
WFHV8012/WFHV8012S
Pračka je vybavena automatickými funkcemi ochrany 
bezpečnosti, které detekují a diagnostikují v raném stádiu a 
přiměřeně reagují.

A. Tlačítko „Start/Pause“
B. Tlačítko „Options“
C. Tlačítko „Delay End“
D. Tlačítko „Spin“
E. Tlačítko „Temp.“

F. Displej zobrazení stavu programu a funkce
G.  Volič programu
H. Funkce dětské pojistky 
I. Funkce ztlumení zvuku 

Materiál/Úroveň znečištění

Teplota praní zvolená podle pokynů uvedených na štítku s údržbou.

Štítek o 
údržbě

Program
Maximální 

náplň
kg

Předpírka PředpírkaHlavní praní Aviváž Odložený start Extra 
máchání

Počáteční 
počet 

máchání

Odstřeďování Teplota

Zásobník pracího prostředku Funkce pracího programu Max. rychlost 
otáček 

odstřeďování 
ot./min.

Velmi a mírně znečištěná bavlna nebo len.
Pro velmi znečištěné prádlo, zvolte funkci „Předpírka“.

Ekologické praní pro bavlněné a lněné oblečení.
Může snížit dobu praní a spotřebu energie.

Mírně znečištěné syntetické, bavlněné smíšené tkaniny.

Bavlněné, smíšené tkaniny. Krátce používané nebo nově koupené prádlo.

Smíšená náplň mírně znečištěných bavlněných a syntetických tkanin.

Měkké jemné tkaniny a hedvábí, které lze prát v pračce. (Viz štítek o údržbě, který je na prádle).

Vlna, kterou lze prát v pračce. (Viz štítek o údržbě, který je na prádle).

Tmavé textilie vyrobené z bavlny a tmavé textilie s jednoduchou údržbou.

Cotton
--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 

60 °C, 95 °C

Cotton Eco (1)
--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 

60 °C, 95 °C

Synthetics
--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 

60 °C

Mix
--, 20 °C, 30 °C, 40 °C

Quick 15’
--, 20 °C, 30 °C, 40 °C

Silk/Delicate
--, 20 °C, 30 °C, 40 °C

Wool
--, 20 °C, 30 °C, 40 °C

Skin Care
--, 20 °C, 30 °C, 40 °C

Sportswear
--, 20 °C, 30 °C, 40 °C

Duvet
--, 20 °C, 30 °C, 40 °C

Program na odstranění nečistot a bakteriálních zbytků, které se mohou zachytit v pračce po určitém 
čase používání, zejména při častém používání praní s nízkými teplotami.

Položky, které lze prát v pračce, plněné syntetickými vlákny, jako jsou polštáře, prošívané přikrývky a 
ložní přikrývky; program je vhodný i pro položky plněné prachovým peřím.

Tento program je původně nastaven na dvě máchání a jedno odstřeďování.

Manuálně zvolte délku a rychlost odstřeďování.

Dodatečný čas máchání. Program dbá na to, aby na tkaninách nezůstaly žádné zbytky pracího 
prostředku na ochranu před podrážděním kůže.

Oblečení pro sport a volný čas vyrobené z mikrovláken.

Nežehlivé košile nebo halenky vyrobené z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smíšených tkanin.
Shirts

--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 
60 °C

Dark Wash
--, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 

60 °C

Rinse +Spin

Spin

Drum Clean
95 °C
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(1) Programy na testování výkonu praní jsou: cotton 60 ˚C, maximální rychlost, cotton eco 40 ˚C, maximální rychlost.
 Spotřeba energie 169 kWh za rok, založená na 220 standardních cyklech praní pro bavlněné eco programy při 60 °C a 40 °C při plném a poloviční náplní a spotřeba režimů s nízkým výkonem. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, 

jak se spotřebič používá. 
 Spotřeba vody 10500 litrů za rok, založená na 220 standardních cyklech praní pro bavlněné eco programy při 60 °C a 40 °C při plném a částečném naplnění. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá.

