Krátka príručka

SK

ĎAKUJEME VÁM ZA ZAKÚPENIE VÝROBKU SPOLOČNOSTI WHIRLPOOL.
Na získanie komplexnejšej pomoci zaregistrujte svoj
spotrebič na stránke www.whirlpool.eu/register

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte Príručku o bezpečnosti a ochrane zdravia.
Pred použitím stroja je dôležité, aby boli odstránené prepravné skrutky. Ďalšie informácie
ako ich odstrániť, nájdete v Inštalačnej príručke.

OVLÁDACÍ PANEL
2
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1. Tlačidlo RÝCHLY
2. Tlačidlá LISTOVANIE NAHOR/LISTOVANIE NADOL
3. Tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
4. Tlačidlo a kontrolka FRESHCARE+
5. Tlačidlo ŠTART/PAUZA
6. Tlačidlo POTVRDIŤ/ZAMKNUTÉ
7. Tlačidlo ODLOŽENÝ ŠTART
8. Tlačidlo ODSTREĎOVANIE
9. Tlačidlo TEPLOTA
10. Tlačidlo PONUKA MOŽNOSTÍ CYKLU/PONUKA NASTAVENÍ
11. Tlačidlo PARNÁ HYGIENA
12. OTOČNÝ GOMBÍK VÝBERU PRACIEHO CYKLU
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Zvyšková vlhkosť % (***)

Spotreba energie kWh

Celková voda l

Teplota prania °C

TABUĽKA PRACIEHO CYKLU

Mix Extra Tichý

40°C

- 40°C

600

4,0

**





–





–



–

–

–

–

Zmiešaná bielizeň
Syntetika (3)
Bavlna (2)
Jemná bielizeň
20°C

40°C
40°C
40°C
30°C
20 °C
30°C

- 40°C
- 60°C
- 90°C
- 30°C
- 20 °C
- 30°C

1400
1200
1400
0
1400
600

8,0
4,5
8,0
1,0
8,0
2,0

**
2:45
3:10
**
1:50
**






–








–


–
–
–















–


–
–
–








–
35
49
–
55
–

–
0,54
0.,87
–
0,14
–

–
74
68
–
78
–

–
43
45
–
22
–

Maximálna náplň 8 kg
Príkon v režime vypnutia 0,5 W/v režime zapnutia 8 W
Teplota
Prací cyklus
Nastavenie

Vlna
Odstreď. a Vypúšťanie
Pláchanie a odstreď.
Anti-alergénny

*

Rozsah

Pracie prostriedky a prísady
Predpra- Pranie
nie

Max. rýchlosť Max. Doba trvania
odstreďova- náplň
(h : m)
nia (ot./min) (kg)

Odporúčaný prací
prášok

Aviváž
Prášok

Tekutý

–

–

1400

8,0

**



–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
40°C 60°C

1400

8,0

**



–

–

–



–

–

–

–

–

–

1400

5,0

**





–









–

–

–

–

60°C

Viac cyklov
• Tričká
• Džínsy

40°C
40°C

- 40°C
- 40°C

600
800

2,0
3,0

**
**







–
–







–
–




–
–

–
–

–
–

–
–

• Posteľné a uteráky

60°C

- 60°C

1400

8,0

**





–









–

–

–

–

• Periny

30°C

- 30°C

1000

3,5

**

–



–





–



–

–

–

–

• Hodváb a záclony

30°C

- 30°C

–

1,0

**





–





–



–

–

–

–

• Detské

40°C

- 40°C

800

4,0

**

–



–





–



–

–

–

–

• Plyšové hračky

30°C

- 30°C

–

1,0

**





–



–

–



–

–

–

–

• Veci pre domácich
miláčikov

40°C

- 40°C

600

2,0

**





–





–



–

–

–

–

• Viacfarebné

20 °C

- 20 °C

1400

8,0

**





–





–



–

–

–

–

• Škvrny

40°C

- 40°C

40 °C

40°C

1400
1351
1351
1351

8,0
8,0
4,0
2,0

**
3:35
2:45
2:30


–
–
–






–
–
–
–
















–




–
53
53
53

–
0,75
0,50
0,35

–
62
42
37

–
33
26
24

Plná dávka 45‘

40°C

- 40°C

1200

8,0

**





–









–

–

–

–

Rýchle 30’

30°C

- 30°C

800

4,5

0:30





–





–



71

0,18

37

27

Osvieženie parou 20’

–

–

2,0

**

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Eco 40-60

(1)

