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AMXXF 149 Pračka se sušičkou

Návod k instalaci a obsluze

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT
Company SpA.

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce
od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším
pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před
prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod,
který dodává firma Indesit Company SpA ke svým dováženým
výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro
domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky
specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o even-
tuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro
poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě
jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci.
Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní
obaly k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte
návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním
listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá
do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku,
vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu.
Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce,
ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek.
Děkujeme za pochopení.
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Instalace

!!!!! Tento manuál uložte na bezpečné místo. Pokud
budete zařízení prodávat nebo stěhovat, dbejte na to,
aby byl tento manuál vždy k dispozici tak, aby nový
majitel mohl být informován o jeho použití.

!!!!! Tento návod k použití se přečtěte pečlivě; obsahuje
důležité informace, které se týkají bezpečné instalace,
použití a údržbě tohoto spotřebiče.

Vybalení
1. Vybalte přístroj
2. Zkontrolujte, zda – li nebyl během přepravy jakkoli
poškozen. Pokud ano, kontaktujte přepravce
a nepokračujte v instalaci.
Odstranění transportního zabezpečeníOdstranění transportního zabezpečeníOdstranění transportního zabezpečeníOdstranění transportního zabezpečeníOdstranění transportního zabezpečení
DŮLEŽITÉ:  postupujte podle tohoto návodu k odstranění
DVOU transportních  fixací (jejich umístění viz Popis).
OBA transportní šrouby musí být odstraněny předOBA transportní šrouby musí být odstraněny předOBA transportní šrouby musí být odstraněny předOBA transportní šrouby musí být odstraněny předOBA transportní šrouby musí být odstraněny před
použitím přístroje.použitím přístroje.použitím přístroje.použitím přístroje.použitím přístroje. Jsou umístěny na obou stranách

zadního panelu.
! Pokud tak neučiníte, může dojít
k poškození přístroje. Je důležité,
abyste odstranili  šrouby společně
s podložkou (viz obr).

1. Vyšroubujte šroub pomocí
13mm klíče.

2. Zastavte, jakmile jsou vidět
3 závity.

3. Uchopte, viklejte do stran
a vytahujte.

4. Z bezpečnostních důvodů
zakryjte otvor plastikovým krytem.
(dodáván s přístrojem)
!!!!! Opakujte body 1 až 4 při
odstraňování druhého šroubu.
!!!!! Balicí materiály nejsou určeny
jako hračka pro děti.

Vyrovnání

Váš přístroj bude hlučný, pokud nenastavíte dvě přední
nohy tak, aby přístroj  stál rovně a pevně.
!!!!! Přístroj se bude pohybovat ze strany na stranu
a dopředu do zadu.
1. Umístěte spotřebič na požadované místo. - Dejte
pozor na zachycení nebo překroucení hadic.

2.Otočte jednou nebo oběma
předními nožičkami tak, otáčíte
proti směru hodinových ručiček
do doby, dokud se nožky už netočí.
Použijte vodováhu pro zjištění
správné pozice, ze strany
na stranu a zpředu dozadu.

!!!!! Je-li přístroj umístěn na připevněném nebo volném
koberci, nastavte nohy přístroje tak, aby pod ním zbylo
trochu místa pro odvětrávání.

Připojení vody

Připojení přívodní hadice.
Pamatujte, že tento přístroj je plněn studenou vodou.

!!!!! Zkontrolujte, zda je těsnění
na správném místě uvnitř hlavy
hadice.

Před našroubováním přívodní hadici na 3/4 plynovou
přípojku, nechte vodu ze zdroje  volně odtéct dokud
není čistá.

Našroubujte modrý konec přívodní
hadice na kohoutek studené vody.

Otočte kohoutkem a zkontrolujte těsnost spojení.
V případě potřeby spoj utáhněte.

!!!!! Hadice by se neměla lámat nebo stlačovat.
!!!!! Tlak vody musí být v rozmezí, které stanovených
v tabulce Technických údajů (následující strana)
!!!!! Není li přívodní hadice dostatečně dlouhá, kontaktujte
odborný obchod nebo autorizovaného servisního
pracovníka.
!!!!! Vždy používejte nové hadice.
!!!!! Jednou ročně zkontrolujte hadici, vždy ji vyměňte,
má-li praskliny, protože tlak vody může poškozené
hadice roztrhnout.
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Připojení odpadní hadice

A. Připojte odpadní hadici,
(bez zakřivení či zalomení)
na odpadní potrubí nebo
k odpadu  ve vzdálenosti
od 65 do 100 cm od
podlahy. V případě nutnosti
použijte zakřivený držák.

B. Popřípadě ji můžete
přehodit přes okraj umyvadla

nebo vany.
!!!!! Volný konec hadice nesmí zůstat ponořený ve vodě.

!!!!! Doporučujeme nepoužívat prodlužovací hadice. V případě
nutnosti, prodloužení musí mít shodný průměr s originální
hadicí a nesmí přesáhnout délku 150 cm.

Elektrické připojeníElektrické připojeníElektrické připojeníElektrické připojeníElektrické připojení

Před zapojením do elektrické sítě se ujistěte, že:
• s í ťová zásuvka je opat řena uzemněním

a je kompatibilní s nastavením myčky;
• síťová zásuvka může být zatížena maximálním

příkonem pračky uvedeným v tabulce technických
údajů (viz vpravo).

• dodávaný proud má napětí v rozmezí hodnot
udávaných v tabulce  technických údajů (viz vpravo).

• zástrčka se hodí do zásuvky. Pokud tomu tak není,
vyměňte zásuvku nebo zástrčku.

! ! ! ! ! Přístroj nesmí být nainstalován ve venkovních prostorách
a to ani pod krytem. Je extrémně nebezpečné vystavovat
jej dešti nebo bouřkám.

