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1 General safety instructions
This section contains safety instructions that will help protect from risk of 
personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall 
void any warranty.

1.1 Life and property safety
u Never place the product on a carpet-covered floor. Otherwise, lack of airflow 

beneath the machine will cause electrical parts to overheat. This will cause 
problems with your product.

u Unplug the product if it is not in use.
u Always have the installation and repairing procedures carried out by the 

Authorised Service Agent. The manufacturer shall not be held liable for 
damages that may arise from procedures carried out by unauthorised persons.

u The water supply and draining hoses must be securely fastened and remain 
undamaged. Otherwise, there is the risk of water leakage.

u While there is still water inside the product, never open the loading door or 
remove the filter. Otherwise, risk of flooding and injury from hot water will occur.

u Do not force open the locked loading door. The door will open immediately 
after the washing cycle has ended. If the door does not open, apply the 
solutions provided for "Loading door cannot be opened." error in the 
Troubleshooting section. In case of forcing the loading door to open, the 
door and the lock mechanism may get damaged.

u Use detergents, softeners and supplements suitable for automatic washing 
machines only.

u Follow the instructions on the label of textile products and the detergent package.
u The water supply pressure required to run the product is between 1 to 10 bars 

(0.1 – 1 MPa).
u Do not use old or used water inlet hoses on the new product. It may cause stains 

on your laundry.
1.2 Children's safety
u This product can be used by children at and above 8 years old and by persons 

whose physical, sensory or mental capabilities were not fully developed or 
who lack experience and knowledge provided that they are supervised or 
trained on the safe usage of the product and the risks it brings out. Children 
should not play with the product. Cleaning and maintenance works should not 
be performed by children unless they are supervised by someone. Children 
under the age of 3 should be kept away unless continuously supervised.
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u Packaging materials are dangerous for the children. Keep packaging 
materials in a safe place away from reach of the children.

u Electrical products are dangerous for the children. Keep children away from 
the product when it is in use. Do not allow them to play with the product. 
Use child lock to prevent children from intervening with the product. 

u Do not forget to close the loading door when leaving the room where the 
product is located.

u Store all detergents and additives in a safe place away from the reach of 
the children by closing the cover of the detergent container or sealing the 
detergent package.

1.3 Electrical safety
u If the product has a failure, it should not be operated unless it is repaired by 

the Authorised Service Agent! There is the risk of electric shock!
u This product is designed to resume operating in the event of powering 

on after a power interruption. If you wish to cancel the programme, see 
"Cancelling the programme" section.

u Plug the product into a grounded outlet protected by a 16 A fuse. Do not 
neglect to have the grounding installation made by a qualified electrician. 
Our company shall not be liable for any damages that will arise when the 
product is used without grounding in accordance with the local regulations.

u Do not wash the product by spraying or pouring water onto it! There is the 
risk of electric shock!

u Never touch the power cable plug with wet hands! Never unplug by pulling 
on the cable. Always press on the plug with one hand and pull out the plug 
by grabbing with the other hand.

u Product should be unplugged during installation, maintenance, cleaning 
and repair procedures.

u If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 
authorised service or a similarly qualified person (preferably an electrician) 
or someone designated by the importer in order to avoid possible risks.

1.4 Hot surface safety
The glass of the loading door gets too hot while 
washing at higher temperatures. Therefore, 
especially do not allow children touch the 
loading door glass while washing.
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2 Important instructions for environment

2.1 Compliance with WEEE Directive
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU).  This product bears a 
classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).
This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be 
reused and are suitable for recycling. Do not dispose of the waste product with normal 
domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to the collection center for the 
recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn 
about these collection centers.

Compliance with RoHS Directive:
The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU).  It does not contain harmful 
and prohibited materials specified in the Directive.

2.2 Package information
Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our 
National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or 
other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

3 Intended use
• This product has been designed for domestic use. It is not for commercial purposes or it should not be used 

out of its intended use.
• The product must only be used for washing and rinsing of laundry that are marked accordingly.
• The manufacturer waives any responsibility arisen from incorrect usage or transportation.
• The service life of your product is 10 years. During this period, original spare parts will be available to 

operate the appliance properly.
• This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.
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4 Technical specifications

A WARNING: Consumption values are applicable for cases where the wireless network connection is off.

Supplier name or trademark GRUNDIG

Model name
GWNE67E432

7138244300

Rated capacity (kg) 7

Maximum spin speed (rpm) 1400

Built-in No

Height (cm) 84

Width (cm) 60

Depth (cm) 55

Single Water inlet  / Double Water inlet
• / -

• Available

Electrical input (V/Hz) 230 V / 50Hz

Total current (A) 10

Total power (W)  2200

Main model code 1210

C
SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER

AA

(*)

The model information as stored in the product database can be reached by 
entering following website and searching for your model identifier (*) found 
on energy label.

https://eprel.ec.europa.eu/
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4.1 Installation
• Apply to the nearest authorised service agent for the installation of your product. 
• Preparation of the location and electrical, tap water and waste water installations at the place of installation 

is under customer's responsibility. 
• Make sure that the water inlet and discharge hoses as well as the power cable are not folded, pinched or 

crushed while pushing the product into its place after installation or cleaning procedures. 
• Make sure that the installation and electrical connections of the product are performed by authorised 

service. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from procedures carried out by 
unauthorised persons. 

• Prior to installation, visually check if the product has any defects on it. If so, do not have it installed. 
Damaged products cause risks for your safety.

4.1.1 Appropriate installation location
• Place the product on a hard and level floor. Do not put it onto a carpet with high pile or other similar 

surfaces.
• When the washing machine and dryer are placed on top of each other, their total weight –when loaded– 

amounts to 180 kilograms. Place the product on a solid and flat floor that has sufficient load carrying 
capacity!

• Do not place the product on the power cable.
• Do not install the product in the environments where the temperature falls below 0 ºC.
• Leaving a gap at the sides of the machine is suggested to reduce vibration and noise
• On a graduated floor, do not place the product next to the edge or on a platform.
• Do not place heat sources such as Hobs, Irons, Ovens, etc. on the washing machine and do not use them 

on the product.

4.1.2 Removing packaging reinforcement (If the product has)

Tilt the machine backwards to remove the packaging reinforcement. 
Remove the packaging reinforcement by pulling the ribbon. Do not make 
this operation alone by yourself. 

4.1.3 Removing the transportation locks
1 Loosen all bolts with an appropriate wrench until they turn freely.
2 Remove the transport safety bolts by turning them slightly.
3 Insert the plastic covers in the bag containing the user manual to the openings on the rear panel.

A CAUTION: Remove the transportation safety bolts before operating the washing machine! Otherwise, the product will be 
damaged.

C
Keep the transportation safety bolts in a safe place to reuse when the washing machine needs to be moved again in the 
future.

Install the transport safety bolts in reverse order of the disassembly procedure.

Never move the product without the transportation safety bolts properly fixed in place!
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4.1.4 Connecting water supply

C It is necessary to have 10 – 80 liters of water flowing from the fully open tap in one minute to have your machine run 
smoothly. Attach a pressure reducing valve if water pressure is higher.

A CAUTION: Models with a single water inlet should not be connected to the hot water tap. In such a case the laundry will 
get damaged or the product will switch to protection mode and will not operate.

1 Tighten the nuts of the hose by hand. Never use a tool when 
tightening the nuts.

2 When hose connection is completed, check whether there is leak 
problems at the connection points by opening the taps fully. If any 
leaks occur, turn off the tap and remove the nut. Retighten the nut 
carefully after checking the seal. In order to prevent the water leaks 
and resultant damages, keep the taps closed when you do not use 
the product.

4.1.5 Connecting the drain hose to the drain
• Attach the end of the drain hose directly to waste water drain, lavatory or bathtub. 

A
CAUTION: Your drain house will be flooded if the hose comes out of its housing during water discharge. Moreover, there 
is risk of scalding due to high washing temperatures! In order to prevent such situations and make sure that the machine 
performs water intake and discharge processes without any problem, fix the drain hose securely.

40
 c

m

10
0 

cm

• Connect the drain hose to a minimum height of 40 cm 
and a maximum height of 100 cm.
• In case the drain hose is elevated after laying it on the 
floor level or close to the ground (less than 40 cm above 
the ground), water discharge becomes more difficult and 
the laundry may come out excessively wet. Therefore, 
follow the heights described in the figure.

• To prevent the waste water to go back into the machine again and to ensure easy drainage, do not immerse 
the end of the hose into the waste water or do not insert it into the drain for more than 15 cm. If it is too 
long, cut it short.

• The end of the hose should not be bent, it should not be stepped on and the hose must not be pinched 
between the drain and the machine.

• If the length of the hose is too short, use it by adding an original extension hose. Length of the hose may 
not be longer than 3.2 m. To avoid water leak failures, the connection between the extension hose and the 
drain hose of the product must be fitted well with an appropriate clamp as not to come off and leak.
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4.1.6 Adjusting the feet

A
CAUTION: In order to ensure that the product operates more silently and vibration-free, it must stand level and balanced 
on its feet. Balance the machine by adjusting the feet. Otherwise, the product may move from its place and cause crushing 
and vibration problems.

CAUTION: Do not use any tools to loosen the lock nuts. Otherwise, they will get damaged.

1 Loosen the lock nuts on the feet by hand.
2 Adjust the feet until the product stands in a stable and balanced way.
3. Tighten all lock nuts by hand again.

4.1.7 Electrical connection
Connect the product to a grounded outlet protected by a 16 A fuse. The Manufacturer shall not be liable for any 
damages that will arise when the product is used without grounding in accordance with the local regulations.
• Connection must comply with national regulations.
• The wiring for the electrical outlet circuit must be sufficient to meet the appliance requirements. Use of a 

Groud Fault Circuit Interrupter (GFCI) is recommended.
• Power cable plug must be within easy reach after installation.
• If the current value of the fuse or breaker in the house is less than 16 Amps, have a qualified electrician 

install a 16 Amp fuse.
• The voltage specified in the "Technical specifications" section must be equal to your mains voltage.
• Do not make connections via extension cables or multi-plugs.

B CAUTION: Damaged power cables must be replaced by the Authorised Service Agents.

4.1.8 Initial use

Before starting to use the product make sure that the preparations are 
made which are in line with the “Important Safety and Environment 
Instructions” and the instructions in the “Installation” section.
To prepare the product for washing laundry, perform first operation 
in Drum Cleaning programme. If this program is not available in your 
machine, apply the method which is described in the section 4.4.2.

C
Use an anti-limescale suitable for the washing machines.

Some water might have remained in the product due to the quality control processes in the production. It is not harmful for 
the product.
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4.2 Preparation

4.2.1 Sorting the laundry
• Sort laundry according to type of fabric, colour, and degree of soiling and allowable water temperature.
• Always observe the instructions given on the garment care labels.

4.2.2 Preparing laundry for washing
• Laundry items with metal attachments such as, underwiring, belt buckles or metal buttons will damage the 

machine. Remove the metal pieces or wash such clothes by putting them in a laundry bag or pillow case.
•  Take out all substances in the pockets such as coins, pens and paper clips, and turn pockets inside out and 

brush. Such objects may damage the product or cause noise problem.
• Put small size clothes such as infant's socks and nylon stockings in a laundry bag or pillow case.
• Place curtains in without compressing them. Remove curtain attachment items.
• Fasten zippers, sew loose buttons and mend rips and tears.
• Wash “Machine washable” or “Hand washable” labelled products only with an appropriate programme.
• Do not wash colours and whites together. New, dark coloured cottons release a lot of dye. Wash them 

separately.
• Tough stains must be treated properly before washing.
• Only use the dyes / colour changers and descaling agents which are appropriate for machine wash. Always 

follow the instructions on the package.
• Wash trousers and delicate laundry turned inside out.
• Keep laundry items made of Angora wool in a plastic bag in the freezer for a few hours before washing. 

This can reduce piling. 
• Laundry that are subjected to materials such as flour, lime dust, milk powder, etc. intensely must be shaken 

off before placing into the product. Such dusts and powders on the laundry may build up on the inner parts 
of the product in time and can cause damage.

4.2.3 Tips for energy and water saving
Following information will help you use the product in an ecological and energy/water-efficient manner.
• Operate the product in the highest load capacity allowed for the programme you have selected, but do not 

overload. See, "Programme and consumption table".
• Observe the temperature instructions on the detergent packaging.
• Wash slightly soiled laundry at low temperatures.
• Use faster programmes for small quantities of lightly soiled laundry.
• Do not use prewash and high temperatures for laundry that is not heavily soiled or stained.
• If you plan to dry your laundry in a dryer, select the highest spin speed recommended during washing 

process. 
• Do not use more detergent than the recommended on the detergent packaging.

4.2.4 Loading the laundry
1. Open the loading door.
2. Put the laundry items into the product in a loose manner.
3 Push the loading door to close until you hear a locking sound. Ensure that no items are caught in the door. 

The loading door is locked while a programme is running. The door lock will open immediately after the 
washing programme has ended. Then you can open the loading door. If the door does not open, apply the 
solutions provided for "Loading door cannot be opened." error in the Troubleshooting section.

4.2.5 Correct load capacity
The maximum load capacity depends on the type of laundry, the degree of soiling and the desired washing 
programme.
The machine automatically adjusts the water amount according to the weight of the laundry put inside it.

A WARNING: Comply with the information in the section "Programme and consumption table". When overloaded, 
product's washing performance will drop. Moreover, noise and vibration problems may occur.
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4.2.6 Using detergent and softener

C When using detergent, softener, starch, fabric dye, bleach and descaling agents; read the manufacturer's instructions written 
on the package and follow the dosages specified. Use measuring cup if available.

132
The detergent drawer is composed of three compartments:
– (1) for prewash
– (2) for main wash
– (3) for softener
– ( ) in addition, there is a siphon piece in the softener compartment.

Detergent, softener and other cleaning agents
• Add detergent and softener before starting the washing programme.
• While the washing cycle is in progress, do not leave the detergent drawer open!
• When using a programme without prewash, do not put any detergent into the prewash compartment 

(compartment no. "1"). 
• In a programme with prewash, do not put liquid detergent into the prewash compartment (compartment no. "1").
• Do not select a programme with prewash if you are using a detergent bag or dispensing ball. Place the 

detergent bag or the dispensing ball directly among the laundry in the product.
• If you are using liquid detergent, do not forget to place the liquid detergent container into the main wash 

compartment (compartment no. “2”).
Choosing the detergent type
Detergent type to be used depends on the washing programme, fabric type and colour.
• Use different detergents for coloured and white laundry.
• Wash your delicate clothes only with special detergents (liquid detergent, wool shampoo, etc.) intended 

solely for delicate clothes and at suggested programmes.
• When washing dark coloured clothes and quilts, it is recommended to use liquid detergent.
• Wash woollens at suggested programme with special detergent made specifically for woollens
• Please review the programme descriptions part for suggested programme for different textiles.
• All recommendations about detergents are valid for selectable temperature range of programmes.

A WARNING: Use only detergents manufactured specifically for washing machines.

WARNING: Do not use soap powder.

Adjusting detergent amount
The amount of washing detergent to be used depends on the amount of laundry, the degree of soiling and 
water hardness.
• Do not use amounts exceeding the dosage quantities recommended on the detergent package to avoid 

problems of excessive foam, poor rinsing, financial savings and finally, environmental protection.
• Use less detergent for small loads, lightly soiled clothes and short duration programmes, especially in soft 

water areas. 
Using softeners
Pour the softener into the softener compartment of the detergent drawer.
•  Do not exceed the (>max<) level sign on the softener compartment.
•  If the softener has lost its fluidity, dilute it with water before adding it in the detergent compartment.

A WARNING: Do not use liquid detergents or other cleaning products other than fabric softeners produced for washing 
machines to soften the clothes.

Using liquid detergents
If the product contains a liquid detergent cup:
• Put the liquid detergent container into the compartment no “2”.
•  If the liquid detergent lost its fluidity, dilute it with water before putting it into the detergent container.
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22

If the product is equipped with a liquid detergent part:
• When you want to use liquid detergent, pull the apparatus towards yourself. The part that falls down will 

serve as a barrier for the liquid detergent. If required, clean the apparatus with water when it is in place 
or by removing it. If you will use powder detergent, the apparatus must be secured at top position.

If the product does not contain a liquid detergent cup:
• Do not use liquid detergent for the prewash in a programme with prewash.
• Liquid detergent stains your clothes when used with "End Time" function that delays start time. If you are 

going to use the End Time function, do not use liquid detergent.
Using gel and tablet detergent
• If the gel detergent thickness is fluidal and your product does not contain a special liquid detergent container, 

put the gel detergent into the main wash detergent compartment during first water intake. If your product 
contains a liquid detergent container, fill the detergent into this container before starting the programme.

• If the gel detergent thickness is not fluidal or in the shape of capsule liquid tablet, put it directly into the 
drum before washing.

• Put tablet detergents into the main wash compartment (compartment no. "2") or directly into the drum 
before washing.

Using starch
• Add liquid starch, powder starch or the dyestuff into the softener compartment.
• Do not use softener and starch together in a washing cycle.
• Wipe the inside of the product with a damp and clean cloth after using starch.
Using limescale remover
•  When required, use limescale removers manufactured specifically for washing machines only. 
Using bleaches
• Select a programme with prewash and add the bleach at the beginning of the prewash. Do not put detergent 

in the prewash compartment. As an alternative application, select a programme with extra rinse and add the 
bleach while the product is taking water from the detergent compartment during first rinsing step.

• Do not use bleach and detergent by mixing them.
• Use just a little amount (approx. 50 ml) of bleach and rinse the clothes very well as it causes skin irritation.
• Do not pour the bleach onto the laundry.
• Do not use it with the coloured items.
• When using an oxygen-based bleach, select a programme which washes the laundry at a low temperature. 
• Oxygen-based bleach can be used together with the detergent. However, if its thickness is not the same 

with the detergent, put the detergent first into the compartment no. "2" in the detergent drawer and wait 
until the detergent flows while the product is taking in water. While the product continues taking in water, 
add bleach in the same compartment.
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4.2.7 Tips for efficient washing
Clothes

Light Colours and 
Whites Colours Black/Dark 

Colours
Delicates/

Woollens/Silks

(Recommended temperature 
range based on soiling level: 
40-90°C)

(Recommended temperature 
range based on soiling level: 
cold -40°C)

(Recommended 
temperature range 
based on soiling level: 
cold -40°C)

(Recommended 
temperature range 
based on soiling level: 
cold-30°C)

So
ili

ng
 L

ev
el

Heavily Soiled

(difficult stains such 
as grass, coffee, fruits 
and blood.)

It may be necessary to pre-treat 
the stains or perform prewash. 
Powder and liquid detergents 
recommended for whites can be 
used at dosages recommended 
for heavily soiled clothes. It is 
recommended to use powder 
detergents to clean clay and soil 
stains and the stains that are 
sensitive to bleaches. 

Powder and liquid 
detergents recommended 
for colours can be used at 
dosages recommended for 
heavily soiled clothes. It is 
recommended to use powder 
detergents to clean clay and 
soil stains and the stains that 
are sensitive to bleaches. 
Detergents which do not 
contain bleach should be used.

Liquid detergents 
suitable for colours 
and dark colours can 
be used at dosages 
recommended for 
heavily soiled clothes.

Prefer liquid 
detergents produced 
for delicate clothes. 
Woollen and silk 
clothes must be 
washed with special 
woollen detergents.