 Požadované dávkovanie

–

 Voliteľné dávkovanie

! Výberom položky „Viac cyklov “ na ovládacom koliesku získate prístup k ďalším pracím
cyklom, ktoré sú uvedené v tabuľke vyššie.
Dĺžka trvania cyklu udávaná na displeji alebo v referenčnej príručke na základe štandardných
podmienok. Skutočné trvanie sa môže líšiť v závislosti od viacerých faktorov, ako sú teplota a
tlak privádzanej vody, teplota okolia, množstvo pracieho prostriedku, množstvo a typ náplne
bubna, vyváženie náplne a ďalšie doplnkové možnosti. Hodnoty uvedené pre iné programy
ako program Eco 40 – 60 sú len orientačné.
1) Eko 40 – 60
– Skúšobný prací cyklus v súlade s nariadením EÚ 2019/2014 o ekodizajne.
Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie normálne znečistenej
bavlnenej bielizne.
Poznámka: hodnoty rýchlosti odstreďovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať
od hodnôt uvedených v tabuľke.

Pre všetky skúšobné zostavy:
2) Dlhý cyklus bavlny: nastavte prací cyklus „Bavlna “ s teplotou 40 °C.
3) Dlhý cyklus syntetiky: nastavte prací cyklus „Syntetika “ s teplotou 40 °C.

* Pri výbere cyklu „Odstreď. a Vypúšťanie

“ a vylúčení cyklu odstreďovania bude
práčka len vypúšťať vodu.
** Dĺžku pracích cyklov je možné skontrolovať na displeji.
*** Po ukončení programu a odstreďovaní pri maximálnej nastaviteľnej rýchlosti odstreďovania
v predvolenom nastavení programu.
6th Sense – technológia senzorov prispôsobuje vodu, energiu a trvanie programu vašej náplni bielizne.

POPIS VÝROBKU
1. Veko
2. Priehradka na dávkovanie pracích prostriedkov

1.
2.

3.

3. Ovládací panel
4. Rukoväť

4.

5. Okienko na dverách

5.

6. Filter čerpadla/Núdzová odtoková hadica
(za krycou klapkou)

6.

7. Nastaviteľné nožičky (4)
7.

PRIEHRADKA NA DÁVKOVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV
S priehradkou na dávkovanie narábajte opatrne. Počas otvárania a zatvárania
priehradky na dávkovanie ju príliš silno neťahajte von ani netlačte dovnútra.
priehradka 1: Pracie prostriedky na predpieranie
(prášok)
priehradka 2: Pracie prostriedky na prací cyklu
(prášok alebo kvapalina)
priehradka 3: Prísady (aviváže a pod.)
Aviváž by nemala pretekať mriežku.
! Používajte práškový prací prostriedok na biele bavlnené
odevy, na predpranie a na pranie pri teplotách nad 60 °C.
! Postupujte podľa pokynov uvedených na obale pracieho
prostriedku.
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PRACIE CYKLY
Postupujte podľa symbolov na štítku s informáciami o praní odevu. Hodnota
uvedená na symbole je maximálna odporúčaná teplota na pranie odevu.
Mix Extra Tichý
Objavte ticho: tento program beží potichu počas celého cyklu, vrátane fázy odstreďovania.
Navrhnuté pre polovičnú náplň a zmiešané vlákna (bavlna a syntetika), s rýchlosťou
odstreďovania nastavenou pre jemnejšie čistenie. Po ukončení cyklu sa automaticky spustí
možnosť FreshCare+, ktorá zabezpečí 100 % sviežosť a celkový pokoj mysle.
Zmiešaná bielizeň
Pre ľahké pranie na bežne znečistené odolné odevy z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a
zmiešaných vlákien.
Syntetika
Vhodné na pranie mierne znečistených odevov zo syntetických vlákien (napr. polyester,
polyakrylát, viskóza atď.) alebo zmiešaných syntetických bavlnených vlákien.
Bavlna
Bežne až značne znečistená a odolná bavlna.
Jemná bielizeň
Na pranie veľmi jemných odevov. Odporúča sa, aby sa odev odvrátil naruby pred praním.
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite tekutý prací prostriedok na jemné odevy.
20°C
Na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.
Vlna
Všetky vlnené odevy je možné oprať na programe „Vlna“, a to aj tie, na ktorých je štítok
„ručné pranie“. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete špeciálne pracie prostriedky a
neprekročíte maximálnu povolenú hmotnosť bielizne.
Odstreď. a Vypúšťanie
Odstredí zaťaženie a vypustí vodu. Na odolné odevy. Ak vyradíte cyklus odstreďovania,
stroj len vypustí.
Pláchanie a odstreď.
Vypláka a potom odstredí. Na odolné odevy.
Anti-alergénny
Vďaka technológii využívajúcej vysokú teplotu a extra plákaniam je vhodný na odstránenie
hlavných alergénov, ako sú peľ, roztoče a srsť mačiek alebo psov.
! Tento cyklus pracuje pri teplote 60 °C minimálne 30 minút.
Viac cyklov
•
Tričká
Použite špeciálny prací cyklus na pranie tričiek z rôznych látok a farieb, aby ste zaistili čo
najlepšiu starostlivosť.
•
Džínsy
Pred praním odevy prevráťte zvnútra von a použite tekutý prací prostriedok.
•
Posteľné a uteráky
Na pranie posteľnej bielizne a uterákov v jednom cykle. Optimalizuje použitie aviváže a
umožňuje šetrenie času a elektriny. Odporúčame používať práškový prací prostriedok.
•
Periny
Určené na pranie čalúnených pokrývok, ako sú dvojlôžkové alebo jednolôžkové periny,
vankúše a bundy. Takéto čalúnené veci sa odporúča vkladať do bubna práčky s okrajmi
sklopenými dovnútra a nesmiete prekročiť ¾ objemu bubna. Pre optimálne pranie
odporúčame použiť tekutý prací prostriedok.
•
Hodváb a záclony
Tento špeciálny prací cyklus použite na pranie všetkých hodvábnych odevov alebo
záclon. Odporúčame vám použiť špeciálny prací prostriedok, ktorý bol navrhnutý pre
pranie jemnej bielizne.
Pred praním záclon tieto poskladajte a vložte ich do obliečky na vankúš alebo do sieťky.
•
Detské
Pomocou tohto špeciálneho pracieho cyklu odstránite znečistenie bežne spôsobené
deťmi, pričom sa z plienok odstránia všetky stopy pracích prostriedkov, aby sa zabránilo
alergickým reakciám na jemnej detskej pokožke. Cyklus bol navrhnutý tak, aby
zredukoval množstvo baktérií pomocou väčšieho množstva vody a optimalizoval
účinok špeciálnych dezinfekčných prísad pridávaných do pracieho prostriedku.