! ! ! ! ! Zásuvka by měla být po instalování přístroje lehce
přístupná a zdroj energie by měl být bezpečný.
! ! ! ! ! Kabel nesmí být ohnutý ani zlomený.
!!!!! Kabel musí být pravidelně kontrolován a smí být
vyměněn pouze autorizovaným odborníkem.
!!!!! Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti, pokud nebudou
tato opatření a pravidla respektována.

B

A

Doporučení ohledně prvního mycího cykluDoporučení ohledně prvního mycího cykluDoporučení ohledně prvního mycího cykluDoporučení ohledně prvního mycího cykluDoporučení ohledně prvního mycího cyklu

Po nainstalování přístroje před jeho prvním použitím,
spusťe prací cyklus bez prostředků a prádla, nastavte
program 90°C bez předepraní.

ModelModelModelModelModel

RozměryRozměryRozměryRozměryRozměry

KapacitaKapacitaKapacitaKapacitaKapacita

ElektrickéElektrickéElektrickéElektrickéElektrické
připojenípřipojenípřipojenípřipojenípřipojení

Tlak připojeníTlak připojeníTlak připojeníTlak připojeníTlak připojení
vodyvodyvodyvodyvody

OtáčkyOtáčkyOtáčkyOtáčkyOtáčky

KontrolníKontrolníKontrolníKontrolníKontrolní
programyprogramyprogramyprogramyprogramy
odpovídajícíodpovídajícíodpovídajícíodpovídajícíodpovídající
normě IEC456normě IEC456normě IEC456normě IEC456normě IEC456

AMXXF 149

šířka 59,5 cm
výška 85 cm
hloubka 52,5 cm

od 1 do 7 kg.

napětí 220/240 voltů 50 Hz
výkon 1700 – 2100 W

maximálně: 1 MPa  (10 barů)
minimálně: 0,05 MPa  (0,5 barů)
kapacita bubnu 53 litrů

až 1400 ot/min.

program 4
praní se 7 kg náplní
sušení s 5 a 2 kg  náplní

Tento přístroj vyhovuje následujícím
směrn ic ím Evropského
společenství:
- 73/23/CEE z 19/02/73 (o nízkém
napětí) a následným úpravám
- 89/336/CEE z 03/05 /89
(o elektromagnetické kompatibilitě)
a následným úpravám

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Šuplík na prací prostředekŠuplík na prací prostředekŠuplík na prací prostředekŠuplík na prací prostředekŠuplík na prací prostředek. Pro vložení pracího
prostředku a změkčovače (viz Prací prostředky a prádlo).

Výpis  programůVýpis  programůVýpis  programůVýpis  programůVýpis  programů:  pro srovnání síly dostupných

programů

Tlačítka volbyTlačítka volbyTlačítka volbyTlačítka volbyTlačítka volby: pro výběr dostupných programů (viz
Tabulka programů a Nastavení)

Kontrolky volbyKontrolky volbyKontrolky volbyKontrolky volbyKontrolky volby: je-li volba nastavena, rozsvítí
se odpovídající kontrolka

Tlačítko nastavení teplotyTlačítko nastavení teplotyTlačítko nastavení teplotyTlačítko nastavení teplotyTlačítko nastavení teploty:  pro snížení teploty

u vybraných programů     (viz Tabulka programů
a Nastavení).

Popis přístroje

Výpis  programůVýpis  programůVýpis  programůVýpis  programůVýpis  programů

Kontrolní panel

Tlačítka a kontrolkyTlačítka a kontrolkyTlačítka a kontrolkyTlačítka a kontrolkyTlačítka a kontrolky
volebvolebvolebvolebvoleb

SvětelnéSvětelnéSvětelnéSvětelnéSvětelné
ukazateleukazateleukazateleukazateleukazatele

TlačítkoTlačítkoTlačítkoTlačítkoTlačítko
start/změnastart/změnastart/změnastart/změnastart/změna

TlačítkoTlačítkoTlačítkoTlačítkoTlačítko
zapnutí/zapnutí/zapnutí/zapnutí/zapnutí/
vypnutívypnutívypnutívypnutívypnutí

Šuplík na pracíŠuplík na pracíŠuplík na pracíŠuplík na pracíŠuplík na prací
prostředekprostředekprostředekprostředekprostředek

Tlačítko nastaveníTlačítko nastaveníTlačítko nastaveníTlačítko nastaveníTlačítko nastavení
teplotyteplotyteplotyteplotyteploty

Tlačítko nastaveníTlačítko nastaveníTlačítko nastaveníTlačítko nastaveníTlačítko nastavení
času sušeníčasu sušeníčasu sušeníčasu sušeníčasu sušení

Kotouč pro výběrKotouč pro výběrKotouč pro výběrKotouč pro výběrKotouč pro výběr
programůprogramůprogramůprogramůprogramů

Tlačítko nastavení času sušeníTlačítko nastavení času sušeníTlačítko nastavení času sušeníTlačítko nastavení času sušeníTlačítko nastavení času sušení:  pro nastavení
času sušení.

Tlačítko zapnutí/vypnutíTlačítko zapnutí/vypnutíTlačítko zapnutí/vypnutíTlačítko zapnutí/vypnutíTlačítko zapnutí/vypnutí:  pro vypnutí a zapnutí
přístroje.

Tlačítko start/změnaTlačítko start/změnaTlačítko start/změnaTlačítko start/změnaTlačítko start/změna:  pro zapnutí nebo vypnutí

programu, je-li nastaven špatně.

Kotouč pro výběr programůKotouč pro výběr programůKotouč pro výběr programůKotouč pro výběr programůKotouč pro výběr programů: pro výběr požadovaného
programu.  Knoflík se během cyklu nehýbe.

