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1 ზოგადი უსაფრთხოების ინსტრუქციები
ეს განყოფილება მოიცავს უსაფრთხოების წესებს, რომლებიც 
დაგეხმარებათ დაზიანებების და მატერიალური ზიანის რისკის 
თავიდან აცილებაში. ყველა სახის გარანტია ჩაითვლება ბათილად, 
თუ მოცემული ინსტრუქცია არ იქნება დაცული.

1.1 სიცოცხლის და ქონების უსაფრთხოება
u არ მოათავსოთ პროდუქტი ხალიჩით დაფარულ იატაკზე. მანქანის 

ქვეშ ჰაერის ნაკადის ნაკლებობა ელექტრონაწილების გადახურებას 
გამოიწვევს. ეს თქვენს პროდუქტს პრობლემებს შეუქმნის.

u  თუ არ იყენებთ მანქანას, ქსელიდან გამორთეთ.
u მონტაჟისა და შეკეთების პროცედურები ყოველთვის 

ლეგალიზებული მომსახურების აგენტის მიერ უნდა 
განხორციელდეს. მწარმოებელი არ იქნება პასუხისმგებელი 
არალეგალიზებული პირის მიერ შესრულებული პროცედურების 
გამო წარმოქმნილ დაზიანებებზე.

u წყლის მიწოდებისა და დრენაჟის შლანგები საიმედოდ უნდა 
იყოს მიმაგრებული და დაუზიანებლად დარჩეს. წინააღმდეგ 
შემთხვევაში, შეიძლება მოხდეს წყლის გაჟონვა.

u სანამ მანქანაში წყალი ისევ არის, არ გააღოთ ჩასატვირთი კარი და 
არ მოხსნათ ფილტრი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, არსებობს ცხელი 
წყლის გამოდინებისა და მისგან მიღებული დაზიანების რისკი.

u დაკეტილ ჩასატვირთ კარს ძალით ნუ გააღებთ. კარის გახსნა 
შეიძლება სარეცხი ციკლის მთავრდების შემდეგ რამდენიმე წუთში. 
ჩასატვირთი კარის ძალით გაღების შემთხვევაში, შესაძლოა კარი 
და საკეტი მექანიზმი დაზიანდეს.

u გამოიყენეთ მხოლოდ ავტომატური სარეცხი მანქანისთვის 
შესაფერისი სარეცხი საშუალებები, დამარბილებლები და 
დანამატები.

u ყოველთვის ისარგებლეთ ქსოვილის იარლიყებსა და სარეცხი 
საშუალების შეფუთვაზე მითითებული ინსტრუქციით.

ეს პროდუქტი დამზადებულია უახლესი ტექნოლოგიის გამოყენებით ეკოლოგიურად სუფთა პირობებში.
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ეს პროდუქტი დამზადებულია უახლესი ტექნოლოგიის გამოყენებით ეკოლოგიურად სუფთა პირობებში.

1.2 ბავშვების უსაფრთხოება
u ამ პროდუქტის გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებს, რომლებიც 

არიან 8 წლის და მეტი ასაკის და ადამიანებს, რომელთა 
ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი უნარები არ არის სრულად 
განვითარებული და არ აქვს საჭირო ცოდნა და გამოცდილება, 
მაშინ, როცა ისინი არიან ზედამხედველობის ქვეშ ან შეისწავლეს 
პროდუქტის უსაფრთხო გამოყენების წესები და იციან მათი 
რისკების შესახებ. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მანქანით. 
დასუფთავება და დალაგება არ უნდა განახორციელოს ბავშვმა 
ზედამხედველობის გარეშე. 3 წლამდე ბავშვები მოარიდეთ 
მანქანას, თუ ისინი არ არიან მუდმივი ზედამხედველობის ქვეშ.

u შესაფუთი მასალები შეიძლება სახიფათო იყოს ბავშვებისთვის. 
იქონიეთ შეფუთვის მასალები უსაფრთხო ადგილზე, ბავშვებისგან 
მიუწვდომლად.

u ელექტრო პროდუქტები სახიფათოა ბავშვებისთვის. მოაშორეთ 
ბავშვები მანქანას, როცა ის ჩართულ მდგომარეობაშია. არ მისცეთ 
საშუალება, რომ ითამაშონ მანქანით. გამოიყენეთ ბავშვებისგან 
დამცავი საკეტი, რათა ბავშვებმა მანქანის მუშაობას ხელი არ 
შეუშალონ.

u არ დაგავიწყდეთ ჩასატვირთი კარის დაკეტვა, როცა იმ ოთახიდან 
გადიხართ, სადაც მანქანაა მოთავსებული.

u შეინახეთ ყველა სარეცხი საშუალება და დანამატები უსაფრთხო 
ადგილზე, ბავშვებისგან მიუწვდომლად, დახურეთ სარეცხი 
საშუალების კონტეინერი და შეფუთვა.

1.3 ელექტრო უსაფრთხოება
u თუ პროდუქტი გამართულად არ მუშაობს, ის ექსპლუატაციაში არ 

უნდა მოიყვანოთ, სანამ ლეგალიზებული მომსახურების აგენტი 
მას არ შეაკეთებს. დენის დარტყმის რისკი!

u ეს პროდუქტი შექმნილია ისე, რომ ელექტროენერგიის შეწყვეტის 
შემთხვევაში, მუშაობა კვლავ განაგრძოს, მისი მიწოდების შემდეგ. 
თუ პროგრამის გაუქმება გინდათ, იხილეთ "პროგრამის გაუქმების" 
ნაწილი.

u მანქანა შეაერთეთ დამიწებულ როზეტთან, რომელიც დაცულია 
16 A მცველით. ნუ უგულებელყოფთ დამიწებულ მონტაჟს, 
კვალიფიციური ელექტრიკოსის მიერ. ჩვენი კომპანია პასუხს არ 
აგებს რაიმე ზიანზე, რომელიც წარმოიშობა, როცა პროდუქტი 
გამოიყენება დამიწების გარეშე, ადგილობრივი დებულებების 
თანახმად.



4 / KA სარეცხი მანქანა / მომხმარებლის სახელმძღვანელო

u არ გარეცხოთ მანქანა მასზე წყლის შესხურებით ან მისხმით! დენის 
დარტყმის რისკი!

u არ შეეხოთ დენის კაბელის შტეპსელს სველი ხელებით! არ 
მოქაჩოთ კაბელი მანქანის გამორთვის დროს, ყოველთვის ერთი 
ხელით დაიჭირეთ როზეტი და შტაპსელი ქსელიდან გამორთეთ 
მეორე ხელით.

u მანქანა უნდა გამოირთოს ქსელიდან მონტაჟის, მოვლის, 
გასუფთავებისა და შეკეთების პროცედურების დროს.

u თუ დენის კაბელი დაზიანებულია, ის უნდა შეცვალოს 
მწარმოებელმა ან გაყიდვების სამსახურმა ან კვალიფიცირებულმა 
პირმა (სასურველია ელექტრიკოსმა) ან იმპორტიორის მიერ 
დანიშნულმა პირმა, რათა თავიდან ავიცილოთ შესაძლო რისკები.

1.4 ცხელი ზედაპირის უსაფრთხოება
მაღალ ტემპერატურებზე რეცხვისას, 
ჩასატვირთი კარის მინა გაცხელდება. 
ამ ფაქტის გათვალისწინებით, რეცხვის 
დროს მოაშორეთ ბავშვები მანქანის 
ჩასატვირთ კარს, რათა არ შეეხონ.
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2 მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები გარემოს დაცვის შესახებ

2.1 ელექტრონული ნარჩენების შესახებ (WEEE) დერექტივის შესაბამისობა
ეს პროდუქტი შეესაბამება დერექტივას ელექტრონული ნარჩენების შესახებ 
(2012/19/EU).  ამ პროდუქტს აქვს ელექტრო და ელექტრონიული ნარჩენების 
(WEEE) სიმბოლო.
ეს პროდუქტი წარმოებულია მაღალი ხარისხის ნაწილებისგან და მასალებისგან 
და შეიძლება იყოს გამოყენებული ხელმეორედ და ექვემდებარება 
გადამუშავებას. არ განათავსოთ გადასაგდები პროდუქტი საყოფაცხოვრებო 
ან სხვა ნაგავთან. წაიღეთ ის ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების 

შეგროვების ცენტრში გადამუშავებისთვის. ასეთი შეგროვების ცენტრების შესახებ 
ინფორმაცია გაიგეთ ხელისუფლების ორგანოებისგან. 
მავნე ნივთიერებების გამოყენების შეზღუდვის (RoHS) დირექტივასთან შესაბამისობა:
პროდუქტი, რომელიც თქვენ შეიძინეთ შეესაბამება მავნე ნივთიერებების გამოყენების 
შეზღუდვის (RoHS) დირექტივას (2011/65/EU).  ის არ შეიცავს მავნე და აკრძალულ მასალებს, 
რომლებიც მითითებულია დირექტივაში.

2.2 ინფორმაცია შესაფუთი მასალების შესახებ
მანქანის შესაფუთი მასალები დამზადებულია ხელახლა დამუშავებადი მასალის 
განგარემოს ეროვნული დებულებების შესაბამისად. არ გადაყაროთ შესაფუთი მასალები 
ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ან სხვა ნაგავთან ერთად. წაიღეთ შესაფუთი მასალები 
სპეციალურ ადგილას, რომელიც მოწყობილია ხელისუფლების ორგანოების მიერ.

3 დაგეგმილი გამოყენება

• ეს პროდუქტი შექმნილია საყოფაცხოვრებო გამოყენებისთვის. ის არ არის 
შექმნილი კომერციული გამოყენებისთვის და მისი გამოყენება უნდა მოხდეს 
მხოლოდ დაგეგმილი მიზნებისთვის.

• პროდუქტი გამოყენებულ უნდა იქნას მხოლოდ ისეთი სარეცხის რეცხვისა და 
გავლებისთვის, რომელთაც შესაბამისი ნიშანი აქვთ.

• მწარმოებელი თავიდან იცილებს პასუხისმგებლობას, რომელიც არასწორი 
მოხმარებისა ან ტრანსპორტირების შედეგად წარმოიშობა.

• სასარგებლო მომსახურების ვადა შეადგენს 10 წელს. ამ პერიოდის 
განმავლობაში, ორიგინალური სათადარიგო ნაწილები სავარაუდოდ 
იმუშავებს გამართულად.
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4 ტექნიკური პირობები

კომისიის დელეგირებულ რეგლამენტთან (ევროკავშირი) შესაბამისი # 1061/2010
მიმწოდებლის სახელი ან სავაჭრო ნიშანი Beko

მოდელის სახელი WTV8633XB

დადგენილი ტევადობა (კგ) 8
ენერგეტიკული ეფექტურობის კლასი / სკალა A-დან +++ (ყველაზე მაღალეფექტური) 
D-მდე (ყველაზე ნაკლებეფექტური) A+++

ელექტროენერგიის ყოველწლიური მოხმარება (კვ/სთ)(1) 175
ელექტროენერგიის მოხმარება სტანდარტულ 60°C-იან ბამბის ქსოვილის პროგრამაზე 
სრული დატვირთვით მუშაობისას (კვ/სთ) 0,935

ელექტროენერგიის მოხმარება სტანდარტულ 60°C-იან ბამბის ქსოვილის პროგრამაზე 
ნაწილობრივი დატვირთვით მუშაობისას (კვ/სთ) 0,665

ელექტროენერგიის მოხმარება სტანდარტულ 40°C-იან ბამბის ქსოვილის პროგრამაზე 
ნაწილობრივი დატვირთვით მუშაობისას (კვ/სთ) 0,660

ელექტროენერგიის მოხმარება გამორთულ მდგომარეობაში (ვტ) 0,500

ელექტროენერგიის მოხმარება ჩართულ მდგომარეობაში დატოვების შემთხვევაში (ვტ) 0,500

წყლის ყოველწლიური მოხმარება (ლ)(2) 10559
ბრუნვით გაშრობის შესაძლებლობის კლასი / სკალა A-დან (ყველაზე მაღალეფექტური) 
G-მდე (ყველაზე ნაკლებეფექტური) B

ბრუნვის მაქსიმალური სიჩქარე (ბრუნი/წუთში) 1200

დარჩენილი ტენის შემცველობა (%) 53

ბამბის ქსოვილის სტანდარტული პროგრამა (3) ბამბა, ეკოლოგიურად 
სუფთა, 60°C და 40°C

პროგრამული დრო სტანდარტულ 60°C-იან ბამბის ქსოვილის პროგრამაზე სრული 
დატვირთვით მუშაობისას (წთ) 245

პროგრამული დრო სტანდარტულ 60°C-იან ბამბის ქსოვილის პროგრამაზე ნაწილობრივი 
დატვირთვით მუშაობისას (წთ) 210

პროგრამული დრო სტანდარტულ 40°C-იან ბამბის ქსოვილის პროგრამაზე ნაწილობრივი 
დატვირთვით მუშაობისას (წთ) 210

ჩართულ მდგომარეობაში დატოვების ხანგრძლივობა (წთ) N/A

ჰაერში გამოყოფილი აკუსტიკური ხმაური რეცხვისას/ბრუნვისას (დბ) 56/74

ჩამონტაჟებული No

სიმაღლე (სმ) 84

სიგანე (სმ) 60

სიღრმე (სმ) 59

სუფთა წონა (±4 კგ) 68

წყლის ერთმაგი შეშვება / წყლის ორმაგი შეშვება
• / -

• ხელმისაწვდომი

ელექტროენერგიის მოხმარება (V/Hz) 230 V / 50Hz

მთლიანი დენი (A) 10

მთლიანი ელექტროენერგია (W)  2200

მთავარი მოდელის კოდი 1011
(1) ელექტროენერგიის მოხმარება 220 სტანდარტულ რეცხვის ციკლზე დაყრდნობით, ბამბის ქსოვილის 
პროგრამებისთვის, 60°C-სა და 40°C-ზე, სრული და ნაწილობრივი დატვირთვით მუშაობისას, და მოხმარება 
დაბალი სიმძლავრის მოდელებზე. ელექტროენერგიის ეფექტური მოხმარება დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ 
გამოიყენება მოწყობილობა.
(2) წყლის მოხმარება 220 სტანდარტულ რეცხვის ციკლზე დაყრდნობით, ბამბის ქსოვილის პროგრამებისთვის, 60°C-
სა და 40°C-ზე, სრული და ნაწილობრივი დატვირთვით მუშაობისას. წყლის ეფექტური მოხმარება დამოკიდებულია 
იმაზე, თუ როგორ გამოიყენება მოწყობილობა.
(3)„სტანდარტული 60°C ბამბის ქსოვილის პროგრამა“ და „სტანდარტული 40°C ბამბის ქსოვილის პროგრამა“ 
წარმოადგენს რეცხვის სტანდარტულ პროგრამებს, რომლის შესახებ ინფორმაციაც მოცემულია ეტიკეტსა და 
მიკროფიშაზე; ეს პროგრამები გამოსადეგია ნორმალურად დასვრილი ბამბის ქსოვილის სარეცხისთვის და ისინი 
წარმოადგენენ ყველაზე ეფექტურ პროგრამებს ელექტროენერგიისა და წყლის კობინირებული მოხმარების 
გათვალისწინებით. 
ტექნიკური სპეციფიკაციების შეცვლა შეიძლება მოხდეს წინასწარი შეტყობნების გარეშე, პროდუქტის ხარისხის 
გაუმჯობესების მიზნით.
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4.1 ინსტალაცია
• მიმართეთ უახლოეს ლეგალიზებულ მომსახურების აგენტს თქვენი მანქანის 

ინსტალაციისთვის. 
• მომხმარებელი პასუხისმგებელია ადგილმდებარეობის მომზადებასა და ელექტროენერგიის, 

ონკანის წყლისა და კანალიზაციის მონტაჟზე, მანქანის დამონტაჟების ადგილზე. 
• დარწმუნდით, რომ წყლის შეშვებისა და გამოშვების შლანგები, ასევე, ელექტროენერგიის 

კაბელი არ არის მოკეცილი, ჩაჭედილი ან დასრესილი, პროდუქტის თავის ადგილზე 
მოთავსებისას, მონტაჟის ან გასუფთავების პროცედურების შემდეგ. 

• დარწმუნდით, რომ პროდუქტის ინსტალაციას და ელექტროენერგიის წყაროსთან 
დაკავშირებას ახორციელებს ლეგალიზებული მომსახურების აგენტი. მწარმოებელი არ იქნება 
პასუხისმგებელი არალეგალიზებული პირის მიერ შესრულებული პროცედურების გამო 
წარმოქმნილ დაზიანებებზე. 

• დამონტაჟებამდე, ვიზუალურად შეამოწმეთ, პროდუქტს ხომ არ აქვს რაიმე დეფექტი. თუ ასეა, 
ნუ დაამონტაჟებთ. დაზიანებული პროდუქტი თქვენს უსაფრთხოებას რისკის ქვეშ აყენებს.

4.1.1 მონტაჟისთვის შესაბამისი ადგილმდებარეობა
• მოათავსეთ პროდუქტი მაგარ და სწორ იატაკზე. არ მოათავსოთ პროდუქტი ხალიჩით 

დაფარულ იატაკზე ან მსგავს ზედაპირებზე.
• როცა სარეცხ მანქანას და საშრობს ერთმანეთის თავზე მოათავსებთ, მათი საერთო წონა, 

მთლიანი ტვირთით, დაახლოებით, 180 კგ-ს აღწევს. მოათავსეთ პროდუქტი მყარ და ბრტყელ 
იატაკზე, რომელსაც შესაბამისი ტვირთამწეობა აქვს!

• არ მოათავსოთ პროდუქტი ელექტროენერგიის კაბელზე.
• არ დაამონტაჟოთ პროდუქტი ისეთ გარემოში, სადაც ტემპერატურა შეიძლება 0ºC-ს ქვემოთ 

დაეცეს.
• დატოვეთ მინიმალური მანძილი 1 სმ მანქანასა და ავეჯს შორის.
•  მრავალდონიან იატაკზე არ განათავსოთ პროდუქტი კიდეებში ან პლატფორმაზე.
•  არ განათავსოთ სითბოს წყაროები, როგორიცაა ქურები, უთოები, ღუმელები და ა.შ. სარეცხ 

მანქანაზე და არ იყენით ისინი ზედ პროდუქტზე.
4.1.2 შეფუთვის სამაგრების მოხსნა

მანქანა უკან გადახარეთ, შეფუთვის სამაგრების მოსახსნელად. 
გამოქაჩეთ თასმას და მოხსენით შეფუთვის სამაგრები. არ 
შეასრულოთ ეს მოქმედება მარტო. 
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4.1.3 ტრანსპორტირების საკეტების მოხსნა
1 მოუშვით ყველა ჭანჭიკი შესაბამისი ქანჩით სანამ ისინი თავისუფლად არ დატრიალდება.
2 მოხსენით ტრანსპორტის უსაფრთხოების ჭანჭიკები, ფრთხილად გადატრიალებით.
3 უკანა პანელის ხვრელებზე მიამაგრეთ პლასტმასის საფარები, რომელბიც მომხმარებლის 

სახელმძღვანელოს ჩანთაშია მოთავსებული.

A გაფრთხილება: მოხსენით ტრანსპორტირების უსაფრთხოების ჭანჭიკები სარეცხი მანქანის ამუშავებამდე! 
წინააღმდეგ შემთხვევაში, პროდუქტი დაზიანდება.

C
შეინახეთ ტრანსპორტირების უსაფრთხოების ჭანჭიკები დაცულ ადგილას, ხელახლა გამოსაყენებლად, როცა, 
მომავალში, სარეცხი მანქანის კვლავ გადატანა დაგჭირდებათ.
დაამაგრეთ ტრანსპორტის უსაფრთხოების ჭანჭიკები, მათი მოხსნის პროცედურის შესაბამისად.
არ გადაიტანოთ პროდუქტი ტრანსპორტირების უსაფრთხოების ჭანჭიკების სათანადოდ მიმაგრების გარეშე!

4.1.4 წყალმომარაგების შეერთება

C
პროდუქტის ასამუშავებლად საჭირო წყალმომარაგების წნევა 1-დან 10 ბარამდე მერყეობს (0.1 – 1 მპა). 
საჭიროა, ბოლომდე მოშვებული ონკანიდან, მოედინებოდეს 10-80 ლიტრი წყალი წუთში, რათა თქვენმა 
მანქანამ თავისუფლად იმუშაოს. მიამაგრეთ წნევის დამწევი სარქველი, თუ წყლის წნევა უფრო მაღალია.

A
გაფრთხილება: მოდელები წყლის ერთი შემშვებით ცხელი წყლის ონკანს არ უნდა შეუერთდეს. ასეთ 
შემთხვევაში, სარეცხი დაზიანდება ან პროდუქტი დაცვის რეჟიმში გადაირთვება და აღარ იმუშავებს.

გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ ძველი ან ნახმარი წყლის შემშვები შლანგები, ახალ პროდუქტზე. ამან 
შეიძლება სარეცხის დალაქავება გამოიწვიოს.

1 მოუჭრეთ შლანგის ქანჩებს ხელით. შემაერთებელი ქანჩის 
მოჭერისას, არ გამოიყენოთ ინსტრუმენტი.

2 როდესაც შლანგის შეერთებას დაასრულებთ, შეამოწმეთ 
არის თუ არა გაჟონვა შეერთების ადგილებში სრულად 
გახსნილი ონკანებით. გაჟონვის შემთხვევაში, ონკანი 
დაკეტეთ და ქანჩი მოხსენით. ხელმეორედ, ფრთხილად 
გამოქაჩეთ ქანჩი, ლუქის შემოწმების შემდეგ. იმისათვის, 
რომ თავიდან ავიცილოთ წყლის გაჟონვა და ამის შედეგად 
მიყენებული ზიანი, დატოვეთ ონკანები დაიხურულ 
მდგომარეობაში, როდესაც თქვენ არ იყენებთ მანქანას.
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4.1.5 დრენაჟის შლანგის შეერთება დრენაჟთან
• დრენაჟის შლანგის ბოლო პირდაპირ კანალიზაციის დრენაჟის მილს, უნიტაზს ან აბაზანას 

უნდა შეუერთდეს. 

A
გაფრთხილება: თქვენი სახლი დაიტბორება, თუ შლანგი გარსიდან გამოძვრება, წყლის გამოდევნის 
დროს. გარდა ამისა, არსებობს დაწვის რისკიც, რეცხვის მაღალი ტემპერატურის გამო! ასეთი სიტუაციაციების 
თავიდან აცილების მიზნით, დარწმუნდით, რომ მანქანა ასრულებს წყალაღების და წყლის ჩაშვების 
პროცესებს უპრობლემოდ, დაამაგრეთ დრენაჟის შლანგი უსაფრთხოდ.

40
 c

m

10
0 

cm

• დაამაგრეთ დრენაჟის შლანგი მინიმუმ 40 სმ 
სიმაღლეზე და მაქსიმუმ 100 სმ სიმაღლეზე.
• იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება დრენაჟის შლანგის 
აწევა, მისი იატაკის დონეზე ან მიწასთან ახლოს 
(მიწიდან 40 სმ-ზე უფრო ნაკლებ სიმაღლეზე) 
დების შემდეგ, წყლის გამოდევნა უფრო 
გართულდება და შეიძლება, სარეცხი ძალიან 
სველ მდგომარეობაში გამოვიდეს. ამიტომ, 
იხელმძღვანელეთ შესაფერისი სიმაღლისთვის 
მოცემული ციფრებით.

• ჭუჭყიანი წყლის მანქანაში შებრუნების თავიდან ასაცილებლად და წყლის ადვილად 
გამოდევნისთვის, არ ჩაყოთ შლანგის ბოლო ჭუჭყიან წყალში ან არ მოათავსოთ ის დრენაჟის 
მილში, 15 სანტიმეტრზე მეტი სიგრძით. თუ ის ძალიან გრძელია, გადაჭერით.

• შლანგის ბოლო არ უნდა იყოს მოხრილი, მას ფეხი არ უნდა დააბიჯოთ და შლანგი არ უნდა 
მოყვეს დრენაჟის მილსა და მანქანას შორის.

• თუ შლანგის სიგრძე მეტისმეტად მოკლეა, გამოიყენეთ ის ორიგინალი დამაგრძელებელი 
შლანგის დამატებით. შლანგის სიგრძე არ შეიძლება 3.2 მ-ს აღემატებოდეს. წყლის გაჟონვის 
თავიდან ასაცილებლად, დამაგრძლებელი შლანგი დრენაჟის შლანგთან სათანადოდ უნდა 
იყოს შეერთებული, შესაბამისი სამაგრით, რათა არ მოძვრეს და წყალმა არ გამოჟონოს.

4.1.6 ფეხების რეგულირება

A
გაფრთხილება: იმის უზრუნველსაყოფად, რომ პროდუქტმა უფრო ჩუმად და ვიბრაციის გარეშე 
იმუშაოს, ის სწორად და გაწონასწორებულად უნდა იდგეს თავის ფეხებზე. გააწონასწორეთ მანქანა, ფეხების 
რეგულირების საშუალებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, პროდუქტი შეიძლება ადგილიდან დაიძრას და 
მსხვრევისა და ვიბრაციის პრობლემები გამოიწვიოს.

გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ არავითარი იარაღი, ჩამკეტი ქანჩების მოსაშვებად. წინააღმდეგ 
შემთხვევაში, ისინი დაზიანდება.

1 ფეხებზე, ჩამკეტი ქანჩები ხელით მოუშვით.
2 დაარეგულირეთ ფეხები, სანამ მანქანა სწორად და გაწონასწორებულად არ დადგება.
3. ყველა ჩამკეტი ქანჩი კვლავ ხელით მოუჭირეთ.
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4.1.7 ელექტროენერგიის წყაროსთან შეერთება
შეაერთეთ მანქანა დამიწებულ როზეტთან, რომელიც დაცულია 16 A მცველით. ჩვენი კომპანია 
პასუხს არ აგებს რაიმე ზიანზე, რომელიც წარმოიშობა, როცა პროდუქტი გამოიყენება დამიწების 
გარეშე, ადგილობრივი დებულებების თანახმად.
• შეერთება უნდა მოხდეს ეროვნული დებულებების შესაბამისად.
• ელექტრული ქსელის გაყვანილობა უნდა იყოს საკმარისი მოწყობილობის მოთხოვნების 

დაკმაყოფილებისათვის. რეკომენდირებულია დამიწების მოკლე ჩართვის გამომრთველის 
გამოყენება.

• ელექტროენერგიის კაბელის შტეპსელი უნდა იყოს ადვილად მისაწვდომ ადგილზე, 
დამონტჟების შემდეგ.

• თუ სახლში დნობადი მცველისა და ამომრთველის დამცველის მონაცემები 16 ამპერზე 
ნაკლებია, კვალიფიციურ ელექტრიკოსს 16 ამპერიანი დნობადი მცველი დააყენებინეთ.

• "ტექნიკურ პირობებში" მითითებული ძაბვა თქვენს ქსელის როზეტის ძაბვას უნდა 
უტოლდებოდეს.

• არ მოახდინოთ შეერთება დამაგრძელებლებით ან მრავალჩამრთველიანი შტეპსელით.

B გაფრთხილება: დაზიანებული მაღალი ძაბვის კაბელები ლეგალიზებული მომსახურების აგენტმა უნდა 
გამოცვალოს.

4.1.8 პირველადი გამოყენება
სანამ პროდუქტის გამოყენებას დაიწყებთ, დარწმუნდით, რომ 
ყველა მომზადება შესრულებულია "უსაფრთხოების და გარემოს 
დაცვის მნიშვნელოვანი ინსტრუქციებისა" და "მონტაჟის" 
ნაწილის ინსტრუქციების შესაბამისად.
იმისათვის, რომ პროდუქტი სარეცხის გასარეცხად მოამზადოთ, 
შეასრულეთ პირველი ოპერაცია ცილინდრის გასუფთავების 
პროგრამაში. ეს პროგრამა არ არის ხელმისაწვდომი თქვენს 
მანქანაში, გამოიყენეთ მეთოდი, რომელიც აღწერილი ნაწილში 
4.4.2.

C
გამოიყენეთ სარეცხი მანქანისთვის შესაფერისი მინადუღის საწინააღმდეგო საშუალება.

მანქანაში შეიძლება წყალი დარჩენილი იყოს პროდუქტის ხარისხის კონტროლის პროცესის გამო. ეს 
მანქანისთვის საზიანო არ არის.
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4.2 მომზადება
4.2.1 სარეცხის დახარისხება

* დაახარისხეთ სარეცხი ქსოვილის ტიპის, ფერისა და დაბინძურების ხარისხის, ასევე, წყლის 
დასაშვები ტემპერატურის შესაბამისად.