Normally Soiled

(For example, stains 
caused by body on 
collars and cuffs)

Powder and liquid detergents 
recommended for whites can be 
used at dosages recommended 
for normally soiled clothes.

Powder and liquid detergents 
recommended for colours 
can be used at dosages 
recommended for normally 
soiled clothes. Detergents 
which do not contain bleach 
should be used.

Liquid detergents 
suitable for colours 
and dark colours can 
be used at dosages 
recommended for 
normally soiled clothes. 

Prefer liquid 
detergents produced 
for delicate clothes. 
Woollen and silk 
clothes must be 
washed with special 
woollen detergents.

Lightly Soiled

(No visible stains 
exist.)

Powder and liquid detergents 
recommended for whites can be 
used at dosages recommended 
for lightly soiled clothes.

Powder and liquid detergents 
recommended for colours 
can be used at dosages 
recommended for lightly soiled 
clothes. Detergents which 
do not contain bleach should 
be used.

Liquid detergents 
suitable for colours 
and dark colours can 
be used at dosages 
recommended for 
lightly soiled clothes.

Prefer liquid 
detergents produced 
for delicate clothes. 
Woollen and silk 
clothes must be 
washed with special 
woollen detergents.

4.2.8 Displayed Programme Time
You can see the programme duration on the display of your machine while selecting a programme. 
Depending on the amount of laundry you have loaded into your machine, foaming, unbalanced load 
conditions, fluctuations in power supply, water pressure and programme settings, the programme duration is 
automatically adjusted while the programme is running.
SPECIAL CASE: At programme start of Cottons and Cotton Eco programmes, display shows the duration of half 
load, which is the most common use case. After programme starts, in 20-25 minutes actual load is detected by 
the machine. And if the detected load is higher than half load; washing programme will be adjusted accordingly 
and programme duration increased automatically. You may follow this change on the display.



13 / ENWashing Machine / User’s Manual

4.3 Operating the product
4.3.1 Control panel

1 - Programme selection display
2 - Duration information display
3 - Start / Pause button
4 - Delayed start button
5 - Auxiliary function button 4
6 - Auxiliary function button 3

7 - Auxiliary function button 2
8 - Auxiliary function button 1 (Remote control button)
9 - Spin speed adjustment button
10 - Temperature adjustment button
11 - Programme selection knob
12 - On/Off button

4.3.2 Display symbols

90
60
40
30
20

1000
800
600
400

a b c d e

f

ghijklmnop

a- Temperature indicator
b- Spin speed indicator
c- Child lock enabled symbol
d - Door lock is engaged symbol
e- Duration information
f- Programme follow-up indicator
g - No water indicator
h- Delayed start enabled indicator

i- Auxiliary function indicators 3
j - Auxiliary function indicator 2
k - Auxiliary function indicator 1
l - Wireless connection indicator
m - Remote control indicator
n - Rinse hold indicator
o - No spin indicator
p - Cold water indicator

C Images used in this section to describe the product are schematic and may not be exactly the same as the actual product.

1 2

35 468 710 91112
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4.3.3 Programme and consumption table

•  : Selectable.
*  : Automatically selected, cannot be cancelled.
**  : Eco 40-60 ( ) is the test programme in accordance with EN 60456:2016 and energy label with Commission 

Delegated Regulation (EU) 1061/2010)
*** : Eco 40-60 with 40 °C temperature selection is the test programme in accordance with EN 60456:2016/prA:2020 and 

energy label with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2014

***** : These programmes can be used with the HomeWhiz application. Energy consumption may increase with connection.

-  : See the programme description for maximum load.

EN Auxiliary functions

Programme

M
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Cr
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+

Selectable temperature 
range °C

Cotton

90 7 95 2,40 1400 • • • • Cold-90
60 7 95 1,90 1400 • • • • Cold-90
40 7 93 0,95 1400 • • • • Cold-90

Eco 40-60

40 *** 7 52 0,950 1400 40-60
40 **,*** 3,5 38 0,650 1400 40-60
40 *** 2 28 0,350 1400 40-60
60 ** 7 52 0,935 1400 40-60
60 ** 3,5 38 0,640 1400 40-60

Synthetics
60 3 70 1,35 1200 • • • • Cold-60
40 3 70 0,85 1200 • • • • Cold-60

Mini / Mini 14’

90 7 66 2,20 1400 • • • Cold-90
60 7 66 1,20 1400 • • • Cold-90
30 7 66 0,20 1400 • • • Cold-90

Mini / Mini 14’ + Fast+ 30 2 44 0,15 1400 • • • Cold-90

WoolProtect / Hand Wash 40 1,5 55 0,50 1200 Cold-40

GentleCare 40 3 55 0,70 800 Cold-40

Shirts 60 3 60 1,23 800 • • • • Cold-60

Lingerie 30 1 70 0,25 600 Cold-30

DarkCare / Jeans 40 3 85 0,80 1200 • • • • Cold-40

Outdoor / Sport 40 3 55 0,55 1200 • Cold-40

StainCare 60 3,5 75 1,60 1400 • • 30-60

Down Wear 40 1,5 85 1,20 1000 • Cold-60

HygieneCare+ 60 7 100 2,60 1400 * 20-90

Drum Clean 90 - 70 2,25 600 * 90

Downloaded Program *****

Mix 40 3 70 0,80 800 • • • • Cold-40

Curtain 40 2 85 0,75 800 • Cold-40

Soft Toys 40 1 80 0,58 600 Cold-40

Towel 60 2 95 1,25 1000 • Cold-60
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C
The auxiliary functions in the table may vary according to the model of your machine.

Water and power consumption may vary subject to the changes in water pressure, water hardness and water temperature, ambient 
temperature, type and amount of laundry, selection of auxiliary functions and spin speed, and changes in the mains voltage.

When selecting a programme, you can see the washing duration on the display of your machine. Depending on the amount of laundry 
you have loaded into the machine, there might be a difference of 1 to 1.5 hours between the duration shown on the display and the 
actual duration of the washing programme. The duration will be corrected automatically right after the washing programme has started.

"Auxiliary function selection modes can be changed by the manufacturing company. New selection models may be added, or the 
existing ones may be removed.”
"Spin speed of your machine may vary depending on the programme; the spin speed cannot exceed the maximum spin speed of 
your machine."

Always select the lowest appropriate temperature. The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally 
those that perform at lower temperatures and longer duration.

Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, 
the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

4.3.4 Programme selection
1 In accordance with the “Programme and consumption table”, select a suitable programme for the amount 

and soiling level of the laundry.

C
Programmes are limited to the highest spin speed appropriate for that particular type of fabric.

When selecting a programme, always consider the type of fabric, colour, soiling level and permissible water temperature.

2 Use the Programme Selection knob to select the desired programme. 
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Eco 40-60

40 1400 7 03:27 0,950 52 40 52

40 1400 3,5 02:41 0,650 38 32 53

40 1400 2 02:41 0,350 28 24 56

Cotton 20 1400 7 03:35 0,650 91 20 53

Cotton 60 1400 7 03:35 1,900 95 60 53

Synthetics 40 1200 3 02:15 0,850 70 40 40

Mini / Mini 14’ 30 1400 7 00:28 0,200 66 23 62
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4.3.5 Programmes 

• Eco 40-60
The Eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C 
or 60 °C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU 
ecodesign legislation.
Although it washes longer than all other programmes, it provides high energy and water savings. Actual water 
temperature may be different from the stated wash temperature. When you load the machine with less laundry 
(e.g. ½ capacity or less), periods in programme stages may automatically get shorter. In this case, energy and 
water consumption will decrease.
• Cotton
You can wash your durable cotton laundry (sheets, bedlinen, towels, bathrobes, underwear etc.) in this 
programme. When you press the quick wash function key, programme duration becomes notably shorter 
but effective washing is ensured thanks to intense washing movements. If the Quick Wash function is not 
selected, superior washing and drying performance is ensured for your heavily soiled laundry.
• Synthetics
You can use this programme to wash t-shirts, syntetic/cotton mix fabrics etc. Programme duration is notably 
shorter and efficient washing performance is ensured. If the quick wash function is not selected, superior 
washing and rinsing performance is ensured for your heavily soiled laundry.
• WoolProtect / Hand Wash
Use this programme to wash your woolen clothes. Select the appropriate temperature complying with the tag 
of your clothes. Your laundry will be washed with very delicate movements to avoid any damage.

• HygieneCare+
Applying the steam step at the beginning of the programme ensures that the soils are softened easily.
Use this programme for laundry that requires anti-allergic, hygienic and intense washing at a high temperature 
for a long time, such as infant clothes, bedsheets, bedlinen, underwear and similar cottons. A high level of 
hygiene is ensured thanks to the steam stem before the programme, long heating and additional rinsing step.
• Programme has been tested by “The British Allergy Foundation - Allergy UK” while the temperature was 
60°C, and its efficiency in eliminating bacteria and mould, as well as allergens, was certified.

 Allergy UK is the trademark of the British Allergy Foundation. The Seal of Approval has 
been designed to provide guidance to persons who want information whether the product 
significantly decreases the amount of allergens in the environment it is installed or whether 
it limits/reduces/eliminates the allergens. Its purpose is to provide evidence that the 
products have been tested scientifically or reviewed to provide measurable results.

• Down Wear
Use this programme to wash down coats, vests, jackets etc. that bear a “machine-washable” tag. Thanks to 
special spin profiles, it is ensured that water reaches the air gaps between feathers.

• Spin+Pump
Use this program to remove the water on the clothe/in the machine.
• Rinsing
Use when you want to rinse or starch separately.
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• Curtain
You can use this programme to wash your tulles and curtains. As their meshed texture causes excessive 
foaming, put little amount of detergent into the main wash compartment. Thanks to the special spin profile of 
the programme, tulles and curtains crease less. Do not overload the machine to avoid damage to curtains.

C It is recommended to use special detergents produced for curtains in the powder detergent compartment in this programme.

• Shirts
Use this programme to wash shirts made of cotton, synthetic and synthetic blended fabrics together. This 
programme ensures that your clothes wrinkle less. When the quick wash function is selected, the Pre-treatment 
algorithm is used.
 • Apply the pre-treatment chemical directly onto the clothes, or add it together with the detergent to the 
powder detergent compartment when the machine starts to take in water. This way, it will take you much shorter 
to get the performance you would normally get with a regular washing cycle. Life of your shirts will be longer.

• Mini / Mini 14’
Use this programme to wash your lightly soiled cotton clothes in a short time. The programme duration can 
be reduced down to 14 minutes when the quick wash function is selected. When the quick wash function is 
selected, maximum 2 (two) kg of laundry must be washed.
• DarkCare / Jeans
Use this programme to preserve the colour of your dark-coloured clothes and jeans. This programme provides 
high efficiency in washing, thanks to a special drum movement, even at low temperatures. It is recommended 
to use liquid detergent or woolen shampoo for dark coloured laundry. Do not wash your delicate clothes that 
contain wool etc. in this programme.
• Mix
You can use this programme to wash cottons and synthetics together without the need to sort them.
• GentleCare
You can use this programme to wash delicate laundry such as cotton/synthetic mix knitted clothes or socks. 
Washing movements in this programme are more delicate. Set the temperature to 20 degrees or use the Cold 
Wash option for clothes whose colour you wish to preserve.

• Lingerie
You can use this programme to wash hand-washable delicate clothes or women’s underwear. Small amount of 
laundry must be washed in a laundry bag. Clasps and buttons must be done up, and clothes with zip must be 
zipped.

• Outdoor / Sport
Use this programme to wash outdoor/sports clothes that contain cotton/synthetic mix, as well as waterproof 
cloths like gore-tex. This programme washes your laundry delicately thanks to its special turning movements.
• StainCare
The machine has a special stain programme which enables the removal of different types of stains in the most 
effective way. Use this programme only for durable colourfast cotton laundry. Do not wash delicate and pigmenting 
clothes and laundry in this programme. Before washing, garment tags should be checked (recommended for 
cotton shirts, trousers, shorts, t-shirts, baby clothes, pyjamas, aprons, table clothes, bed sheets, duvet covers, 
pillowcases, bath-beach towels, towels, socks, cotton underwear that are suitable for washing at high temperature 
and long time). You can use automatic stain programme to wash 24 types of stains divided into three different 
groups that can be selected with the “Quick Wash” setting button. Below you can find the soil groups that can 
be selected with the “Quick Wash” setting button. Depending on the selected stain group, a special washing 
programme for which duration of rinse hold, washing action, washing and rinsing duration are modified.
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Below you can find the soil groups that can be selected with the “Quick Wash” setting button:

When “Quick Wash” is not 
selected

When the “Quick Wash” button 
is pressed once

When the “Quick Wash” button 
is pressed twice

Sweat Blood Tea

Collar soil Chocolate Coffee

Meal Pudding Fruit juice

Mayonnaise Grass Ketchup

Salad dressing Mud Red wine

Make-up Egg Starch

Machine oil Butter Jam

Baby food Curry Coal

• Select the stain programme.
• In the stain groups stated above, find the type of stain you want to remove and select the quick auxiliary 
function selection key to select the relevant group.
• Carefully read the tag of the clothing and make sure that the temperature and spin speed selected are suitable.
• Downloaded Program
This is a special programme that allows you to download different programmes when you want to. At the start, 
there is a programme you will see with the HomeWhiz application as default. However, you can use the HomeWhiz 
application to select a programme from the predefined programme settings, and then change it.

C If you wish to use the HomeWhiz and Remote Control functions, you need to select Download Programme. 4.3.15 Please see 
the section HomeWhiz and Remote Control Function for more details.

• Soft Toys
Delicate fabrics of soft toys must be washed in the programme for delicates due to the fibre and accessories 
they contain. Soft Toys programme protects the toys during the washing cycle, thanks to its delicate washing 
movements and spin profile.. It is recommended to use liquid detergent.

C
Fragile toys with hard surfaces should not be washed under any circumstances.

Toys should not be washed together with regular laundry since they may harm the clothes.

• Towel
Use this program to wash durable cotton laundry such as towels. Load the towels into the machine paying 
attention to place them in a way that they will not contact the bellow or the glass.

4.3.6 Temperature selection

Whenever a new programme is selected, the temperature recommended for that programme appears on the 
temperature indicator. It is possible that the recommended temperature is not the highest value that can be 
selected for the relevant programme.
Press the Temperature Adjustment key to change the temperature. Temperature will decrease gradually.

C
No change can be made in programmes where temperature adjustment is not allowed.

You can also change the temperature after the washing cycle has started. This can be done if the washing steps allow it. If 
they don’t permit it, you can’t do it.
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 4.3.7 Spin speed selection

Whenever a new programme is selected, the recommended spin speed of the selected programme is 
displayed on the Spin Speed indicator.

C It is possible that the recommended spin speed is not the highest value that can be selected for the relevant programme.

Press the Spin Speed Adjustment key to change the spin speed. Spin speed decreases gradually.
Then, depending on the model of the product, "Rinse Hold " and "No Spin " options appear on the display.
If you are not going to unload your clothes immediately after the programme ends, you can use the Rinse 
Hold function to keep your laundry in the final rinsing water in order to prevent them from getting wrinkled 
when there is no water in the machine.
This function holds the laundry in the final rinsing water.
If you want to spin your laundry after the Rinse Hold function:
- Adjust the Spin Speed.
- Press Start/Pause. Programme will resume. The machine will drain the water and spin the clothes.
If you want to drain the water at the end of the programme without spinning, you can use the No Spin function.

C
No change can be made in programmes where spin speed is not allowed.

If the washing steps permit, you can change the spin speed after the washing cycle has started. If they don’t permit it, you can’t do it.

Rinse hold
If you are not going to unload your clothes immediately after the programme ends, you can use rinse hold 
function to keep your laundry in the final rinsing water in order to prevent them from getting wrinkled when there 
is no water in the machine. After this procedure, if you want to drain the water without spinning your laundry, 
press Start/Pause. Programme will resume where it left off, drain the water and then it will be complete.
If you want to spin the laundry held in water, adjust the Spin Speed and press Start/Pause. Programme will 
resume. Water will be drained, laundry will be spun and the programme will end.

4.3.8 Auxiliary function selection

Select the desired auxiliary functions before starting the programme. When a programme is selected, symbols 
of the auxiliary functions selected with it will turn on.

C If you press the key for an auxiliary function that cannot be selected with the current programme, you will hear a warning 
from the washing machine.

Furthermore, you may also select or cancel auxiliary functions that are suitable for the running programme 
after the washing cycle starts. If the wash cycle has reached a point where no auxiliary function can be 
selected, an audible warning will be given.

C
Some functions cannot be selected together. If a second auxiliary function conflicting with the first one is selected before 
starting the machine, the function selected first will be canceled and the second auxiliary function selection will remain active.

An auxiliary function which is not compatible with the programme cannot be selected. (See "Programme and consumption table")

Some programmes have auxiliary functions that must be operated with the selected programme. These functions cannot be cancelled.
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4.3.8.1. Auxiliary functions
• Prewash
A Prewash is required only for heavily soiled laundry. Not using the Prewash will save energy, water, detergent 
and time.

• Fast+
When this function is selected, durations of relevant programmes get shorter by 50%.
Thanks to the optimised washing steps, high mechanic activity and optimum water consumption, high washing 
performance is achieved in spite of the reduced duration.

• Steam
Use this programme to reduce the wrinkles and shorten the ironing times for a small amount of cotton, 
synthetic or mixed clothes that are not stained.

• Remote Control  
You can use this auxiliary function key to connect your product to smart devices. For detailed information, see 
4.3.15 HomeWhiz and Remote Control Functions.
• Specialised Programme
This auxiliary function can be used for Cottons and Synthetics programmes only with the HomeWhiz 
application. When this auxiliary function is enabled, you can add up to four additional rinse steps to the 
programme. You can select and use some auxiliary functions even though they are not found on your product. 
You can increase and decrease the time of the Cottons and Synthetics programmes within a safe range.

C When the Specialised Programme auxiliary function is selected, washing performance and energy consumption will be 
different than the value indicated.

4.3.8.2 Functions/Programmes Selected by Pressing the Function Keys for Three Seconds

• Drum Clean  
To select this programme, press and hold the auxiliary function key 4 for three seconds. Use it regularly (every 
1-2 months) to clean the drum and ensure the required hygiene is provided. Steam is applied before the 
programme to soften the residues in the drum. Run the programme while the machine is totally empty. For 
better results, put powder lime-scale remover for washing machines into the detergent compartment no. "2". 
When the programme is over, leave the loading door ajar so that the inside of the machine gets dry.

C
This is not a washing programme. It is a maintenance programme.

Do not run this programme when there are any objects in the machine. If you try to do so, the machine will automatically 
detect that there is load inside and abort the programme.

When Drum Cleaning+ is selected, the program selection screen of the washing machine will look as it is shown in the following figure.  

• Anti-Crease+  
If you press and hold the auxiliary function key 2 for three seconds, this function will be selected and the 
programme follow-up light of the relevant programme will turn on. When this function is selected, the drum will 
rotate for up to eight hours to ensure that the clothes do not crease at the end of the programme. At any time 
during these eight hours, you can cancel the programme and unload the machine. Press the function selection key 
or the machine on/off key to cancel the function. The programme follow-up light will remain on until the function is 
cancelled or the step is complete. If the function is not cancelled, it will also be enabled in the next washing cycles.
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• Child Lock 
You can use the Child Lock to prevent children from tampering with the machine. Thus you can avoid any 
changes in a running programme.

