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Овој производ е произведен со помош на најнова технологија во еколошки услови.



3 / MKМашина за перење алишта / Упатство за употреба

1 Општи упатства за безбедност
Овој дел содржи упатства за безбедност што можат да ви 
помогнат да спречите ризици од повреди и материјална 
штета. Сите видови гаранции ќе се сметаат за неважечки 
доколку не се почитуваат овие упатства.

1.1 Безбедност на лица и имот
u Никогаш не ставајте го производот на под што е покриен со 

ќилим. Електричните делови ќе се прегреат бидејќи воздухот не 
може да циркулира под апаратот. Ова ќе предизвика проблеми 
кај вашиот производ.

u Исклучете го производот од струја ако не е во употреба.
u Постапките за инсталација и поправка секогаш мора да ги 

извршува овластен сервисер. Производителот нема да биде 
одговорен за штети што би се појавиле од постапки што ги 
спровеле неовластени лица.

u Цревата за доводот и одвод на вода мора да се цврсто стегнати 
и неоштетени. Во спротивно, може да дојде до протекување.

u Сѐ додека има вода во производот, не отворајте ја вратата за 
полнење и не вадете го филтерот. Во спротивно, постои ризик 
од поплава и повреда од врела вода.

u Не отворајте ја насила заклучената врата за полнење. 
Вратата може да се отвори неколку минути по завршувањето 
на циклусот за перење. Во случај на насилно отворање на 
вратата за полнење може да се оштетат вратата и механизмот 
за заклучување.

u Користете детергенти, омекнувачи и додатоци што се соодветни 
само за автоматски машини за перење алишта.

u Следете ги упатствата на етикетите на облеката и на пакувањето 
на детергентот.

1.2 Безбедност на децата
u Овој производ може да го користат деца на возраст од 8 години 

или постари и лица чии што физички, сетилни или ментални 
способности не се целосно развиени или кои немаат доволно 
искуство и знаење, сѐ додека се под надзор или упатство за 
безбедната употреба на производот и неговите ризици. Децата 
не смее да си играат со производот. Чистењето и одржувањето 
не смее никогаш да го вршат деца, освен ако не се под надзор 
на друго лице. Деца помали од 3 години треба да се држат 
настрана освен ако не се под постојан надзор.

u Материјалите на пакувањето може да бидат опасни за деца. 
Чувајте го на безбедно место и подалеку од дофатот на децата.
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u Електричните производи се опасни за деца. Држете ги децата 
подалеку од производот додека работи. Не дозволувајте им да 
играат со производот. Користете ја функцијата за заштита за 
деца за да ги спречите да си играат со производот.

u Не заборавајте да ја затворите вратата за полнење кога ја 
напуштате просторијата каде е сместен производот.

u Чувајте ги сите детергенти и адитиви на безбедно место, 
подалеку од дофат на децата на тој начин што ќе го затворите 
капакот на садот во кој го чувате детергентот или ќе го залепите 
пакувањето со детергент.

1.3 Електрична безбедност
u Ако производот е дефектен, не треба да се вклучува освен ако 

не го поправил овластен сервисер. Ризик од струен удар!
u Овој производ е дизајниран за да продолжи со работа кога ќе 

дојде струја по нејзин прекин. Ако сакате да откажете програма, 
видете го поглавјето „Откажување програма“.

u Вклучете го производот во заземјен довод на струја заштитен 
со осигурувач од 16 ампери. Не занемарувајте го фактот дека 
мора да има инсталација со заземјен приклучок извршена од 
страна на квалификуван електричар. Нашата компанија нема 
да биде одговорна за какви било оштетувања што ќе се појават 
ако производот се користел без заземјување во согласност со 
локалните регулативи.

u Не чистете го производот со спреј или со полевање вода над 
него! Ризик од струен удар!

u Никогаш не допирајте го приклучокот на кабелот за струја со 
мокри раце! Не тегнете го кабелот за струја за да ја исклучите 
машината, секогаш исклучувајте ја држејќи го штекерот со 
едната рака и повлекувајќи го приклучокот со другата.

u Производот треба да се исклучи од струја за време на 
инсталација, одржување, чистење или поправка.

u Ако кабелот за струја е оштетен, истиот мора да го смени 
производителот, центарот за грижа за корисници или соодветно 
квалификувано лице (се претпочита електричар) или некој кој е 
овластен од увозникот, со цел да се избегнат можните ризици.

1.4 Безбедност од жешки површини
Стаклената врата за полнење станува 
многу врела кога перете алишта на 
висока температура. Имајќи го предвид 
овој факт, за време на перењето, 
држете ги децата настрана од вратата 
за полнење на производот за да ги 
спречите да ја допираат.
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2 Важни упатства за животната средина
2.1 Усогласеност со Директивата на ЕУ за електричен и електронски 

отпад - WEEE
Овој производ е во согласност со Директивата на ЕУ за отпад од 
електронска и електрична опрема (WEEE) (2012/19/EU).  Овој 
производ го носи симболот за класификација на отпад од електрична 
и електронска опрема (WEEE).
Овој производ е произведен со многу квалитетни делови и 
материјали коишто може повторно да се употребат и се соодветни 
за рециклирање. Не фрлајте го стариот производот заедно со 

домашниот отпад и со други видови отпад на крајот на неговиот животен 
век.  Однесете го собирен центар за рециклирање електрична и електронска 
опрема. Консултирајте се со вашите локални власти за да дознаете повеќе за 
овие собирни центри. 
Усогласеност со Директивата за ограничување на опасни супстанции (RoHS):
Производ што го купивте е во согласност со Директивата на ЕУ за 
ограничување на опасни супстанции (RoHS) (2011/65/EУ).  Не содржи опасни и 
забранети материјали наведени во Директивата.

2.2 Информации за пакувањето
Пакувањето се произведува од рециклирачки материјали во согласност со 
одредбите за заштита на животната средина на државно ниво. Не фрлајте го 
материјалот за пакување заедно со домашниот или друг отпад. Однесете ги во 
собирните центри за материјали за пакување назначени локалните власти.

3 Наменета употреба
• Овој производ е наменет за домашна употреба. Не е соодветен 

за комерцијална употреба и не смее да се користи надвор од 
наменетата употреба.

• Производот може да се користи само за перење и плакнење 
алишта што се соодветно обележени.

• Производителот ги отфрла сите одговорности што произлегуваат 
од неправилна употреба и транспорт.

• Векот на траење на овој производ е 10 години. Оригиналните 
резервни делови ќе бидат достапни за време на овој период за 
правилна работа на машината.
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4 Tехнички спецификации

Делегирана регулатива на комисијата за усогласеност (ЕУ), бр. 1061/2010
Име или заштитна марка на добавувачот Beko
Име на модел WTE 7612 BS

Номиниран капацитет (кг) 7
Класа на енергетска ефикасност / Скала од А+++ (највисока ефикасност) до D 
(најниска ефикасност). A+++

Потрошувачка на ел. енергија на годишно ниво (kWh) (1) 173
Потрошувачка на ел. енергија при стандардна програма за памук на 60°C при целосно 
полнење (kWh) 0,810

Потрошувачка на ел. енергија при стандардна програма за памук на 60°C при 
делумно полнење (kWh) 0,670

Потрошувачка на ел. енергија при стандардна програма за памук на 40°C при 
делумно полнење (kWh) 0,790

Потрошувачка на ел. енергија во „режим на исклученост“(W) 0,250
Потрошувачка на ел. енергија во „режим на вклученост“(W) 1,000

Потрошувачка на ел. енергија на годишно ниво (l) (2) 9899
Класа на ефикасност при сушење со центрифуга / Скала од А (највисока ефикасност) 
до G (најниска ефикасност) B

Максимална брзина на центрифуга (rpm) 1200
Преостаната количина на влага (%) 53

Стандардна програма за памук (3) Памук еко 60°C и памук 
еко 40°C

Програмирано време за стандардна програма за памук на 60°C при целосно полнење 
(мин) 215

Програмирано време за стандардна програма за памук на 60°C при делумно полнење 
(мин) 195

Програмирано време за стандардна програма за памук на 40°C при делумно полнење 
(мин) 185

Времетраење во режим на вклученост (мин) N/A
Емисии на акустична бучава во средината при перење/центрифуга (dB) 62/77
Вградено Non
Височина (см.) 84
Широчина (см.) 60
Длабочина (см.) 49
Нето тежина (±4 кг.) 62
Единичен довод на вода/двоен довод на вода

• / -
• Достапно
Електрично напојување (V/Hz) 230 V / 50Hz
Вкупно напојување (А) 10
Вкупно моќност (W)  2200
Код за главниот модел 9217
(1) Потрошувачка на ел. енергија засновано врз 220 стандардни циклуси за перење за програми за памук на 60°C и 40°C при целосно и 
делумно полнење и на потрошувачката во режими со мало напојување. Вистинската потрошувачка на ел. енергија зависи од тоа како ја 
користите машината.
(2) Потрошувачка на вода засновано врз 220 стандардни циклуси за перење за програми за памук на 60°C и 40°C при целосно и 
делумно полнење. Вистинската потрошувачка на вода зависи од тоа како ја користите машината.
(3) „Стандардната програма за памук на 60°C “ и „стандардната програма за памук на 40°C“ се стандардни програми за перење на 
коишто се однесуваат информациите на етикетата и на плочката и овие програми се соодветни за перење на нормално извалкани 
памучни алишта, а се најефикасни програми во услови на комбинирана потрошувачка на ел. енергија и вода. 
Техничките спецификации може да се менуваат без претходно известување за да се подобри квалитетот на производот.
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4.1 Монтажа
• Повикајте го најблискиот овластен сервисер за да го монтира вашиот производ. 
• Подготовката на локацијата и инсталацијата на струјата, водата и одводот на местото за 

монтажа се одговорност на потрошувачот. 
• Проверете дали доводот за вода, одводните црева и електричниот кабел се превиткале, 

скинале или притиснале додека сте го туркале производот на своето место по монтажата 
или чистењето. 

• Проверете дали инсталацијата и електричното поврзување на производот се направени од 
овластен сервис. Производителот нема да биде одговорен за штети што би се појавиле од 
постапки што ги спровеле неовластени лица. 

• Пред монтажата, проверете визуелно дали производот има дефекти. Ако има, не 
инсталирајте го. Оштетените производи претставуваат ризик за безбедноста.

4.1.1 Соодветна локација за монтирање
• Поставете го производот на тврд и рамен под. Не поставувајте го врз дебел килим или врз 

слични површини.
• Кога машина за перење и сушална се поставени една врз друга, нивната вкупна тежина 

– кога се полни – изнесува 180 kg. Ставете го производот на цврст и рамен под што има 
задоволителен капацитет на носивост!

• Не ставајте го производот врз кабелот за струја.
• Не монтирајте го производот во околина каде што температурата се спушта под 0 °C. 
• Се препорачува да се остави простор кај страните на машината за да се намалат 

вибрациите и буката
• На нерамен под, не поставувајте го производот веднаш до работ или на платформа.
• Nemojte da postavljate izvore toplote, kao što su ploče za kuvanje, pegle, rerne itd. na mašinu 

za pranje i nemojte da ih koristite na proizvodu.
4.1.2 Вадење на потпорите во пакувањето

Закосете ја машината наназад за да ги извадите потпорите 
во пакувањето. Отстранете ги потпорите во пакувањето со 
извлекување на лентата. Не спроведувајте ја оваа операција 
сами. 

4.1.3 Вадење на транспортните брави
1 Олабавете ги сите навртки со соодветен клуч додека не започнат да се вртат слободно .
2 Извадете ги навртките за безбеден транспорт со тоа што ќе ги одвртите малку.
3 Вметнете ги пластичните капаци што се доставени во вреќичка со Упатството за 

корисникот во отворите на задниот панел.

A ВНИМАНИЕ: Извадете ги навртките за безбеден транспорт пред да ја вклучите машината! Инаку, 
производот ќе се оштети.

C
Чувајте ги навртките за безбеден транспорт на сигурно место ако треба повторно да ги употребите кога 
машината за перење ќе треба да се премести.

Поставете ги навртките за безбеден транспорт по обратен редослед од постапката за вадење.

Никогаш не поместувајте го уредот без правилно поставени навртки за безбеден транспорт!
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4.1.4 Поврзување со доводот за вода

C
Притисокот на водата од доводот што е потребен за да работи машината мора да биде меѓу 1-10 бари (0.1 – 1 
MPa). Неопходно е најмалку 10-80 литри вода да течат од целосно отворената славина во една минута за да 
работи машината без проблеми. Додајте вентил за намалување на притисокот, ако е повисок.

A
ВНИМАНИЕ: Моделите со единичен довод за вода не треба да се поврзуваат со славина за топла вода. 
Во тој случај, алиштата ќе се оштетат или производот ќе се префрли во заштитен режим и нема да работи.

ВНИМАНИЕ: Не користете стари или користени црева за довод на вода на новиот производ. Може да се 
предизвика флекање на алиштата.

1 Стегнете ги навртките на цревото со рака. Никогаш не 
користете алат за нивно затегнување.

2 Кога ќе завршите со поврзувањето на цревото, 
проверете дали протекува од некаде на точките 
на поврзување, со тоа што целосно ќе ја отворите 
славината. Ако има протекување, затворете ја славината 
и извадете ја навртката. Затегнете ја одново внимателно 
по проверка на заштитата. За да спречите протекување 
и последователна штета, славините затворајте ги кога не 
го користите производот.

4.1.5 Поврзување на одводното црево со одводот
• Прикачете го крајот на одводното црево директно со одводот на вода, лвабао или када. 

A
ВНИМАНИЕ: Вашиот дом ќе биде поплавен ако цревото излезе од неговото лежиште при испуштање на 
водата. Уште повеќе, постои ризик од попарување заради високите температури при перење! За да спречите 
вакви ситуации и да бидете сигурни дека вашата машина без проблем ги извршува процесите на полнење и 
празнење, добро фиксирајте го одводното црево.
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•Поврзете го одводното црево на минимална 
висина од 40 cm и максимална висина од 100 
cm.
• Во случај кога одводното црево е подигнато 
по неговото поставување на ниво на под или 
близу до подот (помалку од 40 cm над подот), 
исфрлањето на водата се отежнува и алиштата 
ќе бидат многу мокри. Затоа, следете ги 
висините што се посочени на сликата.

• За да спречите отпадната вода да се врати назад во машината повторно и да обезбедите 
полесни истекување, не потопувајте го крајот на цревото во отпадната вода и не 
вметнувајте го во одводот подлабоко од 15 cm. Ако е многу долго, скратете го.

• Крајот на цревото не смее да биде превиткано, нагазено ниту притиснато меѓу одводот и 
машината.