* ყოველთვის ისარგებლეთ ტანსაცმლის იარლიყზე მითითებული ინსტრუქციით.
4.2.2 სარეცხის მომზადება რეცხვისთვის

• სარეცხი ლითონის დეტალებით, როგორიცაა, ბიუზჰალტერები, ქამრის ბალთები თუ 
ლითონის ღილები, მანქანას აზიანებს. მოხსენით ლითონის დეტალები ან ტანსაცმელი 
სარეცხის ჩანთაში ან ბალიშის პირში ჩადებული გარეცხეთ.

• ჯიბეებიდან ამოიღეთ ისეთი ნივთები, როგორიცაა მონეტები, კალმები და ქაღალდის 
სამაგრები, ჯიბეები გადმოაბრუნეთ და ჯაგრისით გაწმინდეთ. ასეთმა საგნებმა შეიძლება 
დააზიანოს პროდუქტი, ან გამოიწვიოს ხმაური.

• პატარა ზომის ტანსაცმელი, როგორიცაა, ბავშვის ან ნეილონის წინდები, სარეცხის ჩანთაში ან 
ბალიშის პირში ჩადებული გარეცხეთ.

• მოათავსეთ ფარდები მანქანაში, შეკუმშვის გარეშე. მოხსენით ფარდის სამაგრები.
• შეკარით ელვა-შესაკრავები, მიაკერეთ მოშვებული ღილები და შეაკეთეთ გარღვეული და 

გახეული ადგილები.
• პროდუქტი, რომელსაც აქვს იარლიყი, "მანქანით რეცხვისთვის" ან "ხელით რეცხვისთვის," 

გარეცხეთ მხოლოდ შესაბამისი პროგრამით.
• არ გარეცხოთ ფერადი და თეთრი ქსოვილი ერთად. ახალი, მუქი ფერის ბამბის ქსოვილი ბევრ 

საღებავს გამოყოფს. ისინი ცალკე გარეცხეთ.
• ღრმად ჩამჯდარ ლაქებს, რეცხვამდე, სათანადო ზომების მიღება სჭირდება. თუ 

დარწმუნებული არ ხართ, სცადეთ ქიმწმენდის საშუალებით.
• ყოველთვის გამოიყენეთ მხოლოდ მანქანის რეცხვისთვის შესაფერისი საღებავის/ფერის 

შემცვლელები და მინადუღის მოსაშორებლები. ყოველთვის ისარგებლეთ შეფუთვაზე 
მითითებული ინსტრუქციით.

• შარვლები და დელიკატური ქსოვილები უკუღმა გადმობრუნებული გარეცხეთ.
• ანგორის შალისგან დამზადებული გასარეცხი ნივთები, გარეცხვამდე, გასაყინ კამერაში 

მოათავსეთ. ეს ბეწვის გაცვენას შეამცირებს.
• სარეცხი, რომელიც დასვრილია ისეთი ნივთიერებებით, როგორიცაა, ფქვილი, კირის 

მტვერი, რძის ფხვნილი და ა. შ., ძლიერად უნდა დაფერთხოთ, სანამ მანქანაში მოათავსებთ. 
ასეთი მტვერი თუ ფხვნილი, სარეცხიდან, დროთა განმავლობაში, შეიძლება მანქანის შიდა 
ნაწილებში ჩაჯდეს და მისი დაზიანება გამოიწვიოს.

4.2.3 რა უნდა გაკეთდეს ელექტროენერგიის დასაზოგად
შემდეგი ინფორმაცია დაგეხმარებათ, გამოიყენოთ პროდუქტი ეკოლოგიურად და 
ელექტროენერგიის დაზოგვით.
• ამუშავეთ პროდუქტი უმაღლესი სიმძლავრით, რის საშუალებასაც თქვენ მიერ არჩეული 

პროგრამა იძლევა, მაგრამ არ გადააჭარბოთ; იხილეთ "პროგრამისა და გამოყენების ტაბულა". 
იხილეთ "პროგრამისა და გამოყენების ტაბულა"

• ყოველთვის ისარგებლეთ სარეცხი საშუალების შეფუთვაზე მითითებული ინსტრუქციით.
• მსუბუქად დასვრილი სარეცხი დაბალ ტემპერატურაზე გარეცხეთ.
• გამოიყენეთ უფრო სწრაფი პროგრამები მცირე ოდენობით მსუბუქად დასვრილი სარეცხის 

გასარეცხად.
• არ გამოიყენოთ წინასწარი რეცხვა და მაღალი ტემპერატურა, ისეთი სარეცხისთვის, რომელიც 

არ არის ძალიან დასვრილი ან დალაქავებული.
• თუ თქვენი სარეცხის საშრობში გაშრობას გეგმავთ, აირჩიეთ ბრუნვის ყველაზე მაღალი 

სიჩქარე, რომელიც რეკომენდებულია რეცხვის პროცესში. 
• არ გამოიყენოთ სარეცხი საშუალება რეკომენდებულზე მეტი რაოდენობით ვიდრე 

შეფუთვაზეა მითითებული.
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4.2.4 სარეცხის მოთავსება
1. გახსენით სარეცხის თავსახური.
2. ჩადეთ გასარეცხი ნივთები მანქანაში თავისუფალად.
3. დააჭირეთ და ჩაკეტეთ ჩასატვირთი კარი სანამ არ გაიგებთ ჩაკეტვის ხმას. დარწმუნდით, 

რომ კარში რომელიმე ნივთი არ მოყოლილა. ჩასატვირთი კარი დაკეტილია, როცა პროგრამა 
მუშაობს. კარის გაღება შესაძლებელია პროგრამის დასრულებიდან ცოტა ხნის შემდეგ.

4.2.5 ტვირთის სწორი მოცულობა
ტვირთის მაქსიმალური მოცულობა დამოკიდებულია სარეცხის ტიპზე, დაბინძურების ხარისხსა 
და რეცხვის სასურველ პროგრამაზე.
მანქანა ავტომატურად არეგულირებს წყლის რაოდენობას, მასში ჩატვირთული სარეცხის წონის 
შესაბამისად.

A გაფრთხილება: ისარგებლეთ "პროგრამისა და მოხმარების ტაბულაში" მოცემული ინფორმაციით. 
ზედმეტი ტვირთის შემთხვევაში, მანქანის რეცხვის ეფექტურობა ეცემა. გარდა ამისა, შეიძლება წარმოიშვას 
ხმაურისა და ვიბრაციის პრობლემები.

4.2.6 სარეცხი საშუალებისა და ქსოვილის დამარბილებლის გამოყენება

C
როცა იყენებთ სარეცხ საშუალებას, დამარბილებელს, სახამებელს, ქსოვილის საღებავს, მათეთრებელს და 
გამაუფერებელს, მინადუღის მოსაშორებელს; ყოველთვის ყურადღებით წაიკითხეთ სარეცხი საშუალების 
შეფუთვაზე მითითებული მწარმოებლის ინსტრუქცია და ისარგებლეთ დოზების მაჩვენებლებით. 
შეძლებისდაგვარად გამოიყენეთ საზომი ფინჯანი.

132
სარეცხი საშუალების უჯრა სამი განყოფილებისგან 
შედგება:
- (1) წინასწარი რეცხვისთვის
- (2) მთავარი რეცხვისთვის
– (3) დამარბილებლისთვის
– ( ) გარდა ამისა, დამარბილებლის 
განყოფილებაში არის სიფონის ნაწილი.

სარეცხი საშუალება, დამარბილებელი და სხვა გასასუფთავებელი ნივთიერება
• დაუმატეთ სარეცხი საშუალება და დამარბილებელი, რეცხვის პროგრამის ჩართვამდე.
• სარეცხი ციკლის მიმდინარეობისას არ დატოვოთ გახსნილი სარეცხი საშუალების 

გამანაწილებელი!
• როცა პროგრამას წინასწარი რეცხვის გარეშე იყენებთ, არ ჩაყაროთ სარეცხი საშუალება 

წინასწარი რეცხვის განყოფილებაში (განყოფილება ნომერი „1“). 
• პროგრამაში წინასწარი რეცხვით, არ ჩაასხათ თხევადი სარეცხი საშუალება წინასწარი რეცხვის 

განყოფილებაში (განყოფილება ნომერი „1“).
• არ აირჩიოთ პროგრამა წინასწარი რეცხვით, თუ იყენებთ სარეცხი საშუალების ჩანთას ან 

გამანაწილებელ ბუშტს. მოათავსეთ სარეცხი საშუალების ჩანთა ან გამანაწილებელი ბუშტი 
პირდაპირ სარეცხს შორის, მანქანაში.

თუ თხევად სარეცხ საშუალებას იყენებთ, არ დაგავიწყდეთ, მოათავსოთ თხევადი სარეცხი 
საშუალების კონტეინერი მთავარი რეცხვის განყოფილებაში (განყოფილება ნომერი "2").
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სარეცხი საშუალების ტიპის არჩევა
გამოსაყენებელი სარეცხის საშუალების ტიპი დამოკიდებულია ქსოვილის ტიპსა და ფერზე.
• გამოიყენეთ სხვადასხვა სარეცხი საშუალება ფერადი და თეთრი სარეცხისთვის.
• გარეცხეთ დელიკატური ტანსაცმელი მხოლოდ სპეციალური სარეცხი საშუალებით (თხევადი 

სარეცხი საშუალება, შალის ქსოვილის შამპუნი და ა. შ.), რომელიც მხოლოდ დელიკატური 
ქსოვილისთვის გამოიყენება. 

• მუქი ფერის ტანსაცმლის ან ჭრელი საბნების რეცხვისას, რეკომენდებულია თხევადი სარეცხი 
საშუალების გამოყენება.

• შალის ქსოვილი გარეცხეთ სპეციალურად შალის ქსოვილისთვის შექმნილი სარეცხი 
საშუალებით.

A
გაფრთხილება: გამოიყენეთ მხოლოდ სპეციალურად სარეცხი მანქანისთვის დამზადებული სარეცხი 
საშუალება.

გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ საპნის ფხვნილი.

სარეცხი საშუალების რაოდენობის რეგულირება
გამოსაყენებელი სარეცხი საშუალების რაოდენობა დამოკიდებულია სარეცხის რაოდენობაზე, 
დაბინძურების ხარისხსა და წყლის სიხისტეზე.
• არ გამოიყენოთ სარეცხი საშუალება იმაზე მეტი ოდენობით, ვიდრე მითითებულია სარეცხი 

საშუალების შეფუთვაზე, რათა თავიდან აიცილოთ ზედმეტი ქაფის, არასაკმარისი გავლების, 
ფინანსური დაზოგვისა და, ბოლოს, გარემოს დაცვის პრობლემები.

• გამოიყენეთ უფრო ნაკლები სარეცხი საშუალება მცირე ოდენობით ან მსუბუქად დასვრილი 
ტანსაცმლისთვის.

დამარბილებლების გამოყენება
ჩაასხით დამარბილებელი სარეცხი საშუალების უჯრის დამარბილებლის განყოფილებაში.
• არ გადააჭარბოთ დამარბილებლის განყოფილებაში მონიშნულ (>მაქს<) დონეს.
• თუ დამარბილებელს თხევადობა დაკარგული აქვს, სარეცხი საშუალების უჯრაში ჩასხმამდე, 

ის წყალში გააზავეთ.

თხევადი სარეცხი საშუალებების გამოყენება
თუ პროდუქტს აქვს თხევადი სარეცხი საშუალების ფინჯანი:

22 •  მოათავსეთ თხევადი სარეცხი საშუალების 
კონტეინერი განყოფილებაში ნომერი "2".

• თუ თხევად სარეცხ საშუალებას 
თხევადობა დაკარგული აქვს, სარეცხი 
საშუალების კონტეინერში ჩასხმამდე, ის 
წყალში გააზავეთ.

თუ პროდუქტს არა აქვს თხევადი სარეცხი საშუალების ფინჯანი:
• პროგრამაში წინასწარი რეცხვით, არ გამოიყენოთ თხევადი სარეცხი საშუალება, წინასწარი 

რეცხვისთვის.
• თხევადი სარეცხი საშუალებები ალაქავებს თქვენს ტანსაცმელს შეყოვნებული დაწყების 

ფუნქციის გამოყენებისას. თუ შეყოვნებული დაწყების ფუნქციის არჩევას აპირებთ, არ 
გამოიყენოთ თხევადი სარეცხი საშუალება.

სარეცხი საშუალების გელისა და ტაბლეტების გამოყენება
• თუ სარეცხი გელის სისქე სითხისებრია და თქვენს მანქანას არა აქვს სპეციალური თხევადი 

სარეცხი საშუალების ფინჯანი, ჩაასხით სარეცხი გელი მთავარი რეცხვის სარეცხი საშუალების 
განყოფილებაში, წყლის პირველი შეშვების განმავლობაში. თუ თქვენს მანქანას ქვს თხევადი 
სარეცხი საშუალების ფინჯანი, ჩაასხით სარეცხი საშუალება ამ ფინჯანში, პროგრამის 
დაწყებამდე.

• თუ სარეცხი გელის სისქე სითხისებრი არ არის ან მას აქვს თხევადი კაფსულების ფორმა, ის 
პირდაპირ ცილინდრში მოათავსეთ, რეცხვის დაწყებამდე.

• მოათავსეთ სარეცხი საშუალების ტაბლეტები მთავარი რეცხვის განყოფილებაში (განყოფილება 
ნომერი "2") ან პირდაპირ ცილინდრში, რეცხვის დაწყებამდე.
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სახამებლის გამოყენება
• მოათავსეთ თხევადი სოდა, სოდის ფხვნილი ან ქსოვილისი საღებავი დამარბილებელის 

კონტეინერში.
 არ გამოიყენოთ დამარბილებელი და სახამებელი ერთად, რეცხვის ციკლის დროს.
 სახამებლის გამოყენების შემდეგ, მანქანის შიდა ნაწილი სველი და სუფთა ქსოვილით 

გაწმინდეთ.
მინადუღის მოსაშორებლის გამოყენება
•  როცა საჭიროა, გამოიყენეთ მინადუღის მოსაშორებელი, რომელიც მხოლოდ სპეციალურად 

სარეცხი მანქანისთვისაა დამზადებული. 
მათეთრებლის გამოყენება
 დაამატეთ მათეთრებელი ნივთიერება, რეცხვის დასაწყისში, როცა ირჩევთ პროგრამას 

წინასწარი რეცხვით. არ მოათავსოთ სარეცხი საშუალება წინასწარი რეცხვისთვის 
განსაზღვრულ განყოფილებაში. როგორც დამატებითი გამოყენება, აირჩიეთ პროგრამა 
დამატებითი გავლებით და დაამატეთ მათეთრებელი ნივთიერება, სანამ მანქანა წყალს იღებს, 
სარეცხი საშუალების განყოფილებიდან, გავლების პირველ საფეხურზე.

• ნუ გამოიყენებთ მათეთრებელ ნივთიერებასა და სარეცხ საშუალებას, ერთმანეთში შერევით.
• გამოიყენეთ მცირე რაოდენობით (დაახლ. 50 მლ) მათეთრებელი ნივთიერება და კარგად 

გაავლეთ ტანსაცმელი, რადგან ის კანის გაღიზიანებას იწვევს. არ დაასხათ მათეთრებელი 
ნივთიერება სარეცხს და არ გამოიყენოთ ის ფერადი ნივთებისთვის. 

• როცა იყენებთ გამაუფერულებელს ჟანგბადის დაფუძნებულზე, აირჩიეთ პროგრამა, რომელიც 
რეცხავს სარეცხს დაბალ ტემპერატურაზე. 

•  ჟანგბადის დაფუძნებულზე გამაუფერულებლის გამოყენება შეიძლება სარეცხ საშუალებასთან 
ერთად; თუმცა, თუ ის არ არის ერთი კონსისტენციის, ჯერ მოათავსეთ სარეცხი საშუალება 
განყოფილებაში ნომერი "2" სარეცხი საშუალების გამანაწილებელში და დაელოდეთ სანამ 
მანქანა ჩამორეცხავს სარეცხ საშუალებას წყლის აღების დროს. სანამ მანქანა წყალს შიგნით 
უშვებს, დაამატეთ გამაუფერულებელი იმავე განყოფილებაში.
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4.2.7 მინიშნებები ეფექტური რეცხვისთვის
ტანსაცმელი

ღია ფერის და 
თეთრი სარეცხი ფერადი შავი/მუქი ფერის

დელიკატური/
შალის/აბრეშუმის 

ქსოვილი
(რეკომენდებული 
ტემპერატურის 
დიაპაზონი 
დამოკიდებულია 
დაბინძურების დონეზე: 
40-90 oC)

(რეკომენდებული 
ტემპერატურის დიაპაზონი 
დამოკიდებულია 
დაბინძურების დონეზე: 
ცივი -40 oC)

(რეკომენდებული 
ტემპერატურის 
დიაპაზონი 
დამოკიდებულია 
დაბინძურების 
დონეზე: ცივი -40 oC)

(რეკომენდებული 
ტემპერატურის 
დიაპაზონი 
დამოკიდებულია 
დაბინძურების 
დონეზე: ცივი -30 oC)

დ
აბ

ინ
ძუ

რე
ბი

ს 
დ

ო
ნე

ძალიან 
ჭუჭყიანი

(ძნელად 
ამოსაყვანი 
ლაქები, 
როგორიცაა 
ბალახი, ყავა, 
ხილი და 
სისხლი.)

შეიძლება საჭირო იყოს 
ლაქების წინასწარი 
დამუშავება ან წინასწარი 
რეცხვის შესრულება. 
თეთრი სარეცხისთვის 
რეკომენდებული 
ფხვნილები და თხევადი 
სარეცხი საშუალება 
შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას ძალიან დასვრილი 
ტანსაცმლისთვის 
რეკომენდებული 
დოზებით. 
რეკომენდებულია სარეცხი 
ფხვნილების გამოყენება 
თიხისა და მიწის 
ლაქების და ასევე, ისეთი 
ლაქების ამოსაყვანად, 
რომლებიც მგრძნობიარეა 
მათეთრებლების მიმართ. 

ფერადი სარეცხისთვის 
რეკომენდებული 
ფხვნილები და თხევადი 
სარეცხი საშუალება 
შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას ძალიან დასვრილი 
ტანსაცმლისთვის 
რეკომენდებული დოზებით. 
რეკომენდებულია სარეცხი 
ფხვნილების გამოყენება 
თიხისა და მიწის 
ლაქების და ასევე, ისეთი 
ლაქების ამოსაყვანად, 
რომლებიც მგრძნობიარეა 
მათეთრებლების მიმართ. 
გამოიყენეთ სარეცხი 
საშუალება მათეთრებლის 
გარეშე.

თხევადი სარეცხი 
საშუალებები, 
რომლებიც 
შესაფერისია ფერადი 
და მუქი ფერის 
ტანსაცმლისთვის, 
შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას 
ძალიან დასვრილი 
ტანსაცმლისთვის 
რეკომენდებული 
დოზებით.

უპირატესობა 
მიანიჭეთ 
დელიკატური 
ქსოვილისთვის 
დამზადებულ თხევად 
სარეცხ საშუალებებს. 
შალისა და აბრეშუმის 
ტანსაცმელი შალის 
სარეცხი სპეციალური 
საშუალებით უნდა 
გაირეცხოს.

ზომიერად 
ჭუჭყიანი
(მაგალითად, 
სხეულის 
ლაქები 
საყელოსა და 
მანჟეტებზე)

თეთრი სარეცხისთვის 
რეკომენდებული 
ფხვნილები და 
თხევადი სარეცხი 
საშუალება შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას 
ზომიერად დასვრილი 
ტანსაცმლისთვის 
რეკომენდებული 
დოზებით.

ფერადი სარეცხისთვის 
რეკომენდებული 
ფხვნილები და თხევადი 
სარეცხი საშუალება 
შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას ზომიერად დასვრილი 
ტანსაცმლისთვის 
რეკომენდებული დოზებით. 
უნდა გამოიყენოთ სარეცხი 
საშუალებები, რომლებიც არ 
შეიცავს მათეთრებელს.

თხევადი სარეცხი 
საშუალებები, 
რომლებიც 
შესაფერისია ფერადი 
და მუქი ფერის 
ტანსაცმლისთვის, 
შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას 
ზომიერად ჭუჭყიანი 
ტანსაცმლისთვის 
რეკომენდებული 
დოზებით. 

უპირატესობა 
მიანიჭეთ 
დელიკატური 
ქსოვილისთვის 
დამზადებულ თხევად 
სარეცხ საშუალებებს. 
შალისა და აბრეშუმის 
ტანსაცმელი შალის 
სარეცხი სპეციალური 
საშუალებით უნდა 
გაირეცხოს.

მსუბუქად 
დასვრილი

(აშკარა 
ლაქების 
გარეშე.)

თეთრი სარეცხისთვის 
რეკომენდებული 
ფხვნილები და 
თხევადი სარეცხი 
საშუალება შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას 
მსუბუქად დასვრილი 
ტანსაცმლისთვის 
რეკომენდებული 
დოზებით.

ფერადი სარეცხისთვის 
რეკომენდებული 
ფხვნილები და თხევადი 
სარეცხი საშუალება 
შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას მსუბუქად დასვრილი 
ტანსაცმლისთვის 
რეკომენდებული დოზებით. 
უნდა გამოიყენოთ სარეცხი 
საშუალებები, რომლებიც არ 
შეიცავს მათეთრებელს.

თხევადი სარეცხი 
საშუალებები, 
რომლებიც 
შესაფერისია ფერადი 
და მუქი ფერის 
ტანსაცმლისთვის, 
შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას 
მსუბუქად დასვრილი 
ტანსაცმლისთვის 
რეკომენდებული 
დოზებით.

უპირატესობა 
მიანიჭეთ 
დელიკატური 
ქსოვილისთვის 
დამზადებულ თხევად 
სარეცხ საშუალებებს. 
შალისა და აბრეშუმის 
ტანსაცმელი შალის 
სარეცხი სპეციალური 
საშუალებით უნდა 
გაირეცხოს.
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4.3  პროდუქტის ექსპლუატაცია

4.3.1 მართვის პულტი

1 - პროგრამის არჩევის ღილაკი
2 - ტემპერატურის დონის ნათურა
3 - ბრუნვის დონის მისათითებელი ნათურა
4 - ხანგრძლივობის საინფორმაციო ეკრანი
5 - ბავშვებისგან დამცავი საკეტის 
გააქტიურების ნატურა
6 - დასრულების დროის პარამეტრების 
ღილაკი
7 - კარის საკეტის გააქტიურების ნატურა
8 - პროგრამის შემდგომი შესრულების 
მისათითებელი ნათურა

9 - ჩართვა/გამორთვის ღილაკი
10 - დაწყების/პაუზის ღილაკი
11 - დამატებითი ფუნქციების ღილაკები 3
12 - დამატებითი ფუნქციების ღილაკები 2
13 - დამატებითი ფუნქციების ღილაკები 1
14 - ბრუნვის სიჩქარის რეგულირების 
ღილაკი
15 - ტემპერატურის რეგულირების ღილაკი
16 - პროგრამის არჩევის მისათითებელი 
ნათურა

WTV8633XB

Lingerie

Rinse

StainExpert

Gentle Care

Spin+Drain

Synthetics

Cottons Eco

Woollens
Hand Wash

Mix 40

PrewashTemp. Spin Quick Wash Start /
Pause

Extra
Rinse

Cottons

Daily Xpress
Xpress Super Short

Down Wear

Outdoor
Sports

Dark Care
Jeans

Shirts

20°

1200

1000

800

600

Anti-
Crease+

End

Spin
Wash
Time
Delay

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10111213141516
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4.3.2 პროგრამისა და გამოყენების ტაბულა

•  : არჩევითი.
*  : ავტომატურად არჩეული, გაუქმების გარეშე.
**  : ენერგოეფექტურობის მარკირების პროგრამა (EN 60456 Ed.3 )
*** : თუ პროდუქტის ბრუნვის მაქსიმალური სიჩქარე ამ მონაცემზე უფრო დაბალია, თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ მხოლოდ 
მაქსიმუმამდე ბრუნვის სიჩქარე.
-  : იხილეთ პროგრამის აღწერილობა მაქსიმალური წონისთვის.

** "ბამბა ეკონომიური 40°C" და "ბამბა ეკონომიური 60°C" წარმოადგენს სტანდარტულ პროგრამებს. ეს პროგრამები 
ცნობილია, როგორც "40°C ბამბის სტანდარტული პროგრამა" და "60°C ბამბის სტანდარტული პროგრამა", რომლებიც 
აღნიშნულია    სიმბოლოებით, პანელზე.

KA 36 დამატებითი ფუნქციები

პროგრამა
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ტემპერატურის 
არჩევითი 

დიაპაზონი °C

Cottons

90 8 96 2,35 1200 • • • • ცივი-90
60 8 96 1,75 1200 • • • • ცივი-90
40 8 94 0,95 1200 • • • • ცივი-90
20 8 94 0,35 1200 • • • • ცივი-90

Cottons Eco
60** 8 52 0,935 1200 ცივი-60
60** 4 45,5 0,665 1200 ცივი-60
40** 4 44,5 0,660 1200 ცივი-60

Synthetics
60 3 67 1,35 1200 • • • • ცივი-60
40 3 65 0,95 1200 • • • • ცივი-60

Daily Xpress / Xpress Super Short
90 8 68 2,15 1200 • • • ცივი-90
60 8 68 1,15 1200 • • • ცივი-90
30 8 68 0,20 1200 • • • ცივი-90

Daily Xpress / Xpress Super Short + 
Quick Wash 90 2 40 0,15 1200 • • • ცივი-30
Mix 40 40 3 74 0,88 800 • • • ცივი-40
Woollens / Hand Wash 40 1,5 55 0,45 1200 • ცივი-40
Gentle Care 40 3,5 48 0,65 800 • ცივი-40
Down Wear 60 2 78 0,90 1000 • ცივი-60
Outdoor / Sports 40 3,5 51 0,40 1200 • ცივი-40
Dark Care / Jeans 40 3 75 0,85 1200 • • * • ცივი-40
StainExpert 60 4 80 1,62 1200 • • 30-60
Shirts 60 3 60 1,10 800 • • • • ცივი-60
Hygiene+ 90 8 122 2,20 1200 * 20-90
Lingerie 30 1 70 0,30 600 * ცივი-30
ცილინდრის გაწმენდა 90 - 70 2,25 600 90
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4.3.3 პროგრამის არჩევა
1 განსაზღვრეთ სარეცხის ტიპის, რაოდენობისა და დაბინძურების დონისთვის შესაფერისი 

პროგრამა, ქვემოთ მოცემული "პროგრამისა და გამოყენების ტაბულის" შესაბამისად. 

C
პროგრამები შეზღუდულია ბრუნვის უმაღლესი სიჩქარით, რომელიც ქსოვილის კონკრეტულ ტიპს შეესაბამება.

პროგრამის შერჩევისას, ყოველთვის გაითვალისწინეთ ქსოვილის ტიპი, ფერი, დაბინძურების ხარისხი და 
წყლის დასაშვები ტემპერატურა.

ყოველთვის აირჩიეთ შესაბამისი ყველაზე დაბალი საჭირო ტემპერატურა. რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა, 
მით მეტი ელექტროენერგია იხარჯება.

2 აირჩიეთ სასურველი პროგრამა პროგრამის შერჩევის ღილაკით. 

4.3.4 პროგრამები 
• Cottons Eco (ბამბა ეკონომიური)
გამოიყენეთ ზომიერად დასვრილი, გამძლე ბამბის თეთრეულის რეცხვისთვის. მიუხედავად 
იმისა, რომ რეცხვის პროცესი ამ პროგრამაში უფრო ხანგრძლივია ვიდრე სხვა პროგრამებში, 
ის უზრუნველყოფს ელექტროენერგიისა და წყლის მაღალ ეკონომიურობას. წყლის ფაქტიური 
ტემპერატურა შეიძლება განსხვავდებოდეს განცხადებული ტემპერატურისგან. თუ სარეცხის 
ნაკლებ ოდენობას ჩატვირთავთ მანქანაში (მაგ.: ½ ან უფრო ნაკლებ მოცულობას), პროგრამის 
ხანგრძლივობა შეიძლება ავტომატურად შემცირდეს. ამ შემთხვევაში, ელექტროენერგიისა და 
წყლის მოხმარება კიდევ უფრო შემცირდება, რაც უფრო ეკონომიური რეცხვას უზრუნველყოფს.