C
When the Child Lock is enabled, you can press the On/Off key to switch the machine on or off. When you switch on the 
product again, programme will resume where it left off, with the child lock enabled.

If any key pressed while the Child Lock is enabled, an audible warning will be heard and the child lock icon will flash.

Child lock cannot be selected while the remote control function is enabled.

To enable Child Lock:
Press and hold the auxiliary function key 3  for three seconds. When the countdown “CL 3-2-1" on the 
display ends, "CL On" (Child Lock On) icon will be displayed. When this warning is displayed, you can release 
the  auxiliary function key 3 .
To deactivate Child Lock:
Press and hold the auxiliary function key 3  for three seconds. When the countdown “CL 3-2-1" on the 
display ends, "CL Off" (Child Lock off) icon will disappear.

• Wireless Connection 
You can use the wireless connection function to pair your machine with your smart device. This way, you can use your smart 
device to get information about your machine and control it.
To activate wireless connection:
Press and hold the auxiliary function key 1  for three seconds. After the countdown “3-2-1” on the 
display, “Wireless Connection” symbol will be displayed. When this warning is displayed, release the 
auxiliary function key 1 . The wireless connection icon will flash while the product is connecting to internet. 
If the connection is successful, the icon’s light will remain on.
To deactivate wireless connection:
Press and hold the auxiliary function key 1  for three seconds. After the countdown “3-2-1” on the 
display, “Wireless Connection” symbol will disappear. 

C
For the wireless connection to be enabled, initial setup of the HomeWhiz application must be completed. After the setup, if 
you press the auxiliary function key 1 while the programme selection knob is in “Download Programme” position, wireless 
connection will be enabled automatically. 

4.3.9 End Time
Time display
While the programme is running, the time remaining to the end of the programme will be displayed in hours 
and minutes, e.g. “01:30”.

C
Programme time may differ from the values in section "Programme and consumption table" depending on the water 
pressure, water hardness and temperature, ambient temperature, amount and the type of laundry, auxiliary functions selected 
and the changes in the mains voltage.

With the End Time function, start of the programme can be delayed up to 24 hours. After pressing End Time button, 
the programme's estimated end time will be displayed. If the End Time is set, End Time indicator will turn on.
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To ensure that the End Time function is enabled and the program ends at the end of the defined duration, you 
should press Start/Pause after setting the duration. 
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If you want to cancel End Time function, press the On/Off button to turn off and on the product.
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C If you enable the End Time function, do not add liquid detergent into the powder detergent compartment 2. Stains might 
remain on the clothes.

1 Open the loading door, place the laundry and put detergent etc.
2 Select the washing programme, temperature, spin speed and, if required, the auxiliary functions.
3 Press the End Time key to set the desired end time. End Time indicator will turn on.
4 Press Start/Pause. Countdown will start. “:” sign in the middle of the end time on the display will start flashing.

C
During the End Time countdown, you can add laundry into the machine. At the end of the countdown, End Time indicator will 
turn off, washing cycle will start and the duration of the selected will be displayed.

When End Time is selected, the time shown on the display is the end time selected plus the duration of the programme.

4.3.10 Starting a programme
1 Press Start/Pause to start a programme.
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3 Loading door will be locked. After the loading door has been locked, door lock symbol will appear on the 
display.

4 The programme follow-up lights on the display show the current programme step.
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C
If no programme is started or no key is pressed within 10 minutes during the programme selection process, the product will 
turn off automatically. Display and all indicators will turn off. 
If you press the On/Off button, the programme information set as default will be displayed.
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4.3.11 Loading door lock
There is a locking system on the loading door of the machine that prevents opening of the loading door in 
cases when the water level is unsuitable.
"Door Locked" symbol appears on the display when the loading door is locked.

C The door will be locked if the Remote Control function is selected. To open the door, you need to press the Remote Control key or 
change the programme position to deactivate the Remote Control function.

Opening the loading door in case of power failure:

C In case of a power failure, you may open the loading door manually using the emergency handle under the pump filter 
cover. 

A WARNING: Before opening the loading door, make sure that there is no water in the machine to avoid flooding.

• Turn off and unplug the appliance.

• Open the pump filter cover.

• Remove the loading door emergency handle behind the filter cover with 
a tool.

• Open the loading door by pulling the loading door emergency handle 
downwards. 

• Try to pull the handle downwards again if the loading door is not opened.

• Bring the loading door emergency handle to its original position after 
opening the loading door.
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4.3.12 Changing the selections after programme has started

Adding laundry after the programme has started  :
When you press Start/Pause, if the condition of the machine is suitable, the laundry adding symbol on the 
display will turn on, door lock will be disabled and the door will open so that you can add laundry. When the 
door lock is disabled, the door lock symbol on the display will disappear. After adding the laundry, close the 
door and press Start/Pause again to continue the washing cycle.
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When you press Start/Pause, if the water level in the machine is not sufficient, the door lock will not be 
disabled and the door lock symbol will still be shown on the display.
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C If the temperature of the water inside the machine is above 50°C, you cannot disable the door lock even if the water level 
is suitable.

Switching the machine to pause mode:
Press Start/Pause to switch the machine to the pause mode while a programme is running. Pause symbol 
will flash on the display.
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Changing the programme selection after the programme has started:
The programme change is not allowed when the current programme is running. If Child Lock is not enabled, 
you can select a new programme after switching the current programme to pause mode. This will cancel the 
current programme.

C The selected programme will start anew.

Changing the auxiliary function, speed and temperature
Depending on the step the current programme has reached, you can cancel or enable auxiliary functions. See 
“Auxiliary function selection” 
You can also change the speed and temperature settings. See "Spin speed selection" and "Temperature 
selection".

C
If changes are not allowed, an audible warning will be heard.

If the temperature of the water inside the machine is high or if the water level is above the door line, the loading door will not open.
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4.3.13 Cancelling the programme
The programme will be cancelled when the machine is turned off and on again. Press and hold the On/Off key 
for three seconds.
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C
If you press the On/Off key while the child lock is enabled, the programme will not be cancelled. You should cancel the Child 
Lock first. 

If you want to open the loading door after you have cancelled the programme but you cannot do it since the water level in the 
machine is above the loading door baseline, turn the Programme Selection knob to Spin+Pump programme and discharge 
the water in the machine.

4.3.14 End of programme
Once the programme is completed, “End” will be displayed.
If you do not press any button for 10 minutes, the product will turn off automatically. Display and all indicators 
will turn off. 
Completed programme steps will be displayed if you press the On/Off button.

4.3.15 Remote Control Function
The Remote Control function allows you to use your smart device to check your washing machine and get 
information about its status. With the Remote Control, you can use your smart device to do many things that 
can also be performed on the machine. Plus, you can use some features only with the Remote Control function.
You must download the Remote Control application from the app store of your smart device to use the WLAN 
feature of your machine. 
Make sure that your smart device is connected to internet to install the app.
If you are using the app for the first time, please follow the on-screen instructions to complete your user 
account registration. Once the registration procedure is complete, you can use all products with the Remote 
Control function in your house on this account.
During setup, Bluetooth must be enabled on your smart device and the device itself must be connected to 
internet. Your smart device must be near the washing machine. After completing the setup, there is no need 
for the Bluetooth to be enabled or for your smart device to be near the washing machine. You can use product 
as long as your smart device is connected to internet.
You can tap "Add/Remove Product" on the "Products" page to see the products paired with your account. You 
can pair these products on this page.
Once the application is installed, the Remote Control function allows your washing machine to send you push 
notifications through your smart device.

C Please visit www.homewhiz.com to see the Android and iOS versions supported by the HomeWhiz application.
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Your washing machine will send you a notification through the HomeWhiz application in the 
following cases:
• When the programme is over,
• When the door of the washing machine is opened,
• When No water warning is given,
• When a safety warning is given,

C
To use the Remote Control function, the app must be installed on your smart device and your washing machine must be 
connected to your home network. If your washing machine is not connected to the network, it works as an appliance which 
does not have the Remote Control function.

You product will operate connected to the wireless network at your home network. The controls carried out by means of the application 
will be enabled through this network; for this reason, the network coverage around where your appliance is placed must be adequate.

HomeWhiz supports 2.4 GHz frequency band.

A
WARNING: All the safety measures described in "GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS" section of the user 
manual apply to the remote operation through the Remote Control function as well.

WARNING: You need internet connection to use the Remote Control function. Otherwise, the app will not run on your 
smart device. Please contact your internet service provider if you are having problems with your internet connection.

4.3.15.1 Installing the Remote Control App
For the application to run, a connection must be established between your product and the application.

A WARNING: You need internet connection to use the Remote Control function. Otherwise, the app will not run on your 
smart device. Please contact your internet service provider if you are having problems with your internet connection.

• If you are adding a product for the first time, tap "Add/Remove Product" on the app and touch "Tap here 
to connect the product to the network". Follow the steps in the app to install it.
• To start the setup, make sure that your washing machine is switched off. Press and hold the On/Off key 
and the auxiliary function 1 (remote control) key simultaneously for five seconds to set the washing machine to 
Remote Control setup mode.
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• In the Remote Control setup mode, you will see an animated image on the display and the Wireless icon 
will flash until your machine connects to internet. In this mode, only the On/Off key will be enabled. Other keys 
will have no function. 
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• Tap “Add/Remove Product” on the app, and then tap “Connect new product to the network”.
• Follow the on-screen instructions on the Remote Control app.
• When the setup is complete, give your washing machine a name. Now, you can see the product you have 
just added on the “Products” page.

C
If you cannot successfully carry out the setup within 5 minutes, your washing machine will turn off automatically. In this 
case, you will have to start over the setup procedure. If the problem persists, please contact the authorised service provider.

You can use your washing machine with more than one smart device. To do this, download the Remote Control app on the other 
smart device as well. After launching the app, you will need to sign in to your account you have previously created and paired with 
your washing machine. Otherwise, please read “Setting up a washing machine that is connected to someone else’s account”.
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C
The Remote Control application may ask you to enter the product number stated on the label 
of the product. Product label is found on the inner side of the loading door. Product number is 
written on this label.

4.3.15.2 Setting up a washing machine that is connected to someone else’s account
If the washing machine you want to use was registered in the system with someone else’s account before, please 
firstly create a new account and log in to this account on the HomeWhiz application. After you have logged on in the 
application, you can follow the steps described in the section 4.3.15.1 in order to setup and onboard your device.

C
Your request to add the product will be sent to the product's owner via e-mail. You can start to use the product mutually 
once the product's owner has approved your request. Plus, the product owner may accept or reject the request sent 
through the application. For this, the person must select the Settings tab on the main page of the application. They must 
proceed to the User Linking Settings page and accept the request, if they want to.

4.3.15.3 Deleting Remote Control Account Linking
To delete the linking of a washing machine that has been paired with someone else’s account, follow the steps 
below.
• Press the On/Off key to turn on your washing machine.
• While your machine is on, press and hold the auxiliary function key 1 and Time Delay key for five seconds.
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• After countdown “5-4-3-2-1“ on the display, you will hear a beep for your request. Deleting the linking 
will take a few seconds. Once it is complete, you will hear two beeps.

A
WARNING: Once you have completed this procedure, you cannot use the Remote Control function of your machine until 
you perform setup again.

WARNING: Your product does not have to be connected to the internet to delete the account linking. Your request will be 
received. Linking will be automatically deleted as soon as your product connects to internet.

4.3.15.4 Remote Control Function and Its Use
After setting up the Remote Control function, wireless connection will be enabled automatically. To activate or 
deactivate the wireless connection, please see “4.3.8.2 Wireless Connection’’.
If you turn off and on your machine while wireless connection is active, it will automatically reconnect. In cases 
such as network password change or modem turn-off, the wireless connection will be disabled automatically. For 
this reason, you will need to turn it on again if you want to use the Remote Control function.
You can check the wireless connection symbol on the display to track your connection status. If the symbol is 
continuously on, you have internet connection. If the symbol is flashing, the product is trying to connect. If the 
symbol is off, you have no connection.

A
WARNING: If the wireless network connection is enabled on your product, you can select the Remote Control function. 
If the Remote Control function cannot be selected, check the connection status. If the connection fails, repeat the initial set-
up settings on the appliance.
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If you want to control your washing machine remotely, while “Download Programme” is selected on the control 
panel, press the auxiliary function key 1 to enable the Remote Control function. Once the product is accessed, you 
will see a screen similar to the one below.
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While the Remote Control function is on, you can only manage turn-on, turn-off and status follow-up operations 
through your washing machine. All functions except child lock can be managed through the application.
You can check the function indicator on the key to follow whether the Remote Control function is On or Off.
If the Remote Control function is Off, all the operations are handled on the washing machine and only status 
follow-up is allowed on the application.
In the event that the Remote Control function cannot be turned on, the function frame on the button will be off. 
Wireless settings being Off or the washing machine's door being open are examples for such cases.
Once you activate this function on the washing machine, it will remain enabled apart from certain conditions and 
allow you to control your washing machine remotely via the internet regardless of whether the washing machine 
is switched on or off and independently from location.
In certain cases, it deactivates itself for safety reasons:
•  When your washing machine undergoes a power interruption
• When the door of the washing machine is opened
• When the On/Off key on the control panel is pressed

4.3.15.5 Troubleshooting
Follow the steps below if you are having problem with controlling or connection. Observe whether the problem 
persists or not after the action you have performed. Do the following if the problem is not resolved.
• Check whether your smart device is connected to the relevant home network.
• Restart the product application.
• Proceed to the settings menu on the product and switch Wireless Connection: Off to Wireless Connection: 
On and reconnect via the application.
• If the connection cannot be established with the above processes, repeat the initial set-up settings on the 
washing machine.
If the problem persists, consult an Authorised Service Agent.
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4.4 Maintenance and cleaning
Service life of the product extends and frequently faced problems decrease if cleaned at regular intervals.

4.4.1 Cleaning the detergent drawer

Clean the detergent drawer at regular intervals (every 4-5 washing cycles) as 
shown below in order to prevent accumulation of powder detergent in time.
Lift the rear part of the siphon to remove it as illustrated. 
If more than normal amount of water and softener mixture starts to gather in the 
softener compartment, the siphon must be cleaned.

1 Press the dotted point on the siphon in the softener compartment and pull towards you until the 
compartment is removed from the machine.

2. Wash the detergent drawer and the siphon with plenty of lukewarm water in a washbasin. In order to 
prevent the residues to contact your skin, clean it with an appropriate brush by wearing a pair of gloves.

3 Insert the drawer back into its place after cleaning and make sure that it is seated well.

4.4.2 Cleaning the loading door and the drum
For products with drum cleaning programme, please see Operating the product - Programmes.

C
Repeat Drum Cleaning process in every 2 months.

Use an detergent / anti-limescale suitable for the washing machines.

After every washing make sure that no foreign substance is left in the drum.
If the holes on the bellow shown in the figure is blocked, open the holes using a 
toothpick.
Foreign metal substances will cause rust stains in the drum. Clean the stains on the 
drum surface by using cleaning agents for stainless steel. 
Never use steel wool or wire wool. These will damage the painted, chromated and 
plastic surfaces.

4.4.3 Cleaning the body and control panel
Wipe the body of the machine with soapy water or non-corrosive mild gel detergents as necessary, and dry 
with a soft cloth.
Use only a soft and damp cloth to clean the control panel.

4.4.4 Cleaning the water intake filters
There is a filter at the end of each water intake valve at the rear of the machine and also at the end of each 
water intake hose where they are connected to the tap. These filters prevent foreign substances and dirt in 
the water to enter the washing machine. Filters should be cleaned as they do get dirty.

 

1. Close the taps.
2. Remove the nuts of the water intake hoses to access 

the filters on the water intake valves. Clean them 
with an appropriate brush. If the filters are too dirty, 
remove them from their places with a pliers and 
clean in this way.

3. Take out the filters on the flat ends of the water 
intake hoses together with the gaskets and clean 
thoroughly under running water.

4. Replace the seals and filters carefully and tighten 
their nuts by hand.
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4.4.5 Draining remaining water and cleaning the pump filter
The filter system in your machine prevents solid items such as buttons, coins and fabric fibers clogging the 
pump impeller during discharge of washing water. Thus, the water will be discharged without any problem and 
the service life of the pump will extend.
If the machine fails to drain water, the pump filter is clogged. Filter must be cleaned whenever it is clogged or 
in every 3 months. Water must be drained off first to clean the pump filter.
In addition, prior to transporting the machine (e.g., when moving to another house) and in case of freezing of 
the water, water may have to be drained completely.

A
CAUTION: Foreign substances left in the pump filter may damage your machine or may cause noise problem.

CAUTION: If the product is not being used, shut the tap shut, remove mains pipe and drain the water inside the machine 
against any likely freezing.

CAUTION: After each use, turn off the water tap to which the mains hose is connected.

In order to clean the dirty filter and discharge the water:
1. Unplug the machine to cut off the supply power.

A CAUTION: Temperature of the water inside the machine may rise up to 90 ºC. To avoid burning risk, filter must be cleaned 
after the water in the machine cools down.

2. Open the filter cap.

 If the filter cap is composed of two pieces, press 
the tab on the filter cap downwards and pull the 
piece out towards yourself.

3. Some of our products have emergency draining hose and some does not have. Follow the steps below to 
discharge the water.

Discharging the water when the product has an emergency draining hose:

a. Pull the emergency draining hose out from its 
seat

b. Place a large container at the end of the hose. 
Drain the water into the container by pulling 
out the plug at the end of the hose. When the 
container is full, block the inlet of the hose 
by replacing the plug. After the container is 
emptied, repeat the above procedure to drain the 
water in the machine completely.

c. When draining of water is finished, close the end 
by the plug again and fix the hose in its place.

d. Turn the pump filter to take it out.

4. Clean any residues inside the filter as well as fibers, if any, around the pump impeller region.
5. Install the filter.
6. If the filter cap is composed of two pieces, close the filter cap by pressing on the tab. If it is one piece, seat 

the tabs in the lower part into their places first, and then press the upper part to close.
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5 Troubleshooting

Problem Cause Solution
Programs do not start after the 
loading door is closed.

Start / Pause / Cancel button is not pressed. • Press Start / Pause / Cancel button.

It may be difficult to close the loading door in case of 
excessive loading.

• Reduce the amount of laundry and make sure 
that the loading door is closed properly.

Programme cannot be started or 
selected.

The product has switched to self protection mode 
due to a supply problem (line voltage, water pressure, 
etc.).

•  Press and hold On/Off button for 3 seconds 
to reset the product to factory settings. (See 
"Cancelling the programme")

Water inside the product. Some water has remained in the product due to the 
quality control processes in the production.

• This is not a failure; water is not harmful to the 
product.

The product does not take water 
in.

Tap is turned off. • Turn on the taps.

Water inlet hose is bent. • Flatten the hose.

Water inlet filter is clogged. • Clean the filter.

Loading door is not closed. • Close the door.

The product does not drain water. Water drain hose is clogged or twisted. • Clean or flatten the hose.

Pump filter is clogged. •  Clean the pump filter.

Product vibrates or makes noise. Product is standing unbalanced. • Stable the product by adjusting the feet.

A hard substance has entered into the pump filter. • Clean the pump filter.

Transportation safety bolts are not removed. • Remove the transportation safety bolts.

Laundry quantity in the product is too little. • Add more laundry to the product.

Excessive laundry is loaded in the product. • Take out some of the laundry from the product 
or distribute the load by hand to balance it 
homogeneously in the product.

Product is leaning on a rigid item. • Make sure that the product is not leaning on anything.

There is water leaking from the 
bottom of the product.