Světelné ukazateleSvětelné ukazateleSvětelné ukazateleSvětelné ukazateleSvětelné ukazatele: ukazují, zda jsou zamčena dvířka
(svítí-li, nejdou otevřít) a stupně programu, které přístroj
dosáhl (praní, máchání, ždímání).
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KONTROLKY

Kontrolky označující postup:

praní máchání ždímání sušení

Tato světla ukazují postup ve vybraném programu.
Jakmile je program spuštěn, kontrolka odpovídající
prvnímu cyklu se rozsvítí. Jak program postupuje,
odpovídající kontrolky se rozsvěcují až do konce programu.

Tlačítka a kontrolky voleb
Jakmile vyberete volbu, rozsvítí se odpovídající kontrolka.
• Je-li vybraná volba v rozporu s nastaveným programem,

kontrolka začne blikat a volba nebude provedena.
• Vyberete-li volbu, která je v rozporu s už dříve

nastavenou volbou, bude provedena pouze ta, která
je vybrána jako poslední.

Kontrolka zapnuto – vypnuto/zamčená
dvířka 
Svítí-li, dveře přístroje jsou zamčeny, aby se předešlo
náhodnému otevření; vyvarujete se tak jakékoliv škodě.
S otevřením dvířek počkejte, dokud světlo nezhasne.

Další možnosti

Zobrazení zbývajícího času
Displej zobrazuje zbývající čas nastaveného programu
v hodinách a minutách.. Jakmile je program spuštěn,
začne odpočítávání  času po minutách. Prosíme abyste
vzali na vědomí, že čas se může během cyklu zvýšit
nebo snížit v závislosti na velikosti náplně a teplotě
vody.

Zpožděné spuštění  
Tuto možnost použijte, chcete li zpozdit spuštění
programu až o 24 hodin. Na displeji se objeví nastavená
hodnota. Každé stisknutí tlačítka přidá zpoždění o 1
hodinu. Stisknete-li tlačítko po nastavení hodnoty na
displeji na 24, nastavení se zruší a na displeji se objeví
nápis „OFF“. Opětovné stisknutí tlačítka nastaví zpožděné
spuštění znovu od 1 hodiny. Jakmile odpočítávání
dosáhne 0, program se sám spustí.
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Heslovitě: Zapnutí pracího programu

Ovládání přístrojeOvládání přístrojeOvládání přístrojeOvládání přístrojeOvládání přístroje

• Zapnutí - vypnutí / Nastavení programu:Zapnutí - vypnutí / Nastavení programu:Zapnutí - vypnutí / Nastavení programu:Zapnutí - vypnutí / Nastavení programu:Zapnutí - vypnutí / Nastavení programu:
1. Zapněte přístroj stisknutím  tlačítka On/Off.
2. Vložte prádlo do přístroje a zavřete dvířka.
3. Přidejte prací prostředek a změkčovač tkanin.
4. Otočte knoflíkem pro výběr požadovaného programu.
5. Vyberte požadovanou  možnost (viz Možnosti)

Zapnutí a programování

6. Stiskněte tlačítko start/změna – spustí se program.

• Zastavení nebo změna programu:Zastavení nebo změna programu:Zastavení nebo změna programu:Zastavení nebo změna programu:Zastavení nebo změna programu:
1. Tiskněte tlačítko start/změna 3 sekundy.
2. Pomocí programového kotouče nastavte „vypouštění“

.
3. Jakmile přístroj dokončí vypouštění, otočte

programový kotouč na nový požadovaný program.
Možná bude třeba doplnit prací prostředek.

4. Stiskněte tlačítko start/změna – spustí se program.

Tabulka programů

PoznámkyPoznámkyPoznámkyPoznámkyPoznámky
Pro funkci „nezmačkání“: pročtěte kapitolu Snadné žehlení (následující strana). údaje obsažené v tabulce jsou čistě
orientační. Všechny délky pracích cyklů jsou přibližné.

Typ tkaniny a stupeň zašpiněníTyp tkaniny a stupeň zašpiněníTyp tkaniny a stupeň zašpiněníTyp tkaniny a stupeň zašpiněníTyp tkaniny a stupeň zašpinění

BavlnaBavlnaBavlnaBavlnaBavlna

Předepírka

Bílé, extrémně zašpiněné

Bílé a stálobarevné, silně zašpiněné

Bílé a stálobarevné, normálně zašpiněné

Bílé a stálobarevné, lehce zašpiněné

Nestálobarevné, normálně až  silně ušpiněné

Umělé vláknoUmělé vláknoUmělé vláknoUmělé vláknoUmělé vlákno

Stálobarevné (všechny typy lehce zašpiněných
oděvů)

Jemné prádloJemné prádloJemné prádloJemné prádloJemné prádlo

vlna, ruční praní ( značka Woolmark Platinum
care)

Velice jemné látky (hedvábí, viskóza atd.)

Bílé a stálobarevné, lehce zašpiněné

ruční praní (značka  ruční praní)

Sušení bavlnySušení bavlnySušení bavlnySušení bavlnySušení bavlny

nastavte možnost „High heat“

Sušení umělého vláknaSušení umělého vláknaSušení umělého vláknaSušení umělého vláknaSušení umělého vlákna

možnost „High heat“ nesmí být nastavena

Částečné programyČástečné programyČástečné programyČástečné programyČástečné programy

máchání

rychlé ždímání

pomalé ždímání

vypouštění

ProgramyProgramyProgramyProgramyProgramy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TeplotaTeplotaTeplotaTeplotaTeplota

30°C

90°C

60°C

60°C

60°C

40°C

50°C

40°C

30°C

30°C

25°C

vysoká

nízká

PracíPracíPracíPracíPrací
prostředekprostředekprostředekprostředekprostředek

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ZměkčovačZměkčovačZměkčovačZměkčovačZměkčovač
tkanintkanintkanintkanintkanin

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DélkaDélkaDélkaDélkaDélka
cyklucyklucyklucyklucyklu

(v min.)(v min.)(v min.)(v min.)(v min.)

