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Program Visačka
s péčí

Max.
náplň

kg

Druh prádla / Poznámky

- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla

Prací prostředky a přísady Speciální funkce Max. 
rychlost 
odstře-

dění
ot/min

Před-
pírka

Hlavní 
praní

Změkčo-
vadlo

Barvy
15°

Provětrávání 
prádla

Odložený 
start

Rychlé Před-
pírka

Oblíbené Intenzivní
máchání

Odstředění

Bavlna
30 - 40 - 60 - 95°C 30 - 40 - 60 - 95°C

6.5

Normálně až silně zašpiněné ložní povlečení, stolní prostírání, 
ručníky a oděvy vyrobené z bavlny a/anebo lnu.
Jestliže zvolíte program Bavlna 95˚C, tento program zničí 
bakterie a zajistí tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost 
likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající 
normě NF EN 13697 z listopadu 2001.

i Ano i i i i i i i i i max.

Syntetické
40 - 60°C 40 - 60°C

3.0 Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z 
polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon). i Ano i i i i i i i i i max.

Jemné
30°C 30°C

1.5 Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy. i Ano i i i i – i i – i 1000 1)

Denní	náplň
40°C 40°C

3.0 Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky. – Ano i i i i – – i i i max.

 Bavlna  6.5

Běžně znečištěné bavlněné prádlo. 
Při teplotách 40°a 60°C standardní program bavlna a 
nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu 
vody a energie k praní bavlněného prádla.
- Referenční program pro energetický štítek pračky.

– Ano i – i i – – i i i max.

Barvy
40°C 40°C

4.0

Bílé a pastelově světlé oděvy z jemných látek. 
Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. 
Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také 
odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte 
tekutý prací prostředek.

i Ano i i i i i i i i i 1000 1)

Vlna
Studená Studená

 1.0

Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s 
označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z 
hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), 
len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní. 

– Ano i i i i – – i – i 1000 1)

Máchaní & 
odstřeďování – 6.5

Program pro máchání a intenzivní odstředění.
Stejné jako poslední máchání a závěrečné odstředění u 
programu  “Bavlna”.

– Ano i – i i – – i i i max.

Odstředění – 6.5 U tohoto programu je odstřeďování intenzivní. Stejný 
odstřeďovací cyklus jako u programu “Bavlna”. – – – – i i – – i – i max.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

J. Kontrolka	“Otevřené	víko”	
Pračka	je	vybavena	automatickými	
bezpečnostními	funkcemi,	které	včas	zjistí	
a	diagnostikují	poruchu	a	vhodně	zareagují,	
např.:

K. Kontrolka	“Servis” 

L. Kontrolka	“Zavřený	přívod	vody” 

M. Kontrolka	“Čištění	filtru” 

A. Volič	programu

B. Tlačítko	“Start/Pauza”	

C. Tlačítko	“Reset/Čerpání”	

D. Tlačítko	“Odložený	start” 

E. Tlačítko	“Oblíbené”	

F. Tlačítka	“Dětská	pojistka”

G. Tlačítko	“Odstředění”	

H. Časový	displej

I. Ukazatel	průběhu	programu

Akustická	hladina	hluku	:
Praní -   59 dB(A) / 1 pW
Odstředění -  1000  ot/min,  75 dB(A) / 1 pW
 -  1200  ot/min,  76 dB(A) / 1 pW
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i	= volitelné / Ano = nutná dávka pracího prostředku
1) U tìchto programù je kvùli ochranì prádla rychlost odstøedìní snížena.



ÚDAJE	O	SPOTŘEBĚ Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

–	senzorová	technologie	přizpůsobí	vodu,	energii	a	délku	trvání	programu	vaší	prací	náplni.