•
Plyšové hračky
Špeciálny program na odstraňovanie prachu a pranie plyšových hračiek.
•
Veci pre domácich miláčikov
Skvelý cyklus na odstránenie zvieracej srsti z podstielky a predmetov pre domáce
zvieratá.
•
Viacfarebné
Tento cyklus je vhodný na pranie viacfarebných vecí alebo viacerých vecí rôznych
farieb. Program je navrhnutý tak, aby zaručoval starostlivosť o farby, pracuje pri 20 °C,
pričom má výkon ako pri 40 °C. Odporúčame použiť prací prostriedok na farebné
oblečenie a na nízke teploty.
! Vždy odporúčame oddeliť vyblednuté oblečenie a nové farebné oblečenie, ktoré sa
perie prvýkrát.
•
Škvrny
Program je vhodný pre silne znečistené odevy s odolnými farbami. Zabezpečuje praciu
triedu, ktorá je vyššia ako štandardná trieda. Pri spustení programu nezmiešajte odevy
rôznych farieb. Odporúčame používať práškový prací prostriedok. Ak sú odolné škvrny,
odporúča sa predbežná úprava so špeciálnymi prísadami.
Eco 40-60
Na pranie normálne znečistených bavlnených odevov, ktoré sa môžu prať pri teplotách
40 °C alebo 60 °C spoločne v jednom cykle. Toto je štandardný bavlnený program a je
najefektívnejší z hľadiska spotreby vody a energie.
Plná dávka 45‘
Vhodné na pranie plného množstva mierne zašpineného bavlneného oblečenia v priebehu
45 minút.
Rýchle 30’
Na rýchle pranie ľahko znečistených odevov. Tento cyklus trvá iba 30 minút, čím šetrí čas a
energiu.
Osvieženie parou 20’
Odevy sa naparia po dokončení cyklu, preto odporúčame zavesiť ich, aby vyschli dosucha
(2 kg, zhruba 3 kusy). Tento program osviežuje odevy odstránením pachov a uvoľnením
vlákien. Vložte len suché veci (ktoré nie sú špinavé) a vyberte program „Osvieženie parou
20’ “. Odevy môžu byť na konci cyklu trochu vlhké a po niekoľkých minútach môžu byť
oblečené. Program „Osvieženie parou 20’ “ uľahčuje žehlenie.
! Nepridávajte aviváže a pracie prostriedky.
! Neodporúča sa na odevy z vlny alebo hodvábu.

