ZANUSSI
СТИРАЛЬНЫЕѝМАШИНЫ
ПРАЛЬНІѝМАШИНИ
ZWT 385
ZWT 3105
ZWT 3125

РУКОВОДСТВОѝПОѝУСТАНОВКЕѝИѝИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ІНСТРУКЦІЯѝЗѝЕКСПЛУАТАЦІЇ
146ѝ8814ѝ00ѝ-ѝ09/05

Содержание
ДЛЯѝПОЛЬЗОВАТЕЛЯ..................................... 3
Предупреждение ............................................ 3
Использованиеѝ ........................................... 3
Мерыѝпредосторожностиѝпротив
замерзанияѝ................................................. 3
Утилизацияѝ ................................................. 3
Защитаѝокружающейѝсредыѝ........................ 3

ДЛЯѝУСТАНОВЩИКА .................................... 13
Предупреждениеѝ......................................... 13
Техническиеѝхарактеристики ...................... 13
Установкаѝ..................................................... 14
Распаковкаѝ ............................................... 14
Расположениеѝ........................................... 14
Передвижениеѝстиральнойѝмашиныѝ ......... 14
Выравниваниеѝ .......................................... 14
Подачаѝводы .............................................. 14
Сливѝ ......................................................... 15
Электрическоеѝподключение ..................... 15

Описаниеѝстиральнойѝмашины.................... ѝ4
Дозаторѝмоющихѝсредствѝ ........................... 4
Панельѝуправленияѝ ..................................... 4
Какѝпровестиѝстирку? .................................... 5
Загрузкаѝбельяѝ ........................................... 5
Дозированиеѝмоющегоѝсредстваѝ................ 5
Выборѝподходящейѝпрограммы ................... 5
Выборѝскоростиѝвращенияѝбарабанаѝ
приѝотжиме.................................................. 5
Выборѝнужныхѝдополнительныхѝфункций ..... 5
Опцияѝ«Предварительная.стиркаѝ/
Быстрая.стирка»ѝ ......................................... 5
Опцияѝ«Легкаяѝглажка»ѝ ............................... 5
Опцияѝ«ПолосканиеѝПлюс»ѝ ......................... 5
Опцияѝ«выведениеѝпятен»ѝ........................... 6
Запускѝпрограммыѝ...................................... 6
Действияѝвоѝвремяѝвыполнения
программыѝ ................................................. 6
Добавлениеѝбелья ....................................... 6
Внесениеѝизмененийѝвѝтекущую
программу ................................................... 6
Отменаѝпрограммыѝ..................................... 6
Окончаниеѝпрограммыѝ................................ 6
Таблицаѝпрограммѝ ........................................ 7
Сортировкаѝиѝподготовкаѝбельяѝ
кѝстиркеѝ ......................................................... 8
Сортировкаѝиѝподготовкаѝбельяѝкѝстирке..... 8
Загрузкаѝвѝзависимостиѝотѝтипаѝбельяѝ ....... 8
Моющиеѝсредстваѝиѝдобавкиѝ...................... 8
Международныеѝсимволыѝпоѝуходуѝза
текстильнымиѝизделиямиѝ ........................... 9
Чисткаѝиѝуходѝзаѝприбором ....................... ѝ10
Очисткаѝмашиныѝотѝнакипиѝ....................... 10
Поверхностьѝприбораѝ ............................... 10
Дозаторѝмоющегоѝсредстваѝ ..................... 10
Сливнойѝфильтрѝ ....................................... 10
Проблемыѝсѝработойѝмашины .................... 11
Послепродажноеѝобслуживание................. 12

2

A.ѝДЛЯѝПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1.ѝПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Хранитеѝ даннуюѝ инструкциюѝ вместеѝ соѝ стиральнойѝ машиной.ѝ Вѝ случаеѝ продажиѝ стиральнойѝ машиныѝ илиѝ передачиѝ ее
другомуѝвладельцуѝобязательноѝприложитеѝинструкциюѝкѝприборуѝдляѝтого,ѝчтобыѝновыйѝпользовательѝсмогѝознакомиться
сѝтехникойѝбезопасностиѝиѝправиламиѝпользованияѝприбором.
Данныеѝ правилаѝ былиѝ написаныѝ дляѝ обеспеченияѝ вашейѝ безопасностиѝ иѝ безопасностиѝ другихѝ людей.
Внимательноѝ прочитайтеѝ данныеѝ правила,ѝ преждеѝ чемѝ приступитьѝ кѝ установкеѝ иѝ эксплуатацииѝ стиральной
машины.ѝСпасибоѝзаѝвнимание,ѝуделенноеѝпрочтениюѝэтойѝинструкции.
программѝнаѝ«Выкл.»*ѝилиѝнажавѝкнопкуѝВкл./Выкл.*.
• Выньтеѝвилкуѝмашиныѝизѝрозетки.
1.1.ѝИспользование
• Сноваѝ подключитеѝ шлангѝ подачиѝ водыѝ иѝ установите
• Приѝ полученииѝ стиральнойѝ машиныѝ сразуѝ же
сливнойѝшланг.
распакуйтеѝ ее.ѝ Внимательноѝ осмотритеѝ машину.ѝ В
случаеѝ обнаруженияѝ каких-либоѝ повреждений
Вѝ этомѝ случаеѝ вода,ѝ оставшаясяѝ вѝ шлангах,ѝ будет
обратитесьѝкѝпоставщикуѝмашиныѝнемедленно.
выведенаѝ наружу,ѝ предотвращаяѝ образованиеѝ инеяѝ или
• Стиральнаяѝ
машинаѝ
предназначенаѝ
для
льда,ѝкоторыйѝможетѝповредитьѝмашину.
использованияѝ взрослымиѝ людьми.ѝ Неѝ позволяйте
Когдаѝ выѝ захотитеѝ воспользоватьсяѝ машинойѝ в
детямѝприкасатьсяѝкѝприборуѝилиѝигратьѝсѝним.
следующийѝ раз,ѝ убедитесь,ѝ чтоѝ онаѝ установленаѝ в
• Неѝ вноситеѝ иѝ неѝ пытайтесьѝ вноситьѝ какие-либо
помещенииѝсѝтемпературойѝвышеѝ0°С.
измененияѝвѝхарактеристикиѝстиральнойѝмашины.ѝЭто
оченьѝопасно!
1.3.ѝУтилизация
• Стиральнаяѝ машинаѝ предназначенаѝ дляѝ домашнего
использованияѝ вѝ нормальномѝ режиме.ѝ Неѝ следует
Всеѝ материалы,ѝ помеченныеѝ символомѝ
ѝ ,ѝ пригодны
использоватьѝ
машинуѝ
вѝ
коммерческихѝ
или
дляѝ переработкиѝ иѝ вторичногоѝ использования.
промышленныхѝцелях,ѝилиѝвѝлюбыхѝдругихѝцеляхѝнеѝпо
Утилизируйтеѝ этиѝ материалыѝ наѝ специальныхѝ местных
назначению,ѝ тоѝ естьѝ неѝ дляѝ стирки,ѝ полосканияѝ и
пунктахѝ приемаѝ утильсырьяѝ (справьтесьѝ оѝ наличии
отжимаѝбелья.
подобныхѝпунктовѝвѝмуниципальныхѝорганах).
• Послеѝ каждогоѝ использованияѝ машиныѝ вынимайтеѝ ее
Еслиѝвыѝнамереныѝутилизироватьѝотслужившийѝсвойѝсрок
вилкуѝизѝрозеткиѝиѝзакрывайтеѝкранѝподачиѝводы.
прибор,ѝнеобходимоѝпривестиѝвѝнегодностьѝтеѝегоѝчасти,
• Стирайтеѝтолькоѝтеѝвещи,ѝкоторыеѝпредназначеныѝдля
которыеѝмогутѝпредставлятьѝопасностьѝ–ѝотрежьтеѝкабель
стиркиѝвѝстиральнойѝмашине.ѝИнструкцииѝпоѝуходуѝза
питанияѝуѝприбора.
изделиемѝсмотритеѝнаѝэтикеткеѝизделия.
• Неѝ следуетѝ стиратьѝ вѝ машинеѝ бюстгальтерыѝ «на
Символѝ
ѝнаѝизделииѝилиѝнаѝегоѝупаковкеѝуказывает,
косточках»,ѝ изделияѝ сѝ необработаннымѝ краемѝ или
чтоѝ оноѝ неѝ подлежитѝ утилизацииѝ вѝ качествеѝ бытовых
рваныеѝизделия.
отходов.ѝ Вместоѝ этогоѝ егоѝ следуетѝ сдатьѝ в
• Обязательноѝ выньтеѝ изѝ кармановѝ монетки,ѝ винты,
соответствующийѝ пунктѝ приемкиѝ электронногоѝ и
удаляйтеѝ булавки,ѝ брошкиѝ иѝ т.д.ѝ передѝ каждой
электрооборудованияѝ дляѝ последующейѝ утилизации.
стиркой.ѝ Еслиѝ этиѝ предметыѝ останутсяѝ вѝ бельеѝ и
Соблюдаяѝ правилаѝ утилизацииѝ изделия,ѝ Выѝ поможете
попадутѝ вѝ машину,ѝ этоѝ можетѝ привестиѝ кѝ ее
предотвратитьѝ причинениеѝ окружающейѝ средеѝ и
серьезнымѝповреждениям.
здоровьюѝ людейѝ потенциальногоѝ ущерба,ѝ который
• Неѝ кладитеѝ вѝ стиральнуюѝ машинуѝ изделия,ѝ сѝ которых
возможен,ѝ
вѝ
противномѝ
случае,ѝ
вследствие
выѝпыталисьѝвывестиѝпятнаѝсѝпомощьюѝрастворителя,
неподобающегоѝобращенияѝсѝподобнымиѝотходами.
спирта,ѝ трихлорэтиленаѝ иѝ т.п.ѝ Еслиѝ вамѝ обязательно
Заѝ болееѝ подробнойѝ информациейѝ обѝ утилизацииѝ этого
нужноѝ использоватьѝ этиѝ пятновыводители,ѝ то
изделияѝпросьбаѝобращатьсяѝкѝместнымѝвластям,ѝвѝслужбу
подождите,ѝпокаѝихѝпарыѝнеѝвыветрятсяѝполностьюѝиз
поѝвывозуѝиѝутилизацииѝотходовѝилиѝвѝмагазин,ѝвѝкотором
изделия,ѝ иѝ толькоѝ послеѝ этогоѝ кладитеѝ изделиеѝ в
Выѝприобрелиѝизделие.
машину.
• Сложитеѝ всеѝ мелкиеѝ предметы,ѝ такиеѝ какѝ носки,
ремниѝ иѝ т.д.,ѝ вѝ специальныйѝ мешокѝ дляѝ мелких
1.4.ѝЗащитаѝокружающейѝсреды
предметовѝилиѝвѝнаволочку.
• Используйтеѝ количествоѝ моющегоѝ средства,ѝ указанноеѝ в
Рекомендуемѝ
вамѝ
придерживатьсяѝ
следующих
разделеѝ«Дозированиеѝмоющегоѝсредства».
инструкций,ѝэтоѝпозволитѝвамѝэкономитьѝэлектроэнергию
• Передѝ
чисткойѝ
машиныѝ
иѝ
проведением
иѝ такимѝ образомѝ вноситьѝ свойѝ вкладѝ вѝ защиту
профилактическихѝработѝотключитеѝприборѝотѝсети.
окружающейѝсреды:
• Поѝ возможностиѝ загружайтеѝ машинуѝ полностью,ѝ аѝ не
наполовинуѝ (сѝ другойѝ стороны,ѝ перегружатьѝ барабан
1.2.ѝМерыѝпредосторожностиѝ
тожеѝнеѝследует).
противѝзамерзания
• Используйтеѝ функцииѝ “Предварительнаяѝ стирка”ѝ или
“Замачивание”ѝтолькоѝдляѝоченьѝгрязногоѝбелья.
Еслиѝ вашаѝ стиральнаяѝ машинаѝ можетѝ подвергнуться
• Используйтеѝ количествоѝ моющегоѝ средстваѝ в
воздействиюѝтемпературыѝнижеѝ0°С,ѝпримитеѝследующие
соответствииѝ соѝ степеньюѝ жесткостиѝ водыѝ (см.ѝ в
мерыѝпредосторожности:
разделеѝ«Дозированиеѝмоющегоѝсредства»),ѝаѝтакжеѝв
• Закройтеѝкранѝиѝотсоединитеѝшлангѝподачиѝводы.
зависимостиѝ отѝ количестваѝ бельяѝ иѝ степениѝ его
• Положитеѝ конецѝ этогоѝ шлангаѝ иѝ сливнойѝ шлангѝ в
загрязненности.
емкость,ѝстоящуюѝнаѝполу.
• Выберитеѝ программуѝ «Слив»ѝ иѝ проведитеѝ ееѝ до
самогоѝконца.
*ѝвѝзависимостиѝотѝмодели
• Выключитеѝ стиральнуюѝ машину,ѝ установивѝ селектор
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2.ѝОПИСАНИЕѝСТИРАЛЬНОЙѝМАШИНЫ
1
2
1ѝ-ѝПанельѝуправления
2ѝ-ѝРучкаѝоткрыванияѝкрышки
3ѝ-ѝРегулируемыеѝножки
4ѝ-ѝДверцаѝфильтра
5ѝ-ѝРычагѝдляѝперемещенияѝстиральнойѝмашины

5

4
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2.1.ѝДозаторѝмоющихѝсредств
Символы
2

1

3

1ѝ-ѝпредварительнаяѝстиркаѝ

3ѝ-ѝополаскивательѝ
(неѝпереливайтеѝзаѝотметкуѝМАX).

2ѝ-ѝстиркаѝ

4ѝ-ѝотверстиеѝдляѝсливаѝизлишков
ополаскивателяѝ(приѝпревышенииѝдозировки).

4

2.2.ѝПанельѝуправления
1ѝ-ѝКнопкаѝ«Предварительнаяѝстирка/
ѝѝѝѝѝбыстраяѝстирка»
2ѝ-ѝКнопкаѝ«Легкаяѝглажка»
3ѝ-ѝКнопкаѝ«полосканиеѝплюс»
4ѝ-ѝКнопкаѝ«Выведениеѝпятен»

5ѝ-ѝКнопкаѝСтарт/Пауза
6ѝ-ѝИндикаторыѝэтаповѝпрограммыѝиѝинформационныеѝиндикаторы
7ѝ-ѝСелекторѝотжима
8ѝ-ѝСелекторѝпрограмм

ѝ

1

2

3

4

5

6
7

Представленаѝмодельѝ:ѝZWTѝ3125
ZWTѝ3125ѝмакс.ѝскоростьѝотжимаѝ:ѝ1200ѝоб/мин.
ZWTѝ3105ѝмакс.ѝскоростьѝотжимаѝ:ѝ1000ѝоб/мин.
ZWTѝ385ѝмакс.ѝскоростьѝотжимаѝ:ѝ800ѝоб/мин.
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3.ѝКАКѝПРОВЕСТИѝСТИРКУ?

3.4.ѝВыборѝскоростиѝвращенияѝ
барабанаѝприѝотжиме

Передѝ первойѝ стиркойѝ бельяѝ вѝ стиральнойѝ машине
рекомендуемѝ вамѝ провестиѝ предварительнуюѝ стирку
приѝ 90°Сѝ сѝ моющимѝ средствомѝ иѝ безѝ белья,ѝ дляѝ того
чтобыѝпрочиститьѝбак.