სიდიდეები სინთეთიკის პროგრამებისთვის (KA)

ტ
ვი

რ
თ

ი 
(კ

გ)

წყ
ლ

ის
 მ

ო
ხმ

არ
ებ

ა 
(l) ელ

ექ
ტ

რ
ო

ენ
ერ

გი
ის

 
მო

ხმ
არ

ებ
ა 

(კ
ვ/

სთ
)

პრ
ო

გრ
ამ

ის
 

ხა
ნგ

რ
ძლ

ივ
ო

ბა
 

(წ
თ

)*

დარჩენილი ტენის 
შემცველობა (%)**

დარჩენილი ტენის 
შემცველობა (%)**

≤ 1000 ბრუნი წუთში > 1000 ბრუნი წუთში

სინთეტიკა 60 3 67 1,35 115/150 45 40

სინთეტიკა 40 3 65 0,95 115/150 45 40

*თქვენ შეგიძლიათ, მანქანის ეკრანზე დაინახოთ თქვენ მიერ არჩეული პროგრამის რეცხვის დრო. შესაძლებელია, 
რომ ეკრანზე ნაჩვენებ დროსა და რეცხვის რეალურ დროს შორის მცირე სხვაობა იყოს.

**დარჩენილი ტენის შემცველობა შეიძლება განსხვავდებოდეს არჩეული ბრუნვის სიჩქარის შესაბამისად.

C
დამხმარე ფუნქციები, ტაბულაში, შეიძლება თქვენი პროდუქტის მოდელის მიხედვით იცვლებოდეს.

წყლისა და ელექტროენერგიის მოხმარება შეიძლება შეიცვალოს წყლის წნევის, წყლის სიხისტისა და ტემპერატურის, 
გარეთა ტემპერატურის, სარეცხის ტიპისა და რაოდენობის, დამხმარე ფუნქციებისა და ბრუნვის სიჩქარის არჩევისა 
და ელექტროენერგიის ძაბვის მიხედვით.
პროგრამის არჩევისას თქვენ შეგიძლიათ, მანქანის ეკრანზე დაინახოთ რეცხვის დრო. თქვენ მიერ მანქანაში 
ჩატვირთული სარეცხის რაოდენობიდან გამომდინარე, შეიძლება იყოს 1-1.5 საათიანი სხვაობა ეკრანზე ნაჩვენებ 
დროსა და რეცხვის ციკლის ფაქტიურ ხანგრძლივობას შორის. ხანგრძლივობა ავტომატურად განახლდება რეცხვის 
დაწყების შემდეგ.
დამატებითი ფუნქციის არჩევის რეჟიმები შეიძლება შეიცვალოს მწარმოებელი კომპანიის მიერ. არსებული არჩვის 
რეჟიმები შეიძლება წაიშალოს და ახალი არჩევის რეჟიმები დაემატოს.
"მწარმოებელი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები პროგრამებში და დამხმარე ფუნქციებში, რომლებიც 
მოცემულია ცხრილში. მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილებები არ შეეხება პროდუქტის წარმადობას, პროგრამის 
ნაბიჯები და ხანგრძლივობა შეიძლება შეიცვალოს."
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• Cottons (ბამბის ქსოვილი)
ამ პროგრამით თქვენ შეგიძლიათ გარეცხოთ თქვენი ბამბის სარეცხი (ზეწარი, თეთრეული, 
პირსახოცები, საბანაო ხალათები, საცვლები და სხვა.) ხანგრძლივი რეცხვის რეჟიმში. როცა 
სწრაფი+ რეცხვის ფუნქციის კლავიშს დააჭერთ, პროგრამის ხანგრძლივობა შესამჩნევად 
შემცირდება, მაგრამ რეცხვის ეფექტურობა შენარჩუნდება რეცხვის ინტენიური მოძრაობების 
გამო. თუ სწრაფი+ რეცხვის ღილაკს არ დააჭერთ იქნება უზუნველყოფილი ძალიან ჭუჭყიანი 
სარეცხის რეცხვისა და გავლების საუკეთესო ხარისხი. 
• Synthetics (სინთეტიკა)
ამ პროგრამით თქვენ შეგიძლიათ გარეცხოთ თქვენი სარეცხი (როგოროცაა მაგალითად: 
ბერანგები, ბლუზები, სინთეტიკისა და ბამბის ნარევი ქსოვილები და ა. შ.). პროგრამის 
ხანგრძლივობა შესამჩნევად შემცირდება და რეცხვის მაღალი ეფექტურობა გარანტირებულია. 
თუ სწრაფი+ რეცხვის ღილაკს არ დააჭერთ იქნება უზუნველყოფილი ძალიან ჭუჭყიანი სარეცხის 
რეცხვისა და გავლების საუკეთესო ხარისხი.
• Woollens / Hand Wash (შალი / ხელით რეცხვა)
გამოიყენეთ ეს პროგრამა თქვენი შალის/დელიკატური სარეცხისთვის. აირჩიეთ შესაბამისი 
ტემპერატურა, როგორც მითითებულია თქვენი ტანსაცმლის იარლიყზე. თქვენი სარეცხი ძალიან 
მსუბუქ რეჟიმში გაირეცხება, რათა ტანსაცმელი არ დაზიანდეს.

ამ მანქანის შალის ქსოვილის რეცხვის რეჟიმი შემოწმებული და 
დამტკიცებულია "Woolmark Company"-ის მიერ, შალის ტანსაცმლის 
რეცხვისთვის, იმ პირობით, თუ ტანსაცმელი გაირეცხება მის ეტიკეტზე 
მითითებული და ამ სარეცხი მანქანის მწარმოებლის მიერ დადგენილი 
ინსტრუქციის თანახმად. M1325
"გაერთიანებულ სამეფოში, ირლანდიაში, ჰონგკონგსა და ინდოეთში 
"Woolmark"-ის სავაჭრო ნიშანი სერტიფიცირების სავაჭრო ნიშანს 
წარმოადგენს."

• Hygiene+ (ანტიალერგიული+)
ეს არის პროგრამა, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ სარეცხისთვის, რომელიც საჭიროებს 
ანტიალერგიულ და ჰიგიენურ რეცხვას მაღალ ტემპერატურაზე ინტენსიური და ხანგრძლივი 
რეცხვის ციკლით. ჰიგიენის უფრო მაღალ დონეს უზრუნველყოფს გაცხელების უფრო 
ხანგრძლივი დრო და გავლების დამატებითი საფეხური.
 •პროგრამა ტესტირებულია "VDE" ინსტიტუტის მიერ 20°C ტემპერატურაზე და იყო 
სერტიფიცირებული ბაქტერიების და ობის ეფექტური აღმოფხვრის თვალსაზრისით.
 •პროგრამა ტესტირებულია "The British Allergy Foundation" (Allergy UK) მიერ 60°C 
ტემპერატურაზე და იყო სერტიფიცირებული ალერენების და ასევე ბაქტერიების და ობის 
ეფექტური აღმოფხვრის თვალსაზრისით.

 Allergy UK არის ბრიტანული ალერგიის ფონდის სახელი. ხარისხის ნიშანი 
შექმნილია იმისთვის, რომ მისცეს ადამიანებს საჭირო რეკომენდაცია 
პროდუქტის შესახებ, რომელიც ზღუდავს/ამცირებს/ აშორებს ალერგენებს ან 
ამცირებს ალერგენების რაოდენობას გარემოში, სადაც ცხოვრობენ ალერგიული 
პაციენტები. მისი მიზანია დაუმტკიცოს ადამიანებს, რომ პროდუქტი 
სპეციალურად ტესტირებულია ან განხილულია და მიღებულია გაზომვადი 
შედეგი.

• Dark Care / Jeans (მუქი ტანსაცმელი / ჯინსი)
გამოიყენეთ ეს პროგრამა თქვენი მუქი ფერის ან ჯინსის ტანსაცმლის ფერის დაცვისთვის. 
ის უზრუნველყოფს ეფექტურ რეცხვას ბარაბანის სპეციალურად განსაზღვრული ბრუნვების 
საშუალებით, მაშინაც კი, თუ ტემპერატურა დაბალია. რეკომენდებულია თხევადი სარეცხი 
საშუალების ან შალის ქსოვილის შამპუნის გამოყენება, მუქი ფერის სარეცხისთვის. არ გარეცხოთ 
ტანსაცმელი დელიკატური ქსოვილისგან, რომელიც შეიცავს შალს და ა.შ.
• Spin+Drain (ბრუნვა+ამოშრობა) 
ეს პროგრამა შეგიძლიათ გამოიყენოთ ტანსაცმელიდან წყლის მოსაშორებლად და მანქანიდან 
წყლის მთლიანად გამოსადევნად.
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• Rinse (გავლება)
გამოიყენეთ ეს პროგრამა, როდესაც გსურთ სარეცხის ცალ-ცალკე გავლება ან გახამება.
• Shirts (პერანგები)
ეს პროგრამა გამოიყენება ბამბის, სინთეტიკის და სინთეტიკაშერეული ქსოვილის პერანგების 
გასარეცხად. ის ამცირებს ნაოჭებს. როცა სწრაფი+ რეცხვის ფუნქციის ღილაკს დააჭერთ, 
სრულდება წინასწარი დამუშავების ალგორითმი.
 • გამოიყენეთ წინასწერი დამუშავების ქიმიური საშუალება პირდაპირ ტანსაცმეზე ან 
დაუმატეთ სარეცხ საშუალებასთან ერთად, როცა მანქანა იწყებს წყლის აღებას მიწოდების 
მთავრი უჯრის მეშვეობით. ამგვარად, თქვენ შეძლებთ უზრუნველყოთ იგივე ეფექტი, რომელსაც 
იღებთ ჩვეულებრივი რეცხვის დროს, მაგრამ დროის უფრო მოკლე პერიოდში. თქვენი 
პარანგების გამოყენების ხანგრძლივობა იზრდება.
• Mix 40 (შერეული 40)
გამოიყენეთ ბამბისა და სინთეტიკის ტანსაცმლის ერთად გასარეცხად, მათი გადახარისხების 
გარეშე.

• Gentle Care (დელიკატური ქსოვილი)
ამ პროგრამით თქვენ შეგიძლიათ გარეცხოთ თქვენი სარეცხი დელიკატური ქსოვილისგან, 
როგოროცაა მაგალითად: სინთეტიკისა და ბამბის ნარევი ტრიკოტაჟი ან წინდები. ამ პროგრამით 
თქვენი სარეცხი უფრო დელიკატურად ირეცხება. გარეცხეთ ტასაცმელი, რომლის ფერის 
შენარჩუნებაც გსურთ ან 20 გრადუსზე ან აირჩიეთ ცივი წყლით რეცხვის პარამეტრი.
• Daily Xpress / Xpress Super Short (ყოველდღიური სწრაფი / სწრაფი 14I) 
გამოიყენეთ ეს პროგრამა თქვენი მსუბუქად დასვრილი ან დაულაქავებელი ბამბის 
ტანსაცმლისთვის, ხანმოკლე დროში. პროგრამის ხანგრძლივობა შეიძლება შემცირდეს 14 
წუთამდე, თუ დააჭერთ სწრაფი+ რეცხვის ღილაკს. როცა სწრაფი+ რეცხვის ფუნქციის ღილაკს 
დააჭერთ, სარეცხი რაოდენობა არ უნდა იყოს 2 (ორ) კგ-ზე მეტი.

• Down Wear (ბუმბული)
გამოიყენეთ ეს პროგრამა იმ მოსასხამების, ჟილეტების, ქურთუკების და ა.შ. გასარეცხად, 
რომლებიც შეიცავს ბუმბულს და აქვთ იარლიყი, "მანქანით რეცხვისთვის". სპეციალური 
მბრუნავი პროფილების წყალობით, წყალი შეაღწევს საჰაერო სივრცეებში ბუმბულს შორის.
• Lingerie (საცვლები)
ეს პროგრამა შეგიძლიათ გამოიყენოთ ტანსსაცმლისთვის დელიკატური ქსოვილისგან, რომელიც 
განკუთვნილია ხელით რეცხვისთვის და ქალის თეთრეულისთვის. ტანსაცმლის მცირე 
რაოდენობა უნდა გაირეცხოს სარეცხ ტომარაში. კაუჭები, ღილების, ელვები და ა.შ. უნდა იყოს 
შეკრული.

• Outdoor / Sports (სპორტული და საგარეო)
ამ პროგრამის საშუალებით, შეგიძლიათ გარეცხოთ სპორტული და საგარეო ტანსაცმელი, 
რომელიც შეიცავს ბამბის/სინთეთიკის ნარევს და დაფარულია წყალგაუმტარი ზედაპირით, 
როგორიცაა გორტექსი და ა.შ. იგი უზრუნველყოფს თქვენი ტანსაცმლის ფრთხილად რეცხვას 
სპეციალური ბრუნვითი მოძრაობების მეშვეობით.
• StainExpert (ლაქების ექსპერტი) 
ამ მანქანას აქვს სპეციალური ლაქების გამომყვანი პროგრამა, რომელიც აშორებს სხვადასხვა 
ტიპის ლაქებს ყველაზე ეფექტური გზით. გამოიყენეთ ეს პროგრამა მხოლოდ გამძლე 
ხარისხიანად შეღებილი ბამბის სარეცხისთვის. არ გარეცხოთ დელიკატური ქსოვილებისგან 
დამზადებული და ხუნებადი სარეცხი ამ პროგრამით. გარეცხვის წინ, უნდა შეამოწმოთ 
ტანსაცმლის იარლიყები (რეკომენდებულია ბამბის მაისურებისთვის, შარვლებისთვის, 
შორტებისთვის, პერანგებისთვის, ბავშვის ტანსაცმლითვის, პიჟამებისთვის, წინსაფრებისთვის, 
მაგიდის გადასაფარებლებისთვის, თეთრეულისთვის, საბნის პირებითვის, ზეწრებისთვის, 
ბალიშის პირებისთვის, აბაზანის/პლაჟის პირსახოცებისთვის, პირსახებისთვის, წინდებისთვის, 
ბამბის საცვლებისთვის, რომლებიც განკუთვნილია მაღალ ტემპერატურაზე და ხანგრძლივი 
რეცხვისთვის). ლაქების გამომყვანი ავტომატური პროგრამის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ 
გარეცხოთ 24 ტიპის ლაქა, რომლებიც დაყოფილია ორ განსხვავებულ ჯგუფად სწრაფი+ რეცხვის 
ფუნქციის არჩევის მიხედვით. შეგიძლიათ ნახოთ ლაქების ჯგუფები სწრაფი+ რეცხვის ფუნქციის 
არჩევის საფუძველზე.
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ქვემოთ მოცემულია ლაქების ჯგუფები სწრაფი+ რეცხვის ფუნქციის არჩევის საფუძველზე:

როცა სწრაფი+ რეცხვის ფუნქცია არჩეულია:

სისხლი ჩაი შავი ღვინო

შოკოლადი ყავა ალუბალი

პუდინგი ხილის წვენი ჯემი

კვერცხი კეჩუპი ნახშირი

როცა სწრაფი+ რეცხვის ფუნქცია არ არის არჩეული:

კარაქი ოფლი სალათის სოუსი

ბალახი მიწა მაკიაჟი

ტალახი საჭმელი მანქანის ზეთი

კოლა მაიონეზი ბავშვის საჭმელი

• აირჩიეთ ლაქების გამომყვანი პროგრამა.
• აირჩიეთ ლაქის ტიპი, რომლის გამოყვანაც გსურთ ზემომოყვანილი ჯგუფებიდან და ნახეთ 
რომელ ჯგუფშია ლაქა სწრაფი+ რეცხვის ფუნქციის კლავიშთან დაკავშირებით.
• ყურადღებით წაიკითხეთ ინფორმაცია იარლიყზე და დარწმუნდით, რომ არჩეულია სწორი 
ტემპერატურა და ბრუნვის სიჩქარე.

4.3.5 ტემპერატურის არჩევა
ახალი პროგრამის არჩევისას, რეკომენდებული ტემპერატურა, არჩეული პროგრამისთვის, 
ტემპერატურის ინდიკატორზე ჩნდება.
ტემპერატურის დასაწევად, დააჭირეთ ტემპერატურის რეგულირების ღილაკს. ტემპერატურა 
ეტაპობრივად დაიკლებს. ტემპერატურის დონის ნათურა არ აინთება, თუ არჩეულია ცივი 
წყლით რეცხვა.

C თუ პროგრამამ გაცხელების საფეხურს არ მიაღწია, შეგიძლიათ, ტემპერატურა შეცვალოთ, პროდუქტის 
პაუზის რეჟიმში გადართვის გარეშე.
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4.3.6. ბრუნვის სიჩქარის არჩევა
ახალი პროგრამის არჩევისას, ბრუნვის სიჩქარის ინდიკატორზე გამოჩნდება არჩეული 
პროგრამისთვის რეკომენდებული ბრუნვის სიჩქარე.
ბრუნვის სიჩქარის შესამცირებლად, დააჭირეთ ბრუნვის სიჩქარის რეგულირების ღილაკს. 
ბრუნვის სიჩქარე თანდათანობით მცირდება.

შემდეგ, პროდუქტის მოდელის გათვალისწინებით, ეკრანზე ვარიანტები - "გავლების შეჩერება" 
და "ბრუნვის გარეშე" გამოჩნდება. "ბრუნვის გარეშე" ფუნქციის არჩევისას, გავლების დონის 
ინდიკატორი არ ჩაირთვება.

C თუ პროგრამამ ბრუნვის საფეხურს არ მიაღწია, შეგიძლიათ, სიჩქარე შეცვალოთ, პროდუქტის პაუზის რეჟიმში 
გადართვის გარეშე.

გავლების შეჩერება
თუ მანქანიდან სარეცხის გამოღებას პროგრამის დასრულებისთანავე არ აპირებთ, შეგიძლიათ 
გამოიყენოთ გავლების შეჩერების ფუნქცია, რათა გააჩეროთ თქვენი სარეცხი საბოლოო 
გასავლებ წყალში, რომ ის არ დაიჭმუჭნოს, როცა პროდუქტში წყალი არ იქნება. დააჭირეთ 
დაწყების/პაუზის ღილაკს, ამ პროცესის შემდეგ, თუ გსურთ წყლის ამოშრობა, თქვენი სარეცხის 
დატრიალების გარეშე. პროგრამა განახლდება და დასრულდება წყლის ამოშრობის შემდეგ.
თუ გსურთ წყალში გაჩერებული სარეცხის დატრიალება, დაარეგულირეთ ბრუნვის სიჩქარე 
და დააჭირეთ დაწყების/პაუზის ღილაკს. პროგრამა კვლავ გაგრძელდება. წყალი ამომშრალია, 
სარეცხი - დატრიალებული, პროგრამა კი - დასრულებული.

4.3.7 დამატებითი ფუნქციის არჩევა
აირჩიეთ სასურველი დამატებითი ფუნქცია, პროგრამის გაშვებამდე. 
აინთება არჩეული დამატებითი ფუნქციის მისათითებელი ნათურა.

C როცა თქვენ ცდილობთ შეცვალოთ დამატებითი ფუნქცია, რომლის არჩევა არ არის დაშვებული მიმდინარე 
პროგრამაში, შესაბამისი დამატებითი ფუნქციის ნათურა გაანათებს და გაიგონებთ ხმოვან გაფრთხილებას. 
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გარდა ამისა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ, აირჩიოთ ან გააუქმოთ დამატებითი ფუნქციები, 
რომლებიც შესაფერისია გაშვებული პროგრამისთვის, სარეცხი ციკლის დაწყების შემდეგ. თუ 
რეცხვის ციკლი მიაღწევს წერტილს, როცა დამატებითი ფუნქციის არჩევა შეუძლებებლია, 
გაიგონებთ ხმოვან გაფრთხილებას და შესაბამისი დამატებითი ფუნქციის ნათურა გაანათებს.

C
ზოგიერთი ფუნქციის ერთად არჩევა შეუძლებელია. თუ მეორე დამატებითი ფუნქცია, რომელიც პირველთან 
შეუსაბამობაში მოდის, არჩეულია მანქანის ამუშავებამდე, პირველად არჩეული ფუნქცია უნდა გაუქმდეს, 
ხოლო მეორე დამატებითი ფუნქციის არჩევა გააქტიურებული დარჩება. 
პროგრამისთვის შეუსაბამო დამატებითი ფუნქციის არჩევა შეუძლებელია. (იხილეთ "პროგრამისა და 
გამოყენების ტაბულა".)
ზოგიერთ პროგრამას აქვს დამატებითი ფუნქციები, რომლებმაც უნდა იმუშავონ ერთდროულად. ამ 
ფუნქციების გაუქმება შეუძლებელია. დამატებითი ფუნქციის ჩარჩო არ გაანათებს, გაანათებს მხოლოდ შიდა 
სივრცე.

4.3.7.1 დამატებითი ფუნქციები
• Prewash (წინასწარი რეცხვა)
წინასწარი რეცხვა საჭიროა მხოლოდ ძალიან დასვრილი სარეცხისთვის. წინასწარი რეცხვის 
გამოუყენებლობა დაგიზოგავთ ელექტროენერგიას, წყალს, სარეცხ საშუალებასა და დროს.
• Extra Rinse (დამატებითი გავლება)
ეს ფუნქცია მანქანას საშუალებას აძლევს, მოახდინოს დამატებითი გავლება, უკვე შესრულებული 
გავლების გარდა, ძირითადი რეცხვის შემდეგ. ამრიგად, შესაძლოა შემცირდეს მგრძნობიარე 
კანისთვის (ბავშვები, ალერგიული კანი და ა. შ.) სარეცხი საშუალების ნარჩენებისგან ზიანის 
მიყეების შსაძლებლობა.

• Quick Wash (სწრაფი)
ამ ფუნქციის არჩევისას შესაბამისი პროგრამის ხანგრძლივობა მცირდება 50%-ით.
რეცხვის ოპტომიზაციის, მაღალი მექანიკური აქტივობის და წყლის ოპტიმალური მოხმარების 
წყალობით,
რეცხვის ხანგრძლივობის შემცირების მიუხედევად, მიიღწევა მაღალი ეფექტურობა.

4.3.7.2 ფუნქციები/პროგრამები, რომელთა არჩევა შესაძლებელია კლავიშზე 3 
წამის განმავლობაში დაჭერით

• ცილინდრის გაწმენდა  
პროგრამის არჩევისთვის, დააჭირეთ 1-ლ დამატებითი ფუნქციის კლავიშს და გააჩერეთ 3 წამი.
რეგულარულად გამოიყენეთ (1-2 თვეში ერთხელ), ცილინდრის გასაწმენდად და საჭირო 
ჰიგიენის უზრუნველსაყოფად. გაუშვით პროგრამა, როცა მანქანა სრულიად ცარიელია. უკეთესი 
შედეგის მისაღწევად, ჩაყარეთ მინადუღის მოსაშორებელი ფხვნილი, სარეცხი მანქანებისთვის 
სარეცხი საშუალების განყოფილებაში ნომ. "2". პროგრამის დასრულების შემდეგ, ჩასატვირთი 
კარი ოდნავ ღია დატოვეთ, რათა მანქანის შიდა მხარე გაშრეს.

C
ეს სარეცხი პროგრამა არ არის. ეს მანქანის მოვლის პროგრამაა.
არ გაუშვათ პროგრამა, როცა მანქანაში რამე დევს. თუ ასე მოიქცევით, მანქანა აღმოაჩენს, რომ შიგნით სარეცხი 
დევს და პროგრამას შეწყვეტს.
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• ბავშვებისგან დამცავი საკეტი
გამოიყენეთ ბავშვებისგან დამცავი საკეტის ფუნქცია, რათა ბავშვებმა პროდუქტის მუშაობას 
ხელი არ შეუშალონ. ამრიგად, თქვენ შეძლებთ გაშვებული პროგრამის ცვლილების თავიდან 
აცილებას.

C
Cთქვენ შეგიძლიათ, ჩართოთ და გამორთოთ მანქანა, ჩართვის/გამორთვის ღილაკით, როცა ბავშვებისგან 
დამცავი საკეტი გააქტიურებულია. როცა მანქანას ისევ ჩართავთ, პროგრამა იქედან გაგრძელდება, სადაც ის 
გაჩერდა.

ბავშვებისგან დამცავი საკეტის გააქტიურება:
დააჭირეთ მე-2 დამატებითი ფუნქციის ღილაკს და გააჩერეთ 3 წამი. პროგრამის შერჩევის 
პანელზე აისახება "CL 3-2-1 ჩართ." და ნათურა აინთება. როდესაც ნათურა აინთება თქვენ 
შეგიძლიათ შეწყვიტოთ 2-ზე დაჭერა, როცა ეს გაფრთხილება გამოჩნდება.

ბავშვებისგან დამცავი საკეტის გაუქმება:
დააჭირეთ მე-2 დამატებითი ფუნქციის ღილაკს და გააჩერეთ 3 წამი. პროგრამის შერჩევის 
პანელზე აისახება "CL 3-2-1 გამორთ." და ნათურა აინთება.

• დაჭმუჭნის საწინააღმდეგო+  
ამ ფუნქციის არჩვისთვის დააჭირეთ მე-3 დამატებითი ფუნქციის ღილაკს და გააჩერეთ 3 წამი, 
ამის შემდეგ აინთება პროგრამის შესაბამისი საფეხურის შემდგომი შესრულების შუქი. ამ 
ფუნქციის შერჩევის შემდეგ ბარაბანი ბრუნავს 8 საათამდე პერიოდის განმავლობაში, იმისთვის, 
რომ დაიცვას სარეცხი დაჭმუჭნისგან პროგრამის დასრულებისას. თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ 
პროგრამა და ამოიღოთ სარეცხი ნებისმიერ დროს ამ 8 საათის განმავლობაში. დააჭირეთ 
დამატებითი ფუნქციის არჩევის კლავიშს ან მანქანის ჩართვა/გამორთვის კლავიშს პროგრამის 
გასაუქმებლად. პროგრამის შემდგომი შესრულების შუქი დარჩება ანთებული სანამ ფუნქცია 
არ გაუქმდება ან საფეხური არ დასრულდება. თუ ფუნქცია არ გააუქმეთ ის დარჩება აქტიური 
რეცხვის შემდგომ ციკლებშიც.

4.3.8 დასრულების დრო
დასრულების დროის ფუნქციით, პროგრამის დაწყება შეიძლება 24 საათამდე დროით შეყოვნდეს. 
დასრულების დროის ღილაკის დაჭერის შემდეგ, გამოცნდება პროგრამის დასრულების 
სავარაუდო დრო. თუ "დასრულების დრო" დარეგულირებულია, აინთება დასრულების დროის 
ინდიკატორი. 

1 გააღეთ ჩასატვირთი კარი, მოათავსეთ სარეცხი და ჩაყარეთ სარეცხი საშუალება და ა. შ.
2 აირჩიეთ რეცხვის პროგრამა, ტემპერატურა, ბრუნვის სიჩქარე და, საჭიროების შემთხვევაში, 

დამატებითი ფუნქციები.
3 აირჩიეთ თქვენთვის ხელსაყრელი დასრულების დრო, "დასრულების დრო"-ს ღილაკზე 

დაჭერით. დასრულების დროის ინდიკატორი აინთება.
4 დააჭირეთ დაწყების/პაუზის ღილაკს. დაიწყება დროის უკუ ათვლა. ":" სიმბოლო ეკრანზე, 

დასრულების დროის შუაში, ნათებას იწყებს.
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დასრულების დროის რეგულირება
თუ გსურთ, გააუქმოთ დასრულების დროის ფუნქცია, დააჭირეთ ჩართვა/გამორთვის ღილაკს 
პროდუქტის ჩართვისთვის ან გამორთვისთვის.

C არ გამოიყენოთ თხევადი სარეცხი საშუალებები დასრულების დროის რეჟიმის გააქტიურებისას! არსებობს 
ტანსაცმლის დალაქავების რისკი.

C
თქვენ უნდა დააჭიროთ დაწყება/პაუზას და დაელოდოთ კარის გაღებას სარეცხის დამატებისთვის 
დასრულების დროის უკუ ათვლის მიმდინარეობისას. დააჭირეთ დაწყება/პაუზას კვლავ სარეცხის 
დამატების შემდეგ უკუათვის დასრულებისთვის. ათვლის დასრულებისას, დასრულების დროის სიმბოლო 
გამოირთვება, დაიწყება რეცხვის ციკლი და ეკრანზე არჩეული პროგრამის დრო გამოჩნდება.

როცა დასრულების დრო არჩეულია, დრო რომელიც გამოჩნდება ეკრანზე იქნება საბოლოო დრო, არჩეული 
პროგრამის მიმდინარეობის ჩათვლით.

4.3.9 პროგრამის დაწყება
1. პროგრამის დასაწყებად დააჭირეთ დაწყების/პაუზის ღილაკს.
2. აინთება პროგრამის შემდეგი შეტყობინების ნათურა, რომელიც პროგრამის დაწყებაზე 

მიუთითებს.

C
თუ არც ერთ პროგრამას არ გაუშვებთ ან არც ერთ კლავიშს არ დააჭერთ, პროგრამის არჩევის პროცესის 
განმავლობაში, 10 წუთის ფარგლებში, მანქანა ავტომატურად გამოირთვება. ეკრანი და ყველა ნათურა 
გამოირთვება. 
თუ თქვენ დააჭერთ ჩართვა/გამორთვის ღილაკს, გამოჩნდება ნაგულისხმები პროგრამული ინფორმაცია.

