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Instalace 
 

 
! Tento návod k pouţití by se měl uchovat na 
bezpečném místě k pozdějšímu nahlíţení. 
Pokud se pračka prodá, převeze nebo 
přestěhuje, dbejte prosím, aby návod 
k instalaci a pouţití zůstal spolu s pračkou tak, 
aby se nový vlastník mohl poţívat uţitku z rad 
v něm obsaţených. 
! Tento návod k pouţití si přečtěte pečlivě: 
obsahuje ţivotně důleţité informace ohledně 
bezpečnosti instalace a provozu tohoto 
zařízení. 
! V balení obsahujícím tento návod téţ 
naleznete záruční list a k instalaci nezbytné 
detaily. 
 

Vybalení a vyrovnání 
 
Vybalení 
 
1. Kdyţ z pračky odstraníte všechny obaly, 
ověřte, ţe se pračka během procesu dopravy 
nepoškodil. Pokud poškozena byla, kontaktujte 
prodejce a nepokračujte dále s instalací. 

2. Odmontujte 4 
ochranné šrouby 
(pouţívané při 
přepravě) a gumovou 
podloţku 
s odpovídající 
rozpěrkou umístěnou 
v zadní části zařízení 
(viz obrázek). 

3. Otvory uzavřete pomocí plastových zátek 
dodaných v balení. 

4. Všechny tyto součásti uloţte na bezpečném 
místě: budete je opět potřebovat, pokud bude 
třeba pračku přestěhovat na jiné místo, abyste 
zabránili poškození vnitřku zařízení. 

! Balící materiál by se neměl pouţívat jako 
hračky pro děti. 
 
Vyrovnání 
 
1. Pračku instalujte na rovnou pevnou podlahu 

bez toho, ţe by se 
opíral o zdi, skříně 
nábytku nebo 
cokoliv dalšího. 
2. Je-li podlaha 
nerovná, lze vyuţít 
předních noţek 
stroje k seřizování, 
dokud se 

nedosáhne vodorovné polohy (úhel náklonu 
nesmí být větší neţ 2 stupně). 
! Je-li pračka správně vyrovnaná, bude 
stabilnější a bude mít za provozu mnohem 
menší sklon k vibracím a hluku, zvláště během 
ţdímání.  
! Kdyţ je umístěná na koberci nebo hadru, 
seřiďte noţky tak, abyste pod pračkou bylo 
místo umoţňující dostatečné větrání. 
 

Napojení přívodů elektřiny a vody 
 
Napojení přívodní hadice 

! Než přívodní hadici připojíte k přívodu vody, 
vodu odpusťte tak, aby byla zcela čistá. 

1.  Přívodní hadici 
napojte jejím 
našroubováním na 
vstup studené vody 
na zařízení, které je 
instalováno nahoře 
na pravé straně 
zadní části pračky 
(viz obrázek). 
 
2.  Přívodní hadici 
napojte na kohoutek 
studené vody 
pomocí ¾ 
propojovacího 
plynového šroubení 
(viz obrázek). 
 
 
 

3. Dbejte, aby hadice nebyla zohýbaná 
přehnutá. 
 
! Tlak vody v kohoutku musí spadat do 
rozsahu hodnot uvedeného v Tabulce 
technických parametrů (viz další stránka). 

! Není-li přívodní hadice dostatečně dlouhá, 
kontaktuje speciální prodejnu nebo 
autorizovaného technika. 

! Nikdy nepouţívejte starou přívodní hadici, 
pouţijte výrobek dodaný s pračkou. 
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Připojení odtokové hadice 

Odtokovou hadici 
připojte k 
trubce odtokového 
kanálu nebo k 
odtoku do stěny 
umístěnému ve 
výšce mezi 65 aţ 
100 cm nad 
podlahou; dbejte, 
aby se vůbec 

neohýbala. 

Jinak odtokovou 
hadici nechte přes 
stranu umyvadla 
nebo vany a dodané 
upevnění 
výtokového kanálku 
upevněte ke 
kohoutku (viz 
obrázek). Volný 
konce hadice by 

neměl končit pod vodou. 

! Nedoporučujeme pouţívat prodlouţení 
hadic; je-li to naprosto nezbytné, musí mít 
prodlouţení stejný průměr jako originální 
hadice a nesmí být delší 150 cm. 

Elektrická připojení 

Neţ zařízení připojíte do elektrické zásuvky, 
ověřte, ţe: 

 Zásuvka je uzemněná a je v souladu se 
všemi vztahující se zákony; 

 Zásuvka snese zátěţ maximálním 
příkonem zařízení, jak je uvedeno 
v Tabulce technických parametrů (viz na 
druhé straně); 

 Napájecí napětí spadá do rozsahu hodnot 
uvedených v Tabulce technických 
parametrů (viz na druhé straně); 

 Zásuvka odpovídá zástrčce pračky. Pokud 
tomu tak není vyměňte zásuvku nebo 
zástrčku. 

! Pračka se nesmí instalovat venku ani 
v zastřešené ploše. Je extrémně nebezpečné 
ponechat zařízení vystaveno dešti, bouřkám 
nebo dalším povětrnostním vlivům. 

! Po instalaci pračky musí zůstat zásuvka 
snadno dosaţitelná. 

! Nepouţívejte prodluţovací kabely nebo 
rozvodky. 

! Kabel by neměl být ohnutý nebí skřípnutý. 

! Elektrický napájecí kabel smí vyměňovat 
pouze technik s autorizací. 

