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Toto zařízení je označené v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/WE, jak rovněž 
polským zákonem o opotřebovaném elektrickém a elektronickém zařízení symbolem 
přeškrtnutého kontejneru na odpadky
Také označení informuje, že toto zařízení po zakončení jeho používání nemůže být 
umístěné spolu s jinými odpadky pocházejícími z domácnosti.
Uživatel je povinný ho odevzdat provádějícím sběr opotřebovaného elektrického a 
elektronického zařízení.
Provádějící sběr, v tom místní sběrná místa, obchody, jak rovněž obecní jednotky, 

vytvářejí odpovídající systém umožňující odevzdání tohoto zařízení.
Příslušné zacházení s opotřebovaným elektrickým a elektronickým zařízením přispívá k eliminování 
látek, škodlivých pro zdraví lidí a ohrožujících životní prostředí, vyplývajících rovněž z nesprávného 
skladování a přetváření tohoto zařízení.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vážený Zákazníku,

Od dnešního dne bude praní jednodušší než kdykoliv předtím.
Pračka Amica je spojením výjimečné jednoduchosti obsluhy a dokonalé efektivnosti.
Po přečtení návodu obsluha pračky nebude problémem.
Pračka, jež byla expedována z továrny, byla důkladně před zabalením na kontrolních stano-
vištích zkontrolovaná ohledně její funkčnosti a bezpečnosti.
Zůstatkem této kontroly může být eventuální vlhkost anebo zbytky vody v pračce.
Prosíme Vás o pozorné přečtení návodu k obsluze před uvedením pračky do provozu.
Dodržování obsažených v něm pokynů Vás ochrání před nesprávným používáním.
Návod náleží zachovat a přechovávat takovým způsobem, aby byl vždy pod rukou.
Náleží důkladně dodržovat návod k obsluze z důvodu uniknutí nešťastných náhod.

Pozor!
Pračka je určená výlučně k domácímu používání a slouží k praní textilních materiálů 
a oděvů, přizpůsobených k mechanickému praní v prací koupeli.

Před připojením pračky k síťové zásuvce náleží odstranit zabezpečení v čase přepravy a 
pračku znivelovat.
Výrobce si vyhrazuje právo k provádění změn, jež neovlivňují činnost zařízení.

Používání
lPračku náleží obsluhovat pouze po seznámení se s tímto návodem.
lNikdy nepoužívejte pračku pod holým nebem anebo v místnostech, ve kterých mohou 
vystoupit minusové teploty.
lDěti a osoby, které nebyly seznámeny s návodem, nemohou pračku používat.

Pozor!
Teplota nižší než 0°C může způsobit poškození pračky!
V případě přechovávání nebo transportu pračky v minusových teplotách, je možné začít pračku 
používat teprve po 8hodinném období aklimatizování v místnosti s plusovou teplotou.

                                                        Prohlášení výrobce
Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže vyjmenova-
ných evropských směrnic:
lsměrnice nízkého napětí 2006/95/WE
lsměrnice elektromagnetické kompatibility 2004/108/WE
lErP 2009/125/WE
a proto byl tento výrobek označený        jak rovněž mu bylo vystaveno prohlášení o shodě, 
zpřístupňované kontrolním tržním orgánům.
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Používejte pouze prací a přídavné prostředky určené do automatických 
praček - zvlášť na programu RUČNÍKY 95°C.
Do praní není možné používat žádné přípravky obsahující rozpouštědla, 
protože jisté části pračky mohou být poškozené anebo se mohou uvolňo-
vat otravné plyny. Existuje také nebezpečí zážehu a výbuchu.

Nepřipusťte průnik nežádoucích předmětů dovnitř zařízení.
Bezpodmínečně vyprázdněte kapsy oděvu, zapněte knoflíky a zipsy. 
Malé, volné předměty umístěte v síťce na praní anebo v povlaku na po-
lštář, když mohou být zničené anebo poškodit buben a vnitřní nádrž.
Nepřekračujte množství doporučeného naplnění oděvů do bubnu pra-
čky. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

lPrací prostředky

lNaplnění prádla

lOvládací panel

lPřeprava

lPopisný štítek

Před začátkem prací spojených s přepravou odpojte pračku od elektrické 
sítě. Do transportu náleží bezpodmínečně pračku zablokovat (nasaďte 
zabezpečení potřebné k transportu). Viz kapitolu INSTALACE PRAČKY 
str. 6. Pračku transportujte ve vodorovné poloze.

Popisný štítek se základními údaji pračky se nachází v horní, zadní části 
pláště.

Během práce okno a dvířka pračky jsou horké. Nedovolte dětem aby se 
nacházeli v blízkosti

Chraňte ovládací panel před zalitím vodou.

