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WITL 106 Pračka

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 eventuálních 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.

Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto
zařízení doporučujeme:
• Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované

výrobcem.
• Je nutné používat pouze originální náhradní díly.
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Instalace

! Uložte tento manuál na bezpečné místo pro případ,
že budete v budoucnu potřebovat vyhledat nějaké
informace. V případě prodeje, přemístění spotřebiče
předejte novému uživateli i tento návod k použití
s popisem spotřebiče.

! Přečtěte si tento návod pečlivě: obsahuje důležité
informace o instalaci, používání a zabezpečení
spotřebiče.

Vybalení a umístění

Vybalení

1. Vybalte pračku.

2. Zkontrolujte, zda-li
nebyl spotřebič během
přepravy poškozen.
Pokud ano, pračku
neinstalujte a kontaktujte
Vašeho prodejce.

3. Odstraňte čtyři ochran-
né šrouby a gumové
těsnění s jednotlivými
rozpěrkami, které jsou
umístěné na zadní straně
spotřebiče (viz obrázek).

4. Mezery utěsněte plastovými ucpávkami.

5. Všechny díly uložte pro případ, že spotřebič
budete někdy přemisťovat.

Upozornění: Pokud budete šrouby opětovně požívat,
ujistěte se, že je připevňujete těmi kratšími částmi
nahoře.

! Přibalené díly nejsou hračky pro děti.

Umístění

1. Instalujte pračku na
podlahu, nebo na pevnou
podložku tak, aby se
nedotýkala stěn nebo
nábytku.
2. Pokud není podlaha
rovná, vyrovnejte
nerovnoměrnost utažením,
nebo uvolněním předních
nožiček, (viz obrázek);
úhel naklonění k ploše
umístění nesmí
přesáhnout 2 °C.

Správné umístění spotřebiče zajišťuje jeho správnou
stabilitu a zabraňuje vibracím, hluku a pohybu
pračky. Pokud je spotřebič umístěn na netěsnící
podložku, nastavte nožičky tak, aby poskytovaly
dostatek prostoru pro ventilaci vespod spotřebiče.

Umístění a přesun spotřebiče

Pokud je Vaše pračky
vybavena speciální sadou
pohyblivých koleček,
spotřebič můžete velmi
jednoduše přemístit.
Vysunutím koleček lehce
spotřebič přesunete, pouze
zatáhněte za páčku
umístěnou na levé straně
vespod. Pokud je
spotřebič přesunut

na požadované místo, zatáhněte páčku zpět. Nyní je
spotřebič pevně umístěn. (viz obrázek).

Elektrické připojení a přívod vody

Připojení přívodní hadice

1. Vložte těsnění A
na konec přítokové hadice
a zašroubujte do 3/4
na kohout přívodu vody
(viz obrázek). Pusťte
vodu a nechte ji volně
protékat a dotáhněte
šroub pevně ke kohoutu
přívodu vody.

2. Pomocí vstupní šroubu
na druhém konci přívodní
hadice připojte tuto hadice
k otvoru, který je umístěn
na zadní straně
spotřebiče (viz obrázek).

3. Ujistěte se, že hadice není nijak zkroucená nebo
ohnutá.

! Tlak vody v hadici musí být v rozmezí hodnot
uvedených v tabulce Technické detaily (na další
straně).

! Pokud přívodová hadice není dostatečně dlouhá,
kontaktujte specializovanou prodejnu nebo
autorizovaného technika.

A
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Instalace
Popis
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Připojení odpadní hadice

Propojte tuto hadici bez
jakého ohýbání do odpad-
ní trubky nebo ji umístěte
tak, aby byla ve výšce
65 - 100 cm od podlahy;

nebo ji umístěte přes
okraj umývadla nebo vany
(viz obrázek) Konec
hadice by neměl být
ponořený.

! Prodlužovací hadici používejte opravdu jen
ve vyjímečných případech. Rozměry prodlužovací
hadice musí být shodné s rozměry odtokové hadice
a nesmí být delší než 150 cm.