Максимальнаяѝ
скорость
отжимаѝопределяетсяѝтипом
бельяѝ
иѝ
зависитѝ
от
выбраннойѝпрограммы.
Однакоѝвыѝможетеѝпонизить
скоростьѝ
отжима,ѝ
или
выбратьѝ опциюѝ остановкаѝ с
водойѝ вѝ баке*,ѝ слив*ѝ или
опциюѝподавленияѝотжима*.
Ночнойѝ циклѝ
ѝ :ѝ Этаѝ опцияѝ уменьшаетѝ шум,
создаваемыйѝВашейѝстиральнойѝмашиной,ѝнеѝизменяя
ееѝ характеристик.ѝ Такимѝ образомѝ Выѝ можете
использоватьѝ своюѝ машинуѝ ночью,ѝ неѝ испытывая
беспокойстваѝотѝшума.ѝПриѝэтомѝнеѝбудетѝвыполняться
циклѝотжима,ѝаѝводаѝпоследнегоѝполосканияѝостанется
вѝмашинеѝвоѝизбежаниеѝсминанияѝбельяѝвѝслучае,ѝесли
оноѝнеѝсразуѝбудетѝвыгруженоѝизѝмашины.

3.1.ѝЗагрузкаѝбелья
• Поднимитеѝкрышку.
• Откройтеѝбарабан,ѝнажавѝнаѝзапирающуюѝкнопкуѝА;
обеѝстворкиѝбарабанаѝавтоматическиѝраскроются.
• Заложитеѝ белье,ѝ закройтеѝ барабанѝ иѝ крышку
стиральнойѝмашины.
Предупреждение:ѝ прежде
чемѝ
закрытьѝ
крышку
стиральнойѝ
машины,
удостоверьтесьѝ вѝ том,ѝ что
дверцаѝ барабанаѝ надежно
закрыта:
•Двеѝстворкиѝзащелкнуты
•Кнопкаѝблокировкиѝотжата.

A

3.5.ѝВыборѝнужныхѝ
дополнительныхѝфункций

Электроннаяѝ системаѝ обеспечиваетѝ нахождение
барабанаѝ вѝ верхнемѝ положенииѝ поѝ окончанииѝ цикла.
Этаѝсистемаѝоблегчаетѝзагрузкуѝиѝвыгрузкуѝбелья.ѝЕсли
ееѝ работеѝ мешаетѝ дисбалансѝ весаѝ белья,ѝ проверните
барабанѝрукой.

Выборѝ опцийѝ производится
послеѝ выбораѝ программы
стиркиѝ иѝ доѝ нажатияѝ на
кнопкуѝ«Старт/Пауза»ѝ .

3.2.ѝДозированиеѝмоющегоѝсредства
Выѝ можетеѝ уменьшитьѝ дозу,ѝ рекомендованную
изготовителямиѝ моющегоѝ средства,ѝ еслиѝ ваша
стиральнаяѝ машинаѝ имеетѝ технологиюѝ стиркиѝ Direct
Sprayѝ
(Прямоеѝ
впрыскивание),ѝ
позволяющую
экономитьѝводуѝиѝпорошок.
Всыпьтеѝдозуѝпорошкаѝвѝотделениеѝдозатораѝмоющих
средствѝ дляѝ основнойѝ стиркиѝ ѝ и,ѝ еслиѝ выѝ выбрали
функциюѝ «Предварительнаяѝ стирка»,ѝ вѝ отделение
дозатораѝ дляѝ предварительнойѝ стиркиѝ
.ѝ При
желанииѝналейтеѝополаскивательѝвѝотделениеѝ .
Еслиѝ выѝ используетеѝ какое-тоѝ другоеѝ моющее
средство,ѝ обратитесьѝ кѝ главеѝ «Моющиеѝ средстваѝ и
добавки».

Нажмитеѝ нужнуюѝ кнопкуѝ (кнопки)ѝ выбораѝ опций;
загорятсяѝ соответствующиеѝ индикаторы.ѝ Еслиѝ вы
нажметеѝ наѝ кнопкиѝ ещеѝ раз,ѝ индикаторыѝ погаснут.
Еслиѝ однаѝ изѝ выбранныхѝ опцийѝ несовместимаѝ с
выбраннойѝ программой,ѝ тоѝ индикаторѝ этойѝ опции
будетѝ мигатьѝ несколькоѝ секунд,ѝ (см.ѝ таблицу
программ).

3.5.1.ѝОпцияѝ«Предварительнаяѝстирка
/ѝБыстраяѝстирка»ѝ /
• Предварительнаяѝстиркаѝ
Машинаѝпроводитѝпредварительнуюѝстиркуѝмаксимум
приѝ30°С.
Предварительнаяѝ стиркаѝ заканчиваетсяѝ коротким
отжимомѝ вѝ программахѝ дляѝ хлопкаѝ иѝ синтетики,ѝ или
сливомѝводыѝвѝпрограммахѝдляѝделикатныхѝтканей.
• Быстраяѝстиркаѝ
Еслиѝвыѝнажметеѝнаѝкнопкуѝэтойѝопции,ѝтоѝэтоѝпозволит
сократитьѝ времяѝ стиркиѝ вѝ зависимостиѝ отѝ выбранной
программы.

3.3.ѝВыборѝподходящейѝпрограммы
Таблицаѝ программѝ покажетѝ вам,ѝ какаяѝ программа
наиболееѝподходитѝдляѝвашегоѝтипаѝбельяѝ(см.ѝ§4).
Установитеѝ
селектор
программѝ наѝ желаемую
программу:ѝ
загорятся
индикаторыѝ
фаз,
составляющихѝ
данную
программу.

3.5.2.ѝОпцияѝ«Легкаяѝглажка»ѝ
Режимѝ стиркиѝ смешанногоѝ бельяѝ приѝ температуре
40°C.
Благодаряѝ этойѝ программеѝ бельеѝ нуждаетсяѝ толькоѝ в
легкойѝглажкеѝилиѝвообщеѝнеѝтребуетѝглажки.

=ѝСтоп

3.5.3.ѝОпцияѝ“ПолосканиеѝПлюс”ѝ
Приѝ выбореѝ даннойѝ опцииѝ проводятсяѝ два
дополнительныхѝполосканияѝвѝпрограммахѝдляѝхлопка,
синтетикиѝ иѝ деликатныхѝ тканей.ѝ Рекомендуетсяѝ для
людейѝсѝчувствительнойѝкожей.

*вѝзависимостиѝотѝмодели
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3.8.ѝОкончаниеѝпрограммы

3.5.4.ѝКнопкаѝ«выведениеѝпятен»ѝ
Этаѝопцияѝпозволяетѝусилитьѝчистящийѝэффектѝстирки.
Выѝ можетеѝ добавитьѝ соли-пятновыводителиѝ в
отделениеѝ дляѝ предварительнойѝ стиркиѝ дозатора
моющихѝсредств.

Стиральнаяѝ машинаѝ останавливаетсяѝ автоматически.
Приѝ этомѝ загораетсяѝ индикаторѝ «Конецѝ цикла»ѝ ( ).
Открытьѝ крышкуѝ можноѝ толькоѝ черезѝ 2ѝ минутыѝ после
остановкиѝ стиральнойѝ машины.ѝ Индикаторѝ
погаснетѝ (приѝ правильномѝ позиционировании
барабана).

3.6.ѝЗапускѝпрограммы
Послеѝ выбораѝ программыѝ стиркиѝ нажмите
кнопкуѝ «Старт/Пауза»ѝ –ѝ циклѝ начнется;ѝ а
соответствующийѝ
индикаторѝ
будет
постоянноѝгореть.
Селекторѝ программѝ неѝ поворачиваетсяѝ в
течениеѝцикла,ѝэтоѝсовершенноѝнормально.
Горитѝ
индикаторѝ
программы.ѝ

текущейѝ

Еслиѝ Выѝ установилиѝ селекторѝ скоростиѝ отжимаѝ в
положениеѝ "Ночнойѝ цикл"ѝ
*,ѝ Выѝ можетеѝ выбрать
программуѝсливаѝилиѝотжимаѝдляѝзавершенияѝцикла.
Повернитеѝ селекторѝ программѝ вѝ положение
«Выкл»ѝ
.ѝ
Выньтеѝбелье.ѝѝ
Выньтеѝ вилкуѝ сетевогоѝ шнураѝ изѝ розеткиѝ иѝ закройте
кранѝподачиѝводы.

стадии

Примечаниеѝ :ѝ ѝ мыѝ рекомендуемѝ Вамѝ после
использованияѝмашиныѝоставлятьѝоткрытымиѝкрышкуѝи
барабанѝдляѝпроветриванияѝбарабана.

3.7.ѝДействияѝвоѝвремяѝ
выполненияѝпрограммы
3.7.1.ѝДобавкаѝбелья
Нажмитеѝ кнопкуѝ «Старт/Пауза»ѝ
ѝ :ѝ ѝ индикаторѝ
будетѝ мигатьѝ вѝ течениеѝ позиционированияѝ барабана.
Открытьѝ крышкуѝ можноѝ толькоѝ черезѝ 2ѝ минутыѝ после
остановкиѝстиральнойѝмашины.ѝСноваѝнажмитеѝкнопку
«Старт/Пауза»ѝ
ѝдляѝвозобновленияѝпрограммы.
ИзѝсоображенийѝбезопасностиѝВыѝнеѝсумеетеѝоткрыть
крышку,ѝ еслиѝ температураѝ водыѝ будетѝ слишком
высокой.

3.7.2.ѝ Внесениеѝ
текущуюѝпрограмму

измененийѝ

в

Преждеѝ чемѝ приступитьѝ кѝ изменениюѝ текущей
программы,ѝвыѝдолжныѝприостановитьѝработуѝмашины,
нажавѝ наѝ кнопкуѝ «Старт/Пауза»ѝ
.ѝ Еслиѝ какое-то
изменениеѝ внестиѝ ужеѝ невозможно,ѝ тоѝ несколько
секундѝ будетѝ мигатьѝ соответствующийѝ индикатор.
Если,ѝ темѝ неѝ менее,ѝ вамѝ необходимоѝ внести
изменения,ѝ вамѝ нужноѝ будетѝ отменитьѝ текущую
программуѝ(см.ѝниже).

3.7.3.ѝОтменаѝпрограммы
Еслиѝ выѝ хотитеѝ отменитьѝ программу,ѝ поверните
селекторѝпрограммѝвѝположениеѝ«Выкл»ѝ
.
Теперьѝвыѝможетеѝвыбратьѝновуюѝпрограмму.

*вѝзависимостиѝотѝмодели
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4.ѝТАБЛИЦАѝПРОГРАММ
Нижеприведеннаяѝтаблицаѝнеѝохватываетѝвсехѝвариантовѝстирки,ѝаѝпоказываетѝнаиболееѝчастоѝиспользующиеся
установки.
Загруз
ка

Возможныеѝ
дополнительныеѝѝ
функции

Предварительнаяѝ
стиркаѝ/ѝбыстраяѝ
стирка
Легкаяѝглажка
Полосканиеѝплюс
Выведениеѝпятен

Темпе
ратура
°C

Приблизительныйѝ
расход
л

кВтч

мин

90
60
30

63
58
58

2,10
1,30
0,35

140-150
120-130
110-120

Eѝ60*

42

0,85

140-150

40°ѝAA

54

0,85

160-170

Хлопокѝ
Белоеѝилиѝцветноеѝбелье,ѝнапример,
среднейѝ
степениѝ
загрязнения
рабочаяѝ одежда,ѝ постельноеѝ белье,
скатертиѝ иѝ салфетки,ѝ нижнееѝ белье,
полотенца.

5,0ѝкг

Хлопокѝ
Белоеѝилиѝцветноеѝбелье,ѝнапример,
среднейѝ
степениѝ
загрязнения
рабочаяѝ одежда,ѝ постельноеѝ белье,
скатертиѝ иѝ салфетки,ѝ нижнееѝ белье,
полотенца.

5,0ѝкг

ХлопокѝAA
Даннаяѝпрограммаѝприѝ40°ѝСѝдаетѝте
жеѝрезультаты,ѝ чтоѝ иѝпрограммаѝ для
хлопкаѝприѝ60°ѝС;ѝонаѝтажеѝподходитѝи
дляѝсинтетики.

5,0ѝкг

Синтетикаѝ
Синтетическиеѝ ткани,ѝ нижнее
белье,ѝцветныеѝткани,ѝнеѝмнущиеся
рубашкиѝиѝблузки.

2,5ѝкг

Предварительнаяѝ
стиркаѝ/ѝбыстраяѝ
стирка
Легкаяѝглажка
Полосканиеѝплюс
Выведениеѝпятен

40
30

57
57

0,60
0,50

75-85
70-80

Деликатныеѝтканиѝ
Дляѝвсехѝделикатныхѝматериалов,
например,ѝдляѝзанавесок.

2,5ѝкг

Предварительнаяѝ
стиркаѝ/ѝбыстраяѝ
стирка
Полосканиеѝплюс

40

52

0,60

65-75

Ручнаяѝстиркаѝ
Оченьѝ деликатныеѝ тканиѝ с
обозначениеѝ наѝ этикеткеѝ «ручная
стирка».

1,0ѝкг

30

53

0,30

45-55

Шерстьѝ
Шерстяныеѝ изделия,ѝ пригодныеѝ для
стиркиѝвѝмашинеѝсѝобозначениемѝна
этикеткеѝ «чистаяѝшерсть,ѝпригоднаѝк
машиннойѝстирке,ѝнеѝсадится».

1,0ѝкг

40

53
53

0,35
0,06

50-60
40-50

30°ѝОсвежитьѝ
Толькоѝ дляѝ слабоѝ загрязненных
тканей,ѝзаѝисключениемѝшерсти.

2,5ѝкг

30

43

0,30

30-40

Предварительнаяѝ
стирка
Легкаяѝглажка
Полосканиеѝплюс
Выведениеѝпятен

Вставка
Полосканиеѝ

Сѝ помощьюѝ этойѝ программыѝ можно
прополоскатьѝбельеѝпослеѝручнойѝстирки.

42

0,05

30-40

Сливѝ

Чтобыѝслитьѝводуѝпослеѝопцииѝ“Остановкаѝс
водойѝвѝбаке”ѝ(ночнойѝцикл).

-

0,002

0-10

Отжимѝ

Воспользоватьсяѝ этойѝ функциейѝ можно
послеѝ опцииѝ “Остановкаѝ сѝ водойѝ вѝ баке”
(ночнойѝ цикл),ѝ чтобыѝ отжатьѝ бельеѝ на
максимальнойѝскоростиѝ1200/1000/800ѝоб/
мин**.

-

0,015

5-15

*ѝпрограмма,ѝиспользуемаяѝвѝтестахѝвѝсоответствииѝсоѝстандартомѝIECѝ456ѝ(ХлопокѝE60° C).
**ѝвѝзависимостиѝотѝмодели.
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(Данныеѝтаблицыѝявляютсяѝориентировочнымиѝиѝмогутѝменятьсяѝвѝзависимостиѝотѝиндивидуальныхѝрабочихѝусловий)

Программа
Типѝбелья

5.ѝСОРТИРОВКАѝИѝ
ПОДГОТОВКАѝБЕЛЬЯѝКѝ
СТИРКЕ

5.3.ѝМоющиеѝсредстваѝиѝдобавки
Используйтеѝ толькоѝ специальныеѝ моющиеѝ средстваѝ и
добавкиѝ дляѝ стиральныхѝ машин.ѝ Прочитайтеѝ инструкцию
изготовителяѝмоющегоѝсредстваѝиѝсоблюдайтеѝпунктыѝ2ѝи
3.2.