Nepokládejte vyprané oděvy na pračce!

lOpaření
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Kontrola stability
Po vstavení a znivelování pračky bezpodmínečně náleží zkontrolovat, jestli pračka stojí 
stabilně na všech čtyřech nožičkách.
Zjišťování spočívá na přitlačení každého rohu pračky a kontrole zda se pračka nepohybuje
Správné vstavení a znivelování pračky je podmínkou bezpečné, dlouhodobé a bezporuchové 
práce.

Pozor!  Před zapojením počkejte 3 hodiny, znivelujte a odblokujte pračku.

Pozor! Nesprávné nivelování a zvláště nestabilnost pračky může být příčinou jejího 
přesouvání v průběhu exploatace.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vyřazení z provozu
Vyřazovanou pračku náleží z bezpečnostních důvodů učinit neschopnou pro další používání. 
Nejdříve vytáhněte zástrčku ze zásuvky, a následovně odetněte napájecí kabel.
Při likvidaci náleží postupovat v souladu s místními předpisy, týkajícími se likvidace odpadů 
a smetí.

Toto zařízení není přizpůsobené k používání osobami (v tom dětmi) s omezenou fyzickou, smy-
slovou anebo psychickou schopností anebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostí 
zařízení, leda že je uskutečňováno pod dohledem anebo v souladu s návodem k používání 
zařízení, odevzdaným osobami odpovídajícími za jejich bezpečnost.

Náleží věnovat pozornost dětem, aby si se zařízením nehráli.
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INSTALACE PRAČKY

I. Odstraňování transportních obalů (obaly zachovejte pro další použití např. pro 
stěhování).

lOdšroubujte klíčem 4 šrouby blokád
lVyjměte z  gumově-plastikového 
osazení transportní vzpěry spolu s 
podložkami a šrouby.

lZaslepte otvory záslepkami, které se 
nacházejí v sáčku s příslušenstvím.

Před uvedením pračky do provozu bezpodmínečně odstraňte 
zabezpečení!

- Neumísťujte pračku na koberci!
- Povrch podlahy nesmí být ani vydutý, ani nakloněný!
- Věnujte pozornost tvaru povrchu podlahy, aby celá tíha pračky spočívala na 
nožičkách (a ne na skříni)!

II. Ustavení a nivelování pračky

l Pračku postavte na tvrdém, rovném podkladu.
l Uvolněte plastovou podložku (2)

l Zablokujte podložkami (2)
l Vyrovnejte otáčením nožiček, matic (1)

Po vestavení a znivelování pračky zkontrolujte 
její stabilitu přitlačením každého rohu pračky, 
jak rovněž jestli se pračka nepohybuje!
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Vypouštěcí hadice se nachází v zadní 
části pračky Vypouštěcí hadici zabezpe-
čte takovým způsobem, aby se nepře-
misťovala v průběhu pracího procesu 
pračky (použijte kolénko-jak je uvede-
né). Neumisťujte hadici příliš hluboko 
do odtokové trubky!

max 100 cm
min 60 cm

III. Připojení vody

IV. Odtok vody

V. Připojení napájení elektrickým proudem

Napájecí hadice se spolu s těsněním nacházejí v bubnu pračky.

lPračku připojte pouze do správně instalované elektrické zásu-
vky vybavené zemnícím kolíkem!
lNepřipojujte s pomocí prodlužovací šňůry!
lV případě poškození napájecího vodiče musí výměnu vykonat 
autorizovaný servis.
lElektrická instalace, ke které bude pračka připojena, musí být 
jištěná pojistkou 10 A.

     

INSTALACE PRAČKY

Tlak vody min. 0,1 MPa (1 bar), max. 0,8 MPa (8 bar).
Do pračky náleží přivádět studenou vodu. 
po připojení přívodu vody zkontrolujte, zda hadice není zkroucená,
po připojení hadice a ventilu zkontrolujte jejich těsnost,
pravidelně kontrolujte stav napájecí hadice.

Používejte nové komplet-
ní hadice, které byly do-
dané spolu se zařízením.
Používané hadice ne-
náleží opětovně používat.

lPřipojení pračky do sítě (zásuvka v elektrické instalaci) musí 
být na viditelném a přístupném místě!                                                                                                                                 
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POPIS PRAČKY

Při výběru programu praní věnujte patřičnou pozornost 
symbolům uvedeným na etiketách oděvů.

I. Praní

II. Chemické čištění

III. Bubnová sušička

praní v teplotě 
90°C 

normální v 
teplotě 60°C

normální v 
teplotě 40°C

NEPRÁT!

jemné  ruční

všechny 
rozpouštědla

všechny kromě 
TRI

jenom 
benzín

NEČIŠTĚTE 
chemicky

  normální nízké Vysoké NESUŠTE!