Elektrické připojení

Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že:
• zásuvka je uzemněna a vyhovuje příslušným

zákonům

• zásuvka je schopna udržet maximální výkon
spotřebiče uvedený v tabulce Technické údaje
(napravo)

• přívod elektrického proudu je v rozmezí uvedeného
v tabulce Technické údaje (napravo)

• zásuvka vyhovuje přípojce spotřebiče. Pokud
zásuvka nevyhovuje, zkuste použít jinou zásuvku.

! Pračka by neměla být instalována venku, ani
v tom případě, že toto místo bude zastřešeno. Je
velmi nebezpečné vystavit spotřebič dešti a bouřkám.

! Po instalaci pračky musí být příslušná elektrická
zásuvka snadno přístupná.

65 - 100 cm 

! Nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo rozbočovací
se zásuvkami.

! Napájecí kabel nesmí být nikdy zlomen nebo
nebezpečně stlačen.

! Dodávaný síťový kabel může být vyměněn pouze
technikem.

Varování! Společnost se zříká odpovědnosti, pokud
tyto pokyny nejsou uživatelem respektovány.

První prací cyklus

Před prvním praním, zapněte pračku a nechte ji
běžet bez prádla a pracího prášku, nastavte program
na 90 °C bez předpírky.

Instalace

Technické údaje

Model WITL 106

šířka 40 cm
Rozměry výška 85 cm

hloubka 60 cm

Kapacita 1-5 kg prádla

Elektrické napětí 220/230 V  50 Hz
připojení maximální elektrický příkon 1850 W

maximální tlak 1 MPa (10 barů)
Přípojka vody minimální tlak 0.05 MPa (0.5 baru)

kapacita bubnu 42 l

Rychlost otáček až 1000 otáček/min.

Kontrolní
programy podle 2 programy; tepolta 60 °C;

nařízení IEC 456 maximální váha prádla 5 kg

Tento spotřebič vyhovuje směrnicím
Evropského společenství:
- 72/23/CEE z 19/02/73 (o nízkém
napětí) a jeho úpravami
- 89/336/CEE z 03/06/89
(o elektromagnetické kompatibilitě)
a jeho úpravami
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Popis pračky

Ovládací panel

Knoflík
ŽDÍMÁNÍ

Tlačítko
START/RESET Kontrolka

BLOKOVÁNÍ DVÍŘEK

Tlačítka
FUNKCÍ

Tlačítko
START/STOP

Knoflík
PROGRAMŮ

Knoflík
TEPLOTY

KONTROLKY

Automatická nádobka k přidání pracího prostředku
a aviváže (viz strana 10).

KONTROLKY slouží ke zjištění probíhající fáze
pracího cyklu. Pokud je nastavena funkce „Delay
Timer“/Časového spínače-pro odložení praní
na pozdější dobu, pak se program spustí podle
nastaveného času (viz strana 7).

Tlačítko FUNKCÍ slouží k výběru funkcí. Každé
tlačítko odpovídá určité funkci.

Knoflík ŽDÍMÁNÍ slouží pro nastavení rychlosti ždí-
mání nebo pro úplné zrušení ždímání (viz strana 9).

Knoflík TEPLOTY slouží pro nastavení teploty vody
(viz strana 9).

Tlačítko ON/OFF tímto tlačítkem se pračka zapíná
a vypíná.

Tlačítko START/RESET spouští nebo ruší nastavený
program.

Kontrolka ON-OFF/BLOKOVÁNÍ DVÍŘEK slouží
ke zjištění, zda je pračka zapnutá (kontrolka bliká)
a zda-li je možné otevřít dvířka (viz strana 6).

Knoflík PROGRAMŮ slouží k nastavení programu
(viz strana 8).
Během programu se tento knoflík neotáčí.

 ON-OFF/Zablokování dvířek
Pokud tato kontrolka svítí, dvířka jsou blokovány, aby nešly náhodně otevřít. Jakmile začne kontrolka blikat,
je možné dvířka otevřít.

