1 šálek). 

Nikdy nepoužívejte prostředek Oxi nebo prostředek pro ochranu barev současně s chlorovým 

bělidlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Přidání aviváže (pouze u některých modelů) 

 
Nalijte odměřené množství aviváže do násypky. Při dávkování se řiďte podle množství a 

druhu prádla a podle pokynů výrobce aviváže.  

Zřeďte aviváž přidáním teplé vody do násypky až po rysku maximální hladiny. 

 

 

6. Navolte cyklus 

 
Otočte voličem na požadovaný cyklus. Pro více informací o cyklech viz: „Návod k cyklům“ 

 

 

7. Navolte míru znečištění prádla 

 
Volba míry znečištění prádla ovlivňuje dobu praní vaší náplně. Nastavení Light (Mírně 

špinavé) použijte pro málo zašpiněné prádlo. Volba Heavy (Velmi znečištěné) se používá 

v případech, kdy je potřeba delší doba praní aby se špína z prádla odstranila. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Nastavte teplotu praní 

 
Po nastavení pracího cyklu nastavte požadovanou teplotu praní otočením voliče.  

Všechno máchání je studenou vodou. 

POZNÁMKA: Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené na štítcích s informacemi o péči 

o oděvy, čímž zabráníte poškození vašich oděvů. 

 

Teplota praní Doporučené látky 

Horká 

Přidá se trochu studené vody pro úsporu 

energie. Ta může být chladnější než vaše 

nastavení ohřívače horké vody 

Bílé a pastelové barvy 

Oděvy z odolných látek 

Silně znečištěné 

Teplá 

Přidá se trochu studené vody, takže může být 

chladnější než u vaší předchozí pračky. 

Světlé barvy 

Střední až slabé znečištění 

Chladná 

Přidá se teplá voda, která pomůže odstranit 

nečistoty a pomůže s rozpuštěním pracího 

prostředku 

Barvy, které blednou nebo mizí 

Slabé znečištění 

Studená 

Přidá se teplá voda, která pomůže odstranit 

nečistoty a pomůže s rozpuštěním pracího 

prostředku 

Tmavé barvy, které blednou nebo mizí 

Slabé znečištění 

 

 

 

9. Nastavte Vysokou hladinu vody, Extra máchání, nebo Předpírku 

(pouze u některých modelů) 

 
 

Vysoká hladina vody 

Pokud zvolíte „Yes“ pak pračka automaticky dopustí další vodu tak, aby hladina vody byla 

vyšší.  

POZN.: Pohyb bubnu bude automaticky pokračovat po dopuštění vody. 

 



Extra máchání/Předpírka 

Nastavením „Yes“ zapnete extra máchání, nebo předpírku 

 

 

9. TLAČÍTKO START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID 

 
Zmáčkněte tlačítko pro spuštění cyklu. Jaakmile se cyklus ukončí, rozsvítí se kontrolka Konec 

cyklu. Vyndejte prádlo co nejdříve, zmenšíte tak míru pomačkání. 

 

Odemčení víka pro přidání prádla 

Pokud potřebujete přidat jeden, dva kusy prádla, zmáčkněte tlačítko 

START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID. Víko se odemkne, jakmile se zastaví pohyb bubnu. Po 

přidání prádla zmáčkněte znovu tlačítko START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID a cyklus bude 

pokračovat.  

Pokud necháte víko otevřené déle, než 10 minut, cyklus se automaticky zruší a voda se 

vypustí. 

 

Funkce manuální namáčení prádla 

Zmáčkněte tlačítko START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID a nechte víko zavřené. Po uplynutí 

požadovaného času namáčení tlačítkem START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID zrušte 

aktuální cyklus. 

 

 

 

 

ÚDRŽBA PRAČKY 
 

HADICE PRO PŘÍVOD VODY 

 

Hadice pro přívod vody vždy po pěti letech vyměňte. Zabráníte tím riziku prasknutí hadice. 

Hadice pro přívod vody pravidelně kontrolujte, a pokud na nich objevíte výduti, pokud je 

hadice zkroucená, proříznutá, opotřebovaná nebo z ní uniká voda, vyměňte ji. 

 

Při výměně vstupní hadice si na štítku fixem označte datum výměny. 