IV. Žehlení
1100C 1500C 2000C NEŽEHLE-

TE!

OZNAČENÍ SYMBOLŮ NA ETIKETÁCH ODĚVŮ

90

Zásobník na prací pro-
středky

Buben 
pračky

Kryt filtru čerpadla

Úchyt 
okna

Ovládací panel
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POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
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1. Displej

lNa displeji je promítaná teplota praní, otáčky odstřeďování, zbývající čas do konce praní, 
zvolené dodatkové funkce, jak rovněž informace o zablokovaných/otevřených dvířkách.
lOrientační čas do konce praní:
Čas ukazovaný na hodinách je výlučně prognózou a může se lišit od skutečného času 
praní, od teploty a tlaku vody, velikosti náplně, množství dávkovaného pracího prostředku 
apod. Čas je automaticky aktualizovaný v průběhu praní, přípustné je chvilkové zastavení, 
jak rovněž přeskoky.

lSymbol          Předpírání je promítané symbolizujíce volbu této funkce.

lSymbol          Stop s vodou je promítané symbolizujíce volbu této funkce.

lSymbol          Rychlý režim je promítaný symbolizujíce volbu této funkce.

lSymbol          je promítaný symbolizujíce volbu této funkce.

lSymbol          Snadné žehlení je promítané symbolizujíce volbu této funkce.

lSymbol          Zpožděný start je promítané symbolizujíce volbu programu spolu s časem 
opoždění praní (určuje v hodinách čas po kterém bude nastartovaný program).

lSymbol          je promítaný symbolizujíce uzavření a zablokování dvířek. Otevření dvířek 
je možné, pouze pokud je promítnutý symbol 

Samovypínání: tato funkce je aktivní po praní. V průběhu a před praním je displej vždy 
vypnutý. Po přibližně 2 minutách od ukončení praní pračka přechází na režim snížené 
spotřeby energie. Podsvícení displeje bude vypnuté.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
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2. Ovládací kolečko programátoru
Uživatel si může zvolit odpovídající program praní, v závislosti od zašpinění, druhu a mno-
žství náplně, co zajišťuje lepší efekty a účinnější praní. Po nastartování programu, přesta-
vení polohy (s výjimkou       ) nezpůsobí změnu parametrů dříve nastaveného programu.

3. Tlačítko Start/Pauza 
Tlačítko Start/Pauza slouží pro začátek a přerušení práce pračky.
V průběhu práce pračky je promítaná doba do ukončení programu, jak rovněž blikají dvě 
tečky na displeji. V režimu Pauza, svítí tečky na displeji po celou dobu, zatímco bliká 
zbývající čas do konce programu.

Funkce Pauza může být využitá do namáčení praní.
Po nastartování zvoleného programu počkejte cca 10 minut, a poté stlačte tlačítko Start/
Pauza. Po uplynutí požadovaného času namáčení opětovně stlačte tlačítko Start/Pauza, 
a pračka bude pokračovat v programu. Namáčení umožňuje zlepšit efekt praní v případě 
silně zašpiněného prádla.

Funkce Pauza může být rovněž využitá pro dodatečnou vsázku prádla během praní. Pro 
přidání prádla v průběhu trvání programu praní, stlačte tlačítko Start/ Pauza. Za okamžik, 
pokud se ukáže, že symbol dvířek na displeji se zavírá a otevírá, znamená to, že dvířka 
po uvolnění blokády bude možné otevřít. V okamžiku, kdy se objeví symbol      je možné 
otevřít dvířka a přidat prádlo. Po přidání prádla zavřete okno a opětovně stlačte tlačítko 
Start/Pauza, pračka bude pokračovat v program. Pozor! Jestliže po stlačení tlačítka Start/
Pauza se svítí symbol       , čas na displeji bliká, znamená to, že v této etapě praní není 
možné otevření okna a přidání oděvů.

4. Tlačítko Teplota   
Toto tlačítko umožňuje nastavení teploty praní. Stlačování tlačítka způsobuje ukázání pro 
daný program nastavení teploty vody anebo volbu praní ve studené vodě (bez podhřívání). 
V závislosti od zvoleného programu se na displeji objevují následující teploty - - °C (stude-
ná voda)   30°C   40°C   50°C   60°C   70°C   80°C   90°C   95°C

5. Tlačítko Rychlost odstředování  
Toto tlačítko slouží k nastavování rychlosti odstřeďování v čase vypouštění vody z pračky. 
Aby nastavení změnit, náleží stlačit tlačítko V závislosti od zvoleného programu displej 
ukazuje následující hodnoty: - - (vypnutí odstřeďování) - -  (stop s vodou)         
- 400 - 600 -  800 -  1000.
Pozor! Po zvolení funkce stop s vodou pračka po posledním máchání neodstřeďuje a 
ponechává praní ve vodě. Tehdy stlačte Start/Pauza - a pračka odčerpá vodu bez odstře-
ďování.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
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10. Tlačítko Zpoždění startu  
Toto tlačítko umožňuje nastavení zpoždění startu praní. Dostupná nastavení jsou v rozsa-
hu 0,5 -23 hodin. Stlačte a přidržte tlačítko, aby nastavit čas, po jehož uplynutí se začne 
praní.