DISPLEJ
Displej je užitočný pri programovaní práčky a poskytuje veľa informácií.
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Stlačením tlačidla
a
je možné vybrať požadovanú možnosť a potvrdiť ju tlačidlom
.
Pri prvom zapnutí zariadenia sa zobrazí výzva na výber jazyka a na displeji sa automaticky
zobrazí ponuka výberu jazyka.
Ak chcete vybrať požadovaný jazyk, stlačte tlačidlo
a
; pre potvrdenie výberu
stlačte tlačidlo
.
V oblasti A sa zobrazí nasledovné: ikona a zvolený program prania, fázy prania a čas
zostávajúci do skončenia cyklu prania.
V oblasti B sa zobrazí: zvolené možnosti, spotreba energie a vody pre zvolený cyklus a
symbol zámku tlačidiel.
V oblasti C sa zobrazí predvolená hodnota teploty na základe nastaveného programu; ak
program nezahŕňa nastavenie teploty, v oblasti sa zobrazí symbol „- °“.
V oblasti D sa zobrazí predvolená rýchlosť odstreďovania na základe nastaveného programu;
ak program nezahŕňa nastavenie cyklu odstreďovania, v oblasti sa zobrazí symbol „--“.
V oblasti E sa zobrazí zostávajúci čas do spustenia zvoleného programu, ak bola nastavená
funkcia ODLOŽENÝ ŠTART.
Stlačenie tlačidla F umožňuje vstúpiť do ponuky, v ktorej nastavíte ďalšie možnosti prania.
Stlačenie a podržanie tlačidla F na 3 sekundy umožňuje prístup do ponuky nastavení:
- Jazyk: stlačením tlačidla
a
môže používateľ vybrať požadovaný jazyk a potvrdiť
ho tlačidlom
.
- Zvuk: stlačením tlačidla
a
môže používateľ aktivovať alebo deaktivovať zvuk
tlačidiel a potvrdiť ho tlačidlom
.
- Jas displeja: stlačením tlačidla
a
si používateľ môže vybrať typ jasu displeja a
potvrdiť ho tlačidlom
.
- Obnovenie továrenských nastavení: stlačením a podržaním tlačidla
na 2 sekundy sa
obnovia továrenské nastavenia.
! Ak počas pracieho cyklu používateľ nepoužije displej počas 5 minút, aktivuje sa funkcia
ŠETRIČ OBRAZOVKY. Pre návrat do predchádzajúceho okna jednoducho stlačte ľubovoľné
tlačidlo.

INDIKÁTORY DISPLEJA
Porucha: Zavolajte servis
Preštudujte si časť Riešenie problémov
Porucha: Filter vypúšťacieho čerpadla je upchatý

Voda sa nemôže odčerpať, filter vypúšťacieho čerpadla môže byť zablokovaný
Porucha: Žiadna voda
Žiadna alebo nedostatočná voda na prívode.
V prípade akýchkoľvek porúch si preštudujte časť Riešenie problémov.
Zamknuté
Ak chcete odomknúť ovládací panel, stlačte a podržte tlačidlo
približne na 3
sekundy. Keď sa na displeji zobrazí „KEY LOCK“ (ZAMKNUTÉ), ovládací panel sa zablokuje
(okrem tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ ). Tým sa zabráni náhodným zmenám v pracích
cykloch, najmä ak sú doma deti. Ak chcete deaktivovať uzamknutie ovládacieho panela,
približne na 3 sekundy stlačte a podržte tlačidlo
.
Indikátor zamknutých dverí
Keď svieti, symbol signalizuje, že dvere sú zablokované. Aby ste zabránili akémukoľvek
poškodeniu, počkajte, kým sa symbol nevypne pred otvorením dverí.
Na otvorenie dvierok počas prebiehajúceho cyklu stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA
; ak je
symbol
zhasnutý, dvierka sa dajú otvoriť.

PRVÉ POUŽITIE
Po nainštalovaní spotrebiča a pred jeho prvým použitím spusťte prací cyklus s použitím
pracieho prostriedku a bez bielizne, použite prací cyklus Bavlna (60 °) bez zvolenej
možnosti Predpranie.

KAŽDODENNÉ POUŽITIE

Pripravte bielizeň podľa pokynov uvedených v časti "TIPY A NÁVRHY".
- Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ ; na displeji sa objaví „WHIRLPOOL“.
- Otvorte dvere. Vložte bielizeň a dbajte na to, aby nedošlo k prekročeniu maximálneho
zaťaženia uvedeného v tabuľke pracích cyklov.
- Zatlačením otvorte zásuvku dávkovača pracieho prostriedku a nalejte čistiaci prostriedok
do príslušných oddelení, ako je to popísané v časti „PRIEHRADKA NA DÁVKOVANIE
PRACÍCH PROSTRIEDKOV”.
- Zatvorte dvere.
- Zariadenie automaticky vyberie predvolenú teplotu a rýchlosť odstreďovania nastavenú
pre zvolený prací cyklus.
- Vyberte požadovaný prací cyklus.
- Vyberte požadované možnosti.
- Stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA
spustíte prací cyklus; dvere sa zamknú ( symbol
zapnutý). Po tomto úkone začne postup snímania.