Varování! Společnost nemůţe v případě 
porušení těchto předpisů být brána 
k odpovědnosti,  

Technické parametry 

Model AQM9D 49 U 

Rozměry 
Šířka 59,5 cm 
Výška 85 cm 
Hloubka 64,5 cm 

Kapacita 

 
Od 1 do 9 kg u pracích 
programů 
Od 1 od 6 kg u sušících 
programů 
 

Elektrická 
připojení 

Nahlédněte prosím na 
štítek technických 
parametrů stroje 

Připojení vody 

Maximální tlak 1 MPa (10 
bar) 
Minimální tlak 0,05 MPa 
(0,5 bar) 
Objem bubnu 62 litrů 

Otáčky ţdímání 
Do 1400 otáček za 
minutu 

Energeticky 
úsporný program 
podle směrnice 
EN 60456 

Praní: Program : 
Teplota 60 

0
C; při pouţití 

vsázky prádla 9 kg. 
Sušení: První prací 
cyklus provedený  2 kg 
vsázkou s volbou úrovně 
sušení „ŢEHLIČKA“. 
Druhý prací cyklus 
provedený s 6 kg 
vsázkou při volbě 
maximální úrovně sušení 
„EXTRA“. 

 

Toto zařízení odpovídá 
následujícím Směrnicím 
EC: 
- 89/336/EEC z 03/05/89 
(Elektromagnetická 
slučitelnost v platném 
znění následujících 
předpisů) 
- 2006/95/EC (Nízké 
napětí) 
- 2002/96/EC 
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Popis pračky 
 

 
 

 

 

VSTUPNÍ DVÍŘKA 
K otvírání vstupních dvířek 
vţdy pouţívejte kliku (viz 
obrázek). 

Kdyţ se dvířka otevřou, 
rozsvítí se lampa 
osvětlení bubnu. 

 

 

 

ZÁSUVKA DÁVKOVÁNÍ DETERGENTU 
Zásuvka dávkování 
detergentu je umístěná 
uvnitř pračky a lze k ní 
přistupovat po otevření 
dvířek. 
Ohledně dalších informací 
k odměření detergentu, 
nahlédněte prosím do 
kapitoly nadepsané 
„Detergenty a prádlo“. 
Poznámka: na zásuvku 
dávkování detergentů 

nalepte štítek zobrazující popis pracího cyklu a voleb. 
Nálepku naleznete v balení obsahujícím návod. 
 

1. oddíl předpírání: pouţijte 
práškový detergent. 
! Než detergent vlijete, 
ověřte, že jste odebrali 
dodatečný oddíl 3. 
2. hlavní prací oddíl: pouţijte 
práškový či kapalný detergent. 
Pouţíváte-li novějších typů 
detergentů, doporučujeme 
vám vlít je do zásuvky hned, 
neţ pustíte pračku. 
3. dodatečný oddíl: Bělidlo 

! Pouţití dodatečného oddílu 3 vylučuje funkci 
předpírání. 

 oddíl pracích doplňků: pro změkčovadla tkanin nebo 
kapalné doplňky. Doporučujeme, abyste nepřekračovali 
maximální hladinu vyznačenou na mříţce a abyste 
koncentrovaná změkčovadla tkanin naředili. 
 
DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL 

Nastavení seřiďte lehkým 
stiskem ikony na ploše 
dotykového ovládání, jak 
ilustruje obrázek. 
 

 

Mód pohotovosti 
Pračka je v souladu s novými 
předpisy o úsporách energie, je 

vybavena automatickým pohotovostním systémem, který 
se aktivuje po několika minutách, pokud nebude zjištěna 
ţádná aktivita. Abyste pračku znovu spustili, stiskněte 

krátce tlačítko ZAPNTUTÍ – VYPNUTÍ . 

ZMĚNA JAZYKA 
Při prvním zapnutí pračky rozbliká se na displeji první 
jazyk. Na displeji se objeví symboly „Λ“, „OK“ a „V“ vedle 
3 tlačítek na pravé straně. Jazyk se automaticky mění 
kaţdé 3 sekundy; jinak jej lze změnit stiskem tlačítek u 
symbolů „Λ“, a „V“. Tlačítko „OK“ pouţijte k potvrzení 
volby jazyka, který se nastaví po 2 sekundách. Nestiskne-li 
se ţádné tlačítko, tak automatické změna jazyka po 30 
sekundách obnoví. 
Jazyk lze měnit pouze, kdyţ je pračka vypnutá. 

Stiskněte a po 5 sekund podrţte tlačítka teploty  a 

ţdímání  a tlačítko zpoţděného startu ; ozve se 
krátké pípnutí a na displeji bliká nastavený jazyk. Stiskněte 
tlačítko u symbolů „Λ“, a „V“, abyste tak změnili jazyk. 
Tlačítko u symbolu „OK“ pouţijte k potvrzení jazyka, který 
se po 2 sekundách nastaví. Nestisknete-li ţádné tlačítko, 
před tím nastavený jazyk se po 30 sekundách zobrazí. 
Zapněte pračku. 

VSTUPNÍ DVÍŘKA 

OKOPÁVACÍ ŠTÍT 

OVLÁDACÍ PANEL 

KLIKA VSTUPNÍCH 
DVÍŘEK 

SEŘIDITELNÉ NOŢKY 
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Dotykový ovládací panel 

 
Tlačítko s kontrolkou  ZAPNOUT / VYPNOUT 

krátce stiskněte k zapnutí či vypnutí zařízení. 
Zelená kontrolka indikuje, ţe stroj je zapnutý. 
K vypnutí pračky během pracího cyklu toto tlačítko 
stiskněte a podrţte přibliţně po 3 sekundy; pokud 
tlačítko stisknete krátce nebo náhodně, pračka se 
při běhu pracího cyklu nevypne, tento prací cyklus 
se tím zruší. 

Otočný VOLIČ PRACÍHO CYKLU je moţno otáčet 

v obou směrech. Ohledně volby nejlepšího pracího 
cyklu se prosím podívejte do „Tabulky pracích 
cyklů“.  

Během pracího cyklu se knoflík neotáčí. 

Tlačítka M1-M2: stiskněte a podrţte jedno z tlačítek, 

abyste tak do paměti pračky uloţili cyklus s vaším 
vlastním nastavením podle vašich preferencí. 
K vyvolání před tím uloţeného cyklu stiskněte 
odpovídající tlačítko. 