5.1.ѝСортировкаѝиѝподготовкаѝ
бельяѝкѝстирке

Порошковыеѝ моющиеѝ средстваѝ можноѝ использоватьѝ без
ограничений;ѝ жидкиеѝ моющиеѝ средстваѝ наливаютѝ илиѝ в
специальныйѝконтейнер,ѝпомещаемыйѝнепосредственноѝв
барабан,ѝилиѝвѝотделениеѝдозатораѝсредствѝдляѝстиркиѝв
случае,ѝ еслиѝ машинаѝ будетѝ запущенаѝ немедленно;
моющиеѝсредстваѝвѝтаблеткахѝилиѝдозированныеѝсредства
нужноѝ положитьѝ вѝ отделениеѝ дляѝ стиркиѝ дозатора
стиральнойѝмашины.
Количествоѝиспользуемогоѝмоющегоѝсредстваѝзависитѝот
количестваѝбельяѝдляѝстирки,ѝстепениѝегоѝзагрязненияѝи
жесткостиѝводы.
Еслиѝ водаѝ мягкая,ѝ выѝ можетеѝ немногоѝ уменьшитьѝ дозу
порошка.ѝ
Еслиѝ
водаѝ
жесткаяѝ
(рекомендуется
использоватьѝ средствоѝ дляѝ смягченияѝ воды)ѝ илиѝ если
бельеѝоченьѝгрязноеѝиѝнаѝнемѝестьѝпятна,ѝслегкаѝувеличьте
дозу.
Выѝможетеѝобратитьсяѝвѝместныеѝорганыѝводоснабжения
иѝузнатьѝстепеньѝжесткостиѝводыѝвѝвашемѝрайоне.

• Рассортируйтеѝбельеѝпоѝтипуѝиѝпоѝданнымѝнаѝярлыках
изделийѝ (см.ѝ частьѝ 5.4:ѝ международныеѝ символы,
обозначающиеѝ способѝ уходаѝ заѝ вещью):ѝ нормальная
стиркаѝ–ѝизделиеѝпригодноѝдляѝинтенсивнойѝстиркиѝи
энергичногоѝотжима;ѝделикатнаяѝстиркаѝозначает,ѝчто
изделиеѝ надоѝ стиратьѝ аккуратноѝ иѝ бережно.ѝ Еслиѝ вы
намереныѝ стиратьѝ бельеѝ вперемешку,ѝ тоѝ выберите
программуѝ иѝ температуру,ѝ подходящуюѝ дляѝ наиболее
уязвимыхѝвещейѝвѝэтойѝпартии.
• Стирайтеѝ белоеѝ иѝ цветноеѝ бельеѝ отдельно.ѝ В
противномѝслучаеѝбелоеѝбельеѝможетѝокраситьсяѝили
статьѝсерым.
• Наѝ новыхѝ изделияхѝ зачастуюѝ бываетѝ слишкомѝ много
красителя.ѝ Лучшеѝ всегоѝ вѝ первыйѝ разѝ простирать
новуюѝ вещьѝ отдельно.ѝ Соблюдайтеѝ рекомендации
«Стиратьѝ отдельно»ѝ иѝ «Стиратьѝ отдельноѝ несколько
раз».
• Опорожнитеѝкарманыѝиѝрасправьтеѝбелье.
• Отрежьтеѝ всеѝ плохоѝ закрепленныеѝ пуговицы,ѝ булавки
иѝ крючки.ѝ Закройтеѝ молнии,ѝ завяжитеѝ завязкиѝ и
ленточкиѝузлом.
• Вывернитеѝ наизнанкуѝ изделия,ѝ состоящиеѝ из
несколькихѝ слоевѝ тканиѝ (спальныеѝ мешки,ѝ анаракиѝ и
т.п.),ѝ цветныеѝ трикотажные,ѝ шерстяныеѝ изделияѝ и
тканиѝсѝаппликациями.
• Стирайтеѝмелкиеѝизделияѝ(носки,ѝколготки,ѝбюстгальтеры
иѝт.п.)ѝвѝспециальнойѝсеткеѝдляѝстирки.
• Сѝ занавескамиѝ следуетѝ обращатьсяѝ особенно
осторожно.ѝ Снимитеѝ крючки;ѝ положитеѝ тюлевые
занавескиѝвѝсеткуѝилиѝмешок.

5.2.ѝЗагрузкаѝвѝзависимостиѝотѝ
типаѝбелья
Количествоѝ белья,ѝ котороеѝ выѝ положитеѝ вѝ барабан,ѝ не
должноѝ превышатьѝ максимальныйѝ объем,ѝ наѝ который
рассчитанаѝмашина.ѝВместимостьѝзависитѝотѝтипаѝбелья.
Еслиѝ бельеѝ оченьѝ грязное,ѝ илиѝ еслиѝ этоѝ махровые
изделия,ѝтоѝследуетѝуменьшитьѝколичествоѝбелья.
Неѝвсеѝматериалыѝимеютѝодинаковыйѝобъемѝиѝодинаковую
способностьѝ кѝ впитываниюѝ воды.ѝ Именноѝ поэтому
существуетѝобщееѝправилоѝзаполненияѝбарабана:
• заполнятьѝ полностью,ѝ ноѝ неѝ утрамбовывая,ѝ при
загрузкеѝ хлопчатобумажногоѝ иѝ льняного,ѝ аѝ также
смешанногоѝбелья.
• заполнятьѝ
наполовинуѝ
дляѝ
обработанных
хлопчатобумажныхѝиѝсинтетическихѝволокон;
• заполнятьѝ примерноѝ наѝ 1/3ѝ приѝ стиркеѝ очень
чувствительныхѝизделий,ѝтакихѝкакѝтюлевыеѝзанавески
иѝшерстяныеѝвещи.
Дляѝ стиркиѝ бельяѝ разныхѝ типовѝ заполняйтеѝ барабан,
ориентируясьѝ наѝ рекомендацииѝ поѝ загрузкеѝ наиболее
деликатныхѝизделий.
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5.4.ѝМеждународныеѝсимволыѝпоѝуходуѝзаѝтекстильнымиѝизделиями
Нормальнаяѝ
стирка
Стиратьѝприѝ
95°C

Стиратьѝприѝ
60°C

Стиратьѝприѝ
40°C

Стиратьѝприѝ
30°C

Деликатнаяѝ
стирка

Отбеливание

Допускаетсяѝотбеливаниеѝсѝхлоромѝ(толькоѝвѝ
холоднойѝводеѝиѝвѝразбавленномѝвиде)

Деликатнаяѝ
ручнаяѝ
стирка

Неѝстирать

Неѝотбеливатьѝсѝхлором

Глажение

Высокаяѝтемператураѝ
(максѝ200°ѝС)

Средняяѝтемператураѝ
(макс.ѝ150°ѝС)

Низкаяѝтемператураѝ
(максѝ100°ѝС)

Неѝгладить

Сухаяѝ
чистка

Сухаяѝчисткаѝ
(всеѝобычныеѝ
растворители)

Сухаяѝчистка
(всеѝрастворители,ѝ
кромеѝтрихлорэтилена)

Сухаяѝчисткаѝ
(толькоѝмасляныеѝ
растворителиѝиѝR113)

Неѝпригоденѝдляѝ
сухойѝчистки

Высокая
температура
Умеренная
температура

Сушка

Сушкаѝвѝ
расправленномѝ
виде

Сушкаѝвѝвисячемѝ
положении

Сушкаѝнаѝ
плечиках
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Допускаетсяѝ
сушкаѝвѝ
барабане

Неѝсушитьѝвѝ
барабане

6.ѝЧИСТКАѝИѝУХОДѝЗАѝ
ПРИБОРОМѝ

6.4.ѝСливнойѝфильтр

Преждеѝ чемѝ приступитьѝ кѝ чисткеѝ машины,ѝ отключите
машинуѝотѝсети,ѝвынувѝееѝвилкуѝизѝрозетки.

Регулярноѝ прочищайтеѝ фильтр,ѝ расположенныйѝ снизу
машины.ѝ Еслиѝ фильтрѝ засорен,ѝ тоѝ загораетсяѝ индикатор
фильтра*.ѝ Вѝ этомѝ случаеѝ фильтрѝ нужноѝ прочистить
немедленно.ѝЕслиѝвыѝстираетеѝвещиѝсѝпушистымѝворсом,
тоѝчиститеѝфильтрѝпослеѝкаждогоѝиспользования.

6.1.ѝОчисткаѝмашиныѝотѝнакипи

• Откройтеѝ дверцуѝ
помощиѝотвертки:

фильтра,ѝ

например,ѝ

при

Еслиѝвыѝиспользуетеѝправильнуюѝдозуѝмоющегоѝсредства,
тоѝобычноѝнеѝвозникаетѝнеобходимостиѝочищатьѝмашину
отѝнакипи.
Ноѝ еслиѝ такаяѝ необходимостьѝ возникла,ѝ воспользуйтесь
специальнымѝ
неѝ
коррозийнымѝ
средством,
предназначеннымѝ дляѝ стиральныхѝ машин,ѝ которое
продаетсяѝвѝмагазинах.ѝСоблюдайтеѝдозировкуѝиѝчастоту
проведенияѝоперацииѝочищенияѝотѝнакипи,ѝуказанныеѝна
упаковке.
• Слейтеѝостаткиѝводы:

6.2.ѝПоверхностьѝприбора

Подставьтеѝ подѝ сливѝ лоток.
Повернитеѝ
крышкуѝ
против
часовойѝ стрелки,ѝ покаѝ онаѝ не
окажетсяѝ
вѝ
вертикальном
положении,ѝ
чтобыѝ
слить
оставшуюсяѝводу.

Внешнююѝ поверхностьѝ стиральнойѝ машиныѝ вымойте
теплойѝ водойѝ сѝ мягкимѝ моющимѝ средством.ѝ Никогдаѝ не
следуетѝ использоватьѝ спирт,ѝ растворителиѝ иѝ тому
подобныеѝвещества.

6.3.ѝДозаторѝмоющегоѝсредства
Демонтаж:

• Выньтеѝфильтр:
Нажмитеѝ наѝ зажимыѝ поѝ бокам
дозатораѝиѝпотянитеѝегоѝвверх.

Полностьюѝ отвинтитеѝ крышкуѝ и
выньтеѝфильтрѝнаружу.ѝПромойте
фильтрѝ подѝ струейѝ воды.ѝ Затем
вставьтеѝ
фильтрѝ
назадѝ
и
завинтитеѝ крышкуѝ поѝ часовой
стрелке.

Теперьѝ выѝ можетеѝ промыть
дозаторѝ подѝ струейѝ водыѝ щеткой
илиѝ скрученнымѝ кускомѝ ткани.
Проверьте,ѝ неѝ засорилисьѝ ли
сифоныѝ
наѝ
заднейѝ
части
дозатора.

Послеѝ прочисткиѝ фильтраѝ закройтеѝ егоѝ дверцу.ѝ По
соображениямѝ безопасностиѝ дверцаѝ фильтраѝ должна
бытьѝзакрытаѝвоѝвремяѝработыѝприбора.

Установкаѝнаѝместо:
Вставляйтеѝ дозаторѝ вѝ крепления,
покаѝонѝнеѝзащелкнетсяѝвѝних.

*ѝвѝзависимостиѝотѝмодели
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7.ѝПРОБЛЕМЫѝСѝРАБОТОЙѝМАШИНЫ
Вѝ процессеѝ производстваѝ машинаѝ прошлаѝ множествоѝ тестов.ѝ Еслиѝ темѝ неѝ менееѝ возниклиѝ проблемыѝ сѝ работой
машины,ѝвнимательноѝпрочитайтеѝданныйѝраздел,ѝпреждеѝчемѝобратитьсяѝвѝавторизованныйѝсервисныйѝцентр.ѝ
Симптомы

Причина

Машинаѝ неѝ включаетсяѝ илиѝ неѝ заполняется
водой:

• Машинаѝ неправильноѝ подключена,ѝ нетѝ контактаѝ в
электрическомѝподключении;
• Крышкаѝстиральнойѝмашиныѝиѝстворкиѝбарабанаѝнеплотно
закрыты;
• Выѝнеѝзапустилиѝвыбраннуюѝпрограмму;
• Отключеноѝэлектричество;
• Водопроводѝнеѝподключен;
• Кранѝподачиѝводыѝзакрыт;
• Отверстиеѝдляѝподачиѝѝводыѝзаблокировано.

Машинаѝ заполняетсяѝ водойѝ иѝ тутѝ жеѝ сливает
воду:

• Сливнойѝ шлангѝ укрепленѝ слишкомѝ низкоѝ (см.ѝ разделѝ по
установке).

Машинаѝнеѝотжимаетѝилиѝнеѝсливаетѝводу:

• Сливнойѝшлангѝзасорилсяѝилиѝперекрутился;
• Сливнойѝфильтрѝзасорился;
• Сработалоѝ
предохранительноеѝ
устройствоѝ
антидисбаланса;ѝбельеѝплохоѝраспределеноѝвѝбарабане;
• Выѝвыбралиѝпрограммуѝ«Слив»ѝилиѝопциюѝ«Ночнаяѝтишина
плюс»;
• Сливнойѝшлангѝрасположенѝнаѝнеправильнойѝвысоте.

Водаѝнаѝполуѝвокругѝстиральнойѝмашины:

• Из-заѝ избыткаѝ моющегоѝ средстваѝ возниклоѝ многоѝ пены,
котораяѝперелиласьѝчерезѝкрай;
• Моющееѝ средствоѝ неѝ годитсяѝ дляѝ стиркиѝ вѝ стиральной
машине-автомате;
• Сливнойѝшлангѝподвешенѝнеправильно;
• Сливнойѝфильтрѝнеѝбылѝустановленѝнаѝместо;
• Протекаетѝшлангѝподачиѝводы.

Неудовлетворительныеѝрезультатыѝстирки:

•
•
•
•

Машинаѝвибрируетѝилиѝиздаетѝшум:

• Неѝ всеѝ транспортировочныеѝ деталиѝ былиѝ удаленыѝ из
машиныѝ(см.ѝразделѝоѝраспаковке);
• Машинаѝнеѝвыровненаѝиѝножкиѝнеѝзаблокированы;
• Машинаѝстоитѝслишкомѝблизкоѝкѝстенеѝилиѝмебели;
• Бельеѝплохоѝраспределеноѝвѝбарабане;
• Бельяѝслишкомѝмало.

Слишкомѝдлинныйѝциклѝстирки:

• Заблокированоѝотверстиеѝдляѝподачиѝводы;
• Произошелѝ сбойѝ вѝ подачеѝ питанияѝ илиѝ водаѝ была
отключена;
• Сработалоѝтемпературноеѝпредохранительноеѝустройство
мотора;
• Температураѝ подаваемойѝ вѝ машинуѝ водыѝ ниже,ѝ чем
обычно;
• Сработалаѝпредохранительнаяѝсистемаѝконтроляѝналичия
пеныѝ (слишкомѝ многоѝ порошка),ѝ иѝ стиральнаяѝ машина
удалялаѝпену;
• Сработалоѝ
предохранительноеѝ
устройствоѝ
антидисбаланса,ѝ былаѝ проведенаѝ дополнительнаяѝ фазаѝ для
болееѝравномерногоѝраспределенияѝбельяѝвѝбарабане.