Pozor! Jestliže v čase odpočítávání času zpoždění nastoupí přestávka v dodávce el. pro-
udu, funkce zpoždění začne opětovně odpočítávání po přivrácení napájení.

6. Tlačítko funkce Předpírání  

Funkce Předpírání není dostupná pro všechny prací programy (viz tabulka programů).

Funkce Předpírání způsobuje prodloužení času praní o cca 20 minut. Spočívá v provedení 
dodatečného praní před hlavním praním. Díky zapojení funkce předpírání získáváme velmi 
dobré efekty praní bez nutnosti dřívějšího namáčení oděvů. Zapojení této funkce je dopo-
ručované při praní oděvů silně zašpiněných.

Pozor! Před zapojením funkce „Předpírání“ náleží nasypat detergent do komory na prací 
prostředky označené symbolem 

7. Tlačítko funkce Rychlý režim 
Funkce Rychlý režim zkracuje celkový čas praní a zároveň snižuje spotřebu energie, jak 
rovněž snižuje spotřebu vody.
Zapnutí této funkce je obzvlášť doporučované při praní mírně zašpiněných oděvů. 
Pozor! Funkce rychlý režim není dostupná pro všechny programy praní (viz tabulka 
programů).
Pozor! V případě zjištění v průběhu praní poloviny anebo méně než poloviny vsádky se na 
displeji automaticky rozsvítí symbol 

8. Dětská pojistka  
Tato funkce blokuje funkční tlačítka před změnou nastavení anebo přerušení práce pračky 
dětmi. Funkci startujeme v době trvání cyklu, prostřednictvím současného stlačení a při-
držení tlačítek        a        přibližně 3 sekundy (na displeji se objeví výše uvedený symbol). 
Pro vypnutí této funkce, opětovně přidržte tyto stejná tlačítka, přibližně 5 sekund.
Pozor! Vypnutí pračky jak rovněž odpojení od zdroje napájení nedeaktivuje blokádu, kte-
rou automaticky deaktivuje ukončení programu.
Pozor! Stlačení libovolného tlačítka při aktivní dětské pojistce způsobí, že symbol      bude 
blikat.

9. Tlačítko funkce Snadné žehlení 
Funkce snadné žehlení snižuje zmačkání praných oděvů. Pračka dodatečně po ukončení 
praní otáčí buben, co způsobuje snížení zmačkání.

7 9

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
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II. Nastavení zpoždění startu praní  
Funkce zpožděného startu je možné použít, pokud je např. používaný zvýhodněný tarif 
plateb za elektrickou energii.

Procedura:
1. Uzavřete okno pračky.
2. Nastavte ovládací kolečko programátoru na zvoleném programu (viz tabulka v další 
části návodu).
3. V závislosti od potřeby zvolte dodatečné funkce anebo změňte parametry praní.
4. Stlačte tlačítko Zpožděný start 
5. Zvolte nastavení času 0,5-23 hodin. Na displeji se objeví od 0,5h do 23h.
6. Stlačte tlačítko [Start/Pauza]. Pračka přechází do režimu čekání. Proces praní bude 
automaticky nastartovaný po uplynutí času zpoždění.
Pozor! Jestliže bude provedeno nastavení zpoždění startu praní to na displeji, bude pro-
mítnuté nastavení času v hodinách, jak rovněž symboly         . Po uplynutí času zpoždění 
startu praní se na displeji objeví zbývající čas do konce praní, jak rovněž       , pračka 
nastartuje program.

III. Ukončení praní
1. Po ukončení praní se na displeji objeví nápis End jak rovněž symbol 
2. Uzavřete vodní ventil
3. Nastavte ovládací kolečko programátoru v pozici 
4. Odpojte pračku z elektrické sítě. 
5. Otevřete okno pračky a vyjměte praní.

IV. Zrušení a změna programu 
Aby přerušit program je potřebné nastavit ovládací kolečko programátoru v pozici        na 
několik sekund. Následovně opětovně vyberte požadovaný program praní.
Pozor! Po vymazání programu a následnému otočení ovládacího kolečka do libovolné 
polohy (v případě když se v bubnu nachází voda) pračka automaticky zapne odčerpávání. 
Následovně opětovně vyberte požadovaný program praní.