Tlačítko SUŠENÍ  stiskněte, abyste sníţili nebo 

vyloučili sušení; zvolená úroveň sušení nebo čas se 
objeví na displeji (viz „Spuštění pracího cyklu a 
sušícího cyklů“). 

Tlačítko TEPLOTY  : stiskněte jej, abyste 

upravili nebo zrušili nastavení teploty; zvolené 
hodnoty se objeví na displeji výše (viz „Spuštění 
pracího cyklu a sušícího cyklů“). 

Tlačítko CYKLU ŢDÍMÁNÍ : stiskněte jej 

k úpravě nebo zrušení cyklu ţdímání; zvolené 
hodnoty se objeví na displeji výše (viz „Spuštění 
pracího cyklu a sušícího cyklů“). 

Tlačítko ZPOŢDĚNÉHO STARTU : stiskněte jej 

k nastavení zpoţděného startu; nastavený čas 
zpoţdění se objeví na displeji výše (viz „Spuštění 
pracího cyklu a sušícího cyklů“) 

Tlačítka VOLEB s kontrolkami: stiskněte je, abyste 

vybrali dostupné volby. Kontrolka odpovídající  

 

vybrané volbě pracího cyklu zůstane svítit (viz 
„Spuštění pracího cyklu a sušícího cyklů“). 

Ikony FÁZE PRACÍHO CYKLU se rozsvěcují, aby 

ukazovaly postup fází pracího cyklu (praní - 

máchání  - Ţdímání / Sušení ).  Jakmile je 
cyklus hotov, rozsvítí se text END. 

Tlačítko START / PAUZA s kontrolkou: kdyţ 

pomalu bliká zelená kontrolka, stiskněte tlačítko, 
abyste spustili prací cyklus. Jakmile cyklus začne, 
zůstane kontrolka stabilně rozsvícená. Abyste prací 
cyklus uvedli do pauzy, stiskněte opět tlačítko; 
kontrolka se rozbliká oranţovou barvou. Kdyţ je 
kontrolka „Dvířka zamčená“ , lze dvířka otevřít. 
Abyste spustili prací cyklus od bodu, v němţ byl 
přerušen, opětovně toto tlačítko stiskněte. 

Kontrolka DVÍŘKA ZAMČENÁ : oznamuje, ţe 

vstupní dvířka jsou zamčená. Abyste dvířka otevřeli, 
uveďte prací cyklus do pauze (viz „Spuštění pracího 
cyklu“). 

Tlačítko UZAMČENÍ OVLÁDACÍHO PANELU s 

kontrolkou: abyste aktivovali nebo deaktivovali 
zámek ovládacího panelu, stiskněte a podrţte toto 
tlačítko po přibliţně 2 sekundy, kdyţ se kontrolka 
rozsvítí, je ovládací panel uzamčen. To znamená, 
ţe je moţné zabránit, aby prací cyklus byl náhodně 
pozměněn, zvláště kdyţ jsou doma děti. 

Kontrolka ECO: ikona ECO se rozsvítí po 

přednastavení parametrů praní, dosáhne se 
nejméně 10% energetické úspory. Navíc neţ stroj 
vstoupí do módu „Pohotovost“, rozsvítí se ikona na 
několik sekund, kdyţ se pračka vypne, je odhadnutá 
úspora kolem 80% cílové. 

Otočný VOLIČ 
PRACÍHO CYKLU 

Tlačítko 
ŢDÍMÁNÍ 

Tlačítko 
TEPLOTY 

Kontrolka 
ECO 

Ikony FÁZE 
PRACÍHO 

CYKLU 

Tlačítko START / 
PAUZA s kontrolkou 

Tlačítko s kontrolkou 
ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ 

Tlačítka 
VOLEB 

Tlačítko 
ZPOŢDĚNÉHO 

STARTU  Kontrolka ZAMČENÍ DVÍŘEK 

Tlačítko  s kontrolkou 
UZAMČENÍ OVLÁDACÍHO 

PANELU 

DISPLEJ 

SUŠENÍ 
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Spuštění pracího cyklu anebo 
sušícího cyklu 
 
VAROVÁNÍ: neţ pračku poprvé pouţijete, spusťte prací 
cyklus s detergentem, ale bez prádla, při cyklu 90

0
 bavlna 

bez předpírání. 

1. ZAPNĚTE PRAČKU. Stiskněte tlačítko . Všechny 
kontrolky se na 1 sekundu rozsvítí a na displeji se 
objeví text AQUALTIS; kontrolka odpovídající tlačítku 

zůstane trvale rozsvícená a bude blikat kontrolka 
START / PAUZA. 

2. ZVOLTE PROGRAM. Otáčejte KNOFLÍKEM 
PROGRAMU doleva či doprava, dokud nezvolíte 
ţádaný program; název programu se objeví na 
displeji. Teplota a otáčky ţdímání se u kaţdého 
programu nastaví; lze je dále seřídit. Na displeji se 
rovněţ objeví trvání cyklu. 

3. VLOŢTE PRÁDLO. Otevřete vstupní dvířka. Vloţte 
prádlo a dbejte, abyste nepřekročili hmotnost 
maximální vsázky uvedenou v tabulce pracích cyklů 
na následující stránce.  

4. ODMĚŘENÍ DETERGENTU. Vytáhněte zásuvku 
dávkování detergentu a detergent vlijte do 
odpovídajícího oddílu, jak je popsáno v „Popisu 
pračky“. 

5. ZAVŘETE DVÍŘKA. 
6. UPRAVTE PRACÍ CYKLUS. Pouţijte odpovídajících 

tlačítek na ovládacím panelu. 