 

PÉČE O PRAČKU 

 
Doporučení, která pomohou udržet vaší pračku čistou a s co nejvyšším výkonem 

 

1. Vždy dodržujte pokyny výrobce pracího prostředku s ohledem na množství 

používaného pracího prostředku. Nikdy nepoužívejte více, než je doporučené 

množství, protože by mohlo dojít ke zvýšení míry hromadění prášku a zbytků nečistot 

uvnitř pračky, což může vést k nežádoucímu zápachu. 

 



2. Někdy používejte nastavení teplé a horké vody (nikoliv výhradně praní se studenou 

vodou), protože to umožňuje lepší regulaci rychlosti hromadění nečistot a pracího 

prostředku. 

 

3. Mezi dvěma použitími pračky ponechte víko vždy otevřené, aby pračka mohla 

vyschnout a aby se zabránilo vzniku zápachu. 

 

Čištění vrchem plněné pračky 

Před zahájením pravidelného čištění, které je doporučeno v další části textu, si přečtěte celé 

tyto pokyny. Tento postup údržby pračky by se měl provádět minimálně jednou za měsíc nebo 

každých třicet cyklů praní podle toho, co nastane dříve. Cílem je zajistit regulaci rychlosti, a 

míry, kterou by se nečistoty a prací prostředek mohly jinak v pračce ukládat. 

 

Čištění vnitřku pračky 

Tato pračka má speciální cyklus, který používá větší objem vody s kombinací s tekutým 

chlorovým bělidlem na čištění vnitřku pračky. 

 

Zahájení čištění 

1. Čistící cyklus: 

a. Otevřete víko pračky a vyjměte veškeré prádlo nebo předměty 

b. Na dno bubnu dejte tabletu na čištění praček 

c. Nepřidávejte žádné další detergenty, nebo chemikálie 

d. Uzavřete víko pračky. 

e. Zvolte cyklus pro čištění pračky 

f. Cyklus zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID 

 

POZNÁMKA: Pro dosažení co nejlepších výsledků je nutné nepřerušovat cyklus. V případě, 

že cyklus musíte přerušit, stiskněte tlačítko START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID.  

Po dokončení čistícího cyklu, spusťte cyklus MÁCHÁNÍ a ODSTŘEDĚNÍ, čímž čisticí 

prostředek z pračky spláchnete. 

 

2. Alternativní postup s použitím chlorového bělidla 

a. Otevřete víko pračky a vyjměte veškeré prádlo nebo předměty 

b. Přidejte 236 ml (1 kelímek) tekutého chlorového bělidla do nádržky na bělidlo 

 

POZNÁMKA: Použití většího množství tekutého chlorového bělidla, než je uvedeno výše, 

může vést časem k poškození pračky. 

c. Uzavřete víko pračky. 

d. Během dodržování tohoto postupu nepřidávejte do pračky žádný prací prostředek ani jinou 

chemikálii. 

e. Zvolte cyklus ČISTÁ PRAČKA 

f. Cyklus zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID 

 

POZNÁMKA: Pro dosažení co nejlepších výsledků je nutné nepřerušovat cyklus. V případě, 

že cyklus musíte přerušit, stiskněte tlačítko START/STOP/PAUSE/UNLOCK LID.  

Po dokončení čistícího cyklu, spusťte cyklus MÁCHÁNÍ a ODSTŘEDĚNÍ, čímž čisticí 

prostředek z pračky spláchnete. 

 

 

 



Čištění dávkovačů 

Po určité době používání pračky se může stát, že v zásobnících pračky najdete usazené 

zbytky. Pro odstranění usazených zbytků ze zásobníků je otřete kusem vlhké látky a osušte je 

ručníkem. Při čištění se nesnažte vyjímat zásobníky ani jiné vybavení. Zásobníky ani 

vybavení nejsou vyjímatelné. Pokud však váš model má zásuvku se zásobníkem, tak ji před 

a po spuštění čistícího cyklu vyjměte a vyčistěte. V případě potřeby používejte univerzální 

povrchový čisticí prostředek. 

 

Čištění vnějšku pračky 

Případné kapky nebo rozlité tekutiny otřete kusem měkké vlhké látky nebo houbou. Při čištění 

vnějších povrchů pračky používejte pouze jemná mýdla nebo čisticí prostředky. 

 

DŮLEŽITÉ: Při čištění nepoužívejte abrazivní prostředky – zabráníte tím poškození 

povrchové úpravy pračky. 