• Ако должината на цревото е многу кратка, додајте оригинално црево за продолжување. 
Должината на цревото не смее да биде поголема од 3,2 m. За да избегнете дефекти 
од протекување на вода, врската меѓу цревото за продолжување и одводното црево на 
производот мора да биде добро направена, со соодветни стегачи за да не се раздвојат и 
да не протекува.
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4.1.6 Прилагодување на ногалките

A ВНИМАНИЕ: За да се обезбеди производот да работи тивко и без вибрации, тој мора да стои рамно и 
избалансирано на ногарките. Наместете ја машината со прилагодување на ногарките. Инаку, производот може 
да се поместува и да предизвика кршење и вибрации.

ВНИМАНИЕ: Не користете алати за да ги разлабавите завртените навртки. Инаку, машината ќе се 
оштети.

1 Рачно разлабавете ги стегнатите навртки на ногалките.
2 Прилагодувајте ги ногалките додека производот не застане рамно и стабилно.
3. Затегнете ги сите навртки за стегање со рака.

4.1.7 Електрично поврзување
Поврзете го производот за заземјен приклучок, заштитен со осигурувач 16 A. Нашата 
компанија нема да биде одговорна за какви било оштетувања што ќе се појават ако 
производот се користел без заземјување во согласност со локалните регулативи.
• Поврзувањето мора да биде усогласено со државните регулативи.
• Жиците за електричното излезно коло мора да бидат доволно јаки за потребите на уредот. 

Се препорачува употреба на заштитен прекинувач за резидуална струја (GFCI).
• Приклучокот за ел. енергија мора да биде на дофат по монтирањето.
• Ако тековната вредноста на осигурувачот или на прекинувачот во куќата е помала од 16 

ампери, повикајте квалификуван електричар да постави осигурувач од 16 ампери.
• Дадениот напон во поглавјето „Технички спецификации“ мора да биде еднаков на напонот 

на струјата во штекерот.
• Не поврзувајте преку продолжени кабли или повеќенаменски приклучоци.

B ВНИМАНИЕ: Оштетените кабли за струја мора да ги замени овластен сервисер.

4.1.8 Прва употреба

Пред да започнете да го употребувате производот, проверете 
дали се направени сите подготовки во согласност со 
поглавјата „Важни упатства за безбедноста и животната 
средина“ и „Инсталација“.
Прво вклучете ја програмата за чистење на барабанот за 
да ја подготвите машината за перење алишта. Ако оваа 
програма ја нема во вашата машина, применете го методот 
опишан во поглавјето 4.4.2.

C
Користете средство против бигор што е соодветно за машини за перење.

Останала малку вода во машината заради процесот за контрола на квалитетот во производството. Не е 
штетно за производот.
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4.2 Подготовка
4.2.1 Сортирање на алиштата

* Сортирајте ги алиштата во согласност со видот ткаенина, боја и степенот на извалканост, 
како и со дозволената температура на водата.

* Секогаш почитувајте ги упатствата што се дадени на етикетите на облеката.
4.2.2 Подготовка на алиштата за перење

• Алиштата со метални предмети како што се шноли, копчиња на каиши и метални копчиња 
ќе ја оштетат машината. Тргнете ги металните делови или перете ги алиштата ставени во 
вреќичка за перење или во навлака за перница.

• Извадете ги сите предмети од џебовите, како што се монети, пенкала или спојувалки, 
превртете ги џебовите надвор и исчеткајте ги. Таквите предмети може да го оштетат 
производот и да предизвикуваат проблем со бучава.

• Ставете ги малите алишта, како што се бебешките чорапчиња или најлонските чорапи во 
вреќичка за перење или во навлака за перница.

• Ставете ги завесите внатре без да ги притискате. Извадете ги деловите за закачување на 
завесите.

• Закопчајте ги патентите, зашијте ги разлабавените копчиња и искинатите делови на 
алиштата.

• Перете ги производите со етикети „може да се пере во машина“ или „рачно перење“ само 
на соодветна програма.

• Не перете обоени и бели алишта заедно. Нови, темно обоени памучни ткаенини може да 
испуштат многу боја. Исперете ги засебно.

• Тврдокорните дамки мора да се третираат соодветно пред перење. Ако не сте сигурни, 
прашајте некој во хемиско чистење.

• Користете само средства за промена на бои и чистење бигор кои се соодветни за 
машинско перење. Секогаш следете ги упатствата на пакувањето.

• Перете ги пантолоните и деликатните алишта превртени наопаку.
• Чувајте ги алиштата од ангорска волна во замрзнувач неколку часа пред перење. Така ќе 

се намали литењето.
• Алиштата на коишто има материјали како брашно, прашина од бигор, млеко во прав, итн. 

мора прво да се истресат пред да се стават во машината. Таквиот прав на алиштата може 
со време да се налепи на внатрешните делови на машината и да предизвика оштетувања.

4.2.3 Работи што треба да се направат за заштеда на струја
Следниве информации ќе ви помогнат да го користите производот на еколошки и штедлив 
начин.
• Вклучувајте го производот со најголемиот капацитет што го дозволува избраната програма, 

но не преполнувајте го. Видете „Табела за програми и потрошувачка“. Видете „Табела за 
програми и потрошувачка“

• Секогаш следете ги упатствата на пакувањето на детергентот.
• Перете ги малку извалканите алишта на ниски температури.
• Користете побрзи програми за мали количина на малку извалкани алишта.
• Не користете предперење и високи температури за алишта што не се многу валкани или 

што немаат дамки.
• Ако планирате да ги сушите алиштата во сушална, изберете ја најголемата брзина за 

центрифугата што се препорачува за тој циклус на перење. 
• Не користете повеќе детергент од препорачаната количина наведена на пакувањето.

4.2.4 Ставање алишта
1. Отворете капакот за полнење.
2. Ставете ги алиштата во машината така да бидат лабаво распоредени.
3. Притиснете и затворете го капакот. Треба да слушнете звук на заклучување. Проверете 

дали некое парче од облеката се зафатило за вратата. Вратата за полнење е заклучена 
додека работи програма. Вратата може да се отвори само по извесно време откако ќе 
заврши програмата.
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4.2.5 Соодветен капацитет на полнење
Максималниот капацитет за полнење зависи од видот на алиштата, степенот на извалканост 
и саканата програма за перење.
Машината автоматски ја прилагодува количината вода според тежината на алиштата ставени 
во неа.

A ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Следете ги информациите во „Табелата за програми и потрошувачка“. Кога е 
преоптоварена, резултатите од перењето може да опаднат. Понатаму, може да се појават проблеми со бучава 
и вибрации.

4.2.6 Користење детергент и омекнувач

C
Кога користите детергент, омекнувач, штирак, фабричка боја, белило или отстранувач на бигор, прочитајте ги 
упатствата на производителот на пакувањето внимателно и следете ги вредностите за дозирање. Користете 
капаче со мерки ако има.

132

Фиоката за детергент се состои од три дела:
– (1) за претперење
– (2) за главно перење
– (3) за омекнувач
– ( ) покрај тоа, има и дел со сифон во преградата за 
омекнувачот.

Детергент, омекнувач и други средства за чистење
• Додајте детергент и омекнувач пред да ја вклучите програмата за перење.
• Додека трае циклусот на перење, не оставајте ја фиоката за детергент отворена!
• Кога користите програма без претперење, не ставајте детергент во преградата за 

претперење (преграда бр. "1"). 
• Кога користите програма со претперење, не ставајте течен детергент во преградата за 

претперење (преграда бр. "1").
• Не избирајте програма со претперење ако користите вреќичка или топка со детергент. 

Ставете ги топката или вреќичката со детергент директно меѓу алиштата во машината.
Ако користите течен детергент, не заборавајте да ставите капаче со течен детергент во 

одделот за главно перење (преграда бр.„2“).
Избор на вид детергент
Видот детергент што треба да се користи зависи од видот на ткаенината и бојата.
• Користете различни детергенти за обоени и бели алишта.
• Перете ги деликатните алишта само со специјални детергенти (течен детергент, шампон за 

волна, итн.) што се користат само за деликатни алишта. 
• Се препорачува употреба на течен детергент за перење темно обоени алишта или 

прекривки.
• Перете волна со специјални детергенти изработени специјално за волна.

A ВНИМАНИЕ: Користете само детергенти што се специјално произведени за машини за перење.

ВНИМАНИЕ: Не користете сапун во прав.

Прилагодување на количината детергент
Количината на детергентот за перење што треба да се употреби зависи од количината на 
алиштата за перење, степенот на извалканост и тврдоста на водата.
• Не користете количини коишто ги надминуваат количините за дозирање што се 

препорачани на пакувањето за да избегнете проблеми со прекумерна пена, лошо 
плакнење, а исто така и заради финансиски заштеди и конечно, заради заштита на 
животната средина.

• Користете помалку детергент за мали количини или малку извалкани алишта.
Употреба на омекнувачи
Истурете омекнувач во преградата за омекнувач во фиоката за детергент.
•  Не надминувајте го нивото  (>max<) што е означено во преградата за омекнувачот.
• Ако омекнувачот ја загубил течната состојба, растворете го со вода пред да го ставите во 

фиоката за детергент.
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Употреба на течни детергенти
Ако производот содржи капаче за течен детергент:

2 2 • Ставете го течниот детергент во 
преградата бр.„2“.

•  Ако течниот детергент ја загубил течната 
состојба, растворете го со вода пред да 
го ставите во преградата за детергент.

Ако производот содржи капаче за течен детергент:
• Не користете течен детергент за предперење со програма за предперење.
• Течниот детергент ги флека алиштата кога се користи со функцијата за одложено 

вклучување. Ако ја користите функцијата за одложено вклучување, не користете течен 
детергент.

Употреба на детергент во гел и таблети
• Ако густината на детергентот во гел е течна, а машината не содржи специјално капаче 

за течни детергенти, ставете го детергентот во гел во преградата за главно перење кога 
машината ќе зема вода за првпат. Ако машината има капаче за течен детергент, наполнете 
го капачето со детергент пред да ја вклучите програмата.

• Ако густината на детергентот во гел не е течна или има форма на таблета со течен 
детергент, ставете го директно во барабанот пред перењето.

• Ставете го детергентот во таблети во преградата за главно перење (преграда бр. „2“) или 
директно во барабанот пред перење.

Употреба на штирак
• Додајте течна сода бикарбона, сода во прав или фабричка боја во одделот за омекнувачот.
• Не користете омекнувач и штирак заедно при перењето.
 Избришете ја внатрешноста на машината со влажна и чиста крпа по употреба на штирак.
Употреба на отстранувач за бигор
•  Ако е потребно, користете средства за отстранување бигор што се специјално произведени 

само за машини за перење. 
Употреба на избелувачи
 Додајте белило на почетокот на циклусот на перење со избирање програма со 

предперење. Не ставајте детергент во одделот за предперење. Како алтернатива, 
изберете програма со дополнително плакнење и додајте агенс за избелување додека 
машината зема вода во одделот за детергент за време на првиот чекот на плакнење.

• Не користете агенси за избелување и детергент заедно.
• Употребете само мала количина (околу 50 ml) на агенс за белење и исплакнете ги 

алиштата многу добро бидејќи може да се предизвика иритација на кожата. Не налевајте 
белило во алиштата и не користете го обоени алишта. 

• Кога користите кислородни белила, изберете програма што пере на пониска температура. 
• Кислородните обезбојувачи може да се користат со детергентот; меѓутоа, ако не се со 

иста конзистенција, прво ставете го детергентот во преградата „2“ во фиоката и почекајте 
машината да го исплакне детергентот кога зема вода. Додека машината продолжува да 
зема вода, додајте го обезбојувачот во истата пргеграда.
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4.2.7 Совети за ефикасно перење
Алишта

Светли бои и бели 
алишта Бои Црни/Темни бои

Деликатни 
алишта / 

волна / свила
(Препорачан опсег на 
температура врз основа на 
нивото на извалканост: 40-
90 oC)

(Препорачан опсег на 
температура според нивото на 
извалканост: студено -40 oC)

(Препорачан опсег на 
температура според 
нивото на извалканост: 
студено -40 oC)

(Препорачан опсег 
на температура 
според нивото 
на извалканост: 
студено -30 oC)

Н
ив

о 
на

 и
зв

ал
ка

но
ст

Многу 
извалкани

(тврдокорни 
дамки како 
масло, кафе, 
овошје и крв.)

Можеби ќе треба да ги 
третирате дамките пред да 
ги ставите на перење или 
да вклучите и предперење. 
Детергентите во прашок 
и течните детергенти што 
се препорачуваат за бели 
алишта може да се користат 
во дози што се препорачани за 
многу извалкани алишта. Се 
препорачува да се користат 
детергенти во прашок за да 
се исчистат дамки од глина 
и земја и за дамки што се 
осетливи на избелувачи. 

Детергентите во прашок и 
течните детергенти што се 
препорачуваат за алишта во 
боја може да се користат во 
дози што се препорачани за 
многу извалкани алишта. Се 
препорачува да се користат 
детергенти во прашок за да се 
исчистат дамки од глина и земја 
и за дамки што се осетливи 
на избелувачи. Користете 
детергенти без избелувач.

Течните детергенти 
што се погодни за 
алишта во боја и 
темни алишта може 
да се користат во дози 
што се препорачани 
за многу извалкани 
алишта.

Претпочитајте 
течни детергенти 
што се 
произведени за 
деликатни алишта. 
Волнените и 
свилените алишта 
мора да се перат 
со специјални 
детергенти за 
волна.

Нормално 
извалкани
(На пример 
дамки од 
телото на 
јаките и на 
манжетните)

Детергентите во прашок 
и течните детергенти што 
се препорачуваат за бели 
алишта може да се користат 
во дози што се препорачани за 
нормално извалкани алишта.

Детергентите во прашок и 
течните детергенти што се 
препорачуваат за алишта 
во боја може да се користат 
во дози што се препорачани 
за нормално извалкани 
алишта. Треба да се користат 
детергенти што не содржат 
белило.

Течните детергенти 
што се погодни за 
алишта во боја и темни 
алишта може да се 
користат во дози што 
се препорачани за 
нормално извалкани 
алишта. 

Претпочитајте 
течни детергенти 
што се 
произведени за 
деликатни алишта. 
Волнените и 
свилените алишта 
мора да се перат 
со специјални 
детергенти за 
волна.

Малку 
извалкани

(Нема видливи 
дамки.)

Детергентите во прашок и 
течните детергенти што се 
препорачуваат за бели алишта 
може да се користат во дози 
што се препорачани за малку 
извалкани алишта.

Детергентите во прашок и 
течните детергенти што се 
препорачуваат за алишта во 
боја може да се користат во 
дози што се препорачани за 
малку извалкани алишта. Треба 
да се користат детергенти што 
не содржат белило.

Течните детергенти 
што се погодни за 
алишта во боја и 
темни алишта може 
да се користат во дози 
што се препорачани 
за малку извалкани 
алишта.