Машинаѝостанавливаетсяѝвѝтечениеѝцикла:

• Неисправностьѝвѝводопроводеѝилиѝэлектросети;
• Выѝвыбралиѝопциюѝ«Остановкаѝсѝводойѝвѝбарабане».

Воѝвремяѝциклаѝстиркиѝкрышкаѝнеѝоткрывается:

• Неѝгоритѝиндикаторѝ«Немедленноеѝоткрывание».

Вѝ концеѝ циклаѝ индикатор**ѝ «Позиционирование
барабана»*ѝнеѝгорит:

• Барабанѝ неѝ смогѝ принятьѝ нужноеѝ положениеѝ из-за
сильногоѝдисбалансаѝбелья;ѝповернитеѝбарабанѝвручную.

Индикатор**ѝ“Конец”*ѝмигаетѝ4ѝраза***:

• Крышкаѝплохоѝзакрыта.

Моющееѝсредствоѝнеѝгодитсяѝдляѝмашиннойѝстирки;
Выѝзагружаетеѝсразуѝслишкомѝмногоѝбельяѝвѝбарабан;
Былаѝвыбранаѝнеподходящаяѝпрограмма;
Недостаточноѝмоющегоѝсредства.
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Симптомы

Причина

Индикатор**ѝ“Конец”*ѝмигаетѝ2ѝраза***

• Сливнойѝфильтрѝзасорился;
• Сливнойѝшлангѝзасорилсяѝилиѝперекрутился;
• Сливнойѝ шлангѝ закрепленѝ слишкомѝ высокоѝ (см.ѝ главу
“Установка”);
• Сливнойѝнасосѝзасорился;
• Сливнойѝсифонѝзасорен.

Индикатор**ѝ“Конец”*ѝмигаетѝ1ѝраз***

• Кранѝподачиѝводыѝзакрыт;
• Нетѝводыѝвѝводопроводе.

СветодиодѝКонецѝмигаетѝдесятикратно**

• Створкиѝдверцыѝбарабанаѝоткрыты

Приѝ
заполненииѝ
ополаскивательѝ
или
отбеливательѝ выливаетсяѝ черезѝ отверстиеѝ для
сливаѝизлишков*:

• Выѝналилиѝслишкомѝмного;
• Сифоныѝ вѝ заднейѝ частиѝ дозатораѝ моющихѝ средств
засорились.

*вѝзависимостиѝотѝмодели
**Поѝвозможностиѝустранитеѝпричиныѝнеисправности,ѝаѝзатемѝнажмитеѝкнопкуѝ“Старт/Пауза”,ѝчтобыѝвновь
запуститьѝпрерваннуюѝпрограмму.

***Вѝзависимостиѝотѝмоделиѝмогутѝбытьѝактивированыѝнекоторыеѝакустическиеѝсигналы

8.ѝПОСЛЕПРОДАЖНОЕѝОБСЛУЖИВАНИЕ
Еслиѝ выѝ выявилиѝ какие-либоѝ неполадкиѝ вѝ работеѝ прибора,ѝ обратитесьѝ кѝ разделуѝ «Возможныеѝ неполадки».ѝ Если,
несмотряѝ наѝ всеѝ проверки,ѝ необходимѝ ремонтѝ прибора,ѝ обратитесьѝ вѝ авторизованныйѝ изготовителемѝ сервисный
центрѝ(см.ѝотдельныйѝсписокѝсервисныхѝцентров).ѝ
Приѝремонтеѝприбораѝтребуйтеѝустановкиѝоригинальныхѝзапасныхѝчастей,ѝрекомендованныхѝизготовителем.ѝѝ

Табличкаѝсѝтехническимиѝданнымиѝ
Обращаясьѝвѝсервисныйѝцентр,ѝукажитеѝмодель,ѝпродуктовыйѝномерѝиѝсерийныйѝномерѝприбора.ѝЭтаѝинформация
указанаѝнаѝвнутреннейѝсторонеѝкрышкиѝфильтраѝиѝвѝтабличкеѝсѝтехническимиѝданными,ѝрасположеннойѝнаѝзадней
панелиѝприбора.ѝ
Модель:ѝ .......................................................
Продуктовыйѝномер: .....................................
Серийныйѝномер:ѝ.........................................
Датаѝпокупки:................................................

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕѝИѝЗАПАСНЫЕѝЧАСТИ
Заѝтехобслуживаниемѝиѝзапчастямиѝобращайтесьѝвѝуполномоченнуюѝнаѝтехобслуживаниеѝфирму.

Гарантия
Условияѝгарантииѝизложеныѝвѝгарантийномѝсвидетельстве

Сервисноеѝобслуживаниеѝиѝзапчасти
Обратитесьѝкѝнашемуѝконтрольномуѝспискуѝизѝразделаѝ “Еслиѝѝмашинаѝнеѝработает”ѝиѝубедитесьѝвѝтом,ѝчтоѝВыѝне
можетеѝ устранитьѝ неисправностьѝ сами.Еслиѝ Выѝ обращаетесьѝ заѝ помощью,ѝ чтобыѝ решитьѝ однуѝ изѝ проблем,
указанныхѝвѝэтомѝсписке,ѝвам,ѝвозможно,ѝпридетсяѝсамимѝоплатитьѝсвязаннуюѝсѝремонтомѝработу.
Этоѝположениеѝверноѝтакжеѝиѝвѝтомѝслучае,ѝеслиѝВыѝиспользовалиѝмашинуѝвѝцелях,ѝнаѝкоторыеѝонаѝнеѝрассчитана.
КогдаѝВыѝѝделаетеѝзаказѝнаѝтехобслуживаниеѝилиѝзапчасти,ѝВыѝдолжныѝсообщитьѝсерийныйѝномерѝизделияѝиѝмодель
машины.ѝЭтаѝинформацияѝуказанаѝнаѝтабличкеѝсѝтехническимиѝданными.
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B.ѝДЛЯѝУСТАНОВЩИКА
1.ѝПредупреждение
• Еслиѝэлектрическаяѝсетьѝвѝвашемѝдомеѝтребуетѝкакихлибоѝ модификацийѝ дляѝ подключенияѝ стиральной
машины,ѝвызовитеѝквалифицированногоѝэлектрика.
• Передѝ
подключениемѝ
машиныѝ
внимательно
прочитайтеѝглавуѝ«Электрическоеѝподключение».
• Приѝустановкеѝмашиныѝследитеѝзаѝтем,ѝчтобыѝмашина
неѝстоялаѝнаѝкабелеѝпитания.
• Приѝ установкеѝ машиныѝ наѝ коверѝ удостоверьтесь,ѝ что
коверѝ неѝ закрываетѝ вентиляционныеѝ отверстияѝ внизу
стиральнойѝмашины.
• Заменаѝ кабеляѝ питанияѝ производитсяѝ только
представителямиѝ авторизованногоѝ изготовителем
сервисногоѝцентра.
• Изготовительѝ машиныѝ неѝ несетѝ ответственностиѝ за
повреждения,ѝ возникшиеѝ из-заѝ неправильной
установки.

• Стиральнаяѝ машинаѝ тяжелая.ѝ Будьтеѝ осторожныѝ при
ееѝпередвижении.
• Передѝначаломѝиспользованияѝудалитеѝсоѝстиральной
машиныѝ упаковкуѝ иѝ извлекитеѝ транспортировочные
крепления.ѝ Еслиѝ выѝ неѝ удалитеѝ изѝ машиныѝ все
транспортировочныеѝ приспособления,ѝ тоѝ можете
повредитьѝ самуѝ машинуѝ иѝ стоящуюѝ поблизости
мебель.ѝ
Когдаѝ
выѝ
удаляетеѝ
изѝ
машины
транспортировочныеѝ крепления,ѝ машинаѝ ниѝ вѝ коем
случаеѝнеѝдолжнаѝбытьѝвключенаѝвѝрозетку.
• Толькоѝ квалифицированныйѝ водопроводчикѝ должен
выполнятьѝ работыѝ поѝ доведениюѝ водопроводных
коммуникацийѝ вѝ вашемѝ доме,ѝ необходимомуѝ для
установкиѝстиральнойѝмашины.
• Машинаѝ должнаѝ бытьѝ подключенаѝ кѝ розеткеѝ с
заземлениемѝпоѝвсемѝправилам.

2.ѝТехническиеѝхарактеристики
Размеры

Высота
Ширина
Глубина

850ѝмм
400ѝмм
600ѝмм

Напряжение/ѝчастота
Мощностьѝподключения
Давлениеѝводы

230ѝВ/ѝ50ѝГц
2300ѝВт
Минимум
Максимум

Подключениеѝкѝводопроводу

0,05ѝМПаѝ(0,5ѝбар)
0,8ѝМПаѝ(8ѝбар)
Типѝ20х27

макс.ѝзагрузка

5,5ѝкг

Даннаяѝ стиральнаяѝ машинаѝ соответствуетѝ директивамѝ СЕЕѝ 89-336ѝ оѝ подавлении
радиоэлектрическихѝпомехѝиѝдирективеѝСЕЕѝ73-23ѝпоѝэлектрическойѝбезопасности.
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3.ѝУСТАНОВКА

Еслиѝ выѝ хотите,ѝ чтобыѝ машина
стоялаѝ вровеньѝ сѝ соседней
мебелью,ѝ выѝ можетеѝ отрезать
креплениеѝ дляѝ шланговѝ сзади
машины.ѝ Оставьтеѝ наѝ местеѝ две
боковыеѝзаглушки.

3.1.ѝРаспаковка
Упаковочныеѝ деталиѝ используютсяѝ для
предохраненияѝ
внутреннихѝ
частей
стиральнойѝ машиныѝ воѝ времяѝ перевозки.
Передѝ началомѝ использованияѝ упаковку
следуетѝснять.

3.2.ѝРасположение

Снимитеѝ сѝ машиныѝ всюѝ упаковку.
Наклонитеѝ машинуѝ наѝ бок,ѝ выньте
упаковкуѝ
из-подѝ
мотораѝ
и
поставьтеѝмашинуѝвертикально.

Установитеѝстиральнуюѝмашинуѝнаѝровныйѝтвердыйѝполѝв
хорошоѝ вентилируемомѝ помещении.ѝ Машинаѝ неѝ должна
касатьсяѝстенѝилиѝмебели.

3.3.ѝПередвижениеѝстиральнойѝ
машины
Еслиѝ выѝ хотитеѝ переставить
стиральнуюѝмашину,ѝподнимитеѝее
наѝколесикиѝ–ѝдляѝэтогоѝповерните
рычагѝвнизуѝмашиныѝвлево.ѝПосле
того,ѝ
какѝ
машинаѝ
будет
установленаѝ наѝ нужноеѝ место,
установитеѝ рычагѝ вѝ исходное
положение.

Наклонитеѝ
машинуѝ
назад,
повернитеѝееѝнаѝодномѝизѝееѝуглов
наѝ четвертьѝ оборотаѝ иѝ выньте
транспортировочноеѝоснование.

Откройтеѝ крышкуѝ стиральной
машиныѝиѝвыньтеѝприспособления,
предотвращающиеѝ
вращение
барабана,ѝ
иѝ
пластиковую
прокладку.ѝЗакройтеѝкрышку.

3.4.ѝВыравнивание
Качественноѝ выровненнаяѝ машинаѝ будетѝ меньше
вибрировать,ѝшуметьѝиѝдвигатьсяѝвоѝвремяѝработы.
Выровняйтеѝ положениеѝ машины,
регулируяѝслишкомѝкороткуюѝножку.
Выкрутитеѝвместеѝоснованиеѝножки
иѝ блокировочноеѝ кольцоѝ (при
необходимостиѝ
поднимите
стиральнуюѝмашину).

Гаечнымѝключомѝнаѝ10ѝммѝудалите
дваѝвинтаѝиѝдвеѝшпилькиѝсѝзадней
панелиѝмашины.

Когдаѝ машинаѝ приметѝ устойчивое
положение,ѝ завинтитеѝ доѝ упора
блокировочноеѝ кольцо,ѝ удерживая
основаниеѝножкиѝнаѝполу.

Теперьѝ выѝ видитеѝ отверстия,
которыеѝ
нужноѝ
закрыть
прилагаемымиѝ заглушками;ѝ не
забудьтеѝ загнутьѝ иѝ вставить
центральныеѝколпачки.

3.5.ѝПодачаѝводы
Пожалуйста,ѝ установитеѝ шлангѝ подачиѝ водыѝ наѝ задней
панелиѝВашейѝстиральнойѝмашины:

Убедитесьѝвѝтом,ѝчтоѝвыѝвынулиѝвсе
указанныеѝ частиѝ изѝ стиральной
машины.ѝ Сохранитеѝ этиѝ деталиѝ на
случайѝ последующейѝ перевозки
машины.

Установитеѝ
прокладкуѝ
в
отверстие,ѝ находящееѝ снизуѝ на
заднейѝ
панелиѝ
стиральной
машины.

-

- Прикрутитеѝ крепежѝ наливного
шланга,ѝкакѝпоказаноѝнаѝрис.ѝ2ѝиѝ3.
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- Навинтитеѝсоединительнуюѝдетальѝ
шлангаѝподачиѝводыѝнаѝ
водопроводныйѝкран,ѝубедитесь,ѝчтоѝ
прокладкаѝустановленаѝправильно.
- Откройтеѝводопроводныйѝкран.

Наливнойѝ шлангѝ ниѝ вѝ коемѝ случаеѝ нельзяѝ надставлять.
Еслиѝонѝслишкомѝкороткий,ѝобратитесьѝвѝавторизованный
сервисныйѝцентр.

3.6.ѝСлив
- Закрепитеѝ держательѝ шлангаѝ на
сливномѝшланге

- Конецѝ сливногоѝ шлангаѝ должен
бытьѝвставленѝвнутрьѝсливнойѝтрубы
(илиѝпомещенѝвѝраковину)ѝнаѝвысоте
70-100ѝ см.ѝ Убедитесьѝ вѝ том,ѝ что
шлангѝзакрепленѝнадежно.

Выѝдолжныѝобеспечитьѝзаборѝвоздухаѝнаѝконцеѝсливного
шланга,ѝ чтобыѝ избежатьѝ засасыванияѝ водыѝ вѝ обратном
направлении.
Важно: сливнойѝ шлангѝ ниѝ вѝ коемѝ случаеѝ нельзя
надставлять.ѝ Еслиѝ онѝ слишкомѝ короткий,ѝ обратитесьѝ в
авторизованныйѝсервисныйѝцентр.