 

 

 

 

 

PÉČE O PRAČKU, KTERÁ NENÍ DELŠÍ DOBU POUŽÍVANÁ (PRÁZDNINY) 

 

Pračku používejte pouze tehdy, když jste doma. Pokud pračku přemísťujete nebo ji delší dobu 

nepoužíváte, dodržujte tyto zásady: 

 

1. Vytáhněte ze zásuvky kabel pro přívod elektrického proudu do pračky. 

2. Vypněte přívod vody do pračky, čímž zabráníte riziku vyplavení bytu v důsledku 

zvýšení tlaku vody. 

 

DŮLEŽITÉ 

 

Při manipulaci s pračkou jsou nutné minimálně dvě osoby. Předejdete tím poškození pračky 

nebo poranění osob. 

 

 

ZAZIMOVÁNÍ PRAČKY 

DŮLEŽITÉ: Pro zamezení poškození pračky pračku nainstalujte a uložte v místě, kde 

nemrzne. Jelikož v hadicích zůstane často trochu vody, mohlo by dojít k poškození pračky. 

Při uložení nebo stěhování pračky během mrazu je důležité, aby byla pračka zazimovaná. 

 

Zazimování pračky: 

1. Vypněte oba vodní kohoutky; odpojte hadici pro přívod vody a vypusťte z ní vodu 

2. Do koše nalijte jeden litr zimní směsi typu R.V. Pračku spusťte na třicet vteřin v cyklu 

MÁCHÁNÍ A ODSTŘEDĚNÍ tak, aby se zbývající voda smíchala s nemrznoucí 

směsí. 

3. Vytáhněte kabel pračky ze zdi a odpojte pračku od zdroje napájení. 

 

 

 

 

 



PŘEPRAVA PRAČKY 

 

1. Vypněte oba vodní kohoutky. Odpojte hadici pro přívod vody a vypusťte z ní zbytek 

vody. 

2. Pokud budete pračkou během mrazů pohybovat, dodržujte před stěhováním pokyny 

PRO ZAZIMOVÁNÍ PRAČKY. 

3. Odpojte vypouštěcí hadici ze systému a případné zbytky vody vylijte do kyblíku. 

Hadici pro odvod vody odpojte ze zadní části pračky. 

4. Odpojte napájecí kabel.  

5. Hadici pro přívod vody a hadici pro odvod vody uložte do koše pračky. 

6. Zavěste napájecí kabel přes okraj tak, aby visel v koši pračky. 

7. Podstavec z původních obalových materiálů vložte do pračky. Pokud balící podstavec 

nemáte, vložte do otvoru koše těžké deky nebo ručníky. Zavřete víko a přelepte víko 

a spodní přední část pračky páskou. Páska by na víku měla zůstat až do přestěhování 

pračky na nové místo. 

 

DŮLEŽITÉ: Pračka se musí přepravovat ve vzpřímené pozici.  

 

VAROVÁNÍ 
 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Zapojte do uzemněné zásuvky. 

Neodstraňujte zemnící vidlici 

Nepoužívejte adaptér. 

Nepoužívejte prodlužovací kabel. 

Pokud nedodržíte tyto pokyny, vystavujete se nebezpečí smrti, požáru nebo úrazu 

elektrickým proudem. 

 

 

OPĚTOVNÁ INSTALACE / OPAKOVANÉ ZAPOJENÍ PRAČKY 

 

Při opětovné instalaci pračky po době, kdy pračka nebyla používána, po dovolené, zazimování 

nebo stěhování: 

 

1. Dodržujte instalační pokyny s ohledem na umístění, vyrovnání a zapojení pračky. 

2. Před opětovným použitím pračku spusťte prostřednictvím následujícího doporučeného 

postupu. 

 

Před opětovným použitím pračky 

 

1. Vypláchněte vodní trubky a hadice. Znovu zapojte hadice pro přívod vody. Zapněte 

oba vodní kohoutky. 

2. Znovu zapojte pračku k napájení. 

3. Spusťte cyklus PRANÍ VELKÝCH KUSŮ, čímž pračku vyčistíte a odstraníte 

případné zbytky nemrznoucí směsi. Pro středně velké množství prádla použijte 

polovinu doporučené dávky výrobce.  

  



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 
VAROVÁNÍ 
 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Před jakoukoli akcí odpojte spotřebič od napájení elektrickým proudem 

Před opětovným spuštěním nasaďte všechny kryty a panely 

Pokud nedodržíte tyto pokyny, vystavujete se nebezpečí smrti, nebo úrazu elektrickým 

proudem. 