Претпочитајте 
течни детергенти 
што се 
произведени за 
деликатни алишта. 
Волнените и 
свилените алишта 
мора да се перат 
со специјални 
детергенти за 
волна.
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4.3 Работа со производот

4.3.1 Контролна табла

1 - Регулатор за избор на програма 
(најгорна позиција на вклучување/
исклучување)
2 - Екран
3 - Копче за одложено вклучување
4 - Индикатор за следење на програмата
5 - Копче за вклучување / паузирање

6 - Копчe 3 за дополнителни функции
7 - Копчe 2 за дополнителни функции
8 - Копчe 1 за дополнителни функции
9 - Копче за прилагодување на брзината 
на центрифугата
10 - Копче за прилагодување на 
температурата

4.3.2 Подготовка на машината
1. Проверете дали цревата се цврсто поврзани. 
2. Вклучете ја машината во струја.
3. Отворете ја славината до крај.
4. Ставете ги алиштата во машината. 
5. Ставете детергент и омекнувач за ткаенини. 

4.3.3 Избор на програми и совети за ефикасно перење
1.Изберете ја програмата што е соодветна за видот, количината и степенот на извалканост 

на алиштата во согласност со „Табелата за програми и потрошувачка“ и табелата за 
температури што се прикажани подолу.

2.Изберете ја саканата програма со регулаторот за избор на програма.

ЦентрифугаПредперење Ноќен 
режим

Брзо 
перење

Дополнително 
плакнење

ТемператураБез 
гужвање

Без 
вртење

Ладно

Одложено 
плакнење

Одложено 
плакнење

Одложено 
вклучување

Отстранување 
влакна од 

галеничиња

Брзо 
перење

Пареа Отстранувањ
е влакна од 
галеничиња

Ладно

WTE 7612 BS

Xpress Super Short
Daily Xpress

GentleCare

Cottons

Cottons Eco

Rinse

Outdoor

Dark Care

Lingerie

Spin+Drain

Synthetics

Mix 40

Woollens
Hand WashDown Wear

Sports

Jeans

Shirts

Rinse

Spin
End
Cancel

Ready

Wash60°

1200

20°

90°

40°

30°

1000

800

600

1 2 3 4

57 68910
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4.3.4 Табела за програми и потрошувачка

• : Се избира
* : Автоматски избрано, не може да се откаже.
** : Програма за енергетска етикета (EN 60456 Изд.3) 
***: Ако максималната брзина на вртежите на машината е помала од оваа вредност, може да избирате само до максималниот број 
на вртежи на центрифугата.
- : Видете го описот на програмата за максимално полнење.

** „Памук економично 40°C и Памук економично 60°C се стандардни програми.“ Овие програми се познати како 
„Стандардна програма за памук на 40°C“ и „Стандардна програма за памук на 60°C“ и се прикажани во табелата со 
симболите .

C
Потрошувачката на вода и ел. енергија може да варира во зависност од промените во притисокот на водата, 
тврдината на водата и температурата, од амбиенталната температура, видот и количината на алиштата, од 
изборот на дополнителните програми и од промените во волтажата.

Времето за перење може да се види на приказот на машината кога бирате програма. Во зависност од количината 
на облека што сте ја ставиле во машината, може да се појави разлика од 1 до 1 и пол час меѓу прикажаното 
времетраење на приказот и реалното времетраење на циклусот за перење. Времетраењето ќе се ажурира 
автоматски веднаш откако ќе започне перењето.

Дополнителните функции на табелата може да се разликуваат зависно од моделот на машината.

MK 2 Дополнителни функции

Програма
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Опсег за избор на 
температура во °C

Cottons

90 7 92 2,25 1200 • • • Ладно-90

60 7 92 1,70 1200 • • • Ладно-90

40 7 89 1,05 1200 • • • Ладно-90

Cottons Eco

60** 7 51,1 0,81 1200 Ладно-60

60** 3,5 40,4 0,67 1200 Ладно-60

40** 3,5 40,4 0,79 1200 Ладно-60

Synthetics
60 3 65 1,20 1200 • • • Ладно-60

40 3 63 0,75 1200 • • • Ладно-60

Daily Xpress / Xpress Super Short

90 7 62 2,00 1200 • • Ладно-90

60 7 62 1,10 1200 • • Ладно-90

30 7 60 0,20 1200 • • Ладно-90

Daily Xpress / Xpress Super Short + Fast+ 30 2 41 0,15 1200 • • Ладно-30

Mix 40 40 3 65 0,75 800 • • Ладно-40

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

GentleCare 30 3 51 0,65 1200 • Ладно-40

Down Wear 60 1,5 70 1,25 1000 • Ладно-60

Outdoor / Sports 40 3 44 0,45 1200 • Ладно-40

Dark Care / Jeans 40 2,5 82 0,85 1200 • * Ладно-40

Lingerie 30 1 65 0,30 600 * Ладно-30

Shirts 60 3 55 1,20 800 • • • Ладно-60

Hygiene 90 7 119 2,40 1200 * 20-90

Чистење на барабанот 90 - 73 2,10 600 90



16 / MK Машина за перење алишта / Упатство за употреба

4.3.5 Главни програми 
Користете ги следните главни програми во зависност од видот ткаенина.
• Cottons (Памук)
Со оваа програма можете да ја перете вашата памучна облека (чаршави, постелнина, 
пешкири, бањарки, долна облека итн.). Доколку функцијата за брзо перење е вклучена, 
времетраењето на програмата значително се намалува, но загарантиран е ефективен 
перформанс на перење со интензивни движења. Ако не е избрана функцијата за брзо 
перење, тогаш е загарантирано супериорно перење и плакнење за многу валканите алишта.
• Synthetics (Синтетика)
Со оваа програма можете да ги перете алиштата (како кошули, блузи, синтетички/памучни 
мешавини итн.). Времетраењето на програмата значително се скусува и загарантирано 
е перење со голема ефикасност. Ако не е избрана функцијата за брзо перење, тогаш е 
загарантирано супериорно перење и плакнење за многу валканите алишта.
• Woollens / Hand Wash (Волна / Рачно перење)
Користете ја за перење волна/деликатни алишта. Изберете ја соодветната температура што 
е посочена на етикетата на алиштата. Алиштата ќе се исперат со многу благи движења за да 
не се оштетат.

„Програмата за перење волна кај оваа машина е одобрена од 
компанијата ‘The Woolmark Company’ за волнени производи што можат 
да се перат во машина, под услов производите да се перат согласно 
упатствата на етикетата на производот и според упатствата што ги 
дава производителот на оваа машина. M1520"
Трговската марка Woolmark е потврдена трговска марка во 
Обединетото Кралство, Хонгконг и Индија. 

4.3.6 Дополнителни програми 
Достапни се и дополнителни програми на машината за специјални случаи.

C Дополнителните програми може да се разликуваат во зависност од моделот на машината.

• Cottons Eco (Памук економично)
Користете ја за перење нормално валкани алишта, издржлив памук и лен. Иако перењето 
трае подолго од другите програми, тоа обезбедува големи заштеди на струја и вода. 
Реалната температура на водата може да се разликува од наведената температура на 
перење. Кога ја полните машината со помалку алишта (на пр. половина од капацитетот 
или помалку), периодите на фазите на програмата се скратуваат. Во ваков случај, 
потрошувачката на струја и вода ќе се намали за да се постигне поекономично перење.

• Hygiene (Хигиена)
Ова е програма со долго времетраење којашто можете да ја употребувате за алиштата за 
кои е потребно хигиенско перење при високи температури со интензивен и долг циклус 
на перење. Високото ниво на хигиена е загарантирано благодарејќи на долгото време на 
загревање и дополнителниот чекор на плакнење.

Индикативни вредности за програмите за синтетика (МК)
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Преостаната количина на 
влага (%) **

Преостаната количина на 
влага (%) **

≤ 1000 в/м > 1000 в/м

Синтетика 60 3 65 1,20 115/140 45 40
Синтетика 40 3 63 0.75 115/140 45 40
* Времето за перење според избраната програма може да се види на екранот на машината. Нормално е да се појават мали разлики 
меѓу времето што се прикажува на екранот и вистинското време за перење.
** Вредностите за преостанатата влага може да се разликуваат во зависност од избраната брзина на центрифугата.
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• GentleCare (Деликатно) 
Со оваа програма можете да ја перете деликатната облека како што се плетените парчиња 
од памук/синтетика или хеланки. Пере со поделикатни движења. Перете ги алиштата чијашто 
боја сакате да ја зачувате на 20 степени или со избирање на опцијата за ладно перење.
• Daily Xpress / Xpress Super Short (секојдневно изразуваат / Супер-кратко експресно)
Употребувајте ја оваа програма за кратко перење на малку извалкана памучна облека или 
облека без дамки. Времетраењето на програмата може да се намали до 14 минути кога се 
употребува функцијата за брзо перење. Кога е одбрана функцијата за брзо перење, може да 
се пере максимум 2 (два) кг облека.
• Dark Care / Jeans (Темна облека/Џинс)
Употребувајте ја оваа програма за да ја заштитите бојата на темните алишта или на џинсот. 
Применува високоефикасно перење со специјални движења на барабанот дури и кога е на 
ниска температура. Препорачуваме да користите течен детергент или шампон за волна за 
темно обоените алишта. Немојте да ги перете деликатните парчиња што содржат волна или 
сл.
• Mix 40 (Микс 40)
Користете ја оваа програма за перење памучни и синтетички алишта заедно без да ги 
сортирате.

• Shirts (Кошули)
Оваа програма се употребува за перење кошули од памук, синтетика и материјал што содржи 
синтетика Ги намалува наборите. Кога е одбрана функцијата за брзо перење, се активира 
алгоритамот за претперење.
 • Применете го хемиското преттретирање директно на алиштата и заедно со детергентот 
во фиоката од каде што машината го зема детергентот за перење. На тој начин можете да 
добиете исти резултати како и со нормалното перење во многу пократок временски период. 
Животниот век на вашите кошули се зголемува.
• Outdoor / Sports (Рекреативни/Спортски)
Можете да ја употребувате оваа програма за да перете спортска и рекреативна облека 
којашто содржи мешавина од памук и синтетика, како и водоотпорни наметки како гортекс 
итн. Гарантира нежно перење на алиштата благодарение на специјалните ротирачки 
движења.
• Lingerie (Долна облека)
Можете да ја употребувате оваа програма за да перете деликатна облека којашто одговара 
за рачно перење, како и деликатна женска долна облека. Мала количина облека мора да се 
пере во мрежа за перење. Патентите, копчињата итн. мора да бидат закопчани.

• Down Wear (Наметки)
Употребувајте ја оваа програма за перење на капути, елеци, јакни итн. коишто содржат 
пердуви со етикета што означува дозволено машинско перење. Благодарение на 
специјалните профили за центрифуга, се осигурува водата да стигне до воздушните 
празнини меѓу пердувите.

4.3.7 Специјални програми
Изберете некоја од следниве програми за специфични примени.
• Rinse (Плакнење)
Користете ја оваа програма кога сакате да плакнете или да штиркате засебно.
• Spin+Drain (Центрифуга+Цедење)
Можете да ја употребувате оваа функција за да отстраните вода од алиштата или да ја 
исцедите водата од машината.
Пред избирање на оваа програма, изберете ја саканата брзина на центрифугата и 
притиснете го копчето „Start/Pause“ (вклучување/паузирање). Прво, машината ќе ја испушти 
водата. Потоа, ќе ги изврти алиштата со поставената брзина на центрифугата за да ја исцеди 
водата од нив.
Ако сакате да ја исцедите водата без центрифугирање на алиштата, изберете ја програмата 
Пумпа+центрифуга и потоа изберете ја функцијата за вез центрифуга преку копчето за 
прилагодување на брзината на центрифугата. Притиснете го копчето за вклучување / 
паузирање.
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C Користете помала брзина на центрифугата за деликатни алишта.

4.3.8 Избор на температура
Секогаш кога ќе се избере нова програма, предвидената температура за таа програма ќе се 
појави на индикаторот за температура.
Притиснете го копчето за прилагодување на температурата за да ја намалите. Температурата 
ќе се намалува постепено. Сијаличките за нивото на температурата нема да се исклучат кога 
е избрано нивото за ладно.

C Може да ја смените температурата без да ја префрлите машината во режим за пауза ако програмата не 
влегла во процесот за загревање.

4.3.9 Избор на брзина на центрифугата
Секогаш кога ќе се избере нова програма, максималниот број вртежи на центрифугата за 
избраната програма се прикажува на индикаторот за број на вртежи.
За намалување на бројот на вртежите, притиснете го копчето за прилагодување на вртежите 
на центрифугата. Брзината на вртежите се намалува постепено. Потоа, во зависност од 
моделот на производот, опциите за задржано плакнење (Rinse Hold) и без центрифуга (No 
Spin) се појавуваат на екранот. Кога е избрано No Spin (Без центрифуга), индикаторските 
сијалички за нивото на плакнење нема да се вклучат.
Одложено плакнење
Ако не ги извадите алиштата веднаш откако ќе заврши програмата, може да ја употребите 
функцијата за плакнење за да ги чувате алиштата во последната вода за плакнење за да 
се спречи гужвање кога нема вода во машината. Притиснете го копчето за вклучување / 
паузирање по овој процес ако сакате да ја испуштите водата без да ги центрифугирате 
алиштата. Програмата ќе продолжи и ќе се комплетира по испуштањето на водата.
Ако сакате да ги центрифугирате алиштата во водата, прилагодете ја брзината на вртежите и 
притиснете го копчето за вклучување / паузирање.
Програмата ќе продолжи. Водата ќе се испушти, алиштата ќе се центрифугираат и 
програмата ќе се комплетира.

C Може да ја смените температурата без да ја префрлите машината во режим за пауза ако програмата не 
влегла во процесот за вртење.

4.3.10 Избор на дополнителна функција
Изберете ги саканите дополнителни функции пред да вклучите програма. Покрај тоа, може 
и да избирате и да откажувате дополнителни функции што се соодветни за вклучената 
програма без да го притиснете копчето за вклучување / паузирање кога работи машината. 
За ова, машината мора да биде во процес пред дополнителната функција што сакате да 
ја изберете или откажете. Ако дополнителната функција не може да се избере или откаже, 
сијаличката за соодветната дополнителна функција ќе трепне 3 пати за да го предупреди 
корисникот.

C
Ако втората дополнителна функција не одговара со првоизбраната пред вклучување на машината, 
првоизбраната функција ќе се откаже, а ќе остане активна второизбраната функција.

Не може да се избере дополнителна функција што не е компатибилна со програмата. (Видете во „Табела за 
програми и потрошувачка“)

Копчињата за дополнителните функции може да се разликуваат во зависност од моделот на машината.
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4.3.10.1 Дополнителни функции
• Prewash (Претперење)
Претперењето е корисно само за многу извалкани алишта. Кога не користите претперење, 
штедите ел. енергија, вода, детергент и време.