Water drain hose is clogged or twisted. • Clean or flatten the hose.

Pump filter is clogged. • Clean the pump filter.

Product stopped shortly after the 
programme started.

Machine has stopped temporarily due to low voltage. • Product will resume running when the voltage 
restores to the normal level.

Product directly drains the water 
it takes in.

Draining hose is not at adequate height. • Connect the water draining hose as described in 
the user manual.

No water can be seen in the 
product during washing.

Water is inside the invisible part of the product. • This is not a failure.

Loading door cannot be opened. Loading door lock is activated because of the water 
level in the product.

• Drain the water by running the Pump or Spin 
programme.

Product is heating up the water or it is at the spinning cycle. •  Wait until the programme completes.

Loading door may be stuck because of the pressure it 
is subjected to.

• Grab the handle and push and pull the loading 
door to release and open it.

If there is no power, loading door of the product will 
not open.

• To open the loading door, open the pump filter 
cap and pull down the emergency handle 
positioned at the rear side of the said cap. See 
"Loading door lock"

Washing takes longer than 
specified in the user manual.(*)

Water pressure is low. • Product waits until taking in adequate amount 
of water to prevent poor washing quality due to 
the decreased amount of water. Therefore, the 
washing time extends.

Voltage is low. • Washing time is prolonged to avoid poor washing 
results when the supply voltage is low.

Input temperature of water is low. • Required time to heat up the water extends 
in cold seasons. Also, washing time can be 
lengthened to avoid poor washing results.

Number of rinses and/or amount of rinse water have 
increased.

• Product increases the amount of rinse water 
when good rinsing is needed and adds an extra 
rinsing step if necessary. 

Excessive foam has occurred and automatic foam 
absorption system has been activated due to too 
much detergent usage.

•  Use recommended amount of detergent.
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Problem Cause Solution
Programme time does not 
countdown. (On models with 
display) (*)

Timer may stop during water intake. • Timer indicator will not countdown until the 
product takes in adequate amount of water. The 
product will wait until there is sufficient amount 
of water to avoid poor washing results due to lack 
of water. Timer indicator will resume countdown 
after this.

Timer may stop during heating step. • Timer indicator will not countdown until the 
product reaches the selected temperature.

Timer may stop during spinning step. • Automatic unbalanced load detection system is 
activated due to the unbalanced distribution of the 
laundry in the product.

Programme time does not 
countdown. (*)

There is unbalanced load in the product. • Automatic unbalanced load detection system is 
activated due to the unbalanced distribution of the 
laundry in the product.

Product does not switch to 
spinning step. (*)

There is unbalanced load in the product. • Automatic unbalanced load detection system is 
activated due to the unbalanced distribution of the 
laundry in the product.

The product will not spin if water is not drained 
completely.

• Check the filter and the draining hose.

Excessive foam has occurred and automatic foam 
absorption system has been activated due to too 
much detergent usage.

•  Use recommended amount of detergent.

Washing performance is poor: 
Laundry turns gray. (**)

Insufficient amount of detergent has been used over a 
long period of time.

• Use the recommended amount of detergent 
appropriate for water hardness and the laundry.

Washing has been made at low temperatures for a 
long time. 

• Select the proper temperature for the laundry to 
be washed.

Insufficient amount of detergent is used with hard 
water.

• Using insufficient amount of detergent with hard 
water causes the soil to stick on the cloth and 
this turns the cloth into gray in time. It is difficult 
to eliminate graying once it happens. Use the 
recommended amount of detergent appropriate 
for water hardness and the laundry.

Excessive amount of detergent is used. • Use the recommended amount of detergent 
appropriate for water hardness and the laundry.

Washing performance is poor: 
Stains persist or the laundry is not 
whitened. (**)

Insufficient amount of detergent is used. • Use the recommended amount of detergent 
appropriate for water hardness and the laundry.

Excessive laundry is loaded in. • Do not load the product in excess. Load with 
amounts recommended in the "Programme and 
consumption table".

Wrong programme and temperature were selected. • Select the proper programme and temperature for 
the laundry to be washed.

Wrong type of detergent is used. • Use original detergent appropriate for the product.

Excessive amount of detergent is used. • Put the detergent in the correct compartment. Do 
not mix the bleaching agent and the detergent 
with each other.

Washing performance is poor: Oily 
stains appeared on the laundry. 
(**)

Regular drum cleaning is not applied. • Clean the drum regularly. For this procedure, 
please see "Cleaning the loading door and the 
drum".

Washing performance is poor: 
Clothes smell unpleasantly. (**)

Odours and bacteria layers are formed on the drum as 
a result of continuous washing at lower temperatures 
and/or in short programmes.

• Leave the detergent drawer as well as the loading 
door of the product ajar after each washing. 
Thus, a humid environment favorable for bacteria 
cannot occur in the machine.

Colour of the clothes faded. (**) Excessive laundry was loaded in. • Do not load the product in excess.

Detergent in use is damp. •  Keep detergents closed in an environment free 
of humidity and do not expose them to excessive 
temperatures.

A higher temperature was selected. • Select the proper programme and temperature 
according to the type and soiling degree of the 
laundry.
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Problem Cause Solution
Washing machine does not rinse 
well.

The amount, brand and storage conditions of the 
detergent used are inappropriate.

• Use a detergent appropriate for the washing 
machine and your laundry. Keep detergents 
closed in an environment free of humidity and do 
not expose them to excessive temperatures.

Detergent was put in the wrong compartment. • If detergent is put in the prewash compartment 
although prewash cycle is not selected, the 
product can take this detergent during rinsing 
or softener step. Put the detergent in the correct 
compartment.

Pump filter is clogged. • Check the filter.

Drain hose is folded. • Check the drain hose.

Laundry became stiff after 
washing. (**)

Insufficient amount of detergent is used. • Using insufficient amount of detergent for the 
water hardness can cause the laundry to become 
stiff in time. Use appropriate amount of detergent 
according to the water hardness.

Detergent was put in the wrong compartment. • If detergent is put in the prewash compartment 
although prewash cycle is not selected, the 
product can take this detergent during rinsing 
or softener step. Put the detergent in the correct 
compartment.

Detergent was mixed with the softener. • Do not mix the softener with detergent. Wash and 
clean the drawer with hot water.

Laundry does not smell like the 
softener. (**)

Detergent was put in the wrong compartment. • If detergent is put in the prewash compartment 
although prewash cycle is not selected, the 
product can take this detergent during rinsing 
or softener step. Wash and clean the drawer 
with hot water. Put the detergent in the correct 
compartment.

Detergent was mixed with the softener. • Do not mix the softener with detergent. Wash and 
clean the drawer with hot water.

Detergent residue in the detergent 
drawer. (**)

Detergent was put in wet drawer. • Dry the detergent drawer before putting in 
detergent.

Detergent has gotten damp. • Keep detergents closed in an environment free 
of humidity and do not expose them to excessive 
temperatures.

Water pressure is low. • Check the water pressure.

The detergent in the main wash compartment got 
wet while taking in the prewash water. Holes of the 
detergent compartment are blocked.

• Check the holes and clean if they are clogged.

There is a problem with the detergent drawer valves. • Call the Authorised Service Agent.

Detergent was mixed with the softener. • Do not mix the softener with detergent. Wash and 
clean the drawer with hot water.

Regular drum cleaning is not applied. • Clean the drum regularly. For this procedure, 
please see "Cleaning the loading door and the 
drum".

Too much foam forms inside the 
product. (**)

Improper detergents for the washing machine is used. • Use detergents appropriate for the washing machine.

Excessive amount of detergent is used. • Use only sufficient amount of detergent.

Detergent was stored under improper conditions. • Store detergent in a closed and dry location. Do 
not store in excessively hot places.

Some meshed laundry such as tulle may foam too 
much because of their texture.

• Use smaller amounts of detergent for this type 
of item.

Detergent was put in the wrong compartment. • Put the detergent in the correct compartment.

Softener is being taken early by the product. • There may be problem in the valves or in the 
detergent drawer. Call the Authorised Service 
Agent.
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Problem Cause Solution
Foam is overflowing from the 
detergent drawer.

Too much detergent is used. • Mix 1 tablespoonful softener and ½ l water and 
pour into the main wash compartment of the 
detergent drawer.

• Put detergent into the product suitable for the 
programmes and maximum loads indicated in the 
“Programme and consumption table”. When you 
use additional chemicals (stain removers, bleaches 
and etc.), reduce the amount of detergent.

Laundry remains wet at the end of 
the programme. (*)

Excessive foam has occurred and automatic foam 
absorption system has been activated due to too 
much detergent usage.

• Use recommended amount of detergent.

(*) The product does not switch to spinning step when the laundry is not evenly distributed in the drum to prevent any damage to the 
product and to its surrounding environment. Laundry should be rearranged and re-spun.

(**) Regular drum cleaning is not applied. Clean the drum regularly. See 4.4.2

A WARNING: If you cannot eliminate the problem although you follow the instructions in this section, consult your dealer or 
the Authorised Service Agent. Never try to repair a nonfunctional product yourself.

A WARNING: Check the HomeWhiz section for the relevant troubleshooting information.
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1 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Tento oddíl obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou 
s ochranou před zraněním osob nebo poškozením majetku. 
Nedodržení těchto pokynů způsobí ztrátu nároku na čerpání záruky.

1.1 Životnost a bezpečnost majetku
u Výrobek nikdy nestavte na koberec. Jinak by došlo k přehřívání 

elektrických součástí stroje vlivem nedostatečného proudění vzduchu 
pod přístrojem. Tím by mohly vzniknout potíže s vaším produktem.

u Odpojte produkt, který nepoužíváte.
u Činnosti instalace a oprav musí vždy provádět zástupci 

autorizovaného servisu. Výrobce neodpovídá za škody 
vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.

u Hadice pro přívod a vypouštění vody musejí být řádně 
upevněny a nesmí být poškozené. Jinak hrozí riziko úniku vody.

u Nikdy neotevírejte dveře ani nevyjímejte filtr, pokud je v 
produktu ještě voda. V opačném případě existuje nebezpečí 
zaplavení nebo popálení horkou vodou.

u Zamknuté dveře neotevírejte silou. Dvířka se otevřou bezprostředně 
po ukončení pracího cyklu. Pokud se dveře neotvírají, použijte 
řešení uvedená v kapitole "Nelze otevřít dvířka“. Chyba v části 
Odstraňování problémů. V případě, že otevřete vkládací dvířka 
silou, může dojít k poškození dveří a mechanismu zámku.

u Používejte pouze prací prostředky, změkčovadla a doplňky vhodné 
pro automatické pračky.

u Postupujte dle pokynů na štítcích textilních produktů 
a balení pracího prášku.

1.2 Bezpečnost dětí
u Tento produkt mohou používat děti starší 8 let a osoby, jejich fyzické, 

smyslové nebo duševní schopnosti nejsou plně rozvinuty nebo 
kterým chybí zkušenosti a znalosti, pouze tehdy, pokud jsou pod 
dohledem nebo jsou proškoleny k bezpečnému používání výrobku 
a vědí o rizicích, která s ním souvisejí. Děti si nesmí se spotřebičem 
hrát. Čištění a údržbu by nikdy neměly provádět děti, pokud nejsou 
pod dozorem odpovědné dospělé osoby. Je třeba uchovat produkt 
mimo dosah děti mladší 3 let a mít je neustále pod dohledem.
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u Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné. Obalové 
materiály skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

u Elektrické produkty jsou pro děti nebezpečné. Udržujte děti mimo 
dosah stroje, když je v provozu. Nedovolte jim hrát si se strojem. Dětský 
zámek použijte k tomu, abyste zabránili dětem ve hře se spotřebičem. 

u Nezapomeňte zavírat dveře, když odejdete z místnosti, v 
které je výrobek umístěn.

u Veškeré prací prášky a aditiva skladujte na bezpečném místě 
mimo dosah dětí, zavřete kryt nádoby na prací prášek nebo 
utěsněte jeho balení.

1.3 Elektrická bezpečnost
u Pokud dojde k poruše výrobku, neměl by se používat, 

dokud jej neopraví autorizovaný servis. Hrozí riziko zásahu 
elektrickým proudem!

u Tento výrobek bude pokračovat v provozu po případném 
výpadku elektrické energie. Pokud si přejete program zrušit, 
postupujte podle oddílu "Stornování programu".

u Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou 
na 16 A. Nezapomeňte zajistit, aby vám uzemnění provedl 
kvalifikovaný elektrikář. Naše společnost nenese odpovědnost 
za žádné škody vzniklé tím, že výrobek používáte bez 
uzemnění v souladu s místními předpisy.

u Nikdy nemyjte výrobek tak, že na něj nalijete vodu! Hrozí 
riziko zásahu elektrickým proudem!

u Napájecího kabelu se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama! 
Produkt nikdy neodpojujte taháním za kabel. Vždy jednou 
rukou přidržte zásuvku a zástrčku vytáhněte druhou rukou.

u Během instalace, údržby, čištění a oprav musí být produkt odpojený.
u Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho 

autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba (ideálně elektrikář) 
nebo někdo určený dovozcem tak, aby se předešlo možným rizikům.

1.4 Bezpečnost horkého povrchu
Sklo nakládacích dveří se při mytí při vyšších 
teplotách stává příliš horké. Nedovolte proto 
dětem, aby se skla dvířek během praní dotýkaly.
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2 Důležité pokyny pro životní prostředí
2.1 Shoda se směrnicí WEEE

Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU).  Tento výrobek je označen 
symbolem pro třídění elektrického a elektronického odpadu (WEEE).
Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních součástek a materiálů, které lze znovu 
použít a které jsou vhodné k recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte 
do běžného domácího odpadu. Odvezte ho do sběrného místa pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. Umístění nejbližšího sběrného místa vám 
sdělí místní úřady. 

Dodržování směrnice RoHS:
Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU).  Neobsahuje škodlivé ani 
zakázané materiály specifikované ve směrnici.
2.2 Informace o obalech
Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi 
národními předpisy pro ochranu životního prostředí. Obalové materiály nelikvidujte s domácím 
nebo jiným druhem odpadu. Předejte je na sběrná místa stanovená místními úřady.

3 Zamýšlené použití
• Tento produkt byl vyroben pro domácí použití. Není vhodný pro komerční použití 

a nesmí se používat mimo stanovené použití.
• Spotřebič lze používat jen na mytí a oplachování látek s příslušným označením.
• Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné používání či přepravu.
• Doba životnosti vašeho produktu je 10 let. Během této doby budou dostupné 

originální náhradní díly pro správnou činnost zařízení.
• Tento spotřebič je určen k domácímu a jinému podobnému použití, jako 

například:
– kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
– obytná stavení na statku;
– pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
– v ubytovacích zařízeních typu bed-and-breakfast (nocleh a snídaně);
– společných prostorech v bytových domech nebo samoobslužných prádelnách.
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4 Technické údaje

A VAROVÁNÍ: Hodnoty spotřeby jsou uvedeny pro situaci, kdy je bezdrátová síť vypnuta.

C
SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER

AA

(*)

Informace o modelu obsažené v databázi výrobků lze 
získat zadáním identifikačního čísla (*), které naleznete 
na energetickém štítku vašeho modelu, na následujících 
webových stránkách.

https://eprel.ec.europa.eu/

Jméno dodavatele nebo obchodní známka GRUNDIG

Jméno modelu
GWNE67E432

7138244300

Jmenovitá kapacita (kg) 7

Maximální otáčky ždímání (ot/min) 1400

Zabudované Non

Výška (cm) 84

Šířka (cm) 60

Hloubka (cm) 55

Jednoduchý přívod vody / Dvojitý přívod vody
• / -

• K dispozici
Elektrický příkon (V/Hz) 230 V / 50Hz

Celkový proud (A) 10

Celkový výkon (W)  2200

Kód hlavního modelu 1210

Máchání Ždímání + 
vypouštění 

vody

Předpírka Rychlé Rychlé praní+ Extra 
máchání

Extra voda Proti 
mačkání+

Odstranění 
zvířecích 
chlupů

Podržet 
máchání

Žádná 
voda

Odčerpat

Důkladné 
namáčení

Ždímání Ne 
Ždímání

Voda z 
kohoutku
(Studená)

Pára

Odložený 
start

Noční režim

Teplota Dvířka 
Zámek

Dětský 
zámek

Zapnout / 
Vypnout

Start / Pauza Stupeň 
znečištění

Přidat kus 
oblečení

AutoDose Výběr 
tekutého 
pracího 

prostředku

Výběr aviváže

Praní

Stažený 
program

Máčení

Ok
(Konec)

Zrušit Proti 
zmačkání+

Sušení k 
žehlení

Sušení do 
skříně

Extra sušení Časované 
sušení

Tabulka symbolů

Sušení
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4.1 Instalace
• O instalaci produktu požádejte nejbližší autorizovaný servis. 
• Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění 

přístroje odpovídá zákazník. 
• Zkontrolujte, zda přívodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo 

rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění. 
• Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedl autorizovaný servis. Výrobce 

neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby. 
•  Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud ano, 

nenechávejte jej instalovat. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.
4.1.1 Vhodné umístění pro instalaci

• Produkt postavte na tvrdou rovnou plochu. Nepokládejte na koberec s vysokým vlasem nebo 
podobné povrchy.

• V případě umístění pračky a sušičky na sebe činí jejich celková hmotnost - při naplnění - 180 kg. 
Umístěte výrobek na pevnou rovnou plochu s dostatečnou nosností!

• Nepokládejte na napájecí kabel.
• Produkt neinstalujte na místa, kde teplota klesá pod 0 ºC.
• Mezi pračkou a nábytkem ponechte minimální prostor 1 cm.
•  Na zkosené podlaze neumisťujte produkt do blízkosti okraje ani na platformu.

4.1.2 Sejmutí výztuh obalů

Nakloňte stroj dozadu pro sejmutí výztuh obalů. Sejměte výztuhy 
obalů tak, že zatáhnete za stuhu. Tuto operaci neprovádějte sami. 

4.1.3 Odstraňování přepravních zámků
1 Uvolněte všechny šrouby pomocí vhodného šroubováku, dokud se nepohybují volně.
2 Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby tak, že jimi jemně otočíte.
3 Plastové kryty v sáčku zasuňte do otvorů na zadním panelu. 

A UPOZORNĚNÍ: Před spuštěním pračky je nutné sejmout bezpečnostní přepravní šrouby! Jinak by se mohl 
výrobek poškodit.

C
Uschovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba pračku v 
budoucnosti znovu přemístit.
Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí.
Nikdy nepřemisťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů!
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4.1.4 Připojování vody

C
Přívodní tlak vody nutný pro spuštění výrobku je 1 až 10 barů (0,1 – 1 MPa). V praxi to znamená, že za minutu musí 
z vašeho plně otevřeného kohoutku vytéct 10 - 80 litrů, aby vaše pračka běžela správně. Připevněte ventil na 
omezení tlaku, pokud je tlak vody vyšší.

A
UPOZORNĚNÍ: Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě 
se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte staré nebo použité přívodní hadice na nový výrobek. Mohly by zanechat skvrny 
na vašem prádle.

1 Matice na hadici utáhněte rukou. Na utahování matic nikdy 
nepoužívejte nářadí.

2 Když je zapojení hadice dokončeno, zkontrolujte, zda nedošlo k 
problémům s prosakováním, otevřete kohoutky. Pokud zjistíte 
úniky, vypněte kohout a sejměte matici. Znovu matici pečlivě 
utáhněte, zkontrolujte také těsnění. Abyste předešli úniku 
vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud 
produkt nepoužíváte.