OPIS POUŽÍVÁNÍ

I. Volba programu
1. Nastavte ovládací kolečko programátoru v souladu s požadovaným programem (viz 
tabulka v další části návodu).
2. Pro přizpůsobení programu k individuálním potřebám je možné změnit nastavení teploty, 
rychlost odstřeďování anebo zapojit dostupné dodatečné funkce.
3. Stlačte tlačítko [start/pauza]. Program se nastartuje po zapnutí blokády (po cca 6 sek.).
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SPECIÁLNÍ PROGRAMY

I. Protialergický program Baby comfort 

Program Baby comfort, ve kterém je automaticky aktivovaná protialergická funkce je 
obzvlášť doporučovaný propraní dětského prádla, jak rovněž pro osoby se sensitivní poko-
žkou. V tomto programu je vykonávané jedno dodatečné máchání prádla.

Pozor! Protialergická funkce je dostupná pouze v programu Baby comfort.

II. Program Košile

Program se speciálním algoritmem praní speciálně pro praní košil/blůzek.



15



16

PROGRAMOVÁ TABULKA 

* - Standardní program praní bavlněných látek v 40°C a 60°C v souladu s EN 60456.

 Použijte detergent anebo změkčovací přípravek, jestliže je to nutné, 
l Vyžadovaný detergent, bez kterého praní nebude účinné,    
x     Není možné použít detergent anebo změkčovací přípravek. 

Dostupné dodatečné funkce

Lehké 
žehlení

Opce

Opce

Opce

Opce

-

-

Opce

Opce

-

Opce

Opce

Opce

Opce

Opce

Opce

Před-
pírání

Opce

Opce

Opce

Opce

-

-

-

-

-

Opce

-

Opce

-

Opce

Vždy 
aktivní

Před-
pírání

Opce

Opce

Opce

Opce

-

-

-

-

-

Opce

-

Opce

Opce

-

-

Maximální 
náplň [kg]

5

5

5

3

2

2

5

5

2

3

3

3

3

2

2

Max. 
rychlost 

odstřeďo-
vání [ot./

min.]

1000

1000

1000

800

600

600

1000

1000

600

800

800

600

800

1000

800

Teplota
Max. °C

95

60

40

60

30

40

-

-

30

30

30

60

50

60

15

Název programu

Ručníky 95

Bavlna 60*

Bavlna 40*

Syntetiky

Jemné

Vlna

Máchání

Odstřeďování

Ruční praní

Sport

Mix

Košile

Baby comfort

Každodenní 60’

Super rychlý 15’
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POZOR: Čas ukazovaný na hodinách je výlučně prognózou a může se lišit od skutečného času praní, 
od teploty a tlaku vody, velikosti náplně apod. Čas je automaticky aktualizovaný v průběhu praní, 
přípustné je chvilkové zastavení, jak rovněž přeskoky.

Doporučení týkající se druhu náplně

Silně anebo středně zašpiněné oděvy z bavlny a dětské prádlo 
vyžadující vaření.

Středně anebo silně zašpiněné ložní prádlo, ubrusy, spodní 
prádlo, ručníky, lněné textilie.

Středně zašpiněné oděvy z bavlny anebo lnu.

Praní lehce anebo středně zašpiněného jemného syntetického 
prádla anebo vyrobeného ze synteticky-bavlněných tkanin.

Velmi jemné tkaniny.

Pozor! Nikdy neperte vlněný oděv, které na etiketě mají 
symboly zakazující praní v pračce.

Program slouží k máchání s přídavkem přípravků (např. antielek-
trostatických, změkčovacích). Pro velmi jemné tkaniny zredukujte 
otáčky.

Odstřeďování praní např. po ručním praní.

Jemné anebo vlněné oděvy doporučované k ručnímu praní.

Sportovní oděvy. 

Lehce a středně zašpiněné bavlněné anebo syntetické oblečení.

Středně zašpiněné bavlněné a syntetické košile.

Dětské oděvy .

Silně anebo středně zašpiněné oděvy z bavlny a lněných látek 
praných v teplotě 60°C v průběhu 1h.

Lehce zašpiněné, propocené oděvy z bavlny, vlněných textilií.
Pozor! S ohledem na velmi krátkou dobu praní je vyžadovaná 
menší dávka detergentu v porovnání s jinými programy. Okno 
pračky je možné otevřít cca 2 minuty po ukončení cyklu (období 2 
minut je započítané do času trvání programu).

Čas
[h:min]

3:04

2:50

2:40

1:42

1:30

1:16

0:36

0:15

1:30

1:15

1:27

1:46

1:57

1:00

0:15

Zásobník na prací 
prostředky

Změkčo-
vací 

přípra-















x















Základné 
praní

l

l

l

l

l

l

x

x

l

l

l

l

l

l

l

Před-
pírání









x

x

x

x

x



x





x

x

PROGRAMOVÁ TABULKA 
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Problém Pravděpodobná příčina / Řešení
Pračka nefunguje - Otevřete kohoutek

- Vyčistěte sítko na přiváděcí hadici
- Uzavřete dvířka pračky
- Stlačte tlačítko [Start/Pauza]

Výtoky vody - Správně zapojte vodovodní potrubí.