Program
Teplota

(°C)

Náplň

(kg)

Voda

(l)

Energie
(kWh)

bez “Rychlé”

Přibliž. délka programu  
(hod : min)

Přibliž. obsah zbytkové 
vlhkosti (%)***

bez “Rychlé” s “Rychlé” 1000 ot/min 1200 ot/min

Bavlna 95 6.5 55* 2.00 2:35 2:00

64 57
Bavlna 60 6.5 51 1.23 2:30 1:45
Bavlna 40 6.5 64 0.98 3:00 1:30
Bavlna 30 6.5 64 0.52 3:00 1:30

Syntetické 60 3.0 54* 0.89 2:05 1:14
47 40

Syntetické 40 3.0 50 0.56 1:50 0:59
Jemné 30 1.5 50 0.50 0:45 –

Denní náplň 40 3.0 40 0.45 1:00 – 68 61
Barvy 40 4.0 70 0.55 1:20 1:00
Vlna studená 1.0 40 0.10 0:35 –

eBavlna ** 60 6.5 48 0.76 3:30 –
62 53eBavlna ** 60 3.25 34 0.67 2:45 –

eBavlna ** 40 3.25 34 0.51 2:20 –
Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v 
závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce 
programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změní tuto spotřebu.

  Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz
 „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání). 
* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.
** Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodů úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.
*** Po ukončení programu a odstřeďování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

1. 

PŘÍPRAVA	PRACÍHO	CYKLU
Pračku naplňte, zavřete dvířka bubnu a zkontrolujte, 
zda jsou řádně uzavřena.

2. Nalijte prací prostředek a všechny přísady tak, jak je to 
popsáno na druhé straně a v příručce s pokyny.

3. Zavřete víko.
4. Nastavte volič	programů na požadovaný program 

a teplotu. Na displeji času se zobrazí délka trvání 
zvoleného programu (v hodinách a minutách) a 
ukazatel tlačítka “Start/Pauza” bliká. Rozsvítí se 
ukazatel nastavené rychlosti odstřeďování.  Pokud 
nespustíte program po jeho výběru, pračka se po 
přibližně čtvrthodině automaticky vypne. Chcete-li 
pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem 
na “O”, a potom opět na požadovaný program.

VOLBA	POŽADOVANÉ	FUNKCE
Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové  
funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné 
kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko	“Barvy	15°”
• Šetří energii k ohřevu vody, přičemž zachovává dobré 

výsledky praní.
• Při praní barevného prádla zachovává barvy.
• Doporučuje se pro mírně znečištěné prádlo beze skvrn 
• K dosažení dobrých výsledků praní používejte při této 

možnosti prací prostředky na studené praní.
• Nejde použít na bavlnu 95 °C.

Tlačítko	“Provětrávání	prádla”
• Zvolte tuto možnost, nemůžete-li prádlo z pračky 

vybrat hned po skončení programu, anebo pokud 
se vám stává, že prádlo v pračce zapomenete. Tato 
možnost vám pomůže udržet svěžest prádla.

• Po ukončení programu začne pračka provětrávat 
prádlo v pravidelných intervalech.

• Při aktivaci tohoto programu bliká tlačítko 
“Provětrávání prádla” a na displeji se zobrazí symbol 
programu.

• Po ukončení programu praní je pravidelné provětrávání 
aktivní přibližně 6 hodin a zastavit ho můžete kdykoliv 
stisknutím tlačítka “Provětrávání prádla”. Po krátké 
chvíli je možno dvířka otevřít.

• Po ukončení “Provětrávání prádla” se na displeji 
zobrazí “End“.

Tlačítko	“Rychlé“
• Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
• Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro 

lehce znečištěné prádlo.

Tlačítko	“Předpírka”
• Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem 

nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 
minut.

• Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, 
jestliže jste zvolili funkci “Předpírka”.

Tlačítko	“Intenzivní	máchání”
• Zvýšené množství vody zajišťuje intenzívnější 

máchání.
• Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi 

měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě 
alergií.

Tlačítko	“Odstředění”
• U každého programu je automaticky nastavená 

rychlost odstředění.
• Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte 

tlačítko.
• Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “0”, 

závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné 
odstředění během máchaní zůstává. Voda se pouze 
vypustí.

KONTROLKA	“OTEVŘENÉ	VÍKO”	
Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící 
symbol na displeji, že můžete otevřít víko. Během průběhu 
programu je víko zablokované a v žádném případě se 
nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít 
během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve 
“Zrušení probíhajícího programu před koncem”.

DĚTSKÁ	POJISTKA	
Tlačítka ovládacího panelu můžete zablokovat pro nepo-
volené používání (např. dětmi).
• Stiskněte současně obě tlačítka dětské pojistky a 

podržte je po dobu nejméně 3 sekund. Na displeji se 
rozsvítí symbol klíče.