 
Nejdříve vyzkoušejte zde uvedená řešení. Pokud uspějete, nemusíte se obracet na servisní 

oddělení. 

 

Problém Možné příčiny Řešení 

Vibrace nebo nerovnováha 

Zkontrolujte následující 

a zjistěte, zda byla správně 

provedena instalace nebo si 

prostudujte oddíl „Používání 

pračky“ 

Může se stát, že se nožičky 

nedotýkají podlahy a jsou 

zablokované. 

Přední a zadní nohy musí 

pevně sedět na zemi 

a pračka musí být dobře 

vyrovnaná. Jen tak bude 

fungovat správně. Pojistné 

matice musí být připevněny 

ke spodku skříně. 

 Pračka možná není vyrovnaná. Zkontrolujte, zda se 

podlaha neprohýbá nebo 

zda není propadlá. 

V případě, že je podlaha 

nerovná, položte pračku na 

19mm překližku, čímž hluk 

eliminujete. 

  Viz „Vyrovnání pračky“ 

v pokynech k instalaci 

 Prádlo je nevyvážené Rozložte nezamotané 

prádlo rovnoměrně kolem 

prací desky. Nevkládejte 

prádlo přímo na prací 

desku. Přidáním mokrého 

prádla do pračky nebo 

přidáním další vody do 

koše můžete narušit 

rovnováhu pračky.  

  Nerovnováze zabráníte tím, 

když budete prát menší 

várky prádla.  

  Pro nadměrně velké 

a nesavé prádlo, jako jsou 

vesty a malé deky, použijte 

cyklus PRANÍ VELKÝCH 

KUSŮ. 

 



Zvuky 

Klapání nebo 

kovově znějící 

zvuky 

Předměty zachycené 

v odvodním systému 

pračky. 

Vyprázdněte kapsy. Mohlo by se stát, že se 

volné mince dostanou mezi koš a vanu nebo 

mohou zablokovat čerpadlo. V takovém 

případě bude nutné zavolat servisní oddělení, 

a požádat je o vyjmutí těchto předmětů. 

  Tyto zvuky jsou často normální – při praní 

se kovové části oblečení, jako jsou kovové 

úchytky, spony nebo zipy dotýkají koše 

z nerezové oceli.  

Bublání nebo 

bzučení 

Z pračky se možná 

právě vypouští voda 

Je normální slyšet, jak čerpadlo vydává stálý 

a bzučivý zvuk s pravidelným zabubláním 

nebo kolísáním, které souvisí s tím, že 

během cyklů odstředění/vypouštění vody 

z pračky vypouští voda. 

Bzučení Probíhá zjišťování 

objemu prádla 

Může se stát, že po spuštění pračky uslyšíte 

bzučivý zvuk otáčení, během kterého se 

zjišťuje množství prádla. To je normální. 

Otáčení zaměřené na zjišťování objemu 

prádla bude trvat několik minut a teprve poté 

se začne do pračky napouštět voda. 

Únik vody 

Zkontrolujte 

následující 

s ohledem na to, zda 

byla řádně 

provedena instalace 

Hladina vody není 

vyrovnána. 

Pokud hladina vody není vyrovnaná, může 

se stát, že voda vystřikuje z koše. 

Plnící hadice nejsou 

dobře připevněny. 

Utáhněte plnící hadici. 

Těsnění plnící hadice Ujistěte se, zda jsou všechna čtyři těsnění 

plnící hadice správně uložena. 

Připojení hadice pro 

odvod vody. 

Vytáhněte odvodní hadici ze skříně pračky 

a řádně ji připevněte k odvodnímu potrubí 

nebo vaně na prádlo. 

Zkontrolujte domovní 

kanalizaci – zda někde 

nedochází k úniku, 

případně, zda nedošlo 

k ucpání umyvadla 

nebo odvodu. 

Voda se může vracet zpět z ucpaného 

umyvadla nebo odvodního potrubí. 

Zkontrolujte, zda v domovní instalaci vše 

těsní (vany na prádlo, odvodní potrubí, vodní 

potrubí a kohoutky). 

Prádlo v pračce není 

řádně uloženo 

Nerovnoměrně vložené prádlo může vést 

k tomu, že se koš vychýlí a voda vystříkne 

z vany. Pokyny ohledně správného vložení 

prádla naleznete v sekci "Používání pračky". 