  Modifikují teplotu anebo otáčky ţdímání. 
Pračka automaticky zobrazí hodnoty maximální teploty a 
otáček ţdímání nastavené u zvoleného cyklu nebo 
nejposlednější pouţitá nastavení, pokud jsou v souladu se 

zvoleným cyklem. Teplotu lze sníţit tisknutím tlačítka , 
aţ se  nakonec dosáhne nastavení studeného praní 
„OFF“. Otáčky ţdímání lze progresivně sniţovat tisknutím 

tlačítka , aţ se nakonec dosáhne úplného vyloučení 
ţdímání (nastavení „OFF“). Pokud se tato tlačítka opět 
stisknou, navrátí se zase maximální hodnoty. 

Nastavení sušícího cyklu 

Při prvním stisknutí tlačítka zvolí pračka automaticky 
cyklus maximálního sušení, který je slučitelný se zvoleným 
cyklem praní. Následná stisknutí sniţují úroveň sušení a 
tudíţ čas sušení, dokud se sušení úplně nevyloučí 
(„OFF“). Pokud se tato tlačítka opětovně stisknou, vrátí se 
maximální hodnoty. 
Sušení lze nastavit následovně:  
A – na základě nastaveného času sušení mezi 20 a 180 
minutami. 
B – na základě ţádoucí úrovně suchosti prádla: 
Ţehlení: vhodné pro prádlo, které následně bude 
potřebovat vyţehlit, zbytková vlhkost změkčuje záhyby, 
takţe je bude snadnější odstranit. 
Ramínko: ideální pro svršky, které se budou muset úplně 
vysušit. 
Šatník: vhodné pro prádlo, které bude moţné vloţit zpět 
do šatníku, aniţ by se ţehlilo. 
Extra: vhodné pro svršky, které se musí úplně vysušit, 
jako jsou houby a koupací pláště. 
Pokud je vaše dávka prádla k vyprání a vysušení větší neţ 
uvedená maximální vsázka, proveďte prací cyklus, a kdyţ 
je hotov, rozdělte kusy prádla do skupin a vloţte některé 
z nich zpět do bubnu. Od tohoto okamţiku postupujte 
podle návodu k cyklu „Pouze sušení“. Tento postup 
opakujte pro zbytek vsázky. 

Na konec kaţdého sušícího cyklu je téţ zařazena perioda 
chlazení. 
Pouze sušení 

Pomocí otočného voliče cyklů zvolte sušící cykly (  -  - 

) podle typu tkaniny. Ţádoucí úroveň sušení lze rovněţ 

natavit pomocí tlačítka SUŠENÍ . 

 Nastavení zpoţděného startu. 
K nastavení zpoţděného startu ke zvolenému programu 
tiskněte opakovaně odpovídající tlačítko, dokud 
nedosáhnete poţadovanou lhůtu zpoţdění. Během 
nastavování se na displeji objeví lhůta zpoţdění a text 

„Start in“ (Spustí za), při čemţ bliká symbol . Po 

nastavení zpoţděného startu zůstane symbol  na 
displeji rozsvícen trvale, zároveň ukáţe trvání zvoleného 
cyklu textem „Ends in“ (končí do) a trvání cyklu. Stiskněte 
jen jednou tlačítko ZPOŢDĚNÉHO STARTU, abyste 
zobrazili před tím nastavený čas zpoţdění.  
Poté, co začne odpočítávání, zobrazí displej text „Starts 
in“ (Začne do) a lhůtu zpoţdění. Jakmile uplyne 
nastavená lhůta zpoţdění, pračka tento cyklus zahájí a 
displej zobrazí „Ends in“ (Končí do) a čas zbývající do 
konce cyklu. 

 Modifikace nastavení cyklu. 

 Stiskněte tlačítko k aktivaci volby; na displeji se objeví 
název volby a rozsvítí se odpovídající kontrolka. 

 K deaktivaci této volby, stiskněte tlačítko opět; na 
displeji se objeví název této volby následovaný 
textem OFF (vypnuto) a odpovídající kontrolka 
zhasne. 

! Pokud není vybraná volba slučitelná se zvoleným 
pracím cyklem, tuto neslučitelnost signalizuje kontrolka a 
zvuková výstraha (3 pípnutí); a tato volba se neaktivuje. 
! Pokud není vybraná volba slučitelná s jinou volbou, 
která uţ byla před tím vybrána, kontrolka odpovídající 
předchozí volbě bude blikat a aktivuje se pouze ta druhá 
volba; kontrolka odpovídající aktivované volbě zůstane 
rozsvícená. 
! Volba můţe mít vliv na hodnotu doporučené vsázky 
prádla anebo dobu trvání cyklu. 
7. NASTARTUJTE PROGRAM. Stiskněte tlačítko 

START/PAUZA. Odpovídající kontrolka zezelená, při 
čemţ zůstane trvale rozsvícená, a dvířka se 

uzamknou (symbol DVÍŘKA ZAMČENÁ  se 
rozsvítí). Abyste změnili prací cyklus, který uţ 
probíhá, uveďte pračku do pauzy stiskem tlačítka 
START/PAUSE; pak zvolte ţádaný cyklus a opět 
stiskněte tlačítko START/PAUSE. Abyste otevřeli 
dvířka, kdyţ cyklus probíhá, stiskněte tlačítko 
START/PAUSE; kdyţ symbol DVÍŘKA ZAMČENÁ 

  zhasne, lze s dvířka otevřít. Abyste restartovali 
prací cyklus od okamţiku jeho přerušení, stiskněte 
opět tlačítko START/PAUZA. 

8. UKONČENÍ PRACÍHO CYKLU. Toto bude 
oznámeno rozsvícením textu END. Dvířka lze 
okamţitě otevřít. Pokud bliká kontrolka, stiskněte opět 
tlačítko k ukončení cyklu. Otevřete dvířka, vyjměte 
prádlo a vypněte pračku. 