• K odblokování tlačítek: postupujte stejným způsobem.

INDIKACE	ZÁVAD
V případe poruchy nebo špatného chodu pračky si 
přečtěte část “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití.
“Zavřený	přívod	vody”: 
Žádny, anebo nedostatečný přívod vody
“Servis”: 
Porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku
“Čištění	filtru”: 
Zbytková voda se neodčerpala.
Na	displeji	bliká	rychlost	odstřeďování:	nevyváženost 
prádla během odstřeďování.

• 

KONEC	PROGRAMU
Rozsvítí se kontrolka “Otevřené víko” a na displeji se 
zobrazí “End”. Po přibližně čtvrthodině se pračka z 
důvodu šetření energie zcela vypne.

1. Voličem programů otočte do polohy “O”.
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl 

vyschnout vnitřek pračky.

1. 

ZMĚNA	PROGRAMU	A/NEBO	FUNKCÍ	PO	
SPUŠTĚNÍ	PROGRAMU

Program přerušte tlačítkem “Start/Pauza”. Kontrolka 
bliká.

2. Zvolte nový program, funkce a popřípade i jinou 
rychlost odstředění.

3. Stiskněte tlačítko “Start/Pauza”. Nový program začne 
v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program 
přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací 
prostředek.

ZRUŠENÍ	PROBÍHAJÍCÍHO	PROGRAMU	PŘED	
KONCEM

Tlačítkem “Reset/Čerpání” vymažete program před 
koncem.
• Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko“Reset/

Čerpání”. Odčerpá se všechna voda, to může trvat 
nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.

ULOŽENÍ	OBLÍBENÝCH	PROGRAMŮ	
Jestliže máte programové nastavení, které používáte 
často, pračka nabízí možnost uložení jednoho nastavení 
pro každý program tak, abyste ho mohli znovu spustit 
stisknutím tlačítka.
• Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost 

odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko 
“Oblíbené” na nejméně 3 vteřiny. Kontrolka u 
“Oblíbené” krátce zabliká a pak se rozsvítí - 
programové nastavení se uloží.

Budete-li chtít někdy použít oblíbené programové 
nastavení, zvolte program, stiskněte tlačítko “Oblíbené” a 
spust‘te ho stisknutím “Start/Pauza”.
Jestliže	chcete	nahradit	uložené	programové	
nastavení	jiným	nastavením:
• Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost 

odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko 
“Oblíbené” na nejméně 3 vteřiny. Dříve uložené 
programové nastavení se nahradí novým nastavením.

ODLOŽENÝ	START 
“Odložený start” umožňuje pračku spustit podle potřeby 
uživatele, např. v noci, kdy je proud levnejší. Jestliže 
zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací 
prostøedek.
• Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
• Opakovaným stisknutím tlačítka “Odložený start” zvolte 

odložení od 1 po 24 hodin.
• Spusťte program (viz “Spuštění programu”). Bude svítit 

kontrolka u tlačítka “Odložený start” a po spuštění 
programu zhasne.

• Po stisknutí tlačítka “Start/Pauza” se začne 
odpočítavat nastavený čas odložení. Jakmile se 
program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a 
je nahrazena kontrolkou průběhu programu.

• Po stisknutí tlačítka “Start/Pauza” je možné změnit 
zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka 
“Odložený start”.

Jak	zrušit	funkci	“Odložený	start”
...	před	stisknutím	tlačítka	“Start/Pauza”:
• Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo 

stiskněte tlačítko “Reset/Čerpání”.
...	po	stisknutí	tlačítka	“Start/Pauza”:
Stiskněte tlačítko “Reset/Čerpání” nejméně na 3 vteřiny. 
Kontrolka odloženého startu zmizí.

START PROGRAMU
Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko “Start/
Pauza”. Rozsvítí se kontrolka tlačítka “Start/Pauza”. 
Na displeji se ukáže zbývající èas programu. Vzhledem 
k odchylkám v množství prádla a teplotì pøivádìné vody 
se zbývající èas v urèitých fázích programu vždy novì 
vypoèítává. V tomto pøípadì se na èasovém	displeji	
objeví	animace.