! Pokud bliká kontrolka ON-OFF/KONTROLKA ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK spolu s jednou další jakoukoliv
kontrolkou, znamená to, že pračka neběží správně. Volejte servis.
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Popis

Jak otevřít a zavřít buben

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3 Obr. 4

Kontrolky

Kontrolky Vám ukazují tyto následující důležité
informace:

Nastavení odložení praní:
Pokud je zapnuta funkce Odložení praní
(viz strana 9) a pokud jste nastavili prací program,
začnou blikat odpovídající kontrolky:

Kontrolky se postupně rozsvěcují a tím Vám ukazují
probíhající fáze praní:

Pokud je nastavení pro praní dokončeno, blikající
kontrolka LED se vypne a spustí se prací program.

A) Otevření (Obr.1)
Zvedněte vrchní víko a otevřete jej.

B) Otevření bubnu (Lehké otevření)
Jedním prstem stiskněte tlačítko zobrazené
na obr. 2 a lehce buben otevřete.

C) Vložte prádlo do pračky (Obr. 3)

D) Zavřete (Obr. 4)

- zavřete buben zaklapnutím nejdříve předních a pak
zadních dvířek;

- zajistěte pomocí úchytů přední dvířka se zadními
tak, aby do sebe přesně zapadly;

- po zavření mírně stlačte dvířka bubnu směrem
dolů, abyste se ujistili, že jsou pevně zavřená
a neuvolní se;

- nakonec zavřete vrchní víko pračky.

Jednotlivé právě probíhající fáze praní:
Kontrolky se postupně rozsvěcují a tím Vám ukazují
probíhající fáze praní:

Předpírka

Praní

Máchání

Ždímání

Poznámka: během vypouštění vody se rozsvítí
kontrolka pro ždímání.

Tlačítka funkcí
Mají podobný význam jako kontrolky. Pokud je
vybrána nějaká funkce, rozsvítí se tlačítko této
funkce.
Pokud je vybrána funkce, která se neshoduje
s vybraným programem, tlačítko začne blikat
a zvolenou funkci nelze použít.
Pokud je nastavena funkce, která se neshoduje
s jinou již nastavenou funkcí, poslední nastavenou
funkci nebude možno použít.
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Start a programy

Stručně: start a programy
1. Pračku zapnete stisknutím tlačítka . Po zapnutí

se rozsvítí všechny kontrolky a kontrolka ON-OFF/
DOOR LOCK začne blikat.

2. Vložte prádlo do pračky, přidejte prací prášek
a aviváž (viz strana 10) a zavřete dvířka
spotřebiče.

3. Tlačítkem PROGRAMM nastavte požadovaný prací
program.

4. Nastavte teplotu vody (viz strana 9).
5. Nastavte rychlost pro ždímání (viz strana 9)
6. Spusťte nastavený program stisknutím tlačítka

START/RESET.Pro zrušení nastaveného programu
stiskněte tlačítko alespoň na 2 vteřiny.

7. Po skončení programu začne kontrolka ON-OFF/
zablokování dvířek blikat a dvířka pračky se
mohou otevřít. Vyndejte prádlo a nechte vrchní
víko a dvířka pračky otevřené, aby se vysušil
buben. Vypněte pračku stisknutím tlačítka .

Tabulka programů
Prací prášek Typ prádla a stupeň 

znečištění Programy Teplota 
Před. Praní 

Aviváž Bělení 
(volitelné) 

Délka 
programu Popis pracího cyklu 

STANDARDNÍ 
Silně zašpiněné bílé prádlo 
(prostěradla, ubrusy) 1 90 °C • • •  137 

Předpírka, hlavní praní, máchání, 
odstřeďování, konečné odstřeďování 

Silně zašpiněné bílé prádlo 
(prostěradla, ubrusy) 2 90 °C  • • Mírné/ 

běžné 129 Hlavní praní, máchání, odstřeďování, 
konečné odstřeďování 

Hodně znečištěné bílé a stálé 
barvy 

2 60 °C  • • Mírné/ 
běžné 

144 Hlavní praní, máchání, odstřeďování, 
konečné odstřeďování 

Hodně znečištěné bílé a stálé 
barvy 2 40 °C  • • Mírné/ 

běžné 135 Hlavní praní, máchání, odstřeďování, 
konečné odstřeďování 

Mírně znečištěné bílé 
a jemné barvy (košile, 
halenky, atd.) 