PRERUŠENIE CYKLU

Ak chcete prerušiť pranie, stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA
znova. Ak chcete spustiť cyklus
prania z miesta, kde bol prerušený, stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA
znova.

OTVORENIE DVERÍ, AK JE TO POTREBNÉ

Po spustení cyklu symbol
sa rozsvieti, aby signalizoval, že dvere nie je možné otvoriť.
Počas chodu prania zostávajú dvere zamknuté. Ak chcete otvárať dvere počas cyklu,
napríklad pridať alebo odstrániť odevy, stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA
na pozastavenie
cyklu. Ak symbol
nesvieti, dvere sa môžu otvoriť. Stlačte ŠTART/PAUZA
znova, aby
cyklus pokračoval. Po tomto úkone začne postup snímania.

odstránila akákoľvek baktéria z vlákien, ktoré sa spracovávajú súčasne. Vložte bielizeň do
bubna, vyberte kompatibilný program a vyberte možnosť Parná hygiena.
! Para vyvíjaná počas prevádzky práčky môže spôsobiť, že sa okienko na dverách zahmlí.
Odložený štart
Ak chcete nastaviť Odložený štart pre zvolený cyklus, opakovane stláčajte príslušné tlačidlo,
kým sa nedosiahne požadované časové oneskorenie. Keď je táto možnosť aktivovaná, na
displeji sa objavia vybrané hodnoty odloženia. Ak chcete zrušiť nastavenie oneskoreného
spustenia, stlačte tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí „–:–".
Ľahké žehlenie
Výberom tejto funkcie sa cykly prania a odstreďovania upravia tak, aby sa odevy menej
pokrčili.
Intenzívne plákanie
Výberom tejto možnosti sa zvyšuje účinnosť plákania a zaručuje sa optimálne odstránenie
pracích prostriedkov. Je zvlášť užitočná pre citlivú pokožku. Stlačte jedenkrát, dvakrát
alebo trikrát tlačidlo na výber ďalších 1, 2 alebo 3 plákaní po štandardnom cyklu plákania a
odstráňte všetky stopy pracích prostriedkov. Opätovným stlačením tlačidla sa vrátite späť
na typ plákania „Normálne plákanie“.
Studené pranie
Táto možnosť šetrí energiu tým spôsobom, že neohrieva vodu používanú na pranie bielizne
- výhoda pre životné prostredie, ako aj pre váš účet za energiu. Namiesto toho
zintenzívnené pranie a optimalizácia vody zabezpečia skvelé výsledky prania v rovnakom
priemernom čase ako pri štandardnom cykle.
Pre najlepšie výsledky prania odporúčame používať tekutý prací prostriedok.
Predpranie
Umožňuje vykonať predpieranie.
Teplota
Každý prací cyklus má preddefinovanú teplotu. Ak chcete zmeniť teplotu, stlačte tlačidlo „ “.
Hodnota sa zobrazí na displeji.
Odstreďovanie
Každý prací cyklus má preddefinovanú rýchlosť odstreďovania. Ak chcete upraviť rýchlosť
odstreďovania, stlačte tlačidlo „
“. Hodnota sa zobrazí na displeji.

ODSTRÁNENIE ODPADU A PROCES ČISTENIA
Ikona
na displeji pravidelne (približne každých 50 cyklov) pripomína používateľom, že
je čas na spustenie cyklu údržby na čistenie práčky a boj proti tvorbe vodných kameňov a
zápachu.
Aby sa zabezpečila optimálna údržba, odporúčame spustiť prázdny cyklus „Bavlna“ pri
minimálne 60 °C bez predpierania a s použitím odstraňovača vodného kameňa a mastnoty
WPRO.
Produkt je možné zakúpiť prostredníctvom technickej asistenčnej služby alebo
prostredníctvom webovej stránky www.whirlpool.eu.
Spoločnosť Whirlpool odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek poškodenie
spotrebiča spôsobené použitím iných čistiacich prostriedkov pre práčky dostupné na trhu.
Ak chcete vymazať upozornenie na odstránenie odpadu, otočte gombík alebo stlačte
ľubovoľné tlačidlo (vrátane tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ).