C Се препорачува претперење без детергент за тантела и завеси.

• Fast+ (Брзо+)
Кога е одбрана оваа функција, времетраењето на релевантните програми се скусува за 50%.
Благодарение на оптимизираните чекори на перење, големата механичка активност и 
оптималната потрошувачка на вода, се постигнува голема ефикасност и покрај намаленото 
времетраење.

C Кога и да ја изберете оваа функција, полнете ја машината со половина од максималниот капацитет што е 
посочен во табелата за програми.

• Extra Rinse (Екстра плакнење)
Оваа функција ѝ овозможува на машината да изврши дополнително плакнење покрај она 
што го врши по главното перење. Така, ризикот за чувствителната кожа (бебиња, алергична 
кожа итн.) се намалува со тоа што се намалуваат остатоците од детергент на алиштата.

4.3.10.2 Функции/програми избрани со држење на 
копчињата за функција притиснати 3 секунди

• Чистење на барабанот  
Притиснете и задржете го копчето за дополнителна функција од 1 до 3 секунди за да ја 
изберете програмата.
Користете ја оваа програма редовно (на секои 1-2 месеци) за да го исчистите барабанот и 
да ја обезбедите неопходната хигиена. Пуштете ја програмата кога машината е комплетно 
чиста. За да постигнете подобри резултати, ставете прашок за отстранување бигор за 
машини за перење во одделот за детергент „2". Кога ќе заврши програмата, оставете ја 
вратата подотворена за да се исуши внатрешноста на машината.

C
Ова не е програма за перење. Ова е програма за одржување.

Не вклучувајте ја оваа програма кога има нешто во машината. Ако сторите така, машината открива дека има 
нешто внатре и ја откажува програмата.

• Заштита за деца
Користете ја функцијата за заштита за деца за да ги спречите децата да си играат со 
машината. Така ќе избегнете какви било промени во програмата што е вклучена.

C
Ако го свртите регулаторот за избор на програма додека е активна заштитата за деца, на екранот се 
појавува „Con“. Заштитата за деца не дозволува какви било измени во програмите и избраната температура, 
брзина и дополнителните функции.

Дури и ако се избере друга програма со регулаторот за избор на програма додека е активна заштитата за 
деца, претходно избраната програма ќе продолжи да работи.

За активирање на заштитата за деца:
2. Притиснете и задржете го копчето за дополнителна функција 3 секунди. На приказот ќе 
се појават C03, C02, C01 додека го држите копчето притиснато 3 секунди. Потоа, додека 
трепка сијаличката на копчето за дополнителна функција, ќе се појави „Con“ на приказот, што 
индицира дека е активирана заштитата за деца. Ако го притиснете кое било копче или го 
свртите регулаторот за избор на програма додека е активна заштитата за деца, истата фраза 
ќе се појави на екранот.
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За да ја деактивирате заштитата за деца:
Притиснете и задржете го копчето за дополнителна функција од 2 до 3 секунди додека 
работи програмата. На приказот ќе се појават C03, C02, C01 додека го држите копчето 
притиснато 3 секунди. Потоа, додека трепка сијаличката на копчето 2 за дополнителна 
функција, ќе се појави „COF“ на приказот, што индицира дека е деактивирана заштитата за 
деца.

C
Како дополнување на гореприкажаниот метод, наместете го регулаторот за избор на програма во позицијата 
за вклучување / исклучување кога не работи ниедна програма за да ја деактивирате заштитата за деца и 
изберете друга програма.

Заштитата за деца нема да се деактивира ако снема струја или ако се исклучи машината од струја.

4.3.11 Одложено вклучување
Со функцијата за одложено вклучување, почетокот на програмата може да се одложи до 19 
часа. Времето за одложено вклучување може да се зголемува од по 1 час.

C Не користете течни детергенти кога ја користите функцијата за одложен почеток! Постои ризик од обојување 
на алиштата.

1. Отворете ја вратата за полнење, ставете ги алиштата и ставете детергент итн.
2. Изберете програма за перење, температура, брзина на центрифуга и доколку е потребно, 

дополнителни функции.
3.  Поставете го саканото време со притиснување на копчето за одложено вклучување.
4.  Притиснете го копчето за вклучување / паузирање. Се прикажува времето за одложено 

вклучување што го поставивте. Започнува одбројувањето за одложеното вклучување. 
Симболот “_” веднаш до времето за одложено вклучување се поместува напред и назад на 
екранот. 

C Може да се додаваат алишта за перење за време на периодот на одложување.

5. На крајот на одбројувањето, ќе се прикаже времетраењето на избраната програма. “_” ќе 
исчезне и избраната програма ќе започне со работа.

Менување на периодот за одложено вклучување
Ако сакате да го смените времето на одбројувањето:
1. Притиснете го копчето за одложено вклучување. Времето ќе се зголемува за 1 час секојпат 

кога ќе го притиснете копчето.
2. Ако сакате да го намалите времето за одложување, притиснете го копчето за одложено 

вклучување неколку пати додека не се појави саканото време на екранот.
Откажување на функцијата за одложено вклучување
Ако сакате да го откажете одбројувањето на одложеното вклучување и програмата да 
започне веднаш:
1. Поставете го периодот за одложено вклучување на нула или свртете го регулаторот за 

избор на програма на која било програма. Така ќе се откаже функцијата за одложено 
вклучување. Светилката за крај / откажување ќе свети постојано. 

2. Потоа, изберете ја програмата што сакате да ја вклучите.
3. Притиснете го копчето за вклучување / паузирање за да ја вклучите програмата.

4.3.12 Вклучување на програмата
1. Притиснете го копчето за вклучување / паузирање за да ја вклучите програмата.
2. Ќе засвети светилката за следење на програмата која посочува на вклучување на 

програмата.

C
Ако не се вклучи ниедна програма или не се притисне ниедно копче во рок од 1 минута по постапката за 
избор на програма, машината ќе се префрли во режимот за пауза, а нивото на осветленост на светилките 
за температура, брзина и за индикаторот на вратата за полнење ќе се намали. Светилките на другите 
индикатори и самите индикатори ќе се исклучат. Штом ќе се ротира копчето за избор на програмата или ќе 
се притисне кое било копче, светилките на индикаторите ќе се вклучат одново.
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4.3.13 Напредок на програмата
Напредокот на тековната програма може да се следи на индикаторот за следење на 
програмата. На почетокот на секој чекор на програмата, соодветниот индикатор ќе засвети, а 
ќе се изгасне кога тој чекор ќе заврши.
Може да ги смените поставките за дополнителните функции, брзината и температурата без 
да го застанете текот на програмата додека работи програмата. За да го направите ова, 
промената што мора да ја направите мора да биде во чекорот што следи по чекорот на 
тековната програма. Ако промената не е компатибилна, соодветните светилки ќе трепкаат 
трипати.

C
Ако машината не го помине чекорот на центрифугирање, функцијата за задржано плакнење може да се 
активира или системот за автоматско откривање за неизбалансирано полнење може да се активира заради 
неизбалансираната распределба на алиштата во машината.

4.3.14 Заклучување на вратата за полнење
Има систем за заклучување на вратата за полнење на машината што спречува отворање на 
врата за полнење во случаи кога нивото на водата е несоодветно.
Светилката за вратата за полнење ќе започне да трепка кога машината ќе се префрли во 
режимот за паузирање. Машината го проверува нивото на водата внатре. Ако нивото е 
соодветно, светилката за вратата за полнење ќе свети постојано 1-2 минути и потоа истата 
може да се отвори. 
Ако нивото не е соодветно, светилката за вратата за полнење ќе се исклучи и истата не може 
да се отвори. Ако мора да ја отворите вратата додека е исклучена светилката за неа, мора 
да ја откажете тековната програма. Видете. „Откажување на програмата“ 

4.3.15 Менување на изборот откако ќе се вклучи програма
Префрлување на машината во режим на паузирање
Притиснете го копчето за вклучување / паузирање за да ја префрлите машината во режим 
за паузирање додека работи програмата. Светилката за чекорот во кој се наоѓа машината ќе 
започне да трепка на индикаторот за следење на програмата, за да прикаже дека машината 
е префрлена во режим за паузирање. 
Исто така, кога врата за полнење е подготвена за отворање, светилката за врата ќе свети 
постојано како дополнување на светилката што посочува на чекорот на програмата.
Менување поставки за дополнителна функција, брзина и температура
Во зависност од етапата од програмата, може да ги откажете или активирате дополнителните 
функции. Видете „Избор на дополнителна функција“. 
Може исто така да ги смените поставките за брзина и температура. Видете „Избор на брзина 
на центрифугата“ и „Избор на температура“.

C Ако не се дозволува промена, соодветната светилка ќе трепне трипати.

Додавање или вадење алишта
1. Притиснете го копчето за вклучување / паузирање за да ја префрлите машината во режим 

на пауза. Светилката за следење на програмата за дадениот чекор при кој машината била 
префрлена во режим на пауза ќе започне да трепка.

2. Почекајте додека може да се отвори вратата за полнење.
3. Отворете ја вратата за полнење и додадете или извадете алишта.
4. Затворете ја вратата за полнење.
5. Направете ги промените во постапките за дополнителните функции, температура и брзина 

на вртење ако е неопходно. 
6. Притиснете го копчето за вклучување / паузирање за да ја вклучите машината. 
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4.3.16 Откажување на програмата
За откажување на програма, свртете го регулаторот за избор на програмата за да изберете 
друга програма. Претходната програма ќе се откаже. Светилката за крај / откажување ќе 
трепка континуирано за да извести дека програмата е откажана. 
Машината ќе ја заврши програмата кога ќе го свртите регулаторот за избор на програма. 
Сепак, така нема да се испушти водата што е внатре. Кога ќе изберете и вклучите нова 
програма, новата избрана програма ќе започне во зависност од фазата во која била 
исклучена претходната програма. На пример, може да земе повеќе вода или да продолжи да 
пере со водата што е веќе внатре.

C Во зависност од чекорот во кој била откажана програмата, може ќе треба да ставите детергент или 
омекнувач повторно за новоизбраната програма.

4.3.17 Крај на програмата
„End“ се појавува на екранот на крајот на програмата. 
1. Почекајте додека не засвети копчето за врата постојано.
2. Притиснете го копчето за вклучување / исклучување за да ја исклучите машината.
3. Извадете ги алиштата и затворете ја вратата. Машината е подготвена за следниот циклус 

на перење.
4.3.18 Вашата машина има „Режим на мирување“

Откако ќе ја вклучите машината со копчето за вклучување/исклучување и ако не започне 
програма или не се врши друга постапка во избраната етапа, или, пак нема никакво дејство 
околу 2 минути откако ќе заврши избраната програма, машината автоматски ќе се префрли 
во режим за заштеда на струја. Осветленоста на светилките на индикаторите ќе се намали. 
Исто така, ако производот има екран што го прикажува времето на програмата, овој екран 
ќе се исклучи потполно. Светилките и приказот ќе се вратат на претходната состојба ако го 
свртите регулаторот за избор на програмата или ако притиснете некое копче. Ќе се сменат 
изборите што сте ги направиле при излез од режимот за заштеда на струја. Проверете дали 
е точен изборот пред да ја вклучите програмата. Направете ги поставките одново ако е 
потребно. Ова не е грешка.
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4.4 Одржување и чистење
Работниот век на производот е продолжен и проблемите што често се појавуваат ќе се 
намалат ако производот се чисти во редовни интервали.

4.4.1 Чистење на фиоката за детергент
Чистете ја фиоката за детергент редовно (секои 4-5 циклуси на 
перење) како што е прикажано подолу за да спречите наталожување 
на детергент.
Подигнете го задниот дел на сифонот и извадете го како што е 
прикажано. 
Сифонот мора да се исчисти ако започне да се собира повеќе од 
нормална количина вода и омекнувач во одделот за омекнувач.

1 Притиснете го местото означено со точка на сифонот во преградата за омекнувач и 
влечете кон вас сè додека фиоката не излезе од машината.

2. Измијте ги фиоката и сифонот со голема количина млака вода под чешма. За да 
спречите остатоците да дојдат во контакт со вашата кожа, исчистете го апаратот со 
соодветна четка носејќи ракавици на рацете. 

3 Вратете ја фиоката на место по чистењето и проверете дали е наместена правилно.

4.4.2 Чистење на вратата и на барабанот
За производи со програма за чистење на барабанот, погледнете Работа со производот - 
Програми.

C
Повторувајте го процесот за чистење на барабанот секои 2 месеци.

Користете средство против бигор што е соодветно за машини за перење.

По секое перење проверете дали страни тела се останати во барабанот.
Ослободете ги отворите ако оние на внатрешната страна на барабанот 
коишто се прикажани на сликата се блокирани.
Страни тела од мета ќе предизвикаат дамки од р’ѓа на барабанот. 
Исчистете ги дамките на површината на барабанот користејќи средства 
за чистење не’рѓосувачки челик. 
Никогаш не користете челична или метална волна. Така ќе ги оштетите 
обоените, хромираните и пластичните површини.

4.4.3 Чистење на куќиштето и на контролната табла
Избришете ја шасијата на машината со вода и сапун или меки детергенти во форма на гел 
коишто не предизвикуваат корозија ако е неопходно и потоа исушете со мека крпа.
Користете само мека и сува крпа за да го исчистите контролниот панел.

4.4.4 Чистење на филтрите за довод на вода
Има филтер на крајот на секој вентил за довод на вода од задната страна на машината, 
како и на крајот на секое црево за довод на вода каде што се закачени за славината. Овие 
филтри спречуваат страни тела и нечистотија од водата да навлезат во машината. Филтрите 
треба да се чистат бидејќи се валкаат.

1. Затворете ги славините.
2. Извадете ги навртките на цревата за довод 

на вода за да пристапите до филтрите на 
вентилите за довод на вода. Исчистете ги 
со соодветна четка. Ако филтрите се многу 
нечисти, извадете ги со клешта и исчистете ги на 
овој начин.

3. Извадете ги филтрите на рамните краеви на 
цревата за довод на вода заедно со дихтунзите 
и исчистете ги темелно под млаз вода.

4. Заменете ги дихтунзите и филтрите внимателно 
и стегнете ги со нивните навртки со рака.
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4.4.5 Испуштање на преостаната вода и чистење на филтерот на пумпата
Системот со филтер на машината спречува цврсти предмети како копчиња, монети или 
влакна од ткаенини да се запуши пумпата при испуштање на водата. Така, водата се испушта 
без проблем, а рокот на траење на пумпата се продолжува.
Ако машината не успее да ја испушти водата, филтерот на пумпата е запушен. Филтерот 
мора да се чисти секогаш кога е запушен или на секои 3 месеци. Водата прво мора да се 
испушти за да се исчисти филтерот на пумпата.
Понатаму, пред транспорт на машината (на пр. кога ја преместувате во друга куќа) и во случај 
на замрзнување на водата, истата мора да се испушти целосно.