3 40 °C  • • Mírné/ 
běžné 

78 Hlavní praní, máchání, odstřeďování, 
konečné odstřeďování 

Hodně znečištěné stálé barvy 
(dětské prádlo, atd.) 4 60 °C  • • Mírné 79 Hlavní praní, máchání, proti-mačkací 

nebo jemné odstřeďování 
Hodně znečištěné stálé barvy 
(dětské prádlo, atd.) 

4 40 °C  • • Mírné 65 Hlavní praní, máchání, proti-mačkací 
nebo jemné odstřeďování 

Jemné, stálé barvy 
(mírně znečištěné.) 

5 40 °C  • • Mírné 70 
Hlavní praní, máchání, proti-mačkací 
nebo jemné odstřeďování 

Vlna 6 40 °C  • •  45 Hlavní praní, máchání, proti-mačkací 
nebo jemné odstřeďování 

Velmi jemné látky (záclony, 
hedvábí, viskóza, atd.) 

7 30 °C  • •  50 Hlavní praní, máchání, proti-mačkací 
nebo sušící 

ČAS PRO VÁS (TIME 4 YOU) 
Silně znečištěné prádlo 
a stálé barvy 

8 60 °C  • •  60 Hlavní praní, máchání, odstřeďování, 
konečné odstřeďování 

Mírně znečištěné bílé a 
jemné barvy (trička, halenky, 
atd.) 

9 40 °C  • •  50 Hlavní praní, máchání, odstřeďování, 
konečné odstřeďování 

Jemné barvy (všechny typy 
jemně znečištěných látek) 

10 40 °C  • •  40 
Hlavní praní, máchání, jemné 
odstřeďování 

Jemné barvy (všechny typy 
jemně znečištěných látek) 11 30 °C  • •  30 Hlavní praní, máchání a jemné 

odstřeďování 
SPORT 

Sportovní obuv  
(MAX. 2 páry) 12 30 °C  • •  50 

Studené praní (bez pracích prášků), 
hlavní praní, máchání, jemné 
odstřeďování 

Sportovní oblečení (teplá-
ková souprava, šortky, atd.) 

13 30 °C  • •  60 Hlavní praní, máchání, odstřeďování, 
konečné odstřeďování 

SPECIÁLNÍ PROGRAMY 

Máchání     • Mírné/ 
běžné 

 Máchání a odstřeďování 

Odstřeďování  
 
      Sušení a odstřeďování 

Sušení   
      Sušení 

 
Poznámka:
- Pro programy 8 a 9 doporučujeme, aby váha praného prádla nepřesáhla 3.5 kg.
- Pro program 13 doporučujeme, aby váha praného prádla nepřesáhla 2 kg.
- Funkce „proti zmačkání prádla“: viz následující strana. Informace uvedené v tabulce jsou pouze informativní.

Speciální program
Denní osvěžení (program 11 pro syntetické látky) je navržen pro praní mírně špinavého prádla během krátké
doby: program trvá pouze 30 minut a šetří energii a čas. Při tomto nastaveném programu (program 11, teplota
30 °C), můžete prát různé druhy tkanin dohromady (kromě vlny a hedvábí) s maximální hmotností prádla 3
kg.
Pro tento prací program doporučujeme použít tekutý prací prostředek.
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Individuální nastavení

C

 Nastavení teploty
Otáčením tohoto tlačítka nastavte teplotu vody (viz Tabulka programů na straně 8).
Teplota může být snižována, nebo dokonce nastavena na praní ve studené vodě ( ).