4.3.10 ჩასატვირთი კარის საკეტი
მანქანის ჩასატვირთ კარს აქვს ჩაკეტვის სისტემა, რაც ხელს უშლის კარის გაღებას, იმ 
შემთხვევებში, როცა წყლის დონე შეუსაბამოა.
როცა ჩასატვირთი კარი დაიკეტება, ეკრანზე დაკეტილი კარის სიმბოლო ჩაირთვება.

4.3.11 არჩევის შეცვლა, პროგრამის დაწყების შემდეგ
პროგრამის გაშვების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ შემდეგი ცვლილებების შეტანა.
მანქანის გადართვა პაუზის რეჟიმში
მანქანის პაუზის რეჟიმში გადასართველად, დააჭირეთ დაწყების/პაუზის ღილაკს, როცა 
პროგრამა ჩართულია. საფეხურის ნათურა, რომელზეც მანქანა იმყოფება, იწყებს ნათებას, 
პროგრამის შემდგომ ინდიკატორში, იმის საჩვენებლად, რომ მანქანა გადართულია პაუზის 
რეჟიმში. გარდა ამისა, ჩასატვირთი კარის ნათურა ციმციმებს, სანამ ჩასატვირთი კარი გასაღებად 
ემზადება. როცა ჩასატვირთი კარი გასაღებად მზად არის, ჩასატვირთი კარის ნათურა ითიშება, 
ხოლო პროგრამის საფეხურის ნათურა აგრძელებს ციმციმს. 
დამატებითი ფუნქციების, სიჩქარისა და ტემპერატურის შეცვლა
საფეხურის თანახმად, რომელზეც პროგრამა იმყოფება, შეგძლიათ გააუქმოთ ან აირჩიეთ 
დამატებითი ფუნქციები. იხილეთ "დამატებითი ფუნქციის არჩევა". 
გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ ტემპერატურის და ციკლის რეგულირება. იხილეთ 
"ტემპერატურის არჩევა" და "ბრუნვის სიჩქარის არჩევა".

C თუ ცვლილება ნებადართული არ არის, შესაბამისი ნათურა 3-ჯერ გაანათებს.

სარეცხის დამატება ან გამოღება
1. მანქანის პაუზის რეჟიმში გადასართველად, დააჭირეთ დაწყების/პაუზის ღილაკს. აინთება 

პროგრამის შესაბამისი საფეხურის შემდგომი შესრულების შუქი, რომლის განმავლობაშიც 
მანქანა პაუზის რეჟიმში გადაიყვანეს.

2. დაელოდეთ, სანამ ჩასატვირთი კარის გაღება შესაძლებელი გახდება.
3. გააღეთ ჩასატვირთი კარი და დაამატეთ ან გამოიღეთ სარეცხი.
4. დაკეტეთ ჩასატვირთი კარი.
5. შეცვალეთ დამატებითი ფუნქციები, ტემპერატურისა და სიჩქარის პარამეტრები, საჭიროების 

შემთხვევაში. 
6. დააჭირეთ დაწყების/პაუზის ღილაკს პროდუქტის მართვისთვის.
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4.3.12 პროგრამის გაუქმება
პროგრამა უქმდება თუ პროდუქტს გამორთავთ და ჩართავთ კვლავ. დააჭირეთ ჩართვა/
გამორთვის ღილაკს და გააჩერეთ 3 წამი. 

C
თუ თქვენ დააჭირეთ ჩართვა/გამორთვის ღილაკს, როცა ბავშვებისგან დამცავი საკეტი აქტივირებულია, 
პროგრამა არ გაუქმდება. ჯერ უნდა გააუქმოთ ბავშვებისგან დამცავი საკეტი. 

თუ გსურთ ჩასატვირთი კარის გაღება, პროგრამის გაუქმების შემდეგ, მაგრამ ეს შეუძლებელია, რადგან 
მანქანაში წყლის დონე ჩასატვირთი კარის გასაღებ დონეს აჭარბებს, პროგრამის არჩევის ღილაკი 
ტუმბვა+ბრუნვის პროგრამაზე გადართეთ და მანქანიდან წყალი გამოდევნეთ.

4.3.13 პროგრამის დასრულება
"დასრულების" ნათურა (დიოდი) აინთება, პროგრამის დასრულების შემდეგ.
თუ არ დააჭერთ რომელიმე ღილაკს 10 წუთის განმავლობასი, პროდუქტი ავტომატურად 
გამოირთვება. ეკრანი და ყველა ნათურა გამორთული იქნება. 
დასრულებული პროგრამის საფეხურები იქნება ნაჩვენები, თუ დააჭერთ ჩართვა/გამორთვას.

4.3.14 ენერგიის დაზოგვის რეჟიმი
თუ პროდუქტის ჩართვა/გამორთვის ღილეკით ჩართვის შემდეგ ან არჩეული პროგრამის 
დასრულების შემდეგ 2 წუთის განმავლობაში არ იქნება შესრულებული არც ერთი მოქმედება, 
პროდუქტი ავტომატურად გადაირთვება ელექტროენერგიის დაზოგვის რეჟიმში. ინდიკატორის 
შუქების სინათლე შემცირდება. დისპლეი მთლიანად გამოირთვება, თუკი პროგრამის 
ხანგრძლივობის დისპლეი ხელმისაწვდომია. 
თუკი მოაბრუნებთ პროგრამის ღილაკს ან შეეხებით ნებისმიერ ღილაკს, შუქები დაუბრუნდებიან 
ძველ მდგომარეობას. 

C ეს არის პროდუქტის ფუნქცია და არ არის შეცდომა.
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4.4 შენახვა და გასუფთავება
რეგულარული ინტერვალებით გასუფთავების შემთხვევაში, პროდუქტის ექსპლუატაციის ვადა 
გაიზრდება და ხშირად წარმოქმნადი პრობლემები შემცირდება.

4.4.1 სარეცხი საშუალების უჯრის გასუფთავება
გაასუფთავეთ სარეცხი საშუალებების უჯრა, რეგულარული 
ინტერვალებით (ყოველი 4-5 რეცხვის ციკლის მერე), როგორც ნაჩვენებია 
ქვემოთ, რათა დროულად შეაჩეროთ სარეცხი ფხვნილის დაგროვება.
ასწიეთ სიფონის უკანა მხარე, მის ამოსაღებად, ილუსტრაციის მიხედვით. 
თუ წყლისა და დამარბილებლის ნარევის ნორმალურზე მეტი ოდენობა 
დაიწყებს დაგროვებას დამარბილებლის განყოფილებაში, სიფონი უნდა 
გაიწმინდოს.

1 დააჭირეთ წერტილოვან პუნქტს სიფონზე, დამარბილებლის განყოფილებაში, და მოქაჩეთ 
თქვენკენ, სანამ განყოფილებას მანქანიდან არ ამოიღებთ.

2. გარეცხეთ სარეცხი საშუალების უჯრა და სიფონი ნიჟარაში, დიდი რაოდენობით 
ნელთბილი წყლით. გამოიყენეთ შესაბამისი ჯაგრისი და ჩაიცვით ხელთათმანები, რათა 
თავიდან აიცილოთ გასუფთავებისას კანით შეხება.

3 გასუფთავების შემდეგ, უჯრა თავის ადგილზე დააბრუნეთ და დარწმუნდით, რომ კარგად 
არის მოთავსებული.

4.4.2 ჩასატვირთი კარის და ბარაბნის დასუფთავება
პროდუქტებისთვის ბარაბნის წმენდის პროგრამით, იხილეთ პროდუქტის ოპერირება - 
პროგრამები.

C
გაიმეორეთ ბარაბნის გაწმენდის პროცედურა ყოველ 2 თვეში ერთხელ.

გამოიყენეთ სარეცხი მანქანისთვის შესაფერისი სარეცხი საშუალება/მინადუღის საწინააღმდეგო საშუალება.

ყოველი გაწმენდის შემდეგ შეამოწმეთ, რომ ბარაბანში არ დარჩა უცხო 
ნივთები.
თუ სურათზე ნაჩვენები ხვრელები დახურულია, გაწმინდეთ ხვრელები 
კბილის საჩიჩქნის მეშვეობით.
ლითონის უცხო ნივთიერებებმა შეიძლება გამოიწვიონ ჟანგის გაქები 
ბარაბანში. გაწმინდეთ ლაქები ბარაბანის ზედაპირზე საწმენდის აგენტის 
გამოყენებით უჟანგავი ფოლადისთვის. 
არასდროს არ გამოიყენოთ ფოლადის სახეხი ან მავთულის სახეხი. ის 
დააზიანებს შეღებილ, ქრომირებულ და პლასტმასის საფარებს.

4.4.3 კორპუსის და მართვის პულტის დასუფთავება
გაწმინდეთ მანქანის კორპუსი საპნიანი წყლით ან რბილი სარეცხი გელით, რომელიც კოროზიას 
არ იწვევს და გააშრეთ მშრალი რბილი ქსოვილით.
მართვის პულტის დასუფთავებისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი და ნესტიანი ქსოვილი.
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4.4.4 წყლის შემშვები ფილტრის გასუფთავება
მანქანის უკან, წყლის შეშვების თითოეული სარქველის ბოლოში და ასევე, წყლის შეშვების 
ყოველი შლანგის ბოლოში, სადაც ისინი ონკანს უერთდებიან, მოთავსებულია ფილტრები. ეს 
ფილტრები წყალში მოთავსებულ უცხო ნივთიერებებსა და ჭუჭყს სარეცხ მანქანაში არ უშვებენ. 
ფილტრები უნდა გაიწმინდოს, რადგან ისინი ბინძურდება.

1. დაკეტეთ ონკანები.
2. მოხსენით წყლის შემშვები შლანგების ქანჩები, 

ფილტრებთან წვდომისთვის, წყლის შემშვებ 
სარქვლებზე. გაასუფთავეთ ისინი შესაბამისი 
ჯაგრისით. თუ ფილტრები მეტისმეტად ჭუჭყიანია, 
ამოიღეთ ისინი ბრტყელტუჩას საშუალებით და 
გაასუფთავეთ.

3. მოხსენით ფილტრები წყლის შემშვები შლანგების 
თავისუფლად დასაყრდენი ბოლოებიდან, 
შუასადებთან ერთად, და საფუძვლიანად 
გაწმინდეთ, გამდინარე წყლით.

4. შუასადებები და ფილტრები თავის ადგილზე 
ფრთხილად მოათავსეთ და შლანგის ქანჩები 
ხელით დაუჭირეთ.

4.4.5 დარჩენილი წყლის ამოშრობა და ტუმბოს ფილტრის გაწმენდა
ფილტრის სისტემა თქვენს მანქანაში ხელს შეუშლის ისეთი მაგარი დეტალების, როგორიცაა 
ღილები, მონეტები და ქსოვილის ბოჭკოები, ტუმბოს ბორბალში გაჭედვას, სარეცხი წყლის 
გამოდევნისას. ამრიგად, წყალი ყოველგვარი პრობლემის გარეშე გამოიდევნება და ტუმბოს 
ექსპლუატაცის ვადა გაიზრდება.
თუ მანქანა წყალს ვერ გამოდევნის, ტუმბოს ფილტრი გაჭედილია. ფილტრი უნდა გაიწმინდოს, 
როცა გაიჭედება, ან 3 თვეში ერთხელ. ტუმბოს ფილტრის გასაწმენდად, პირველ რიგში, წყალი 
უნდა გამოიდევნოს.
გარდა ამისა, მანქანის ტრანსპორტირებამდე (მაგ.: ახალ სახლში გადასვლისას) და წყლის 
გაყინვის შემთხვევაში, წყალი მთლიანად უნდა გამოიდევნოს.

A
გაფრთხილება: ტუმბოს ფილტრში დარჩენილმა უცხო ნივთიერებებმა, შესაძლოა, თქვენი მანქანა 
დააზიანოს ან წარმოიშვას ხმაურის პრობლემა.

გაფრთხილება: თუ პროდუქტი არ გამოიყენება, გადაკეტეთ ონკანი, მოხსენით მთავარი შლანგი და 
გამოუშვით შიგნიდან წყალი ნებისმიერი სავარაუდო გაყინვის თავიდან ასაცილებლად.

გაფრთხილება: ყოველი გამოყენების შემდეგ გადაკეტეთ მთავარი შლანგის ონკანი.

ჭუჭყიანი ფილტრის გასაწმენდად და წყლის გამოსადევნად:
1 მანქანა ქსელიდან გათიშეთ, ელექტროენერგიის მიწოდების შესაწყვეტად.

A გაფრთხილება: მანქანაში წყლის ტემპერატურამ შეიძლება 90 °C-ს მიაღწიოს. დამწვრობის რისკის 
თავიდან აცილების მიზნით, გაასუფთავეთ ფილტრი, როცა წყალი მანქანაში გაცივდება.

2. გახსენით ფილტრის თავსახური.
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3 მანქანიდან წყლის გამოდევნისთვის შეასრულეთ შემდეგი პროცედურა.
წყლის გამოდევნისთვის პროდუქტს არ აქვს წყლის გადაუდებელი გამოდევნის შლანგი:

a. იმისათვის, რომ შეაგროვოთ ფილტრიდან 
გამომდინარე წყალი, მოათავსეთ დიდი 
ჭურჭელი ფილტრის წინ.

b. დაატრიალეთ და მოუშვით ტუმბოს 
ფილტრი (საათის ისრის საწინააღმდეგო 
მიმართულებით) სანამ წყალი გამოდინებას 
არ დაიწყებს. გამომდინარე წყალი მიუშვით 
კონტეინერში, რომელიც ფილტრის წინ 
მოათავსეთ. იქონიეთ ქსოვილის ნაჭერი 
ხელმისაწვდომად, გადმოღვრილი წყლის 
შეწოვისთვის.

c როცა მანქანიდან წყლის გამოდევნა 
დასრულდება, ფილტრი მთლიანად 
მოხსენით, გადაბრუნების საშუალებით.

4. გაასუფთავეთ ფილტრის შიგნით დატოვებული ნარჩენები და ბოჭკოები, ტუმბოს ბორბლის 
ირგვლივ.

5. მოათავსეთ ფილტრი.
6. თუ ფილტრის სარქველი ორი ნაწილისგან შედგება, ფილტრის სარქველი ნიშანზე დაწოლით 

დახურეთ. თუ ის ერთნაწილიანია, პირველ რიში, ნიშნები, ქვედა ნაწილში, თავის ადგილზე 
მოათავსეთ და შემდეგ, ზედა ნაწილს დააწექით, რომ დახუროთ.
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5 გაუმართაობის მოძებნა

პრობლემა მიზეზი გამოსავალი
კარის დახურვის შემდეგ 
პროგრამა არ იწყება.

არ იყო ხელი დაჭერილი დაწყება / პაუზა / 
გაუქმების ღილაკზე.

• *დააჭირეთ ხელი დაწყება / პაუზა / 
გაუქმების ღილაკს.

ჩასატვირთი კარის ჩაკეტვა შეიძლება 
გაგიჭირდეთ ზედმეტი დატვირთვის 
შემთხვევაში.

• შეამცირეთ სარეცხის რაოდენობა და 
დარწმუნდით, რომ ჩასატვირთი კარი 
სათანადოდ ჩაიკეტა.

პროგრამის გაშვება ან არჩევა 
შეუძლებელია.

სარეცხი მანქანა გადაირთო თვითდაცვის 
რეჟიმში, მიწოდების პრობლემის გამო (ქსელური 
ძაბვა, წყლის წნევა და ა. შ.).

• დააჭირეთ ჩართვა/გამორთვის ღილაკს და 
გააჩერეთ 3 წამი.

წყალი მანქანაში. მანქანაში შეიძლება წყალი დარჩენილი იყოს 
პროდუქტის ხარისხის კონტროლის პროცესის 
გამო.

• ეს მწყობრიდან გამოსვლას არ ნიშნავს; 
წყალი მანქანისთვის საზიანო არ არის.

მანქანა შედის მოლოდინის 
რეჟიმში პროგრამის დაწყების 
შემდეგ ან არ იღებს წყალს.

ონკანი გადაკეტილია. • გახსენით ონკანები.
წყლის შემშვები შლანგი მოხრილია. • გაასწორეთ შლანგი.

წყლის შემშვები ფილტრი გაჭედილია. • გაწმინდეთ ფილტრი.
ჩასატვირთი კარი გახსნილია. • დახურეთ კარი.

მანქანა არ გამოდევნის წყალს. გამოდევნის შლანგი შეიძლება იყოს გაჭედილი ან 
მოღუნული.

• გაასწორეთ შლანგი.

ტუმბოს ფილტრი გაჭედილია. •  გაწმინდეთ ტუმბოს ფილტრი.
მანქანა გამოსცემს ვიბრაციას ან 
ხმაურს.

მანქანა შეიძლება გაუწონასწორებლად იდგეს. • დაარეგულირეთ ფეხები, მანქანის 
გასასწორებლად.

მაგარი ნივთიერება შეიძლება იყოს შესული 
ტუმბოს ფილტრში.

• გაწმინდეთ ტუმბოს ფილტრი.

ტრანსპორტირების უსაფრთხოების ჭანჭიკები 
მოხსნილი არ არის.

• მოხსენით ტრანსპორტირების 
უსაფრთხოების ჭანჭიკები.

მანქანაში სარეცხის რაოდენობა შესაძლოა ძალიან 
მცირე იყოს.

• მოათავსეთ მეტი სარეცხი მანქანაში.

მანქანა შეიძლება გადატვირთული იყოს 
სარეცხით.

•  გამოიღეთ სარეცხის ნაწილი მანქანიდან, ან 
ტვირთი ხელით გადაანაწილეთ, მანქანაში 
ერთგვაროვანი ბალანსის შესაქმნელად.

მანქანა შეიძლება მაგარ საგანს ეყრდნობოდეს. • დარწმუნდით, რომ მანქანა არაფერს 
ეყრდნობა.

წყალი ჟონავს სარეცხი მანქანის 
ფსკერიდან.

გამოდევნის შლანგი შეიძლება იყოს გაჭედილი ან 
მოღუნული.

• გაასწორეთ შლანგი.

ტუმბოს ფილტრი გაჭედილია. • გაწმინდეთ ტუმბოს ფილტრი.

მანქანა გაჩერდა პროგრამის 
დაწყებიდან ცოტა ხნის შემდეგ.

მანქანა შეიძლება დროებით გაჩერდა, დაბალი 
ძაბვის გამო.

• ის მუშაობას განაგრძობს, როცა ძაბვა 
ნორმალურ დონეს დაუბრუნდება.

მანქანა პირდაპირ გამოდევნის 
წყალს, რომელსაც იღებს.

შესაძლებელია გამოდევნის შლანგი არ არის 
საჭირო სიმაღლეზე.

• შეაერთეთ გამოდევნის შლანგი, როგორც ეს 
აღწერილია სახელმძღვანელოში.

რეცხვის დროს წყლის დანახვა 
შეუძლებებია.

წყლის დონე ისეთია, რომ ის არ ჩანს სარეცხი 
მანქანის გარედან.

• ეს არ არის გაუმართაობა.

ჩასატვირთი კარი არ იღება. კარის საკეთი გააქტიურებულია მანქანაში წყლის 
დონის გამო.

•  მიუშვით წყალი "ტუმბო" ან "ბრუნი" 
პროგრამის მეშვეობით.

მანქანა აცხელებს წყალს ან არის ბრუნვის 
ციკლზე.

•  დაელოდეთ პროგრამის დასრულებას.

ბავშვებისგან დამცავი საკეტი ჩართულია. კარის 
საკეტი დეაქტივირებული იქნება პროგრამის 
დასრულების შემდეგ რამდენიმე წუთში. 

• დაელოდეთ რამოდენიმე წუთი კარის 
საკეტის დეაქტივაციას.

ჩასატვირთი კარი შესაძლებელია გაიჭედა მასზე 
ზეწოლის გამო.

• მოკიდეთ ხელი სახელურს დააჭირეთ 
და დამოქაჩეთ ჩასატვირთი კარი მისი 
განთავისუფლებისთვის და გახსნისთვის.
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პრობლემა მიზეზი გამოსავალი
რეცხვა მიმდინარეობს 
უფრო დიდ ხანს ვიდრე 
ეს მითითებულია 
სახელმძღვანელოში.(*)

წყლის წნევა დაბალია. • მანქანა ელოდება წყლის აღებას საკმარისი 
ოდენობით, იმისთვის რომ თავიდან 
აიცილოს რეცხვის ცუდი ხარისხი წყლის 
ნაკლებობის გამო. ამის გამო რეცხვის 
ხანგრძლივობა იზრდება.

შეიძლება იყოს დაბალი ძაბვა. • რეცხვის დრო ხანგრძლივდება, რეცხვის 
ცუდი ხარისხის თავიდან ასაცილებლად, 
როცა ძაბვა დაბალია.

შეიძლება იყოს დაბალი წყლის ტემპერატურა. • წყლის გაცხელებისთვის საჭირო დრო 
იზრდება ზამთრის პარიოდში. ასე რომ, 
რეცხვის დრო ხანგრძლივდება, რეცხვის 
ცუდი ხარისხის თავიდან ასაცილებლად.

გავლებების რიცხვი და/ან გავლებისთვის საჭირო 
წყლის რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს.

• მანქანა ზრდის გავლებითვის საჭირო 
წყლის რაოდენობას, როცა სავალდებულოა 
კარგი გავლება და ამატებს გავლების 
დამატებით ნაბიჯებს, როცა ეს საჭიროა. 

სარეცხი საშუალების მეტისმეტად დიდი 
ოდენობით გამოყენების გამო, შეიძლება 
წარმოიქმნას ზედმეტი ქაფი და გააქტიურდეს 
ქაფის შეწოვის ავტომატური სისტემა.

•  გამოიყენეთ სარეცხი საშუალების 
რეკომენდებული რაოდენობა.

პროგრამის დროის ათვლა არ 
ხდება. (ეკრანიან მოდელებზე) (*)

ტაიმერი შეიძლება წყლის შეშვებისას გაჩერდეს. • ტაიმერის ინდიკატორი არ აითვლება, 
სანამ მანქანა წყლის ადეკვატურ ოდენობას 
არ მიიღებს. მანქანა დაელოდება, სანამ 
მასში წყლის დამაკმაყოფილებელი 
რაოდენობა არ იქნება, რათა თავიდან 
აიცილოს წყლის ნაკლებობით გამოწვეული 
რეცხვის არასასურველი შედეგი. ამის 
შემდეგ, ტაიმერის ინდიკატორი ათვლას 
გააგრძელებს.

ტაიმერი შეიძლება გაცხელების საფეხურზე 
გაჩერდეს. 

• ტაიმერის ინდიკატორი არ აითვლება, 
სანამ მანქანა არჩეულ ტემპერატურას არ 
მიაღწევს.

ტაიმერი შეიძლება ბრუნვის საფეხურზე 
გაჩერდეს. 

• დაუბალანსებელი ჩატვირთვის 
ავტომატური აღმოჩენის სისტემა შეიძლება 
გააქტიურდეს ცილინდრში სარეცხის 
დაუბალანსებელი გადანაწილების გამო.

პროგრამის დროის ათვლა არ 
ხდება. (*)

ეს შეიძლება იყოს დაუბალანსებელი ჩატვირტვა. • დაუბალანსებელი ჩატვირთვის 
ავტომატური აღმოჩენის სისტემა შეიძლება 
გააქტიურდეს ცილინდრში სარეცხის 
დაუბალანსებელი გადანაწილების გამო.

მანქანა აქ რთავს ბრუნვის 
საფეხურს. (*)

ეს შეიძლება იყოს დაუბალანსებელი ჩატვირტვა. • დაუბალანსებელი ჩატვირთვის 
ავტომატური აღმოჩენის სისტემა შეიძლება 
გააქტიურდეს ცილინდრში სარეცხის 
დაუბალანსებელი გადანაწილების გამო.

მანქანა არ დაიწყებს ბრუნვას, თუ წყალი არ არის 
მთლიანად გამოდევნილი.

• შეამოწმეთ ფილტრი და გამოდევნის 
შლანგი.

სარეცხი საშუალების მეტისმეტად დიდი 
ოდენობით გამოყენების გამო, შეიძლება 
წარმოიქმნას ზედმეტი ქაფი და გააქტიურდეს 
ქაფის შეწოვის ავტომატური სისტემა.

•  გამოიყენეთ სარეცხი საშუალების 
რეკომენდებული რაოდენობა.

რეცხვის ეფექტურობა დაბალია: 
სარეცხი ნაცრისფერი ხდება. (**)

გამოყენებულია არასაკმარისი რაოდენობის 
სარეცხი საშუალება ხანგრძლივი დროის 
განმავლობაში.

• რეკომენდებული სარეცხი საშუალების 
რაოდენობა დამოკიდებულია წყლის 
სიხისტეზე და სარეცხზე.

რეცხვა მიმდინარეობდა დაბალი ტემპერატურის 
რეჟიმში დიდი ხნის განმავლობაში. 

• აირჩიეთ სარეცხის შესაბამისი 
ტემპერატურა.

გამოყენებულია არასაკმარისი რაოდენობის 
სარეცხი საშუალება ხისტი წყლისთვის.

• ხისტი წყლისთვის არასაკმარისი 
რაოდენობის სარეცხი საშუალების 
გამოყენება, იწვევს ჭუჭყის ჩარჩენას 
ტანსაცმელზე და ეს დროთა განმავლობაში 
ნაცრისფრად აქცევს სარეცხს. ნაცრისფერი 
ფერის ამოყვანა, შემდგომში ძალიან 
რთულია. რეკომენდებული სარეცხი 
საშუალების რაოდენობა დამოკიდებულია 
წყლის სიხისტეზე და სარეცხზე.

გამოყენებულია მეტისმეტად ბევრი სარეცხი 
საშუალება.

• რეკომენდებული სარეცხი საშუალების 
რაოდენობა დამოკიდებულია წყლის 
სიხისტეზე და სარეცხზე.
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პრობლემა მიზეზი გამოსავალი
რეცხვის ეფექტურობა დაბალია: 
ლაქები დარჩა ან სარეცხი არ 
გათეთრდა. (**)

გამოყენებულია არასაკმარისი რაოდენობის 
სარეცხი საშუალება.

• რეკომენდებული სარეცხი საშუალების 
რაოდენობა დამოკიდებულია წყლის 
სიხისტეზე და სარეცხზე.

ჩატვირთულია ზედმეტი რაოდენობის სარეცხი. • არ ჩატვირთოთ მანქანაში ზედმეტი. 
გამოიყენეთ "პროგრამისა და მოხმარების 
ტაბულაში" მითითებული რაოდენობები.

შერჩეულია არასწორი პროგრამა და 
ტემპერატურა. 

• აირჩიეთ სარეცხის შესაბამისი პროგრამა და 
ტემპერატურა.

გამოყენებულია არასწორი ტიპის სარეცხი 
საშუალება.

• გამოიყენეთ სარეცხი მანქანისთვის 
შესაფერისი სპეციალური სარეცხი 
საშუალება.

გამოყენებულია მეტისმეტად ბევრი სარეცხი 
საშუალება.

• მოათავსეთ სარეცხი საშუალება შესაბამის 
ყუთში. არ შეურიოთ მათეთრებელი აგენტი 
და სარეცხი საშუალება ერთმანეთს.

რეცხვის ეფექტურობა დაბალია: 
სარეცხზე ზეთოვანი ლაქებია. 
(**)

არ ხორციელდება ბარაბნის რეგულარული 
გაწმენდა.

• გაწმინდეთ ბარაბანი რეგულარულად. 
ამისათვის, იხილეთ 4.4.2.

რეცხვის ეფექტურობა დაბალია: 
ტანსაცმელს აქვს ცუდი სუნი. (**)

ბარაბანზე წარმოიქმნება ობისა და ბაქტერიების 
ფენა, დაბალ ტემპერატურებზე და/ან მოკლე 
პროგრამებით ხანგრძლივი დროის განმავლობაში 
რეცხვის დროს.

• დატოვეთ სარეცხი საშუალების უჯრა 
და ჩასატვირთი კარი ნახევრად ღია 
ყოველი რეცხვის შემდეგ. ამდენად, 
ბაქტერიებისთვის ხელსაყრელი ტენიანი 
გარემო არ შეიქმნება მანქანაში.

ტანსაცმლის ფერი გახუნდა. (**) ჩატვირთულია ზედმეტი რაოდენობის სარეცხი. • არ ჩატვირთოთ მანქანაში ზედმეტი.
სარეცხი საშუალება ნესტიანია. •  შეინახეთ სარეცხი საშუალება დახურულ 

მდგომარეობაში მშრალ ადგილას და არ 
გააჩეროთ მაღალ ტემპერატურაზე.