20

150

140

130

60

110

65

50

55

30

50

max 180

max 120

30

15

13

2

Popis pracího cykluPopis pracího cykluPopis pracího cykluPopis pracího cykluPopis pracího cyklu

Pouze předepírka

Praní, máchání,
meziždímání a ždímání

Praní, máchání,
meziždímání a ždímání

Praní, máchání,
meziždímání a ždímání

Praní, máchání,
meziždímání a ždímání

Praní, máchání,
meziždímání a ždímání

Praní, máchání a jemné
ždímání

Praní, máchání a jemné
ždímání

Praní, máchání a jemné
ždímání

Praní, máchání,
meziždímání a ždímání

Praní, máchání,
meziždímání a ždímání

Sušení včetně víření
tepla

Jemné sušení

Máchání a ždímání

Vypouštění a rychlé
ždímání

Vypouštění a jemné
ždímání

Vypouštění
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Osobní nastavení

Nastavení teploty

Použijte tuto možnost pro snížení maximální teploty
vody udávanou pro příslušný program. Každé stisknutí
tlačítka nastavení teploty sníží teplotu vody o 100C.
Jestliže stisknete tlačítko znovu po zobrazení slova
„OFF“ na displeji, přístroj se nastaví na původní teplotu
programu.

Možnosti
Pro nastavení možnosti:
1. stiskněte odpovídající tlačítko vybrané možnosti podle

tabulky dple.
2. možnost je nastavena, když se rozsvítí odpovídající

kontrolka.

• Rychlé blikání kontrolky znamená, že tato možnost
nemůže být u vybraného programu nastavena.

MožnostMožnostMožnostMožnostMožnost

Velké teplo

Snadné žehlení

Zastavení máchání

Zrychlení

Zpožděné spuštění

Nastavitelné proNastavitelné proNastavitelné proNastavitelné proNastavitelné pro
programyprogramyprogramyprogramyprogramy

2, 3, 4, 5, 6,2, 3, 4, 5, 6,2, 3, 4, 5, 6,2, 3, 4, 5, 6,2, 3, 4, 5, 6,

3,5,7, máchání3,5,7, máchání3,5,7, máchání3,5,7, máchání3,5,7, máchání
a ždímánía ždímánía ždímánía ždímánía ždímání

2,3,4,5,7,9,2,3,4,5,7,9,2,3,4,5,7,9,2,3,4,5,7,9,2,3,4,5,7,9,
máchání amáchání amáchání amáchání amáchání a
ždímáníždímáníždímáníždímáníždímání

2,4,72,4,72,4,72,4,72,4,7

VšechnyVšechnyVšechnyVšechnyVšechny
(kromě sušení)(kromě sušení)(kromě sušení)(kromě sušení)(kromě sušení)

EfektEfektEfektEfektEfekt

Nas tav í tep lo tu sušen í
na maximum pro sušení bavlny

Omezuje praní a rychlost
ždímání

Prádlo čeká na poslední
máchání dokud nedáte pokyn

Ušetříte zhruba třetinu doby
programu

Odložíte spuštění programu
až o 24 hodin

PopisPopisPopisPopisPopis

Zapněte pro nastavení maximální
teploty sušení bavlněného prádla,
vypněte pro nízkou teplotu sušení
umělých materiálů.

Snižuje pomačkání prádla na konci
cyklu, umožňuje snadnější žehlení
oděvů.

Když bliká tato kontrolka, poslední
máchání spustíte stisknutím tlačítka
„Zastavení máchání“ nebo tlačítka
„Zapnutí“.

Navíc k ušetřenému času ušetříte
také energie.

Stiskněte opakovaně dokud není
potřebný čas nastaven na displeji (v
hodinách). Tuto funkci vypnete
opakovaným stisknutím dokud
nenaskočí 0 na displeji.
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Program samotného sušení

1. Vyndejte mokré prádlo a  dávkovač vkládaný
do bubnu (je-li použit) dokud nedosáhnete správné
hmotnosti prádla v bubnu (viz Tabulka sušení).
Zavřete dvířka tak, abyste slyšeli klapnutí.

2. Nastavte kotouč pro výběr programů na pozici sušení
 (viz Programy)

3. Vyberte  vysokou teplotu („HIGH HEAT“) pro sušení
bavlny (viz Možnosti) stisknutím tlačítka Vysoká
teplota sušení: rozsvítí se odpovídající kontrolka.

4. Nastavte požadovaný čas sušení nebo automatické
sušení (viz Možnosti sušení  dále)

5. Jakmile provedete všechny nastavení, stiskněte tlačítko
start/změna. Dvířka se zamknou.

6. Krátký čas po skončení programu se vypne kontrolka
zamčení dvířek a přístroj  můžete otevřít.

Sušení

Možnosti sušení

Programy sušení s nastaveným časemProgramy sušení s nastaveným časemProgramy sušení s nastaveným časemProgramy sušení s nastaveným časemProgramy sušení s nastaveným časem
Můžete nastavit dobu sušení odpovídající náplni.

- Stiskněte tlačítko „Nastavení času sušení“ dvakrát
a na displeji se objeví „3“. To znamená že doba
sušení bude 3 hodiny.
- Každé další stisknutí tlačítka „Nastavení času
sušení“ sníží celkový čas o 30 minut dokud
nedosáhnete 1 hodiny. Na displeji se objeví „1“.
- Stisknutím tlačítka „Nastavení času sušení“
po dosažení „1“ se program sušení zruší
a na displeji se objeví slovo „Off“. Žádný program
sušení není vybrán.

Automatické programy sušení „Senzor sušení“Automatické programy sušení „Senzor sušení“Automatické programy sušení „Senzor sušení“Automatické programy sušení „Senzor sušení“Automatické programy sušení „Senzor sušení“
Když je tato možnost vybrána, přístroj sám automaticky
zjišťuje, kdy je prádlo suché a pak se vypne.

- Stiskněte tlačítko „Nastavení času sušení“
a na displeji se objeví „Auto“.