 Nastavení rychlosti ždímání
Pro zvolený program, otočte knoflíkem pro nastavení rychlosti otáček.
Maximální rychlost pro každý program je následující:

Program Maximální rychlost ždímání
Bavlněné zboží 1000 otáček/minuta
Syntetické 800 otáček/minuta
Bavlna 600 otáček/minuta
Hedvábí bez ždímání

Rychlost ždímání se může snížit nebo ždímání může být zrušeno, a to vybráním symbolu . Pračka
automaticky zabrání v tom, abyste mohli vybrat z rychlostí ždímání vyšší než je maximální rychlost pro
každý program.

Funkce
Zapnutí funkcí:
1. Stiskněte tlačítko požadované funkce podle tabulky níže;
2. Funkce je aktivní, pokud tlačítko požadované funkce svítí.

Poznámka: Pokud tlačítko vybrané funkce bliká, znamená to, že tato funkce nemůže být vybrána pro
nastavený programu.

Funkce Efekt Komentář Možno použít
s těmito programy:

Odložení Odkládá začátek Tiskněte toto tlačítko opakovaně, dokud kontrolka Všechny
praní praní s 9 odpovídající požadované době odložení praní se
     hodinovým nezapne. Při pátém stisknutí tuto funkci zrušíte.

odložením. Poznámka: Pokud jste stiskli tlačítko START/
RESET, pak funkce odložení doby
praní může být snížena.

Bělení Bělení je navržené Nezapomeňte, prosím, nalít bělící prostředek 2, 3, 4, 5,
     k tomu, aby do extra přihrádky 4 (viz strana 8). Tato funkce máchání.

odstranilo nejobtí- není možné použít s funkcí SNADNÉHO ŽEHLENÍ.
žnější skvrny.

Snadné žehlení Tato funkce Pokud nastavíte tuto funkci, programy 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
snižuje míru 7 a Jemné máchání budou pozastaveny            9, 10 a Máchání.

    pomačkání látek a prádlo zůstane ve vodě (ochrana proti zmačkání)
a usnadňuje tím a začne svítit tato ikona :
žehlení.

- pro ukončení tohoto cyklu stiskněte
tlačítko START/RESET;

- pro spuštění pouze cyklu vypouštění vody
nastavte tento knoflík k tomuto symbolu 
a stiskněte tlačítko START/RESET. Tuto funkci
není možné použít spolu s funkcí bělení.

Extra máchání Zvyšuje účinek Tuto funkci doporučujeme použít, když je pračka 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
     máchání. plně naložena prádlem nebo pokud jste použili 10, 12, 13

velké množství pracího prášku. a máchání.

P
rogram

y
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Prací prostředky a prádlo

Přihrádka na prací prostředek
Výsledek dobrého praní záleží také na správném
dávkování pracího prostředku. Přidání většího
množství pracího prostředku nezaručuje větší
efektivitu praní a může způsobit nahromadění pracího
prostředku a znečištění vnitřku pračky.

Otevřete přihrádku,
přidejte prášek, aviváž
a to následovně:

přihrádka 1: prací prostředek pro předpírku
(práškový)

přihrádka 2: prací prostředek pro praní (práškový
nebo tekutý)
Tekutý prášek by se měl nalít přímo do pračky
v dávkovači.

! Nepoužívejte prací prostředky pro ruční praní,
mohou vytvořit hodně pěny.

přihrádka 3: doplňková (aviváž apod.)
Při nalívání aviváže do přihrádky 3 dbejte na to,
abyste nepřekročili označenou hranici maxima.
Aviváž je přidána k praní automaticky a to během
posledního pracího cyklu. Po skončení pracího cyklu
zůstává v přihrádce 3 trocha vody, která je určena
pro ředění koncentrátů aviváží. Pokud je v přihrádce
3 větší množství vody, znamená to, že zařízení
vypouštěcí aviváž do pračky je zablokováno. Jak
toto zařízení vyčistit je uvedeno na straně 12.
Aviváž by neměla z přihrádky přetékat.

přihrádka 4: Bělení

Bělení
Běžné bělení by se mělo používat na odolné
bílé látky a šetrné na barevné, syntetické látky
a vlnu.
Při nalívání přípravku na bělení do přihrádky 4 dbejte
na to, abyste nepřekročili označenou hranici „max“
(viz obrázek).
Pokud chcete zapnout pouze cyklus bělení, nalijte
přípravek na bělení do přihrádky 4 a nastavte
program Máchání  (pro bavlněné látky) a pak

stiskněte tlačítko Bělení .