არჩეულია მაღალი ტემპერატურა. • აირჩიეთ სარეცხის ტიპის და 
დაჭუჭყიანების შესაბამისი პროგრამა და 
ტემპერატურა.

გავლება ცუდი ხარისხისაა. გამოყენებული სარეცხი საშუალების რაოდენობა, 
მარკა ან შენახვის პირობები შეუსაბამოა.

• გამოიყენეთ სარეცხი მანქანისთვის და 
სარეცხისთვის შესაფერისი სარეცხი 
საშუალება. შეინახეთ სარეცხი საშუალება 
დახურულ მდგომარეობაში მშრალ 
ადგილას და არ გააჩეროთ მაღალ 
ტემპერატურაზე.

სარეცხი საშუალება მოთავსებულია არასწორ 
უჯრაში.

• სარეცხი საშუალება წინასწარი 
რეცხვისთვის განსაზღვრულ 
განყოფილებაშია მოთავსებული, 
მაგრამ წინასწარი რეცხვის ციკლი არ 
არის არჩეული, მანქანამ შეიძლება 
აიღოს სარეცხი საშუალება გავლების ან 
დარბილების ნაბიჯის დროს. მოათავსეთ 
სარეცხი საშუალება შესაბამის ყუთში.

ტუმბოს ფილტრი გაჭედილია. • შეამოწმეთ ფილტრი.
გამოდევნის შლანგი მოღუნულია. • შამოწმეთ გამოდევნის შლანგი.

სარეცხი ხდება უხეში რეცხვის 
შემდეგ. (**)

გამოყენებულია არასაკმარისი რაოდენობის 
სარეცხი საშუალება.

• ხისტი წყლისთვის არასაკმარისი 
რაოდენობის სარეცხი საშუალების 
გამოყენება, იწვევს დროთა განმავლობაში 
სარეცხის გაუხეშებას. გამოიყენეთ წყლის 
სიხისტის შესაბამისი სარეცხი საშუალების 
რაოდენობა.

სარეცხი საშუალება მოთავსებულია არასწორ 
უჯრაში.

• სარეცხი საშუალება წინასწარი 
რეცხვისთვის განსაზღვრულ 
განყოფილებაშია მოთავსებული, 
მაგრამ წინასწარი რეცხვის ციკლი არ 
არის არჩეული, მანქანამ შეიძლება 
აიღოს სარეცხი საშუალება გავლების ან 
დარბილების ნაბიჯის დროს. მოათავსეთ 
სარეცხი საშუალება შესაბამის ყუთში.

შეიძლება სარეცხი საშუალება შეერია 
დამარბილებელს.

• არ შეურიოთ ერთმანეთს დამარბილებელი 
და სარეცხი საშუალება. გაასუფთავეთ 
და გაწმინდეთ სარეცხი საშუალების 
გამანაწილებელი ცხელი წყლით.
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პრობლემა მიზეზი გამოსავალი
სარეცხს არა აქვს 
დამარბილებლის სუნი. (**)

სარეცხი საშუალება მოთავსებულია არასწორ 
უჯრაში.

• სარეცხი საშუალება წინასწარი 
რეცხვისთვის განსაზღვრულ 
განყოფილებაშია მოთავსებული, 
მაგრამ წინასწარი რეცხვის ციკლი არ 
არის არჩეული, მანქანამ შეიძლება 
აიღოს სარეცხი საშუალება გავლების ან 
დარბილების ნაბიჯის დროს. გაასუფთავეთ 
და გაწმინდეთ სარეცხი საშუალების 
გამანაწილებელი ცხელი წყლით. 
მოათავსეთ სარეცხი საშუალება შესაბამის 
ყუთში.

შეიძლება სარეცხი საშუალება შეერია 
დამარბილებელს.

• არ შეურიოთ ერთმანეთს დამარბილებელი 
და სარეცხი საშუალება. გაასუფთავეთ 
და გაწმინდეთ სარეცხი საშუალების 
გამანაწილებელი ცხელი წყლით.

სარეცხი საშუალების ნარჩენები 
სარეცხი საშუალების უჯრაში. 
(**)

სარეცხი საშუალება მოთავსებულია სველ 
უჯრაში.

• გაამშრა;ეთ სარეცხი საშუალების უჯრა 
სარეცხი საშუალების ჩაყრამდე.

სარეცხი საშუალება დატენიანდა. • შეინახეთ სარეცხი საშუალება დახურულ 
მდგომარეობაში მშრალ ადგილას და არ 
გააჩეროთ მაღალ ტემპერატურაზე.

წყლის წნევა დაბალია. • შეამოწმეთ წყლის წნევა.
სარეცხი საშუალება ძირითადი რეცხვისთვის 
განკუთვნილ განყოფილებაში სველდება 
წინასწარი რეცხვისთვის წყლის აღების დროს. 
ხვრელები სარაცხის საშუალების განყოფილებაში 
გაჭედილია.

• შეამოწმეთ ხვრელები და გაწმინდეთ, თუ 
ისინი გაჭედილია.

არსებობს სარეცხი საშუალების უჯრის 
სარქველების პრობლემა.

• მიმართეთ ლეგალიზებულ მომსახურების 
აგენტს.

შეიძლება სარეცხი საშუალება შეერია 
დამარბილებელს.

• არ შეურიოთ ერთმანეთს დამარბილებელი 
და სარეცხი საშუალება. გაასუფთავეთ 
და გაწმინდეთ სარეცხი საშუალების 
გამანაწილებელი ცხელი წყლით.

არ ხორციელდება ბარაბნის რეგულარული 
გაწმენდა.

• გაწმინდეთ ბარაბანი რეგულარულად. 
ამისათვის, იხილეთ 4.4.2.

მანქანაში წარმოიქმნება 
ზედმეტი ქაფი. (**)

გამოყენებულია სარეცხი მანქანისთვის 
არასათანადო სარეცხი საშუალება.

• გამოიყენეთ სარეცხი მანქანისთვის 
შესაფერისი სარეცხი საშუალება.

გამოყენებულია ზედმეტი რაოდენობის სარეცხი 
საშუალება.

•  გამაოყენეთ დამაკმაყოფილებელი 
რაოდენობის სარეცხი საშუალება.

სარეცხი საშუალება ინხებოდა არასათანადო 
პირობებში.

• შეინახეთ სარეცხი საშუალება დახურულად 
და მშრალ ადგილას. არ შეინახოთ 
ზედმეტად ცხელ ადგილებში.

ზოგიერთი ბადის მსგავსი სარეცხი, როგორიცაა 
ტიული, იწვევს ზედმეტი ქაფის წარმოქმნას მისი 
ტექსტურის გამო.

• გამოიყენეთ მცირე რაოდენობის სარეცხი 
საშუალება ასეთი ნივთებისთვის.

სარეცხი საშუალება მოთავსებულია არასწორ 
უჯრაში.

• მოათავსეთ სარეცხი საშუალება შესაბამის 
ყუთში.

მანქანა ადრე იღებს დამარბილებელს. • ეს შეიძლება იყოს სარქველების ან სარეცხი 
საშუალების გამანაწილებლის პრობლემა. 
მიმართეთ ლეგალიზებულ მომსახურების 
აგენტს.

სარეცხი საშუალების უჯრიდან 
ქაფი გადმოდის.

გამოყენებულია მეტისმეტად ბევრი სარეცხი 
საშუალება.

• შეურიეთ 1 სუფრის კოვზი 
დამარბილებელი და ½ ლ წყალი და 
ჩაასხით ის სარეცხი საშუალების უჯრის 
მთავარი რეცხვის განყოფილებაში.

• მანქანაში ჩაყარეთ ამ პროგრამებისა 
და მაქსიმალური ტვირთისთვის 
შესაფერისი სარეცხი საშუალება, 
როგორც მითითებულია "პროგრამისა 
და გამოყენების ტაბულაში". როცა 
დამატებით ქიმიურ ნივთიერებებს იყენებთ 
(ლაქების ამომყვანები, მათეთრებლები 
და ა. შ.), შეამცირეთ სარეცხი საშუალების 
რაოდენობა.
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პრობლემა მიზეზი გამოსავალი
პროგრამის დასრულებისას, 
სარეცხი სველი რჩება. (*)

სარეცხი საშუალების მეტისმეტად დიდი 
ოდენობით გამოყენების გამო, შეიძლება 
წარმოიქმნას ზედმეტი ქაფი და გააქტიურდეს 
ქაფის შეწოვის ავტომატური სისტემა.

• გამოიყენეთ სარეცხი საშუალების 
რეკომენდებული რაოდენობა.

(*) მანქანა ბრუნვის საფეხურზე არ გადაირთვება, როცა სარეცხი ცილინდრში თანაბრად არ არის გადანაწილებული, მანქანისა და 
მისი გარემოს დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. სარეცხი თავიდან უნდა გადაანაწილოთ და ხელხლა დაატრიალოთ.
(**) არ ხორციელდება ბარაბნის რეგულარული გაწმენდა. გაწმინდეთ ბარაბანი რეგულარულად. იხილეთ 4.4.2

A გაფრთხილება: თუ, ამ ნაწილის ინსტრუქციით სარგებლობის მიუხედავად, პრობლემის აღმოფხვრას მაინც 
ვერ შეძლებთ, კონსულტაციისთვის თქვენს დილერს ან ლეგალიზებული მომსახურების აგენტს მიმართეთ. არ 
შეეცადოთ უმოქმედო მანქანის თქვენით შეკეთებას.
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This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.



Washing Machine / User’s Manual 37 / EN

1 General safety instructions
This section includes security instructions which may help prevent 
the injuries and material damage risks. All kinds of warranties shall 
be invalid if these instructions are not observed.

1.1 Life and property safety
u Never place the product on a carpet-covered floor. Electrical parts 

will get overheated since air cannot circulate from under the device. 
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, water leak may occur.

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. Door can be opened a few 
minutes after the washing cycle ends. 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 textiles and the detergent 
package.

1.2 Children's safety
u This product can be used by the children who are at the age of 8 and 

over and the people whose physical, sensory or mental skills are not 
fully developed or who do not have necessary required experience 
and knowledge as long as they are supervised or trained about the 
safe use of the product and its risks. Children should not play with the 
device. Cleaning and maintenance works should not be performed 
by children unless they are supervised by someone. Children of less 
than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

u Packaging materials may be dangerous for the children. Keep 
packaging materials in a safe place away from reach of the children.
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u Electrical products are dangerous for the children. Keep the 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. 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! Risk of 
electric shock!

u Never touch the power cable plug with wet hands! Do not grab the 
power cord to unplug the machine, always unplug it by holding the 
socket with one hand, and pulling the plug 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, after sales 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
While washing the laundry at high 
temperatures, the loading door glass 
will get hot. Considering this fact, during 
washing operation keep the children away 
from the loading door of the product to 
prevent them touching it.
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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.
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4 Technical specifications

Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010
Supplier name or trademark Beko

Model name WTV8633XB

Rated capacity (kg) 8

Energy efficiency class /  Scale from A+++ (Highest Efficiency) to D (Lowest Efficiency) A+++

Annual Energy Consumption (kWh) (1) 175

Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at full load  (kWh) 0,935

Energy consumption of the standard 60°C cotton programme at partial load  (kWh) 0,665

Energy consumption of the standard 40°C cotton programme at partial load  (kWh) 0,660

Power consumption in ‘off-mode’ (W) 0,500

Power consumption in ‘left-on mode’ (W) 0,500

Annual Water Consumption (l) (2) 10559

Spin-drying efficiency class / Scale from A (Highest Efficiency) to G (Lowest Efficiency) B

Maximum spin speed (rpm) 1200

Remaining moisture Content (%) 53

Standard cotton programme (3) Cotton Eco 60°C and 40°C

Programme time of the standard 60°C cotton programme at full load (min) 245

Programme time of the standard 60°C cotton programme at partial load (min) 210

Programme time of the standard 40°C cotton programme at partial load (min) 210

Duration of the left-on mode (min) N/A

Airborne acoustical noise emissions washing/spinning (dB) 56/74

Built-in No

Height (cm) 84

Width (cm) 60

Depth (cm) 59

Net weight (±4 kg.) 68

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 1011
(1) Energy Consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load, and the 
consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.

(2) Water consumption based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water 
consumption will depend on how the appliance is used.

(3) “Standard 60°C cotton programme” and the “standard 40°C cotton programme” are the standard washing programmes to which the information 
in the label and the fiche relates and these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are the most efficient 
programmes in terms of combined energy and water consumption. 

Technical specifications may be changed without prior notice to improve the quality of the product.
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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

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
The water supply pressure required to run the product is between 1 to 10 bars (0.1 – 1 MPa). 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.

CAUTION: Do not use old or used water inlet hoses on the new product. It may cause stains on your laundry.

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
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m
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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. 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.
• 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, color, and degree of soiling and allowable water 
temperature.

* Always obey the instructions given on the garment tags.
4.2.2 Preparing laundry for washing

• Laundry items with metal attachments such as, underwired bras, belt buckles or metal buttons 
will damage the machine. Remove the metal pieces or wash the 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” labeled 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. If unsure, check with a dry cleaner.
• Only use the dyes / color changers and descaling agents which are appropriate to 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 the freezer for a few hours before washing. This will 

reduce pilling.
• Laundry that are subjected to materials such as flour, lime dust, milk powder, etc. intensely must 

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

4.2.3 Things to be done for energy saving
Following information will help you use the product in an ecological and energy-efficient manner.
• Operate the product in the highest capacity allowed by the programme you have selected, but do 

not overload; see, "Programme and consumption table". See, “Programme and consumption table"
• Always follow the 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 amount specified on its package.

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

in the door. The loading door is locked while a programme is running. The door can only be opened 
a while after the programme comes to an end.

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

A WARNING: Follow the information in the “Programme and consumption table”. When overloaded, machine'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, bleacher and decolorant, 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 dispenser open!
• When using a programme without prewash, do not put any detergent into the prewash 

compartment (compartment nr. "1"). 
• In a programme with prewash, do not put liquid detergent into the prewash compartment 

(compartment nr. "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 machine.
If you are using liquid detergent, do not forget to place the liquid detergent container into the main 

wash compartment (compartment number “2”).
Choosing the detergent type
Detergent type to be used depends on the fabric type and color.
• Use different detergents for coloured and white laundry.
• Wash your delicate clothes only with special detergents (liquid detergent, wool shampoo, etc.) 

used solely for delicate clothes. 
• When washing dark coloured clothes and quilts, it is recommended to use liquid detergent.
• Wash woolens with special detergent made specifically for woolens.

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

CAUTION: 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 lesser detergent for small amounts or lightly soiled clothes.
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 putting it in the detergent drawer.
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Using liquid detergents
If the product contains a liquid detergent cup:

22 • 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.

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 Delayed Start function. If you are going to 

use the Delayed Start function, do not use liquid detergent.
Using gel and tablet detergent
• If the gel detergent thickness is fluidal and your machine does not contain a special liquid 

detergent cup, put the gel detergent into the main wash detergent compartment during first 
water intake. If your machine contains a liquid detergent cup, fill the detergent into this cup 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 nr. "2") or directly into the 
drum before washing.

Using starch
• Put the liquid soda, powder soda or the fabric dye into the softener compartment.
 Do not use softener and starch together in a washing cycle.
 Wipe the inside of the machine 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
 Add the bleach at the beginning of the washing cycle by selecting a prewash program. Do not put 

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

• Do not use bleaching agent and detergent by mixing them.
• Use just a little amount (approx. 50 ml) of bleaching agent and rinse the clothes very well as it 

causes skin irritation. Do not pour the bleach onto the laundry and do not use it with the colored 
items. 

• When using oxygen-based decolorant, select a program which washes the laundry at a low 
temperature. 

• Oxygen-based decolorant can be used with the detergent; however, if it is not at the same 
consistence, first put detergent in the compartment number “2” in the detergent dispenser and 
wait for the machine to flush the detergent when taking in water. While the machine continues 
taking in water, add decolorant 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/
Woolens/

Silks
(Recommended temperature 
range based on soiling level: 
40-90 oC)

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

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

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

So
ili

ng
 Le

ve
l

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 colors 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. Use 
detergents without bleach.

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

Prefer liquid 
detergents 
produced for 
delicate clothes. 
Woolen and silk 
clothes must 
be washed with 
special woolen 
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 colors 
can be used at dosages 
recommended for normally 
soiled clothes. Detergents 
which do not contain bleach 
should be used.

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

Prefer liquid 
detergents 
produced for 
delicate clothes. 
Woolen and silk 
clothes must 
be washed with 
special woolen 
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 colors 
can be used at dosages 
recommended for lightly 
soiled clothes. Detergents 
which do not contain bleach 
should be used.

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

Prefer liquid 
detergents 
produced for 
delicate clothes. 
Woolen and silk 
clothes must 
be washed with 
special woolen 
detergents.
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4.3  Operating the product
4.3.1 Control panel

1 - Programme selection knob
2 - Temperature level lights
3 - Spin level indicator lights
4 - Duration information display
5 - Child lock enabled light
6 - End Time Setting button
7 - Door lock enabled light
8 - Programme Follow-up indicator lights

9 - On / Off button
10 - Start / Pause button
11 - Auxiliary function buttons 3
12 - Auxiliary function buttons 2
13 - Auxiliary function buttons 1
14 - Spin speed adjustment button
15 - Temperature adjustment button
16 - Programme selection indicator lights
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4.3.2 Programme and consumption table

•  : Selectable.
*  : Automatically selected, no canceling.
**  : Energy Label programme (EN 60456 Ed.3 )
*** : If maximum spin speed of the product is lower then this value, you can only select up to the maximum spin speed.
-  : See the programme description for maximum load.

** “Cotton Economic 40°C" and "Cotton Economic 60°C" are standard programmes. These programmes are known as "40°C 
cotton standard programme" and "60°C cotton standard programme" and indicated with the    symbols on 
the panel.

EN 2 Auxiliary functions

Programme
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Selectable 
temperature 

range °C

Cottons

90 8 96 2,35 1200 • • • • Cold-90

60 8 96 1,75 1200 • • • • Cold-90

40 8 94 0,95 1200 • • • • Cold-90

20 8 94 0,35 1200 • • • • Cold-90

Cottons Eco

60** 8 52 0,935 1200 Cold-60

60** 4 45,5 0,665 1200 Cold-60

40** 4 44,5 0,660 1200 Cold-60

Synthetics
60 3 67 1,35 1200 • • • • Cold-60

40 3 65 0,95 1200 • • • • Cold-60

Daily Xpress / Xpress Super Short

90 8 68 2,15 1200 • • • Cold-90

60 8 68 1,15 1200 • • • Cold-90

30 8 68 0,20 1200 • • • Cold-90

Daily Xpress / Xpress Super Short + Quick Wash 90 2 40 0,15 1200 • • • Cold-30

Mix 40 40 3 74 0,88 800 • • • Cold-40

Woollens / Hand Wash 40 1,5 55 0,45 1200 • Cold-40

Gentle Care 40 3,5 48 0,65 800 • Cold-40

Down Wear 60 2 78 0,90 1000 • Cold-60

Outdoor / Sports 40 3,5 51 0,40 1200 • Cold-40

Dark Care / Jeans 40 3 75 0,85 1200 • • * • Cold-40

StainExpert 60 4 80 1,62 1200 • • 30-60

Shirts 60 3 60 1,10 800 • • • • Cold-60

Hygiene+ 90 8 122 2,20 1200 * 20-90

Lingerie 30 1 70 0,30 600 * Cold-30

Drum Cleaning 90 - 70 2,25 600 90
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C
The auxiliary functions in the table may vary according to the model of your product.
Water and power consumption may vary subject to the changes in water pressure, water hardness and temperature, 
ambient temperature, type and amount of laundry, selection of auxiliary functions and spin speed, and changes in 
electric voltage.
You can see the washing duration on the display of your machine while selecting a programme. Depending on the amount 
of laundry you have loaded into your machine, there may be a difference of 1-1.5 hours between the duration shown 
on the display and the actual duration of the wash cycle. Duration will be automatically updated soon after the washing 
starts.
Auxiliary function selection modes can be changed by the manufacturing company. Existing selection modes can be 
removed or new selection modes can be added.
"The manufacturer reserves the right to make modifications in the programmes and auxiliary functions given in the table. 
While these modifications will not change the product performance, programme steps and durations can change."

Indicative values for Synthetics programmes (EN)
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Remaining Moisture 
Content (%) **

Remaining Moisture 
Content (%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Synthetics 60 3 67 1,35 115/150 45 40

Synthetics 40 3 65 0,95 115/150 45 40

* You can see the washing time of the programme you have selected on the display of the machine. It is normal that 
small differences may occur between the time shown on the display and the real washing time.

** Remaining moisture content values may differ according to the selected spin speed.

4.3.3 Programme selection
1 Determine the programme suitable for the type, quantity and soiling level of the laundry in 

accordance with the "Programme and consumption table". 

C
Programmes are limited with the highest spin speed appropriate for that particular type of fabric.
When selecting a programme, always consider the type of fabric, colour, degree of soiling and permissible water 
temperature.
Always select the relevant lowest required temperature. Higher temperature means higher electricity consumption.

2 Select the desired programme with the Programme Selection knob. 

4.3.4 Programmes 
• Cottons Eco
Use to wash your normally soiled, durable cotton and linen laundry. 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 more, providing a more economic wash.

• Cottons
You can wash your durable cotton laundry (sheets, bedlinen, towels, bathrobes, underwear etc.) 
in this programme. When the fast+ wash function key is pressed, programme duration becomes 
notably shorter but effective washing performance is ensured with intense washing movements. 
If the fast+ wash function is not selected, superior washing and rinsing performance is ensured for 
your heavily soiled laundry. 
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• Synthetics
You can wash your laundry (such as shirts, blouses, synthetic/cotton blended fabrics etc.) in this 
programme. The programme duration gets notable shorter and washing with high performance is 
ensured. If the fast+ wash function is not selected, superior washing and rinsing performance is 
ensured for your heavily soiled laundry.
• Woollens / Hand Wash
Use to wash your woolen/delicate laundry. Select the appropriate temperature complying with the 
tag of your clothes. Your laundry will be washed with a very gentle washing action in order not to 
damage the clothes.

The wool wash cycle of this machine has been approved by The Woolmark 
Company for the washing of machine washable wool products provided that 
the products are washed according to the instructions on the garment label 
and those issued by the manufacturer of this washing machine. M1325
“In UK, Eire, Hong Kong and India the Woolmark trade mark is a Certification 
trade mark.”

•Hygiene+ 
Use this programme for your laundry for which you require an anti-allergic and hygienic washing at 
high temperature with intensive and long washing cycle. The high level of hygiene is ensured thanks 
to long heating duration and additional rinsing step.
 • Programme was tested by the “VDE” institute with the 20°C temperature option selected and 
it was certified in terms of its efficacy in eliminating bacteria and mould.
 • Programme was tested by “The British Allergy Foundation” (Allergy UK) with the 60°C 
temperature option selected and it was certified in terms of its efficacy in eliminating allergens in 
addition to bacteria and mould.

 Allergy UK is the operational name of The British Allergy Foundation. The Seal 
of Approval endorsement, which indicates that the product bearing it specifically 
restricts / reduces / removes allergens from the environment of the allergy sufferer 
or has significantly reduced allergen content, was created in order to provide 
guidance for people seeking advice in this issue. It is aimed to assure poeple that 
products had been scientifically tested or reviewed with measurable results.

• Dark Care / Jeans
Use this programme to protect the colour of your dark-coloured garments or jeans. It performs 
high performance washing with special drum movement even if the temperature is low. It is 
recommended to use liquid detergent or woolen shampoo for dark coloured laundry. Do not wash 
your delicate clothes containing wool or etc.
• Spin + Drain 
You can use this function to remove the water on the garment of drain the water in the machine.
• Rinse
Use when you want to rinse or starch separately.
• Shirts
This programme is used to wash the shirts made from cotton, synthetic and synthetic blended 
fabrics altogether. It reduces wrinkles. When the fast+ wash function is selected, the Pre-treatment 
algorithm is executed.
 • Apply the pre-treatment chemical on your garments directly or add it together with detergent 
when the machine starts to take water from the main washing compartment. Thus, you can obtain 
the same performance as you obtain with normal washing in a much shorter period of time. Usage 
life of your shirts increases.
• Mix 40
Use to wash your cotton and synthetic clothes together without sorting them.
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• Gentle Care
You can wash your delicate clothes such as cotton/synthetic blended knitwear or hosiery in this 
programme. It washes with more delicate washing action. Wash your clothes whose colour you want 
to preserve either at 20 degrees or by selecting the cold wash option.
• Daily Xpress / Xpress Super Short 
Use this programme to wash your lightly soiled or unspotted cotton clothes in a short time. The 
programme duration can be reduced up to 14 minutes when the fast+ wash function is selected. 
When the fast+ wash function is selected, maximum 2 (two) kg of laundry must be washed.

• Down Wear
Use this programme to wash your coats, vest, jackets etc. containing feathers with a "machine-
washable" label on them. Thanks to special spinning profiles, it is ensured that the water reaches the 
air gaps amongst the feathers.
• Lingerie
You can use this programme to wash delicate garments that are suitable for hand wash and delicate 
women's underwear. Small amount of garments must be washed in a washing net. Hooks, buttons 
etc. must be done up and zips must be zipped up.

• Outdoor / Sports
You can use this programme to wash sports and outdoors garments that contain cotton/synthetics 
mix and water repellent covers such as gore-tex etc. It makes sure your garments are washed gently 
thanks to special rotating movements.
• StainExpert 
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, beddings, duvet cover, bed sheet, pillowcase, bath-beach towel, towel, socks, 
cotton underwear that are suitable for washing at high temperature and long time). In the automatic 
stain programme, you can wash 24 types of stains divided into two different groups according to 
fast+ function selection. You can see stain groups based on the selection of the fast+ function.
You can find stain groups based on fast+ function below:

When Fast+ function is selected:

Blood Tea Red Wine

Chocolate Coffee Curry

Pudding Fruit juice Jam

Egg Ketchup Coal

When Fast+ function is not selected:

Butter Sweat Salad Dressing

Grass Collar Soil Make-up

Mud Food Machine Oil

Coke Mayonnaise Baby Food
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• Select the stain programme.
• Select the stain you want to clean by locating it in the groups above and selecting the related group 
with the fast+ auxiliary function key.
• Read the garment tag carefully and ensure that correct temperature and spin speed are selected.

4.3.5 Temperature selection
Whenever a new programme is selected, the recommended temperature for the selected 
programme appears on the temperature indicator.
To decrease the temperature, press the Temperature Adjustment button. Temperature will decrease 
gradually. Temperature level lights will not turn on when the cold level is selected.

C If the programme has not reached the heating step, you can change the temperature without switching the 
product to Pause mode.

4.3.6 Spin speed selection
Whenever a new programme is selected, the recommended spin speed of the selected programme is 
displayed on the spin speed indicator.
To decrease the spin speed, press the Spin Speed Adjustment button. Spin speed decreases 
gradually.

Then, depending on the model of the product, "Rinse Hold" and "No Spin" options appear on the 
display. When "No Spin" is selected, the rinse level indicator lights will not turn on.

C If the programme has not reached the spinning step, you can change the spinning speed without switching the 
product to Pause mode.

Rinse hold
If you are not going to unload your clothes immediately after the programme completes, 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 product. Press Start/Pause button after this process 
if you want to drain the water without spinning your laundry. Programme will resume and complete 
after draining the water.
If you want to spin the laundry held in water, adjust the spin speed and press Start / Pause button. 
The programme will resume. Water is drained, laundry is spun and the programme is completed.
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4.3.7 Auxiliary function selection
Select the desired auxiliary functions before starting the programme. 
Chosen auxiliary function indicator lights up.

C When you try to change an auxiliary function that is not allowed to be selected with the current programme, 
indicator light of the relevant auxiliary function will flash and an audio warning is given. 

Furthermore, you may also select or cancel auxiliary functions that are suitable to the running 
programme after the washing cycle starts. If the wash cycle has reached a point where no auxiliary 
function can be selected, an audio warning will be given and the related auxiliary function's light will 
flash.

C
Some functions cannot be selected together. If a second auxiliary function conflicting with the first one is 
selected before starting the product, the function selected first will be canceled and the second auxiliary function 
selection will remain active. 
An auxiliary function that is not compatible with the programme cannot be selected. (See, "Programme and 
consumption table".)
Some programmes have auxiliary functions that must be operated simultaneously. Those functions cannot be 
cancelled. The frame of the auxiliary function will not be illuminated, only inner area will be illuminated.

4.3.7.1 Auxiliary functions
• Prewash
A Prewash is only worthwhile for heavily soiled laundry. Not using the Prewash will save energy, 
water, detergent and time.
• Extra Rinse
This function enables the product to make another rinsing in addition to the one already made after 
the main wash. Thus, the risk for sensitive skins (babies, allergic skins, etc.) to be effected by the 
minimal detergent remnants on the laundry can be reduced.