!!!!!  Pamatujte, že v obou případech načasování sušení
musíte sami stanovit teplotu sušení pomocí tlačítka
„High Heat“. tuto možnost zapněte, pokud nechcete
sušit jemné prádlo, ale například bavlněné.

Tabulka sušeníTabulka sušeníTabulka sušeníTabulka sušeníTabulka sušení

* Pro menší množství prádla upravte čas sušení

* Doporučujeme rozdělit prádlo podle typů tkanin, zvýšíte
tak účinnost sušení.

Hmotnost sušenéhoHmotnost sušenéhoHmotnost sušenéhoHmotnost sušenéhoHmotnost sušeného
prádlaprádlaprádlaprádlaprádla

5 kg

3 kg

Nastavení teplotyNastavení teplotyNastavení teplotyNastavení teplotyNastavení teploty

Vysoká

Nízká

Nastavení času*Nastavení času*Nastavení času*Nastavení času*Nastavení času*
(přibližné)(přibližné)(přibližné)(přibližné)(přibližné)

max. 3 hod.

max 2 hod.

Typ tkaninyTyp tkaninyTyp tkaninyTyp tkaninyTyp tkaniny

Bavlna

Umělé materiály

ProgramProgramProgramProgramProgram
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Typický program praní a sušení:

1. Rozdělte prádlo do skupin podle jejich doporučených
hodnot praní a sušení.

2. Naplňte pračku, zkontrolujte, zda něco není zachyceno
na dvířkách. Zavřete dvířka tak, abyste uslyšeli
klapnutí.

3. Přidejte prací prostředek a kondicionér (je-li třeba) do
šuplíku na prací prostředek.

4. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ/
VYPNUTÍ. Rozsvítí se kontrolka ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/
ZAMČENÉ DVEŘE.

5. Nastavte požadovaný prací cyklus (viz Programy).
6. Podle potřeby vyberte všechny volitelné nastavení

pro praní stisknutím odpovídajících tlačítek. (viz
Tabulka možností)

7. Nastavte sušení na možnost „časované“ („Timed“)
nebo pomocí senzoru („Sensor“).

8. Program spustíte stisknutím tlačítka START/ZMĚNA.
Jakmile je program spuštěn, kontrolka odpovídající
části cyklu se rozsvítí, podle toho, jak program
postupuje.

9. Když program skončí,  kontrolka ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/
ZAMČENÉ DVEŘE zabliká. nyní můžete otevřít
dvířka přístroje. Vyndejte prádlo ven a nechte dvířka
otevřená, aby buben přístroje  vyschl. Vypněte přístroj
pomocí tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ. Kontrolka
ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZAMČENÉ DVEŘE zhasne.

Tipy pro sušení

Předměty nevhodné pro sušení v pohyblivém bubnuPředměty nevhodné pro sušení v pohyblivém bubnuPředměty nevhodné pro sušení v pohyblivém bubnuPředměty nevhodné pro sušení v pohyblivém bubnuPředměty nevhodné pro sušení v pohyblivém bubnu

• oděvy se značkou.
• příze.
• velké, objemné věci jako deky, povlečení na postele,

polštáře atd...takové, co se rozpínají a zabraňují
proudění vzduchu v přístroji.

• věci obsahující umělohmotné filmy, gumovou pěnu,
nebo gumě podobné materiály jako polštáře, PVC
pláštěnky nebo hořlavé předměty obsahující hořlavé
materiály, například ručníky obsahující lakované vlákna.

• skelné vlákno (např. některé typy záclon).
• věci které byly sušením čištěny.

Důležité informace:Důležité informace:Důležité informace:Důležité informace:Důležité informace:

!!!!! Pro vychladnutí je na konci sušení zapotřebí
20 minut. Vychladnutím oděvů se zabrání jejich zmuchlání.

!!!!! Jestliže vyberete program Bavlna, můžete během
sušení přeskočit cyklus ždímání.

!!!!! Funkci senzoru sušení můžete použít jak pro programy
Bavlna (Vysoká teplota) tak i pro Umělé vlákno (Nízká
teplota).
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Prací prostředky a prádlo

!!!!! Do šuplíku nedávejte žádné předměty, pouze prací
prostředky určené pro dávkování z šuplíku. Mohly
by způsobit poškození nebo zablokování.....

1. Prostor na prostředky
pro předeprání. Max. 200
ml prášku nebo 100 ml
tekutin.
2. Prostor na prostředky
pro hlavní praní. Max. 400
ml prášku nebo 200 ml
tekutin.
3. Prostor na kondicionér.
Max. 120 ml.

Dávkování práškových pracích prostředkůDávkování práškových pracích prostředkůDávkování práškových pracích prostředkůDávkování práškových pracích prostředkůDávkování práškových pracích prostředků
Pro dosažení nejlepšího výsledku dodržujte výrobcem
doporučené množství pracího prášku. Umístěte
ho do prostoru pro hlavní praní.

Dávkování tekutých pracích prostředkůDávkování tekutých pracích prostředkůDávkování tekutých pracích prostředkůDávkování tekutých pracích prostředkůDávkování tekutých pracích prostředků
Doporučujeme použít dávkovač vkládaný do bubnu,
dodávaný výrobcem Vašeho pracího prostředku.

Přidání kondicionéruPřidání kondicionéruPřidání kondicionéruPřidání kondicionéruPřidání kondicionéru
Nalijte doporučené množství přípravku do určeného
místa. Nepřesáhněte  rysku maximální hladiny.

Předeprání (program 1)Předeprání (program 1)Předeprání (program 1)Předeprání (program 1)Předeprání (program 1)
Vyberete-li program 1,  vložte prací prostředek jak
do místa pro předepírku, tak do místa pro hlavní praní.
!!!!! Nepoužívejte dávkovač vkládaný do bubnu společně
s programem 1.

Maximální množství prádla
• Rozdělte Vaše prádlo v závislosti na:

- typu tkaniny/symbolech na jejich štítcích.
- barvě: oddělte bílé prádlo od barevného.

• Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte chybějící knoflíky.
• Nepřesáhněte následující doporučené hodnoty,

odpovídající hmotnosti suchého prádla:
silné tkaniny : max 7 kg
umělé tkaniny : max. 3 kg
jemné tkaniny : max. 2kg
vlna : max 1 kg

!!!!! Nepřetěžujte přístroj, jinak nedosáhnete požadovaných
výsledků.

3
2

1

Kolik váží Vaše prádlo?Kolik váží Vaše prádlo?Kolik váží Vaše prádlo?Kolik váží Vaše prádlo?Kolik váží Vaše prádlo?

1 tričko 400 – 500g
1 povlak polštáře  150-200g
1 ubrus 400-500g
1 koupací plášť 900-1200g
1 ručník 150-250g

Značka „Woolmark platinum care“

Tak jemné jako praní v ruceTak jemné jako praní v ruceTak jemné jako praní v ruceTak jemné jako praní v ruceTak jemné jako praní v ruce
Firma Ariston nastavuje nové standardy
vysokého výkonu, které byly schváleny
společností Woolmark s prestižní značkou

 „Woolmark platinum care“. Hledejte na pračkách  logo
„Woolmark platinum care“, abyste se ujistili, že můžete
bezpečně a účinně prát vlněné prádlo označené jako
„ruční praní“ (M00221).
Nastavte program 8 pro všechno prádlo vyžadující
„ruční praní“, použijte odpovídající prací prostředek.
Wlna: pro nejlepší výsledek praní, použijte speciální
prací prostředek, dbejte, abyste do pračky nedali více
jak 1 kg prádla.
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!!!!! Přístroj byl navržen a sestrojen aby splňoval mezinárodní
bezpečnostní standardy. Následující informace jsou
tu pro Vaše bezpečí a měli byste si je proto důkladně
prostudovat.

Hlavní bezpečnostní zásady

• Přístroj byl navržen pro domácí použití pouze a není
proto vhodný pro komerční nebo technické používání.

• Přístroj by měli používat pouze dospělí lidé
a to s ohledem na tento návod k obsluze.

• Nedotýkejte se přístroje pokud jste bosí.
• Při odpojování přístroje od elektrického proudu, vždy

tahejte za koncovku, nikdy ne za kabel.
• Během chodu přístroje nikdy neotvírejte šuplík

pro prací prostředky.
• Nikdy nešahejte na vypouštěnou vodu, protože může

být horká.
• Nikdy neotvírejte dvířka přístroje násilím, mohl

by se poškodit zámek zabraňující náhodnému otevření.
• Pokud se přístroj porouchá, za žádných okolností

se nedotýkejte vnitřních částí a nezkoušejte jej
opravovat sami.

• Během chodu přístroje zabraňte v přístupu dětem.
• Dvířka přístroje se mohou během pracího cyklu

ohřát.
• Nikdy nezkoušejte přemísťovat přístroj sami, je velmi

těžký. Vždy požádejte o pomoc další dva nebo
tři lidi. Buďte nanejvýš opatrní.

• Než umístíte Vaše prádlo do bubnu, ujistěte se,
že je prázdný.

Úspora energie a respektování životního
prostředí

Technologie šetrná k životnímu prostředíTechnologie šetrná k životnímu prostředíTechnologie šetrná k životnímu prostředíTechnologie šetrná k životnímu prostředíTechnologie šetrná k životnímu prostředí
Vidíte-li skrz dvířka pouze malé množství vody,
je to díky nejnovější technologii firmy Ariston. Váš
přístroj potřebuje méně než polovinu vody potřebné k
dosažení vynikajícího výsledku: cílem je šetrný přístup
k životnímu prostředí.

Úspora pracích prostředků, vody a energieÚspora pracích prostředků, vody a energieÚspora pracích prostředků, vody a energieÚspora pracích prostředků, vody a energieÚspora pracích prostředků, vody a energie

• Abyste omezili plýtvání, používejte přístroj pouze
tehdy, pokud je plný. Spotřeba energií je při naplnění
přístroje až o 50% nižší, než když stejné množství
prádla vyperete nadvakrát.

• Předepírku použijte pouze u vysoce zašpiněného
prádla. Ušetříte tak prací prostředek, čas, vodu
a mezi 5 až 15% energie.

• Potřením skvrn odstraňovačem skvrn nebo jejich
namočením před praním snížíte potřebu praní
na vysokou teplotu.
Použití programu s teplotou 600C namísto 900C nebo
jeden z programů s 400C místo 600C Vám ušetří
až 50% energie.

Bezpečnostní opatření a pokyny

• Použijte správné množství pracího prostředku
v závislosti na tvrdosti vody, zašpinění prádla a jeho
množství, abyste předešli plýtvání a škodám
na životním prostředí: přestože jsou biologicky
odbouratelné, obsahují prací prostředky řadu součástí,
které narušují rovnováhu životního prostředí. Vyhýbejte
se používání změkčovačů prádla, jak jen
to je možné.

• Pokud budete přístroj používat pozdě v noci nebo
brzy ráno, pomůžete dodavateli energie snížit nárazovou
spotřebu elektřiny. Tlačítko opožděného startu Vám
pomůže vhodně prací cyklus načasovat.

• Může-li být Vaše prádlo sušeno v pohyblivém bubnu,
vyberte možnost vysokorychlostního ždímání. snížíte
tak množství vody zbylé v prádle a zkrátíte tak čas
potřebný k jeho usušení.

Likvidace

• Likvidace obalových materiálů:
sledujte místní nařízení tak, aby mohl být obal
recyklován.

• Likvidace starého přístroje:
před odstraněním Vašeho přístroje, uřízněte přívodní
elektrický kabel a odstraňte dvířka přístroje.