A
ВНИМАНИЕ: Надворешни предмети што се останати во филтерот на пумпата можат да ја оштетат 
машината или да предизвикаат проблем со бучава.

ВНИМАНИЕ: Ако производот не се користи, затворете ја славината, извадете ги цревата и испуштете ја 
водата од внатрешноста на машината за да не дојде до замрзнување.

ВНИМАНИЕ: По секоја употреба, затворете ја славината за вода на која е поврзано доводното црево.

За да го исчистите нечистиот филтер и да ја испуштите водата:
1 Исклучете ја машината од струја.

A ВНИМАНИЕ: Температурата на водата во машината може да се зголеми до 90° C. За да избегнете ризик 
од изгореници, исчистете го филтер откако ќе се излади водата во машината.

2. Отворете го капакот на филтерот.

3 Следете ги постапките подолу за да ја испуштите водата.
Ако производот не во итна ситуација кога треба да се употреби црево за итно испуштање 
на водата, за да ја исцедите водата:

a. За да ја соберете водата што истекува 
од филтерот, ставете поголем сад пред 
филтерот.

b. Свртете го и олабавете го филтерот на 
пумпата додека не започне да тече вода 
(налево). Насочете ја водата што тече кон 
садот што го ставивте пред филтерот. Може 
да искористите парче ткаенина за да ја 
апсорбирате истурената вода.

c Кога веќе нема вода во машината, извадете 
го филтерот целосно завртувајќи го.

4 Исчистете ги остатоците во филтерот како и конците, ако има, околу областа на пумпата.
5. Заменете го филтерот.
6. Ако капакот на филтерот се состои од два дела, затворете го со притискање на јазичето. 

Ако се состои од еден дел, поставете ги прво јазичињата во долниот дел на своите места и 
потоа притиснете го горниот дел да се затвори.
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5 Решавање проблеми
Проблем Причина Решение

Програмата не се вклучува 
откако ќе се затвори вратата.

Вклучување / Паузирање / Копчето за откажување 
не е притиснато.

• *Притиснете го копчето за Вклучување / 
Паузирање / Откажување.

Затворањето на вратата од барабанот може да 
оди потешко доколку е преполно.

• Намалете ја количината на облека и 
осигурете се дека вратата е правилно 
затворена.

Програмата не може да започне 
да работи или да се избере.

Машината се префрлила во режим 
за самозаштита заради проблем со 
инфраструктурата (како еднонасочна струја, 
притисок на водата, итн.).

•  За откажување на програма, свртете го 
регулаторот за избор на програмата за 
избор на друга програма. Претходната 
програма ќе се откаже. (Видете 
„Откажување програма“)

Вода во машината Останала малку вода во машината заради 
процесот за контрола на квалитетот во 
производството.

• Ова не е грешка, водата не е штетна за 
машината.

Откако програмата ќе започне 
или кога не прима вода, 
машината влегува во режим на 
мирување.

Славината е затворена. • Отворете ги славините.
Доводното црево е превиткано. • Исправете го цревото.

Затнат е доводниот филтер. • Исчистете го филтерот.
Може да е отворена вратата за полнење. • Затворете ја вратата.
Можно е поврзувањето за вода да е погрешно 
направено или да нема доток на вода (Кога нема 
доток на вода, тогаш трепкаат ЛЕД сијаличките за 
перење или плакнење).

• Проверете го поврзувањето за вода. Во 
случаи кога немало доток на вода, треба 
да притиснете на копчето за старт/пауза 
за машината да излезе од режимот на 
мирување и да продолжи со работа откако 
потворно ќе има доток на вода.

Машината не ја испушта 
водата.

Одводното црево можеби е затнато или 
превиткано.

• Исчистете го или исправете го цревото.

Затнат е филтерот на пумпата. •  Исчистете го филтерот на пумпата.
Машината вибрира или работи 
бучно.

Машината не стои стабилно. • Прилагодете ги ногарките за да ја 
израмните машината.

Тврд предмет навлегол во филтерот на пумпата. • Исчистете го филтерот на пумпата.
Шрафовите за безбеден транспорт не се 
извадени.

• Извадете ги безбедносните шрафови за 
транспорт.

Количината алишта во машината е мала. • Додајте повеќе алишта во машината.
Машината е преоптоварена со алишта. •  Извадете дел од алиштата од машината 

или распределете го оптоварувањето со 
рака за да го распоредите еднакво во 
машината.

Машината се потпира на тврд предмет. • Машината не смее да се потпира на ништо.
Протекува вода од дното на 
машината.

Одводното црево можеби е затнато или 
превиткано.

• Исчистете го или исправете го цревото.

Затнат е филтерот на пумпата. • Исчистете го филтерот на пумпата.

Машината престана да работи 
кратко време по започнување 
на програмата.

Машината може привремено да застане заради 
низок напон.

• Ќе продолжи да работи кога напонот ќе се 
врати на нормално ниво.

Машината директно ја испушта 
водата како што ја прима.

Одводното црево можеби не е поставено на 
соодветна висина.

• Поврзете го одводното црево како што е 
опишано во упатството за работа.

Во машината не се гледа 
водата додека пере.

Нивото на водата не е видливо од надвор. • Ова не е дефект.

Вратата за полнење не може да 
се отвори.

Вклучено е бравата на вратата поради нивото на 
вода во машината.

• Испуштете ја водата пуштајќи ја програмата 
Пумпа или Центрифуга.

Машината ја загрева водата или е во фаза на 
центрифуга.

•  Почекајте да заврши програмата.

Активирана е заштитата за деца. Бравата на 
вратата ќе се исклучи неколку минути откако ќе 
заврши програмата. 

• Почекајте неколку минути за да се исклучи 
бравата на вратата.

Вратата од барабанот може да се заглави поради 
притисокот врз неа.

• Фатете ја рачката, и туркајте и влечете ја 
вратата за да ја ослободите и отворите.
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Проблем Причина Решение
Перењето трае подолго од 
наведеното во прирачникот. (*)

Притисокот на водата е низок. • Машината чека додека не се наполни со 
соодветна количина на вода за да спречи 
слаби резултати при перењето, поради 
намалената количина на вода. Поради тоа, 
времето на перење се продолжува.

Можеби е низок напонот. • Времето на перење е продолжено за да се 
избегнат лоши резултати при перењето кога 
напонот е низок.

Влезната температура на водата можеби е ниска. • Потребното време за загревање на водата 
трае подолго во ладните сезони. Исто така, 
времето на перење може да се продолжи 
за да се избегнат лоши резултати при 
перењето.

Бројот на плакнења и/или количината на вода за 
плакнење може да е зголемен.

• Машината ја зголемува количината 
на вода за плакнење кога е потребно 
добро плакнење и додава дополнително 
плакнење ако е неопходно. 

Се појавила прекумерна пена и системот за 
апсорпција на пената се активирал заради 
премногу детергент.

•  Ставајте ја препорачаната количина на 
детергент.

Програмата не одбројува. 
(само кај моделите со екран) (*)

Тајмерот може да запре кога машината прима 
вода. 

• Индикаторот за тајмерот нема да одбројува 
додека машината не прими соодветна 
количина вода. Машината ќе чека сè 
додека има доволно вода за да се избегнат 
незадоволителни резултати од перењето 
заради недостаток на вода. Потоа, 
индикаторот на тајмерот ќе продолжи да 
одбројува.

Тајмерот може да запре при загревање. • Индикаторот на тајмерот нема да одбројува 
додека машината не ја достигне избраната 
температура.

Тајмерот може да запре при центрифугирање. • Системот за автоматско откривање на 
нерамномерно распоредени алишта 
ќе се активира заради нерамномерна 
распореденост на алиштата во барабанот.

Програмата не одбројува. (*) Можеби алиштата во машината не се добро 
распоредени.

• Системот за автоматско откривање на 
нерамномерно распоредени алишта 
ќе се активира заради нерамномерна 
распореденост на алиштата во барабанот.

Машината не се префрла на 
фаза на центрифугирање. (*)

Можеби алиштата во машината не се добро 
распоредени.

• Системот за автоматско откривање на 
нерамномерно распоредени алишта 
ќе се активира заради нерамномерна 
распореденост на алиштата во барабанот.

Машината нема да центрифугира ако водата не е 
целосно испуштена.

• Проверете ги филтерот и одводното црево.

Се појавила прекумерна пена и системот за 
апсорпција на пената се активирал заради 
премногу детергент.

•  Ставајте ја препорачаната количина на 
детергент.

Слаби резултати при 
перењето: Алиштата стануваат 
сиви. (**)

Употребувана е недоволна количина детергент 
подолг временски период.

• Користете ја препорачаната количина 
детергент соодветна за тврдоста на водата 
и алиштата.

Перењето при ниски температури трае долго. • Изберете ја соодветната температура за 
перење на алиштата.

Користена е недоволна количина детергент кај 
тврда вода.

• Користењето недоволна количина 
детергент со тврда вода предизвикува 
нечистотијата да се залепи на алиштата 
и тие да станат сиви со тек на време. 
Многу е тешко да се отстрани сивата боја 
кога еднаш ќе се нафати на алиштата. 
Користете ја препорачаната количина 
детергент соодветна за тврдоста на водата 
и алиштата.

Има ставено премногу детергент. • Користете ја препорачаната количина 
детергент соодветна за тврдоста на водата 
и алиштата.
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Проблем Причина Решение
Слаби резултати при 
перењето: Дамките не се 
отстрануваат или алиштата не 
се белат. (**)

Се користи недоволна количина детергент. • Користете ја препорачаната количина 
детергент соодветна за тврдоста на водата 
и алиштата.

Наполнета е преголема количина алишта. • Не преполнувајте ја машината. Наполнете 
ја со количина препорачана во „Табела со 
програми и потрошувачка“.

Избрана е погрешна програма и температура. • Изберете ја соодветната програма и 
температура за перење на алиштата.

Користен е погрешен детергент. • Користете оригинален детергент соодветен 
за машината.

Има ставено премногу детергент. • Ставете детергент со соодветната 
преграда. Не мешајте средство за белење 
и детергент.

Слаби резултати при 
перењето: Се појавуваат 
маслени дамки на алиштата. 
(**)

Барабанот не е чистен редовно. • Барабанот чистете го редовно. За ова, 
погледнете го 4.4.2.

Слаби резултати при 
перењето: Алиштата мирисаат 
непријатно. (**)

Мириси и слоеви бактерии се формираат во 
барабанот како резултат на континуирано перење 
при ниски температури и/или кратки програми.

• Оставете ги подотворени фиоката за 
детергент и вратата за полнење после 
секое перење. Така ќе се спречи влажната 
околина во машината погодна за бактерии.

Бојата на алиштата избледува. 
(**)

Наполнета е преголема количина алишта. • Не преполнувајте ја машината.
Детергентот што го користите е влажен. •  Чувајте ги детергентите затворени, во 

околина во која нема влага и не изложувајте 
ги на многу високи температури.

Избрана е повисока температура. • Изберете ја соодветната програма и 
температура, според видот на алишта и 
нивото на извалканост.

Плакнењето не е добро. Количината, брендот и условите на чување на 
детергентот не се соодветни.

• Користете детергент соодветен за 
машината и за вашите алишта. Чувајте ги 
детергентите затворени, во околина во која 
нема влага и не изложувајте ги на многу 
високи температури.

Ставен е детергент во погрешна преграда. • Ако е ставен детергент во преградата 
за предперење, иако не е избран циклус 
за предперење, машината може да го 
земе овој детергент за време на фазата 
на плакнење или омекнување. Ставете 
детергент со соодветната преграда.

Затнат е филтерот на пумпата. • Проверете го филтерот.
Превиткано е одводното црево. • Проверете го одводното црево.

Алиштата остануваат крути по 
перењето. (**)

Се користи недоволна количина детергент. • Користењето недоволна количина 
детергент според тврдоста на водата може 
да предизвика алиштата да станат крути 
со тек на време. Користете соодветна 
количина детергент согласно тврдоста на 
водата.

Ставен е детергент во погрешна преграда. • Ако е ставен детергент во преградата 
за предперење, иако не е избран циклус 
за предперење, машината може да го 
земе овој детергент за време на фазата 
на плакнење или омекнување. Ставете 
детергент во соодветната преграда.

Детергентот може да се измеша со омекнувачот. • Не мешајте го омекнувачот со детергентот. 
Измијте ја и исчистете ја фиоката со жешка 
вода.

Алиштата не мирисаат на 
омекнувачот. (**)

Ставен е детергент во погрешна преграда. • Ако е ставен детергент во преградата 
за предперење, иако не е избран циклус 
за предперење, машината може да го 
земе овој детергент за време на фазата 
на плакнење или омекнување. Измијте 
ја и исчистете ја фиоката со жешка 
вода. Ставете детергент во соодветната 
преграда.

Детергентот може да се измеша со омекнувачот. • Не мешајте го омекнувачот со детергентот. 
Измијте ја и исчистете ја фиоката со жешка 
вода.
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Проблем Причина Решение
Има остатоци од детергентот 
во фиоката за детергент. (**)

Детергентот е ставен во влажна фиока. • Избришете ја фиоката за детергент пред да 
ставите детергент во неа.

Детергентот бил влажен. • Чувајте ги детергентите затворени, во 
околина во која нема влага и не изложувајте 
ги на многу високи температури.

Притисокот на водата е низок. • Проверете го притисокот на водата.
Детергентот во главната преграда станал влажен 
додека машината примала вода за предперење. 
Отворите во преградата за детергент се затнати.

• Проверете ги отворите и исчистете ги ако 
се затнати.

Има проблем со јазичињата на фиоката за 
детергент.

• Повикајте го авторизираниот сервис.

Детергентот може да се измеша со омекнувачот. • Не мешајте го омекнувачот со детергентот. 
Измијте ја и исчистете ја фиоката со жешка 
вода.

Барабанот не е чистен редовно. • Барабанот чистете го редовно. За ова, 
погледнете го 4.4.2.

Во машината има многу пена. 
(**)

Користени се несоодветни детергенти за 
машината.

• Користете детергенти соодветни за 
машината за перење.

Се користи преголема количина детергент. • Ставајте ја само доволната количина 
детергент.

Детергентот бил чуван во несоодветни услови. • Чувајте го детергентот затворен и на суво 
место. Не чувајте го на многу топли места.

Некои мрежести алишта, како на пример тул, 
може да произведат многу пена поради нивната 
текстура.

• Користете помала количина детергент за 
овој вид алишта.

Ставен е детергент во погрешна преграда. • Ставете детергент во соодветната 
преграда.

Омекнувачот е примен многу рано. • Ова може да е предизвикано од проблем 
со вентилите или фиоката за детергент. 
Повикајте го авторизираниот сервис.

Излегува пена од фиоката за 
детергент.

