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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 Špeciálne funkcie Max 
rychlost 
odstře-

dění

ot/min

Před-
pírka

Hlavní 
praní

Změkčo-
vadlo

Studené
praní

Clean+ Před-
pírka

Odložený 
start

Intenzivní
máchání

Stop
máchání

Nastavení
odstředění

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

5.5
Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, 
košile apod. z bavlny a lnu.
Při praní velmi zašpiněného prádla můžete zvolit funkci “Předpírka”.

 Ano 1)      2)    max.

Syntetické
30 - 40 - 60°C 30 - 40 - 60°C

3.0 Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, 
Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).  Ano 1)      2)    max

Jemné
30 - 40°C 30 - 40°C

1.5 Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.  Ano 1)   –   2) –   max

Denní náplň
40°C 40°C

3.0 Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky. – Ano   – –  2)    max.

Rychlé praní 15’
30°C 30°C

3.0 Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. – Ano   – –  2) –   max.

Vlna
Studená - 40°C         - 40°C

1.0 Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené 
symbolem čisté střižní vlny a vhodné pro praní v pračce. – Ano   – –  2) –   max

Ruční praní
40°C 40°C

1.0 Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k “ručnímu praní”.
Tento program končí velmi šetrným odstředěním. – Ano   – –  2) –   400 3)

SuperEco
60°C 60°C

5.5

Mírně až běžně znečištěné ložní prádlo, obrusy a spodní prádlo, ručníky, trička 
atd. vyrobené z bavlny a lnu.
Nabízí nejvyšší ekonomii při spotřebě energie díky prodloužené době praní. Ideální 
pro běh v noci pro získání užitku z příznivějších energetických tarifů. Aby se zabránilo 
hluku z otáčení bubnu, nastavte rychlost otáčení na “0” a podle vlastního uvážení 
odstartujte program otáčení až ráno, nebo nadefinujte zpožděný start programu 
pomocí “Odložený start”.

– Ano   – –  2)    max.

Máchaní & 
odstřeďování – 5.5 Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu “Bavlna”. – –  – – –     max.

Odstředění – 5.5 U tohoto programu je odstřeďování intenzivní. Stejný odstřeďovací cyklus jako u 
programu “Bavlna”. – – – – – –  – –  max.

Šetrné odstředění – 1.0 U tohoto programu je odstřeďování šetrné. Stejný odstřeďovací cyklus jako u 
programu “Vlna”. – – – – – –  – –  max

Čerpání – – Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný zpùsob ukončení programu po “Stop 
máchání”. – – – – – –  – – – –

A. Volič programu

B. Časový displej

C. Tlačítko “Odložený start”

D. Volič rychlosti odstředění

E. Tlačítko “Start/Pauza”

F. Ukazatel průběhu programu

G. Tlačítko “Reset”

H. Kontrolka “Otevřená dvířka”

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

Pračka je vybavena automatickými 
bezpečnostními funkcemi, které včas 
zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně 
zareagují, např.:
I. Kontrolka “Servis”
J. Kontrolka “Zavřený přívod vody”
K. Kontrolka “Čištění filtru”

1) Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro
 hlavní praní tekutý prací prostředek.
2) Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
3) U tìchto programù je k vùli ochranì prádla
 rychlost odstøedìní snížena.

TABULKA PROGRAMŮ

ano = nutná dávka pracího prostředku /  = volitelné
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Program
Teplota

(°C)

Náplň

(kg)

Voda

(l)

Energie

(kWh)

Přibl. délka
programu***

(hodiny : minuty)
Bavlna 95 5.5 55* 1.75 2:05

   Bavlna** 60 5.5 49 0.93 2:45
Bavlna 40 5.5 55 0.55 2:10

Syntetické 60 3.0 54* 0.90 1:40
Syntetické 40 3.0 48 0.55 1:25

Jemné 40 1.5 50 0.55 0:45
Denní náplň 40 3.0 40 0.45 1:00

Rychlé praní 15’ 30 3.0 30 0.15 0:15
Vlna 40 1.0 55 0.55 0:45

Ruční praní 40 1.0 40 0.55 0:35
SuperEco 60 5.5 49 0.73 4:00

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Předpírka prodlouží program asi o 20 min. 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.
* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před
 odčerpáním vody čerpadlem.
** Výchozí program pro energetický štítek.
*** Ukazatel zbývajícího času se může rovněž líšit od údajů v tabulce, protože na nej mají vliv podmínky v domácnosti v
 době praní.

KONTROLKA “OTEVŘENÁ DVÍŘKA”
Před spuštěním programu a po jeho skončení tato 
kontrolka signalizuje, že lze otevřít víko. Jestliže 
probíhá prací program, víko zůstává zablokované 
a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Když 
budete nutně potřebovat otevřít víko v průběhu

ČERVENÉ KONTROLKY
“Servis”
Rozsvícení kontrolky “Servis” může být způsobeno 
poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím 
pokyny v “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití. 
Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do 
našeho servisu.
“Zavřený přívod vody”
Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete 
vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz 
“Jak odstranit poruchu” v návodu na použití.
“Čištění filtru”
Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice 
přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k 
čištění filtru naleznete v návodu k použití (“Jak 
vyjmout filtr”).