Likvidace starých elektrických zařízení

Evropská směrnice 2002/96/EC o elektrickém
a elektronickém odpadu (WEEE) vyžaduje, aby staré
elektrické domácí spotřebiče nebyly likvidovány klasickou
cestou. Staré spotřebiče musí být shromažďovány
odděleně pro vhodnou recyklaci částí a materiálu
a zredukování dopadu na lidské zdraví a prostředí.

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách
Vám má připomenout, že pokud chcete
přístroj zlikvidovat, musíte to provést
oddělené od ostatního odpadu. Zákazníci
by se měli spojit s místními úřady,
pro podrobnější instrukce při likvidaci starého
přístroje.
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Odpojení elektřiny
• Vypněte vodu po každém pracím cyklu, abyste

zabránili náhodnému prosáknutí vody a opotřebení
vodního systému přístroje.

• Odpojte myčku od elektřiny pokaždé, když provádíte
čištění nebo údržbu.

Čištění

Čištění vnějších částíČištění vnějších částíČištění vnějších částíČištění vnějších částíČištění vnějších částí
Vnější  povrch přístroje čistěte pomocí vlhkého hadříku
nebo silikonového leštidla.

Čištění dvířekČištění dvířekČištění dvířekČištění dvířekČištění dvířek
Vnitřní povrch dvířek čistěte jemnou tkaninou. Usazeniny
vodního kamene nebo zbytků pracích prostředků můžou
způsobit prosakování vody.

Čištění šuplíku na prací prostředekČištění šuplíku na prací prostředekČištění šuplíku na prací prostředekČištění šuplíku na prací prostředekČištění šuplíku na prací prostředek
Je vhodné pravidelně čistit  šuplík na prací prostředek.
!!!!! Nikdy nezkoušejte čistit šuplík na prací prostředek
během chodu přístroje.

1. Vytáhněte co nejvíc šuplík.
2. Stiskněte  tlačítko umožňující
odstranění šuplíku (viz obrázek)

3. Vyčistěte a usušte šuplík, sifon,
mřížku a kanál pro odtok
kondicionéru (A).Také vyčistěte
místo odpadní trubky.

4. Umístěte a zasuňte šuplík zpět na místo.

!!!!! Nepoužívejte na žádné části přístroje obrušovací nebo
bělící prostředky, kyseliny nebo lesk na kovy, můžete
ho tím poškodit.

Péče a údržba

B

A

Péče o dvířka a buben přístroje

• Vždy nechávejte dvířka přístroje pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.

Kontrola příhodní hadice na vodu

Jednou ročně zkontrolujte hadici, vždy ji vyměňte, má-
li praskliny, protože tlak vody může poškozené hadice
roztrhnout.

!!!!! Nikdy nepoužívejte staré hadice.
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Může nastat situace, kdy přístroj nepracuje správně anebo vůbec. Předtím, než kvůli pomoci zavoláte servisní
středisko, přesvědčte se, zda si nemůžete poradit sami s pomocí následujícího seznamu.

Řešení problémů

Problém:

Přístroj nejde zapnout?Přístroj nejde zapnout?Přístroj nejde zapnout?Přístroj nejde zapnout?Přístroj nejde zapnout?

Prací cyklus se nespouští?Prací cyklus se nespouští?Prací cyklus se nespouští?Prací cyklus se nespouští?Prací cyklus se nespouští?

Přístroj se nenapouští vodou?Přístroj se nenapouští vodou?Přístroj se nenapouští vodou?Přístroj se nenapouští vodou?Přístroj se nenapouští vodou?

Přístroj se pravidelně napouštíPřístroj se pravidelně napouštíPřístroj se pravidelně napouštíPřístroj se pravidelně napouštíPřístroj se pravidelně napouští
a vypouští?a vypouští?a vypouští?a vypouští?a vypouští?

Přístroj nevypouští nebo neždímá?Přístroj nevypouští nebo neždímá?Přístroj nevypouští nebo neždímá?Přístroj nevypouští nebo neždímá?Přístroj nevypouští nebo neždímá?

Možná příčina/Řešení:

• Přístroj není zapojen do zásuvky, nebo není kontakt.
• Je výpadek proudu.

• Dvířka přístroje nejsou správně zavřena.

• Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ  nebylo stisknuto alespoň 2 sekundy.

• Tlačítko START/ZMĚNA  nebylo stisknuto alespoň 2 sekundy.

• Přívod vody nebyl otevřen.
• Byl naprogramován odložený start pomocí tlačítka Zpožděné spuštění

(viz. Zapnutí a Programování).

• Přívodní hadice na vodu není připojena ke zdroji.
• Hadice je zauzlována.
• Přívod vody nebyl otevřen.
• Je přerušena dodávka vody.

• Tlačítko START/ZMĚNA  nebylo stisknuto alespoň 2 sekundy.

• Odpadní hadice na vodu není umístěna ve výšce mezi 65 až 100 cm
od podlahy. (viz Instalace).

• Volný konec hadice je ponořený pod hladinu vody.
• Odpadní trubky ve zdi jsou zanesené. Přetrvává-li problém po této

kontrole, zavřete přívod vody, vypněte přístroj a zavolejte pomoc. Je-li
Vaše obydlí v horních patrech budovy, může být problém v odtokovém
přepadu, který způsobuje napouštění a vypouštění přístroje. Této obtíže
se můžete zbavit tím, že použijete speciální ventil proti tomuto problému,
který je dostupný v obchodech.

• Jestliže přístroj nemůže vyrovnat špatně rozmístěný obsah  bubnu,
použije raději nižší otáčky ždímání, aby se předešlo případnému poškození.
Oblečení může být proto vlhčí, než jste očekávali.

• Odtoková hadice je ohnutá (viz. Instalace)
• Odpadní potrubí je ucpané
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Možná příčina/Řešení:

• Transportní šrouby nebyly správně odstraněny (viz. Instalace).
• Přístroj není ve vodorovné poloze (viz. Instalace).
• Přístroj je uzavřen v, nebo mezi  nábytkem  a zdí (viz. Instalace).