3.7.ѝЭлектрическоеѝподключение
Машинаѝ должнаѝ бытьѝ подключенаѝ кѝ однофазнойѝ сетиѝ с
номинальнымѝнапряжениемѝ220-230ѝВ.
Проверьтеѝноминалѝпредохранителяѝвѝцепиѝподключения:
10Аѝприѝ230ѝВ.
Машинуѝ ниѝ вѝ коемѝ случаеѝ нельзяѝ подключатьѝ через
удлинительѝилиѝпереходник.
Убедитесьѝ вѝ том,ѝ чтоѝ заземлениеѝ выполненоѝ в
соответствииѝсѝдействующимиѝправилами.
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A.ѝДЛЯѝКОРИСТУВАЧА
1.ѝЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Зберігайтеѝцюѝінструкціюѝпорядѝізѝсвоєюѝпральноюѝмашиною.ѝЯкщоѝвиѝпродаєтеѝсвоюѝпральнуѝмашинуѝабоѝвіддаєте
її,ѝподбайтеѝпроѝте,ѝщобѝінструкціяѝбулаѝприѝній.ѝЗавдякиѝцьомуѝновийѝкористувачѝдізнається,ѝякѝпрацюєѝцяѝпральна
машинаѝіѝпрочитаєѝвідповідніѝзастереження.
Ціѝ застереженняѝ написаніѝ дляѝ вашоїѝ безпекиѝ іѝ безпекиѝ інших.ѝ Будьѝ ласка,ѝ уважноѝ прочитайтеѝ ці
зауваження,ѝпершѝніжѝвстановлюватиѝсвоюѝпральнуѝмашинуѝіѝкористуватисяѝнею.ѝДякуємоѝвамѝзаѝувагу.
• Виключітьѝ
пральнуѝ
машину,ѝ
встановивши
перемикачѝ програмѝ уѝ положенняѝ "Викл."*ѝ або
1.1.ѝВикористання
натиснітьѝкнопкуѝ"Вкл./Викл."*.
• Одержавшиѝ пральнуѝ машину,ѝ відразуѝ їїѝ розпакуйте
• Виймітьѝвилкуѝпральноїѝмашиниѝзѝрозетки.
абоѝпопросітьѝїїѝрозпакувати.ѝПеревіртеѝїїѝзагальний
• Зновуѝ під'єднайтеѝ шлангѝ подачіѝ водиѝ іѝ встановіть
вигляд.ѝПисьмовоѝзанотуйтеѝбудь-якіѝзауваженняѝна
зливнийѝшланг.
бланкуѝдоставкиѝіѝзалиштеѝуѝсебеѝкопію.
• Вашаѝ
пральнаѝ
машинаѝ
призначенаѝ
для
Уѝ такийѝ спосібѝ вода,ѝ щоѝ залишиласяѝ вѝ шлангах,ѝ буде
користуванняѝ дорослими.ѝ Подбайтеѝ проѝ те,ѝ щоб
видалена,ѝщоѝдозволитьѝзапобігтиѝутвореннюѝінеюѝабо
дітиѝнеѝчіпалиѝїїѝіѝнеѝгралисяѝнею.
криги,ѝщоѝмоглоѝбѝпошкодитиѝмашину.
• Неѝ змінюйтеѝ іѝ неѝ намагайтесяѝ змінити
Наступногоѝ разу,ѝ колиѝ виѝ захочетеѝ скористатися
характеристикиѝцієїѝпральноїѝмашини.ѝЦеѝможеѝбути
пральноюѝмашиною,ѝпереконайтеся,ѝщоѝтемператураѝв
небезпечнимѝдляѝвас.
приміщені,ѝдеѝвонаѝпрацюватиме,ѝєѝплюсовою.
• Вашаѝпральнаѝмашинаѝпризначенаѝдляѝнормального
використанняѝ
уѝ
домашніхѝ
умовах.ѝ
Не
1.3.ѝУтилізація
використовуйтеѝїїѝдляѝкомерційнихѝчиѝпромислових
цілей,ѝ аѝ такожѝ неѝ заѝ призначенням.ѝ Вона
Усіѝ матеріали,ѝ наѝ якихѝ стоїтьѝ символѝ
,ѝ підлягають
призначенаѝдля:ѝпрання,ѝполоканняѝтаѝвіджиму.
переробціѝ іѝ використаннюѝ якѝ вториннаѝ сировина.ѝ Для
• Щоразуѝ післяѝ використанняѝ пральноїѝ машини
забезпеченняѝ переробкиѝ цихѝ матеріалівѝ утилізуйтеѝ їх
виймайтеѝ вилкуѝ зѝ розеткиѝ іѝ перекривайтеѝ кран,
черезѝпунктиѝприйомуѝвторинноїѝсировиниѝ(довідайтеся
черезѝякийѝдоѝнеїѝнадходитьѝвода.
проѝїхѝмісцезнаходженняѝуѝмісцевихѝорганах).
• Перітьѝ лишеѝ тіѝ речі,ѝ якіѝ можнаѝ пратиѝ вѝ пральних
Колиѝ виѝ здаватиметеѝ машинуѝ вѝ пунктѝ прийому
машинах.ѝ Ознайомтесяѝ зѝ вказівкамиѝ щодоѝ догляду
вторинноїѝ сировини,ѝ подбайтеѝ проѝ те,ѝ щобѝ усе,ѝ що
наѝетикетці,ѝякуѝмаєѝкоженѝвиріб.
можеѝявлятиѝнебезпеку,ѝбулоѝвиведенеѝзѝладу;ѝвідріжте
• Неѝперітьѝуѝмашиніѝбілизнуѝзѝкісточкамиѝабоѝбудь-які
відѝнеїѝкабельѝживлення.
непідрубленіѝматеріалиѝчиѝзношенуѝбілизну.
Цейѝ
ѝ символѝ наѝ виробіѝ абоѝ наѝ йогоѝ упаковці
• Щоразуѝпередѝпраннямѝнеѝзабувайтеѝзвільнятиѝодяг
позначає,ѝ
щоѝ зѝ нимѝ неѝ можнаѝ поводитися,ѝ якѝ із
відѝ монет,ѝ англійськихѝ булавок,ѝ брошок,ѝ шурупів
побутовимѝ сміттям.ѝ Замістьѝ цьогоѝ йогоѝ необхідно
тощо.ѝВониѝможутьѝістотноюѝміроюѝпошкодитиѝвашу
повернутиѝдоѝвідповідногоѝпунктуѝзборуѝдляѝпереробки
білизнуѝпідѝчасѝпрання.
електричногоѝтаѝелектронногоѝобладнання.
• Неѝ кладітьѝ уѝ пральнуѝ машинуѝ речі,ѝ якщоѝ ви
Забезпечуючиѝ належнуѝ переробкуѝ цьогоѝ виробу,ѝ Ви
видалялиѝ зѝ нихѝ плямиѝ заѝ допомогоюѝ розчинника,
допомагаєтеѝпопередитиѝпотенційніѝнегативніѝнаслідки
спирту,ѝ трихлоретиленуѝ тощо.ѝ Якщоѝ вамѝ довелося
дляѝ навколишньогоѝ середовищаѝ таѝ здоров’яѝ людини,
застосуватиѝ ціѝ засобиѝ дляѝ виведенняѝ плям,ѝ перш
якіѝ
моглиѝ биѝ виникнутиѝ заѝ умовѝ неналежного
ніжѝ кластиѝ речіѝ вѝ барабан,ѝ зачекайте,ѝ покиѝ вони
позбавленняѝвідѝцьогоѝвиробу.
випаруються.
Щобѝ отриматиѝ детальнішуѝ інформаціюѝ стосовно
• Зберітьѝусіѝмаленькіѝречіѝ(шкарпетки,ѝпоясиѝтощо)ѝу
переробкиѝцьогоѝвиробу,ѝзвернітьсяѝдоѝсвогоѝмісцевого
невеличкийѝполотнянийѝмішечокѝабоѝнаволочку.
офісу,ѝВашоїѝслужбиѝутилізаціїѝабоѝдоѝмагазина,ѝдеѝВи
• Застосовуйтеѝ необхіднуѝ кількістьѝ миючихѝ засобів,
придбалиѝцейѝвиріб.
згідноѝ зѝ інструкціями,ѝ наведенимиѝ уѝ розділі
“Дозуванняѝмиючихѝзасобів”.
• Завждиѝвиймайтеѝвилкуѝпральноїѝмашиниѝзѝрозетки,
першѝніжѝчиститиѝабоѝремонтуватиѝїї.

1.4.ѝЗахистѝдовкілля
Дляѝекономіїѝводиѝйѝелектроенегрії,ѝщо,ѝвѝсвоюѝчергу,
сприяєѝ охороніѝ довкілля,ѝ рекомендуємоѝ вам
дотимуватисяѝінструкцій,ѝвикладенихѝуѝцьомуѝрозділіѝ:
• Поѝ можливостіѝ неѝ перітьѝ невеликимиѝ партіями,ѝ а
завантажуйтеѝ машинуѝ повністюѝ (однакѝ уникайте
надмірногоѝзавантаженняѝбарабана).
• Функціїѝ "Попереднєѝ прання"ѝ іѝ "Замочування"
застосовуйте,ѝ лишеѝ колиѝ требаѝ випратиѝ дуже
сильноѝзабрудненуѝбілизну.
• Добирайтеѝдозуѝпорошкуѝзѝурахуваннямѝжорсткості
водиѝ (див.ѝ розділѝ «Дозуванняѝ миючихѝ засобів»),
кількостіѝтаѝзабрудненостіѝбілизни.

1.2.ѝЗапобіжніѝзаходиѝнаѝвипадокѝ
морозу
Якщоѝвашаѝпральнаѝмашинаѝможеѝопинитисяѝвѝумовах
мінусовоїѝтемператури,ѝнеобхідноѝвжитиѝтакихѝзаходівѝ:
• Перекрийтеѝ кранѝ іѝ від'єднайтеѝ шланг,ѝ черезѝ який
подаєтьсяѝвода.
• Покладітьѝ кінецьѝ цьогоѝ шлангаѝ іѝ зливнийѝ шлангѝ у
ємністьѝнаѝпідлозі.
• Увімкнітьѝ програмуѝ «Злив»ѝ іѝ дайтеѝ їйѝ попрацювати
доѝповногоѝзавершення.

*залежноѝвідѝмоделі
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2.ѝОПИСѝПРАЛЬНОЇѝМАШИНИ
1
2
1ѝ-ѝПанельѝуправління
2ѝ-ѝРучкаѝдляѝвідкриванняѝкришки
3ѝ-ѝНіжки,ѝвисотаѝякихѝрегулюється
4ѝ-ѝДверцятаѝфільтра
5ѝ-ѝРичагѝдляѝпересуванняѝпральноїѝмашини
4

5

3

2.1.ѝДозаторѝмиючихѝзасобів
Символи
2

1

3

1ѝ-ѝпопереднєѝпранняѝ

3ѝ-ѝпом'якшувачѝ
(неѝзаливайтеѝвищеѝвідміткиѝ"МАХ")

2ѝ-ѝпранняѝ

4ѝ-ѝотвірѝдляѝвиливанняѝпом'якшувача
(увипадкуѝперевищенняѝдози)

4

2.2.ѝПанельѝуправління
1ѝ-ѝКнопкаѝ«Попереднєѝпранняѝ/
ѝѝѝѝѝПрискоренеѝпрання»
2ѝ-ѝКнопкаѝ«Полегшенняѝпрасування»
3ѝ-ѝКнопкаѝ«Полоканняѝплюс»
4ѝ-ѝКнопкаѝ«Виведенняѝплям»

1

2

3

4

5

5ѝ-ѝКнопкаѝ«Старт/Пауза»
6ѝ-ѝІндикаториѝетапівѝпрограмиѝта
ѝѝѝѝѝінформаційніѝіндикатори
7ѝ-ѝВибірѝшвидкостіѝвіджиму
8ѝ-ѝВибірѝпрограми

6

7

Представленаѝмодельѝ:ѝZWTѝ3125
ZWTѝ3125ѝмакс.ѝшвидкістьѝвіджимуѝ:ѝ1200ѝоб./хв.
ZWTѝ3105ѝмакс.ѝшвидкістьѝвіджимуѝ:ѝ1000ѝоб./хв.
ZWTѝ385ѝмакс.ѝшвидкістьѝвіджимуѝ:ѝ800ѝоб./хв.
18
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3.ѝЯКѝПРАТИѝ?

Встановітьѝ
перемикач
програмѝ наѝ обрану
програму;ѝ ѝ підсвітяться
індикаториѝ фаз,ѝ зѝ яких
складаєтьсяѝ
дана
програма.

Першѝ ніжѝ пратиѝ першийѝ разѝ миѝ рекомендуємо
вамѝ зробитиѝ попереднєѝ пранняѝ приѝ 90°Cѝ з
миючимѝ засобом,ѝ алеѝ безѝ білизниѝ для
прочищення.

3.1.ѝЗавантаженняѝбілизни

ѝ=ѝСтоп

• Відкрийтеѝкришкуѝмашини.
• Відкрийтеѝ барабан,ѝ натиснувшиѝ наѝ кнопкуѝ А;
стулкиѝбарабанаѝавтоматичноѝрозкриються.
• Покладітьѝ білизну,ѝ закрийтеѝ барабанѝ і
закрийтеѝпральнуѝмашину.

A

3.4.ѝВибірѝшвидкостіѝвіджиму
Оберітьѝ швидкістьѝ віджиму
абоѝ встановітьѝ перемикачѝ у
позиціюѝ «Нічнийѝ цикл»*ѝ чи
«Злив»*,ѝ залежноѝ відѝ типу
білизни,ѝ вогкості,ѝ якуѝ ви
хочетеѝ
одержатиѝ
по
завершенніѝ циклу,ѝ аѝ також
того,ѝ якіѝ уѝ васѝ єѝ можливості
дляѝсушінняѝбілизни.

Застереженняѝ :ѝ першѝ ніж
закритиѝ кришкуѝ пральної
машини,ѝпереконайтесяѝв
тому,ѝ
щоѝ
кришка
барабанаѝ
закрита
належнимѝчиномѝ:
•стулкиѝ
барабана
зафіксовані,
•кнопкаѝ блокуванняѝ (А)

Ручкаѝ показуєѝ можливіѝ варіантиѝ швидкостіѝ для
програмѝ пранняѝ виробівѝ ізѝ бавовни.ѝ Дляѝ циклів
пранняѝ виробівѝ ізѝ синтетичнихѝ волокон,
делікатнихѝ виробівѝ таѝ виробівѝ ізѝ вовниѝ ці
швидкостіѝбудутьѝменшими.
Нічнийѝ циклѝ
ѝ :ѝ Цейѝ режимѝ дозволяєѝ знизити
шумѝ підѝ часѝ роботиѝ пральноїѝ машини,ѝ приѝ чому
продуктивністьѝ їїѝ роботиѝ неѝ погіршується.
Завдякиѝ цьомуѝ виѝ можетеѝ користуватисяѝ своєю
машиноюѝ вночі,ѝ іѝ шумѝ неѝ заважатимеѝ вам.ѝ При
виборіѝцьогоѝрежимуѝциклѝвіджимуѝнеѝвмикається,
іѝ водаѝ залишаєтьсяѝ вѝ машині,ѝ щоѝ запобігає
зминаннюѝбілизни,ѝякеѝспостерігається,ѝякщоѝїїѝне
виймаютьѝ зѝ барабануѝ відразуѝ поѝ завершенні
прання.

відтиснулася.
Електроннаѝ системаѝ дозволяєѝ барабануѝ по
завершенніѝ циклуѝ підніматися.ѝ Цяѝ система
полегшуєѝзавантаженняѝіѝвийманняѝбілизни.ѝЯкщо
відсутністьѝ рівновагиѝ порушуєѝ функціонування,
повернітьѝбарабанѝуручну.