• Quick Wash
When this function is selected, the durations of the 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.
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4.3.7.2 Functions/Programs selected by pressing the key for 3”

• Drum Cleaning  
Press and hold the 1st auxiliary function key for 3 seconds to select the programme.
Use regularly (once in every 1-2 months) to clean the drum and provide the required hygiene. 
Operate the programme while the machine is completely empty. To obtain 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 the programme when there is something in the machine. If you try to do so, the machine detects that 
there is load inside and aborts the programme.

• Child Lock
Use Child Lock function to prevent children from tampering with the product. Thus you can avoid any 
changes in a running programme.

C You can switch on and off the product with On / Off button when the Child Lock is active. When you switch on 
the product again, programme will resume from where it has stopped.

To activate the Child Lock:
Press and hold 2nd auxiliary function button for 3 seconds. In the programme selection display 
on the panel, „CL 3-2-1 On“ light will turn on. When this light is on you can stop pressing on 2nd 
when this warning is displayed.

To deactivate the Child Lock:
Press and hold 2nd Auxiliary Function button for 3 seconds. In the programme selection display 
on the panel, „CL 3-2-1 Off“ light will turn on.

• Anti-Crease+   
This function is selected when the 3rd auxiliary function is pressed and held for 3 seconds and the 
programme follow-up light for the relevant step turns on. When the function is selected, the drum 
rotates for up to 8 hours for preventing the laundry from creasing at the end of the programme. You 
can cancel the programme and take your laundry out at any time during the 8-hour duration. 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 canceled or the step is complete. If the function is not 
cancelled, it will be active in the subsequent washing cycles as well.

4.3.8 End Time
With the End Time function, the startup of the programme may be delayed up to 24 hours. After 
pressing End Time button, the programme's estimated ending time is displayed. If the End Time is 
adjusted, End Time indicator is illuminated. 

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 Set the end time of your choice by pressing the End Time button. End Time indicator illuminates.
4 Press Start / Pause button. Time countdown starts. “:” symbol in the middle of the end time on the 

display starts flashing.
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Adjusting the end time
If you want to cancel End Time function, press On / Off button to turn off and on the product.

C Do not use liquid detergents when you activate End Time function! There is the risk of staining of the clothes.

C
You must press Start/Pause and wait for the door to open to add laundry into the machine during the End Time 
countdown. Press Start/Pause once again after adding the laundry to resume the countdown. At the end of the 
countdown, End Time indicator turns off, washing cycle starts and the time of the selected programme appears 
on the display.

When the End Time selection is completed, the time appears on the screen is the total of the end time chosen 
with the duration of the selected programme.

4.3.9 Starting the programme
1. Press Start / Pause button to start the programme.
2. Programme follow-up light showing the startup of the programme will turn on.

C
If no programme is started or no key is pressed within 10 minute during programme selection process, the product 
will turn off automatically. Display and all indicators will turn off. 
If you press on the On / Off button, the programme information set as default will be displayed.

4.3.10 Loading door lock
There is a locking system on the loading door of the product that prevents opening of the door in 
cases when the water level is unsuitable.
"Door Locked" light in the panel turns on when the loading door is locked.

4.3.11 Changing the selections after programme has started
After the programme has started you can make the following changes.
Switching the product to pause mode
Press the Start/Pause button to switch the machine to pause mode while a programme is running. 
The light of the step which the machine is in starts flashing in the Programme Follow-up indicator to 
show that the machine has been switched to the pause mode. Also loading door light blinks until the 
door is ready to be opened. When the loading door is ready to be opened Loading Door light will turn 
off, programme step light will continue to flash. 
Changing the auxiliary function, speed and temperature
Depending on the step the programme has reached, you can cancel or select the auxiliary functions. 
See "Auxiliary function selection". 
Also you can change temperature and cycle adjustments. See "Temperature selection" and "Spin 
speed selection".

C If no change is allowed, the relevant light will flash 3 times.

Adding or taking out laundry
1. Press the Start / Pause button to switch the product to pause mode. The programme follow-up 

light of the relevant step during which the machine was switched into the pause mode will flash.
2. Wait until the Loading Door can be opened.
3. Open the Loading Door and add or take out the laundry.
4. Close the Loading Door.
5. Make changes in auxiliary functions, temperature and speed settings if necessary. 
6. Press Start / Pause to operate the product.
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4.3.12 Cancelling the programme
The programme is cancelled when the product is turned off and on again. Press and hold On / Off 
button for 3 seconds. 

C
If you press On / Off button when 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 it is not possible to open the 
loading door since the water level in the product is above the loading door opening, then turn the Programme 
Selection knob to Pump+Spin programme and discharge the water in the product.

4.3.13 End of programme
The "Complete" light (LED) will turn on when the programme is over.
If you do not press any button for 10 minutes, the product will turn off automatically. Display and all 
indicators are turned off. 
Completed programme steps will be displayed if you On / Off.

4.3.14 Energy saving mode
If no action is taken for 2 minutes after turning on the product with On / Off button or after 
the chosen programme ends, the product will switch to energy saving mode automatically. The 
brightness of the indicator lights will decrease. This display will be closed completely if programme 
time display is available. 
If you turn the programme knob or touch any button, the lights will switch back to previous position. 

C This is a feature of this product, and not an error.
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4.4 Maintenance and cleaning
Service life of product extends and frequently experienced problems will be reduced if it is 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 the burning risk, clean 
the filter after the water inside the machine is cooled down.

2. Open the filter cover.

3 Follow the below procedures in order to drain water.
The product does not have an emergency water drain hose, in order to drain the water:

a. In order to collect the water to flow out of the 
filter, place a large vessel in front of the filter.

b. Turn and loosen the pump filter until water 
starts to flow (counterclockwise). Fill the 
flowing water into the container you have 
placed in front of the filter. Always keep a piece 
of cloth handy to absorb any spilled water.

c When the water inside the machine is finished, 
take out the filter completely by turning it.

4. Clean any residues inside the filter as well as fibers, if any, around the pump impeller region.
5. Replace 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 Reason Solution

Program does not start after 
closing the door.

Start / Pause / Cancel button was not pressed. • *Press the 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.

Washing machine 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. 
(see. "Cancellation of program")

Water in the machine. Some water might have remained in the product 
due to the quality control processes in the 
production.

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

Machine does not fill with water. 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 may be open. • Close the door.

Machine does not drain water. Water drain hose might be clogged or twisted. • Clean or flatten the hose.
Pump filter is clogged. •  Clean the pump filter.

Machine vibrates or makes noise. Machine might be standing unbalanced. • Adjust the feet to level the machine.
A hard substance might have entered into the 
pump filter.

• Clean the pump filter.

Transportation safety bolts are not removed. • Remove the transportation safety bolts.
Laundry quantity in the machine might be too 
little.

• Add more laundry to the machine.

Machine might be overloaded with laundry. •  Take out some of the laundry from the 
machine or distribute the load by hand to 
balance it homogenously in the machine.

Machine might be leaning on a rigid item. • Make sure that the machine is not leaning 
on anything.

There is water leaking from the 
bottom of the washing machine.

Water drain hose might be clogged or twisted. • Clean or flatten the hose.
Pump filter is clogged. • Clean the pump filter.

Machine stopped shortly after 
the programme started.

Machine might have stopped temporarily due to 
low voltage.

• It will resume running when the voltage 
restores to the normal level.

Machine directly discharges the 
water it takes in.

Draining hose might not be at adequate height. • Connect the water draining hose as 
described in the operation manual.

No water can be seen in the 
machine during washing.

The water level is not visible from outside of the 
washing machine.

• This is not a failure.

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

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

Machine is heating up the water or it is at the 
spinning cycle.

•  Wait until the programme completes.

Child lock is engaged. Door lock will be deactivated 
a couple of minutes after the programme has 
come to an end. 

• Wait for a couple of minutes for deactivation 
of the door lock.

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.

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

Water pressure is low. • Machine 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 might be low. • Washing time is prolonged to avoid poor 
washing results when the supply voltage 
is low.

Input temperature of water might be 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 
might have increased.

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

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

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

Timer may stop during water intake. • Timer indicator will not countdown until the 
machine takes in adequate amount of water. 
The machine 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 
machine reaches the selected temperature.

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

Programme time does not 
countdown. (*)

There might be unbalanced load in the machine. • Automatic unbalanced load detection system 
might be activated due to the unbalanced 
distribution of the laundry in the drum.

Machine does not switch to 
spinning step. (*)

There might be unbalanced load in the machine. • Automatic unbalanced load detection system 
might be activated due to the unbalanced 
distribution of the laundry in the drum.

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

• Check the filter and the draining hose.

Excessive foam might have occurred and 
automatic foam absorption system might have 
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 was 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.

Too much 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 was loaded in. • Do not load the machine 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 
machine.

Too much 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, please 
see 4.4.2.

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 machine 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 machine 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 is selected. • Select the proper programme and 
temperature according to the type and 
soiling degree of the laundry.
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Problem Reason Solution
It 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 is put in the wrong compartment. • If detergent is put in the prewash 
compartment although prewash cycle is not 
selected, machine 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 is put in the wrong compartment. • If detergent is put in the prewash 
compartment although prewash cycle is not 
selected, machine can take this detergent 
during rinsing or softener step. Put the 
detergent in the correct compartment.

Detergent might be mixed with the softener. • Do not mix the softener with detergent. 
Wash and clean the dispenser with hot water.

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

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

Detergent might be mixed with the softener. • Do not mix the softener with detergent. 
Wash and clean the dispenser with hot water.

Detergent residue in the 
detergent drawer. (**)

Detergent is 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 Authorized Service Agent.

Detergent might be mixed with the softener. • Do not mix the softener with detergent. 
Wash and clean the dispenser with hot water.

Regular drum cleaning is not applied. • Clean the drum regularly. For this, please 
see 4.4.2.

Too much foam forms in the 
machine. (**)

Improper detergents for the washing machine are 
being 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 is put in the wrong compartment. • Put the detergent in the correct 
compartment.

Softener is being taken early. • There may be problem in the valves or in the 
detergent dispenser. Call the Authorized 
Service Agent.
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Problem Reason 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 machine suitable 
for the programmes and maximum 
loads indicated in the “Programme and 
consumption table”. When you use additional 
chemicals (stain removers, bleachs and etc), 
reduce the amount of detergent.

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

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

• Use recommended amount of detergent.

(*) Machine does not switch to spinning step when the laundry is not evenly distributed in the drum to prevent any damage to the 
machine 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 CAUTION: If you cannot eliminate the problem although you follow the instructions in this section, consult your 
dealer or the Authorized Service Agent. Never try to repair a nonfunctional product yourself.
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Этот продукт был произведен с использованием новейших технологий в экологически безопасных условиях.
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1 Общие правила безопасности
Настоящий раздел включает в себя инструкции по технике 
безопасности, которые могут предотвратить риски 
нанесения травм и материальный ущерб. Все гарантии будут 
недействительными в случае несоблюдения данных инструкций.

1.1 Безопасность жизни и имущества
u Не устанавливайте машину на ковровом покрытии. В связи с тем, 

что воздух не сможет циркулировать в нижней части устройства, 
электрические детали могут перегреться. Это может привести к 
неполадкам в работе изделия.

u Отключайте машину от электрической сети, когда она не 
используется.

u Работы по установке и ремонту машины должны выполнять 
только специалисты фирменного сервисного центра. Компания-
изготовитель не несет ответственности за ущерб, понесенный 
вследствие выполнения работ лицами, не имеющими на то 
права.

u Шланг подачи воды и сливной шланг должны быть надежно 
закреплены и не должны иметь повреждений. В противном 
случае может произойти утечка воды.

u Не открывайте дверцу загрузочного люка и не извлекайте 
фильтр, если в барабане есть вода. При несоблюдении этого 
условия возникает опасность затопления и получения ожогов от 
горячей воды.

u Не пытайтесь открыть дверцу загрузочного люка, если она 
заблокирована. Дверцу можно открывать через несколько 
минут после окончания программы стирки. Попытка открыть 
заблокированную дверцу загрузочного люка может привести к 
повреждению дверцы и замка.

u Используйте только те моющие средства и добавки, которые 
предназначены для автоматических стиральных машин.

u Следуйте указаниям на этикетках одежды и белья, а также 
инструкциям на упаковке моющих средств.

Этот продукт был произведен с использованием новейших технологий в экологически безопасных условиях.
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1.2 Безопасность детей
u Данное изделие предназначено для использования детьми 

старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными и интеллектуальными возможностями, либо не 
имеющими необходимого опыта и знаний, только в том случае, 
если они находятся под присмотром или проинструктированы 
относительно безопасного использования устройства и 
связанных с этим рисков. Не разрешайте детям играть с 
изделием. Детям нельзя выполнять чистку и обслуживание 
устройства, если они не находятся под чьим-либо присмотром. 
Не допускать детей младше трех лет без постоянного присмотра 
взрослых.

u Упаковочные материалы могут представлять опасность для 
детей. Храните упаковочные материалы в безопасном и 
недоступном для детей месте.

u Электроприборы представляют опасность для детей. Не 
подпускайте детей к работающей машине. Следите за тем, 
чтобы они не играли с машиной. Используйте блокировку от 
детей для предотвращения вмешательства в работу машины.

u Уходя из помещения, где установлена машина, обязательно 
закрывайте дверцу загрузочного люка.

u Храните моющие средства и добавки в безопасном месте, 
недоступном для детей, закрывая крышку контейнера моющего 
средства или запечатывая его упаковку.

1.3 Электрическая безопасность
u Не пользуйтесь неисправным изделием до обращения в 

фирменный сервисный центр по поводу проведения ремонта. 
Это может привести к поражению электрическим током!

u В данном изделии предусмотрено возобновление работы при 
восстановлении подачи электроэнергии после сбоя питания. Для 
отмены выполнения программы следуйте указаниям в разделе 
«Отмена программы».

u Это устройство следует подключать к розетке с заземлением, 
защищенной предохранителем с номинальным током 16 А. 
Обязательно установите заземление. Заземление должен 
выполнять квалифицированный электрик. При отсутствии 
заземления, выполненного в соответствии с местными 
правилами, компания-изготовитель снимает в себя всякую 
ответственность по возмещению ущерба.
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u Запрещается мыть машину, разбрызгивая на нее воду или 
обливая водой! Это может привести к поражению электрическим 
током!

u Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания! При 
отключении машины от электрической сети не тяните за шнур 
электропитания. Придерживайте розетку одной рукой, а второй 
вытяните вилку из розетки.

u Перед выполнением установки, технического обслуживания, 
ремонта или мытья машины обязательно отключите ее от 
электрической сети.

u Во избежание возможных рисков в случае повреждения кабеля 
питания его должен заменить производитель, его представитель 
по сервису, лицо, имеющее аналогичную квалификацию 
(предпочтительно электрик), или лицо, уполномоченное 
импортером.

1.4 Безопасность при нагревании поверхностей
Во время стирки при высокой 
температуре стекло дверцы загрузочного 
люка становится горячим. Поэтому не 
допускайте детей к дверце загрузочного 
люка во время выполнения программы 
стирки, чтобы они не прикасались к 
стеклу.



68 / RU Стиральная машина / Инструкция по эксплуатации

2 Важные инструкции по охране окружающей среды

2.1 Соответствие Директиве по утилизации электрического и

 электронного оборудования
Настоящее изделие соответствует Директиве ЕС по утилизации электрического и 
электронного оборудования (2012/19/ЕС).  Настоящее изделие имеет 
классификационные знаки отходов производства электрического и электронного 
оборудования (WEEE).
Это изделие было произведено из высококачественных деталей и материалов, 
которые подлежат повторному использованию и переработке. Не выбрасывайте 
изделие с обычными бытовыми отходами и другими отходами по окончании 
его срока службы. Сдайте его в специальный центр утилизации отходов 

электрического и электронного оборудования. О местонахождении таких центров сбора 
отходов вы можете узнать у местных властей. 
Соответствие Директиве RoHS (Директива ЕС по ограничению использования опасных 
веществ):
приобретенное вами изделие соответствует Директиве ЕС RoHS (2011/65/EU).  Оно не 
содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

2.2 Информация по упаковке
Упаковка стиральной машины изготовлена из материалов, подлежащих вторичной 
переработке, в соответствии с местными нормами и правилами по охране окружающей 
среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с бытовыми и другими отходами. 
Сдайте их на пункт сбора упаковочных материалов, определенный местными властями.

3 Назначение изделия
• Данное изделие предназначено для бытового применения. Запрещается применять 

изделие в коммерческих целях, а также не по прямому назначению.
• Изделие можно использовать только для стирки и полоскания одежды и белья, имеющих 

соответствующую маркировку.
• Компания-изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате 

неправильного применения или транспортировки.
• Проектный срок службы изделия составляет 10 лет. В течение этого срока для обеспечения 

надежной работы устройства компания-изготовитель выпускает оригинальные запасные 
части.
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4 Технические характеристики
Соответствует требованиям Делегированного регламента Комиссии (ЕС) № 1061/2010
Наименование поставщика или торговая марка Beko
Наименование модели WTV8633XB
Номинальная загрузка сухого белья (кг) 8
Класс энергоэффективности/Шкала: от A+++ (высшая эффективность) до D (низшая 
эффективность) A+++

Годовое потребление электроэнергии (кВтч)(1) 175
Энергопотребление при выполнении стандартной программы «Хлопок 60 °C» при 
полной загрузке (кВтч) 0,935

Энергопотребление при выполнении стандартной программы «Хлопок 60 °C» при 
неполной загрузке (кВтч) 0,665

Энергопотребление при выполнении стандартной программы «Хлопок 40 °C» при 
неполной загрузке (кВтч) 0,660

Энергопотребление в выключенном состоянии (Вт) 0,500
Энергопотребление в режиме ожидания во включенном состоянии (Вт) 0,500
Годовое потребление воды (л) (2) 10559
Класс энергоэффективности отжима/Шкала: от A (высшая эффективность) до G 
(низшая эффективность) B

Максимальная скорость отжима (об/мин.) 1200
Остаточное содержание влаги (%) 53

Стандартная программа «Хлопок» (3)
Программы «Хлопок 

Эконом 60°C» и «Хлопок 
Эконом 40°C»

Продолжительность выполнения стандартной программы «Хлопок 60 °C» при полной 
загрузке (мин.) 245

Продолжительность выполнения стандартной программы «Хлопок 60 °C» при 
неполной загрузке (мин.) 210

Продолжительность выполнения стандартной программы «Хлопок 40 °C» при 
неполной загрузке (мин.) 210

Длительность режима ожидания во включенном состоянии (мин.) N/A
Уровень шума при стирке/отжиме (дБ) 56/74
Встроенный Non
Высота (см) 84
Ширина (см) 60
Глубина (см) 59
Вес нетто (±4 кг) 68
Один водоприемный патрубок/Два водоприемных патрубка

• / -
• В наличии
Электропитание (В/Гц) 230 V / 50Hz
Ток (А) 10
Потребляемая мощность (Вт)  2200
Основной код модели 1011
(1)Энергопотребление в течение 220 стандартных циклов стирки по программе «Хлопок 60 °C» и «Хлопок 40 °C» с полной и неполной 
загрузкой, а также в режиме низкого энергопотребления. Фактическое потребление зависит от режима эксплуатации изделия.
(2)Энергопотребление в течение 220 стандартных циклов стирки по программе «Хлопок 60 °C» и «Хлопок 40 °C» с полной и неполной 
загрузкой. Фактическое потребление зависит от режима эксплуатации изделия.
(3)Термины «Стандартная программа “Хлопок 60 °C”» и «Стандартная программа “Хлопок 40 °C”» предполагают соответствующие 
стандартные программы, указанные на этикетке и информационной табличке, которые используются для стирки хлопчатого белья 
средней степени загрязнения и обеспечивают наибольшую экономию электроэнергии и воды. 
В связи с усовершенствованием изделия технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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4.1 Установка
• Для установки изделия обратитесь в ближайший фирменный сервисный центр. 
• Подготовка места для установки изделия, в том числе подготовка электрической сети, 

водопровода и канализации для подключения изделия, является обязанностью покупателя. 
• Не допускайте перегибов, защемления или повреждения шнура электропитания, заливного 

и сливного шлангов при перемещении изделия на место во время установки или чистки. 
• Обеспечьте проведение установки и подключения электропроводки устройства 

представителем авторизованного сервисного центра. Компания-изготовитель не несет 
ответственности за ущерб, понесенный вследствие выполнения работ лицами, не 
имеющими на то права. 

• Перед установкой необходимо выполнить осмотр изделия на наличие дефектов. Если 
таковые имеются, не устанавливайте изделие. Поврежденные приборы могут представлять 
угрозу безопасности людей.

4.1.1 Выбор места для установки
• Изделие следует устанавливать на твердой и ровной горизонтальной поверхности. Не 

устанавливайте машину на ковровом покрытии с длинным ворсом и на других подобных 
поверхностях.

• В случае установки на стиральную машину сушильного автомата общий вес изделий при 
полной загрузке составляет около 180 кг. поэтому их следует устанавливать только на 
ровном твердом полу, способном выдержать такую нагрузку.

• Не ставьте изделие на шнур питания.
• Не устанавливайте изделие в помещениях, где температура может опускаться ниже 0ºC.
• Рекомендуется оставить зазор по бокам машины, чтобы снизить вибрацию и шум.
• В случае ступенчатого пола не устанавливайте изделие возле края или на платформе.
• Запрещается ставить на стиральную машину источники тепла, такие как варочные 

(индукционные) панели, утюги, духовые печи и т. д., и эксплуатировать их в этом положении
4.1.2 Удаление элементов жесткости упаковки

Чтобы удалить элементы жесткости, наклоните машину 
назад и потяните за ленту. Не совершайте это действие 
самостоятельно. 

4.1.3 Удаление транспортировочных фиксаторов
1 Ослабьте все болты с помощью соответствующего гаечного ключа до тех пор, пока они не 

будут свободно вращаться.
2 Осторожно выкрутите и удалите предохранительные транспортировочные болты.
3 Закройте отверстия на задней стенке пластиковыми заглушками, которые находятся в 

пакете с инструкцией по эксплуатации.
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A ВНИМАНИЕ: Перед эксплуатацией стиральной машины выньте транспортировочные болты! 
Несоблюдение этого условия приведет к поломке машины.

C
Сохраните предохранительные транспортировочные болты на случай, если стиральную машину 
понадобиться перевозить.
Установите транспортировочные болты в порядке, обратном их снятию.
Запрещается перевозить изделие, если предохранительные транспортировочные болты не установлены.

4.1.4 Подключение к водопроводу

C
Для нормальной работы машины давление в системе подачи воды должно быть в пределах от 1 до 10 бар 
(0,1-10 MПа). При этом расход воды при полностью открытом кране составит 10-80 литров воды в минуту. 
Если в водопроводе более высокое давление, необходимо установить редукционный клапан.

A
ВНИМАНИЕ: Модели с одним патрубком для подачи воды не следует подключать к крану горячей 
воды. В этом случае либо будет испорчено белье, либо сработает система защиты и машина перестанет 
работать.

ВНИМАНИЕ: Не используйте для новой стиральной машины заливные шланги, бывшие в 
употреблении. Это может стать причиной появления пятен на белье.

1 Затяните гайки шланга вручную. Не используйте для 
затяжки гаек гаечный ключ.

2 Когда подключение шланга завершено, проверьте шланг 
на утечку в точке соединения путем полного открытия 
кранов. В случае протечки закройте кран и отвинтите 
гайку. Проверьте прокладку и тщательно затяните гайку 
еще раз. Чтобы избежать утечек воды и соответствующих 
повреждений, закрывайте краны, если вы не используете 
изделие.

4.1.5 Подключение сливного шланга к канализации
• Подсоедините конец сливного шланга непосредственно к канализации или выведите в 

умывальник или ванну. 

A
ВНИМАНИЕ: Если во время слива шланг вырвется из места подсоединения, вода может разлиться. 
Кроме того, существует опасность ожогов, поскольку температура воды может быть очень высокой! С 
целью предотвращения таких ситуаций и для того, чтобы убедится в исправной подачи и спуске воды, 
тщательно присоедините сливной шланг.

40
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m
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0 
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• Подключите сливной шланг на высоте не менее 
40 см и не более 100 см.
• Если проложить сливной шланг на высоте 
менее 40 см от уровня пола с последующим 
подъемом, слив воды будет затруднен, и белье 
будет оставаться мокрым. Поэтому следует 
соблюдать параметры высоты, указанные на 
рисунке.

• Чтобы использованная вода не попала обратно в стиральную машину и для 
беспрепятственного слива конец шланга не следует погружать в канализационные воды 
или сливное отверстие глубже, чем на 15 см. Если шланг слишком длинный, его нужно 
обрезать.

• Следите за тем, чтобы сливной шланг был проложен без перегибов и ничем не прижат, а 
конец сливного шланга не был скручен.

• Если шланг слишком короткий, нарастите его фирменным удлинительным шлангом. Общая 
длина шланга не должна превышать 3,2 м. Во избежание протечек воды для сращивания 
сливного шланга и удлинительного шланга следует использовать соответствующий хомут.
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4.1.6 Регулировка ножек

A
ВНИМАНИЕ: Чтобы стиральная машина работала тихо и без вибрации, она должна стоять ровно 
и устойчиво. Выровняйте машину, отрегулировав высоту ножек. Если этого не сделать, машина может 
сдвинуться со своего места, что приведет к повышенной вибрации и повреждениям.

ВНИМАНИЕ: Не используйте для ослабления контргаек какие-либо инструменты, чтобы не повредить 
их.

1 Вручную ослабьте контргайки на ножках.
2 Отрегулируйте высоту ножек таким образом, чтобы машина стояла ровно и устойчиво.
3. Затем вручную затяните все контргайки.

4.1.7 Подключение к электрической сети
Это устройство следует подключать к розетке с заземлением, защищенной предохранителем 
на 16 А. При отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, 
компания-изготовитель снимает в себя всякую ответственность по возмещению ущерба.
• Подключение должно осуществляться в соответствии с местными нормами и правилами.
• Электропроводка контура электрической розетки должна отвечать требованиям 

электроприбора. Рекомендуется использовать выключатель короткого замыкания на землю 
(ВКЗЗ).

• Прибор следует устанавливать таким образом, чтобы место подключения шнура питания к 
электросети было легкодоступным.

• Если в вашем доме установлен предохранитель или автоматический выключателя, 
рассчитанный на ток меньше 16 А, обратитесь к квалифицированному электрику для 
установки предохранителя на 16 А.

• Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному в разделе 
«Технические характеристики».

• Запрещается подключение изделия к сети электропитания с помощью удлинителей или 
розеток с несколькими гнездами.

B ВНИМАНИЕ: Замену поврежденного шнура питания должен производить только специалист 
фирменного сервисного центра.

4.1.8 Начальный период использования
Перед началом эксплуатации изделия выполните все 
необходимые процедуры подготовки, описанные в разделах 
«Установка» и «Важные инструкции по технике безопасности и 
охране окружающей среды».
Чтобы подготовить стиральную машину для стирки белья, 
запустите программу «Очистка барабана». Если данная 
программа недоступна для вашей машины, используйте 
способ, описанный в разделе 4.4.2.

C
Используйте только те средства от накипи, которые предназначены для стиральных машин.

В стиральной машине может оставаться немного воды, использовавшейся в процессе контроля качества 
на предприятии-изготовителе. Это не представляет опасности для машины.
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4.2 Подготовка
4.2.1 Сортировка белья

* Рассортируйте белье по типу ткани, цвету, степени загрязнения и допустимой температуре 
стирки.

* Следуйте указаниям на этикетках одежды и белья.
4.2.2 Подготовка белья к стирке

• Белье с металлическими элементами (например, бюстгальтеры на косточках, пряжки 
ремней и металлические пуговицы) может повредить машину. Перед стиркой снимите все 
металлические детали или же вложите белье в сетчатый мешочек или наволочку.

• Выньте из карманов все предметы (монеты, ручки, скрепки и т.п.), выверните и очистите 
карманы. Наличие посторонних предметов может привести к повреждению машины или к 
сильному шуму во время работы.

• Сложите мелкие вещи (детские носочки, нейлоновые чулки и т.п.) в сетчатый мешочек или 
наволочку.

• Гардины следует помещать в барабан в расправленном виде. Перед стиркой снимите с них 
крепления.

• Застегните молнии, пришейте ослабленные пуговицы, заштопайте дыры и зашейте 
разрывы.

• Используйте для стирки изделий со знаком «машинная стирка» или «ручная стирка» только 
соответствующие программы.

• Не стирайте вместе цветное и белое белье. Новое цветное белье может сильно линять. 
Стирайте его отдельно.