4.1.5 Zapojení odtokové hadice do odtoku
• Konec hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany. 

A UPOZORNĚNÍ: Pokud se hadice odpojí z umístění při zaplnění vodou, mohlo by dojít k zatopení vašeho domu. 
Navíc hrozí riziko opaření z důvodu vysokých teplot při praní! Abyste takové situaci předešli a ujistitli se, že k 
napouštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, hadici bezpečně upevněte.

40
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0 
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• Odtokovou hadici zapojte do minimální výšky 40 cm 
a maximální výšky 100 cm.
Pokud je hadice zvednuta poté, co ležela na zemi 
nebo v její blízkosti (méně než 40 cm nad zemí), 
je odčerpání vody ztíženo a prádlo může být při 
vyjímání z pračky příliš mokré. Proto dodržujte výšku 
uvedenou na obrázku.

• Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do stroje a zajistilo se snadné vypouštění, neponořujte 
konec hadice do špinavé vody a neveďte jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, 
seřízněte ji.

• Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a pračkou.
• Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Hadice nesmí být delší než 

3,2 m.  Aby nedošlo k úniku vody, spoj mezi prodlužovací hadicí a odvodní hadicí výrobku musí být 
správně sevřený vhodnou svorkou, aby nesklouzl a nedošlo k úniku.
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4.1.6 Upravování nožek

A UPOZORNĚNÍ: Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. 
Vyrovnejte spotřebič pomocí nožek. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit potíže s vibracemi a 
drcením.

UPOZORNĚNÍ: Na uvolnění blokovacích matic nepoužívejte žádné nástroje. Jinak by se mohly poškodit.

1. Povolte blokovací matice na nožkách.
2. Upravte nožky, dokud výrobek není rovný a vyvážený.
3. Všechny matice utahujte rukou.

4.1.7 Elektrické zapojení
Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenese 
odpovědnost za žádné škody vzniklé tím, že výrobek používáte bez uzemnění v souladu s místními 
předpisy.
• Připojení by mělo splňovat místní předpisy.
• Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
• Pokud je aktuální hodnota pojistky nebo přerušovače v domě nižší než 16 A, požádejte 

kvalifikovaného elektrikáře o instalaci pojistky o 16 A.
• Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.
• Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek.

B UPOZORNĚNÍ: Poškozené napájecí kabely smí vyměňovat jen zástupci autorizovaného servisu.

4.1.8 První použití

Než začnete produkt používat, zkontrolujte, zda jsou provedeny 
přípravy, které jsou v souladu s "Důležitými bezpečnostními pokyny" 
a pokyny v části "Instalace".
Pro přípravu výrobku na praní prádla proveďte nejprve činnost v 
programu Čištění bubnu. Není-li tento program na vaší pračce k 
dispozici, použijte způsob popsaný v části 4.4.2.

C
Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

Ve výrobku mohla zbýt trocha vody z důvodu procesů kontroly kvality ve výrobě. Není pro výrobek škodlivá.
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4.2 Příprava
4.2.1 Třídění prádla

• Prádlo roztřiďte podle typu látky, barvy, stupně zašpinění a povolené teploty vody.
• Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

4.2.2 Příprava oděvů na praní
• Prádlo s kovovými částmi, jako jsou podprsenky s kosticí, spony pásků a kovové knoflíky, mohou produkt 

poškodit. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na polštář.
•  Z kapes vyndejte všechny předměty, např. mince, pera a svorky, kapsy otočte a vykartáčujte. Tyto 

předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.
• Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo 

nebo do povlečení na polštář.
• Záclony vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky záclon.
• Upevněte zipy, přišijte volné knoflíky a spravte trhliny a praskliny.
• Oděvy označené jako „lze prát v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu.
• Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte 

je odděleně.
• Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny. Pokud si nejste jisti, poraďte se v čistírně.
• Použijte pouze prášky / odbarvovače a čistící prostředky vhodné pro praní v pračce. Vždy dodržujte 

pokyny na obalu.
• Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
• Prádlo z angorské vlny dejte před praním na několik hodin do mrazničky. To sníží pelichání.
• Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vápno, sušené mléko atd., je nutno před 

vložením do pračky důkladně protřepat. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních 
částech stroje a způsobit poškození.

4.2.3 Tipy, jak šetřit energii a vodu
Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a neplýtvat vodou.
• Produkt používejte na nejvyšší kapacitu náplně povolenou pro zvolený program, ale nepřeplňujte 

ho. Viz „Tabulka programů a spotřeby“.
• Vždy dodržujte pokyny na obalu pracího prostředku týkající se teploty.
• Mírně znečištěné prádlo perte při nízkých teplotách.
• Používejte rychlejší programy pro menší množství mírně znečištěného prádla.
• Nepoužívejte předeprání a vysokou teplotu na prádlo, které není silně znečištěné či ušpiněné.
• Pokud máte v úmyslu sušit vaše prádlo v sušičce, zvolte nejvyšší rychlost ždímání doporučenou 

během procesu praní. 
• Nepoužívejte více pracího prostředku, než je doporučené množství na obalu.

4.2.4 Vkládání prádla
1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vložte do pračky tak, aby bylo volně uložené.
3. Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že ve dveřích nejsou zachycené žádné 

kusy prádla. Dveře se zamknou, zatímco běží program. Zámek dveří se otevře bezprostředně po 
ukončení programu. V tu chvíli můžete vkládací dvířka otevřít. Pokud se dvířka neotvírají, použijte 
řešení uvedená pro problém "Nelze otevřít vkládací dvířka“ v části Odstraňování problémů.

4.2.5 Správná maximální zátěž
Maximální kapacita závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném programu praní.
Pračka automaticky nastaví množství vody, podle hmotnosti vloženého prádla.

A VAROVÁNÍ: Dodržujte pokyny v sekci „Tabulka programů a spotřeby“. Při přeplnění klesá účinnost praní. Navíc 
může dojít k potížím s hlučností a vibracemi.

4.2.6 Použití pracího prášku a aviváže

C Při použití pracího prostředku, aviváže, škrobu, bělidla a odbarvovače; přečtěte si pokyny výrobce napsané na balení 
a dodržte specifikované dávkování. Pokud to lze, používejte odměrku.
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132
Zásuvka na prací prostředek se skládá ze tří částí:
– (1) pro předpírku
– (2) pro hlavní praní
– (3) pro aviváž
– ( ) kromě toho, v přihrádce na aviváž je i sifonová část.

Prací prostředek, aviváž a jiné čisticí přípravky
• Prací prášek a aviváž vložte před spuštěním pracího programu.
• V průběhu pracího cyklu nenechávejte přihrádku na prací prostředek otevřenou!
• Pokud používáte program bez předeprání, nevkládejte prací prostředek do přihrádky na předpírku 

(přihrádka č. „1“). 
• U programu s předepráním, nevkládejte tekutý prací prostředek do přihrádky na předpírku (přihrádka č. „1“).
• Nevybírejte program s předepráním, pokud používáte sáček na prášek nebo dávkovací kouli. Sáček 

s pracím prostředkem nebo dávkovací kouli dejte přímo na prádlo vložené do produktu.
• Pokud používáte tekutý prací prostředek, nezapomeňte umístit nádobu na tekutý prací prostředek 

do přihrádky na hlavní praní (přihrádka č. „2“).
Volba typu pracího prostředku
Typ použitého pracího prostředku závisí na pracím programu, typu a barvě látky.
• Pro barevné a bílé prádlo používejte různé prací prostředky.
• Jemné oděvy perte pouze pomocí zvláštních přípravků (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu 

atd.) určených výlučně pro jemné oděvy a používejte pouze speciální programy praní.
• Když perete tmavé oblečení a prošívané deky, doporučuje se použít tekutý prací prostředek.
• Vlněné prádlo perte v příslušném doporučeném programu se zvláštním práškem určeným pro vlnu.
• Zkontrolujte popis doporučeného programu pro různé typy látek.
• Všechna doporučení týkající se pracích prostředků platí pro stanovený teplotní rozsah pracích programů.

A VAROVÁNÍ: Používejte jen prášky vyrobené pro použití v pračkách.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte práškové mýdlo.

Nastavení množství pracího prostředku
Množství použitého pracího prostředku závisí na množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti vody.
• Nepoužívejte množství přesahující hodnoty dávek doporučené na obalu prášku, aby nedocházelo k 

přílišnému pěnění, nedostatečnému vymáchání, zbytečným výdajům a také k poškození životního prostředí.
• Používejte méně prášku na malé množství nebo mírně ušpiněné prádlo.
Používání aviváže
Vlijte aviváž do přihrádky pro aviváž.
•  Nepřekračujte značku (>max<) v přihrádce pro aviváž.
•  Pokud aviváž ztratila svoji tekutost, před přidáním do odpovídajícího prostoru ji nařeďte vodou.

A VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tekuté prací prostředky ani jiné prostředky než aviváže vyráběné pro pračky určené 
ke změkčování oblečení.

Používání tekutých pracích prášků
Pokud výrobek obsahuje nádobu na tekutý prášek:
• Tekutý prací prostředek nalijte do přihrádky č. 2.
•  Pokud tekutý prací prášek ztratil tekutost, zřeďte ho vodou, než ho nalijete do příslušné přihrádky.

22
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Je-li výrobek vybaven kapalnou pracím prostředkem
• Chcete-li použít tekutý prací prostředek, zatáhněte zařízení směrem k sobě. Část, která spadne 

dolů, bude sloužit jako překážka pro tekutý prací prostředek. 
• Chcete-li zařízení vyčistit, opláchněte ho vodou na místě, nebo ho můžete vytáhnout. 
• Pokud používáte práškový prací prostředek, zařízení musí být zajištěno v horní pozici.

Pokud výrobek neobsahuje nádobu na tekutý prášek:
• Nepoužívejte tekutý prací prášek na předeprání v programu s předepráním.
• Když použijete funkci „Čas ukončení“, tekutý prací prostředek zanechá na oblečení skvrny. Pokud 

chcete použít funkci odloženého startu, nepoužívejte tekutý prací prostředek.
Používání prášku v gelu a tabletách
• Pokud máte tekutý gelový prací prostředek a pračka neobsahuje zvláštní nádržku na 

tekutý prací prostředek, nalijte gelový prací prostředek do přihrádky pro hlavní praní při 
prvním napouštění vody. Pokud pračka obsahuje nádržku na tekutý prací prostředek, 
vlijte do této nádoby prací prostředek ještě před spuštěním programu.

• Pokud gel není tekutý nebo je ve tvaru tablety s kapalinou, vložte jej do bubnu přímo před praním.
• Prací prostředky v tabletách dávejte do hlavní přihrádky na prací prostředek (přihrádka č. „2“) nebo 

přímo do bubnu ještě před praním.
Použití škrobu
• Do prostoru na aviváž přilijte tekutý škrob, práškový škrob nebo barvivo.
• Nepoužívejte změkčovač a škrob dohromady v pracím cyklu.
• Po použití škrobu vytřete vnitřek pračky čistým vlhkým hadrem.
Používání přípravků proti vodnímu kameni
•  Podle potřeby použijte prostředky proti vodnímu kameni vyrobené výlučně pro pračky. 
Používání bělidel
• Zvolte program s předepráním a na začátku předeprání přidejte bělicí složku. Prací 

prostředek nevkládejte do přihrádky pro předpírku. Případně můžete zvolit program 
s extra mácháním a bělidlo přilít v okamžiku, kdy pračka nabírá vodu z přihrádky na prací 
prášek během prvního kroku máchání.

• Bělidlo a prací prostředek nepoužívejte tak, že je smícháte.
• Použijte jen malé množství bělidla (cca 50 ml) a oděvy nechte důkladně vymáchat, jinak dojde 

k podráždění pokožky.
• Bělidlo nelijte přímo na prádlo.
• Nepoužívejte ho na barevné oblečení.
• Při použití bělidla na bázi kyslíku vyberte program, který prádlo vypere při nízké teplotě. 
• Bělidlo na bázi kyslíku lze použít společně s pracím prostředkem. Pokud však není stejně husté jako prací 

prášek, nejprve do přihrádky č. „2“ nasypte prací prášek a počkejte, než prací prášek během napouštění 
vody vyteče. Zatímco pračka pokračuje v napouštění vody, přidejte do stejné přihrádky bělidlo.
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4.2.7 Tipy pro efektivní praní
Oblečení

Světlé barvy a bílá Barvy Černá / Tmavé 
barvy

Jemné / vlna / 
hedvábí

(Doporučené rozpětí teplot 
podle úrovně znečištění: 40 
– 90 °C)

(Doporučené rozpětí teplot 
podle úrovně znečištění: 40 °C)

(Doporučené rozpětí 
teplot podle úrovně 
znečištění: 40 °C)

(Doporučené rozpětí 
teplot podle úrovně 
znečištění: 30 °C)

Úr
ov

eň
 zn

eč
išt

ěn
í

Silně 
znečištěné

(odolné skvrny, 
např. od trávy, 
kávy, ovoce a 
krve.)

Skvrny může být třeba předem 
odstranit nebo provést 
předpírku. Práškové a tekuté 
prací prostředky doporučené 
pro bílé oděvy lze používat v 
dávkách doporučených pro silně 
znečištěné oděvy. Na vyčištění 
skvrn od hlíny a skvrny, které 
jsou citlivé na škrobení, 
doporučujeme používat 
práškové prací prostředky. 

Práškové a tekuté prací 
prostředky doporučené pro 
barevné oděvy lze používat 
v dávkách doporučených 
pro silně znečištěné oděvy. 
Na vyčištění skvrn od hlíny 
a skvrny, které jsou citlivé 
na škrobení, doporučujeme 
používat práškové prací 
prostředky. Měly by se použít 
prací prostředky, které 
neobsahují bělidlo.

Tekuté prací 
prostředky vhodné 
pro barevné a 
tmavé oděvy lze 
používat v dávkách 
doporučených pro 
silně znečištěné 
oděvy.

Používejte tekuté 
prací prostředky 
určené pro 
choulostivé oblečení. 
Vlněné a hedvábné 
oděvy je nutno 
prát ve speciálních 
přípravcích na vlnu.

Běžně 
znečištěné

(například 
skvrny na 
límcích a 
manžetách)

Práškové a tekuté prací 
prostředky doporučené pro bílé 
oděvy lze používat v dávkách 
doporučených pro běžně 
znečištěné oděvy.

Práškové a tekuté prací prášky 
doporučené pro barevné 
oděvy lze používat v dávkách 
doporučených pro běžně 
znečištěné oděvy. Měly by se 
použít prací prostředky, které 
neobsahují bělidlo.

Tekuté prací 
prostředky vhodné 
pro barevné a 
tmavé oděvy lze 
používat v dávkách 
doporučených pro 
běžně znečištěné 
oděvy. 

Používejte tekuté 
prací prostředky 
určené pro 
choulostivé oblečení. 
Vlněné a hedvábné 
oděvy je nutno 
prát ve speciálních 
přípravcích na vlnu.

Lehce 
znečištěné

(Bez 
viditelných 
skvrn.)

Práškové a tekuté prací 
prostředky doporučené pro bílé 
oděvy lze používat v dávkách 
doporučených pro lehce 
znečištěné oděvy.

Práškové a tekuté prací 
prostředky doporučené pro 
barevné oděvy lze používat 
v dávkách doporučených pro 
lehce znečištěné oděvy. Měly 
by se použít prací prostředky, 
které neobsahují bělidlo.

Tekuté prací 
prostředky vhodné 
pro barevné a 
tmavé oděvy lze 
používat v dávkách 
doporučených pro 
lehce znečištěné 
oděvy.

Používejte tekuté 
prací prostředky 
určené pro 
choulostivé oblečení. 
Vlněné a hedvábné 
oděvy je nutno 
prát ve speciálních 
přípravcích na vlnu.

4.2.8 Zobrazování doby trvání programu
Na displeji výrobku vidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se 
upravuje automaticky v průběhu programu v závislosti na množství prádla v pračce, vzniklém množství 
pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastaveních programu.
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD: Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání 
pro poloviční náplň, což je nejčastější případ užití. Po 20 – 25 minutách trvání programu zařízení 
automaticky zjišťuje aktuální množství prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba trvání bude 
upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.
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4.3 Provoz spotřebiče
4.3.1 Ovládací panel

1 - Displej pro volbu programu
2 - Zobrazení informací o trvání
3 - Tlačítko- Start/Pauza
4 - Tlačítko odloženého startu
5 - Tlačítko pomocné funkce 4
6 - Tlačítko pomocné funkce 3
7 - Tlačítko pomocné funkce 2

8 - Tlačítko přídavné funkce 1 (tlačítko 
Dálkového ovládání)
9 - Tlačítko nastavení rychlosti ždímání
10 - Tlačítko pro nastavení teploty
11 - Knoflík pro volbu programu
12 - Tlačítko- Zapnuto/Vypnuto

4.3.2 Symboly na displeji

90
60
40
30
20

1000
800
600
400

a b c d e

f

ghijklmnop

a - Kontrolka teploty
b - Kontrolka rychlosti odstřeďování
c - Symbol aktivovaného dětského zámku
d - Symbol aktivovaného zámku dvířek
e- Informace o trvání
f- Ukazatel průběhu programu
g - Kontrolka nepřítomnosti vody
h- Kontrolka aktivovaného odloženého startu

i- Kontrolky pomocných funkcí 3
j - Kontrolky pomocných funkcí 2
k - Kontrolky pomocných funkcí 1
l - Kontrolka bezdrátového připojení
m - Tlačítko dálkového ovládání
n - Kontrolka Podržení máchání
o - Kontrolka Bez odstřeďování
p - Kontrolka Studená voda

C Obrázky použité v této části na popis produktu jsou schematické a nemusejí se přesně shodovat se skutečným 
produktem.

1 2

35 468 710 91112
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4.3.3 Tabulka programů a spotřeby

•  : Volitelné.
*  : Vyberou se automaticky, nelze je zrušit.
**  : Eco 40-60 ( ) je zkušebním programem v souladu s EN 60456: 2016 a energetickým štítkem s 

delegovaným nařízením Komise (EU) 1061/2010)
*** : Eco 40-60 s výběrem teploty 40 °C je zkušebním programem v souladu s EN 60456:2016/prA:2020energetickým 

štítkem s delegovaným nařízením Komise (EU) 2019/2014,

***** : Tyto programy mohou být použity s aplikací HomeWhiz. Spotřeba energie se může při připojení zvýšit.

-  : Maximální náplň viz popis programu.