3.2.ѝДозуванняѝмиючихѝзасобів
Розробникиѝвашоїѝпральноїѝмашиниѝподбалиѝпро
те,ѝ щобѝ вонаѝ споживалаѝ мінімумѝ водиѝ іѝ миючих
засобів,ѝ томуѝ виѝ можетеѝ зменшитиѝ дозу,
рекомендовануѝвиробникамиѝмиючихѝзасобів.
Насиптеѝпральнийѝпорошокѝуѝвідділенняѝдозатора
миючихѝзасобівѝдляѝосновногоѝпранняѝ ,ѝаѝякщо
виѝобралиѝваріантѝзѝпопереднімѝпранням,ѝтоѝйѝу
відділенняѝ дляѝ попередньогоѝ пранняѝ
.ѝ За
бажання,ѝзалийтеѝпом'якшувачѝдоѝвідділенняѝ .
Якщоѝ виѝ використовуєтеѝ миючийѝ засібѝ іншого
типу,ѝ тоѝ звернітьсяѝ доѝ розділуѝ «Миючіѝ засобиѝ і
добавки».

3.5.ѝВибірѝдодатковихѝфункцій
Додатковіѝ функціїѝ вибираютьсяѝ післяѝ вибору
програмиѝ пранняѝ іѝ доѝ того,ѝ якѝ будеѝ натиснена
кнопкаѝ"Старт/Пауза"ѝ .

3.3.ѝВибірѝпрограми
Таблицяѝ програмѝ підкажеѝ вам,ѝ якаѝ програма
найбільшеѝпідходитьѝдляѝбілизниѝтогоѝтипу,ѝякий
виѝплануєтеѝпратиѝ(див.ѝ§ѝ4).ѝ

Натиснітьѝ потрібнуѝ кнопкуѝ (кнопки);ѝ відповідні
індикаториѝ підсвітяться.ѝ ѝ Приѝ повторному
натисканніѝ кнопкиѝ підсвіткаѝ вимкнеться.ѝ ѝ Якщо
однаѝ зѝ обранихѝ додатковихѝ функційѝ суперечить
вибранійѝпрограміѝпрання,ѝіндикаторѝцієїѝфункції
мигатимеѝвпродовжѝкількохѝсекундѝ(див.ѝтаблицю
програм).

* залежноѝвідѝмоделі
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3.5.1.ѝ Функціяѝ «Попереднєѝ пранняѝ /
Прискоренеѝпрання»ѝ /

зновуѝ запуститиѝ програмуѝ натиснітьѝ клавішу
"Старт/Пауза"ѝ ѝщеѝраз.
Зѝ міркуваньѝ безпекиѝ приѝ надтоѝ високій
температуріѝводиѝкришкаѝмашиниѝблокується.

Цяѝ кнопкаѝ дозволяєѝ вибратиѝ однуѝ зѝ такихѝ двох
функційѝ:
• Функціяѝ«Попереднєѝпрання»ѝ
ѝ:
Попереднєѝпранняѝздійснюєтьсяѝприѝтемпературі
неѝвищеѝ30°C.ѝПопереднєѝпранняѝзавершуєтьсяѝу
разіѝ виробівѝ ізѝ бавовнянихѝ чиѝ синтетичних
волоконѝ нетривалимѝ віджимом,ѝ аѝ уѝ разі
делікатнихѝвиробівѝ-ѝзливаннямѝводи.
• Функціяѝ«Прискоренеѝпрання»ѝ
ѝ:
Уѝразіѝвиборуѝцієїѝфункціїѝчасѝпранняѝзменшується
зѝурахуваннямѝобраноїѝвамиѝпрограми.

3.7.2.ѝ
Коригуванняѝ
програми

Першѝ ніжѝ вноситиѝ зміниѝ вѝ програму,ѝ що
виконуєтьсяѝ вѝ данийѝ момент,ѝ необхідно
призупинитиѝ
роботуѝ
пральноїѝ
машини,
натиснувшиѝ наѝ кнопкуѝ "Старт/Пауза"ѝ
.ѝ Якщо
певнуѝзмінуѝвѝпрограмуѝвнестиѝнеможливо,ѝтоѝна
цеѝ вкажеѝ миганняѝ відповідногоѝ індикатора,ѝ яке
триватимеѝвпродовжѝкількохѝсекунд.
Якщоѝ виѝ неодмінноѝ хочетеѝ внестиѝ вѝ програму
задумануѝвамиѝзміну,ѝтоѝтребаѝспершуѝскасувати
програму,ѝщоѝвиконуєтьсяѝ(див.ѝнижче).

3.5.2. Функціяѝ«Полегшенняѝ
прасування»ѝ
Пранняѝвиробівѝізѝзмішанихѝволоконѝздійснюється
приѝтемпературіѝ40°C.
Завдякиѝ ційѝ програміѝ речіѝ потребуютьѝ лише
легкогоѝ прасуванняѝ абоѝ їхѝ можнаѝ взагаліѝ не
прасувати.

3.5.3.ѝФункціяѝ«Полоканняѝплюс»ѝ

поточної

3.7.3.ѝСкасуванняѝпрограми
Якщоѝ виѝ хочетеѝ скасуватиѝ програму,ѝ поверніть
ручкуѝ перемикачаѝ програмѝ уѝ положення
«Викл.»ѝ .
Післяѝцьогоѝвиѝможетеѝобратиѝновуѝпрограму.

ѝ

Приѝвиборіѝцієїѝфункціїѝуѝпрограмахѝдляѝвиробівѝз
бавовняних,ѝ синтетичнихѝ таѝ делікатнихѝ тканин
здійснюютьсяѝдваѝдодатковихѝциклиѝполоскання.
Рекомендуєтьсяѝ дляѝ людей,ѝ схильнихѝ до
алергічнихѝреакційѝнаѝмиючіѝзасоби.

3.8.ѝЗавершенняѝпрограми
Пральнаѝ машинаѝ зупиняєѝ своюѝ роботу
автоматично.ѝВмикаєтьсяѝіндикаторѝ«Завершення
циклу»ѝ ( ).ѝ Відкритиѝ кришкуѝ можнаѝ будеѝ лише
черезѝ 2ѝ хвилиниѝ післяѝ зупинкиѝ машини.
Підсвічуєтьсяѝ індикаторѝ
ѝ (якщоѝ барабан
перебуваєѝуѝправильномуѝположенні).

3.5.4.ѝФункціяѝ«Виведенняѝплям»ѝ
Цяѝ функціяѝ посилюєѝ інтенсивністьѝ прання.ѝ Ви
можетеѝ додатиѝ засобиѝ дляѝ виведенняѝ плямѝ у
відділенняѝдозатораѝдляѝпопередньогоѝпрання.

Якщоѝ виѝ поставилиѝ ручкуѝ перемикачаѝ швидкості
віджимуѝ вѝ положенняѝ
*,ѝ то,ѝ щобѝ завершити
цикл,ѝ вамѝ слідѝ вибратиѝ програмуѝ викручування
абоѝзливуѝводи.

3.6.ѝЗапускѝпрограми
Вибравшиѝ програмуѝ прання,ѝ натисніть
кнопкуѝ "Вкл./Викл."ѝ
,ѝ іѝ цикл
розпочнеться.ѝ Відповіднийѝ індикатор
будеѝпідсвіченимѝупродовжѝциклу.
Підѝ часѝ проходженняѝ циклуѝ ручка
перемикачаѝпрограмѝнеѝповертаєтьсяѝцеѝабсолютноѝнормально.

Поставтеѝручкуѝперемикачаѝпрограмѝуѝположення
«Викл.»ѝ .ѝ
Виймітьѝбілизну.ѝѝ
Витягнітьѝ вилкуѝ зѝ розеткиѝ іѝ перекрийтеѝ кран,
черезѝякийѝподаєтьсяѝвода.

Післяѝ початкуѝ циклуѝ заѝ проходженням
йогоѝ стадійѝ можнаѝ спостерігатиѝ за
допомогоюѝвідповіднихѝіндикаторів.

Приміткаѝ :ѝ ѝ рекомендуємоѝ післяѝ використання
залишитиѝкришкиѝмашиниѝіѝбарабанаѝвідкритими
дляѝпровітрюванняѝбарабана.

3.7.ѝДіїѝпідѝчасѝвиконанняѝ
програми
3.7.1.ѝЯкѝдодатиѝбілизнуѝвѝбарабан
Натиснітьѝ клавішуѝ "Старт/Пауза"ѝ
ѝ :ѝ індикатор
ѝ горітиме,ѝ покиѝ барабанѝ займеѝ відповідну
позицію.ѝВідкритиѝкришкуѝможнаѝбудеѝлишеѝчерез
2ѝ хвилиниѝ післяѝ зупинкиѝ пральноїѝ машини.ѝ Щоб

*depending on model
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4.ѝТАБЛИЦЯѝПРОГРАМѝ
Уѝнаведенійѝнижчеѝтаблиціѝпоказаніѝнеѝвсіѝможливості,ѝаѝлишеѝнайчастішеѝзастосовуваніѝваріанти.
Заванта
ження

Можливі
варіанти

Температ
ураѝ
прання

Приблизні
витрати

°C

Літри

кВт-год

Час

90
60
30

63
58
58

2,10
1,30
0,35

140-150
120-130
110-120

Eѝ60*

42

0,85

140-150

40°ѝAA

54

0,85

160-170

Бавовнаѝ
Білаѝ чиѝ кольороваѝ білизна,
наприклад,ѝ
робочийѝ
одяг,
постільнаѝ білизна,ѝ скатертиниѝ і
серветки,ѝ
спідняѝ
білизна,
рушникиѝ середньогоѝ ступеня
забрудненості.

5,0ѝкг

Бавовнаѝ
Білаѝ чиѝ кольороваѝ білизна,
наприклад,ѝ
робочийѝ
одяг,
постільнаѝ білизна,ѝ скатертиниѝ і
серветки,ѝ
спідняѝ
білизна,
рушникиѝ середньогоѝ ступеня
забрудненості.

5,0ѝкг

БавовнаѝAAѝ
Цяѝпрограмаѝможеѝдатиѝтакіѝсамі
результати,ѝякѝпранняѝприѝ60°ѝза
програмоюѝ пранняѝ бавовни,
вонаѝ придатнаѝ такожѝ іѝ для
синтетики.

5,0ѝкг

Синтетикаѝ
Синтетичніѝ тканини,ѝ спідня
білизна,ѝ кольоровіѝ тканини,
сорочки,ѝ якіѝ неѝ потребують
прасування,ѝблузи.

2,5ѝкг

Попереднєѝпрання/
Прискоренеѝпрання
Полегшенняѝ
прасування
Полосканняѝплюс
Виведенняѝплям

40
30

57
57

0,60
0,50

75-85
70-80

Делікатніѝтканиниѝ
Дляѝ всіхѝ делікатнихѝ тканин,
наприклад,ѝтюлю.

2,5ѝкг

Попереднєѝпрання/
Прискоренеѝпрання
Полосканняѝплюс

40

52

0,60

65-75

Ручнеѝпранняѝ
Дужеѝ делікатнаѝ білизнаѝ
позначкоюѝ«Пратиѝвручну».

1,0ѝкг

30

53

0,30

45-55

Вовнаѝ
Вовна,ѝ якуѝ можнаѝ пратиѝ в
машині,ѝ зѝ позначкоюѝ «Чиста
вовна,ѝнадаєтьсяѝдляѝмашинного
прання,ѝнеѝсідає».

1,0ѝкг

40

53
53

0,35
0,06

50-60
40-50

Короткийѝциклѝ
Лишеѝ дляѝ малозабруднених
матеріалів,ѝзаѝвиняткомѝвовни.

2,5ѝкг

30

43

0,30

30-40

можна

42

0,05

30-40

Попереднєѝпрання/
Прискоренеѝпрання
Полегшенняѝ
прасування
Полосканняѝплюс
Виведенняѝплям

Попереднєѝпрання
Полегшенняѝ
прасування
Полосканняѝплюс
Виведенняѝплям

з

Застосування
Полосканняѝ

Заѝ допомогоюѝ цієїѝ програмиѝ
полоскатиѝбілизну,ѝвипрануѝвручну.

Зливѝ

Щобѝ злитиѝ водуѝ післяѝ застосуванняѝ функції
"Безѝзливу"ѝ(Нічнийѝцикл).

-

0,002

0-10

Віджимѝ

Щобѝ віджатиѝ білизнуѝ післяѝ застосування
режимуѝ "Безѝ зливу"ѝ (Нічнийѝ цикл)ѝ при
швидкостіѝвідѝ500ѝдоѝ1200/1000/800ѝоб./хв**.

-

0,015

5-15

*ѝСтандартнаѝпрограмаѝдляѝтестівѝвідповідноѝдоѝстандартуѝѝIECѝ456ѝ(бавовна,ѝE60°ѝпрограма)ѝ:ѝ
42ѝлѝ/ѝ0,85ѝкВт-год.ѝ/ѝ145ѝхв.
**ѝзалежноѝвідѝмоделі.
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(Даніѝвѝційѝтаблиціѝнаведеніѝорієнтовноѝіѝможутьѝмінятисяѝзалежноѝвідѝумовѝвикористанняѝрежиму)

Програма
Типѝбілизни

5.ѝРЕКОМЕНДАЦІЇѝЗѝ
ПРАННЯ

Приѝпранніѝвиробівѝізѝзмішанихѝволоконѝнаповнюйте
барабанѝтак,ѝякѝцьогоѝвимагаєѝнайбільшѝделікатний
матеріал.

5.1.ѝСортуванняѝіѝпідготовкаѝ
білизниѝдоѝпрання

5.3.ѝМиючіѝзасобиѝіѝдобавки
Застосовуйтеѝ виключноѝ тіѝ миючіѝ засобиѝ іѝ добавки,
якіѝпідходятьѝдляѝвикористанняѝуѝпральнихѝмашинах.
Прочитайтеѝ інструкціїѝ виробникаѝ іѝ врахуйте
інформацію,ѝнаведенуѝвѝп.ѝ2.1ѝіѝ3.2.ѝ

• Посортуйтеѝ білизнуѝ заѝ типамиѝ зѝ урахуванням
символівѝщодоѝдоглядуѝзаѝвиробамиѝ(див.ѝрозділ
5.4:ѝ Міжнародніѝ символиѝ щодоѝ доглядуѝ за
виробами):ѝ нормальнеѝ пранняѝ дляѝ міцної
білизни,ѝякаѝможеѝвитриматиѝінтенсивнеѝпранняѝі
віджим;ѝделікатнеѝпранняѝдляѝделікатноїѝбілизни,
якуѝ требаѝ пратиѝ обережно.ѝ Уѝ разіѝ змішаної
білизни,ѝ колиѝ перутьсяѝ виробиѝ зѝ волоконѝ різних
типів,ѝ обирайтеѝ програмуѝ іѝ температуру,ѝ яка
підходитьѝдляѝнайбільшѝделікатнихѝвиробівѝізѝтих,
щоѝперуться.
• Перітьѝ кольоровуѝ білизнуѝ окремоѝ відѝ білої.ѝ В
іншомуѝ разіѝ білаѝ білизнаѝ можеѝ забарвитисяѝ або
матиѝвиглядѝсірої.
• Новіѝречіѝдужеѝчастоѝмаютьѝнадтоѝбагатоѝфарби.
Приѝпершомуѝпранніѝновихѝречейѝїхѝбажаноѝпрати
окремо.ѝНеѝнехтуйтеѝвказівкамиѝ«пратиѝокремо»ѝі
«пратиѝкількаѝразівѝокремо».
• Опорожнітьѝкишеніѝіѝрозправтеѝбілизну.
• Повідрізайтеѝ поганоѝ пришитіѝ ґудзики,ѝ кнопки,
гачкиѝ таѝ петлі.ѝ Застібнітьѝ замки-блискавки,
позав'язуйтеѝшнуровкиѝтаѝлямки.
• Вивернітьѝнаѝзворотнийѝбікѝодяг,ѝвиготовленийѝз
кількохѝ шарівѝ тканиниѝ (спальніѝ мішки,ѝ куртки
тощо),ѝ кольоровийѝ трикотаж,ѝ виробиѝ зѝ вовниѝ і
виробиѝзѝнакладнимѝоздобленням.
• Невеликіѝ делікатніѝ речіѝ (шкарпетки,ѝ краватки,
бюстгальтериѝтощо)ѝперітьѝуѝспеціальнійѝсітціѝдля
прання.
• Шториѝ перітьѝ зѝ особливоюѝ обережністю.
Повідрізайтеѝ гачки,ѝ аѝ тюльѝ покладітьѝ уѝ мішокѝ із
тюлю..