Příprava prádla
• Rozdělujte prádlo podle

- typu látky podle symbolem na štítku látky
- barvy: oddělte barevné prádlo od bílého.

• Zkontrolujte a vyprázdněte všechny kapsy.
• Nepřesahujte limity váhy prádla určeného pro praní,

které jsou:
Pevné látky: maximálně 5 kg
Syntetické látky: maximálně 2,5 kg
Jemné látky: maximálně 2 kg
Vlna: maximálně 1 kg

Kolik váží Vaše prádlo?

1 prostěradlo 400-500 g
1 povlečení (polštář) 150-200 g
1 ubrus 400-500 g
1 župan 900-1.200 g
1 froté ručník 150-250 g

Specifické materiály
Záclony: složte záclony a vložte je do povlečení pro
polštář nebo do síťového vaku. Perte je odděleně
a dodržujte maximum určené váhy. Použijte program
7, který je automaticky nastaven pro praní bez
závěrečného ždímání.

Prošívané bundy a větrovky: pokud jsou naplněny
husím nebo kachním peřím, můžete je prát v pračce.
Obraťte oblečení naruby a vložte do pračky,
maximální váha je 2-3 kg. Nastavte šetrné ždímání
a opakujte je jednou nebo dvakrát.

Vlna: používejte přípravek určený pro praní vlny
a nepřekračujte maximální hmotnost 1 kg.
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Bezpečnostní opatření
a rady
! Pračka byla vyrobena a odpovídá mezinárodním
bezpečnostním předpisům. Následující informace
byste si měli přečíst pozorně, jsou pro Vaši
bezpečnost.

Obecná opatření

• Toto zařízení není určeno pro profesionální využití,
ale pro používání v domácnosti.  Funkce tohoto
zařízení nesmí být měněny.

• Tento spotřebič by měl být užíván pouze
dospělými a podle přiloženého návodu.

• Nikdy se nedotýkejte pračky holýma a mokrýma
rukama nebo nohama.

• Pokud chcete vytáhnout síťový přívod ze zásuvky,
netahejte za kabel, ale vytáhněte jej přímo
za vidlici.

• Neotevírejte přihrádky na prací prášek, pokud je
pračka v provozu.

• Nedotýkejte se vody vytékající z pračky, může být
velmi horká.

• Netlačte silou na dvířka spotřebiče: je tam
pojistka, která zabraňuje náhodnému otevírání dveří
a která se může tímto poškodit.

• V případě selhání se za žádných okolností
nedotýkejte žádných vnitřních dílů pračky
a nezkoušejte je opravit.

• Pokud pračka je v provozu, nedovolte dětem, aby
byly v blízkosti pračky.

• Pokud pračku přemisťujete, přemisťujte ji ve více
lidech (2-3) a zacházejte s pračkou velmi opatrně.
Nikdy nezkoušejte přemístit pračku sami, protože
spotřebič je velmi těžký.

• Před tím, než vložíte prádlo do pračky, se
ujistěte, že je buben prázdný.

Likvidace

• Pro obalový materiál:
Dodržujte místní nařízení, aby se mohl obal
recyklovat.

• Pro starou pračku:
Než Vaši starou pračku vyhodíte, odřízněte kabel
síťového připojení a sundejte dvířka.

Úspora energie a ochrana prostředí

Technologie šetrná k životnímu prostředí
Všimněte si, že pračka používá pouze minimum
vody a to díky poslední Indesit technologii. Tato
technologie zajišťuje nejlepší výsledek praní i při
o polovinu nižší spotřebě vody.

Úspora pracího prostředku, vody, energie a času
• Pračka by se měla plně vytížit prádlem při

každém praní. Při plné náplni místo dvou
polovičních dávek prádla se ušetří 50% energie.