Neodstředěná náplň v pračce - Opětovně rovnoměrně vložit náplň do bubnu, očistěte filtr čerpadla.

Nepříjemný zápach v bubnu 
pračky

- Nastartujte cyklus samočištění bez náplně (viz tabulka praní).

V bubnu chybí voda - Na displeji promítaná chyba vody           , otevřete kohoutek s 
přítokovou vodou.

Voda zůstává v komoře změkčo-
vače

- Stlačte „kuželku”, která se nachází ve střední komoře.

Prádlo je špatně vymáchané - Správně dávkujte prací prostředek, v závislosti od zašpinění a 
tvrdosti vody (viz doporučení na obalu pracího prostředku)
- Vyčistěte filtr čerpadla.

Pračka se nenaplňuje vodou - Otevřete vodní ventil
- Zkontrolujte nastavení programu
- Zkontrolujte tlak vody
- opětovně připojte vodovodní potrubí
- Uzavřete dvířka pračky
- Zkontrolujte, zda potrubí přívodu vody není zahnuté anebo zablo-
kované.

Současný přítok a odtok vody - Zkontrolujte, zda konec odtokové hadice se nachází nad hladinou 
vody v pračce (hadice musí být ve výšce v rozmezí od 0,6m-1m).

Nesprávný odtok vody Zkontrolujte filtr čerpadla
- Zkontrolujte hadici odtoku
- Zkontrolujte výšku odtokové hadice, která by měla být ve výšce 
0,6-1 m od podlahy.

Vibrace pračky - Zkontrolujte, zda bylo odstraněno zabezpečení do transportu
- Znivelujte pračku
- Zablokujte nožičky (došroubujte matice).

Pěna ze zásobníku detergentů - Snižte dávku používaného detergentu
- Zkontrolujte tvrdost vody a množství spotřebovaného detergentu, 
jak rovněž druh detergentu použitého v bubnu pračky.

Přerušení práce pračky před uko-
nčením programu

- Zkontrolujte elektrické napájení, přítok a odtok vody

Hluk způsobený prací čerpadla 
odtoku po odstranění vody

- Voda byla odstraněna z bubnu, ale malé množství vody zůstalo 
v čerpadlu a odtokové hadici Stálá práce odtokového čerpadla 
způsobuje zasání vzduchu jak rovněž charakteristický hluk, který 
neznamená žádnou poruchu.

Krátké pracovní přestávky v 
průběhu cyklu praní

- V pračce množstvo vody je automaticky doplňované
- Přestávka způsobená odstraňováním nadměrné pěny.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V PRŮBĚHU EXPLOATACE
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Zobrazení kódů chyb pračky

Pračka má poruchový systém, který s pomocí „KÓDŮ” zobrazených na displeji pomáhá v 
případě vzniku drobných problémů spojených s nesprávnou exploatací, zlokalizovat a ustálit 
jejich příčinu. Odhalení chyby je signalizované ukázáním se symbolů:

Ukázaní 
displeje

Příčina Řešení

Nízký tlak, v pračce 
chybí voda

Otevřete vodovodní kohoutek, zkontrolujte hadici přítoku 
vody, jak rovněž zkontrolujte filtr, zkontrolujte tlak vody.

Nesprávný odtok 
vody 

Zkontrolujte čerpadlo, průchodnost hadice a filtr.

Neuzavřená dvířka Zkontrolujte, uzavření dvířek; zkontrolujte, zda prádlo 
není přiskřípnuté dvířky.

Jiná Zkuste opětovně nastartovat .

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V PRŮBĚHU EXPLOATACE
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II. Očistění ventilu přítoku vody

lOdšroubujte hadici přítoku vody,
lUchopte kleštěmi za kolík síťku filtru,
lVyjměte i očistěte filtr (při pomoci štětečku).

III. Čistění zásobníku na prací prostředky- čistěte nejméně jednou měsíčně.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

I. Čištění filtru čerpadla
Filtr čerpadla čistěte každých 20 pra-
ní. Zanedbání čištění filtru způsobuje 
potíže s odtokem vody z pračky! 

K čištění pláště a umělohmotných částí výrobků nikdy nepoužívejte rozpouštědel, jak rovněž 
ostrých, brusných čistících přípravků (např. prášků anebo čistících past)! Používejte pouze 
tekuté jemné mycí prostředky, jak rovněž měkké hadříky. Nepoužívejte houbičky. 