• Перед стиркой необходимо соответствующим образом обработать сильно загрязненные 
места и пятна. В сомнительных случаях обратитесь в химчистку.

• Используйте исключительно красители и антинакипин, которые подходят для машинной 
стирки. Обязательно соблюдайте инструкции на упаковке.

• Стирайте брюки и тонкое белье, вывернув наизнанку.
• Изделия из ангорской шерсти перед стиркой поместите на несколько часов в морозильную 

камеру. Это уменьшит скатывание шерсти.
• Белье, сильно загрязненное мукой, известью, сухим молоком и т.п., перед загрузкой в 

машину следует вытряхнуть. Со временем загрязнения такого рода могут накопиться на 
внутренних компонентах машины и стать причиной ее повреждения.

4.2.3 Рекомендации по эффективной эксплуатации
Эти рекомендации помогут вам стирать экономно, не загрязняя окружающую среду.
• Загружайте в машину максимальное количество белья для выбранной программы, но 

не перегружайте машину сверх меры (см. таблицу «Описание программ»). См. таблицу 
«Описание программ».

• Строго соблюдайте инструкции, приведенные на упаковке моющего средства.
• Стирайте слабо загрязненное белье при низкой температуре.
• Для стирки небольшого количества слабо загрязненного белья используйте короткие 

программы.
• Используйте предварительную стирку и стирку при высокой температуре только для сильно 

загрязненного белья или белья с пятнами.
• Если вы планируете сушить белье в сушильном автомате, установите максимально 

допустимую скорость отжима. 
• Не используйте количество моющего средства, которое превышает указанное на упаковке.

4.2.4 Загрузка белья
1. Откройте крышку люка для белья.
2. Поместите предметы белья в машину таким образом, чтобы они расположились свободно.
3. Закрывайте крышку загрузочного люка до характерного щелчка. Следите, чтобы белье 

не защемило дверцей. Во время выполнения программы дверца загрузочного люка 
блокируется. Дверцу можно открыть только через некоторое время после завершения 
программы.
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4.2.5 Правильный объем загрузки
Максимальный объем загрузки зависит от типа белья, степени загрязнения и используемой 
программы стирки.
Машина автоматически регулирует объем воды в соответствии с весом загруженного белья.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используйте сведения, приведенные в «Таблице выбора программ и 
энергопотребления». Превышение допустимого объема загрузки приведет к ухудшению качества стирки, 
а также к повышенной вибрации и шуму во время работы машины.

4.2.6 Использование моющего средства и кондиционера 

C
При использовании моющего средства, кондиционера, крахмала, красителя для тканей, отбеливателя или 
антинакипина строго следуйте инструкциям изготовителя на упаковке моющего средства по применению и 
дозировке. Используйте дозировочную чашку, если таковая имеется.

132 Распределитель моющих средств имеет три отделения:
– (1) для предварительной стирки
– (2) для основной стирки
– (3) для кондиционера
– ( ) кроме того, в отделении для кондиционера есть сифон.

Моющее средство, кондиционер и прочие средства для стирки
• Перед запуском программы стирки загрузите моющее средство и кондиционер.
• Во время стирки не оставляйте распределитель моющих средств открытым!
• Если используется программа без предварительной стирки, не загружайте моющее 

средство в отделение для предварительной стирки (отделение «1»). 
• При использовании программы с предварительной стиркой не загружайте в отделение для 

предварительной стирки жидкие моющие средства (отделение «1»).
• Не выбирайте программу с предварительной стиркой, если используется моющее средство 

в специальном мешочке или распределяющем шарике. Поместите моющее средство в 
специальном мешочке или распределяющий шарик в барабан машины среди белья.

При использовании жидкого моющего средства поместите его в отделение для основной 
стирки в дозировочной емкости (отделение номер 2).

Выбор моющего средства
Выбор типа моющего средства зависит от типа и цвета ткани.
• Для цветного и белого белья следует использовать разные моющие средства.
• Для белья, требующего бережного обращения, следует использовать только специальные 

моющие средства (жидкие средства, средства для шерсти и т.д.). 
• Для стирки изделий из темных тканей и лоскутных одеял рекомендуется использовать 

жидкие моющие средства.
• Для стирки шерстяных изделий следует использовать только моющие средства, 

предназначенные для шерсти.

A
ВНИМАНИЕ: Используйте только те моющие средства, которые специально предназначены для 
стиральных машин.

ВНИМАНИЕ: Не используйте мыльный порошок.

Дозировка моющих средств
Дозировка моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения и жесткости 
воды.
• Не превышайте дозировку, рекомендованную на упаковке моющего средства, во избежание 

повышенного пенообразования, некачественного полоскания, а также для экономии 
средств и, в конечном итоге, для защиты окружающей среды.

• Для стирки небольшого количества слабо загрязненного белья используйте меньшее 
количество моющего средства.

Кондиционеры
Кондиционер следует загружать в соответствующее отделение распределителя моющих 
средств.
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• Не добавляйте кондиционер в отделение распределителя выше отметки максимального 
уровня (> макс. <).

• Если кондиционер утратил текучесть, перед добавлением в распределитель разбавьте его 
водой.

Использование жидких моющих средств
Если в комплект стиральной машины входит дозировочная емкость

22 • Поместите контейнер жидкого моющего средства в 
отделение номер 2.

• Если жидкое моющее средство утратило 
текучесть, перед добавлением в распределитель 
разбавьте его водой.

Если дозировочная емкость не входит в комплект стиральной машины
• Не используйте жидкие моющие средства для предварительной стирки в программах с 

предварительной стиркой.
• При отложенном запуске жидкие моющие средства могут оставлять на белье пятна. Если 

используется функция отложенного запуска, жидкие моющие средства применять не 
следует.

Моющие средства в виде гелей и таблеток
• Если используется гелеобразное моющее средство текучей консистенции, но в комплект 

стиральной машины дозировочная емкость для жидкостей не входит, загрузите моющее 
средство в отделение для основной стирки во время первоначального заполнения машины 
водой. Если в комплект стиральной машины входит дозировочная емкость, перед запуском 
программы поместите моющее средство в дозировочную емкость.

• Если используется густое гелеобразное моющее средство или же используются моющее 
средство в капсулах, поместите его перед стиркой прямо в барабан.

• Моющие средства в таблетках можно помещать как в распределитель моющих средств 
(отделение «2»), так и прямо в барабан перед стиркой.

Использование крахмала
• Добавьте жидкую соду, порошкообразную соду или краситель для тканей в отделение для 

кондиционера.
 Не используйте одновременно кондиционер и крахмал.
 После использования крахмала протрите барабан чистой влажной тканью.
Использование средств для удаления накипи
•  При необходимости используйте средства для удаления накипи, специально 

предназначенные для стиральных машин. 
Использование отбеливателей
 Выбрав программу с предварительной стиркой, добавьте отбеливатель в начале цикла 

предварительной стирки. Не следует загружать моющее средство в отделение для 
предварительной стирки. Можно также выбрать программу с дополнительным циклом 
полоскания и загрузить отбеливатель в отделение для основной стирки, когда машина 
набирает воду для первого цикла полоскания.

• Не смешивайте отбеливатель с моющим средством.
• Используйте небольшое количество отбеливателя (около 50 мл) и тщательно полощите 

белье, поскольку отбеливатель может вызывать раздражение кожи. Не выливайте 
отбеливатель непосредственно на белье и не используйте его во время стирки цветного 
белья. 

• При использовании кислородного отбеливателя выберите программу стирки при низкой 
температуре. 

• Кислородный отбеливатель можно использовать вместе с моющим средством; тем не 
менее, если он не имеет такой же консистенции, поместите моющее средство в отделение 
номер 2 в дозаторе моющих средств и подождите, пока машина вымоет стредство во 
время набирания воды. Пока машина все еще набирает воду, добавьте в это же отделение 
отбеливатель.
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4.2.7 Рекомендации по эффективной стирке
Белье

Светлые и белые 
ткани Цветные ткани

Темные 
или черные 

ткани

Деликатные/
шерстяные/
шелковые 
изделия

(Рекомендуемый 
температурный 
диапазон в 
соответствии со 
степенью загрязнения: 
40-90 °С)

(Рекомендуемый 
температурный диапазон 
в соответствии со 
степенью загрязнения: 
холодная вода -40 °C)

(Рекомендуемый 
температурный 
диапазон в 
соответствии 
со степенью 
загрязнения: 
холодная вода 
-40 °C)

(Рекомендуемый 
температурный 
диапазон в 
соответствии со 
степенью загрязнения: 
холодная вода -30 °C)

Ст
еп

ен
ь 

за
гр

яз
не

ни
я

Значительное 
загрязнение

(Трудновыводимые 
пятна, например, от 
травы, кофе, фруктов 
и крови)

Может возникнуть 
необходимость в 
предварительной 
обработке пятен 
или стирке. 
Рекомендуемые для 
стирки белого белья 
порошкообразные 
и жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих для 
стирки сильно 
загрязненных вещей. 
Порошкообразные 
моющие средства 
рекомендуется 
использовать для 
выведения пятен от 
глины и земли, а также 
пятен, чувствительных к 
отбеливателям. 

Рекомендуемые для 
стирки цветного белья 
порошкообразные и 
жидкие моющие средства 
можно использовать в 
дозировках, подходящих 
для стирки значительно 
загрязненных вещей. 
Порошкообразные 
моющие средства 
рекомендуется 
использовать для 
выведения пятен от 
глины и земли, а также 
пятен, чувствительных 
к отбеливателям. 
Используйте моющие 
средства, не содержащие 
отбеливатель.

Рекомендуемые 
для стирки 
цветного и 
темного белья 
жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих 
для стирки 
значительно 
загрязненных 
вещей.

Отдавайте 
предпочтение 
жидким моющим 
средствам для стирки 
белья, требующего 
бережного обращения. 
Шерстяные и 
шелковые вещи 
следует стирать 
специальными 
моющими средствами, 
предназначенными 
для стирки шерстяных 
изделий.

Среднее 
загрязнение
(Например, пятна 
от прикосновения 
тела на воротниках и 
манжетах)

Рекомендуемые для 
стирки белого белья 
порошкообразные 
и жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих для стирки 
средне загрязненных 
вещей.

Рекомендуемые для 
стирки цветного белья 
порошкообразные и 
жидкие моющие средства 
можно использовать в 
дозировках, подходящих 
для стирки вещей со 
средним загрязнением. 
Необходимо 
использовать моющие 
средства, которые не 
содержат отбеливатель.

Рекомендуемые 
для стирки 
цветного и 
темного белья 
жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих для 
стирки вещей 
со средним 
загрязнением. 

Отдавайте 
предпочтение 
жидким моющим 
средствам для стирки 
белья, требующего 
бережного обращения. 
Шерстяные и 
шелковые вещи 
следует стирать 
специальными 
моющими средствами, 
предназначенными 
для стирки шерстяных 
изделий.

Незначительное 
загрязнение

(Без видимых пятен)

Рекомендуемые для 
стирки белого белья 
порошкообразные 
и жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих для 
стирки незначительно 
загрязненных вещей.

Рекомендуемые для 
стирки цветного белья 
порошкообразные и 
жидкие моющие средства 
можно использовать в 
дозировках, подходящих 
для стирки вещей 
с незначительными 
загрязнениями. 
Необходимо 
использовать моющие 
средства, которые не 
содержат отбеливатель.

Рекомендуемые 
для стирки 
цветного и 
темного белья 
жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих для 
стирки вещей со 
незначительными 
загрязнениями.

Отдавайте 
предпочтение 
жидким моющим 
средствам для стирки 
белья, требующего 
бережного обращения. 
Шерстяные и 
шелковые вещи 
следует стирать 
специальными 
моющими средствами, 
предназначенными 
для стирки шерстяных 
изделий.



Стиральная машина / Инструкция по эксплуатации 77 / RU

4.3  Эксплуатация машины
4.3.1 Панель управления

1 - Ручка выбора программ
2 - Световые индикаторы температуры
3 - Световые индикаторы скорости 
вращения барабана
4 - Информационный дисплей 
продолжительности выполнения 
программы
5 - Световой индикатор, отображающий 
включение блокировки от детей
6 – Кнопка установки времени окончания
7 – Световой индикатор, отображающий 
включение блокировки дверцы

8 – Световые индикаторы выполнения 
программы
9 – Кнопка «On / Off» (Вкл./Выкл.)
10 - Кнопка « Start / Pause» (Пуск/
Остановка)
11 – Кнопки дополнительных функций 3
12 – Кнопки дополнительных функций 2
13 – Кнопки дополнительных функций 1
14 – Кнопка регулировки скорости отжима
15 – Кнопка регулировки температуры
16 – Световые индикаторы выбора 
программ

WTV8633XB

Lingerie

Rinse

StainExpert

Gentle Care

Spin+Drain

Synthetics

Cottons Eco

Woollens
Hand Wash

Mix 40

PrewashTemp. Spin Quick Wash Start /
Pause

Extra
Rinse
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Daily Xpress
Xpress Super Short

Down Wear

Outdoor
Sports

Dark Care
Jeans

Shirts

20°

1200

1000

800

600

Anti-
Crease+

End

Spin
Wash
Time
Delay

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10111213141516
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4.3.2 Таблица программ и энергопотребления

•  : Возможность выбора.
*  : Выбор устанавливается автоматически, отменить нельзя.
**  : Энергоэффективная программа (стандарт EN 60456 ред. 3 ).
*** : Если максимальная скорость отжима стиральной машины меньше этого значения, выбор возможен только в 
пределах максимальной скорости отжима.
-  : Максимальная загрузка указана в описании программы.

** «Cotton Economic 40°C» (Экономичная стирка изделий из хлопка при температуре 40°C) и «Cotton Economic 
60°C» (Экономичная стирка изделий из хлопка при температуре 60°C) являются стандартными программами. Это 
стандартные программы стирки изделий из хлопка при температуре "40°C и "60°C, которые на панели отмечаются 
символами   .

RU 20 дополнительная функция

Программа

Ма
кс

им
ал

ьн
ая

 за
гр

уз
ка

 
(кг

)
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од
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ды
 (л

)
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(кВ
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)

Ма
кс
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ь*
**

Pr
ew
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h

Qu
ick

 W
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h

Ex
tra

 R
ins

e

За
щи

та
 от

 см
ят

ия
+

Регулируемый 
диапазон 

температур, °C

Cottons

90 8 96 2,35 1200 • • • • Без нагрева-90
60 8 96 1,75 1200 • • • • Без нагрева-90
40 8 94 0,95 1200 • • • • Без нагрева-90
20 8 94 0,35 1200 • • • • Без нагрева-90

Cottons Eco
60** 8 52 0,935 1200 Без нагрева-60
60** 4 45,5 0,665 1200 Без нагрева-60
40** 4 44,5 0,660 1200 Без нагрева-60

Synthetics
60 3 67 1,35 1200 • • • • Без нагрева-60
40 3 65 0,95 1200 • • • • Без нагрева-60

Daily Xpress / Xpress Super Short
90 8 68 2,15 1200 • • • Без нагрева-90
60 8 68 1,15 1200 • • • Без нагрева-90
30 8 68 0,20 1200 • • • Без нагрева-90

Daily Xpress / Xpress Super Short + Quick Wash 90 2 40 0,15 1200 • • • Без нагрева-30
Mix 40 40 3 74 0,88 800 • • • Без нагрева-40
Woollens / Hand Wash 40 1,5 55 0,45 1200 • Без нагрева-40
Gentle Care 40 3,5 48 0,65 800 • Без нагрева-40
Down Wear 60 2 78 0,90 1000 • Без нагрева-60
Outdoor / Sports 40 3,5 51 0,40 1200 • Без нагрева-40
Dark Care / Jeans 40 3 75 0,85 1200 • • * • Без нагрева-40
StainExpert 60 4 80 1,62 1200 • • 30-60
Shirts 60 3 60 1,10 800 • • • • Без нагрева-60
Hygiene+ 90 8 122 2,20 1200 * 20-90
Lingerie 30 1 70 0,30 600 * Без нагрева-30
Очистка барабана 90 - 70 2,25 600 90
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C
Набор дополнительных функций может отличаться от приведенного в таблице в зависимости от модели изделия.
Фактические значения расхода воды и электроэнергии могут отличаться от указанных в таблице в зависимости 
от давления, температуры и жесткости воды, температуры окружающей среды, типа и количества белья, 
использования дополнительных функций и скорости отжима, а также от напряжения в сети электропитания.
Время выполнения выбранной программы стирки отображается на дисплее машины. В зависимости от 
количества белья, загруженного в машину, возможна разница в 1–1,5 часа между временем выполнения, 
указанным на дисплее, и фактическим временем выполнения цикла стирки. Сразу после начала стирки 
произойдет автоматическое обновление времени выполнения.
Режимы выбора дополнительных функций могут изменяться компанией-изготовителем. Могут удаляться 
существующие режимы выбора или добавляться новые режимы.
«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программы и вспомогательные функции, 
указанные в таблице. Подобные изменения не сказываются на рабочих характеристиках машины, этапы и время 
выполнения программ могут изменяться».

Индикативные значения для программ «Синтетика» (RU)
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* Остаточное 
содержание влаги 

(%) **

Остаточное 
содержание влаги 

(%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Синтетика 60 3 67 1,35 115/150 45 40

Синтетика 40 3 65 0,95 115/150 45 40

* Время выполнения выбранной программы отображается на дисплее машины. Фактическое время стирки 
может несколько отличаться от значения на дисплее.

** Значения остаточного содержания влаги могут отличаться в зависимости от выбранной скорости отжима.

4.3.3 Выбор программы
1 Определите программу из «Таблицы программ и энергопотребления» в соответствии с 

типом белья, его количеством и степенью загрязнения. 

C
В программах ограничивается максимально допустимая скорость отжима для данного типа ткани.
При выборе программы следует учитывать тип ткани, цвет, степень загрязнения и допустимую температуру 
стирки.
Следует всегда выбирать минимально допустимую температуру для стирки. Чем выше температура, тем 
больше энергопотребление.

2 Выберите нужную программу при помощи ручки «Programme Selection» (Выбор 
программы). 

4.3.4 Программы 
• Cottons Eco (Хлопок Эко)
С помощью этой программы можно стирать прочные ткани средней загрязненности из 
хлопка и льна. Стирка длится дольше, чем при использовании остальных программ, однако 
обеспечивается значительная экономия электроэнергии и воды. Фактическая температура 
воды может отличаться от указанной. При загрузке меньшего объема белья в машину 
(например, ½ объема барабана или меньше) время выполнения этапов программы может 
автоматически сокращаться. Таким образом, потребление энергии и воды сокращается, и 
стирка получается более экономной.
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• Cottons (Хлопок)
Программа предназначена для стирки прочных изделий из хлопка (простыни, постельное 
белье, полотенца, купальные халаты, нижнее белье, пр.). Если нажата кнопка активации 
функции быстрой стирки, длительность программы значительно сокращается, однако при 
этом обеспечивается эффективная стирка за счет интенсивных движений барабана. Если 
функция быстрой стирки не выбрана, обеспечивается превосходная стирка и полоскание 
сильно загрязненного белья. 
• Synthetics (Синтетика)
Данная программа используется для стирки синтетических изделий (такие как рубашки, 
блузки, синтетические/хлопчатобумажные смешанные ткани, пр.)  Продолжительность 
программы значительно сокращается, и машина работает с высокой эффективностью. Если 
функция быстрой стирки не выбрана, обеспечивается превосходная стирка и полоскание 
сильно загрязненного белья.
• Woollens / Hand Wash (Ручная стирка / Шерсть)
Применяйте для стирки шерстяных или деликатных изделий. Температуру стирки изделий 
следует выбирать в соответствии с информацией, указанной на этикетках белья. С помощью 
этой программы стирка выполняется очень бережно, чтобы не повредить белье.

"Программа данной машины, предназначенная для шерстяных изделий, 
утверждена компанией Woolmark Company для стирки шерстяных 
изделий, пригодных для машинной стирки, при условии, что изделия 
будут постираны в соответствии с инструкциями на бирке изделий и 
инструкциями, указанными производителем данной машины. M1325"
Торговая марка Woolmark зарегистрирована в Великобритании. 
Ирландии, Гонконге и Индии.

• Hygiene+ (Противоаллергическая стирка +)
С помощью этой программы стирайте белье, которому требуется противоаллергическая и 
гигиеническая стирка в условиях высокой температуры и длительных интенсивных циклов. 
Высокая степень гигиены достигается благодаря длительному времени нагревания и 
дополнительному этапу полоскания.
 • Программа была протестирована институтом VDE при температуре 20°C и была 
сертифицирована как эффективная в борьбе с бактериями и плесенью.
 •Программа была протестирована Британской организацией по борьбе с аллергией 
(Allergy UK) при температуре 60°C и была сертифицирована как эффективная в борьбе с 
аллергенами, бактериями и плесенью.

 Allergy UK – рабочее название Британской организации по борьбе с 
аллергией. Знак одобрения, означающий, что отмеченное им изделие 
ограничивает/уменьшает/удаляет аллергены из среды, окружающей человека, 
подверженного аллергическим реакциям, или содержит значительно 
меньше аллергенов, был создан для помощи пользователям, нуждающимся 
в консультации по данному вопросу. Он гарантирует, что изделия были 
исследованы или рассмотрены с получением приемлемых результатов.

• Dark Care / Jeans (Деликатная стирка для темного белья / джинсов)
Используйте эту программу для сохранения цвета темной одежды или джинсов.  С помощью 
этой программы обеспечивается высокоэффективная стирка даже при низкой температуре за 
счет специальных движений барабана. При выборе функции быстрой стирки эффективность 
стирки сохраняется несмотря на то, что ее продолжительность значительно сокращается. Для 
стирки темного белья рекомендуется использовать жидкие моющие средства или средства 
для шерсти. Не стирайте деликатные вещи, содержащие шерсть.
• Spin+Drain (Отжим+Слив) 
Эта программа позволяет удалить воду из одежды или слить воду из машины.
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• Rinse (Полоскание)
Отдельный цикл полоскания, который можно использовать просто для полоскания или 
подкрахмаливания белья.
• Shirts (Рубашки)
Эта программа предназначена для одновременной стирки рубашек из хлопка, синтетических 
и смешанных тканей. Она уменьшает количество складок. Когда выбрана функция быстрой 
стирки, выполняется алгоритм предварительной обработки.
 • Нанесите химическое вещество предварительной обработки непосредственно на 
одежду или добавьте его в моющее средство, когда машина начинает брать воду из лотка 
для моющего средства. Таким образом вы можете достичь такой же эффективности, как и 
при обычной стирке, но затратив гораздо меньше времени. Долговечность ваших рубашек 
продлевается.
• Mix 40 (Смешанная стирка 40)
Применяется для совместной стирки изделий из хлопка и синтетических тканей без 
сортировки.

• Gentle Care (Деликатная стирка)
Программа предназначена для стирки деликатного белья, такого как вязаные изделия из 
смеси хлопка/синтетики или трикотажа. Данная программа обеспечивает более деликатный 
режим стирки. Стирайте изделия, которые могу полинять, при температуре 20 градусов или 
выбрав функцию холодной стирки.
• Daily Xpress / Xpress Super Short (Экспресс / Экспресс 14I) 
Используйте эту программу с сокращенным циклом для стирки изделий из хлопка с 
незначительными загрязнениями и не имеющих пятен. Когда выбрана функция быстрой 
стирки, продолжительность этой программы можно сократить до 14 минут. Если выбрана 
функция быстрой стирки, можно стирать максимум 2 (два) килограмма белья.

• Down Wear (Перо)
С помощью этой программы можно стирать куртки, жилеты, пиджаки, содержащие перья и 
имеющие этикетку «машинная стирка». Специальные режимы вращения барабана позволяют 
воде достигать воздушных зазоров между перьями.
• Lingerie (Нижнее белье)
Предназначена для стирки деликатной одежды, для которой допускается только ручная 
стирка, а также деликатного нижнего женского белья. Небольшое количество изделий 
следует стирать в сетчатом мешке для стирки. Крючки, пуговицы, молнии и т.п. должны быть 
застегнуты.

• Outdoor / Sports (Спортивная и верхняя одежда)
Данная программа предназначена для стирки спортивной и верхней одежды, состоящей из 
смеси хлопка и синтетики, а также водоотталкивающих материалов, таких как Gore-tex и т.д. 
Она обеспечивает деликатную стирку вашей одежды благодаря специальным вращательным 
движениям.
• StainExpert (Удаление пятен) 
В данной стиральной машине предусмотрена специальная программа обработки пятен, 
позволяющая эффективно удалять пятна различного происхождения. Применяйте данную 
программу только для износостойкого хлопкового белья с прочной окраской. Не применяйте 
данную программу для стирки деликатных и окрашивающих изделий. Перед стиркой 
ознакомьтесь с информацией этикеток изделий (рекомендуется для рубашек из хлопка, 
брюк, шортов, футболок, детской одежды, пижам, фартуков, скатертей, постельного белья, 
пододеяльников, простыней, наволочек, банных и пляжных полотенец, салфеток, носков, 
нижнего белья из хлопка, пригодных для продолжительной стирки при высокой температуре). 
Программа автоматического отстирывания пятен может применяться с 24 типами пятен, 
которые разделены на две группы: с выбранной функцией «Fast +» (Быстрая стирка) и без 
нее. Эти группы пятен показаны ниже.
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См. следующие таблицы.

Если выбрана функция «Fast +» (Быстрая стирка):

Кровь Чай Красное вино

Шоколад Кофе Карри

Пудинг Фруктовый сок Джем

Яйцо Кетчуп Уголь

Если функция «Fast +» (Быстрая стирка) не выбрана:

Сливочное масло Пот Заправка к салату

Трава Грязь на воротнике Макияж

Грязь Пища Машинное масло

Нагар Майонез Детское питание

• Выберите программу обработки пятен.
• Выберите пятно, которое требуется очистить, найдя его в группе выше и выбрав с помощью 
кнопки быстрой стирки и кнопки дополнительной функции.
• Внимательно прочтите информацию на этикетке изделия и проверьте правильность выбора 
температуры и скорости вращения барабана.

4.3.5 Выбор температуры
При выборе программы на индикаторе температуры отображается температура, 
рекомендованная для данной программы.
Если нужно понизить температуру, нажмите кнопку регулирования температуры. температура 
будет постепенно понижаться. Световые индикаторы температуры не загораются, если 
выбран режим стирки в холодной воде.

C Пока программа не начнет цикл нагрева, температуру можно понизить, не переключая машину в режим 
«Pause» (Остановка).
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4.3.6 Выбор скорости отжима
При выборе программы на индикаторе скорости отжима отображается скорость отжима, 
рекомендованная для данной программы.
Если нужно снизить скорость отжима, нажмите кнопку регулировки скорости отжима. скорость 
отжима будет постепенно уменьшаться.

После этого в зависимости от модели машины на дисплее отобразятся функции «Rinse Hold» 
(Остановка с водой) и «No spin» (Без отжима). Если выбрана опция «No Spin» (Без отжима), 
световые индикаторы скорости отжима не загораются.

C Пока программа не начнет цикл отжима, скорость отжима можно изменить, не переключая машину в 
режим «Pause» (Остановка).

Остановка с водой
Если нет необходимости выгружать белье сразу после завершения программы стирки, можно 
использовать функцию остановки с водой и после последнего полоскания оставить белье 
в воде, чтобы предотвратить его сминание. Если после этого необходимо слить воду без 
отжима белья, нажмите кнопку «Start / Pause» (Пуск/Остановка). После слива воды программа 
возобновит работу и закончит цикл стирки.
Чтобы отжать оставленное в воде белье, выберите скорость отжима и нажмите кнопку «Start / 
Pause» (Пуск/Остановка). Выполнение программы продолжится. Будет выполнен слив воды и 
отжим, после чего программа завершится.

4.3.7 Выбор дополнительных функций
Нужные дополнительные функции следует выбирать перед запуском программы. 
Индикатор выбранной дополнительной функции загорается.

C При попытке активировать дополнительную функцию, не применимую с текущей программой, индикатор 
такой функции мигает и подается звуковой сигнал. 
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Кроме того, во время работы машины вы можете также выбрать или отменить 
дополнительные функции, совместимые с выполняемой программой после начала стирки. 
Если цикл стирки достиг стадии, на которой невозможно выбрать дополнительную функцию, 
будет слышен звуковой сигнал и загорится индикатор соответствующей дополнительной 
функции.

C
Некоторые сочетания функций выбрать невозможно. Если до запуска машины выбрана вторая 
дополнительная функция, несовместимая с первой, функция, выбранная первой, отменяется, а вторая 
дополнительная функция останется активной. 
Если дополнительная функция несовместима с программой, выбрать ее нельзя (см. «Таблицу программ и 
энергопотребления»).
В некоторых программах имеются дополнительные функции, которые должны работать одновременно. 
Эти функции отменить невозможно. Рамка дополнительной функции не светится, светится только 
внутренняя область.