CZ Pomocní funkce

Program
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Volitelný teplotní rozsah 
°C

Bavlna

90 7 95 2,40 1400 • • • • Chlad-90
60 7 95 1,90 1400 • • • • Chlad-90
40 7 93 0,95 1400 • • • • Chlad-90

Eco 40-60

40 *** 7 52 0,950 1400 40-60
40 **,*** 3,5 38 0,650 1400 40-60
40 *** 2 28 0,350 1400 40-60
60 ** 7 52 0,935 1400 40-60
60 ** 3,5 38 0,640 1400 40-60

Syntetika
60 3 70 1,35 1200 • • • • Chlad-60
40 3 70 0,85 1200 • • • • Chlad-60

Mini / Mini 14’

90 7 66 2,20 1400 • • • Chlad-90
60 7 66 1,20 1400 • • • Chlad-90
30 7 66 0,20 1400 • • • Chlad-90

Mini / Mini 14’ + Rychlé praní+ 30 2 44 0,15 1400 • • • Chlad-90

Vlna / Ruční praní 40 1,5 55 0,50 1200 Chlad-40

Jemné 40 3 55 0,70 800 Chlad-40

Košile 60 3 60 1,23 800 • • • • Chlad-60

Spodní prádlo 30 1 70 0,25 600 Chlad-30

Tmavé prádlo / Džiny 40 3 85 0,80 1200 • • • • Chlad-40

Outdoor / Sport 40 3 55 0,55 1200 • Chlad-40

Odstranění skvrn 60 3,5 75 1,60 1400 • • 30-60

Péřové oblečení 40 1,5 85 1,20 1000 • Chlad-60

Děti a alergici 60 7 100 2,60 1400 * 20-90

Čištění bubnu 90 - 70 2,25 600 * 90

Stažený program *****

Mix 40 3 70 0,80 800 • • • • Chlad-40

Závěsy 40 2 85 0,75 800 • Chlad-40

Měkké hračky 40 1 80 0,58 600 Chlad-40

Ručníky 60 2 95 1,25 1000 • Chlad-60
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4.3.4 Volba programu
1 Zvolte program vhodný pro množství a míru znečištění prádla, v souladu s "Tabulkou programů a 

spotřeby".

C
Programy se omezují nejvyšší rychlostí ždímání vhodnou pro daný konkrétní typtkaniny.

Při výběru programu vždy zvažte typ látky, barvu, míru znečištění a povolenou teplotu vody.

2 Knoflíkem pro výběr programu vyberte požadovaný program. 

C
Pomocné funkce v tabulce se mohou lišit podle modelu vaší pračky.
Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a 
množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímání a výkyvů v napětí.
Na displeji výrobku vidíte při volbě pracího programu dobu trvání daného programu. V závislosti na množství prádla v 
pračce se může čas zobrazený na displeji a doba trvání pracího cyklu lišit až o 1 až 1,5 hodiny. Doba trvání se automaticky 
opraví ihned po spuštění programu praní.
Režimy výběru pomocných funkcí může výrobní společnost změnit. Mohou být přidány nové režimy výběru nebo mohou 
být odstraněny ty stávající.
„Rychlost ždímání se může lišit podle programů, nicméně tato rychlost nemůže překročit maximální rychlost ždímání vaší pračky.“
Vždy vyberte nejnižší vhodnou teplotu. Nejúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují 
při nižších teplotách a delším trvání.
Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivňovány rychlostí odstřeďování: čím vyšší je rychlost odstřeďování ve fázi odstřeďování, 
tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.

Spotřební hodnoty (CZ)
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Eco 40-60

40 1400 7 03:27 0,950 52 40 52

40 1400 3,5 02:41 0,650 38 32 53

40 1400 2 02:41 0,350 28 24 56

Bavlna 20 1400 7 03:35 0,650 91 20 53

Bavlna 60 1400 7 03:35 1,900 95 60 53

Syntetika 40 1200 3 02:15 0,850 70 40 40

Mini / Mini 14’ 30 1400 7 00:28 0,200 66 23 62
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4.3.5 Programy 

• Eco 40-60
Programem Eco 40-60 lze vyčistit běžně zašpiněné bavlněné prádlo která je pratelná při teplotě 40 
°C nebo 60 °C spolu ve stejném cyklu a tento program se používá k hodnocení souladu s právními 
předpisy EU o ekodesignu.
I když pere déle než všechny ostatní programy, poskytuje vysoké úspory vodya energie. Skutečná 
teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit. Při praní menšího množství prádla (např. ½ 
kapacity nebo méně) se délka jednotlivých fází programu automaticky zkrátí. V takovém případě se 
sníží spotřeba energie a vody.
• Bavlna
V tomto programu můžete prát odolnější bavlněné prádlo (povlečení, ložní prádlo, ručníky, župany, 
spodní prádlo, atd.). Při stisknutí tlačítka rychlého praní se doba programu výrazně zkrátí, ale prací 
výkon je zajištěn intenzivními pracími pohyby. Není-li zapnuta funkce Rychlého praní, je zajištěn 
maximální výkon praní a sušení pro silně zašpiněné prádlo.
• Syntetika
Tento program můžete použít k praní triček, syntetických a bavlněných směsí atd. Doba trvání 
programu je výrazně kratší a je zajištěn účinný výkon praní. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je 
zajištěn maximální výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.
• Vlna / Ruční praní
Tento program slouží k vyprání vlněných oděvů. Zvolte vhodnou teplotu podle údajů na štítcích na 
oblečení. Vaše prádlo bude práno velmi jemnými pohyby, aby nedošlo k jeho poškození.

• Děti a alergici
Aplikace páry na začátku programu zajišťuje snadné změkčení skvrny.
Tento program používejte na prádlo, které vyžaduje dlouhodobé antialergické, hygienické a intenzivní 
praní při vysoké teplotě, jako jsou dětské oděvy, ložní přikrývky, ložní prádlo, spodní prádlo a podobné 
bavlny. Vysoká úroveň hygieny je zajištěna díky napařování před začátkem programu, dlouhému 
trvání ohřevu a dalšímu kroku máchání.
• Program byl testován „The British Allergy Foundation – Allergy UK“, při teplotě 60 °C a jeho účinnost 
při odstraňování bakterií a plísní a alergenů byla certifikována.

 Allergy UK je ochranná známka British Allergy Foundation. „Pečeť schválení“ byla 
navržena tak, aby poskytovala návod osobám, které chtějí informace, zda produkt 
výrazně snižuje množství alergenů v prostředí, ve kterém jeinstalován, nebo zda 
alergeny omezuje / redukuje / eliminuje. Jejím účelem je poskytnout důkaz o tom, že 
produkty byly vědecky testovány nebo přezkoumány, aby poskytly měřitelné výsledky.

• Péřové oblečení
Tento program používejte na praní péřových kabátů, vest, bund atd., které jsou opatřeny štítkem „lze 
prát v pračce“. Díky speciálnímu máchání je zajištěno, že se voda dostane i do mezer mezi peřím.

• Odstřeďování, vypouštění
Tento program použijte k odstranění vody v prádle a pračce.
• Máchání
Použijte k oddělenému máchání nebo škrobení.
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• Závěsy
Tento program můžete použít k praní tylu a závěsů. Jelikož síťkování těchto druhů způsobuje 
zvýšenou produkci pěny, perte závěsy s velmi malýmmnožstvím prášku na praní v přihrádce pro hlavní 
praní. Díky speciálnímu profilu ždímání programu se tyl a závěsy méně mačkají. Pračku nepřeplňujte, 
aby nedošlo k poškození závěsů.

C Pro praní záclon v tomto programu navrhujeme přidat speciální doporučené prací prostředky do přihrádky na 
práškový prostředek.

• Košile
Tento program použijte na praní košilí z bavlny, syntetiky a syntetických směsí. Tento program 
zajišťuje, že se vaše oblečení méně pomačká. Když se vybere funkce rychlého praní, spustí se 
algoritmus předběžného ošetření.
 • Naneste přípravek pro předpírání přímo na své oděvy nebo jej přidejte spolu s pracím 
prostředkem do přihrádky na práškový prostředek, když se pračka začne plnit vodou. Tímto způsobem 
dosáhnete výkonu, který byste normálně měli s běžným pracím cyklem, za mnohem kratší dobu. 
Životnost vašich košil bude delší.

• Mini / Mini 14’
Tento program používejte na praní vašeho lehce znečištěného oblečení za krátkou dobu. Při výběru 
funkce rychlého praní lze délku trvání programu snížit až na 14 minut. Když vyberete funkci rychlého 
praní, lze prát maximálně 2 (dva) kg prádla.
• Tmavé prádlo / Džiny
Použijte tento program k ochraně barvy tmavého oblečení nebo džínů. Tento program zajišťuje 
vysokou účinnost praní díky speciálnímu pohybu bubnu i při nízkých teplotách. Na tmavé prádlo 
doporučujeme používat tekutý prací prostředek nebo prací prostředek na vlnu. Na tento program 
neperte jemné prádlo, které obsahuje vlnu atd.
• Mix
Tento program můžete použít k praní bavlny a syntetických materiálů bez nutnosti je třídit.
• Jemné
Tento program můžete použít k praní jemného prádla, například pletenin z bavlněných a syntetických 
směsí nebo ponožek. Pohyby pračky jsou v tomto programu jemnější. Nastavte teplotu na 20 stupňů 
nebo použijte Studené praní pro oblečení, jejichž barvu si přejete zachovat.

• Spodní prádlo
Tento program můžete použít k praní jemného prádla určeného k ručnímu praní nebo dámského 
spodního prádla. Malé množství prádla se musí prát v sáčku na prádlo. Spony, knoflíky a zipy musí být 
zapnuty.

• Outdoor / Sport
Tento program použijte k praní outdoorového / sportovního oblečení, které obsahuje směsi bavlny a 
syntetiky, stejně jako voděodolné tkaniny, např. gore-tex. Tento program prádlo pere jemně díky svým 
speciálním otáčivým pohybům.
• Odstranění skvrn
Pračka má speciální program na skvrny, který umožňuje odstranění různých typů skvrn tím 
nejefektivnějším způsobem. Tento program používejte pouze na odolné barevné bavlněné prádlo. V 
tomto programu neperte jemné a pouštějící barvu oblečení a prádlo. Před praním musíte zkontrolovat 
štítky na oblečení (doporučuje se v případě bavlněných triček, kalhot, kraťasů, oblečení pro děti, 
pyžam, zástěr, prostírání, povlečení, přikrývek, povlaků na polštáře, ručníků, osušek, ponožek, 
bavlněného spodního prádla, které lze dlouhodobě prát při vysoké teplotě). V automatickém 
programu pro praní skvrn můžete vyprat 24 druhů skvrn rozdělených do dvou různých skupin podle 
výběru funkce rychlého praní. Skupiny skvrn podle funkce rychlého praní jsou uvedeny níže: V 
závislosti na vybrané skupiny skvrn se upraví speciální program praní, při kterém se upraví trvání 
oplachování, doba praní, doba praní a oplachování.
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Skupiny skvrn podle funkce rychlého praní jsou uvedeny níže:
Pokud se nezvolí funkce 

"Rychlého praní":
Pokud stisknete tlačítko 

"Quick Wash" jednou
Pokud stisknete tlačítko 

"Quick Wash" dvakrát

Pot Krev Čaj

Límečky Čokoláda Káva

Jídlo Pudink Ovocný džus

Majonéza Tráva Kečup

Salátový dresink Bahno Červené víno

Make-up Vejce Kola

Strojní olej Máslo Džem

Dětské jídlo Karí Uhlí
• Vyberte program pro odstraňování skvrn.
• Ve výše uvedených skupinách skvrn najděte typ skvrny, kterou chcete odstranit, a pomocí tlačítka 
rychlé volby pomocných funkcí vyberte příslušnou skupinu.
• Pečlivě si přečtěte štítek na oděvu a ujistěte se, že je zvolena vhodná teplota a rychlost otáček.
• Stažený program
Jedná se o speciální funkci, která umožňuje stahovat různé programy, které chcete. Na začátku je 
program, který můžete vidět v aplikaci HomeWhiz jako výchozí. Aplikaci HomeWhiz však můžete 
použít k výběru programu z nabídky předem vybraných programů a poté je změnit.

C Pokud chcete používat funkce HomeWhiz a Dálkové ovládání, musíte zvolit program Stahování. 4.3.15 Více 
informací naleznete v sekci HomeWhiz a funkce dálkového ovládání.

• Měkké hračky
Měkké hračky musí být prány programem na jemné prádlo kvůli jejich jemnému materiálu, vláknům 
a doplňkům, které obsahují. Díky praní v programu na jemné prádlo a speciálnímu ždímacímu profilu 
jsou měkké hračky chráněny během praní. Doporučuje se použít tekutý prací prostředek.

C
Hračky s tvrdými povrchy se za žádných okolností nesmí prát.

Hračky by se neměly mýt spolu s běžným prádlem, protože by mohly poškodit oblečení.

• Ručníky
Tento program použijte k praní trvanlivého bavlněného prádla, jako jsou ručníky. Při vkládání ručníků 
do pračky dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s membránou či se sklem.

4.3.6 Volba teploty

Vždy, kdy se vybere nový program, na kontrolce teploty se zobrazí teplota doporučená pro tento 
program. Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální 
program vybrat.
Abyste změnili teplotu, stiskněte tlačítko Nastavení teploty. Teplota bude postupně klesat.

C
Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat teplotu.
Teplotu můžete změnit i po spuštění praní. Tuto změnu lze provést, pokud to daný krok umožní Pokud to 
nedovolují, nemůžete to udělat.
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 4.3.7 Volba rychlosti ždímání

Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli Rychlosti otáček doporučené otáčky ždímání 
pro zvolený program.

C Je možné, že doporučená hodnota rychlosti ždímání není maximální rychlost, kterou lze pro aktuální program 
vybrat.

Stisknutím tlačítka Nastavení rychlosti odstřeďování změníte rychlost odstřeďování. Rychlost 
ždímání se postupně snižuje.
Potom se na displeji, v závislosti na modelu produktu, zobrazí možnosti „Pozastavit máchání " a 
„Žádné ždímání " .
Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci Podržet 
máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů 
bez přítomnosti vody.
Tato funkce ponechá prádlo ve vodě po posledním máchání.
Chcete-li prádlo vyždímat po funkci Pozastavení máchání:
Nastavte Rychlost ždímání.
- Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Program bude pokračovat. Pračka vypustí vodu a vyždímá oblečení.
Chcete-li vodu na konci programu vypustit bez ždímání, použijte funkci Žádné ždímání.

C
Není povolena žádná změna programů, u nichž není možné upravovat rychlost.

Pokud to kroky praní umožňují, můžete po spuštění mycího cyklu změnit rychlost odstřeďování. Pokud to 
nedovolují, nemůžete to udělat.

Podržet máchání
Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci podržet 
máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů 
bez přítomnosti vody. Chcete-li po tomto postupu vypustit vodu bez ždímání prádla, stiskněte tlačítko 
Start/Pauza. Program bude pokračovat tam, kde skončil, vypustí vodu a pak bude dokončen.
Pokud chcete vyždímat prádlo, které zůstalo ve vodě, zvolte otáčky ždímání a stiskněte Start/Pauza. 
Program bude pokračovat. Voda se vypustí, prádlo se vyždímá a program bude ukončen.

4.3.8 Volba pomocné funkce

Před spuštěním programu zvolte požadované pomocné funkce. Po zvolení programu, rozsvítí symboly 
pomocných funkcí, které byly s ním vybrány.

C Pokud stisknete tlačítko pro pomocnou funkci, kterou nelze zvolit pro aktuální program, zazní varování z pračky.
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Po spuštění pracího cyklu můžete navíc zvolit nebo zrušit pomocné funkce, které jsou vhodné pro 
běžící program. Pokud prací cyklus dosáhl bodu, ve kterém není možné zvolit žádnou pomocnou 
funkci, zazní zvukové varování.

C
Některé kombinace nelze zvolit současně. Pokud před spuštěním stroje zvolíte druhou pomocnou funkci, která je v 
rozporu s první funkcí, první zvolená funkce se zruší a aktivní zůstane druhá pomocná funkce.
Pomocnou funkci neslučitelnou s programem nelze zvolit. (Viz „Tabulka programů a spotřeby“)
Některé programy mají doplňující funkce, které musí být spuštěny s vybraným programem. Tyto funkce nemohou 
být zrušeny.

4.3.8.1. Pomocné funkce
• Předpírka
Předpírka je nutná pouze pro silně znečištěné prádlo. Bez předpírky šetříte energii, vodu, prací prášek 
a čas.

• Rychlé praní+
Když vyberete tuto funkci, délka trvání konkrétního programu se zkrátí o 50 %.
Díky optimalizovaným krokům praní je zajištěna vysoká mechanická účinnost a optimální spotřeba 
vody, je dosaženo vysokého pracího výkonu i při kratší době praní.

• Pára
Tento program použijte ke snížení pomačkání a zkrácení doby žehlení pro malé množství bavlněného, 
syntetického nebo smíšeného oblečení, které není znečištěno.

• Dálkové Ovládání  
Toto pomocné funkční tlačítko můžete použít k připojení přístroje k inteligentním zařízením. 
Podrobné informace naleznete v části 4.3.15 Možnosti HomeWhiz a funkce dálkového ovládání.
• Specializovaný program
Tato pomocná funkce může být použita s aplikací HomeWhiz pouze pro programy pro praní bavlny 
a syntetiky. Když je tato pomocná funkce aktivována, můžete do programu přidat až čtyři pomocná 
máchání. Můžete si vybrat a používat některé pomocné funkce, i když nejsou viditelné na vašem 
přístroji. Můžete zvýšit a snížit dobu programů pro praní bavlny a syntetiky.

C Pokud je vybrána pomocná funkce Specializovaného programu, výkon praní a spotřeba energie se liší od 
zobrazené hodnoty.

4.3.8.2 Výběr funkce / programu stisknutím klávesy na tři sekundy

• Čištění bubnu  
Pro výběr programu stiskněte klávesu pomocné funkce 4 a podržte ji po dobu trí sekund. Používejte 
pravidelně (jednou za 1 – 2 měsíce), abyste vyčistili buben a zajistili tak požadovanou hygienu. Pára se 
použije před programem, aby se změkčily zbytky v bubnu. Tento program používejte, když je pračka 
úplně prázdná. Chcete-li dosáhnout lepších výsledků, nasypte do přihrádky pro prací prostředek č. 
„2“ odstraňovač vodního kamene. "2". Když program skončí, nechejte dvířka pračky pootevřená, aby 
pračka vyschla.

C
Toto není prací program. Jde o program údržby.
Program nespouštějte, dokud jsou v pračce nějaké předměty. Pokud tak učiníte, pračka automaticky zjistí, že je 
naplněna a přeruší program.
Když je zvoleno Čištění bubnu+, obrazovka výběru programu pračky bude vypadat tak, jak je to zobrazeno na 
následujícím obrázku.  
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• Nemačkavá úprava+  
Pokud stisknete a podržíte tlačítko pomocné funkce 2 po dobu tří sekund, tato funkce bude vybrána 
a rozsvítí se kontrolka příslušného programu. Pokud je tato funkce vybrána, buben se bude otáčet 
až osm hodin, aby se zajistilo, že na konci programu nebude prádlo pomačkané. Během těchto osmi 
hodin můžete kdykoli program zrušit a prádlo z pračky vyjmout. Pro zrušení funkce stiskněte tlačítko 
pro výběr funkce nebo zapnutí / vypnutí spotřebiče. Kontrolka průběhu programu bude dále svítit, 
dokud nebude funkce zrušena nebo krok dokončen. Pokud funkce není zrušena, bude aktivována i v 
následujících pracích cyklech.

• Dětský zámek  
Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem, aby ovlivňovaly funkce pračky. Tak můžete předejít 
změnám v aktuálním programu.

C
Pokud je dětská pojistka zapnuta, můžete stisknutím tlačítka Zapnout / Vypnout pračku zapnout nebo vypnout. 
Když produkt znovu zapnete, program se obnoví tam, kde byl vypnutý, s povolenou dětskou pojistkou.

Pokud stisknete kterékoliv tlačítko, když je aktivována dětská pojistka, zazní zvukové varování a ikona dětského 
zámku bude blikat.

Když je funkce dálkového ovládání aktivována, není možné zvolit dětskou zámku.