Pračka nepracuje, jak by měla 

Nedostatek vody 

v pračce 

Prádlo v pračce není 

zcela ponořeno ve vodě 

Toto je normální operace pro HE pračku 

s normální hladinou vody. Prádlo v pračce 

není zcela ponořené ve vodě. Pračka zjišťuje 

množství prádla a přidá správné množství 

vody potřebné pro optimální čištění. Viz 

„Novinky“ 

DŮLEŽITÉ: Nepřidávejte do pračky více 

vody. Přidaná voda zdvihne prádlo z prací 



desky, což vede ke zhoršení kvality praní. 

Pračka nefunguje 

nebo neprobíhá 

plnění, pračka 

přestala pracovat 

nebo indikátor praní 

zůstává rozsvícený 

(označuje, že pračka 

není schopná se 

odpovídajícím 

způsobem naplnit) 

Zkontrolujte, zda je 

v pořádku přívod vody. 

Obě hadice musí být připojeny a voda musí 

plynout do přívodního ventilu. 

Kohoutky na horkou a studenou vodu musí 

být zapnuté. 

Zkontrolujte, zda se neucpala síta přívodního 

ventilu. 

Zkontrolujte, zda se přívodní hadice 

nezauzlovaly, což může bránit průtoku vody. 

Zkontrolujte, zda je 

v pořádku přívod 

elektrického proudu. 

Zásuvku zapněte do uzemněné třívidlicové 

zásuvky 

Nepoužívejte prodlužovací kabel. 

Zjistěte, zda jde do zásuvky proud. 

Resetujte vypnutý jistič. Vyměňte případné 

vadné pojistky. 

POZNÁMKA: Pokud problémy přetrvávají, 

požádejte o pomoc elektrikáře. 

Normální provoz 

pračky 

Pro normální provoz pračky musí být 

zavřené víko. 

 Pračka bude během určitých fází cyklu dělat 

přestávky.  

Tento cyklus nepřerušujte. 

Pračka se může zastavit kvůli za účelem 

omezení pěnění. 

Pračka zjišťuje objem suchého prádla 

prostřednictvím krátkých otáčení, která 

mohou trvat dvě až tři minuty před přidáním 

vody. Může se stát, že uslyšíte bzučení 

otáčení. To je normální. 

Pračka může být 

přeplněná 

Odstraňte několik položek a uspořádejte 

prádlo rovnoměrně kolem prací desky. 

Nevkládejte prádlo přímo na střed prací 

desky. Uzavřete víko a stiskněte tlačítko 

START/Pauza. 

Po zapnutí pračky přidejte pouze jeden nebo 

dva kusy oděvů 

Nepřidávejte do pračky více vody. 

Nepoužití pracího 

prostředku HE nebo 

použití příliš velkého 

množství pracího 

prostředku 

Používejte pouze prací prostředek HE. Pěna 

z běžných pracích prostředků může pračku 

zpomalit nebo zastavit. Prací prostředek 

vždy změřte a dodržujte pokyny ohledně 

přidávání pracího prostředku na základě 

vašich požadavků na prádlo. 

Pro odstranění pěny zrušte cyklus. Zvolte 

možnost MÁCHÁNÍ a ODSTŘEDĚNÍ. 

Stiskněte tlačítko 

START/Pauza/Odblokování. Nepřidávejte 

více pracího prostředku 

Pračka nevypouští 

vodu / neodstřeďuje, 

Vyprázdněte kapsy 

a na malé předměty 

Malé předměty se mohly zachytit v čerpadle 

nebo mezi košem a nádobou, což může 



prádlo je stále vlhké 

nebo kontrolka 

odstředění zůstává 

stále rozsvícena 

(což označuje, že 

pračka nedokáže 

vodu během deseti 

minut odčerpat. 

použijte pytle na 

prádlo. 

zpomalit vypouštění vody. 

Použijte cyklus 

s nízkou rychlostí 

odstředění. 

Cykly s nižší rychlostí odstředění odstraňují 

méně vody než cykly s vysokou rychlostí 

odstředění. Pro své oděvy použijte 

doporučený cyklus / rychlost odstředění. Pro 

odčerpání přebytečné vody zvolte volbu 

VYPOUŠTĚNÍ VODY a ODSTŘEDĚNÍ. 

Možná, že bude nutné změnit rozložení 

prádla tak, aby bylo v koši rozloženo 

rovnoměrněji. 

Pračka může být 

přeplněná nebo 

rozložení prádla 

nevyrovnané. 

