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WIXL 126 Pračka

Návod k instalaci a obsluze

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

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

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

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

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

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

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

! Uschovejte si tento návod k obsluze. Pokud budete
pračku prodávat nebo přesunovat, ujistěte se, že návod
k obsluze je k pračce přiložen, aby informoval nového
vlastníka pračky o tom, jak pračku používat.

! Pečlivě si tento návod k obsluze přečtěte: obsahuje
důležité informace o instalaci, používání a bezpečnosti.

Vybalení a vyvážení

Vybalení

1. Pračku vybalte.

2. Zkontrolujte, zda během transportu nedošlo
k poškození pračky.Pokud je pračka poškozená,
neinstalujte ji a obraťte se na vašeho prodejce.

3. Odstraňte 3 ochranné
šrouby a pryžovou podložku
s příslušnou rozpěrkou
umístěné na zadním panelu
pračky (viz obrázek).

4. Utěsněte otvory
po šroubech přiloženými
plastovými záslepkami.

5. Použijte přiloženou krytku k utěsnění třech otvorů, ve
kterých byla zasunuta za účelem transportu síťová
vidlice, umístěno dola vpravo na zadní části přístroje.

5. Všechny součásti si pečlivě uschovejte: budete je
opět potřebovat, pokud budete muset pračku
přemístit na jiné místo.

! Balící materiál není hračka pro děti.

Vyvážení

Pokud nejsou správně nastaveny dvě přední nožky,
může pračka při provozu vydávat hluk.

1. Pračku umístěte na
rovnou, stabilní podlahu.
Neopírejte ji o stěny,
nábytek nebo jiné
předměty.

2. Pokud není podlaha
perfektně rovná,
kompenzujte jakékoliv
nerovnosti utáhnutím nebo
vyšroubováním nastavitel-

ných předních nožek (viz obrázek); úhel náklonu měřený
vzhledem k podlaze nesmí přesáhnout 2°.

Pokud pračku správně vyvážíte, zajistíte její stabilitu a
vyhnete se tak jakýmkoliv vibracím, hluku nebo
posunování během provozu. Pokud pračku umístíte na
připevněný nebo volně položený koberec, nastavte
podpěry tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor pod
pračkou pro větrání.

Připojení elektřiny a vody

Připojení hadice pro přívod vody
1. Na konec přívodní hadice
nasaďte přiložené gumové
těsnění a filtrační sítko
a přišroubujte k přívodu
studené vody pomocí 3/4"
přípojky. Pevně dotáhněte ke
kohoutku. Přívod vody
označený C C C C C musí být
připojen na přívod studené
vody, hadice označená HHHHH
musí být připojena na přívod
horké vody. Obě hadice
mohou být připojeny také

pouze ke studené vodě, použijte speciální YYYYY
propojovací rozdvojku, přiloženou k zařízení (viz
obrázek). Před připojením hadice nechte trochu vody
odtéci, dokud neteče zcela čistá.

2. Druhý konec hadice pro
studenou vodu přišroubujte
na přívodku studené vody
umístěné vpravo nahoře
na zadní stěně zařízení
(viz obrázek).

3. Ujistěte se, že hadice není zalomená nebo ohnutá.

! Přívodní tlak vody musí odpovídat rozmezí hodnot
uvedených v tabulce technických údajú (viz tab. na
následující straně).

! Pokud není hadice pro přívod vody dostatečně dlouhá,
obraťte se na obchodníka nebo na autorizovaného
opraváře.
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Připojení hadice pro odvod vody

Hadici pro odvod vody
umístěte přes okraj
umyvadla, vany, nebo ji
připojte k odtokovému
kanálu. Hadice nesmí být
zalomena a její konec musí
být ve výši 65 - 100 cm
od podlahy. Volný konec
hadice nesmí být umístěn
pod hladinou vody.

Pro upevnění hadice
k okraji vany nebo
umyvadla použijte
upevňovací systém
(viz obrázek), kterým hadici
připevníte ke kohoutku.

! Nedoporučujeme používat prodlužovací hadice;
v případe naprosté nutnosti použijte prodlužovací hadici,
která musí mít stejný průměr jako hadice originální
a nesmí být delší než 150 cm.

Elektrické připojení
Před připojením zařízení k síti se ujistěte, že:

• zásuvka je uzemněna a její parametry odpovídají
platným normám.

• zásuvka může být zatížena maximálním příkonem
pračky, uvedeným v tabulce technických údajů (viz
vpravo).

• Napětí v zásuvce musí být též rozmezí uvedeném
v tabulce technických údajů (viz vpravo).