Filtr 
čerpadla

lOdpojte pračku z elektrické 
sítě,
lUzavřete vodovodní kohoutek,
lPomocí plochého šroubováku 
otevřete kryt filtru, 

lVyjměte i očistěte filtr.lOdšroubujte filtr,

Opětovná montáž 
filtru – v obráce-
ném pořadí. 

Opětovná montáž 
filtru – v obráce-
ném pořadí. 

lVytáhněte zásobník (se současným 
stlačením omezovače výsunu).

lOčistěte pod tekoucí vodou 
(eventuálně kartáčem anebo 
kouskem látky).

lZasuňte zásobník
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Prací prostředky
lDodržujte doporučení výrobce prostředku.
lPrací prostředek nasýpejte do komory zásobníku označené 
symbolem 
lPrací prostředek do předpírání nasýpejte do komory zásobníku 
označené symbolem 

Tekuté prací prostředky
lDodržujte doporučení výrobce prostředku
lZamontujte dodanou destičku v komoře      (výkr. níže).
lekutý prací prostředek nalijte do komory zásobníku označe-
ného

Změkčující prostředky přidávané do máchání
lDodržujte doporučení výrobce prostředku.
lZměkčující prostředek nalévejte do prostřední komory zásobníku 
označené symbolem 
lNepřekračujte maximální hladinu, která je označená na komoře 
zásobníku. Prostředek bude použitý do posledního máchání.

I. Prací a 
zušlechťující 
prostředky

Před prvním praním vykonejte jeden cyklus s vysokou teplotou 
bez náplně v souladu s níže uvedenou procedurou:
lPračku připojte do napájení
lOtevřete vodní ventil
lNastavte ovládací kolečko programátora na praní ve vysoké 
teplotě
lPřidejte příslušný detergent a stlačte tlačítko [start/pauza].

II. První praní

Ohraničení spotřeby energie a vody
Malé množství prádla s nevelkými zašpiněními perte s použitím 
příslušného programu praní např. SUPER KRÁTKÉ.
Při použití optimálního množství pracích prostředků není nutné 
zapnutí funkce Dodatečné máchání.

IV. Šetření

Úporné skvrny
Před praním dodatečně ošetřete prádlo odstraňovačem skvrn v 
souladu s návodem k použití Silné zašpinění:
lPerte menší množství prádla
lPřidejte více pracího prostředku
lPo praní silně zašpiněných oděvů (např. pracovních oděvů) anebo 

oděvů, které ztrácejí vlákna, se pro vypláchnutí pračky doporučuje 
nastartování programu praní v teplotě 60°C bez náplně např. 
BAVLNA anebo SYNTETIKY.

Nevelké zašpinění:
lViz bod “ Šetření ”.

III. Zašpinění

PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ
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Tvrdá voda způsobuje odkládání se kamene.
Informaci o tvrdosti vody je možné získat v nejbližší vodárenské 
firmě, která Vás zásobuje.
Doporučuje se používání prostředků změkčujících vodu do ka-
ždého praní.

V. Tvrdost vody

VI. Zánik napětí 
(paměť programu)

Odpojení pračky ze sítě anebo zánik napětí nezpůsobují zrušení 
programu. Program je zapamatovaný a bude pokračovat po 
opětovném připojení k napětí.
V situaci, kdy chybí napětí, neotevírejte dvířka pračky.

VII. Naplňování Maximální obsah bubnu 5 kg:
Naplňování oděvů do bubnu pračky provádějte v souladu s níže 
uvedenými pokyny: 
lbavlna, džínsovina, dětské oblečení – max. naplněný buben 
(nevtlačujte oděvy do bubnu násilně, když to zhoršuje kvalitu 
praní!)
lsyntetiky-max1/2 bubna
lvlna, hedvábí, jemné látky – max. cca 1/3 bubnu
Pozor! Nepřeplňujte pračku! Přeplnění pračky může být příči-
nou poškození praných oděvů!
Maximální množství náplně, v závislosti od programu, je 
uvedené v programové tabulce.

PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ

VIII.Kontrola 
rozmístění 
prádla

Na elektronickém panelu pračky se nachází kontrolní ukazatel 
pro rozmístění dávky prádla. Při zjištění špatného rozmístění 
prádla se pračka pokusí před odstřeďováním toto rozmístění 
změnit. Pokud je více pokusů bezúspěšných, sníží stroj automa-
ticky počet otáček, resp. zůstane stát. 