• Přívodní hadice vody není správně připojena (viz. Instalace).
• Šuplík na prací prostředky je ucpaný, vyčistěte ho (viz. Péče

a údržba).
• Odtoková hadice není správně zabezpečena (viz. Instalace).

• Prací prostředek není určen pro automatické pračky (měl by být
označen nápisem „pro automatické praní“ nebo „pro ruční a automatické
praní“, atd.)

• Použili jste příliš pracího prostředku.

• Je otevřen přívod studené vody?
• Nastavili jste správné hodnoty teplot/času?
• Byl vnitřek pračky suchý na konci pracího programu, když jste

nezadali ždímání a odpovídala nastavená možnost sušení typu látky?
• Odpovídá tlak vody limitům přístroje?

• Zavolejte odbornou pomoc, protože to značí poruchu.

• Toto není porucha. Vyrobili jsme přístroj tak, aby upouštěl páru
z tohoto šuplíku během praní za vysokých teplot. Pára může ucházet
také během sušení (pouze u kombinovaného přístroje)

• Zkontrolujte, zda je šuplík správně vyrovnaný.
• Šuplík vyčistěte (viz. Péče a údržba).

• Zkontrolujte, zda je přívod studené vody otevřen naplno (viz. Instalace).
• Zkontrolujte, zda přívodní hadice není zauzlována nebo přehnutá.
• Není tlak vody příliš malý? (viz. Tabulka technických detailů)

• Zkontrolujte, zda hadice přívodu vody není horká a napojená
na kohoutek s teplou vodou.

Řešení problémů

Problém:

Př ís t ro j př í l i š v ib ru je běhemPř ís t ro j př í l i š v ib ru je běhemPř ís t ro j př í l i š v ib ru je běhemPř ís t ro j př í l i š v ib ru je běhemPř ís t ro j př í l i š v ib ru je během
ždímání?ždímání?ždímání?ždímání?ždímání?

Přístroj prosakuje?Přístroj prosakuje?Přístroj prosakuje?Přístroj prosakuje?Přístroj prosakuje?

Vytváří se příliš pěny?Vytváří se příliš pěny?Vytváří se příliš pěny?Vytváří se příliš pěny?Vytváří se příliš pěny?

Přístroj nesuší?Přístroj nesuší?Přístroj nesuší?Přístroj nesuší?Přístroj nesuší?

Kontro lka Kontro lka Kontro lka Kontro lka Kontro lka ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ-VYPNUTÍ/

ZAMČENÉ DVEŘEZAMČENÉ DVEŘEZAMČENÉ DVEŘEZAMČENÉ DVEŘEZAMČENÉ DVEŘE      rychle bliká rychle bliká rychle bliká rychle bliká rychle bliká
a současně svítí alespoň jedna dalšía současně svítí alespoň jedna dalšía současně svítí alespoň jedna dalšía současně svítí alespoň jedna dalšía současně svítí alespoň jedna další
kontrolka ?kontrolka ?kontrolka ?kontrolka ?kontrolka ?

Ze šuplíku na prací prostředkyZe šuplíku na prací prostředkyZe šuplíku na prací prostředkyZe šuplíku na prací prostředkyZe šuplíku na prací prostředky
vychází pára?vychází pára?vychází pára?vychází pára?vychází pára?

Šuplík na prací prostředky nejdeŠuplík na prací prostředky nejdeŠuplík na prací prostředky nejdeŠuplík na prací prostředky nejdeŠuplík na prací prostředky nejde
zavřít nebo je plný vody?zavřít nebo je plný vody?zavřít nebo je plný vody?zavřít nebo je plný vody?zavřít nebo je plný vody?

Neby l  využ i t  všechen p rac íNeby l  využ i t  všechen p rac íNeby l  využ i t  všechen p rac íNeby l  využ i t  všechen p rac íNeby l  využ i t  všechen p rac í
prostředek?prostředek?prostředek?prostředek?prostředek?

Po skončení  programu jsou oděvyPo skončení  programu jsou oděvyPo skončení  programu jsou oděvyPo skončení  programu jsou oděvyPo skončení  programu jsou oděvy
horké?horké?horké?horké?horké?
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Předtím, než zavoláte pro odbornou
pomoc:

• Použijte průvodce „Řešením problémů“, abyste
se ujistili, že nemůžete problém odstranit sami.

• Pokud ne, vypněte přístroj a zavolejte nejbližší
servisní středisko.

Co říct servisnímu středisku:Co říct servisnímu středisku:Co říct servisnímu středisku:Co říct servisnímu středisku:Co říct servisnímu středisku:
• jméno, adresu a PSČ
• telefonní číslo
• typ problému
• datum pořízení přístroje
• model přístroje (Mod.)
• sériové číslo (S/N)
Tyto informace  najdete na datovém štítku uvnitř dvířek
přístroje.

Pomoc

Náhradní díly

Tento přístroj je komplexní zařízení. Opravy vlastními
silami nebo neautorizovanými osobami můžou způsobit
škodu jedné nebo více osobám, mohou poškodit přístroj
a můžou znehodnotit poskytovanou záruku.
Zavolejte autorizovaného technika jestliže máte pocit,
že přístroj není v pořádku.
Náhradní díly jsou vytvořeny speciálně pro tento přístroj,
nejsou určeny pro jiné použití.
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Poznámky
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Poznámky



Seznam servisních středisek je uvedenSeznam servisních středisek je uvedenSeznam servisních středisek je uvedenSeznam servisních středisek je uvedenSeznam servisních středisek je uveden
na internetových stránkách:na internetových stránkách:na internetových stránkách:na internetových stránkách:na internetových stránkách:
http://www.indesit.cz
http://www.aristonchannel.cz

Servisní modrá linka: 810 800 023

Indesit     Company Česká s.r.o.
U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Česká republika

www.indesitcompany.com

Indesit     Company SpA
Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano -
tel. (0732) 6611 - Italy
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