• Předpírku používejte jen pokud je prádlo silně
znečištěné a ne při každém praní, ušetří Vám to
prací prášek, čas, spotřebu vody a 5 až 15 %
energie.

• Na skvrny nejdřív použijte prostředek na odstranění
skvrn, vyhnete se tím potřebě praní při vysoké
teplotě vody. Nastavte program na teplotu 60 °C
místo 90 °C nebo na 40 °C místo 60 °C, což
Vám ušetří až 50 % energie.

• Použití správného množství pracího prášku záleží
na tvrdosti vody, na znečištění prádla a množství
prádla. Abyste se vyhnuli zbytečným ztrátám
a zároveň šetřili životní prostředí: i když se jedná
o biologicky odbouratelné látky, narušují prací
prášky přirozenou rovnováhu v přírodě. Dále je
třeba se vyhnout nadměrnému používání aviváže.

• Pokud pračku zapínáte v noci nebo v časných
ranních hodinách šetříte tím své výdaje
za elektrický proud.

• Pokud budete sušit prádlo v sušičce, zvolte
vysokou rychlost ždímání. Co nejméně vody
ve Vašem prádle Vám ušetří čas a energii během
sušení.

P
rací prostředky

O
patření
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Péče a údržba

Uzavření přívodu vody a vypnutí
elektrického napájení
• Vypněte přívod vody po každém praní. Zamezíte

tím opotřebení vodního systému a zabráníte
unikání vody.

• Při čištění pračky vytáhněte kabel ze zásuvky.

Čištění spotřebiče
Povrch pračky otřete hadrem nebo utěrkou
namočenou ve vlažné vodě s mýdlem. Nepoužívejte
přípravky obsahující rozpouštědla a abrazivní látky.

Čištění přihrádky na prací prostředek
Vytáhněte přihrádku (viz obrázek níže).
Umyjte ji pod tekoucí vodou; pravidelně opakujte.

Péče o dvířka spotřebiče a buben

• Dvířka pračky nechávejte pootevřená, tím zabráníte
vzniku nepříjemných pachů uvnitř.

Čištění čerpadla

Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem, které
nevyžaduje žádnou údržbu. Někdy, malé předměty
(jako mince a knoflíky) mohou zapadnou
do předkomory, která chrání čerpadlo a je umístěná
spodní straně, stejně jako čerpadlo.

Vyčištění přihrádky na prací prostředek

Čištění:
Pak vyčistěte přihrádky pod tekoucí vodou (obr. 3)
a použitím starého kartáčku na zuby a pak vytáhněte
pár trubic umístěných u horní strany přihrádek 1 a 2
(obrázek 4), zkontrolujte, zda-li nejsou zaneseny
a pak je také opláchněte.

! Ujistěte, že prací program skončil a vytáhněte
vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

Vyndejte předměty, které zapadly do předkomory:

1. kryt je umístěn
na spodní straně
spotřebiče, jemně
zatlačte v horních
rozích, otevřete kryt
a potáhněte směrem
k sobě (viz schéma);
(viz obrázek);
2. odšroubujte víčko
otáčením proti směru
hodinových ručiček
(viz obrázek); je možné,
že při tom vyteče trochu
vody-to je normální;
3. vyčistěte vnitřek;
4. víčko našroubujte
zpět;
5. ujistěte se, že závit
je dotažen a přiložte
kryt.

Kontrola přívodní hadice
Kontrolu přívodní hadice proveďte alespoň jednou
ročně. Pokud je hadice někde naprasklá, ihned ji
vyměňte: během praní je vodní tlak silný a prasklá
hadice by mohla snadno prasknout celá.

! Nikdy nepoužívejte již použitou hadici.

Obr. 1 Obr. 2 Obr.3 Obr. 4

Demontáž přihrádky
na prací prostředek:
Stiskněte lehce velké tla-
čítko na přední straně při-
hrádky na prací prostředek
a vytáhněte směrem na-
horu (obrázek 1).