Миючіѝзасобиѝуѝформіѝпорошкуѝможнаѝзастосовувати
безѝобмежень;ѝрідкіѝмиючіѝзасобиѝслідѝзаливатиѝабо
уѝдозаторѝіѝкластиѝбезпосередньоѝвѝбарабан,ѝабоѝу
відділенняѝдляѝпорошку,ѝзаѝумовиѝщоѝмашинаѝбуде
запущенаѝ негайно;ѝ миючіѝ засобиѝ уѝ таблеткахѝ або
дозахѝ слідѝ закладатиѝ уѝ відділенняѝ дляѝ порошкуѝ в
дозаторіѝвашоїѝпральноїѝмашини.
Кількістьѝ миючогоѝ засобуѝ залежитьѝ відѝ кількості
білизни,ѝ якаѝ переться,ѝ аѝ такожѝ відѝ того,ѝ наскільки
жорсткаѝводаѝіѝбруднаѝбілизна.
Якщоѝ водаѝ м’яка,ѝ кількістьѝ засобуѝ можнаѝ дещо
зменшити.ѝ Якщоѝ водаѝ жорсткаѝ (рекомендується
застосовуватиѝпом'якшувач)ѝабоѝякщоѝбілизнаѝдуже
бруднаѝ чиѝ маєѝ плями,ѝ дозуѝ миючогоѝ засобуѝ слід
дещоѝзбільшити.
Інформаціюѝ проѝ жорсткістьѝ водиѝ виѝ можете
одержатиѝвѝорганізації,ѝякаѝпостачаєѝводуѝуѝвашому
регіоні,ѝабоѝуѝкомпетентнихѝорганах.

5.2.ѝЗавантаженняѝзалежитьѝвідѝ
матеріалу
Кількістьѝбілизни,ѝякуѝвиѝзавантажуєтеѝвѝбарабан,ѝне
повиннаѝ перевищуватиѝ максимальноѝ припустиме
завантаженняѝ вашоїѝ пральноїѝ машини.ѝ Це
максимальнеѝ завантаженняѝ можеѝ змінюватися,
залежноѝ відѝ природиѝ матеріалу.ѝ Приѝ пранніѝ дуже
брудноїѝ білизниѝ абоѝ махровихѝ виробів,ѝ кількість
завантажуваноїѝбілизниѝнеобхідноѝзменшити.
Білизнаѝ зѝ різнихѝ типівѝ волоконѝ маєѝ різнийѝ об’ємѝ і
різнуѝ здатністьѝ утримуватиѝ воду.ѝ Черезѝ цеѝ барабан
слідѝзавантажуватиѝ:
• приѝпранніѝвиробівѝзѝбавовни,ѝльонуѝтаѝзмішаних
волоконѝ-ѝповністю,ѝалеѝбезѝнадмірногоѝтиску,
• приѝ пранніѝ виробівѝ зѝ обробленоїѝ бавовниѝ та
синтетикиѝ–ѝнаполовину,
• приѝпранніѝдужеѝделікатнихѝвиробівѝ(тюль,ѝвовна)
-ѝприблизноѝнаѝоднуѝтретину.
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5.4.ѝМіжнародніѝсимволиѝщодоѝдоглядуѝзаѝвиробами
НОРМАЛЬ
НЕ
ПРАННЯ
Пратиѝприѝ
95°C

Пратиѝпри
60°C

Пратиѝприѝ
40°C

Пратиѝприѝ
30°C

ДЕЛІКАТН
ЕѝПРАННЯ

Відбілюва
ння

Припускаєтьсяѝвідбілюванняѝзѝхлоромѝ
(лишеѝвѝхолоднійѝводіѝіѝрозбавленимѝ
розчином)

Делікатнеѝ
ручнеѝ
прання

Неѝпрати

Неѝвідбілюватиѝзѝхлором

ПРАСУВАН
НЯ

Високаѝ
температура
(макс.ѝ200°C)

Середняѝ
температураѝ
(макс.ѝ150°C)

Низькаѝ
температура
(макс.ѝ100°C)

Неѝпрасувати

ХІМІЧНАѝ
ЧИСТКА

Хімчисткаѝ
(усіѝпоширеніѝ
розчинники)

Хімчисткаѝ
(усіѝрозчинники,ѝ
крімѝ
трихлоретилену)

Хімчистка
(лишеѝрозчинникиѝ
рядуѝбензинуѝ
іѝR113)

Хімчисткуѝнеѝ
застосовувати

Висока
температу
ра
Помірна
температура

СУШКА

Сушитиѝвѝ
розправленом
уѝвигляді

Сушитиѝнаѝ
вірьовці

Сушитиѝ
наѝтремпелі
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Дозволяєтьсяѝ
сушитиѝвѝ
барабані

Неѝсушити
вѝбарабані

6.ѝДОГЛЯДѝІѝЧИЩЕННЯ

6.4.ѝЗливнийѝфільтр
Регулярноѝ прочищайтеѝ фільтр,ѝ розташованийѝ у
нижнійѝ частиніѝ пральноїѝ машини.ѝ ѝ Якщоѝ фільтр
заб'ється,ѝпідсвічуватиметьсяѝіндикаторѝ"фільтр"*.ѝУ
цьомуѝразіѝнегайноѝйогоѝпрочистіть.ѝЯкщоѝвиѝперете
речіѝ зѝ пухнастимѝ ворсом,ѝ прочищайтеѝ фільтрѝ після
кожногоѝпрання.

Неѝздійснюйтеѝжоднихѝопераційѝізѝчищення,ѝдокиѝне
відключитеѝпральнуѝмашинуѝвідѝелектромережі.

6.1.ѝВидаленняѝнакипуѝзѝпральної
машини
Якѝ правило,ѝ якщоѝ миючийѝ засібѝ застосовуєтьсяѝ в
необхіднійѝпропорції,ѝпотребиѝуѝтому,ѝщобѝзвільняти
пральнуѝмашинуѝвідѝнакипуѝнеѝвиникає.
Якщоѝ виниклаѝ такаѝ потреба,ѝ застосовуйте
розробленийѝ спеціальноѝ дляѝ пральнихѝ машин
некорозійнийѝзасіб,ѝякийѝможнаѝзнайтиѝвѝмагазинах.
Дотримуйтесяѝ пропорціїѝ іѝ частотиѝ застосування
засобу,ѝвказаніѝнаѝупаковці.

• Відкрийтеѝ
дверцятаѝ
наприклад,ѝвідкруткиѝ:

заѝ

допомогою,

6.2.ѝПоверхня
Дляѝ
чищенняѝ
поверхніѝ
пральноїѝ
машини
використовуйтеѝ теплуѝ водуѝ зѝ м’якимѝ миючим
засобом.ѝ Ніколиѝ неѝ використовуйтеѝ спирт,
розчинникиѝабоѝіншіѝаналогічніѝпродукти.

• Злийтеѝзалишкиѝводиѝ:
Підставтеѝ підѝ зливѝ лоток.
Повністюѝ відкрутітьѝ кришкуѝ у
напряміѝ протиѝ годинникової
стрілки,ѝ докиѝ вінѝ неѝ стане
вертикально,ѝ щоѝ дозволить
злитиѝзалишкиѝводи.

6.3.ѝДозаторѝмиючихѝзасобів
Часѝ відѝ часуѝ необхідноѝ очищуватиѝ дозаторѝ миючих
засобів,ѝ щобѝ усунутиѝ можливіѝ домішкиѝ миючих
засобівѝ іѝ вѝ такийѝ спосібѝ попередитиѝ виникнення
проблем.ѝ
Дозаторѝдужеѝлегкоѝвийняти,ѝщобѝзлегкаѝпочистити
його.
• Виймітьѝфільтрѝ:

Демонтажѝ:
Натиснітьѝ зажимиѝ поѝ боках
дозатораѝіѝпотягнітьѝйогоѝвгору.

Повністюѝ відкрутітьѝ кришку
фільтраѝ іѝ виймітьѝ його.
Ретельноѝпромийтеѝфільтрѝпід
проточноюѝводою.ѝѝПісляѝцього
вставтеѝ фільтрѝ наѝ місцеѝ і
закрутітьѝ заѝ годинниковою
стрілкою.

Теперѝ виѝ можетеѝ промити
дозаторѝ підѝ проточноюѝ водою
щіткоюѝ абоѝ скрученоюѝ вѝ жмут
ганчіркою.ѝ ѝ Перевірте,ѝ чиѝ не
забилисяѝ сифониѝ вѝ задній
частиніѝдозатора.

Післяѝ прочисткиѝ фільтраѝ необхідноѝ закрити
дверцята.ѝ Зѝ міркуваньѝ безпекиѝ підѝ часѝ роботи
машиниѝ дверцятаѝ фільтраѝ необхідноѝ тримати
закритими.

Установкаѝнаѝмісцеѝ:
Вставтеѝ дозаторѝ уѝ кріпленняѝ і
надавіть,ѝ докиѝ зажимиѝ не
станутьѝнаѝмісце.

*залежноѝвідѝмоделі
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7.ѝЗБОЇѝВѝРОБОТІ
Уѝ процесіѝ виготовленняѝ вашоїѝ пральноїѝ машиниѝ вонаѝ багатоѝ разівѝ перевірялася.ѝ Однак,ѝ якщоѝ уѝ вас
виниклиѝпроблемиѝпідѝчасѝїїѝексплуатації,ѝпершѝніжѝдзвонитиѝдоѝСлужбиѝтехнічноїѝпідтримки,ѝбудьѝласка,
прочитайтеѝнаведеніѝнижчеѝрозділи.ѝ
Поломка

Причина

Пральнаѝ машинаѝ неѝ запускаєтьсяѝ абоѝ не
наповнюєтьсяѝводоюѝ:

• пральнаѝ машинаѝ неправильноѝ підключена,ѝ не
працюєѝелектропостачання,
• кришкаѝабоѝстулкиѝбарабануѝвашоїѝпральноїѝмашини
закритіѝненалежнимѝчином,
• виѝнеѝвиставилиѝправильноѝпрограмуѝзапуску,
• збійѝвѝелектропостачанні,
• перекритеѝводопостачання,
• водопровіднийѝкранѝнеѝвідкритий,
• заблокованийѝотвір,ѝчерезѝякийѝнадходитьѝвода.

Пральнаѝ машинаѝ заповнюєтьсяѝ водою,ѝ але
відразуѝопорожнюєтьсяѝ:

• зливнийѝ сифонѝ розташованийѝ надтоѝ низькоѝ (див.
інструкціюѝпроѝвстановлення).

Пральнаѝмашинаѝнеѝвіджимаєѝабоѝнеѝзливає
водуѝ:

• зливнаѝтрубкаѝзаблокованаѝабоѝперекручена,
• фільтрѝзливуѝзаблокований,
• спрацювавѝ запобіжникѝ антидисбалансу;ѝ ѝ білизна
поганоѝрозподіленаѝпоѝбарабану,
• вибранаѝпрограмаѝ«Злив»ѝабоѝваріантѝ«Безѝзливу»,
• зливнийѝ сифонѝ розташованийѝ наѝ неправильній
висоті.

Водаѝнаѝпідлозіѝнавколоѝпральноїѝмашиниѝ:

• забагатоѝ пральногоѝ порошку,ѝ черезѝ щоѝ утворилося
надтоѝбагатоѝпіни,
• застосовуєтьсяѝ пральнийѝ порошок,ѝ якийѝ не
підходитьѝдляѝмашинногоѝпрання,
• зливнийѝсифонѝнеправильноѝпід’єднаний,
• зливнийѝфільтрѝнеѝбувѝповернутийѝнаѝсвоєѝмісце,
• шланг,ѝпоѝякомуѝподаєтьсяѝвода,ѝтече.

Результатиѝпранняѝнезадовільніѝ:

• застосовуєтьсяѝ пральнийѝ порошок,ѝ якийѝ
підходитьѝдляѝмашинногоѝпрання,
• уѝбарабанѝзавантаженоѝнадтоѝбагатоѝбілизни,
• обранаѝневідповіднаѝпрограмаѝпрання,
• недостатняѝкількістьѝпральногоѝпорошку.

Машинаѝвібруєѝабоѝшумитьѝ:

• зѝ машиниѝ видаленийѝ неѝ весьѝ пакувальнийѝ матеріал
(див.ѝрозділѝпроѝрозпаковку),
• пральнаѝ машинаѝ неправильноѝ виставленаѝ або
неправильноѝрозпакована,
• пральнаѝмашинаѝвстановленаѝнадтоѝблизькоѝдоѝстіни
абоѝмеблів,
• білизнаѝпоганоѝрозподіленаѝуѝбарабані,
• завантаженоѝнадтоѝмалоѝбілизни.

Надтоѝдовгоѝтриваєѝциклѝпранняѝ:

• шланг,ѝпоѝякомуѝнадходитьѝвода,ѝзаблокований,
• сталосяѝвідключенняѝелектро-ѝабоѝводопостачання,
• відключивсяѝ пристрій,ѝ якийѝ захищаєѝ моторѝ від
перегрівання,
• температураѝ води,ѝ щоѝ подаєтьсяѝ вѝ машину,ѝ нижча
відѝнормальної,
• спрацювалаѝ захиснаѝ системаѝ контролюѝ наявності
піниѝ(забагатоѝпорошку),ѝіѝпральнаѝмашинаѝвидаляла
піну,
• спрацювавѝ запобіжникѝ антидисбалансу,ѝ була
проведенаѝ додатковаѝ фазаѝ дляѝ більшѝ рівномірного
розподіленняѝбілизниѝвѝбарабані.
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не

Поломка

Причина

Пральнаѝмашинаѝзупиняєтьсяѝпідѝчасѝциклу
пранняѝ:

• збоїѝвѝпостачанніѝводиѝабоѝелектроенергії,
• машинаѝзапрограмованаѝнаѝполоканняѝбезѝзливу.
• дверцятаѝбарабанаѝвідкриті.