• Volitelné pro programy “Bavlna“ a “Syntetika”;
 zvolte teplotu 30 °C nebo 40 °C a používejte při
 maximální náplni.
• Přidejte příslušné množství předpíracího
 prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do
 hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem,
 který používáte (při této volbě používejte pouze
 práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování
 doporučené výrobcem.
• Prodlužte program o přibližně 10 až 15 minut.
• Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel
 na bázi kyslíku. Nesmějí se používat bělidla
 na bázi chlóru a perborátů!
Tlačítko “Předpírka”
• Jen pro velmi znečištěné prádlo (například
 pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas
 cyklu asi o 20 minut.
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 “Stop máchání”
• Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v
 poslední máchací vodě, takže se nezmačká a
 nezmění barvu.
• Tato funkce se doporučuje především u programů
 “Syntetické”, “Denní” a “Jemné”.
• Tuto možnost využijete především tehdy, když
 chcete odložit odstřeďování na pozdější dobu,
 nebo pokud chcete pouze vypouštět.
• Zvolíte-li „Stop máchání“, nenechávejte máčet
 prádlo ve vodě příliš dlouho.
• Jakmile se praèka zastaví na “Stop máchání”, na
 ukazateli fáze programu se rozsvítí kontrolka
 “Stop máchání” a rozbliká se kontrolka u tlaèítka
 “Start/Pauza”.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko 
“Start/Pauza”. Rozsvítí se kontrolka tlačítka “Start/
Pauza”. Na ukazateli fáze programu se zleva 
doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; 
tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile 
určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka 
zhasne.
• Poznámka: Dojde-li k výpadku proudu nebo
 je-li pračka během cyklu odpojena od sítě,
 začne program v okamžiku, ve kterém byl
 přerušen.

KONEC PROGRAMU
• Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu
 jsou zhasnuté a kontrolka “Otevřená dvířka”
 svítí.
1. Voličem programů otočte do polohy “Vyp/O”.
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl
 vyschnout vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO 
SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. 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 (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO 
PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem “Reset” vymažete program před 
koncem. Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko 
“Reset”. Tak se odčerpá všechna voda a víko je 
pak možné otevřít.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE
Funkci mùžete zvolit nebo zrušit kdykoli během 
programu. Funkce se zapne, pokud příslušná 
programová ještě neproběhla.
Tlačítko “Studené praní”
• Voda se zahřeje pouze na 20°C.
• Vhodné pro jemné prádlo s doporučenou
 teplotou praní na visačce max. 30°C.
• Volitelné pouze na nejnižším teplotním
 stupni každého programu.
Tlačítko “Clean+”
• Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání
 pomocí prostředků na odstraňování skvrn
 (prášek, například “Vanish”) - dojde k optimalizaci
 účinnosti předpíracího prostředku pro dosažení
 lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.

ODLOŽENÝ START
“Odložený start” umožňuje pračku spustit podle 
potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud 
levnější.
• Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
• Opakovaným stisknutím tlačítka “Odložený start”
 zvolte odložení od 1 po 23 hodin.
• Spusťte program (viz “Spuštění programu”).
 Bude svítit kontrolka nad tlačítkem “Odložený
 start” a po spuštění programu zhasne.
• Po stisknutí tlačítka “Start/Pauza” se začne
 odpočítávat nastavená doba odložení. Jakmile
 se program spustí, ukazatel doby odložení na
 displeji zmizí a začne se zobrazovat zbývající
 čas programu.
• Po stisknutí tlačítka “Start/Pauza” je možné
 snížit 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”.
... po stisknutí tlačítka “Start/Pauza”:
• Stiskněte tlačítko “Reset” nejméně na 3 vteřiny.
 Kontrolka odloženého startu zmizí.

1. Vložte prádlo do pračky, zavřete uzévěry bubnu
 a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
2. Prací prostředky a přísady dávejte do komory
 pouze ke značce “MAX” takto:
• Programy s předpírkou a hlavním
 praním
• Hlavní prací program bez předpírky
• Prùmyslová změkčovadla a ztužovače
• Odstraňovače skvrn
• Prostředky proti vodnímu kameni
 (je-li to nutné)
3. Zavřete víko.
4. Pootočte programovým voličem na zvolený
 program a teplotu. Na časovém displeji se
 zobrazí délka zvoleného programu (v hodinách
 a minutách) a rozbliká se kontrolka u tlačítka
 “Start/Pauza”. Rozsvítí se kontrolka předem
 stanovené rychlosti odstřeďování.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

Jak ukončit funkci “Stop máchání”:
• Stiskněte tlačítko “Start/Pauza”; program
 automaticky skončí závěrečným odstřeďovacím
 cyklem určeným pro příslušný program.
• Jestliže nechcete prádlo odstřeďovat, otočte
 programovým voličem na program “Vypouštení”
 a stiskněte jěště jednou tlačítko “Start/Pauza”.
Tlačítko “Nastavení 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.

programu, řiďte se pokyny v oddílu ”Zrušení (reset) 
probíhajícího programu před koncem”.