• Zásuvka elektrického proudu je kompatibilní
s vidlicí síťového přívodu pračky. Pokud tomu tak
není, požádejte technika autorizovaného servisu o
výměnu vidlice.

! Pračka se nesmí instalovat ve venkovním prostředí,
a to ani na místě, které je zakryto přístřeškem. Je totiž
velice nebezpečné vystavit pračku působení deště nebo
bouřky.

!  Při umístění pračky zajistěte, aby zásuvka ve zdi
byla snadno přístupná.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo rozdvojky.

65 - 100 cm 

První prací cyklus
Jakmile byla pračka nainstalována, spusťte před
zahájením jejího používání prací cyklus s přidáním
pracího prostředku a bez prádla. Prací cyklus nastavte
na 90°C a bez předpírky.

Technické údaje

Model WIXL 126

šířka 59.5 cm
Rozměry výška 85 cm

hloubka 56.5 cm

Kapacita 1-6 kg prádla

Elektrické napětí 230/240 V  50 Hz
připojení maximální příkon 2050 W

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

kapacita bubnu 52 l

Rychlost otáček až 1200 otáček/min.

Kontrolní
programy podle 2 programy, teplota 60°C;

nařízení IEC 456 maximální váha prádla 6 kg

Tento spotřebič vyhovuje nařízením
Evropského společenství:
- 72/23/CEE z 19/02/73 (o nízkém
napětí) a následným úpravám
- 89/336/CEE z 03/06/89
(o elektromagnetické kompatibilitě)
a následným úpravám
- 2002/96/CE

Instalace

! Síťový přívod nesmí být nijak zalomen nebo
nebezpečně stisknut.

! Síťový přívod může být vyměněn pouze autorizovaným
servisním pracovníkem.

Varování! Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti,
pokud tato pravidla nebudou respektována.
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Popis pračkyPopis pračkyPopis pračkyPopis pračkyPopis pračky

Ovládací panel

Dávkovač pracího prostředku

Tlačítka
FUNKCÍ

Tlačítko
ZAPNUTÍ/
VYPNUTÍ

Knoflík VOLBY
PROGRAMU

Dávkovač pracího prostředku: pro přidání pracího
prostředku a aviváže.

KONTROLKYKONTROLKYKONTROLKYKONTROLKYKONTROLKY: indikují, která fáze pracího programu
probíhá.
Pokud je nastavena funkce odloženého startu, bude
indikován čas zbývající do zahájení programu.

Tlačítka FUNKCÍ: volba dostupných funkcí. Knoflík
odpovídající zvolené funkci zůstane svítit.

Knoflík Knoflík Knoflík Knoflík Knoflík VOLBY TEPLOTY: VOLBY TEPLOTY: VOLBY TEPLOTY: VOLBY TEPLOTY: VOLBY TEPLOTY: nastavení teploty nebo praní
ve studené vodě.

Tlačítko START/RESET:     zahájení programů nebo
zrušení nesprávného nastavení.

Kontrolka ZAP.-VYP./BLOKOVÁNÍ DVÍŘEK:     indikace,
zda je pračka zapnutá a zda lze otevřít dvířka pračky.

Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:     zapnutí a vypnutí pračky.

Knoflík VOLBY PROGRAMU:     volba pracích programů.
Knoflík se v průběhu programu neotáčí.

Knoflík
TEPLOTY

KontrolkyKontrolkyKontrolkyKontrolkyKontrolky Kontrolka
ZAP.-VYP./
BLOKOVÁNÍ
DVÍŘEK

Tlačítko
START/RESET
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KONTROLKY

Kontrolky LED vám ukazují tyto následující důležité
informace:

Nastavení odloženého startu:
Pokud je zapnuta funkce Odložení praní (viz strana 9),
tak jakmile stisknete tlačítko Start, začne blikat
odpovídající kontrolka:

 KONTROLKA ZAP.-VYP./ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK:
Pokud tato kontrolka svítí, dvířka jsou blokována, aby nešla náhodně otevřít. Jakmile začne kontrolka blikat, je
možné dvířka otevřít.

! Pokud bliká kontrolka ZAP.-VYP./ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK spolu s jednou další jakoukoliv kontrolkou LED,
znamená to, že pračka neběží správně (viz Řešení problémů).

Jak ubíhá čas, bude indikována zbývající doba tím, že
začne blikat odpovídající kontrolka:

Jakmile nastavená doba uplyne, blikající kontrolka
zhasne a program se zahájí.

Probíhající fáze praní:
Kontrolky se v průběhu programu postupně rozsvěcují a
tím indikují probíhající fáze praní:

Předpírka

Praní

Máchání

Odstřeďování

Poznámka: během vypouštění vody se rozsvítí kontrolka
pro odstřeďování.