! Pokud chcete zrušit cyklus, který uţ začal, stiskněte a 

podrţte tlačítko , dokud se cyklus nezastaví a pračka 
se nevypne. 
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Prací cykly a volby 

 
Tabulka pracích cyklů 

Ikona Popis pracího cyklu Max. 
tepl. 
(0C) 

Max. 
otáč. 

(ot/min) 

Sušen
í 

Detergent a doplňky Max. 
vsáz
ka 

Trvá
ní 

cyklu 
Prací 
detergent 

Změkčov
ač tkaniny 

Bělidlo 

 Cykly praní bavlny        

(*] T
rv

á
n
í p

ra
c
íh

o
 c

y
k
lu

 lz
e
 z

k
o
n
tro

lo
v
a
t n

a
 

d
is

p
le

ji 

 
Bavlna s předpíráním 
(Do odpovídajícího oddílu přidejte detergent) 

90 0C 1400    - 9 

 
Bavlna (1): velice znečištěné prádlo a odolné barvy 60 0C 

(Max 90 
0
) 

1400     9 

 Bavlna (2): velice znečištěné prádlo a citlivé barvy 40 0C 1400     9 

 Barevná Bavlna (3) 40 0C 1400     9 

 
Dţíny 40 0C 800    - 4 

 Speciální programy        

 
Dětské: silně znečištěné s citlivými barvami 40 0C 800     4 

 Mix 30‘: k rychlému oţivení  málo znečištěných 
svršků (nevhodné pro vlnu, hedvábí a svršky 
vyţadující praní v ruce). 

30 0C 800    - 3,5 

         

 
Trvanlivá Syntetika 60 0C 800     4 

 
Hedvábí: na kusy z hedvábí a viskózové, prádélko 30 0C 0 -   - 2 

 Vlna: na vlnu, kašmír atd. 40 0C 800    - 2 

 Cykly sušení 

 Prát a sušit 30 0C 1400 
   - 1  

 Sušení bavlny - -  - - - 6 

 Sušení syntetiky - -  - - - 4 

 Sušení vlny - -  - - - 1,5 

 Cykly části praní        

 
Máchání - 1400  -   9 

 Ţdímání - 1400  - - - 9 

 
Odtok - 0 - - - - 9 

(*) 10 minut po STARTU přepočítá pračky čas zbývající do konce pracího cyklu na základě vsázky uvnitř, tato hodnota se pak zobrazí na displeji. 
Pro všechny testovací instituce: 

1) Testuje prací cyklus v souladu s předpisem EN 60456: natavte prací cyklus  s teplotou 60
0
C. 

2) Cyklus dlouhého praní pro bavlnu: nastavte prací cyklus  s teplotou 40
0
C. 

3) Cyklus krátkého praní pro bavlnu: nastavte prací cyklus  s teplotou 40
0
C. 

Volby praní 

Superpraní 
Tato volba nabízí vysokou účinnost praní kvůli velkému 
mnoţství vody pouţité při počáteční fázi cyklu a kvůli 

prodlouţenému trvání pracího 
cyklu, zvláště se hodí 
k odstraňování odolných 
skvrn. Lze ji pouţít s bělidlem 
nebo bez bělidla. Přejete-li si 
bělidlo, vloţte další loţný oddíl 
(3) do oddílu (1). Kdyţ vléváte 
bělidlo, dbejte, abyste 
nepřekročili značku „max“ pro 
hladinu vyznačenou na 
středovém čepu (viz obrázek). 

Abyste vybělili prádlo bez provádění úplného pracího 
cyklu, vlijte bělidlo do dodatečného oddílu 3, zvolte cyklus 

„Máchání“  a aktivujte volbu „Superpraní“ . 

Snadné ţehlení 
Volbou této funkce lze modifikovat cykly praní a ţdímání, 
aby se sníţilo vytváření pomačkanin. Na konci cyklu 
provede pračka pomalé otáčení bubnu; kontrolka voleb 
SNADNÉ ŢEHLENÍ a START/PAUZA bude blikat. 

K ukončení cyklu stiskněte tlačítko START/PAUZA nebo 

tlačítko SNADNÉ ŢEHLENÍ. U pracího cyklu Hedvábí  
pračka ukončí cyklus na konci namáčení prádla a 
kontrolka „Snadné ţehlení“ bude blikat. Nechte vodu 
odtéct, aby bylo moţná prádlo odebrat, stiskněte tlačítko 
START/PAUZA nebo tlačítko „Snadné ţehlení“. 

! Toto nelze pouţít v souběhu s  

. 

 Spořič času 
Vyberete-li tuto volbu, zkrátí se trvání pracího cyklu o 30%-
50% podle zvoleného cyklu, tudíţ zaručuje současně 
uspořit vodu a energii. Tohoto cyklu pouţijte u lehce 
znečištěných kusů.  

! Nelze jej pouţít v souběhu s , 

 

 Dodatečné máchání 
Vybráním této volby se zvýší účinnost máchání a zaručí 
optimální odstranění zbytkového detergentu. Zvláště se to 
hodí pro pokoţku citlivou k detergentům. Tuto volbu 
doporučujeme pouţít při plné vsázce prádla nebo kdyţ se 
poţaduje velké mnoţství detergentu. 
! Nelze jej pouţít v souběhu s programy 
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Detergenty a prádlo 
 

 

Detergent 
Typ a mnoţství poţadovaného detergentu závisí na 
typu tkaniny, kterou perete (bavlna, vlna, hedvábí 
atd.), právě tak jako na barvě, teplotě praní, úrovni 
zašpinění a tvrdosti vody v oblasti. Pečlivé 
odměření detergentu zamezí plýtvání a pomůţe 
ochránit prostředí: ačkoliv jsou biologicky 
odbouratelné, detergenty přesto obsahují přísady, 
které mění přírodní rovnováhu.  