Může dojít k tomu, že v důsledku přeplněné 

pračky nebo nerovnoměrně rozloženého 

prádla pračka nebude správně odstřeďovat 

a prádlo zůstane vlhčí, než je normální. 

Pokuste se prádlo rovnoměrně rozložit, čímž 

dosáhnete vyrovnaného odstředění. Pomocí 

funkce VYPOUŠTĚNÍ VODY 

a ODSTŘEDĚNÍ odstraníte nadbytečnou 

vodu. Doporučení ohledně vkládání prádla 

naleznete v oddílu „Používání pračky“. 

Zkontrolujte, zda jsou 

správně nainstalovány 

odvodní hadice. 

Odvodní hadice 

zasahuje do stoupačky 

dále než 114 mm. 

Zkontrolujte, zda je odvodní hadice správně 

nainstalována. Použijte správnou odvodní 

hadici a dobře ji připevněte k odvodnímu 

potrubí nebo vaně. Nepřelepujte otvor 

odvodní hadice páskou. Pokud je konec 

odvodní hadice výše než 1,2 m nad 

podlahou, tak hadici zkraťte. Pokud se 

odvodní hadice ucpala, uvolněte ji. 

VAROVÁNÍ 
 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

Zapojte do uzemněné zásuvky. 

Neodstraňujte zemnící vidlici 

Nepoužívejte adaptér. 

Nepoužívejte prodlužovací kabel. 

Pokud nedodržíte tyto pokyny, vystavujete se nebezpečí smrti, požáru nebo úrazu 

elektrickým proudem. 

 

Z pračky nevytéká 

voda / pračka 

neodstřeďuje, 

prádlo je stále vlhké 

(pokračování) 

Příliš pracího 

prostředku nebo špatný 

prací prostředek, což 

vede k tomu, že pěnění 

zpomalí nebo zastaví 

vytékání vody 

a odstředění. 

Používejte pouze prací prostředek HE. Vždy 

změřte a dodržujte pokyny ohledně použití 

pracího prostředku pro vaše prádlo. Pro 

odstranění nadbytečné pěny zvolte volbu 

MÁCHÁNÍ A ODSTŘEDĚNÍ. Nepřidávejte 

prací prostředek. 

Suchá místa na 

prádle po skončení 

cyklu 

Vysokorychlostní 

odstředění uvolňuje 

více vlhkosti než 

tradiční pračky 

Vysoké rychlosti odstředění spojené 

s průtokem vzduchu během závěrečného 

odstředění mohou vést k tomu, že se na 

prádle v horní části pračky udělají během 



s plněním seshora.  závěrečného odstředění suché skvrny. To je 

normální. 

Nesprávná nebo 

nevhodná teplota 

praní nebo máchání. 

Zkontrolujte, zda jde 

do pračky správné 

množství vody. 

Ujistěte se, zda nejsou přívodní hadice se 

studenou a horkou vodou zapojeny obráceně. 

 Obě hadice musí být připojeny k pračce i ke 

kohoutku a do vstupního ventilu poteče 

horká i studená voda. 

 Zkontrolujte, zda nejsou ucpaná síta 

vstupního ventilu. 

 Odstraňte jakékoliv případné zauzlení hadic. 

 Teploty praní řízené 

úsporou energie 

Energeticky účinné pračky používají ve 

srovnání s tradičními pračkami s vkládáním 

prádla seshora chladnější teploty vody na 

praní a máchání. To zahrnuje chladnější 

praní v horké a teplé vodě. 

Prádlo se nemáchá Zkontrolujte správný 

přívod vody 

Ujistěte se, zda hadice pro přívod horké 

a teplé vody nejsou přehozené. 

  Obě hadice musí být připojené a voda musí 

proudit do vstupního ventilu. 

  Kohoutek na horkou i studenou vodu musí 

být zapnutý. 

  Síta vstupních ventilů pračky mohou být 

ucpaná. 

  Odstraňte případná zauzlení ve vstupní 

hadici. 

 Nepoužívání pracího 

prostředku HE nebo 

příliš velkého množství 

pracího prostředku HE. 

Pěnění z běžného pracího prostředku může 

pračce bránit ve správném provozu. 

  Používejte pouze prací prostředky označené 

HE. Je důležité, abyste odměřili správné 

množství. 

  Vždy odměřte prací prostředek a dodržujte 

pokyny k používání pracího prostředku na 

základě objemu prádla a míry znečištění.  