Příčiny špatného rozmístění prádla mohou být násle dující:
lpříliš velké množství prádla
lpříliš malé množství prádla
lprádlo v jednom kuse (např. ložní prádlo, které s ostatními 
částmi vytvoří jednu kouli).
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XI. Dávkování V souladu s pokyny výrobce pracích prostředků
Příliš málo pracího prostředku:
Praní šedne
Vytvářejí se hrudky tuku, usazuje se kámen.
Příliš mnoho pracího prostředku
Silné pěnění
Slabá účinnost praní, nedostatečné vymáchání detergentu z látky

PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ

IX. Blokáda 
dvířek

Pračka je vybavená blokádou, která znemožňuje otevření dvířek 
pračky v průběhu praní Po zakončení programu praní pračka 
automaticky odblokuje dvířka.
Pro otevření dvířek v průběhu programu praní náleží zapnout 
tlačítko PAUZA a počkat cca 2 minuty na odblokování dvířek.  
POZOR!  Jestliže se v bubnu pračky udržuje vysoká teplota, 
pračka může ponechat blokádu dvířek do času ochlazení vody 
do teploty nižší než 60°C.
POZOR!  Před otevřením dvířek pračky zkontrolujte, zda se  v 
bubnu nenachází voda.

X. Jemné látky Program:
lZvolte příslušný program praní (SYNTETIKY, VLNA, JEMNÉ). 
Náplň
Nepřeplňujte pračku, maximálně 1/3 bubnu, viz bod VII Naplňo-
vání.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

-Typ                                                 AWSN10LCD (AWN510L)
-Nominální napětí                            230V / ~50Hz.
-Nominální výkon                             1850 W 
-Jištění nadměrného proudu           10 A
-Kapacita bubnu                max 5,0 kg
-Tlak vody                                        min 0,1 MPa (1 bar) 
                                                        max 0,8 MPa (8 bar)
-Rozměry HxVxŠ mm                     845 / 597 / 416 [mm]  
-Hmotnost                                       60,5 kg
-Splňuje požadavky UE norem, norma EN 60456.

Studie na etiketě v souladu s EN 60456 standardní programy pro bavlnu:
- bavlna 60°C při plném zaplnění 
- bavlna 60°C při částečném zaplnění 
- bavlna 40°C při částečném zaplnění 

lĹšrednie roční spotřeba vody je 9007 l,
lĹšrednie vážený spotřeba energie elektrické energie je 167 kWh/rok



25

KARTA PRODUKTU

1) Třída energetické účinnosti v měřítku od A+++ (nejefektivnější) do D (nejméně efektivní).
2) V případě standardního pracího programu bavlněných textilií v 60°C a 40°C s vypnutým režimem praní „intenzivně” 
při plném a částečném zaplnění.
3) Odhadovaná roční spotřeba energie na základě 220 standardních pracích cyklů v případě programů pro bavlněné 
textilie v 60°C a 40°C s vypnutým režimem praní „intenzivně”, při plném a částečném zaplnění, a spotřeba v reži-
mech nízké spotřeby energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu a frekvenci užívání zařízení.
4) Odhadovaná roční spotřeba vody na základě 220  standardních pracích cyklů v případě programů pro bavlněné 
textilie v 60°C a 40°C s vypnutým režimem praní „intenzivně”, při plném a částečném zaplnění. Skutečná spotřeba 
vody závisí na způsobu a frekvenci užívání zařízení.

(v souladu s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 1061/2010 ze dne 28. září 2010, doplňujícím směrnici Evrop-
ského Parlamentu a Rady 2010/30/UE ve vztahu k etiketám energetické účinnosti pro pračky v domácnostech).

Název dodavatele/značka zboží Amica Wronki S.A.
Typ AWSN10LCD
Objem 5,0 kg

Třída energetické účinnosti 1)2) A+

Odhadovaná roční spotřeba energie AEc
3) 167 kWh/rok

Spotřeba energie v cyklu pro standardní prací program 
bavlněných textilií:

- v 60°C při plném zaplnění  Et,60 0,85 kWh

- v 60°C při plném zaplnění Et,601/2 0,63 kWh

- ve 40°C při částečném zaplnění Et,401/2 0,55 kWh

Odhadovaná spotřeba energie při vypnutém režimu Po 1 W

Odhadovaná spotřeba energie v  pohotovostním režimu 
stand-by PI

2 W

Odhadovaná roční spotřeba vody AWC
4) 9007 l

Třída účinnosti odstřeďování 2) C

Maximální rychlost odstřeďování 2) 1000 ot. / min

Čas trvání „standardního programu praní bavlněných 
textilií v 60°C” při plné vsázce

170 min.

Čas trvání „ standardního programu praní bavlněných 
textilií w 60°C” při částečné vsázce

150 min.

Čas trvání „ standardního programu praní bavlněných 
textilií w 40°C” při částečné vsázce

145 min.

Hladina hluku:

- během praní 58 dB(A) re 1 pW

- během odstřeďování 77 dB(A) re 1 pW

Zařízení je určeno k vestavbě Ne
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Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje 
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska. 

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz

www.martykanservis.cz