Zkrácený návod k obsluze

G F E H D I C B A



PARAMETR
Model WFHV8012/WFHV8012S

Kapacita praní 8,0 kg

Max. rychlost otáček 1200 ot./min

Čistá hmotnost 60 kg

Rozměry (Š x H x V) 595 x 595 x 850 mm

Jmenovité napětí 220 V - 240 V ~

Výkon vyhřívání 1900 W

Výkon praní 300 W

Přidejte prací prostředek, zavřete dvířka
a nastavte program

Do bubnu vložte prádlo, které chcete vyprat a zavřete dvířka. 
Přidejte prací prostředek do příslušných přihrádek pro daný typ 
programu, který se chystáte zvolit, prací prostředek přidejte 
podle popisu v části „Prací prostředky a přísady“ v „Návode k 
obsluze“.

1. Zapněte napájení.
2. Tlačítko volby programu odstřeďování pro požadovaný 

program musí být „vypnuto“, pokud není výchozí poloha 
ukazatele v poloze „vyp.“, program se spustí.

3. Stisknutím tlačítka „Temp“, „Spin“ a „Delay End“ zvolte teplotu 
praní, rychlost odstřeďování a čas odloženého startu.

4. Stisknutím tlačítka „Options“ zvolte doplňkové funkce.
5. Po spuštění programu se v postupném pořadí na displeji 

zobrazí délka programu (hodiny: minuty), počet máchání, 
teplota praní a další možnosti funkcí.

Volba doplňkové funkce

V pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko „Options“ na volbu 
doplňkové funkce pro aktuální program. Každým stisknutím 
zvolíte pouze jednu funkci a začne blikat příslušná ikona. Po 
spuštění již nelze program změnit.
Předpírka
•	 Zvolte	funkci	na	předpírku	tak,	abyste	zlepšili	účinek	praní	

a lépe odstranili skvrny. Tato funkce je vhodná pro velmi 
znečištěné oblečení.

•	 Před	použitím,	je	možné	do	přihrádky	na	předpírku	přidat	prací	
prostředek/prací prášek a do přihrádky pro hlavní praní se musí 
přidat prací prášek.

Další máchání
Po nastavení funkce přidání máchání, program spustí proces 
máchání ještě jednou před spuštěním přidání aviváže a celkový 
čas programu se podle toho zvýší.

Přidání prádla po spuštění programu

Pokud potřebujete přidat do pračky další kusy prádla během 
procesu praní, stiskněte prosím tlačítko „Start/Pause“.
•	 Pokud	bude	možné	otevřít	dvířka	v	průběhu	praní,	na	displeji	

bude blikat zbývající čas a ikona zámku dvířek. Ikona zámku 
dvířek zhasne a budete moci otevřít dvířka.

•	 Pokud	ikona	zámku	dvířek	nebude	blikat,	znamená	to,	že	
aktuální teplota uvnitř bubnu pračky je vyšší, než 50 °C, nebo je 
už pozdě v daném programu přidávat další kusy prádla.

Pokyny týkající se programu

1. Standardní eko programy na praní bavlny pri 60 °C a 40 °C, 
označované jako „standard 60 °C cotton eco programme“ a 
„standard 40 °C cotton eco programme’“ jsou vhodné pro 
praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jedná se o 
nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby 
energie a vody při praní tohoto typu bavlněného prádla, navíc 
skutečná teplota vody se může lišit od uvedené teploty cyklu.

2. Spotřeba elektrické energie v režimu vypnutí je 0,49 W a v 
režimu ponechání zapnutí je 0,49 W.

3. Používejte typ pracích prostředků vhodných pro rozličné 
teploty praní.

4. Informace standardních programů:

CO401/2 CO601/2 CO60
Trvání hlavního praní 
(min)

198 230 238

Program (min) 260 285 285

Spotřeba energie (kWh) 0,80 0,90 0,92

Spotřeba vody – Hlavní 
praní (l)

14,3 14,7 20,4

Celková spotřeba 
vody (l)

45 40 53

Obsah zbytkové 
vlhkosti (%)

54 52 51

Ikona zámku dvířek  

Po spuštění programu se rozsvítí ikona zámku dvířek a dvířka 
spotřebiče budou uzamčena.
•	 Po	dokončení	programu	se	zámek	dvířek	automaticky	

odemkne. V průběhu pozastavení, pokud může být stav 
otevření dvířek splněn do poloviny, se zámek dvířek odemkne 
a jeho indikátor zhasne.

•	 Když	indikátor	zámku	dvířek	bliká,	dvířka	se	nesmí	otvírat	
násilím, aby nedošlo k poranění osob.