Има ставено премногу детергент. • Измешајте 1 голема лажица омекнувач и 
1/2 литри вода и истурете го во одделот за 
главно перење во фиоката за детергент.

• Ставете детергент во машината 
што е соодветен за програмите и за 
максималното полнење што е посочено во 
„Табелата за програми и потрошувачка“. 
Намалете ја количината на детергент кога 
користите дополнителни хемиски средства 
(отстранувач за дамки, избелувач и сл.)

Алиштата се мокри на крајот на 
програмата (*)

Се појавила прекумерна пена и системот за 
апсорпција на пената се активирал заради 
премногу детергент.

• Ставајте ја препорачаната количина на 
детергент.

(*) Машината не префрлува во фазата на центрифугирање кога алиштата не се правилно распоредени во барабанот за 
да се спречи оштетување на машината и на околината околу неа. Алиштата треба да се прераспоредат и одново да се 
извртат.
(**) Барабанот не е чистен редовно. Барабанот чистете го редовно. Видете 4.4.2 

A ВНИМАНИЕ: Ако не може да го елиминирате проблемот и покрај тоа што сте ги следеле упатствата во 
ова поглавје, консултирајте се со застапникот или со овластениот сервис. Никогаш не обидувајте се сами да го 
поправате расипаниот производ.
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Цей продукт було виготовлено з використанням найновітніших технологій у екологічно безпечних умовах.

1  Загальні правила техніки безпеки
У цьому розділі містяться інструкції з техніки безпеки, які можуть 
допомогти у запобіганні травми та ризиків матеріального збитку. 
При недотриманні цих інструкцій усі види гарантій є недійсними.

1.1 Безпечність для життя та майна
u Не встановлюйте машину на підлогу, вкриту килимом. У 

цьому випадку повітря не буде циркулювати під пристроєм, а 
електричні частини пристрою будуть перегріватися. Це може 
створити проблеми в роботі машини.

u Якщо машина не використовується, від’єднайте її від 
електромережі.

u Роботи зі встановлення та ремонту машини слід доручати 
представнику авторизованої сервісної служби. Виробник 
не несе відповідальності за шкоду, що може бути заподіяна 
внаслідок виконання робіт особами, які на це не уповноважені.

u Заливний і зливний шланги завжди повинні бути надійно 
закріплені та не мати пошкоджень. В іншому випадку може 
статися витік води.

u Не відчиняйте дверцята для завантаження білизни та не 
виймайте фільтр, якщо у машині ще є вода. Інакше може статися 
затоплення, а також існує ризик травмування від гарячої води.

u Не намагайтеся силою відчинити заблоковані дверцята 
завантаження білизни. Дверцята завантаження будуть готові до 
відчинення через кілька хвилин після завершення циклу прання. 
У разі намагання силою відчинити дверцята для завантаження 
білизни можна пошкодити дверцята і механізм замка.

u Використовуйте лише ті пральні засоби, кондиціонери та 
добавки, які призначені для автоматичних пральних машин.

u Дотримуйтеся інструкцій, вказаних на етикетках тканин та 
упаковках засобів для миття.

1.2 Безпека дітей
u Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, 

сенсорними та інтелектуальними можливостями або такі, які не 
мають відповідного досвіду та знань, можуть користуватися цим 
приладом лише під наглядом та після одержання інформації 
стосовно безпечного користування приладом і відповідних 
ризиків. Дітям не можна грати з приладом. Діти можуть 
виконувати чистку та обслуговування приладу лише під чиїмсь 
наглядом. Не слід залишати поблизу машини дітей віком до 3 
років без нагляду.
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u Пакувальні матеріали можуть бути небезпечними для дітей. 
Зберігайте пакувальні матеріали в безпечному й недосяжному 
для дітей місці.

u Електропобутові прилади небезпечні для дітей. Не допускайте 
дітей до машини під час її роботи. Не дозволяйте їм гратися 
з виробом. Користуйтеся функцією блокування від дітей, щоб 
унеможливити пошкодження машини дітьми.

u Не забувайте зачиняти дверцята для завантаження білизни, 
коли виходите з приміщення, в якому встановлено машину.

u Зберігайте усі засоби для миття й добавки у безпечному й 
недосяжному для дітей місці, закривши кришку контейнера 
засобу для миття чи запечатавши упаковку.

1.3 Електробезпека
u У разі несправності машини забороняється її експлуатація до 

ремонту представником авторизованої сервісної служби. Існує 
ризик ураження електричним струмом!

u Конструкція пральної машини передбачає продовження роботи у 
разі відновлення електропостачання після його порушення. Якщо 
ви хочете скасувати програму, див. розділ "Скасування програми".

u Підключіть шнур машини до заземленої розетки, захищеної 
плавким запобіжником на 16 А. Обов’язково доручіть обладнання 
заземлення кваліфікованому електрику. Наша компанія не несе 
відповідальності за збитки внаслідок використання машини без 
заземлення відповідно до місцевих норм і правил.

u Не мийте машину шляхом розпорошення або виливання води 
на неї! Існує ризик ураження електричним струмом!

u Не торкайтеся штепсельної вилки шнуру живлення вологими 
руками! Не тягніть за шнур живлення, щоб від’єднати машину 
від електромережі. Беріться однією рукою за розетку, а другою 
рукою тягніть за штепсельну вилку.

u Під час робіт зі встановлення, обслуговування, чистки й ремонту 
машину слід обов’язково від’єднати від електромережі.

u У випадку пошкодження шнура живлення його заміну має 
виконувати виробник, сервісна служба чи особа, що має 
аналогічну кваліфікацію (бажано, електрик) або уповноважена 
імпортером, для запобігання можливим ризикам.

1.4 Заходи безпеки стосовно гарячої поверхні
Оскільки для прання використовується 
гаряча вода, скло дверцят 
завантаження сильно нагрівається. 
Беручи до уваги цей факт, слідкуйте 
за тим, щоб діти не наближалися до 
дверцят завантаження під час прання.



32 / UK Пральна машина / Посібник користувача

2 Важливі інструкції з охорони навколишнього середовища

3 Використання за призначенням

2.1 Відповідність директиві WEEE (щодо відходів електричного й 
електронного обладнання)

Цей продукт відповідає директиві WEEE ЄС (2012/19/EU).  Цей продукт має класифікаційний 
символ відходів електричного та електронного обладнання (WEEE).
Цей прилад виготовлено з високоякісних деталей і матеріалів, які підлягають повторному 
використанню та переробці. Тому не викидайте залишки приладу разом із звичайними 
побутовими відходами після завершення його експлуатації. Здайте його до спеціального 
пункту прийому для переробки відходів електричного та електронного обладнання. 
Дізнайтеся про ці пункти прийому відходів у місцевих органах влади. 
Відповідність директиві RoHS (правила обмеження вмісту шкідливих речовин)
Куплений Вами продукт відповідає Директиві RoHS ЄС (2011/65/EU).  Він не містить 

шкідливих і заборонених матеріалів, зазначених у Директиві.

2.2 Інформація щодо пакувальних матеріалів
Пакувальні матеріали машини виготовлені з матеріалів, що можуть бути використані повторно, відповідно 
до екологічних норм, чинних у нашій країні. Не утилізуйте їх разом з побутовими та іншими відходами. 
Здайте їх до спеціального пункту прийому пакувальних матеріалів, уповноваженого місцевими органами 
влади.

• Ця машина призначена для побутового застосування. Вона не призначена для комерційної експлуатації 
та не має використовуватися поза межами її використання за призначенням.

• Машину можна використовувати тільки для прання та полоскання білизни з відповідним маркуванням.
• Виробник не несе відповідальності за пошкодження внаслідок неправильної експлуатації або 

транспортування.
• Строк служби приладу – 10 років. Протягом цього строку для забезпечення надійної роботи приладу 

компанія-виробник надає фірмові запасні частини.
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4 Технічні характеристики

Відповідає вимогам Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 1061/2010
Назва постачальника або торговельна марка Beko
Назва моделі WTE 7612 BS
Номінальна завантаженість (кг) 7
Клас енергоефективності/Шкала від А+++ (найвища ефективність) до D (найнижча ефективність) A+++
Щорічне споживання електроенергії (кВт*г) (1) 173
Енергоспоживання під час виконання стандартної програми «Бавовна 60°C» в умовах повного 
завантаження (кВт*г) 0.810

Енергоспоживання під час виконання стандартної програми «Бавовна 60°C» в умовах часткового 
завантаження (кВт*г) 0.670

Енергоспоживання під час виконання стандартної програми «Бавовна 40°C» в умовах часткового 
завантаження (кВт*г) 0.790

Споживча потужність в режимі “вимкнено (Вт) 0.250
Споживча потужність в режимі “очікування (Вт) 1.000
Річний обсяг споживання води(л) (2) 9899
Клас ефективності віджимання/Шкала від А (найбільш ефективний) до G (найменш ефективний) B
Максимальна швидкість обертів барабана (об/хв.) 
Для стандартної програми прання, яка визначається як мінімальна у результаті порівняння 
швидкості обертів барабана під час прання за програмою “Бавовна 60 °С” при повному 
завантаженні та  “Бавовна 40 °С” при частковому завантаженні.

1200

Залишковий вміст вологи (%) 
Для стандартної програми прання, що визначається як максимальний у результаті порівняння 
залишкового вмісту вологи під час прання  при програмі “Бавовна 60 °С” при повному 
завантаженні та “Бавовна 40 °С” при частковому завантаженні.

53

Стандартна програма «Бавовна» (3) Програми «Бавовна Еко 
60°C” та “Бавовна Еко 40°C »

Тривалість стандартної програми «Бавовна 60 °C» в умовах повного завантаження (хв.) 215
Тривалість стандартної програми «Бавовна 60 °C» в умовах часткового завантаження (хв.) 195
Тривалість стандартної програми «Бавовна 40°C» в умовах часткового завантаження (хв.) 185
Тривалість режиму «очікування» (год) -
“Рівень шуму під час прання/віджимання бавовни при температурі 60°C” (дБ) 62/77
Вбудовування приладу Ні
Висота (см) 84
Ширина (см) 60
Глибина (см) 49
Вага нетто (±4 кг) 62
Один патрубок подачі води / Два патрубки подачі води

• / -
• Наявний
Електроживлення (В/Гц) 230 V / 50Hz
Струм (A) 10
Cпоживча потужність (Вт)  2200
Основний код моделі 9217
(1) Енергоспоживання протягом 220 стандартних циклів прання за програмою «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» в умовах повного 
та часткового завантаження, а також у режимі низького споживання енергії. Фактичне споживання енергії залежатиме від способу 
використання пристрою.
(2) Споживання води протягом 220 стандартних циклів прання за програмою «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» в умовах повного та 
часткового завантаження. Фактичне споживання води залежатиме від способу використання пристрою.
(3) Терміни “Стандартна програма “Бавовна 60°C”” та “Стандартна програма “Бавовна 40°C”” мають на увазі відповідні стандартні 
програми, вказані на етикетці та інформаційній табличці, що використовуються для прання помірно забрудненої білизни з бавовни та 
забезпечують максимальну економію електроенергії та води. 
З метою удосконалення якості продукції технічні характеристики машини можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
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4.1 Встановлення
• Для встановлення машини зверніться до представника найближчої авторизованої сервісної 

служби. 
• Відповідальність за підготовку місця розташування, підключення до електромережі, 

водопостачання та водовідведення на місці несе покупець. 
• Забезпечте відсутність перегинів, затискання або здавлення шлангів подачі та зливу води 

під час переміщення машини на місце після встановлення або чистки. 
• Переконайтеся в тому, що встановлення та підключення машини до електромережі 

здійснюється представником авторизованої сервісної служби. Виробник не несе 
відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок виконання робіт особами, які на це не 
уповноважені. 

• Перед встановленням візуально перевірте відсутність дефектів на машині. У разі їх 
виявлення не встановлюйте машину. Пошкоджені вироби становлять загрозу вашій безпеці.

4.1.1 Вибір місця для встановлення
• Машину слід встановити на тверду горизонтальну поверхню. Не встановлюйте машину на 

килим із довгим ворсом чи на подібні поверхні.
• Загальна вага пральної машини та сушильного автомата (з повним завантаженням), 

встановлених один над одному, становить близько 180 кг. Встановлюйте машину на тверду 
рівну підлогу, яка достатньо спроможна витримувати навантаження!

• Не ставте машину на шнур живлення.
• Не встановлюйте машину в місцях, де температура опускається нижче за 0 ºC.
• Щоб знизити рівень вібрації та шуму, залиште по боках машини зазори
• Щодо випадків, коли поверхня вища від підлоги: не встановлюйте машину поруч з краєм 

або на платформі.
• Не розміщуйте і не використовуйте на пральній машині джерела тепла, такі як конфорки, 

праски, духові шафи і т.д.
4.1.2 Видалення пакувальних кріплень

Для видалення пакувальних кріплень нахиліть машину назад. 
Зніміть пакувальні кріплення, потягнувши за стрічку. Не робіть 
цю операцію одноосібно. 

4.1.3 Видалення транспортувальних кріплень
1 Підходящим гайковим ключем ослабте всі болти, щоб вони вільно оберталися.
2 Зніміть запобіжні транспортувальні болти, обережно повертаючи їх.
3 Встановіть в отвори на задній стінці пластикові заглушки, які знаходяться у пакеті з 

посібником користувача.

A УВАГА! Зніміть запобіжні транспортувальні болти до початку експлуатації 
машини. Інакше прилад може бути пошкоджено.

C
Збережіть запобіжні транспортувальні болти в надійному місці для 
подальшого використання, якщо згодом доведеться знову транспортувати 
машину.
Встановіть запобіжні транспортувальні болти в порядку, зворотному до 
процесу зняття.
Не здійснюйте перевезення машини, якщо запобіжні транспортувальні болти 
не закріплені надійно!
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4.1.4 Підключення до системи водопостачання

C
Необхідний тиск у системі водопостачання для роботи машини має становити 
від 1 до 10 бар (0,1-1,0 MПа). Для забезпечення плавної роботи машини 
необхідно, щоб потік води з повністю відкритого крану становив 10–80 літрів 
на хвилину. Якщо тиск води перевищує ці норми, встановіть редукційний 
клапан.

A
УВАГА! Моделі з одним впускним патрубком подачі води не слід підключати 
до крана гарячої води. У цьому разі може статися пошкодження білизни, або 
машина переключиться на захисний режим і не працюватиме.
УВАГА! Не використовуйте старі чи вживані шланги водопостачання на новій 
машині. Це може призвести до появи плям на білизні.

1 Затягніть гайки шлангів вручну. Не використовуйте 
інструмент для затягування гайок.

2 Після підключення шлангів слід перевірити, чи підтікає 
вода у місцях з’єднань. Для цього повністю відкрийте 
крани. У разі виявлення протікання закрийте кран і 
зніміть гайку. Після перевірки ущільнення знову ретельно 
затягніть гайку. Для запобігання протіканню води і 
шкоди внаслідок цього закривайте крани, коли ви не 
користуєтеся машиною.