 Prádlo není do pračky 

vkládáno dle 

doporučení. 

Pračka je méně efektivní při máchání 

v situaci, kdy je pračka přeplněná. 

  Prádlo do pračky vkládejte nezamotané 

a rovnoměrně jej rozložte kolem prací desky. 

Nevkládejte oděvy přímo nad střed prací 

desky. 

  Použijte cyklus určený pro prané látky 

  Po spuštění praní přidávejte pouze jeden 

nebo dva kusy oděvů 

Písek, zvířecí 

chlupy, cupanina 

atd. na prádle po 

praní 

Těžký písek, zvířecí 

chlupy, cupanina 

a prací prostředek nebo 

zbytky bělidla mohou 

K vybranému cyklu přidejte dodatečné 

máchání 



vyžadovat dodatečné 

máchání. 

Prádlo se zamotává Prádlo nebylo do 

pračky vloženo 

v souladu 

s doporučeními 

Viz oddíl „Používání vaší pračky“ 

  Viz „Návod k cyklům“, kde naleznete 

informace ohledně výběru nejlepšího cyklu. 

Vyberte si cyklus s pomalejším praním 

a pomalejším odstředěním; prádlo pak ale 

bude vlhčí než při vyšších rychlostech. 

  Prádlo do pračky vkládejte nezamotané 

a rovnoměrně jej rozložte kolem prací desky. 

Nevkládejte oděvy přímo nad střed prací 

desky. 

  Tomu, aby se prádlo zamotávalo, zabráníte 

tím, že budete míchat různé druhy prádla. 

Používejte cyklus doporučený pro typ 

prádla, který právě perete. 

Prádlo není vyprané 

nebo na něm 

zůstávají skvrny 

Prádlo není zcela 

ponořené ve vodě. 

Pračka zjišťuje množství prádla a přidává 

správné množství vody. To je normální 

a nutné k tomu, aby se prádlo v pračce 

pohybovalo. 

 V pračce je více vody. Nepřidávejte do pračky více vody. Přidání 

vody zvedá oděvy z prací destičky, což vede 

k nižší účinnosti praní. 

 Prádlo není v pračce 

správně umístěno 

Pračka při praní funguje méně efektivně, 

když je přeplněná. 

  Prádlo do pračky vkládejte nezamotané 

a rovnoměrně jej rozložte kolem prací desky. 

Nevkládejte oděvy přímo nad střed prací 

desky. 

  Po spuštění pračky přidejte pouze jeden nebo 

dva dodatečné kusy oděvů. 

 Používání pracího 

prostředku, který není 

označen jako HE nebo 

používání příliš 

velkého množství 

pracího prostředku. 

Pěna z běžného pracího prostředku může 

pračce bránit v tom, aby fungovala správně. 

  Používejte pouze prací prostředek HE. 

Věnujte velkou pozornost tomu, abyste 

odměřili správné množství. 

  Prací prostředek vždy odměřte a dodržujte 

pokyny výrobce na základě objemu prádla 

a míry znečištění.  

 Používání nesprávného 

cyklu pro daný typ 

látky. 

Pro lepší čištění používejte cyklus určený na 

vyšší úroveň znečištění a vyšší teplotu praní. 

  V případě použití cyklu rychlého praní perte 



pouze malý počet kusů.  

  Pro důkladné čištění používejte cyklus pro 

praní bílého prádla a cyklus pro praní 

velkého objemu prádla. 

  Viz oddíl „Pokyny k využívání cyklů“ – zde 

naleznete informace o nejvhodnějším výběru 

cyklu. 

 Nepoužívání 

dávkovačů 

Používejte dávkovače – zabráníte tím vzniku 

skvrn způsobených chlorovým bělícím 

prostředkem a aviváží. 

  Před spuštěním cyklu naplňte dávkovače. 

  Zabráníte tím přeplnění. 

  Nepřidávejte prostředky přímo na prádlo. 

 Praní prádla 

s odlišnými barvami. 

Perte prádlo podobných barev a po skončení 

cyklu jej rychle vyjměte, čímž zabráníte 

přenosu barev. 

Po skončení cyklu 

zůstává v dávkovači 

stále malé množství 

vody 

Normální fungování 

dávkovače 

Je normální, když v dávkovači zůstane malé 

množství vody. 