Tlačítka funkcí
Mají podobný význam jako kontrolky. Pokud je vybrána
nějaká funkce, rozsvítí se tlačítko této funkce.
Pokud je vybrána funkce, která se neshoduje
s vybraným programem, tlačítko začne blikat a zvolenou
funkci nelze použít.
Pokud je nastavena funkce, která není kompatibilní
s jinou, již dříve nastavenou funkcí, aktivuje se pouze
naposledy zvolená funkce.
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Zapnutí a programy

Stručně: jak spustit program
1. Pračku zapnete stisknutím tlačítka . Po zapnutí se

rozsvítí na několik sekund všechny kontrolky a kontrolka
ZAP.-VYP/ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK začne blikat.

2. Vložte prádlo do pračky a zavřete dvířka spotřebiče.
3. Knoflíkem VOLBY PROGRAMU nastavte požadovaný

prací program.
4. Nastavte teplotu vody.

5. Přidejte prací prostředek a aviváž.
6. Spusťte nastavený program stisknutím tlačítka

START/RESET. Pro zrušení nastaveného programu
držte toto tlačítko stisknuté nejméně 2 sekundy.

7. Po skončení programu začne kontrolka ZAP.-VYP/
ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK blikat a dvířka pračky se
mohou otevřít. Vyndejte prádlo a nechejte dvířka
pračky otevřená, aby vyschl buben. Vypněte pračku
stisknutím tlačítka .

Tabulka programů

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

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

Prací prášek Typ prádla a stupeň 
znečištění Programy Teplota 

Před. Praní 
Aviváž Odstraňování 

skvrn/bělení 
Délka 

programu Popis pracího cyklu 

STANDARDNÍ 
Bavlna: Silně zašpiněné bílé 
prádlo (prostěradla, ubrusy) 

1 90 °C • • • Delicate/ 
Traditional 

125 Předpírka, hlavní praní, máchání, 
odstřeďování, konečné odstřeďování 

Bavlna: Silně zašpiněné bílé 
a stálobarevné prádlo  

2 60 °C  • • Delicate/ 
Traditional 

110 Hlavní praní, máchání, odstřeďování, 
konečné odstřeďování 

Bavlna: Silně zašpiněné bílé 
a barevné prádlo 

2 40 °C  • • Delicate/ 
Traditional 

105 Hlavní praní, máchání, odstřeďování, 
konečné odstřeďování 

Bavlna: Mírně zašpiněné bílé 
prádlo a choulostivé barvy 
(košile, halenky, atd.) 

3 40 °C  • • Delicate/ 
Traditional 

70 Hlavní praní, máchání, odstřeďování, 
konečné odstřeďování 

Syntetika: Silně zašpiněné 
stálobarevné prádlo (dětské 
prádlo, atd.) 

4 50 °C  • • Delicate 75 
Hlavní praní, máchání, odstřeďování 
s ochranou proti zmačkání nebo 
šetrné odstřeďování 

Syntetika: Silně zašpiněné 
stálobarevné prádlo (dětské 
prádlo, atd.) 

4 40 °C  • • Delicate 60 
Hlavní praní, máchání, odstřeďování 
s ochranou proti zmačkání nebo 
šetrné odstřeďování 

Syntetika: Choulostivé barvy 
(všechny druhy mírně 
zašpiněného prádla) 

5 40 °C  • • Delicate 60 
Hlavní praní, máchání, odstřeďování 
s ochranou proti zmačkání nebo 
šetrné odstřeďování 

Vlna 6 40 °C  • •  50 
Hlavní praní, máchání, odstřeďování 
s ochranou proti zmačkání nebo 
šetrné odstřeďování 

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

7 30 °C  • •  45 
Hlavní praní, máchání, odstřeďování 
s ochranou proti zmačkání nebo 
šetrné odstřeďování 

TIME 4 YOU (ČAS PRO VÁS) 
Bavlna: Silně zašpiněné bílé 
a stálobarevné prádlo 

8 60 °C  • •  65 Hlavní praní, máchání, odstřeďování, 
konečné odstřeďování 

Bavlna: Mírně zašpiněné bílé 
prádlo a choulostivé barvy 
(košile, halenky, atd.) 