Montáž:
Nezapomeňte opět vložit pár
trubic zpět a vraťte přihrádku
na prací prostředek zacvak-
nutím na původní místo.
(obr. 4, 2, 1).
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Odstranění závad

Pračka může někdy přestat fungovat. Než zavoláte do servisu, ujistěte se, zda-li nemůžete problém odstranit
sami podle následujícího seznamu:

Problem Možná příčina

Pračka nezačala prát. • Zkontrolujte, jestli je zařízení zapojeno v zásuvce.
• Možný výpadek proudu.

Nastavený program se nespustil. • Horní víko není správně zavřeno. Víko je zablokováno-kontrolka bliká.
•  tlačítko není stisknuto.
• Tlačítko START/RESET není stisknuto.
• Kohout na vodu je zavřený.
• Je nastavena funkce „Delay Timer“/Časového spínače (viz strana 9).
• Nedostatek vody.

Do spotřebiče se nenapouští voda. • Přívodní hadice není připojena ke kohoutu vody.
• Hadice je ohnutá.
• Kohout na vodu je zavřený.
• Nedostatek vody.
• Je slabý tlak vody.
• Tlačítko START/RESET není stisknuto.

Do spotřebiče se neustále napouští • Vypouštěcí hadice není umístěná v prostoru 65 až 100 cm měřeno
a opět vypouští voda. od podlahy (viz strana 5).

• Konec hadice je ponořený (viz strana 5)
• Odvodňovací systém je zavzdušněný.

Pokud problém přetrvává i po této Vaší kontrole, zavřete přívod vody
a zavolejte na Servis. Tento problém nastává, pokud je pračka
umístěna ve spodních patrech budovy . Abyste předešli tomuto
problému, použijte speciální protisifonový ventil, který lze běžně
zakoupit v prodejnách.

Pračka nevypouští vodu a ždímá. • Program nepředpovídal vypouštění vody: některé programy vyžadují
ruční nastavení vypouštění vody (viz strana 8).

• Funkce Easy Iron /snadné žehlení) je zablokována: abyste mohli
dokončit program, stiskněte tlačítko START/RESET (viz strana 9).

• Vypouštěcí hadice je ohnutá (viz strana 5).
• Vypouštěcí hadice je ucpaná.

Pračka se příliš chvěje během • Buben nebyl správně uvolněn během instalace (viz strana 4)
ždímání. • Pračka není umístěna rovně (viz strana 4).

• Pračka je umístěna mezi nábytkem a stěnou (viz strana 4).

Dochází k úniku vody z pračky. • Přívodní hadice není přišroubovaná správně (viz strana 4).
• Přihrádka na prací prášek je ucpaná (jak vyčistit, viz strana 12).
• Vypouštěcí hadice není umístěna správně (viz strana 5).

Kontrolka ON-OFF/DOOR LOCK • Zavolejte do servisu, může to být způsobeno nějakou závadou.
(zablokování dvířek) bliká zároveň
s další kontrolkou.

Příliš mnoho pěny. • Prací prostředek není vhodný pro praní v pračce (prášek by měl
obsahovat definici, že je pro „praní v pračce“ nebo, že je vhodný
pro „ruční praní i praní v pračce“) nebo podobně.

• Použili jste na praní velké množství pracího prostředku.
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Servis

Než zavoláte do servisu:
• Prověřte, zda-li můžete vyřešit problém sami (viz strana 13);
• Restartujte program a zkontrolujte, zda problém stále trvá;
• Pokud ano, kontaktujte autorizované servisní středisko, telefonní číslo je uvedeno na záručním listě.

! Vždy kontaktujte pouze autorizované techniky.

Sdělte operátorovi tyto informace:
• jaký máte problém
• model spotřebiče
• sériové číslo (S/N)
Všechny tyto informace můžete najít na informačním štítku umístěném na zadní straně spotřebiče.
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Indesit Company, spa
Via Aristide Merloni,
47 - 60044 Fabriano
tel. (0732) 6611 - Italy

Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách:
http://www.merloni.cz
http://www.indesit.cz
http://www.ariston.cz

Servisní modrá linka: 810 800 023
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