Zapnutí dětského zámku:
Podržte pomocné funkční tlačítko 3 na tři sekundy. Po ukončení odpočítávání "CL 3-2-1" na 
displeji se zobrazí ikona "CL On" (Child Lock On). Když se toto varování zobrazí, můžete uvolnit  
tlačítka pomocné funkce 3.
Deaktivace dětské pojistky:
Podržte pomocné funkční tlačítko 3 na tři sekundy. Po ukončení odpočítávání “CL 3-2-1" na 
displeji přestane blikat ikona "CL Off" (Child Lock off).

• Bezdrátové připojení  
Bezdrátovou funkci můžete použít ke spárování přístroje s vaším inteligentním zařízením. Tímto 
způsobem můžete pomocí svého inteligentního zařízení získat informace o vašem přístroji a ovládat jej.
Aktivace bezdrátového připojení:
Podržte pomocné funkční tlačítko 1 na tři sekundy. Po odpočítávání času “3-2-1” na displeji 
se zobrazí symbol "Bezdrátové připojení". Jakmile se zobrazí toto upozornění, uvolněte tlačítko 
pomocných funkcí 1. Když se produkt připojuje na internet, bude blikat ikona bezdrátového 
připojení. Pokud je připojení úspěšné, kontrolka ikony zůstane svítit.
Deaktivace bezdrátového připojení:
Podržte pomocné funkční tlačítko 1 na tři sekundy. Po odpočítávání času “3-2-1” na displeji 
symbol “Bezdrátové připojení" zmizí. 

C
Chcete-li povolit bezdrátové připojení, musíte dokončit počáteční nastavení aplikace HomeWhiz. Pokud po 
nastavení stisknete tlačítko pomocné funkce 1, když je knoflík výběru programu v poloze "Download Program", 
bezdrátové připojení se automaticky povolí. 

4.3.9 Čas ukončení
Zobrazení času
Když program běží, čas zbývající do konce programu se zobrazí v hodinách a minutách, např. “01:30”.

C Doba programu se může lišit od hodnot v tabulce „Program a spotřeba“ v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody a 
teplotě, teplotě prostředí, množství a typu prádla, zvolených přídavných funkcích a změnách v rozvodném napětí.
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Pomocí funkce Čas ukončení lze spuštění programu odložit až o 24 hodin. Po stisknutí tlačítka 
Čas ukončení se zobrazí čas, který je odhadovaným časem ukončení programu. Pokud je nastaven 
Čas ukončení, rozsvítí se kontrolka Času ukončení.
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Aby bylo zajištěno, že je funkce Čas ukončení povolena a program skončí na konci definované doby 
trvání, měli byste po nastavení doby trvání stisknout tlačítko Start/Pauza. 
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Pro zrušení funkce Čas ukončení, stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout produkt Vypněte a Zapnete.
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C Pokud povolíte funkci Čas ukončení, nepřidávejte tekutý prací prostředek do přihrádky na práškový prací 
prostředek 2. Na oblečení mohou zůstat skvrny.

1 Otevřete vkládací dveře, vložte prádlo, čistící prostředek, atd
2 Vyberte prací program, teplotu, rychlost ždímání a je-li třeba i doplňující funkce.
3 Stisknutím tlačítka Čas ukončení nastavte požadovaný čas ukončení. Rozsvítí se kontrolka Času 

ukončení.
4 Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Začne odpočítávání času. Symbol „:“ uprostřed času odloženého 

startu na displeji začne blikat.

C
Během odpočítávání Času ukončení můžete do pračky přidat prádlo. Na konci odpočítávání se kontrolka Času 
ukončení vypne, spustí se prací cyklus a zobrazí se zvolené trvání.
Když je zvolen Čas ukončení, čas zobrazený na displeji je zvolený čas ukončení plus trvání programu.

4.3.10 Spuštění programu
1 Stlačením tlačítka Start/Pauza spusťte program.
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3 Vkládací dvířka se zamknou. Po uzamčení nakládacích dvířek se na displeji zobrazí symbol zámku 
dveří.
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4 Kontrolky sledování programu na displeji ukazují aktuální krok programu.
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C
Pokud nebude během výběru programu do 10 minut spuštěn žádný program nebo stisknuto žádné tlačítko, 
produkt se automaticky vypne. Displej a všechny indikátory se vypnou. 
Pokud stisknete tlačítko Zap/Vyp, zobrazí se výchozí informace o programu.

4.3.11 Zámek vkládacích dvířek
U pračky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř 
vysoká hladina vody.
Když jsou vkládací dvířka zavřená, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.

C Pokud je vybrána funkce dálkového ovládání, budou dvířka uzamčena. Chceteli dvířka otevřít, musíte stisknout 
tlačítko dálkového ovládání nebo změnit pozici programu, abyste deaktivovali funkci dálkového ovládání.

Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:

C V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít 
dvířka. 

A VAROVÁNÍ: Před otevřením nakládacích dvířek se ujistěte, že ve stroji není voda, aby nedošlo k zaplavení.

• Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.

• Otevřete víčko filtru čerpadla.

• Uvolněte nouzovou rukojeť dvířek, která se nachází na zadní straně 
krytu filtru.

• Vytáhněte rukojetí jedenkrát směrem dolů a otevřete nakládací 
dvířka.

• Pokud se nakládací dvířka neotevírají, zkuste rukojeť potáhnout 
znovu dolů.

• Nouzovou rukojeť nakládacích dvířek po otevření nakládacích dvířek 
uveďte do původní polohy.
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4.3.12 Změna volby po spuštění programu

Přidání prádla po zahájení programu  :
Stisknutím tlačítka  Start/Pauza, pokud je stav přístroje vhodný, na displeji se rozsvítí symbol 
přidávání prádla, zámek dveří se deaktivuje a dveře se otevřou, abyste mohli přidat prádlo. Pokud je 
zámek dveří deaktivován, na displeji zmizí symbol zámku dveří. Po doplnění prádla zavřete dvířka a 
opětovným stisknutím tlačítka Start/Pauza pokračujte v pracím cyklu.
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Stisknutím tlačítka Start/Pauza, pokud hladina vody ve stroji není dostatečná, zámek dveří nebude 
zablokován a na displeji se stále zobrazuje symbol zámku dveří.
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C Pokud je teplota vody uvnitř přístroje vyšší než 50 °C, bezpečnostní dvířka nemůžete deaktivovat, i když je 
vhodná hladina vody.

Přepnutí pračky do režimu pauzy:
Stiskem tlačítka Start/Pauza přepnete pračku do režimu pauzy, zatímco je program spuštěn. Na 
displeji se zobrazí symbol pauzy.
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Změna výběru programu po spuštění programu:
Když je aktuální program spuštěn, změna programu není povolena. Pokud funkce Child Lock není 
povolena, po přepnutí aktuálního programu do režimu pozastavení můžete vybrat nový program. 
Touto akcí zrušíte spuštěný program.

C Nově vybraný program se spustí.

Změna pomocné funkce, rychlosti otáček a teploty
Doplňkové funkce můžete zrušit nebo povolit podle toho, kterého kroku aktuální program dosáhl. Viz 
"Výběr pomocné funkce". 
Můžete také změnit nastavení otáček a teploty. Viz „Výběr rychlosti“ a „Výběr teploty“.

C
Pokud změny nejsou povoleny, zazní zvukové varování.

Dvířka pračky se neotevřou, pokud je teplota uvnitř vysoká nebo je hladina vody nad dveřním otvorem.
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4.3.13 Zrušení programu
Když se stroj vypne a znovu zapne, program se zruší. Stiskněte a na tři sekundy podržte tlačítko 
zapnutí / vypnutí.
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C
Pokud stisknete tlačítko Zapnutí/Vypnutí, když je aktivována dětská pojistka, program se nezruší. Nejprve musíte 
zrušit Dětský zámek. 

Pokud chcete otevřít dvířka pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad 
dveřním otvorem, otočte knoflíkem pro Volbu Programu na program Čerpání+Ždímání a vypusťte vodu z pračky.

4.3.14 Ukončení programu
Po skončení programu se zobrazí "Konec".
Pokud do 10 minut nestisknete žádné tlačítko, produkt se automaticky vypne. Displej a všechny 
indikátory se vypnou. 
Kroky dokončeného programu se zobrazí, když stisknete tlačítko Zap./Vyp.

4.3.15 Funkce dálkového ovládání
Dálkové ovládání vám umožní používat vaše chytré zařízení k ovládání vaší pračky a k získávání 
informací o jejím stavu. Pomocí dálkového ovládání můžete pomocí svého inteligentního zařízení 
dělat mnoho věcí, které se dají provádět i na zařízení. Některé funkce můžete používat pouze s 
aplikací Dálkového ovládání.
Pro použití funkce WLAN na vašem spotřebiči je nutné si stáhnout aplikaci Dálkového ovládání z 
obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení. 
Abyste mohli aplikaci nainstalovat, ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.
Pokud používáte tuto aplikaci poprvé, postupujte prosím k provedení registrace účtu podle pokynů 
na obrazovce. Jakmile je proces registrace dokončen, můžete prostřednictvím tohoto účtu používat 
všechny spotřebiče s funkcí Dálkového ovládání ve své domácnosti.
Během nastavování musí být na vašem inteligentním zařízení povolena funkce Bluetooth a samotné 
zařízení musí být připojeno k internetu. Vaše inteligentní zařízení musí být v blízkosti pračky. Po 
dokončení nastavení není třeba, aby bylo Bluetooth povoleno, nebo aby bylo vaše inteligentní 
zařízení v blízkosti pračky. Produkt lze používat, pokud je vaše inteligentní zařízení připojeno k 
internetu.
Kliknutím na tlačítko Přidat/Odebrat produkt na stránce "Produkty" zobrazíte produkty spárované s 
vaším účtem. Tyto produkty můžete spárovat na této stránce.
Po nainstalování aplikace funkce dálkového ovládání umožňuje vaší pračce odesílat vám oznámení 
push notifikace prostřednictvím vašeho inteligentního zařízení.

C Verze Android a iOS podporované aplikací HomeWhiz naleznete na stránce www.homewhiz.com.

Vaše pračka vám pošle upozornění prostřednictvím aplikace HomeWhiz v těchto případech:
• Po skončení programu,
• Když jsou dvířka pračky otevřené,
• Pokud se zobrazí upozornění na Nepřítomnost vody,
• Pokud se zobrazí bezpečnostní upozornění,
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C
Chcete-li používat funkci Dálkového ovládání, aplikace musí být nainstalována na vašem inteligentním zařízení a 
pračka musí být připojena k domácí síti. Pokud vaše pračka není připojena k síti, funguje jako zařízení, které nemá 
funkci Dálkového ovládání.
Váš produkt bude pracovat připojen k bezdrátové síti ve vaší domácí síti. Prostřednictvím této sítě budou 
umožněno kontroly prováděné pomocí aplikace; Z tohoto důvodu musí být pokrytí sítě kolem místa, kde se nachází 
váš přístroj, dostatečné.
HomeWhiz podporuje frekvenční pásmo 2,4 GHz.

A VAROVÁNÍ: Všechny bezpečnostní opatření popsaná v části "VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ 
POKYNY" v uživatelské příručce se vztahují i na dálkové ovládání prostřednictvím funkce Dálkového ovládání.

VAROVÁNÍ: Na používání funkce Dálkového ovládání je třeba připojení na internet. V opačném případě se 
aplikace na vašem inteligentním zařízení nespustí. Pokud máte problémy s připojením k internetu, obraťte se na 
svého poskytovatele internetových služeb.

4.3.15.1 Instalace aplikace Dálkového ovládání
Aby se aplikace mohla spustit, musí se vytvořit spojení mezi vaším produktem a aplikací.

A VAROVÁNÍ: Na používání funkce Dálkového ovládání je třeba připojení na internet. V opačném případě se 
aplikace na vašem inteligentním zařízení nespustí. Pokud máte problémy s připojením k internetu, obraťte se na 
svého poskytovatele internetových služeb.

• Pokud přidáváte produkt poprvé, klepněte v aplikaci na "Přidat nebo odebrat produkt" a 
klepnutím na "Klepněte sem pro připojení produktu k síti". Nainstalujte ho podle pokynů v aplikaci.
• Chcete-li spustit instalaci, ujistěte se, že je vaše pračka vypnuta. Stisknutím a podržením tlačítka 
Zap/Vyp a pomocné funkce 1 (dálkové ovládání) na pět sekund současně přepnete pračku do režimu 
nastavení dálkového ovládání.
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• V režimu nastavení Dálkového ovládání uvidíte na displeji animovaný obrázek a ikona 
bezdrátového rozhraní bude blikat, dokud se zařízení nepřipojí k internetu. V tomto režimu bude 
aktivován pouze kláves Zapnout/Vypnout. Ostatní tlačítka nebudou mít žádnou funkci. 
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• Klepněte v aplikaci na "Přidat nebo odebrat produkt" a poté na "Připojit nový produkt k síti".
• Postupujte podle pokynů na obrazovce v aplikaci Dálkové ovládání.
• Po dokončení instalace dejte pračce název. Nyní můžete vidět produkt, který jste právě přidali, na 
stránce "Produkty".

C
Pokud nemůžete úspěšně provést nastavení během 5 minut, pračka se automaticky vypne. V takovém případě 
budete muset nastavení zopakovat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele autorizovaného 
servisu.

Pračku můžete používat s více než jedním zařízením. Aby to bylo možné, stáhněte si Dálkového ovládání do 
každého zařízení. Když spustíte aplikaci, budete se muset přihlásit pomocí účtu, který jste dříve vytvořili a 
spárovali s vaší pračkou. V jiném případě si prosím přečtěte "Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho 
jiného".
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C
Aplikace Dálkového ovládání vás může požádat o zadání čísla produktu uvedeného na 
štítku produktu. Štítek produktu se nachází na vnitřní straně nakládacích dvířek. Číslo 
produktu je uvedeno na tomto štítku.

4.3.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného
Pokud pračka, kterou chcete používat, byla dříve zaregistrována v systému pomocí účtu někoho 
jiného, nejprve si vytvořte nový účet a přihlaste se na tento účet pomocí aplikace HomeWhiz. Po 
přihlášení se do aplikace můžete postupovat podle kroků popsaných v části 4.3.15.1, abyste nastavili 
a připojeny své zařízení.

C
Vaše žádost o přidání produktu bude zaslána majiteli produktu prostřednictvím e-mailu. Po schválení žádosti 
vlastníkem produktu můžete vzájemně začít používat produkt  Kromě toho může vlastník produktu přijmout nebo 
odmítnout žádost odeslanou prostřednictvím aplikace. Za tímto účelem musí osoba vybrat kartu Nastavení na 
hlavní stránce aplikace. Pokud chtějí, musí přejít na stránku Nastavení propojení uživatelů a přijmout požadavek.

4.3.15.3 Odstranění propojení účtů Dálkového ovládání
Chcete-li odstranit propojení pračky, která byla spárována s účtem někoho jiného, postupujte podle 
následujících kroků.
• Zapněte pračku stisknutím tlačítka Zap / Vyp.
• Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko pomocných funkcí 1 a tlačítko Zpoždění 
času na pět sekund.
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• Po odečtení "5-4-3-2-1" na displeji zazní zvukový signál pro váš požadavek. Odstranění propojení 
bude trvat několik sekund. Po dokončení uslyšíte dvě pípnutí.

A VAROVÁNÍ: Po dokončení tohoto postupu nelze použít funkci Dálkového ovládání vašeho zařízení, dokud 
znovu neprovedete nastavení.

VAROVÁNÍ: K odstranění propojení účtu nemusí být váš produkt připojen k internetu. Vaše žádost bude 
přijata. Propojení se automaticky odstraní, jakmile se váš produkt připojí k internetu.

4.3.15.4 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití
Po nastavení funkce Dálkového ovládání se bezdrátové připojení automaticky povolí. Chcete-li 
aktivovat nebo deaktivovat bezdrátové připojení, viz "4.3.8.2 Bezdrátové připojení".
Pokud zařízení vypnete a zapnete, když je aktivní bezdrátové připojení, automaticky se zařízení znovu 
připojí. V případech, jako je změna síťového hesla nebo vypnutí modemu, bude bezdrátové připojení 
automaticky deaktivovány. Z tohoto důvodu ho budete muset znovu zapnout, pokud chcete použít 
funkci dálkového ovládání.
Stav připojení můžete zkontrolovat podle symbolu bezdrátového připojení na displeji. Pokud je symbol 
stále rozsvícen, je přístroj připojen k internetu. Pokud symbol bliká, produkt se pokouší připojit. Pokud 
je symbol zhaslý, nemáte připojení.

A VAROVÁNÍ: Pokud je přístroj připojen k bezdrátové sítě, je možné zvolit funkci Dálkového ovládání. 
Pokud není možné zvolit funkci dálkového ovládání, zkontrolujte stav připojení. Pokud se připojení nezdařilo, 
zopakujte úvodní nastavení na vašem spotřebiči.
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Chcete-li pračku ovládat na dálku, když je na ovládacím panelu zvolena možnost "Download Program", 
stisknutím tlačítka pomocných funkcí 1 zapněte funkci dálkového ovládání. Pokud bude pračka 
propojena, zobrazí se displej uvedený níže.
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Pokud je funkce Dálkového ovládání zapnuta, můžete prostřednictvím vaší pračky ovládat 
pouze zapnutí, vypnutí a sledování stavu. A všechny funkce kromě dětského zámku lze ovládat 
prostřednictvím aplikace.
Zda je funkce dálkového ovládání zapnuta nebo vypnuta, poznáte podle kontrolky funkce na tlačítku.
Pokud je funkce dálkového ovládání vypnuta, provádí se všechny úkony na pračce a v aplikaci je 
povoleno pouze sledování stavu.
V případě, že funkci dálkového ovládání nelze zapnout, funkční rámec na tlačítku bude vypnut. K 
tomuto případu dojde, například při vypnutí Bezdrátové nastavení nebo při otevření dvířek pračky.
Po aktivaci této funkce v pračce zůstane tato funkce zapnuta, kromě určitých podmínek, a umožní 
vám ovládat vaši pračku na dálku přes internet bez ohledu na to, zda je pračka zapnuta nebo vypnuta 
a nezávisle na místa.
V některých případech se funkce sama deaktivuje z důvodu bezpečnosti:
•  Pokud dojde k přerušení napájení vaší pračky.
• Když jsou dvířka pračky otevřené
• Po stisknutí tlačítka Zap/Vyp na ovládacím panelu

4.3.15.5 Řešení problémů
Pokud máte problémy s ovládáním nebo připojením, postupujte podle níže uvedených kroků. 
Sledujte, zda problém přetrvává i po provedení daného opatření. Pokud se problém nevyřeší, 
proveďte následující.
• Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k příslušné domácí síti.
• Restartujte přístroj.
• Přejděte do nabídky nastavení na výrobku a přepněte bezdrátové připojení: Vypnuto pro 
bezdrátové připojení: Zapněte a znovu se připojte pomocí aplikace.
• Pokud nelze navázat spojení pomocí výše uvedených opatření, zopakujte úvodní nastavení na 
vaší pračce.
Pokud problém přetrvává, poraďte se s autorizovaným servisem.
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4.4 Údržba a čištění
Životnost výrobku se prodlouží a časté problémy se ani nevyskytnou, pokud provádíte pravidelné 
čištění.