4.1.5 Під’єднання зливного шлангу до зливу
• Кінець зливного шланга слід під’єднати безпосередньо до каналізації, туалету або ванни. 

A
УВАГА! Якщо шланг від'єднається від місця виливу, ваше помешкання може 
бути залите водою під час виливу води. Крім того, існує небезпека опіків, 
оскільки температура прання може бути зависокою! Для запобігання подібним 
ситуаціям, а також для забезпечення плавного заповнення машини водою і 
виливу води без жодних проблем надійно закріпіть зливний шланг.

40
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m
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0 
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• Шланг слід закріпити на висоті мінімум 40 см і 
максимум 100 см від підлоги.
• Якщо зливний шланг лежить на рівні підлоги 
або близько до неї, а потім піднімається 
вгору (на висоту менше 40 см від підлоги), це 
ускладнює злив води, і речі можуть залишитися 
занадто вологими. Тому дотримуйтеся 
параметрів висоти, зазначених на малюнку.

• Для запобігання потраплянню брудної води назад до машини та для забезпечення вільного 
виливу води не занурюйте кінець шланга в брудну воду і не вставляйте його в каналізацію 
глибше, ніж на 15 см. Якщо шланг задовгий, обріжте його.

• Не слід згинати кінець шланга, наступати на шланг або стискати його між зливом та 
машиною.

• Якщо шланг занадто короткий, скористайтеся оригінальним шлангом-подовжувачем. 
Довжина шланга не повинна перевищувати 3,2 м. Для запобігання протіканню води зливний 
шланг і його шланг-подовжувач мають бути добре з'єднані відповідним хомутом, щоб 
унеможливити роз'єднання та витік води.
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4.1.6 Регулювання ніжок

A
УВАГА! Для забезпечення максимально безшумної роботи машини без 
вібрації її необхідно встановити горизонтально й урівноважити на ніжках. 
Збалансуйте машину, регулюючи ніжки. Інакше машина може зміщуватися та 
створювати проблеми з биттям або вібрацією.
УВАГА! Не користуйтеся інструментами для послаблення стопорних гайок. Це 
може призвести до їх пошкодження.

1 Вручну ослабте стопорні гайки на ніжках.
2 Відрегулюйте ніжки так, щоб машина стояла стабільно та збалансовано.
3. Знову затягніть вручну усі стопорні гайки.

4.1.7 Підключення до електромережі
Підключіть машину до заземленої розетки, захищеної плавким запобіжником на 16 А. Наша 
компанія не несе відповідальності за збитки внаслідок використання машини без заземлення 
відповідно до місцевих норм і правил.
• Підключення слід здійснювати відповідно до національних норм і правил.
• Електропроводка контуру електричної розетки повинна відповідати вимогам до побутової 

техніки. Рекомендовано застосовувати пристрій захисного відключення при замиканні 
(ПЗВ).

• Прилад слід встановлювати таким чином, щоб місце підключення шнура живлення до 
електромережі було легкодоступним.

• Якщо плавкий запобіжник чи автоматичний вимикач помешкання розрахований на силу 
струму менше 16 ампер, зверніться до кваліфікованого електрика, щоб встановити 
запобіжник на 16 ампер.

• Напруга вашої електромережі має відповідати параметрам, вказаним у розділі "Технічні 
характеристики".

• Не використовуйте підключень за допомогою подовжувачів або розгалужувачів.

B УВАГА! У разі пошкодження шнура живлення його заміну має здійснювати 
тільки представник авторизованої сервісної служби.

4.1.8 Перше використання

Перш ніж користуватися машиною, переконайтеся, що 
всі підготовчі роботи виконані відповідно до інструкцій, 
наведених у розділах «Важливі інструкції з техніки безпеки» 
та «Встановлення».
Для підготовки машини до прання білизни перш за все слід 
запустити програму Drum Cleaning (Чищення барабана). 
Якщо в машині ця програма не передбачена, слід 
скористатися способом, описаним у пункті 4.4.2.

C Використовуйте засіб проти накипу, призначений для пральних машин.
Всередині приладу може залишитися невелика кількість води після процедур 
контролю якості на виробництві. Це не шкодить приладу.
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4.2 Підготовка
4.2.1 Сортування білизни

* Розсортуйте білизну за типом тканини, кольором, забрудненістю та допустимою 
температурою прання.

* Обов’язково дотримуйтеся інструкцій, вказаних на етикетках одягу.
4.2.2 Підготовка білизни до прання

• Речі з металевими деталями (наприклад, бюстгальтери, пряжки ременів, металеві ґудзики) 
можуть пошкодити машину. Зніміть металеві деталі або покладіть такі речі в мішок для 
прання чи наволочку.

• Перевірте кишені та вийміть усі сторонні предмети (наприклад, монети, ручки, скріпки), а 
потім виверніть кишені й почистіть їх щіткою. Такі предмети можуть пошкодити машину або 
спричинити шум під час роботи.

• Дрібні речі, наприклад дитячі шкарпетки та нейлонові панчохи, покладіть у мішок для 
прання чи наволочку.

• Штори слід вкладати в машину вільно розправленими та зі знятими кріпленнями.
• Застібніть блискавки, пришийте ґудзики, які слабо тримаються, заштопайте дірки й розриви.
• Використовуйте для прання виробів з позначкою "машинне прання" або "ручне прання" 

тільки відповідні програми.
• Не слід прати разом кольорову та білу білизну. Нові бавовняні речі темного кольору можуть 

сильно линяти, тому їх слід прати окремо.
• Перед пранням необхідно відповідним чином обробити дуже забруднені місця й плями. У 

сумнівних випадках зверніться до хімчистки.
• Використовуйте лише такі барвники, підфарбовувачі та засоби для видалення накипу, що 

придатні для машинного прання. Обов’язково дотримуйтесь інструкцій, вказаних на упаковці 
прального засобу.

• Штани й тонку білизну слід прати вивернутими навиворіт.
• Вироби з ангорської вовни перед пранням слід покласти на кілька годин у морозильну 

камеру. В такий спосіб можна зменшити утворення кульок на поверхні виробу.
• Білизну, значно забруднену борошном, вапном, сухим молоком, тощо, перед завантаженням 

у машину слід витрусити. Такий бруд з білизни може накопичуватися на внутрішніх 
компонентах машини і спричинити її пошкодження.

4.2.3 Рекомендації щодо заощадження електроенергії
Ці рекомендації допоможуть вам користуватися приладом в екологічно чистий спосіб і 
заощаджувати електроенергію.
• Користуйтеся машиною з найвищою потужністю, припустимою для обраної вами програми, 

але не перевантажуйте її; див. розділ "Таблиця програм і енергоспоживання". див. "Таблицю 
програм й енергоспоживання".

• Обов'язково дотримуйтесь інструкцій, вказаних на упаковці прального засобу.
• Білизну з незначним забрудненням слід прати при низький температурі.
• Для невеликої кількості білизни з незначним забрудненням слід використовувати програми 

швидкого прання.
• Для білизни без значних забруднень чи плям не слід застосовувати високі температури та 

функцію попереднього прання.
• Якщо білизна буде сушитися в сушильному автоматі, слід встановлювати максимальну 

дозволену швидкість віджимання. 
• Не використовуйте більші дози пральних засобів, ніж рекомендовано на упаковці.

4.2.4 Завантаження білизни
1. Зніміть кришку для білизни.
2. Завантажте речі до машини, вільно розподіляючи їх.
3. Закрийте дверцята завантаження та притисніть їх так, щоб клацнув замок. Слідкуйте, щоб 

речі не затисло дверцятами. Під час виконання програми дверцята для завантаження 
білизни зачинені. Дверцята можна відчинити лише через деякий час після завершення 
програми.
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4.2.5 Допустиме завантаження
Максимальне завантаження машини залежить від типу білизни, ступеня забруднення та 
обраної програми прання.
Машина автоматично регулює кількість води відповідно до ваги завантаженої білизни.

A
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Дотримуйтеся рекомендацій, наведених у "Таблиці програм 
і енергоспоживання". У разі надмірного завантаження машини якість прання 
погіршуються. Крім того, це може спричинити значний шум і вібрацію під час 
роботи машини.

4.2.6 Використання прального засобу та кондиціонера

C
Використовуючи пральні засоби, кондиціонери, засоби для підкрохмалювання, 
барвники для тканини, відбілювачі та знебарвлюючі речовини, засоби для 
видалення накипу, слід дотримуватися інструкцій виробника на упаковці та 
рекомендацій щодо дозування. За наявності використовуйте дозувальну 
чашку.

132
Висувний контейнер для пральних засобів має 
три відділення:
– (1) для попереднього прання
– (2) для основного прання
– (3) для кондиціонера
–  ( ) додатково у відділенні для кондиціонера є 

сифон.

Пральні порошки, кондиціонери та інші засоби для прання
• Перед запуском програми прання завантажте пральний порошок і кондиціонер.
• Під час прання не залишайте відкритим засіб для прання!
• Якщо використовується програма без циклу попереднього прання, не слід завантажувати 

пральний порошок у відділення для попереднього прання (відділення "1"). 
• Якщо використовується програма з попереднім пранням, не додавайте до відділення для 

попереднього прання рідкий пральний засіб (відділення номер "1").
• Якщо використовується мішечок або розподільна кулька з пральним засобом, не слід 

вибирати програму з циклом попереднього прання. Мішечок або розподільну кульку з 
пральним засобом слід вкладати в машину серед білизни.

Якщо використовується рідкий пральний засіб, обов’язково вкладайте його у відділення для 
основного прання (відділення номер «2») у чашці для рідких пральних засобів.

Вибір типу прального засобу
Тип прального засобу слід обирати відповідно до типу та кольору тканин.
• Для кольорової й білої білизни слід використовувати різні пральні засоби.
• Для прання речей, які потребують обережного поводження, слід використовувати тільки 

спеціальні пральні засоби (рідкий пральний засіб, шампунь для вовни тощо), призначені 
саме для таких речей. 

• Для прання виробів з темної тканини й стьобаних ковдр рекомендується використовувати 
рідкі пральні засоби.

• Для прання вовняних тканин використовуйте спеціально призначені для цього засоби для 
миття.

A
УВАГА! Слід використовувати тільки пральні засоби, спеціально призначені 
для пральних машин.
УВАГА! Не використовуйте мильний порошок.
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Вибір кількості прального засобу
Дозу прального засобу слід добирати відповідно до кількості речей, їх забрудненості та 
жорсткості води.
• Щоб запобігти підвищеному піноутворенню та поганому ополіскуванню, не слід 

перевищувати дозування, рекомендоване на упаковці прального засобу. Крім того, 
правильне дозування дає змогу заощаджувати кошти та запобігати забрудненню довкілля.

• Для прання невеликої кількості білизни з незначним забрудненням слід використовувати 
меншу кількість прального засобу.

Використання кондиціонерів
Налийте кондиціонер у відділення висувного контейнера, призначене для кондиціонера.
• Не перевищуйте позначку максимального рівня (>max<), нанесену у відділенні для 

кондиціонера.
•  Якщо кондиціонер втратив текучість, розбавте його водою перед тим, як наливати до 

висувного контейнера.
Застосування рідких пральних засобів
З використанням чашки для рідких пральних засобів

22 • Покладіть контейнер з рідким пральним 
засобом у відділення «2».

• Якщо рідкий пральний засіб втратив 
текучість, розбавте його водою 
перед тим, як наливати до висувного 
контейнера.

Без використання чашки для рідких пральних засобів
• Не слід використовувати рідкий пральний засіб у програмах з циклом попереднього прання.
• У разі використання функції відкладеного прання не слід застосовувати рідкі пральні 

засоби, бо вони можуть залишити плями на білизні.
Застосування пральних засобів у вигляді гелю чи таблеток
• Якщо пральний гель рідкий, а машина не має спеціальної чашки для рідких пральних 

засобів, гель слід заливати у відділення для основного прання під час першого набору води. 
За наявності чашки для рідких пральних засобів слід наливати пральний засіб у цю чашку 
перед запуском програми.

• Густий пральний гель та гель у капсулах слід завантажувати перед пранням безпосередньо 
в барабан.

• Пральні засоби в таблетках можна завантажувати як у контейнер (відділення "2"), так і 
безпосередньо в барабан.

Крохмаль
• Рідку або порошкову соду, а також барвники для тканини слід завантажувати у відділення 

для кондиціонера.
 Не слід одночасно використовувати кондиціонер і крохмаль.
 Після використання крохмалю протріть барабан чистою вологою тканиною.
Використання засобу для видалення накипу
•  У разі необхідності користуйтеся тільки засобами для видалення накипу, спеціально 

призначеними для пральних машин. 
Використання відбілювачів
 Додати відбілювач на початку циклу прання шляхом вибору програми попереднього 

прання. Не слід класти пральний засіб у відділення для попереднього прання. Можна також 
скористатися іншим способом: вибрати програму з додатковим ополіскуванням і додати 
відбілювач під час забору води з відділення для пральних засобів під час першого циклу 
ополіскування.

• Не змішуйте засіб для відбілювання з пральним засобом.
• Використовуйте невелику кількість відбілювача (приблизно 50 мл) і дуже ретельно 

виполіскуйте білизну, оскільки він спричиняє подразнення шкіри. Не наливайте відбілювач 
безпосередньо на білизну та не використовуйте його під час прання кольорових речей. 

• При використанні кисневого відбілювача вибирайте програму з низькою температурою 
прання. 

• Кисневі відбілювачі можна використовувати разом з пральними засобами, однак якщо вони 
мають різну консистенцію, спочатку завантажте пральний засіб у відділення номер «2» 
висувного контейнера і дочекайтеся набору машиною води. Коли машина набирає воду, 
додайте в це відділення відбілювач.



40 / UK Пральна машина / Посібник користувача

4.2.7 Рекомендації з ефективного прання
Білизна

Сwвітла та біла Кольорова Чорна/темна Делікатні/шерстяні/
шовкові вироби

(Рекомендований 
температурний 
діапазон залежно від 
ступеня забруднення: 
40–90 °C)

(Рекомендований 
температурний 
діапазон залежно від 
ступеня забруднення: 
-40 °C)

(Рекомендований 
температурний 
діапазон залежно 
від ступеня 
забруднення: 
-40 °C)

(Рекомендований 
температурний 
діапазон залежно 
від ступеня 
забруднення: 
-30 °C)

С
ту

пі
нь

 з
аб

ру
дн

ен
ня

Значне 
забруднення

(стійкі плями, 
наприклад від 
трави, кави, 
фруктів чи 
крові)

Варто виконати 
попередню 
обробку плям або 
скористатися функцією 
попереднього пранні. 
Можна застосовувати 
такі дози пральних 
порошків і рідких 
пральних засобів, 
призначених для 
білої білизни, які 
рекомендовані 
для прання значно 
забруднених речей. 
Для прання білизни 
з плямами від 
звичайного бруду 
та білизни, чутливої 
до відбілювачів, 
рекомендується 
використовувати 
пральні порошки. 