9 40 °C  • •  55 Hlavní praní, máchání, odstřeďování, 
konečné odstřeďování 

Syntetika: Choulostivé barvy 
(všechny druhy mírně 
zašpiněného prádla) 

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

Choulostivé barvy (všechny 
druhy mírně zašpiněného 
prádla) 

11 30 °C  • •  30 Hlavní praní, máchání, šetrné 
odstřeďování 

SPORT 

Sportovní obuv  
(MAX. 2 páry) 

12 30 °C  • • 
 

50 
Praní ve studené vodě (bez pracích 
prášků), hlavní praní, máchání, šetrné 
odstřeďování 

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

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

ČÁSTEČNÉ PROGRAMY 

Máchání   
 

  • Delicate/ 
Traditional 

 Máchání a odstřeďování 

Odstřeďování   
 

     Vypuštění vody a odstřeďování 

Vypuštění vody   
 

     Vypuštění vody 
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Uživatelská nastavení

   Nastavení teploty
Otočením knoflíku nastavování teploty nastavte teplotu praní (viz tabulka s programy na předchozí straně).
Teplotu lze nastavit nižší, nebo dokonce i praní ve studené vodě    .

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

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

P
rogram

y

Efekt Komentář Možno použít
s těmito programy:

Odložení Odložení začátku Tiskněte toto tlačítko opakovaně, dokud se kontrolka Všechny
praní praní až o 9 odpovídající požadované době odložení praní

hodin. nezapne. Při pátém stisknutí tuto funkci zrušíte.
Pozn.:Jakmile stisknete tlačítko START/RESET, lze
nastavenou dobu pouze snížit, pokud chcete provést
změnu.

Snadné žehlení Tato funkce Pokud nastavíte tuto funkci, programy 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7, 8,
snižuje míru skončí tím, že bude prádlo ponecháno ve vodě 9, 10 a máchání.
pomačkání látek (ochrana před zmačkáním) a kontrolka fáze máchání
a usnadňuje tím  bude blikat.
žehlení. - pro ukončení tohoto cyklu, stiskněte tlačítko

START/RESET;
- pro spuštění pouze cyklu vypouštění vody

nastavte knoflík na symbol  a stiskněte tlačítko
START/RESET.

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

velké množství pracího prášku. a máchání.

12001200120012001200
 600 600 600 600 600

Všechny programy
kromě programu 7
a vypuštění vody

Snižuje rychlost
odstřeďování

Funkce
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Prací prostředky a prádlo

Dávkovač pracího prostředku
Dobré výsledky praní také závisí na správném
dávkování pracího prostředku: velké množství pracího
prostředku nezajistí účinnější praní. Naopak se může
prací prostředek hromadit uvnitř pračky a také dochází
k většímu znečištění životního prostředí.

Otevřete dávkovač pracího
prostředku, nasypte prací
prostředek a vlijte aviváž
následujícím způsobem:

Oddíl 1: prací prostředek pro předpírku (prášek)
Před naplněním pracího prostředku zkontrolujte, zda je
vyjmuta zvláštní přihrádka 4.

Oddíl 2: prací prostředek pro vlastní praní (prášek
nebo tekutý prací prostředek)
Tekutý prací prostředek by měl být do oddílu přidán
bezprostředně před zahájením pracího cyklu.

Oddíl 3: další prostředky (aviváž atd.)
Aviváž by neměla přesáhnout mřížku.

! Nepoužívejte prostředek na ruční praní, mohlo by se
vytvořit přílišné množství pěny.

1
2

3

Příprava prádla
• Prádlo rozdělte podle:

- typu vlákna / symbolu na štítku
- barvy - oddělte barevné prádlo od bílého

• Vyprázdněte všechny kapsy a zkontrolujte, zda
knoflíky pevně drží

• Nepřekračujte limity pro hmotnost jedné várky prádla
uvedené níže:
Silné, pevné prádlo: max. 6 kg
Syntetické prádlo: max. 2,5 kg
Choulostivé prádlo: max. 2 kg
Vlna: max 1,5 kg

Kolik jednotlivé kusy prádla váží?
1 prostěradlo 400 - 500 g
1 povlak na polštář 150 - 200 g
1 ubrus 400 - 500 g
1 župan 900 - 1200 g
1 ručník 150 - 250 g

Speciální typy prádla
Záclony: záclony složte a vložte je do povlaku
na polštář nebo do síťovinového sáčku. Nepřekračujte
polovinu jedné várky prádla. Použijte program 7, který
automaticky neobsahuje cyklus ždímání.

Prošívané kabáty a větrovky:     pokud jsou naplněny
husím nebo kachním peřím, můžete je prát v pračce.
Oděvy otočte naruby a vložte do pračky, max. 2-3 kg.
Zopakujte cyklus máchání jednou nebo dvakrát a poté
použijte cyklus jemného ždímání.

Vlna:     abyste docílili co nejlepších výsledků, použijte
speciální prací prostředek. Dbejte na to, abyste
nepřekročili 1,5 kg.