Nesprávné 

fungování 

dávkovače 

Ucpané dávkovače 

nebo se prostředky na 

praní uvolňují příliš 

brzy. 

Nepřeplňujte dávkovače – pokud tak učiníte, 

dochází k okamžitému dávkování. 

  Pro zajištění správného dávkování vždy 

vyberte možnost použití aviváže. 

  Před spuštěním cyklu vždy vložte prostředky 

do dávkovače. 

  V domácnostech s nízkým tlakem vody 

může docházet k tomu, že v dávkovači 

zůstanou zbytky prostředků. Chcete-li tomu 

zabránit, zvolte, je-li to možné, vyšší teplotu 

praní (v závislosti na vašem množství 

prádla) nebo používejte tekutý prací 

prostředek HE. 

  Do dávkovače na bělidlo nalévejte pouze 

tekuté chlorové bělidlo. 

 Zbytek prášku 

v dávkovači. 

Při teplotách vody na praní nižších než 

15,6 °C se některé prací prostředky špatně 

rozpouštějí. V takovém případě se špatně 

odstraňují nečistoty. Chcete-li tomu zabránit, 

zvolte, je-li to možné, vyšší teplotu praní 

(v závislosti na vašem množství prádla) nebo 

používejte tekutý prací prostředek HE. 

Poškození látky Během pracího cyklu 

zůstaly v kapsách ostré 

předměty 

Před praním vyprázdněte kapsy, zapněte 

zipy a zapněte nebo zahákněte spony, čímž 

zabráníte zatrhnutí nebo roztrhnutí látky. 

 Vlákna a pásky se 

mohly zamotat. 

Před vložením prádla do pračky zavažte 

a upevněte všechny nitě, provázky a pásky. 

 Prádlo se mohlo Před praním zašijte roztržená místa ve švech. 



poškodit ještě před 

praním. 

 Při přeplnění pračky 

může dojít k poškození 

prádla. 

Prádlo do pračky vkládejte nezamotané 

a rovnoměrně jej rozložte kolem prací desky. 

Nevkládejte oděvy přímo nad střed prací 

desky. 

  Používejte cyklus určený pro praní 

příslušných látek. 

  Po spuštění praní přidávejte pouze jeden 

nebo dva další kousky oděvů. 

 Je možné, že jste 

nepřidali správně 

tekuté chlorové bělidlo. 

Nenalévejte tekuté chlorové bělidlo přímo na 

prádlo. Pokud se bělidlo rozlije, pořádně jej 

utřete. 

  Nerozředěné bělidlo poškodí látky. 

Nepoužívejte větší množství, než doporučuje 

výrobce. 

  Při vkládání a vyjímání prádla z pračky 

nepokládejte prádlo určené k praní na horní 

část dávkovače bělidla. 

 Je možné, že nebyly 

dodrženy pokyny 

ohledně péče o oděvy. 

Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny výrobce 

ohledně péče o oděvy uvedené na příslušném 

štítku. Viz „Návod k používání cyklů“, kde 

získáte informace o nejvhodnějším výběru 

cyklů. 

Zápachy Nebyla prováděna 

pravidelná doporučená 

měsíční údržba. 

Po každých třiceti praních spusťte cyklus 

Čištění pračky. Další informace naleznete 

v části "Péče o pračku", oddíl "Údržba 

pračky" 

  Po dokončení cyklu vyjměte prádlo z pračky 

 Nepoužíváte prací 

prostředek HE nebo ho 

používáte mnoho. 

Používejte pouze prací prostředek HE. Je 

důležité, abyste ho správně odměřili. 

  Vždy postupujte v souladu s pokyny 

výrobce. 

  Viz oddíl „Péče o pračku“ 

Bliká kontrolka 

indikující 

zablokované víko 

Víko není zavřené. Zavřete víko. Pračka se nespustí nebo se 

naplní s otevřeným víkem. 

 Cyklus byl zastaven 

nebo přerušen 

s použitím tlačítka 

Start/Pauza/Odblokovat 

Pračka se může stále otáčet. Víko se 

odblokuje teprve ve chvíli, kdy se koš 

přestane otáčet. Při praní velkého množství 

prádla nebo těžkých látek to může trvat 

několik minut. 

Zástupce pro EU: Whirlpool EMEA S.p.A., Via Carlo Pisacane n. 1, 20016 Pero (MI), Italy 

Výrobce: Whirlpool Corporation, 2000 N M 63, Benton Harbor, MI 49022 USA 

 

 