ZASTAVIŤ A PRIDAŤ

TIPY A NÁVRHY

Ikona na displeji signalizuje, kedy môžu byť do práčky vložené ďalšia odevy, bez zníženia
účinnosti prania. Ak chcete pridať odevy, najprv zastavte práčku stlačením tlačidla ŠTART/
PAUZA
potom otvorte dvere a vložte ich.
Opätovným stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA
spustite cyklus prania z miesta, kde bol
prerušený.

Rozdeľte bielizeň podľa:
Typu látky (bavlna, zmesové vlákna, syntetické látky, vlna, odevy na ručné pranie).
Farby (oddeľte farebnú bielizeň od bielej, vyperte nové farebné odevy samostatne).
Jemné (drobné odevy - ako napríklad nylonové pančuchy - a predmety s háčikmi - ako
podprsenky: vložte do vrecka na textílie).
Vyprázdnite vrecká:
Objekty ako mince alebo zapaľovače môžu poškodiť práčku a bubon. Skontrolujte všetky
gombíky.
Dodržiavajte odporúčané dávkovanie/aditíva
Optimalizujú výsledok čistenia, zabraňujú hromadeniu zvyškov nadbytočného detergentu
vo vašej bielizni a šetria finančné prostriedky
Používajte nízku teplotu a dlhšie trvanie
Najúčinnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré využívajú
nižšie teploty a trvajú dlhšie.
Sledujte veľkosť náplne
Práčku naplňte len na kapacitu indikovanú v tabuľke „TABUĽKA PROGRAMOV“, aby ste šetrili
vodu a energiu.
Hluk a obsah zvyškovej vlhkosti
Ovplyvňuje ich rýchlosť odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania, tým vyšší je
hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.

ZMENA PREBIEHAJÚCEHO PRACIEHO CYKLU

Ak chcete zmeniť prací cyklus počas toho, ako už prebieha iný cyklus, pozastavte práčku
pomocou tlačidla ŠTART/PAUZA
, potom zvoľte požadovaný cyklus a znova stlačte
tlačidlo ŠTART/PAUZA
.
! Na zrušenie už spusteného cyklu stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlo ZAPNÚŤ/
VYPNÚŤ
. Ak je v práčke voda, spustí sa funkcia vypúšťania vody. Cyklus sa zastaví a
zariadenie sa vypne.

NA KONCI PRACIEHO CYKLU

Koniec bude signalizovaný nápisom „CYCLE END“ (KONIEC CYKLU) na displeji; keď
symbol
zhasne, dvierka je možné otvoriť. Otvorte dvierka, vyložte bielizeň a vypnite
zariadenie. Ak nestlačíte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
, práčka sa po asi 10 minútach
automaticky vypne.

MOŽNOSTI

- Ak zvolená možnosť nie je kompatibilná s nastaveným pracím cyklom alebo s inou
predtým vybranou možnosťou, v ponuke sa názov nekompatibilnej možnosti zobrazí
sivou farbou a na displeji sa zobrazí nápis „Not available“ (Nie je k dispozícii) a bude
znieť bzučiak. Táto možnosť sa neaktivuje.
FreshCare+
Táto možnosť je navrhnutá tak, aby udržala vaše oblečenie čerstvé až 6 hodín po ukončení
cyklu.Inovatívny systém FreshCare+ sa postará o vaše odevy vo vnútri práčky pomocou
jemného naparovania a otáčania v bubne. Systém FreshCare+ Jemne masíruje bielizeň
pravidelnými pomalými pohybmi, ktoré sa striedajú s pôsobením pary, vďaka čomu
vo vnútri vlákien cirkuluje vzduch, aby boli odevy čerstvé a predišli ste nepríjemnému
zápachu. Ošetrenie FreshCare+ robí odev skutočne sviežejším a prináša pokoj mysle,
dokonca aj niekoľko hodín po skončení cyklu. Ošetrenie FreshCare+ zabraňuje množeniu
hlavných zdrojom zápachu (vo vnútri práčky) až 6 hodín po ukončení prania.
Rýchly
Túto možnosť vyberte na skrátenie doby trvania cyklu. Tento cyklus sa odporúča na pranie
ľahko znečisteného oblečenia.
Parná hygiena
Táto možnosť zvyšuje výkon prania tým, že vytvára paru počas pracieho cyklu, aby sa