Doporučujeme následující: 
 na kusy z bílé bavlny pouţijte práškový detergent 
a předpírání, 

 na citlivé bavlněné kusy a na všechny 
nízkoteplotní prací cykly pouţijte kapalný 
detergent, 

 na kusy z vlny a hedvábí pouţijte jemný kapalný 
detergent. 

Detergent je třeba vlít do odpovídajícího oddílu – 
nebo dávkovače umístěného přímo uvnitř bubnu – 
neţ začne prací cyklus. Jinak nebude moţné zvolit 
Bavlna s cyklem předpírání. 
! Nepouţívejte detergentů k mytí, protoţe tyto 
vytváří příliš mnoho pěny. 

Příprava prádla 
 Kusy, neţ vloţíte do pračky, protřepte. 

 Prádlo rozdělte podle typu tkaniny (symbolu na 
štítku pokynů k praní) a barev, dbejte na  
oddělení barevných kusů od bílých. 

 Vyprázdněte všechny kapsy a zkontrolujte 
knoflíky. 

 Nepřekračujte hodnoty uvedené v „Tabulce 
pracích cyklů, která uvádí hmotnost prádla, 
kdyţ je suché.  

Kolik vaše prádlo váţí? 

! prostěradlo   400 – 500 g 
! potah polštáře  150 – 200 g 
! ubrus   400 – 500 g 
! koupací plášť  900 – 1200 g 
! ručník   150 – 250 g 
! dţíny  400 – 500 g 
! košile  150 – 200 g 

Doporučení k praní 
Košile: pouţijte speciálního pracího cyklu „Košile“ 

k praní košil z různých tkanin a různých barev, 
čímţ jim zajistíte nejlepší moţnou péči. 
Dţíny: pouţijte speciálního pracího cyklu „Dţíny“ 

pro všechny kusy z kepru; před praním je obraťte 
naruby a pouţijte kapalného detergentu. 
Dětské: pouţijte speciálního pracího cyklu „Dětské“ 

 k odstranění znečištění typicky způsobovaných 
dětmi, při čemţ se odstraní všechny stopy 
detergentu z plínek, aby se zabránilo alergickým 
reakcím u citlivé dětské pokoţky. Cyklus byl 
navrţen ke sníţení mnoţství bakterií při vyuţití 
většího mnoţství vody a optimalizaci účinku 
speciálních dezinfekčních doplňků přidávaných do 
detergentu. Na konci pracího cyklu pračka pomalu 

otáčí bubnem; abyste cyklus ukončili stiskněte 
tlačítko START / PAUZA. 

Hedvábí: speciálního pracího cyklu „Hedvábí“  

pouţijte k praní všech kusů hedvábí. Doporučujeme 
pouţití speciálních detergentů, které byly určeny 
k praní citlivých oděvů. 

Záclony: pracího cyklu „Hedvábí“ . Záclony 
poskládejte a vloţte je do zvláštního dodaného 
vaku. 
Vlna: Hotpoint/Ariston je jedinou značkou praček, 

kterému byl udělena prestiţní doloţka Woodmark 
Platinum Care (M.0508) společností Woodmark 
Copany, která znamená, ţe vlněné kusy lze prát 
v pračce, včetně těch, u kterých se na štítku uvádí 

„prát jen v ruce“ . Pracího cyklu „Vlna“ lze pouţít 
k praní všech vlněných kusů v pračce při zajištění 
optimálního výkonu. 
Loţní prádlo a ručníky: pouţijte pracího cyklu 

„Postel a Koupel“  k praní prádla z celého 
domu; k optimalizaci účinku změkčovačů tkanin a 
k úspoře času a energie. Doporučujeme pouţití 
práškového detergentu. 
Odolné skvrny: je prozíravé odolné skvrny ošetřit 

před praním tuhým mýdlem a pouţít pracího cyklu 
Bavlna s předpíráním. 

Praní a Sušení  je určeno k rychlému vyprání a 

usušení lehce znečištěných kusů. Tohoto cyklu lze 
pouţít k vyprání a usušení vsázky prádla do 1 kg 
během přesně 60 minut. K dosaţení optimálních 
výsledků pouţijte kapalného detergentu předperte, 
manţety, límce a skvrny.  

Systém vyváţení vloţeného prádla 
Před kaţdým cyklem ţdímání, aby se zamezilo 
přílišným vibracím a k rovnoměrnému rozloţení 
zátěţe, se buben nepřetrţitě otáčí při rychlosti 
trochu vyšší neţ rychlost otáčení při praní. Kdyţ po 
několika pokusech není zátěţ správně rozloţena, 
ţdímá stroj při niţších otáčkách. Kdyţ je vsázka 
příliš nevyváţená, provádí pračka místo ţdímání 
vyvaţovací činnost. K podpoře zlepšeného 
rozloţení zátěţe a vyváţení doporučujeme smíchat 
do vsázky malé a velké kusy prádla. 
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Výstrahy a tipy 

 
 
! Tato pračka byla navrţena a zkonstruována 
v souladu s mezinárodními bezpečnostními 
předpisy. Následující informace se uvádějí 
z bezpečnostních důvodů a je nutno si je tudíţ 
pozorně přečíst. 

Obecná bezpečnost 

 Toto zařízení bylo zkonstruováno pouze 
k domácímu pouţití. 

 Pračku smí pouţívat pouze dospělí v souladu 
s instrukcemi uvedenými v návodu. 

 Nedotýkejte se pračky, kdyţ jste bosi, nebo 
mokrými či vlhkýma rukama či nohama. 

 Kdyţ vytahujete zástrčku zařízení z elektrické 
zásuvky, netahejte za elektrický napájecí kabel. 
Uchopte zástrčku a vytáhněte ji. 

 Nedotýkejte se odtékající vody, jelikoţ můţe 
dosahovat extrémně vysokých teplot. 

 Nikdy vstupními dvířky nemanipulujte násilím. 
Mohlo by to poškodit mechanismus 
bezpečnostního zámku, zkonstruovanému, aby 
zabránil náhodnému otevření. 