4.3.7.1 Дополнительные функции
• Prewash (Предварительная стирка)
Предварительная стирка нужна только для сильно загрязненного белья. Не используйте 
предварительную стирку без необходимости, чтобы сэкономить электроэнергию, воду, 
моющие средства и время.
• Extra Rinse (Дополнительное полоскание)
Данная функция позволяет выполнить цикл дополнительного полоскания в дополнение к 
уже предусмотренному после завершения основной стирки. Таким образом, уменьшается 
опасность раздражения чувствительной кожи остатками моющего средства, что важно для 
детей, аллергиков и др.

• Quick Wash (Быстрая стирка)
При выборе этой функции продолжительность соответствующей программы сокращается на 
50%.
Благодаря оптимизированным этапам стирки, высокой механической активности и 
оптимальному
потреблению воды достигается эффективная стирка за короткий период времени.

4.3.7.2 Функции/программы, выбираемые нажатием и удерживанием 
клавиши в течение 3 секунд

• Очистка барабана 
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку 1-й дополнительной функции для выбора 
программы.
Предназначена для очистки и дезинфекции барабана. Эту программу следует применять 
каждые 1-2 месяца. Программу следует запускать, когда машина полностью пустая. Для 
получения лучшего результата положите средство для удаления накипи для стиральных 
машин в отделение для моющего средства № «2». После завершения программы оставьте 
дверцу загрузочного люка приоткрытой, чтобы просушить машину внутри.

C
Эта программа не предназначена для стирки белья. Ее следует использовать только для ухода за 
стиральной машиной.
Не запускайте эту программу, если в машине есть какие-либо предметы. В этом случае машина 
определит, что барабан загружен, и прекратит выполнение программы.
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• Блокировка от детей
Используйте функцию блокировки от детей для предотвращения их вмешательства в работу 
машины. Этим вы можете предотвратить изменения выполняемой программы.

C При включенной блокировке от детей можно включать и выключать машину кнопкой «On / Off» (Вкл./
Выкл.). При повторном включении машины программа возобновляет работу с точки прерывания.

Чтобы включить режим блокировки от детей, выполните следующее.
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку 2-й дополнительной функции. На 
дисплее выбора программы, расположенном на панели машины, загорится индикатор «CL 
3-2-1 On» (БД 3-2-1 Вкл.). После загорания этого индикатора можно отпустить кнопку 2-й 
дополнительной функции.

Чтобы отменить режим блокировки от детей, выполните следующее.
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку 2-й дополнительной функции. На 
дисплее выбора программы, расположенном на панели машины, загорится индикатор «CL 
3-2-1 Off» (БД 3-2-1 Выкл.).

• Защита от смятия+ 
Выбор этой функции осуществляется после нажатия и удерживания в течение 3 секунд кнопки 
3-й дополнительной функции и загорания индикатора хода выполнения соответствующего 
этапа программы. После выбора этой функции барабан вращается до 8 часов для 
предотвращения сминания белья после завершения программы. Можно отменить программу 
и вытащить белье в любое время в течение этого 8-часового периода. Для отмены функции 
нажмите кнопку выбора функции или кнопку «On / Off» (Вкл./Выкл.). Индикатор хода 
выполнения программы будет гореть до тех пор, порка функция не будет отменена или этап 
не будет завершен. Если не отменить функцию, она также активируется в последующем цикле 
стирки.

4.3.8 «End Time» (Время окончания)
С помощью функции «End Time» (Время окончания) можно отложить начало выполнения 
программы на срок до 24 часов. После нажатия кнопки «End Time» (Время окончания) 
отображается предполагаемое время, оставшееся до завершения программы. Если выбрано 
время окончания, загорается индикатор «End Time» (Время окончания). 

1 Откройте дверцу загрузки, загрузите белье и добавьте моющее средство в распределитель 
и т.д.

2 Выберите программу стирки, температуру, скорость отжима и, при необходимости, 
выберите дополнительные функции.

3 Установите время окончания по своему выбору, нажав кнопку «End Time» (Время 
окончания). Загорится индикатор времени окончания.

4 Нажмите кнопку «Start/Pause» (Пуск/Остановка). Запускается обратный отсчет времени. 
Символ «:» на индикаторе времени окончания начинает мигать.
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Установка времени окончания
Если вы хотите отменить функцию «End Time» (Время окончания), нажмите кнопку «On / Off» 
(Вкл./Выкл.), чтобы выключить и включить машину.

C При включении функции «End Time» (Время окончания) не используйте жидкие моющие средства! На 
одежде могут появиться пятна.

C
Чтобы открыть дверцу и добавить белье в машину при обратном отсчете в режиме «End Time» (Время 
окончания), нажмите кнопку «Start/Pause» (Пуск/Остановка) и подождите. Чтобы обратный отсчет 
продолжился, после добавления белья снова нажмите кнопку «Start/Pause» (Пуск/Остановка). По 
завершении обратного отсчета индикатор времени окончания погаснет, начнется выполнение программы 
стирки, а на дисплее отобразится продолжительность выбранной программы.

После выбора времени окончания на дисплее отображается выбранное время окончания плюс время 
выполнения выбранной программы.

4.3.9 Запуск программы
1. Для запуска программы нажмите кнопку «Start/Pause» (Пуск/Остановка).
2. Включится индикатор хода выполнения, указывающий, что программа начала работу.

C
Если при выборе программы стирки в течение 10 минут не запущена ни одна программа и не нажата ни 
одна кнопка, машина автоматически выключается. Дисплей и все индикаторы гаснут. 
При нажатии кнопки «On / Off» (Вкл./Выкл.) отображается информация о программе, заданной по 
умолчанию.

4.3.10 Блокировка дверцы загрузочного люка
Дверца загрузочного люка стиральной машины снабжена системой блокировки, 
предотвращающей возможность открывания дверцы при высоком уровне воды.
Когда дверца заблокирована, на панели светится светодиодный индикатор «Door Locked» 
(Дверца заблокирована).

4.3.11 Изменение настроек после запуска программы
После начала программы вы можете сделать следующее.
Переключение машины в режим остановки
Чтобы во время выполнения программы переключить стиральную машину в режим остановки, 
следует нажать кнопку «Start/Pause» (Пуск/Остановка). Индикатор этапа стирки, который 
выполнялся на момент остановки, начнет мигать, предупреждая о переключении машины 
в режим остановки. Индикатор дверцы загрузочного люка мигает до тех пор, пока дверца 
не будет разблокирована. Когда можно будет открыть дверцу загрузочного люка, индикатор 
дверцы загрузочного люка погаснет, а индикатор этапа программы продолжит мигать. 
Изменение выбора дополнительных функций, скорости отжима и температуры
В зависимости от этапа выполнения программы можно выбирать или отменять 
дополнительные функции. См. раздел «Выбор дополнительных функций». 
Кроме того, можно изменять скорость и цикл. См. разделы «Выбор температуры» и «Выбор 
скорости отжима» .

C Если изменение настроек запрещено, соответствующий индикатор трижды мигнет.

Добавление или извлечение белья
1. Нажмите кнопку «Start/Pause» (Пуск/Остановка), чтобы переключить машину в режим 

остановки. Индикатор этапа стирки, который выполнялся в момент остановки, начнет 
мигать.

2. Подождите, пока можно будет открыть дверцу загрузочного люка.
3. Откройте дверцу и добавьте или выньте белье.
4. Закройте дверцу загрузочного люка.
5. При необходимости измените настройки дополнительных функций, температуры и скорости 

отжима. 
6. Нажмите кнопку «Start/Pause» (Пуск/Остановка) для запуска машины.
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4.3.12 Отмена программы
Программа отменяется, если машину выключить и включить снова. Нажмите и удерживайте в 
течение 3 секунд кнопку «On / Off» (Вкл./Выкл.). 

C
Если при включенной блокировке от детей нажать кнопку «On / Off» (Вкл./Выкл.), программа отменена не 
будет. Сначала нужно отменить блокировку от детей. 

После отмены программы дверца загрузочного люка может оставаться заблокированной из-за того, 
что уровень воды в машине выше нижнего края люка. Чтобы открыть дверцу, установите ручку выбора 
программ в положение «Pump+Spin» (Слив+Отжим), чтобы слить воду из машины.

4.3.13 Завершение программы
После завершения программы загорается светодиодный индикатор «Complete» (Завершено).
Если в течение 10 минут не нажимается какая-либо кнопка, машина автоматически 
выключается. Дисплей и все индикаторы гаснут. 
Если нажать кнопку «On / Off» (Вкл./Выкл.), отобразятся индикаторы выполненных этапов 
программы.

4.3.14 Режим энергосбережения
Если в течение 2 минут после включения машины с помощью кнопки «On / Off» (Вкл./Выкл.) 
или после завершения выбранной программы не выполняются какие-либо действия, машина 
автоматически переключается в режим энергосбережения. При этом уменьшается яркость 
свечения индикаторов. Если в программе используется индикатор длительности программы, 
экран гаснет полностью. 
После поворота ручки выбора программ или нажатия любой кнопки восстанавливается 
предыдущее состояние индикаторов. 

C Это особенность изделия, а не неисправность.
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4.4 Обслуживание и чистка
Регулярная чистка изделия позволит продлить срок его службы и избежать многих проблем.

4.4.1 Чистка распределителя моющих средств
Регулярно очищайте распределитель моющих средств (каждые 4-5 
циклов стирки), чтобы избежать отложений стирального порошка.
Поднимите заднюю часть сифона, чтобы его вынуть, как показано на 
рисунке. 
Если в отделении для кондиционера начинает скапливаться смесь 
воды и кондиционирующего средства, превышающая нормальный 
объем, сифон следует очистить.

1 Чтобы вынуть из машины распределитель моющих средств, нажмите на сифоне в 
отделении для кондиционера на точку, указанную пунктиром, и потяните распределитель 
на себя.

2. Промойте распределитель моющих средств и сифон в раковине большим количеством 
теплой воды. Чтобы остатки моющего средства не попали на кожу, осуществляйте 
очистку в перчатках и при помощи щетки.

3 После чистки вставьте распределитель на место и проверьте, правильно ли он 
установлен.

4.4.2 Чистка дверцы загрузочного люка и барабана
Для моделей с программой очистки барабана см. Эксплуатация машины — Программы

C
Очистку барабана следует производить каждые 2 месяца.
Используйте только те средства от накипи / моющие срадства, которые предназначены для стиральных 
машин.

После каждой стирки проверяйте барабан на наличие посторонних 
предметов.
Если показанные на рисунке отверстия заблокированы, очистите их с 
помощью зубочистки.
Наличие в барабане посторонних металлических предметов приведет 
к образованию пятен ржавчины. Для очистки поверхности барабана 
используйте средства для чистки нержавеющей стали. 
Ни в коем случае не используйте металлические или проволочные 
мочалки. Это может повредить окрашенные, хромированные или 
пластиковые поверхности.

4.4.3 Чистка корпуса и панели управления
Вымойте корпус машины мыльным раствором или мягким моющим средством и вытрите 
досуха мягкой тканью.
Для чистки панели управления пользуйтесь только мягкой влажной тканью.
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4.4.4 Очистка фильтров впускных патрубков
Фильтры находятся на концах впускных патрубков для воды на задней стенке машины, а 
также на концах заливных шлангов в местах подсоединения к водопроводным кранам. Эти 
фильтры предотвращают попадание в стиральную машину посторонних веществ и грязи из 
водопровода. По мере загрязнения фильтры следует очищать.

1. Закройте краны.
2. Снимите гайки на заливных шлангах для доступа 

к фильтрам на клапанах впускных патрубков. 
Очистите их подходящей щеточкой. Если 
фильтры чрезвычайно загрязнены, снимите их 
с помощью щипцов и очистите надлежащим 
образом.

3. Извлеките фильтры из прямых концов заливных 
шлангов вместе с прокладками и тщательно 
промойте под струей воды.

4. Аккуратно замените прокладки и фильтры и 
затяните их гайки вручную.

4.4.5 Слив оставшейся воды и очистка фильтра насоса
Стиральная машина оснащена системой фильтров, которая предотвращает попадание в 
крыльчатку насоса твердых предметов (пуговиц, монет, волокон ткани и т.п.) во время слива 
воды. Это обеспечивает беспрепятственный слив воды и позволяет продлить срок службы 
насоса.
Если слив не выполняется нормально, фильтр насоса засорен. Фильтр следует очищать 
по мере загрязнения, но не реже одного раза в 3 месяца. Перед очисткой фильтра насоса 
необходимо слить воду.
Кроме того, необходимо полностью сливать воду из машины перед транспортировкой 
(например, при переезде в другую квартиру) или в случае опасности замерзания воды.

A
ВНИМАНИЕ: Наличие посторонних предметов в фильтре насоса может привести к повреждению 
машины или к сильному шуму во время работы.

ВНИМАНИЕ: Если изделие не используется в течение длительного времени, закройте кран, 
отсоедините шланг подачи и слейте воду из машины, чтобы исключить возможность ее замерзания.

ВНИМАНИЕ: Закрывайте водопроводный кран, к которому подсоединен шланг подачи воды, после 
каждого использования.

Чтобы слить воду и очистить загрязненный фильтр, выполните следующее:
1 Отключите машину от электрической сети (выньте вилку из розетки).

A ВНИМАНИЕ: Температура воды в машине может достигать 90 ºC. Чтобы избежать ожогов, 
осуществляйте очистку фильтра после остывания воды в машине.
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2. Откройте крышку фильтра.

3 Следуйте процедурам спуска воды, описанным ниже.
Если машина не оснащена шлангом аварийного слива, то для слива воды:

a. Разместите вместительную емкость 
напротив фильтра для того, чтобы собрать 
воду, которая будет вытекать из фильтра.

b. Понемногу поворачивайте фильтр насоса 
против часовой стрелки, ослабляя его, пока 
не начнет выливаться вода. Слейте воду в 
установленную перед фильтром емкость. 
Всегда держите под рукой тряпку для сбора 
пролитой воды.

c Когда вода перестанет вытекать, полностью 
выверните фильтр и выньте его из машины.

4. Очистите внутреннюю часть фильтра и пространство вокруг крыльчатки насоса от мусора 
и волокон.
5. Замените фильтр.
6. Чтобы закрыть крышку фильтра, состоящую из двух частей, прижмите выступ на крышке. 

Чтобы закрыть цельную крышку фильтра, сначала вставьте на место выступы снизу крышки 
и затем прижмите верхнюю часть крышки.



Стиральная машина / Инструкция по эксплуатации 91 / RU

5 Устранение неисправностей
Проблема Причина Решение

Программа не запускается 
после закрытия двери.

Не была нажата кнопка 
«Пуск»/«Пауза»/«Отмена».

• *Нажмите кнопку 
«Пуск»/«Пауза»/«Отмена».

При чрезмерной загрузке дверца загрузочного 
люка может плохо закрываться.

• Уменьшите объем белья для стирки и 
убедитесь в том, что дверца загрузочного 
люка правильно закрылась.

Невозможно запустить или 
выбрать программу.

Стиральная машина переключилась в режим 
самозащиты из-за нарушения подачи воды или 
электроэнергии (например, падение напряжения 
в сети, давления воды и т.п.).

•  Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./
Выкл.» в течение 3 секунд. (див. 
«Скасування програми»)

В машине есть вода. В стиральной машине может оставаться немного 
воды, использовавшейся в процессе контроля 
качества на предприятии-изготовителе.

• Это не является неисправностью и не 
представляет опасности для машины.

Машина не наполняется водой. Закрыт водопроводный кран. • Откройте водопроводные краны.
Перегиб заливного шланга. • Выровняйте шланг.

Засорился фильтр патрубка подачи воды. • Очистите фильтр.
Открыта дверца загрузочного люка. • Закройте дверцу.

Вода из машины не сливается. Сливной шланг засорился или перекручен. • Прочистите или выровняйте шланг.
Засорился фильтр насоса. •  Очистите фильтр насоса.

Машина сильно вибрирует или 
шумит.

Машина стоит неустойчиво. • Отрегулируйте ножки, чтобы выровнять 
машину.

В фильтр насоса попал посторонний предмет. • Очистите фильтр насоса.
Не сняты транспортировочные 
предохранительные болты.

• Удалите транспортировочные 
предохранительные болты.

Загружено слишком мало белья. • Загрузите в машину больше белья.
Загружено слишком много белья. •  Выньте из машины часть белья или 

распределите его равномерно вручную.
Машина наклонена, поскольку под ножку попал 
посторонний предмет.

• Уберите посторонний предмет, чтобы 
выровнять машину.

Протечка воды под днищем 
стиральной машины.

Сливной шланг засорился или перекручен. • Прочистите или выровняйте шланг.

Засорился фильтр насоса. • Очистите фильтр насоса.

Машина остановилась вскоре 
после запуска программы.

Стиральная машина может временно 
остановиться из-за падения напряжения в сети.

• Она возобновит работу после 
восстановления нормального напряжения.

Поступающая в машину вода 
сразу же сливается.

Сливной шланг установлен слишком низко. • Подсоедините сливной шланг, как описано 
в руководстве по эксплуатации.

Во время стирки вода в машине 
не видна.

Снаружи уровень воды в стиральной машине 
не виден.

• Это не является неисправностью.

Дверца загрузочного люка не 
открывается.

Замок дверцы заблокирован, поскольку в 
машине есть вода.

• Чтобы слить воду, запустите программу 
«Слив» или программу «Отжим».

Машина греет воду или выполняет цикл отжима. •  Дождитесь завершения программы.
Включена блокировка от детей. Замок дверцы 
будет разблокирован через несколько минут 
после завершения программы. 

• Подождите несколько минут, пока замок 
дверцы будет разблокирован.

Дверца загрузочного люка может не открываться 
из-за действующего на нее давления.

• Возьмитесь за ручку и потяните дверцу 
загрузочного люка от себя и к себе, чтобы 
разблокировать и открыть ее.
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Проблема Причина Решение
Стирка длится дольше, чем 
указано в руководстве. (*)

Слабый напор воды. • Машине требуется больше времени, 
чтобы набрать столько воды, сколько 
необходимо для качественной стирки, 
поэтому время выполнения программы 
увеличивается.

Низкий уровень напряжения в электрической 
сети.

• При низком напряжении в электрической 
сети время выполнения программы 
увеличивается во избежание 
некачественной стирки.

Низкая температура поступающей воды. • В холодное время года для нагрева воды 
требуется больше времени. Время стирки 
также может быть увеличено во избежание 
некачественной стирки.

Увеличилось число полосканий и/или 
количество воды для полоскания.

• Для улучшения полоскания машина 
увеличивает количество воды и 
при необходимости выполняет 
дополнительный цикл полоскания. 

Возможно, из-за избыточного количества 
моющего средства образовалась обильная пена, 
и включилась автоматическая система контроля 
пенообразования.

•  Используйте рекомендованное 
количество моющего средства.

Не производится обратный 
отсчет времени, оставшегося 
до окончания программы (в 
моделях с дисплеем) (*)

Таймер может остановиться на этапе набора 
воды. 

• Индикатор таймера не показывает 
обратный отсчет, пока машина не наберет 
необходимое количество воды. Машина 
ожидает, пока не наберется достаточное 
количество воды, чтобы избежать 
некачественной стирки из-за недостатка 
воды. После этого таймер возобновит 
обратный отсчет.

Таймер может остановиться на этапе 
нагревания воды. 

• Индикатор таймера не показывает 
обратный отсчет, пока вода в машине не 
нагреется до нужной температуры.

Таймер может остановиться на этапе отжима. • Возможно, сработала система 
автоматического контроля балансировки 
из-за неравномерного распределения 
белья внутри барабана.

Не производится обратный 
отсчет времени, оставшегося до 
окончания программы. (*)

Возможно, нагрузка в машине распределена 
неравномерно.

• Возможно, сработала система 
автоматического контроля балансировки 
из-за неравномерного распределения 
белья внутри барабана.

Машина не переключается на 
режим отжима. (*)

Возможно, нагрузка в машине распределена 
неравномерно.

• Возможно, сработала система 
автоматического контроля балансировки 
из-за неравномерного распределения 
белья внутри барабана.

Стиральная машина не перейдет в режим 
отжима, если вода не будет слита полностью.

• Проверьте фильтр и сливной шланг.

Возможно, из-за избыточного количества 
моющего средства образовалась обильная пена, 
и включилась автоматическая система контроля 
пенообразования.

•  Используйте рекомендованное 
количество моющего средства.

Низкое качество стирки: 
Выстиранное белье имеет 
серый оттенок. (**)

Белье долгое время стиралось при 
недостаточном количестве моющего средства.

• Используйте рекомендованное количество 
моющего средства в соответствии со 
степенью жесткости воды и типом белья.

Белье долгое время стиралось при низкой 
температуре. 

• Выбирайте температуру стирки в 
соответствии с типом белья.

Недостаточное количество моющего средства 
при высокой жесткости воды.

• При стирке в жесткой воде с 
недостаточным количеством моющего 
средства на белье оседают частицы жира, 
и белье со временем приобретает серый 
оттенок. Избавиться от такого серого 
налета довольно трудно. Используйте 
рекомендованное количество моющего 
средства в соответствии со степенью 
жесткости воды и типом белья.

Слишком много моющего средства. • Используйте рекомендованное количество 
моющего средства в соответствии со 
степенью жесткости воды и типом белья.
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Проблема Причина Решение
Низкое качество стирки: Белье 
не отстирывается, и на нем 
остаются пятна. (**)

Недостаточное количество моющего средства. • Используйте рекомендованное количество 
моющего средства в соответствии со 
степенью жесткости воды и типом белья.

Загружено слишком много белья. • Не перегружайте машину сверх 
меры. Загружайте количество белья в 
соответствии с рекомендациями в таблице 
«Описание программ».

Программа и температура выбраны неверно. • Выбирайте программу и температуру 
стирки в соответствии с типом белья.

Неподходящее моющее средство. • Используйте высококачественные 
моющие средства, предназначенные для 
стиральных машин.

Слишком много моющего средства. • Кладите моющее средство в 
соответствующее отделение 
распределителя. Не смешивайте 
стиральный порошок и отбеливатель.

Низкое качество стирки: На 
белье остаются жирные пятна. 
(**)

Барабан уже давно не чистился. • Регулярно очищайте барабан. Инструкции 
по очистке см. в 4.4.2.

Низкое качество стирки: Белье 
имеет неприятный запах. (**)

В результате постоянной стирки при низкой 
температуре и/или с использованием коротких 
программ в барабане накапливается слой 
бактерий, которые издают неприятный запах.

• После стирки оставляйте приоткрытыми 
распределитель моющих средств и дверцу 
загрузочного люка. Таким образом, внутри 
машины не сможет образовываться 
влажная среда, благоприятная для роста 
бактерий.

Цветное белье линяет. (**) Загружено слишком много белья. • Не перегружайте машину сверх меры.
Моющее средство отсырело. •  Храните моющие средства в закрытой 

таре в сухом прохладном месте.
Выбрана слишком высокая температура стирки. • Выбирайте программу и температуру 

стирки в соответствии с типом и степенью 
загрязнения белья.

Машина плохо полощет белье. Качество полоскания зависит от количества, 
марки и условий хранения используемого 
порошка.

• Используйте моющие средства для 
стиральных машин, предназначенные 
для данного типа белья. Храните моющие 
средства в закрытой таре в сухом 
прохладном месте.

Моющее средство загружено не в то отделение 
распределителя.

• Если загрузить моющее средство в 
отделение для замачивания, когда 
замачивание не используется, 
машина может забрать это средство в 
процессе полоскания или применения 
кондиционера. Кладите моющее 
средство в соответствующее отделение 
распределителя.

Засорился фильтр насоса. • Проверьте фильтр.
Пережат сливной шланг. • Проверьте сливной шланг.

После стирки белье стало 
жестким. (**)

Недостаточное количество моющего средства. • При стирке в жесткой воде с 
недостаточным количеством моющего 
средства белье со временем становится 
жестким. Используйте нужное количество 
моющего средства в соответствии со 
степенью жесткости воды.

Моющее средство загружено не в то отделение 
распределителя.

• Если загрузить моющее средство в 
отделение для замачивания, когда 
замачивание не используется, 
машина может забрать это средство в 
процессе полоскания или применения 
кондиционера. Кладите моющее 
средство в соответствующее отделение 
распределителя.

Возможно, моющее средство смешано с 
кондиционером.

• Не смешивайте кондиционер с моющим 
средством. Промойте и очистите 
распределитель горячей водой.
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Проблема Причина Решение
Белье не имеет запаха 
кондиционера. (**)

Моющее средство загружено не в то отделение 
распределителя.

• Если загрузить моющее средство в 
отделение для замачивания, когда 
замачивание не используется, 
машина может забрать это средство в 
процессе полоскания или применения 
кондиционера. Промойте и очистите 
распределитель горячей водой. Кладите 
моющее средство в соответствующее 
отделение распределителя.

Возможно, моющее средство смешано с 
кондиционером.

• Не смешивайте кондиционер с моющим 
средством. Промойте и очистите 
распределитель горячей водой.

Остатки моющего средства 
в распределителе моющих 
средств. (**)

Моющее средство было загружено во влажный 
распределитель.

• Вытирайте насухо распределитель перед 
загрузкой моющего средства.

Моющее средство отсырело. • Храните моющие средства в закрытой 
таре в сухом прохладном месте.

Слабый напор воды. • Проверьте давление воды.
Моющее средство в отделении основной 
стирки намокло во время набора воды для 
предварительной стирки. Засорились отверстия 
в отделении распределителе моющих средств.

• При необходимости прочистите эти 
отверстия.

Проблема с клапанами распределителя моющих 
средств.

• Обратитесь в фирменный сервисный 
центр.

Возможно, моющее средство смешано с 
кондиционером.

• Не смешивайте кондиционер с моющим 
средством. Промойте и очистите 
распределитель горячей водой.

Барабан уже давно не чистился. • Регулярно очищайте барабан. Инструкции 
по очистке см. в 4.4.2.

Повышенное пенообразование. 
(**)

Моющее средство не подходит для 
использования в данных стиральных машинах.

• Используйте моющие средства, 
предназначенные для стиральных машин.

Слишком много моющего средства. • Используйте только необходимое 
количество моющего средства.

Моющее средство хранилось в неподходящих 
условиях.

• Храните моющие средства в закрытом 
и сухом месте. Не храните их в местах с 
повышенной температурой.

При стирке некоторых тканей с ячеистой 
структурой, например, тюля, образуется 
обильная пена.

• Для белья такого типа используйте 
меньшее количество моющего средства.

Моющее средство загружено не в то отделение 
распределителя.

• Кладите моющее средство в 
соответствующее отделение 
распределителя.

Кондиционер используется преждевременно. • Возможно, возникли проблемы с 
клапанами распределителя моющих 
средств. Обратитесь в фирменный 
сервисный центр.

Из распределителя моющих 
средств выходит пена.

Слишком много моющего средства. • Размешайте 1 столовую ложку 
кондиционера в 0,5 литра воды и 
залейте в отделение основной стирки 
распределителя моющих средств.

• Используйте моющие средства, 
соответствующие программам стирки, 
с учетом норм загрузки белья (см. 
таблицу «Описание программ»). При 
использовании дополнительных средств, 
таких как пятновыводители, отбеливатели 
и т. п., количество моющего средства 
следует уменьшить.
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Проблема Причина Решение
После завершения программы 
белье остается мокрым. (*)

Возможно, из-за избыточного количества 
моющего средства образовалась обильная пена, 
и включилась автоматическая система контроля 
пенообразования.

• Используйте рекомендованное количество 
моющего средства.

(*) Если белье в барабане распределено неравномерно, машина не переключается на отжим во избежание повреждения 
самой машины и окружающих предметов. Белье следует перераспределить и снова запустить отжим.
(**) Барабан уже давно не чистился. Регулярно очищайте барабан. См. 4.4.2

A ВНИМАНИЕ: Если с помощью этих рекомендаций устранить проблему не удается, обратитесь в 
фирменный сервисный центр. Не пытайтесь отремонтировать неисправное изделие самостоятельно.

Изготовитель: «Arcelik A.S.»
Юридический адрес: Караач Джаддеси № 2-6 34445 Сютлюдже Стамбул, Турция (Karaağaç 
Caddesi No:2-6 Sütlüce, 34445, Turkey)

Произведено в Турции

Импортер на территории РФ: ООО «БЕКО»
Юридический адрес: 601010, Владимирская область, Киржачский район, завод «БЕКО» 

Информацию о сертификации продукта Вы можете уточнить, позвонив на горячую линию 
8-800-200-23-56.

Дата производства включена в серийный номер продукта, указанный на этикетке, 
расположенной на продукте, а именно: первые две цифры серийного номера обозначают год 
производства, а последние две – месяц. Например, ”10-100001-05» обозначает, что продукт 
произведен в мае 2010 года.
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