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Pred vykonaním čistenia a údržby vypnite práčku a odpojte ju od elektrickej siete. Na čistenie
práčky nepoužívajte horľavé kvapaliny. Práčku pravidelne čistite a udržiavajte (najmenej 4-krát
ročne).
Odpojte prívod vody a zdroj elektrickej energie
Po každom praní zatvorte vodovodný kohútik. Tým sa obmedzí opotrebenie hydraulického
systému v práčke a zabráni sa tak úniku.
Pri čistení a počas všetkých údržbárskych prác odpojte práčku.
Čistenie práčky
Vonkajšie časti a gumové komponenty spotrebiča je možné čistiť pomocou mäkkej
handričky namočenej vo vlažnej mydlovej vode. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazíva.
Čistenie priehradky na dávkovanie pracieho prostriedku
Umyte ju pod tečúcou vodou; tento úkon je potrebné vykonávať často.
Starostlivosť o dvierka a bubon
Vždy nechajte okienka pootvorené, aby sa zabránilo tvorbe nepríjemných zápachov.
Kontrola prívodnej hadice
Prívodnú hadicu vody skontrolujte aspoň raz za rok. Ak je prasknutá alebo rozbitá, musí byť
vymenená: počas prania by vysoký tlak vody mohol náhle roztrhnúť hadicu.
! Nikdy nepoužívajte hadice, ktoré už boli použité.
Čistenie filtra vypúšťacieho čerpadla/vypustenie zvyšnej vody

Pred čistením filtra vypúšťacieho čerpadla alebo vypustením zvyškovej vody automatickú
práčku vypnite a odpojte.
Ak ste použili program prania s horúcou vodou, pred vypustením akejkoľvek vody počkajte,
kým sa voda neschladí. Filter vypúšťacieho čerpadla pravidelne čistite, aby ste predišli tomu,
že voda z dôvodu upchatia filtra nebude môcť po praní odtiecť. Ak voda nemôže odtekať,
displej indikuje, že môže byť upchatý filter vypúšťacieho čerpadla.
1. Vypnite práčku a odpojte ju od elektrickej zásuvky.
2. Jemne stlačte hornú časť krytu filtra, aby sa kryt otvoril.

3. Do blízkosti čerpadla dajte nádobu, do ktorej sa zozbiera akákoľvek rozliata kvapalina.
4. „Núdzovú odtokovú hadicu“ natiahnite k nádobe.

5. Otočte zastavovaciu zátku „núdzovú odtokovú hadicu“ na konci hadice a nechajte vytiecť
vodu do nádoby.

6. Otočte rukoväť filtra odtoku a vytiahnite ho z puzdra.
Keď je nádoba plná vody, zatlačte zastavovaciu zátku na koniec hadice a opätovne vložte
malú hadicu do základne automatickej práčky. Následne vyprázdnite nádobu.
Potom pevne uzatvorte hadicu núdzového odtekania pomocou zastavovacej zátky.
7. Vyberte filter: Pod filter vypúšťacieho čerpadla položte bavlnenú handru, ktorá dokáže
absorbovať malé množstvo vody. Následne vyberte filter vypúšťacieho čerpadla jeho
otočením proti smeru otáčania hodinových ručičiek.

8. Vyčistite filter vypúšťacieho čerpadla: odstráňte zvyšky z filtra a vyčistite ho pod tečúcou
vodou.
9. Namontujte filter vypúšťacieho čerpadla: Opätovne vložte filter vypúšťacieho čerpadla
tak, že ho otočíte v smere otáčania hodinových ručičiek. Natočte ho čo najviac, ako to bude
možné. Rukoväť filtra musí zostať vo vertikálnej polohe. Za účelom otestovania vodnej
bariéry filtra vypúšťacieho čerpadla môžete naliať približne 1 liter vody do dávkovača
čistiaceho prostriedku.
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PRÍSLUŠENSTVO

Obráťte sa na našu technickú asistenčnú službu, aby sme overili, či je pre tento model práčky k
dispozícii nasledujúce príslušenstvo.
Súprava na stohovanie
Pomocou tohto príslušenstva môžete upevniť bubnovú sušičku na hornú časť vašej práčky,
aby ste ušetrili miesto a uľahčili nakladanie a vykladanie bubnovej sušičky.

PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Nedvíhajte práčku uchopením z hornej časti.
Odpojte spotrebič a zatvorte vodovodný kohútik. Skontrolujte, či je zásuvka na dávkovanie
pracích prostriedkov dobre uzavretá. Odpojte plniacu hadicu od vodovodného kohútika a
odpojte odtokovú hadicu. Vyprázdnite všetku vodu zostávajúcu v hadiciach a zaistite ju tak,
aby sa počas prepravy nepoškodili. Nasaďte späť dopravné skrutky. V opačnom poradí
zopakujte postup odstraňovania prepravných skrutiek popísaný v „Inštalačných pokynoch“.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH
Vaša práčka by mohla zlyhať príležitostne. Pred kontaktovaním servisu technickej pomoci sa uistite, že problém nie je možné ľahko vyriešiť pomocou
nasledujúceho zoznamu.
Anomálie

Možné príčiny/riešenie

Prístroj nie je úplne zasunutý do zásuvky alebo nie je dostatočný kontakt.