 Pokud se zařízení rozbije, nikdy za ţádných 
okolností nezasahujte do vnitřního mechanismu 
ve snaze opravit jej sami. 

 Za provozu vţdy udrţujte děti v dostatečném 
odstupu od zařízení. 

 Kdyţ se zařízení musí přestěhovat, pracujte ve 
skupině dvou či tří lidí a manipulujte s ním se 
zvláštní opatrností. Nikdy to nezkoušejte sami, 
neboť zařízení je velice těţké. 

 Neţ do pračky vloţíte prádlo, ověřte, ţe je buben 
prázdný. 

 Během fáze sušení se dvířka dost rozţhavují. 

 Zařízení nepouţívejte k sušení kusů, které byly 
vyprány ve vznětlivých rozpouštědlech (např. 
v trichlóretylénu). 

 Zařízení nepouţívejte k sušení pěnové gumy 
nebo podobných eleastomerů. 

 Ujistěte se, ţe během fáze sušení je vodovodní 
kohoutek otevřený. 

 

Odstranění 

 Při odstraňování balících materiálů dodrţujte 
místní předpisy tak, aby obaly mohly být znovu 
pouţity. 

 Evropská směrnice 2002/96/EC O odpadu 
z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) 
vyţaduje, aby se staré elektrospotřebiče nesměly 
odstraňovat v proudu normálního netříděného 
komunálního odpadu. Staré elektrospotřebiče se 
musí sbírat odděleně, aby se optimalizovala 

obnova a recyklace obsaţených materiálů a sníţil 
dopad na ovzduší a lidské zdraví. Symbol 
přeškrtnutá „popelnice na kolečkách“ na výrobku 
vám připomíná závazek odděleného sběru při 
vyhazování spotřebiče. Spotřebitelé by se 
ohledně informací o správném odstranění 
zařízení měli obrátit na místní úřady nebo 
prodejce. 

 

Ruční otvírání vstupních dvířek 

V případě, ţe vstupní dvířka nelze otevřít kvůli 
výpadku proudu a kdyţ potřebujete vyjmout prádlo, 
postupujte následovně: 

1. vytáhněte z elektrické 
zásuvky zástrčku. 
2. ověřte, ţe hladina vody 
v pračce je niţší neţ otvor 
dveří; není-li, vypusťte 
nadbytečnou vodu 
odtokovou hadicí a 
zachyťte ji do vědra, jak 
je znázorněno na 
obrázku. 

3. odejměte krycí desku na dolní přední části pračky 
(viz obrázek). 

4. táhněte za chlopeň 
znázorněnou na obrázku 
ven, dokud se plastová 
taţná tyč neuvolní ze 
stavěcí polohy; zatáhněte 
dolů, dokud neuslyšíte 
„cvaknutí“, které 
oznamuje, ţe dvířka jsou 
teď odemknuta. 

 

 

5. otevřete dvířka, pokud 
ještě není nutno tento 
postup opakovat. 

 

 

 

 

 

6. panel umístěte zpět, při čemţ dbejte, aby byly 
háčky bezpečně na místě, pak teprve jej zatlačte do 
zařízení. 
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Péče a údrţba 
 

 

Odpojení napájení vodou a 
elektřinou 

 Zavřete po kaţdém pracím cyklu vodovodní 
kohoutek. To sníţí opotřebení systému 
rozvodu vody v pračce a pomůţe zamezit 
netěsnostem. 

 Odpojte pračku ze zásuvky, kdyţ ji čistíte a 
při údrţbářských pracích. 

 

Čištění pračky 

Vnější části a gumové součásti zařízení lze čistit 
pomocí měkkého hadru nasáklého vlaţnou 
mýdlovou vodou. Nepouţívejte rozpouštědla nebo 
abraziva. 

 

Čištění zásuvky dávkování 
detergentu 

 

Dávkovač vyjměte 
stiskem páčky (1) a 
vytaţeným zásuvky 
ven (2) (viz obr.) 

Vymyjte pod tekoucí 
vodou; tento úkon by 
se měl často 
opakovat. 

 

Péče o buben vaší pračky 

 Vstupní dvířka nechávejte vţdy otevřená, 
abyste zabránili vytváření nepříjemných 
zápachů. 

 

 

Čištění čerpadla 

Pračka je vybavená samočisticím čerpadlem, 
které nevyţaduje údrţbu. Někdy však malé 
předměty (jako jsou mince nebo knoflíky) 
mohou zapadnout do vstupní komory, která 
chrání čerpadlo a je umístěná na jeho dně. 

! Ověřte, ţe se prací cyklus ukončil a zařízení 
odpojte ze zásuvky. 

 

 

 

 

 

Přístup ke vstupní komoře: 

 

1. odeberte krycí desku z předku pračky tím, ţe 
nejdříve zatlačíte na střed a pak potáhnete 
dolů po obou stranách, dokud nepůjde odebrat 
(viz obrázek). 

 

2. umístěte nádobu 
tak, aby zachytila 
vodu, která vyteče 
(přibliţně 1,5 l) (viz 
obrázek); 

3. odšroubujte víčko 
tak, ţe jím otáčíte 
proti směru 
hodinových ručiček 
(viz obrázek);  

4. důkladně vyčistěte vnitřek; 

5. našroubujte víčko zpět; 

6. panel umístěte zpět, při čemţ dbejte, aby 
byly háčky bezpečně na místě, pak teprve jej 
zatlačte do zařízení. 

 

Kontrola přívodní hadice vody 

Přívodní hadici zkontrolujte nejméně jednou 
ročně. Pokud jsou na ní nějaké praskliny, měla 
by se okamţitě vyměnit; během pracích cyklů 
je tlak vody velmi silný a naprasklá hadice by 
se mohla snadno roztrhnout. 
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Řešení problémů 

 
Funkce vaší pračky by mohla selhat. Neţ budete kontaktovat Středisko technické podpory (viz „Podpora“), ověřte, zda problém 
nelze snadno vyřešit pomocí následujícího seznamu. 