Кришкаѝ неѝ відкриваєтьсяѝ підѝ часѝ циклу
пранняѝ:

• індикаторѝ«Негайнаѝзупинка»*ѝнеѝгорить,
• температураѝводиѝдляѝпранняѝнадтоѝвисока.
• кришкуѝможнаѝвідкритиѝлишеѝчерезѝ1-2ѝхвилинѝпісля
зупинкиѝпральноїѝмашини*.

Наприкінціѝ
циклуѝ
індикатор**
«Позиціонуванняѝбарабана»*ѝнеѝгоритьѝ:

• барабанѝ неѝ змігѝ прийнятиѝ необхіднуѝ положення
черезѝ сильнуѝ неврівноваженістьѝ білизни;ѝ поверніть
барабанѝвручну.

Індикатор**ѝ«Кінець»*ѝмигаєѝ4ѝрази***ѝ:

• кришкаѝпоганоѝзакрита.

Індикатор**ѝѝ«Кінець»*ѝмигаєѝ2ѝрази***ѝ:

• заблокованийѝфільтрѝзливу,
• зливнийѝшлангѝзаблокованийѝчиѝперекручений,
• зливнийѝ шлангѝ закріпленийѝ надтоѝ високо
(див.«Установка»),
• зливнийѝшлангѝзаблокований,
• сифонѝзливуѝзаблокований.

Індикатор**ѝ«Кінець»*ѝмигнувѝ1ѝраз***ѝ:

• кранѝподачіѝводиѝзакритий,
• немаѝводиѝуѝводопроводі.

Індикатор**ѝѝ«Кінець»*ѝмигаєѝ10ѝразів***ѝ:

• дверцятаѝбарабанаѝвідкриті.

Приѝ заповненніѝ машиниѝ пом’якшувачѝ або
відбілювачѝ виливається*ѝ черезѝ отвірѝ для
злиттяѝнадлишкуѝ:

• виѝзаклалиѝнеправильнуѝкількість,
• заблокованіѝ сифониѝ наѝ зворотномуѝ боціѝ пристрою
дляѝдозування.

*ѝзалежноѝвідѝмоделі.
**ѝПоѝможливостіѝусуньтеѝпричиниѝзбою,ѝаѝпотімѝнатиснітьѝкнопкуѝ«Старт/Пауза»,ѝщобѝзапуститиѝзнову
перервануѝпрограму.
***ѝЗалежноѝвідѝмоделіѝможутьѝвключатисяѝакустичніѝсигнали.

8.ѝГАРАНТІЯ
Залежитьѝвідѝкомпанії-продавця.

9.ѝПІСЛЯПРОДАЖНЕѝОБСЛУГОВУВАННЯ
Якщоѝвиѝвиявилиѝзбоїѝвѝроботі,ѝзвернітьсяѝдоѝрозділуѝ"Збоїѝвѝроботі".ѝѝЯкщоѝпісляѝвсіхѝможливихѝспроб
усуненняѝзбоюѝвашаѝпральнаѝмашинаѝвсеѝодноѝпотребуєѝремонту,ѝнеобхідноѝзвернутисяѝвѝпершуѝчергу
туди,ѝ деѝ виѝ їїѝ придбали.ѝ ѝ Виѝ такожѝ завждиѝ можетеѝ звернутисяѝ доѝ Службиѝ роботиѝ зѝ клієнтами,ѝ деѝ вам
повідомлятьѝадресуѝсервісногоѝцентруѝпідсляпродажногоѝобслуговування.
ЗателефонувавшиѝдоѝЦентруѝпісляпродажногоѝобслуговування,ѝповідомтеѝназвуѝмоделі,ѝномерѝвиробуѝта
серійнийѝномерѝвашоїѝпральноїѝмашини.ѝѝЦяѝінформаціяѝнаведенаѝнаѝвнутрішнійѝповерхніѝдверцятѝфільтра
таѝнаѝтабличціѝзѝтехнічнимиѝданими,ѝрозташованійѝнаѝзаднійѝпанеліѝмашини.
Якщоѝзѝвашоюѝпральноюѝмашиноюѝпроводятьсяѝякі-небудьѝроботи,ѝнаполягайте,ѝщобѝпрацівникиѝЦентру
післяпродажногоѝобслуговуванняѝзастосовувалиѝзапасніѝчастини,ѝсертифікованіѝвиробником.
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B.ѝДЛЯѝФАХІВЦЯ,ѝЯКИЙѝПІДКЛЮЧАТИМЕѝ
ПРАЛЬНУѝМАШИНУ
1.ѝЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Цяѝ пральнаѝ машинаѝ важка.ѝ Приѝ пересуванніѝ її
будьтеѝобережні.
• Першѝ ніжѝ використовуватиѝ пральнуѝ машину,ѝ ви
маєтеѝ звільнитиѝ їїѝ відѝ упаковки.ѝ Якщоѝ не
звільнитиѝ машинуѝ повністюѝ відѝ засобів,
призначенихѝ
дляѝ
захистуѝ
їїѝ
підѝ
час
транспортування,ѝ цеѝ можеѝ призвестиѝ до
пошкодженняѝ машиниѝ абоѝ меблів,ѝ якіѝ стоять
порядѝзѝнею.ѝПідѝчасѝзвільненняѝпральноїѝмашини
відѝ пакувальногоѝ матеріалуѝ вонаѝ маєѝ бути
відключенаѝвідѝелектромережі.
• Неѝ дозволяйтеѝ нікому,ѝ крімѝ кваліфікованого
сантехніка,ѝ під’єднуватиѝ пральнуѝ машинуѝ до
сантехнічногоѝ обладнання,ѝ необхідногоѝ дляѝ її
підключення.
• Доѝ електромережіѝ пральнуѝ машинуѝ необхідно
підключитиѝ
заѝ
допомогоюѝ
розеткиѝ
із
заземленням.
• Якщоѝ електрообладнанняѝ уѝ вашомуѝ помешканні
потребуєѝ модифікаціїѝ дляѝ підключенняѝ пральної
машини,ѝвикличтеѝкваліфікованогоѝелектрика.

• Першѝ ніжѝ підключатиѝ пральнуѝ машину,ѝ будь
ласка,ѝ уважноѝ прочитайтеѝ інструкціїѝ вѝ розділі
“Підключенняѝдоѝелектромережі”.
• Післяѝ
встановленняѝ
пральноїѝ
машини,
переконайтеся,ѝ щоѝ вонаѝ неѝ стоїтьѝ наѝ своєму
електричномуѝкабелі.
• Якщоѝ вашаѝ пральнаѝ машинаѝ встановленаѝ на
підлозі,ѝнакритійѝкилимом,ѝперевірте,ѝщобѝкилим
неѝ закривавѝ вентиляційнихѝ отворівѝ уѝ нижній
частиніѝмашини.
• Замінюватиѝелектричнийѝкабельѝмаєѝправоѝлише
Службаѝтехнічноїѝпідтримки.
• Виробникѝ пральноїѝ машиниѝ неѝ можеѝ нести
відповідальністьѝ заѝ будь-якуѝ шкоду,ѝ спричинену
тим,ѝ щоѝ машинаѝ встановленаѝ зѝ порушенням
інструкції.

2.ѝТЕХНІЧНІѝХАРАКТЕРИСТИКИ
Виміри

Висота
Ширина
Глибина

850ѝмм
400ѝмм
600ѝмм

Напруга/частота
Загальнаѝпотужність
Напірѝводи

230ѝВѝ/ѝ50ѝГц
2300ѝВт
Мінімум
Максимум

Підключенняѝдоѝводопостачання

0,05ѝмПаѝ(0,5ѝбар)
0,8ѝмПаѝ(8ѝбар)
Типѝ20х27

макс.ѝзавантаження

5,5ѝkg

Цяѝ пральнаѝ машинаѝ відповідаєѝ вимогамѝ директивиѝ СЕЕѝ 89-336ѝ щодоѝ обмеження
радіоелектричнихѝперешкодѝіѝдирективиѝСЕЕѝ72-23ѝщодоѝелектробезпеки.
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3.ѝПІДКЛЮЧЕННЯ

Якщоѝвиѝхочетеѝвирівнятиѝсвою
машину,ѝ
щобѝ
вонаѝ
не
вибиваласяѝ зѝ рядуѝ меблів,ѝ які
стоятьѝ поряд,ѝ виѝ можете
перерізатиѝ
стрічку,ѝ
яка
підтримуєѝ трубкиѝ вѝ задній
частиніѝвашоїѝпральноїѝмашини.
Залиштеѝ двіѝ боковіѝ втулкиѝ на
місці.

3.1.ѝРозпакування
Передѝ першимѝ запускомѝ машини,
необхідноѝ
видалитиѝ
пакувальний
матеріал,ѝ якийѝ бувѝ застосованийѝ для
захистуѝвнутрішніхѝчастинѝмашини.
Видалітьѝ увесьѝ пакувальний
матеріалѝ зѝ пральноїѝ машини.
Нахилітьѝпральнуѝмашинуѝвѝрізні
боки,ѝ приберітьѝ пакувальний
матеріалѝз-підѝдвигуна,ѝаѝпотім
поставтеѝмашинуѝвертикально.

3.2.ѝВстановлення
Встановітьѝ пральнуѝ машинуѝ наѝ твердуѝ підлогуѝ в
приміщенні,ѝщоѝдобреѝвентилюється.
Переконайтеся,ѝ щоѝ вашаѝ пральнаѝ машинаѝ не
торкаєтьсяѝстіниѝтаѝіншихѝмеблів.

3.3.ѝПересуванняѝпральноїѝмашини

Нахилітьѝ
пральнуѝ
машину
назад,ѝ повернітьѝ їїѝ наѝ 90
градусівѝ іѝ знімітьѝ зѝ платформи
дляѝтранспортування.

Якщоѝ виѝ хочетеѝ перемістити
своюѝпральнуѝмашину,ѝпідніміть
їїѝ наѝ коліщаткаѝ шляхом
переведенняѝ ручкиѝ вѝ нижній
частиніѝ машиниѝ вѝ крайнєѝ ліве
положення.ѝ Пересунувшиѝ її
туди,ѝ кудиѝ треба,ѝ поверніть
ручкуѝуѝвихіднеѝположення.

Відкрийтеѝ кришкуѝ машиниѝ і
заберітьѝпакувальнийѝматеріал,
якийѝ використовувавсяѝ для
знерухомленняѝрухомихѝчастин,
аѝтакожѝпластиковіѝплівки.
Закрийтеѝкришку.

3.4.ѝВирівнювання
Точнеѝ вирівнюванняѝ дозволитьѝ уникнутиѝ вібрації,
шумуѝтаѝзміщенняѝпральноїѝмашиниѝпідѝчасѝїїѝроботи.
Вирівняйтеѝ пральнуѝ машину
шляхомѝ
коригування
вирівнювальногоѝгвинта,ѝякийѝє
надтоѝкоротким.
Відкрутітьѝ ніжкуѝ іѝ пристрійѝ для
блокуванняѝ
(якщоѝ
треба,
піднімітьѝпральнуѝмашину).

Заѝ допомогоюѝ ключаѝ наѝ 10-мм
відкрутітьѝ дваѝ гвинтиѝ іѝ видаліть
прокладкиѝ вѝ заднійѝ частині
машини.

Колиѝ пральнаѝ машинаѝ займе
стійкеѝ положення,ѝ поставте
ніжкуѝ наѝ підлогуѝ іѝ поверніть
хомутѝякомогаѝдалі.

Післяѝ цьогоѝ виѝ побачитеѝ два
отвори,ѝ якіѝ необхідноѝ закрити
заглушками,ѝ якіѝ додаютьсяѝ у
пакунку,ѝ прикріпленомуѝ до
пральноїѝ машини;ѝ неѝ забудьте
відігнутиѝцентральнийѝкапсуль.

3.5.ѝПідключенняѝдоѝводопроводу
Переконайтесяѝ вѝ тому,ѝ щоѝ ви
видалилиѝвсіѝціѝчастиниѝзѝвашої
пральноїѝмашиниѝіѝзберігайтеѝїх,
щобѝ можнаѝ булоѝ знову
скористатисяѝ
нимиѝ
в
подальшомуѝ
приѝ
її
транспортуванні.

Будьѝласка,ѝвстановітьѝшланг,ѝчерезѝякийѝподається
вода,ѝнаѝзаднійѝпанеліѝпральноїѝмашиниѝ:
-ѝВстановітьѝпрокладкуѝвѝотвірѝу
нижнійѝ частиніѝ задньоїѝ панелі
(мал.ѝ1).
-ѝ
Прикріпітьѝ
кріплення
наливногоѝшланга,ѝякѝпоказано
наѝмал.ѝ2ѝіѝ3.
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-ѝ Приєднайтеѝ під'єднувальну
детальѝ шлангаѝ подачіѝ водиѝ до
водопровідногоѝ
крана,
зважаючиѝнаѝте,ѝщобѝпрокладка
булаѝвстановленаѝправильно.
-ѝ Відкрийтеѝ водопровідний
кран.
Водопровіднийѝшлангѝнеѝможна
нарощувати.ѝ ѝ Якщоѝ вінѝ закороткий,ѝ звернітьсяѝ до
Відділуѝпісляпродажногоѝобслуговування.

3.6.ѝ Злив
-ѝЗакріпітьѝпід'єднувачѝкранаѝдо
зливногоѝшланга.
-ѝ Кінецьѝ зливногоѝ шланга
необхідноѝ вставитиѝ всередину
зливноїѝ трубиѝ (абоѝ покластиѝ в
раковину)ѝ наѝ висотіѝ 70-100ѝ см.
Переконайтесяѝ вѝ тому,ѝ щоѝ він
неѝвипаде.
Необхідноѝ
забезпечити
надходженняѝповітряѝнаѝкінціѝзливногоѝшланга,ѝщоб
запобігтиѝ засмоктуваннюѝ водиѝ уѝ зворотному
напрямі.ѝ
Важливоѝ:ѝзливнийѝшлангѝніѝвѝякомуѝразіѝнеѝможна
нарощувати.ѝ Якщоѝ вінѝ закороткий,ѝ звернітьсяѝ до
кваліфікованогоѝінженера.

3.7.ѝПідключенняѝдоѝелектромережі
Цюѝпральнуѝмашинуѝможнаѝпідключатиѝвиключноѝдо
однофазногоѝджерелаѝживленняѝнаѝ230ѝвольт.
Перевіртеѝтехнічніѝдані:ѝ10ѝАѝприѝ230ѝВ.
Пральнуѝ машинуѝ неѝ можнаѝ підключатиѝ через
подовжувач.
Увага!ѝЗѝметоюѝВашоїѝбезпекиѝпідключайтеѝприлад
тількиѝ доѝ електромережіѝ зѝ захиснимѝ заземленням
(третімѝзахиснимѝпроводомѝ).ЯкщоѝВашаѝрозеткаѝне
маєѝ захисногоѝ заземлення,ѝ звернітьсяѝ до
кваліфікованогоѝ
фахівця.ѝ
Неѝ
переробляйте
штепсельнуѝ вилкуѝ іѝ неѝ використовуйтеѝ перехідні
пристроїѝ.
Пам’ятайте!ѝ Приѝ підключенніѝ доѝ мережіѝ без
захисногоѝ заземленняѝ можливеѝ ураження
електричнимѝструмом!
Приѝ підключенніѝ дотримуйтесьѝ правилѝ місцевих
підприємствѝелектропостачання.ѝ(Розділѝ7.1ѝПУЭ).
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