Funkce odloženého startu  

Funkce odloženého startu umožňuje spustit pračku podle 
potřeby uživatele, například v nočních hodinách, kdy je levnější 
elektřina.
•	 Jen	v	pohotovostním	režimu	je	možné	použít	toto	tlačítko	na	

volbu vyhrazeného času.
•	 Po	volbě	funkce	vyhrazeného	času	se	bude	čas	zvyšovat	o	1	

hodinu po každém stisknutí daného tlačítka. Před vyhrazením, 
pokud čas programu nevyhovuje integrálnímu násobku 1 
hodiny, musí být dokončen prvním stiskem tlačítka a po 
každém stisknutí tlačítka se čas zvýší o 1 hodinu. Pokud je 
zvolen vyhrazený čas, před spuštěním programu, je možné 
aktuální vyhrazení zrušit otočením voliče na volbu jiných 
programů.

•	 Čas	odložení	musí	být	delší,	než	je	délka	programu	praní,	
protože čas odložení je časem, kdy program skončí. Například: 
pokud je čas zvoleného programu 02:28, zvolený čas odložení 
musí být mezi 03:00 a 24:00.

•	 V	průběhu	fungování	odložení,	se	rozsvítí	ikona	„času	odložení“.	
Když proces odložení skončí, ikona „času odložení“ zhasne, 
zatímco se rozsvítí ikona „zbývajícího času“.

Funkce ztlumení zvuku  

•	 Na	2	sekundy	současně	stiskněte	tlačítko	„Spin“ a „Delay End“, 
na displeji se zobrazí „bEEP OFF“. Aktivní bude stav ztlumení 
zvuku. V tomto stavu budou vypnuty všechny akustické 
signalizace, s výjimkou chybového hlášení.

•	 Opakujte	stejný	postup,	stav	ztlumení	zvuku	bude	deaktivován	
a na displeji se zobrazí „bEEP On“.

•	 Funkce	ztlumení	zvuku	bude	nadále	aktivní	předtím,	než	ji	
vypnete manuálně.

Dětská pojistka  

K posílení ochrany dětí, je tento spotřebič vybaven funkcí dětské 
pojistky. 
•	 Když	se	program	spustí,	stiskněte	současně	tlačítko	

„Temp.+Spin“ na 2 sekundy. Ze spotřebiče zazní jeden 
akustický signál. Na displeji se zobrazí „SAFE On“. Po uplynutí 2 
sekund, se na displeji zobrazí zbývající čas programu. Opakujte 
tento postup, ze spotřebiče zazní jeden akustický signál. Na 
displeji se zobrazí „SAFE OFF“ a dětská pojistka bude vypnuta.

•	 Když	je	nastavená	dětská	pojistka,	všechna	funkční	tlačítka	
s výjimkou tlačítka „Off (Vyp.)“ budou deaktivována. Pokud 
zvolíte jakoukoli funkci s výjimkou „Off (Vyp.)“, ze spotřebiče 
zazní signál. Na displeji se na 2 sekundy objeví „SAFE On“. Po 
skončení programu, se funkce dětské pojistky automaticky 
deaktivuje. Jakékoliv chybové hlášení aktivuje funkci dětské 
pojistky. Manuální vypnutí a zapnutí spotřebiče ho resetuje.

•	 Funkci	dětské	pojistky	nelze	nastavit,	pokud	je	spotřebič	v	
pohotovostním režimu.

Spuštění programu

Poté jak jste zvolili vaše možnosti a dali prací prostředek do 
zásobníku pracího prostředku, otevřete vodovodní uzávěr a 
stiskněte tlačítko „Start/Pause“. Na displeji se zobrazí průběh 
aktuálního programu s ikonami zleva doprava. Na displeji se také 
zobrazuje zbývající čas programu.

Zrušení programu nebo opětovná volba možností

1. Otočením voliče programů do polohy „Off (Vyp.)“ na 3 
sekundy, vypnete spotřebič.

2. Zvolte nový program a možnosti.
3. Stisknutím tlačítka „Start/Pause“ zapněte spotřebič bez toho, 

abyste přidávali další prací prostředek.

Ukončení programu

Když je program dokončen, na displeji se zobrazí „End”. Spotřebič 
se nevypne automaticky.
1. Otočením ovladače programu na „Off (Vyp.)“ vypněte 

spotřebič;
2. Zavřete uzávěr vody;
3. Otevřete dvířka a vyndejte vyprané prádlo;
4. Ponechte dvířka mírně pootevřená, na odstranění jakékoli 

vlhkosti z čerpadla.