Práčka sa nespustí.

V dome nie je žiadna energia.
Dvierka práčky nie sú správne zatvorené.
Tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
Tlačidlo ŠTART/PAUZA

Prací cyklus sa nespustí.

nebolo stlačené.
nebolo stlačené.

Kohútik na vodu nebol otvorený.
Oneskorenie bolo nastavené pre čas začiatku.
Režim Demo je aktívny (pozri nižšie, ako ho deaktivovať).
Prívodná hadica nie je pripojená k vodovodnému kohútiku.
Hadica je ohnutá.

Práčka sa nenaplní vodou („
sa zobrazí na displeji).

“

Kohútik na vodu nebol otvorený.
V dome nie je prívod vody.
Tlak je príliš nízky.
Tlačidlo ŠTART/PAUZA

nebolo stlačené.

Odtoková hadica nie je umiestnená medzi 65 a 100 cm od podlahy.
Voľný koniec hadice je ponorený do vody.
Pračka nepretržite napúšťa a
vypúšťa vodu.

Práčky nevypúšťa a na displeji sa
zobrazí symbol
(F9E1).

Práčka veľmi vibruje počas cyklu
odstreďovania.

Systém drenážnej steny nie je vybavený odvzdušňovacím potrubím.
Ak problém pretrváva aj po týchto kontrolách, vypnite prívod vody, vypnite spotrebič a obráťte sa Servis Technickej
Asistencie. Ak je domácnosť v jednej z vyšších poschodí budovy, môžu sa vyskytnúť problémy týkajúce sa spätného
nasávania, čo spôsobuje, že práčka sa naplní vodou a nepretržite odteká. Špeciálne protisifónové ventily sú k
dispozícii v obchodoch a pomáhajú predchádzať týmto nepríjemnostiam.
Vyčistite filter čerpadla (pozrite kapitolu Starostlivosť a údržba)
Odtoková hadica je ohnutá.
Odtokové potrubie je upchaté.
Dopravné skrutky neboli počas inštalácie správne vybraté.
Pračka nie je v rovine.
Práčka je zastrčená medzi nábytkom a stenou.
Prívodná hadica na vodu nie je správne naskrutkovaná.

Práčka prepúšťa vodu.

Zásuvka na dávkovanie pracích prostriedkov je zablokovaná.
Odtoková hadica nie je správne pripojená.

Objaví sa symbol
a na displeji
sa zobrazí kód chyby (napr.: F1E1,
F4...).

Je tam príliš veľa peny.

Zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete, počkajte približne 1 minútu a znovu ho zapnite.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na Servis Technickej Asistencie.
Prací prostriedok nie je vhodný na pranie v práčke (mal by zobrazovať text „pre práčky“ alebo „ručné pranie a
práčky" alebo podobne).
Použilo sa príliš veľa pracieho prostriedku.

Ikona fázy „
“ bliká, zobrazuje
sa rýchlosť odstreďovania „0“.

Nerovnováha zaťaženia bielizne zabraňuje odstreďovaciemu cyklu, aby bola práčka chránená.
Ak chcete odstrediť mokrú bielizeň, pridajte viac bielizne rôznych rozmerov a spustite program „Odstreďovanie
a vypúšťanie“. Vyvarujte sa malých zaťažení bielizne pozostávajúcich z niekoľkých veľkých, absorbujúcich kusov
bielizne/perte rôznych veľkostí výrobkov v jednej záťaži.

Deaktivácia REŽIMU DEMO: Nasledujúce akcie sa musia vykonať postupne bez prestávok. Zariadenie zapnite a znovu ho vypnite. Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA
, až kým nebude počuť bzučiak. Znova zapnite zariadenie. Indikátor „DEMO" bliká a potom sa vypne.

POKYNY TÝKAJÚCE SA ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI, PRODUKTOVÉ LISTY a ÚDAJE O SPOTREBE
ENERGIE si môžete stiahnuť:
• Navštívením našej webovej stránky http://docs.whirlpool.eu
• Pomocou kódu QR
• Prípadne kontaktujte naše oddelenie popredajných služieb (telefónne číslo je uvedené v záručnej
brožúre). Pri kontaktovaní oddelenia popredajných služieb uveďte kódy, ktoré sa nachádzajú na
identifikačnom štítku vášho produktu.
Informácie pre používateľa o opravách a údržbe nájdete na www.whirlpool.eu
Informácie o modeli je možné získať pomocou kódu QR uvedeného na energetickom štítku. Na štítku je uvedený aj
identifikátor modelu, pomocou ktorého je možné prezerať portál registra na adrese https://eprel.ec.europa.eu.
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