Problém: Moţná příčina / Řešení: 
Pračka nezapíná.  Toto zařízení není zcela zatlačeno do zásuvky nebo nevytváří kontakt. 

 V domě je zrovna vypnutý proud. 

Nespustí se prací cyklus.  Dvířka pračky nejsou řádně zavřená. 

 Tlačítko START/PAUZA není stlačeno. 

 Není otevřený vodovodní kohoute. 

 Je nastavený zpoţděný start. 

Pračka se sušičkou se 
neplní vodou. 

 Přívodní hadice není připojená ke kohoutku. 

 Hadice je ohnutá. 

 Vodovodní kohoutek není otevřený. 

 V domě zrovna není dodávka vody. 

 Tlak je příliš malý. 

 Tlačítko START/PAUZE není stisknuté. 

Dvířka pračky se sušičkou 
zůstávají zamčená. 

 Pokud jste zvolili „Dětský “ cyklus nebo volbu „Snadné ţehlení “, kdyţ se prací cyklus 
ukončí, pračka pomalu otáčí bubnem; abyste cyklus zakončili stiskněte tlačítko START/PAUZA 

nebo tlačítko „Snadné ţehlení “. Pokud jste zvolili prací cyklus „Hedvábí “, pračka 
ukončí cyklus, kdyţ se prádlo namáčí, abyste vypustili vodu a šlo prádlo odebrat, stiskněte 

tlačítko START/PAUZA nebo tlačítko „Snadné ţehlení “. 

Pračka se sušičkou 
neustále odebírá a odvádí 
pryč vodu. 

 Odtoková hadice není uchycená ve výšce mezi 65 a 100 cm nad podlahou (viz „Instalace“). 

 Volný konec hadice je pod vodou (viz „Instalace“). 

 Systém odvodu vody ve stěně není vybaven odvzdušňovací trubicí. 
Pokud problém přetrvává i po těchto kontrolách, zavřete vodovodní kohoutek, vytáhněte 
zařízení ze zásuvky a kontaktujte Servisní podporu. Pokud není byt v horních patrech budovy, 
můţe být problém v odvodu vody, jeţ způsobuje, ţe pračka je neustále plná vody. Speciální 
ventily proti odtokové vodě jsou v prodeji a mohou s touto nepříjemností pomoci. 

 Odtokový systém ve zdi není vybaven zavzdušňovací trubkou. 
 

Pračka neodvádí vodu nebo 
neţdímá. 

 Prací cyklus odtok neobsahuje: některé prací cykly vyţadují, aby se fáze odtoku spustila 
ručně (viz „Prací cykly a volby“). 

 Aktivovala se volba „Snadné ţehlení“: K dokončení pracího cyklu stiskněte tlačítko 
START/PAUZA (viz „Prací cykly a volby“). 

 Odtoková hadice je ohnutá (viz „Instalace“). 

 Odtokový kanál je ucpaný. 
 

Pračka při cyklu ţdímání 
moc vibruje 

 Buben nebyl při instalaci řádně odemknut (viz „Instalace“) 

 Pračka není vyrovnaná (viz „Instalace“). 

 Pračka je uchycená mezi skříněmi a zdmi (viz „Instalace“) 

 Vsázka je nevyváţená (viz „Detergenty a prádlo“). 
 

Pračka se sušičkou netěsní.  Přívodní hadice není řádně našroubovaná (viz „Instalace“). 

 Zásuvka dávkování detergentu je ucpaná (instrukce k vyčištění viz „Péče a údržba“). 

 Odtoková hadice není řádně připevněná (viz „Instalace“). 

Ikony odpovídající 
„Probíhající fázi“ rychle 
blikají současně 
s kontrolkou ZAPNUTÍ / 
VYPNUTÍ. 

 Vypněte pračku a vytáhněte ze zásuvky, počkejte přibliţně 1 minutu a opět ji zapněte. Pokud 
problém přetrvává, kontaktujte Servis technické podpory. 

 
Vytváří se příliš pěny. 

 Detergent není vhodný pro pračku (mělo by to být uvedeno v textu „pro pračky“ nebo „pro 
praní v ruce a v pračce“ nebo podobně). 

 Pouţilo se příliš mnoho detergentu. 
 

Dvířka pračky zůstávají 
zamčená. 

 Proveďte postup odemykání (viz „Výstrahy a tipy“). 

Pračka se sušičkou nesuší.  Zařízení není zapojeno do zásuvky nebo ne dostatečně, aby se vytvořil kontakt. 

 Došlo k výpadku proudu. 

 Dvířka zařízení nejsou řádně zavřená. 

 Byl nastaven ČASOVAČ ZPOŢDĚNÍ. 

 Sušení je v poloze vypnuto OFF. 



 12 

Podpora 
 

 
Neţ zavoláte Podporu: 

 Zkontrolujte, zda  nemůţete problém vyřešit sami (viz „Řešení problémů“); 

 Restartujte program, abyste zjistili, zda se problém nevyřešil; 

 Není-li to takový případ, kontaktujte autorizované Středisko technické podpory. 
 
! Pokud byla pračka instalována nebo pouţívána nesprávně, budete muset za naši podporu na 
zavolání zaplatit. 
! Podporu vyţadujte vţdy jen od autorizovaných techniků. 

Následující informace mějte po ruce: 

 Typ problému; 

 Model zařízení (Mod.); 

 Sériové číslo (S/N). 
Výše uvedené informace lze nalézt na štítku parametrů umístěném na pračce samotné. 
 
! Poznámka: K odchodu z „Módu demo“ stiskněte a podrţte současně po dobu 3 sekund dvě tlačítka 

„ZAPNUTO / VYPNUTO“  a „START / PAUZA“ . 