4.4.1 Čištění přihrádky na prací prášek
Přihrádku na prací prostředek čistěte v pravidelných intervalech (každé 
4-5 praích cyklů), jak je zobrazeno níže, abyste zabránili nahromadění 
práškového pracího prostředku včas.
Zvedněte zadní část sifonu a vyjměte jej podle obrázku. 
Pokud se v prostoru pro aviváž začne hromadit více než normální množství 
směsice vody a aviváže, je nutné sifon vyčistit.

1 Stiskněte tečkované místo na sifonu v prostoru pro aviváž a tahejte k sobě, dokud přihrádku 
nevysunete z pračky.

2 Umyjte přihrádku a sifon dostatečným množstvím vlažné vody v umyvadle. Abyste předešli 
tomu, že zbytky prášku přijdou do kontaktu s vaší pokožkou, vyčistěte kartáčkem.

3 Vložte přihrádku zpět na místo po vyčistění, zkontrolujte, zda správně sedí.
4.4.2 Čištění vkládacích dvířek a bubnu

V případě produktů s programem čištění bubnu si přečtěte Návod k obsluze – Programy.

Po každém praní zkontrolujte, zda v bubnu nezůstaly žádné cizí látky.
Pokud se zablokují otvory ve spodní části uvedené na obrázku, odstraňte jejich 
zablokování párátkem.
Cizí kovové předměty způsobí skvrny od rzi na bubnu. Vyčistěte skvrny na 
povrchu bubnu pomocí čistících přípravků na nerezovou ocel. 
Nikdy nepoužívejte drátěnku. Ty by mohly poškodit lakované a plastové 
povrchy.

4.4.3 Čištění trupu a ovládacího panelu
Trup pračky umývejte mýdlovým roztokem nebo nekorozivním jemným gelovým čistidlem a usušte 
měkkým hadříkem.
Ovládací panel čistěte jen měkkým a navlhčeným hadříkem.

4.4.4 Čištění vstupního filtru vody
Na konci každého vstupního ventilu na zadní straně stroje je filtr stejně jako na konci každé přívodní 
hadice v místě připojení ke kohoutku. Tyto filtry brání ve vstupu cizích předmětů a nečistoty z vody 
do pračky. Filtry je nutné vyčistit, když se ušpiní.

 

1. Zavřete kohoutky.
2. Sejměte matice hadic pro přívod vody pro 

přístup k filtrům na vstupních vodovodních 
ventilech. Vyčistěte je vhodným kartáčem. 
Jsou-li filtry příliš špinavé, vyjměte je kleštěmi a 
nahraďte novými.

3. Vyjměte filtry na plochém konci přívodních hadic 
společně s těsněním a vyčistěte je důkladně pod 
tekoucí vodou.

4. Vraťte těsnění a filtry opatrně zpět na místa a 
utáhněte matice hadic rukou.
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4.4.5 Odčerpání zbytkové vody a čištění filtru čerpadla
Filtrační systém vaší pračky brání tomu, aby lopatky čerpadla při odčerpávání vody zablokovaly 
předměty jako knoflíky, mince a části látky. Voda se pak odčerpá bez problémů a životnost čerpadla se 
prodlouží.
Pokud vaše pračka neodčerpává vodu, může být ucpán filtr čerpadla. Filtr je nutno čistit při zanesení 
nebo každé 3 měsíce. Před čištěním filtru čerpadla je nutné odčerpat vodu.
Navíc, před přepravou stroje (např. při stěhování) nebo v případě zamrznutí vody může být nutné 
vyčerpat veškerou vodu.

A UPOZORNĚNÍ: Cizí předměty, které zůstanou ve filtru čerpadla, mohou poškodit výš přístroj nebo způsobit 
potíže s hlučností.

UPOZORNĚNÍ: Pokud produkt nepoužíváte, zavřete kohoutek, odpojte napájení a vypusťte vodu.

UPOZORNĚNÍ: Po každém použití vypněte kohoutek napájecí hadice.

Pro vyčištění špinavého filtru a odčerpání vody:
1 Odpojte pračku ze sítě.

A UPOZORNĚNÍ: Teplota vody v pračce může vystoupat až na 90 ºC. Aby nedošlo k popálení, je nutno čistit filtr 
poté, co voda v pračce ochladne.

2. Otevřete kryt filtru.

3 Při vypuštění vody se řiďte níže uvedenými postupy.
Má-li produkt nouzovou hadici pro vypouštění vody:

a Vytáhněte nouzovou odpadní hadici z jejího 
umístění

b Na konec hadice připravte velkou nádobu. 
Odčerpejte vodu do nádoby tak, že vytáhnete 
zátku na konci hadice. Když je nádoba plná, 
zablokujte výstup hadice znovu zátkou. Po 
vyprázdnění nádoby opakujte tento postup pro 
úplné vyčerpání vody z přístroje.

c Po vyčerpání vody uzavřete konec znovu zátkou 
a upevněte hadici na místo.

d Vyjměte filtr čerpadla.

4 Vyčistěte zbytky uvnitř filtru i látky kolem turbíny, pokud tam nějaké jsou.
5. Vyměňte filtr.
6. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou kusů, zavřete víčko filtru stiskem výčnělku. Pokud je z jednoho 

kusu, nejprve umístěte výčnělky do dolní části a poté zatlačte na horní část, abyste je uzavřeli.
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5 Odstraňování problémů
Problém Příčina Řešení

Programy se po zavření dvířek 
nespouští.

Nebylo stisknuto tlačítko Start / Pauza / Zrušit. • Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit.

V případě nadměrného zatížení může být obtížné 
zavřít vkládací dvířka.

• Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou 
vkládací dvířka dobře zavřena.

Program nelze spustit ani zvolit. Produkt se přepnul do režimu vlastní ochrany v 
důsledku závady na přívodu (například napětí, tlak 
vody, atd.).

• Program se zruší, jakmile se spotřebič vypne 
a znovu zapne. Na 3 sekundy stiskněte a 
přidržte tlačítko Zap./Vyp. Předchozí program 
bude zrušen (viz „Zrušení programu“).

Voda v produktu. Z důvodu procesů kontroly jakosti během výroby 
mohlo v produktu zůstat malé množství vody.

• Nejde o závadu; voda není pro produkt 
škodlivá.

Do produktu se nenapouští 
voda.

Kohoutek je zavřen. • Otevřete kohoutky.
Hadice pro přívod vody je ohnuta. • Hadici narovnejte.
Filtr na vstupu vody je ucpán. • Filtr vyčistěte.
Vkládací dvířka nejsou zavřena. • Dvířka zavřete.

Produkt nevypouští vodu. Odtoková hadice je ucpána nebo ohnuta. • Hadici vyčistěte nebo narovnejte.
Filtr čerpadla je ucpán. •  Filtr čerpadla vyčistěte.

Produkt vibruje nebo je hlučný. Produkt stojí nevyrovnaně. • Produkt vyrovnejte pomocí nožek.
Do filtru čerpadla pronikl tvrdý předmět. • Filtr čerpadla vyčistěte.
Neodstranili jste bezpečnostní šrouby pro 
přepravu.

• Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby.

V pračce je příliš málo prádla. • Přidejte víc prádla.
Vložili jste do spotřebiče nadměrné množství 
prádla.

• Část prádla vyjměte nebo prádlo rozložte 
rukou tak, abyste je rovnoměrně rozprostřeli 
po zařízení.

Produkt se opírá o tvrdý předmět. • Zkontrolujte, zda se produkt o nic neopírá.
Ve spodní části dochází k úniku 
vody.

Odtoková hadice je ucpána nebo ohnuta. • Hadici vyčistěte nebo narovnejte.
Filtr čerpadla je ucpán. • Filtr čerpadla vyčistěte.

Produkt se zastaví krátce po 
spuštění programu.

Zařízení se může dočasně zastavit kvůli nízkému 
napětí.

• Jakmile se napětí vrátí na normální úroveň, 
začne znovu pracovat.

Produkt napouštěnou vodu 
rovnou vypouští.

Odtoková hadice není ve vhodné výšce. • Odtokovou hadici zapojte tak, jak je popsáno 
v návodu k použití.

Během praní není v pračce vidět 
žádná voda.

Voda je uvnitř neviditelné části produktu. • Toto není chyba.

Vkládací dvířka nemohou být 
otevřena.

S ohledem na hladinu vody v produktu se 
aktivoval zámek dvířek.

• Vodu vypusťte spuštěním programu Čerpání 
nebo Ždímání.

Spotřebič ohřívá vodu nebo je ve fázi ždímání. •  Počkejte než program skončí.

Vkládací dvířka mohou být zaseknuta z důvodu 
tlaku, který na ně působí.

• Uchopte rukojeť a zatáhněte za vkládací 
dvířka a zatlačte je, abyste je uvolnili a 
otevřeli.

Pokud není přístroj zapojen do sítě, dvířka se 
neotevřou.

• Chcete-li otevřít dvířka, otevřete víčko filtru 
čerpadla a vytáhněte nouzovou rukojeť 
umístěnou na zadní straně krytu. Viz „Zámek 
dveří“
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Problém Příčina Řešení
Praní trvá déle, než je uvedeno v 
návodu k použití.(*)

Tlak vody je nízký. • Zařízení čeká, dokud nenabere dostatečné 
množství vody, aby se předešlo špatné 
kvalitě praní z důvodu sníženého množství 
vody. Proto se délka doby praní prodlouží.

Napětí je nízké. • Je-li napětí nízké, doba praní se prodlouží, aby 
se předešlo špatným výsledkům praní.

Teplota vody na vstupu je nízká. • Nutný čas k zahřátí vody se ve studených 
obdobích prodlouží. Doba praní se může 
prodloužit také, aby se předešlo špatným 
výsledkům praní.

Počet máchání a / nebo množství vody na máchání 
se může zvýšit.

• Produkt zvýší množství vody na máchání, 
je-li třeba zajistit dobré máchání, a v případě 
potřeby přidá krok máchání navíc. 

Vzhledem k použití nadměrného množství 
pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného 
množství pěny a aktivoval se systém automatické 
absorpce pěny.

•  Použijte doporučené množství pracího 
prostředku.

Časovač programu neprovádí 
odpočítávání. (U modelů s 
displejem) (*)

Časovač se mohl zastavit během napouštění vody. • Ukazatel časovače nebude odpočítávat, 
dokud produkt nenabere dostatečné 
množství vody. Produkt vyčkává na 
dostatečné množství vody, aby se předešlo 
nesprávným výsledkům praní vlivem 
nedostatečného množství vody. Ukazatel 
časovače pak obnoví odpočítávání.

Časovač se mohl zastavit během ohřívání. • Ukazatel časovače neprovede odpočítávání, 
dokud produkt nedosáhne zvolené teploty.

Časovač se mohl zastavit během ždímání. • Systém automatické detekce nevyváženého 
nákladu se mohl spustit z důvodu 
nerovnoměrného rozložení prádla v 
produktu.

Časovač programu neprovádí 
odpočítávání. (*)

Náplň v pračce může být nevyvážená. • Systém automatické detekce nevyváženého 
nákladu se mohl spustit z důvodu 
nerovnoměrného rozložení prádla v 
produktu.

Produkt se nepřepíná na krok 
ždímání. (*)

Náplň v pračce může být nevyvážená. • Systém automatické detekce nevyváženého 
nákladu se mohl spustit z důvodu 
nerovnoměrného rozložení prádla v 
produktu.

Výrobek nebude ždímat, pokud nebude voda 
úplně vypuštěna.

• Zkontrolujte filtr a odtokovou hadici.

Vzhledem k použití nadměrného množství 
pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného 
množství pěny a aktivoval se systém automatické 
absorpce pěny.

•  Použijte doporučené množství pracího 
prostředku.

Prací výkon je špatný. Prádlo 
zešedne. (**)

Dlouho bylo používáno nedostatečné množství 
pracího prášku.

• Použijte doporučené množství pracího 
prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.

Dlouho se pralo při nízkých teplotách. • U prádla, které chcete vyprat, vyberte 
správnou teplotu.

Nedostatečné množství pracího prostředku v 
případě tvrdé vody.

• Použití nedostatečného množství čisticího 
prostředku v případě tvrdé vody způsobuje 
zachycení nečistot na oblečení a díky tomu 
oblečení v průběhu času zešedne. Jakmile 
k zešednutí dojde, těžko se odstraňuje. 
Použijte doporučené množství pracího 
prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.

Bylo použito nadměrné množství pracího prášku. • Použijte doporučené množství pracího 
prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
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Problém Příčina Řešení
Prací výkon je špatný. Nečistoty 
zůstávají nebo prádlo není 
vybělené. (**)

Bylo použito nedostatečné množství pracího 
prostředku.

• Použijte doporučené množství pracího 
prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.

Vložili jste nadměrné množství prádla. • Produkt nepřeplňte. Naplňte množstvím 
doporučeným v tabulce „Program a 
spotřeba“.

Byl zvolen špatný program a teplota. • U prádla, které chcete vyprat, vyberte 
správný program a teplotu.

Byl použit nevhodný prací prostředek. • Použijte originální prací prostředek vhodný 
pro produkt.

Bylo použito nadměrné množství pracího prášku. • Prací prostředek vložte do správného oddílu. 
Nesměšujte bělidlo a prací prostředek.

Prací výkon je špatný. Na prádle 
zůstávají olejové skvrny. (**)

Neprovádí se pravidelné čištění bubnu. • Buben pravidelně čistěte. Více informací o 
této proceduře najdete v kapitole „Čištění 
vkládacích dvířek a bubnu“.

Prací výkon je špatný. Oblečení 
nepříjemně zapáchá. (**)

V bubnu se v důsledku dlouhodobého praní při 
nízkých teplotách a / nebo krátkých programech 
utváří vrstvy bakterií a zápachu.

• Po každém praní zásuvku na prací 
prostředek vysuňte a dveře produktu nechte 
pootevřené. Tak nemůže dojít ke vzniku 
vlhkého prostředí vhodného pro hromadění 
bakterií.

Barva oblečení vybledla. (**) Bylo vloženo nadměrné množství prádla. • Produkt nepřeplňte.
Používaný prací prostředek je vlhký. •  Prací prostředky uchovávejte v prostředí 

bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným 
teplotám.

Byla vybrána vyšší teplota. • Vyberte správný program a teplotu v souladu 
s typem oblečení a úrovní znečištění.

Pračka neprovádí máchání 
správně.

Množství, značka a podmínky skladování pracího 
prostředku nebyly vhodné.

• Použijte prací prostředek vhodný pro pračku 
a vaše prádlo. Prací prostředky uchovávejte 
v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je 
nadměrným teplotám.

Prací prostředek je založen ve špatném oddíle. • Je-li prací prostředek vložen do oddílu 
předpírky, i když cyklus předpírky není 
vybrán, produkt může tento prací prostředek 
během proplachování použít. Prací 
prostředek vložte do správného oddílu.

Filtr čerpadla je ucpán. • Zkontrolujte filtr.
Odtoková hadice je ohnuta. • Odtokovou hadici zkontrolujte.

Prádlo je po praní tvrdé. (**) Bylo použito nedostatečné množství pracího 
prostředku.

• Použití množství pracího prostředku 
nedostatečného pro příslušnou úroveň 
tvrdosti vody může způsobit, že prádlo 
časem ztvrdne. Použijte vhodné množství 
pracího prostředku, v souladu s tvrdostí vody.

Prací prostředek je založen ve špatném oddíle. • Je-li prací prostředek vložen do oddílu 
předpírky, i když cyklus předpírky není 
vybrán, produkt může tento prací prostředek 
během proplachování použít. Prací 
prostředek vložte do správného oddílu.

Prací prostředek se smíchal s aviváží. • Aviváž a prací prostředek nemíchejte 
dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte 
horkou vodou.

Prádlo nevoní jako aviváž. (**) Prací prostředek je založen ve špatném oddíle. • Je-li prací prostředek vložen do oddílu 
předpírky, i když cyklus předpírky není 
vybrán, produkt může tento prací prostředek 
během proplachování použít. Zásuvku 
umyjte a vypláchněte horkou vodou. Prací 
prostředek vložte do správného oddílu.

Prací prostředek se smíchal s aviváží. • Aviváž a prací prostředek nemíchejte 
dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte 
horkou vodou.
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Problém Příčina Řešení
Zbytky pracího prostředku v 
zásobníku na prací prostředek. 
(**)

Prací prostředek byl dán do vlhkého zásobníku. • Před použitím nechte zásobník na prací 
prostředek uschnout.

Prací prostředek zvlhnul. • Prací prostředky uchovávejte v prostředí 
bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným 
teplotám.

Tlak vody je nízký. • Zkontrolujte tlak vody.
Prací prostředek v hlavním zásobníku zvlhnul 
během předpírky. Otvory v zásobníku na prací 
prostředek jsou zablokované.

• Otvory zkontrolujte a jsou-li ucpané, 
vyčistěte je.

Došlo k problému s ventily zásobníku. • Kontaktujte zástupce autorizovaného 
servisu.

Prací prostředek se smíchal s aviváží. • Aviváž a prací prostředek nemíchejte 
dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte 
horkou vodou.

Neprovádí se pravidelné čištění bubnu. • Buben pravidelně čistěte. Více informací o 
této proceduře najdete v kapitole „Čištění 
vkládacích dvířek a bubnu“.

V produktu se tvoří příliš mnoho 
pěny. (**)

V pračce se používají nevhodné prací prostředky. • Používejte prací prostředky vhodné pro 
pračku.

Bylo použito nadměrné množství pracího prášku. • Použijte pouze dostatečné množství pracího 
prostředku.

Prací prostředek byl skladován v nevhodných 
podmínkách.

• Prací prostředek skladujte na uzavřeném 
a suchém místě. Neskladujte na nadměrně 
horkých místech.

Některé síťovité tkaniny, např. tyl, mohou tvořit 
velké množství pěny z důvodu jejich struktury.

• V takovém případě používejte menší 
množství pracího prostředku.

Prací prostředek je založen ve špatném oddíle. • Prací prostředek vložte do správného oddílu.
Produkt používá aviváž příliš brzy. • Mohlo dojít k problému s ventily nebo se 

zásuvkou na prací prostředek. Kontaktujte 
zástupce autorizovaného servisu.

Z přihrádky na prací prostředek 
vytéká pěna.

Použili jste příliš mnoho pracího prostředku. • Namíchejte 1 lžičku aviváže a 1/2 litru vody a 
nalijte ji do zásuvky na hlavní praní v zásuvce 
na prací prostředek.

• Dejte produktu prací prostředek vhodný 
pro programy a maximální náplně uvedené 
v tabulce „Program a spotřeba“. Pokud 
používáte přídavné chemikálie (odstraňovače 
skvrn, bělidla atd.), snižte množství pracího 
prostředku.

Na konci programu zůstává 
prádlo vlhké. (*)

Vzhledem k použití nadměrného množství 
pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného 
množství pěny a aktivoval se systém automatické 
absorpce pěny.

• Použijte doporučené množství pracího 
prostředku.

(*) Produkt se nepřepne na ždímání, když prádlo není rovnoměrně rozloženo v bubnu, brání se tím poškození stroje a jeho okolí. 
Prádlo znovu rozložte a opakujte ždímání.
(**) Neprovádí se pravidelné čištění bubnu. Buben pravidelně čistěte. viz 4.4.2

A VAROVÁNÍ: Pokud problém neodstraníte, ačkoli jste použili pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo 
zástupce autorizovaného servisu. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.

A VAROVÁNÍ: Zkontrolujte kapitolu HomeWhiz a zjistěte, jak tento problém odstranit.