Можна застосовувати 
такі дози пральних 
порошків і рідких 
пральних засобів, 
призначених для 
кольорової білизни, 
які рекомендовані 
для прання значно 
забруднених речей. 
Для прання білизни 
з плямами від 
звичайного бруду 
та білизни, чутливої 
до відбілювачів, 
рекомендується 
використовувати 
пральні порошки. 
Слід використовувати 
пральні засоби, які не 
містять відбілювачі.

Можна 
застосовувати 
такі дози 
пральних 
порошків і рідких 
пральних засобів, 
призначених для 
кольорової та 
темної білизни, 
які рекомендовані 
для прання 
значно 
забруднених 
речей.

Для прання виробів, 
які потребують 
обережного 
поводження, варто 
використовувати 
спеціальні рідкі 
пральні засоби. 
Шерстяні та шовкові 
речі слід прати 
спеціальними 
засобами, 
призначеними для 
прання шерстяних 
виробів.

Середнє 
забруднення
(наприклад, 
бруд на 
комірцях і 
манжетах)

Можна застосовувати 
такі дози пральних 
порошків і рідких 
пральних засобів, 
призначених для 
білої білизни, які 
рекомендовані для 
прання середньо 
забруднених речей.

Можна застосовувати 
такі дози пральних 
порошків і рідких 
пральних засобів, 
призначених для 
кольорової білизни, 
які рекомендовані 
для прання середньо 
забруднених 
речей. Треба 
використовувати 
миючі засоби без 
відбілювача.

Можна 
застосовувати 
такі дози 
пральних 
порошків і рідких 
пральних засобів, 
призначених для 
кольорової та 
темної білизни, 
які рекомендовані 
для прання 
середньо 
забруднених 
речей. 

Для прання виробів, 
які потребують 
обережного 
поводження, варто 
використовувати 
спеціальні рідкі 
пральні засоби. 
Шерстяні та шовкові 
речі слід прати 
спеціальними 
засобами, 
призначеними для 
прання шерстяних 
виробів.

Незначне 
забруднення

(без помітних 
плям)

Можна застосовувати 
такі дози пральних 
порошків і рідких 
пральних засобів, 
призначених для 
білої білизни, які 
рекомендовані 
для прання речей 
з незначним 
забрудненням.

Можна застосовувати 
такі дози пральних 
порошків і рідких 
пральних засобів, 
призначених для 
кольорової білизни, 
які рекомендовані 
для прання речей 
з незначними 
забрудненнями. Треба 
використовувати 
миючі засоби без 
відбілювача.

Можна 
застосовувати 
такі дози 
пральних 
порошків і рідких 
пральних засобів, 
призначених для 
кольорової та 
темної білизни, 
які рекомендовані 
для прання речей 
з незначними 
забрудненнями.

Для прання виробів, 
які потребують 
обережного 
поводження, варто 
використовувати 
спеціальні рідкі 
пральні засоби. 
Шерстяні та шовкові 
речі слід прати 
спеціальними 
засобами, 
призначеними для 
прання шерстяних 
виробів.
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4.3 Експлуатація пральної машини

1 - Ручка вибору програм (найвище 
положення – увімкнення/вимкнення)
2 - Дисплей
3 - Кнопка регулювання часу завершення 
програми
4 - Індикатор виконання програми
5 - Кнопка Start / Pause (Пуск/Зупинка)

6 - Кнопка додаткових функцій 3
7 - Кнопка додаткових функцій 2
8 - Кнопка додаткових функцій 1
9 - кнопка регулювання швидкості 
віджимання
10 - Кнопка регулювання температури

4.3.2 Підготовка пральної машини
1. Перевірте щільність підключення всіх шлангів. 
2. Підключіть машину до електромережі.
3. Повністю відкрийте кран.
4. Завантажте білизну в машину. 
5. Завантажте пральний засіб і кондиціонер для тканин. 

4.3.3 Вибір програм і практичні рекомендації щодо прання
1. Виберіть програму відповідно до типу, кількості й забруднення білизни згідно з «Таблицею 

програм і енергоспоживання», а також таблицею температур прання, наведеною нижче.
2. Оберіть потрібну програму за допомогою ручки вибору програм.

4.3.1 Панель керування

Орієнтовні показники для програм Synthetics (Синтетика)
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Вт
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од

)

Тр
ив
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іс

ть
 

пр
ог

ра
м

и 
(х

в.
) *

Залишкова вологість 
(%) **

Залишкова вологість 
(%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Синтетика 60 3 65 1,20 115/140 45 40

Синтетика 40 3 63 0.75 115/140 45 40
* Тривалість виконання вибраної програми відображається на дисплеї машини. Час, показаний на дисплеї, 
може дещо відрізнятися від фактичної тривалості прання.
** Рівень залишкової вологості може бути іншим залежно від вибраної швидкості віджимання.

WTE 7612 BS
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4.3.4 Таблиця програм та енергоспоживання

• : Можливість вибору
* : Вибір здійснюється автоматично, скасувати його неможливо.
**: Енергоефективна програма (стандарт EN 60456, ред. 3).
***: Якщо максимальна швидкість віджимання машини нижча за це значення, вибір можливий 
лише в межах максимальної швидкості віджимання.

- : Максимальне завантаження вказане в описі програми.

C
Фактичне споживання води й електроенергії може відрізнятися від вказаних 
у таблиці залежно від тиску, жорсткості та температури води, температури 
навколишнього середовища, типу та кількості білизни, використання додаткових 
функцій і швидкості віджимання, а також від коливань напруги в мережі 
електропостачання.

Тривалість виконання вибраної програми відображається на дисплеї машини. 
Залежно від кількості білизни, завантаженої в машину, тривалість, яка 
відображається на дисплеї, може відрізнятися на 1–1,5 години від фактичної 
тривалості циклу прання. Тривалість буде автоматично оновлюватися одразу після 
початку прання.

Набір додаткових функцій може відрізнятися від вказаного в таблиці залежно від 
моделі пральної машини.

UK 2 Додаткові функції

Програма
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Температура

Бавовна

90 7 92 2,25 1200 • • • Прання холодною водою-90

60 7 92 1,70 1200 • • • Прання холодною водою-90

40 7 89 1,05 1200 • • • Прання холодною водою-90

Бавовна Eко
60** 7 51,1 0,81 1200 Прання холодною водою-60
60** 3,5 40,4 0,67 1200 Прання холодною водою-60
40** 3,5 40,4 0,79 1200 Прання холодною водою-60

Синтетика
60 3 65 1,20 1200 • • • Прання холодною водою-60
40 3 63 0,75 1200 • • • Прання холодною водою-60

Експрес / Міні 14 хв.
90 7 62 2,00 1200 • • Прання холодною водою-90
60 7 62 1,10 1200 • • Прання холодною водою-90
30 7 60 0,20 1200 • • Прання холодною водою-90

Експрес / Міні 14 хв. + Швидке прання+ 30 2 41 0,15 1200 • • Прання холодною водою-30
Mікc 40°C 40 3 65 0,75 800 • • Прання холодною водою-40
Вовна / Ручне прання 40 1,5 55 0,55 1200 • Прання холодною водою-40

Делікатні тканини 30 3 51 0,65 1200 • Прання холодною водою-40

Постільна білизна / Пір‘я 60 1,5 70 1,25 1000 • Прання холодною водою-60
Верхній одяг / Спорт 40 3 44 0,45 1200 • Прання холодною водою-40
Темні тканини 40 2,5 82 0,85 1200 • * Прання холодною водою-40
Спідня білизна 30 1 65 0,30 600 * Прання холодною водою-30
Сорочки 60 3 55 1,20 800 • • • Прання холодною водою-60
Гігієнічна 90 7 119 2,40 1200 * 20-90
Чищення барабана 90 - 73 2,10 600 90
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4.3.5 Основні програми 
Основні програми відповідають різним типам тканини.
• Бавовна
Ви можете використовувати цю програму для прання міцних виробів з бавовни (простирадл, 
постільної білизни, рушників, купальних халатів, нижньої білизни тощо). При натисканні 
функціональної кнопки швидкого прання (quick wash) час виконання програми значно 
скорочується зі збереженням ефективної продуктивності прання завдяки інтенсивності 
пральних рухів. Щоб забезпечити максимальну якість прання сильно забрудненої білизни, не 
обирайте функцію швидкого прання.
• Синтетика
У цій програмі можна прати білизну (наприклад, сорочки, блузки, комбіновані вироби 
з синтетики/бавовни тощо). Тривалість програми значно скорочується зі збереженням 
ефективності прання. Щоб забезпечити максимальну якість прання сильно забрудненої 
білизни, не обирайте функцію швидкого прання.
• Вовна / Ручне прання
Призначена для прання виробів з вовни/делікатних тканин. Температуру прання слід обирати 
відповідно до позначок на етикетках виробів. Прання виконується в особливо делікатному 
режимі, щоб не пошкодити одяг.

«Програму «Вовна» цієї пральної машини схвалено компанією 
Woolmark для прання вовняних виробів, призначених для машинного 
прання, якщо воно виконується відповідно до вказівок на етикетці 
виробу та інструкцій виробника пральної машини. M1520»
У Великобританії, Ірландії, Гонконгу та Індії товарний знак Woolmark є 
сертифікованим товарним знаком. 

4.3.6 Додаткові програми 
У пральній машині передбачені додаткові програми для особливих способів прання.

C Набори додаткових програм у різних моделях пральних машин можуть 
відрізнятися.

• Бавовна Eко
Використовуйте цю програму для прання міцних бавовняних або лляних виробів середнього 
забруднення. Хоча ця програма довша, ніж усі інші, вона забезпечує значну економію 
електроенергії та води. Фактична температура води може відрізнятися від вказаної 
температури прання. У разі завантаження меншої кількості білизни (наприклад, 1/2 або 
менше) час виконання програми може бути автоматично скорочено. У цьому випадку 
споживання електроенергії та води також буде меншим задля економнішого прання.
• Гігієнічна
Програма подовженої тривалості, призначена для білизни, що вимагає гігієнічного прання 
при високих температурах з інтенсивним та тривалим циклом. Високий рівень гігієни 
забезпечується завдяки довшому нагріванню та додатковому полосканню.
• Делікатні тканини
Ця програма призначена для прання одягу з делікатних тканин, наприклад, з бавовни, 
синтетики або змішаних тканин, трикотажу і панчішно-шкарпеткових виробів. Вона забезпечує 
більш делікатний режим прання. Для одягу, колір якого ви хочете зберегти, бажано 
використовувати режим при 20 градусах або обирати опцію холодного прання.
• Експрес / Міні 14 хв.
Використовуйте цю програму для швидкого прання бавовняного одягу з незначними 
забрудненнями без плям. У разі вибору функції швидкого прання тривалість програми можна 
зменшити на 14 хвилин. У разі вибору функції швидкого прання рекомендуємо завантажувати 
не більше 2 (двох) кілограмів білизни.
• Темні тканини
Використовуйте цю програму для захисту кольору темного одягу чи джинсів. Програма є 
ефективною при низькій температурі завдяки спеціальним рухам барабана. Для прання темної 
білизни рекомендується використовувати рідкі пральні засоби або засоби для вовни. Не слід 
прати в цьому режимі делікатні тканин, що містять вовну тощо.
• Mікc 40°C
Призначена для одночасного прання бавовняних і синтетичних сорочок без їх сортування.



44 / UK Пральна машина / Посібник користувача

• Сорочки
Ця програма призначена для одночасного прання сорочок з бавовни, синтетики та 
комбінованих тканин. Вона запобігає утворенню складок. У разі вибору функції швидкого 
прання, виконується алгоритм попередньої обробки.
 • Нанесіть засіб для попередньої обробки безпосередньо на одяг або додавайте його 
разом з пральним засобом, коли машина почне заливати воду у відділення для основного 
прання. Таким чином, ви можете отримати якість звичайного прання за коротший період часу. 
Це дозволить подовжити термін використання ваших сорочок.
• Верхній одяг / Спорт
Цю програму можна використовувати для прання спортивного та верхнього одягу з 
бавовняних/синтетичних комбінованих тканин та тканин з водонепроникним покриттям 
(наприклад, гортекс). Програма забезпечить делікатне прання завдяки спеціальним 
обертальним рухам.
• Спідня білизна
Ця програма призначена для прання делікатного одягу, що підходить для ручного прання, 
а також делікатної жіночої нижньої білизни. Невелику кількість одягу слід прати у мішку для 
прання. Гачки, кнопки, замки-блискавки тощо повинні бути застібнуті.

• Постільна білизна / Пір‘я
Обирайте цю програму для прання пальто, жилетів, курток тощо з пухо-перовим наповненням, 
що мають маркування «машинне прання». Завдяки спеціальним параметрам обертання 
барабану забезпечується доступ води у повітряні прошарки між пір’ям.

4.3.7 Спеціальні програми
У пральній машині передбачені такі програми для окремих функцій.
• Ополіскування
Застосовується, якщо необхідно окремим циклом прополоскати або підкрохмалити білизну.
• Віджим + Злив
Використовуйте цю функцію для віджимання одягу та зливання води з пральної машини.
Перед запуском цієї програми потрібно вибрати необхідну швидкість віджимання. Після цього 
можна запустити програму кнопкою "Пуск/Зупинка". Спочатку машина відкачує воду з машини, 
а потім виконує віджимання білизни із заданою швидкістю і відкачує віджату воду.
Якщо потрібно лише відкачати воду з машини, не віджимаючи білизну, виберіть програму 
Pump+Spin (Зливання+Віджимання), потім за допомогою кнопки регулювання швидкості 
віджимання виберіть функцію No Spin (Без віджимання) Натисніть кнопку Start/Pause (Пуск/
зупинка).

C Для тонкої білизни вибирайте меншу швидкість віджимання.

4.3.8 Вибір температури
Після вибору нової програми на індикаторі температури відображається значення 
температури, рекомендоване для вибраної програми.
Якщо потрібно знизити температуру, натискайте кнопку регулювання температури — 
температура буде поступово знижуватися. Світлові індикатори температури не увімкнені, коли 
вибрано холодне прання.

C Поки програма не розпочне цикл нагрівання, можна змінити температуру, не 
перемикаючи машину в режим зупинки.

4.3.9 Вибір швидкості віджимання
Після вибору нової програми на індикаторі швидкості віджимання відображається 
рекомендована швидкість віджимання для обраної програми.
Щоб зменшити швидкість віджимання, натискайте кнопку регулювання швидкості віджимання 
— швидкість віджимання буде поступово зменшуватися. Після цього на дисплеї (не у всіх 
моделях) з’являться символи функцій Rinse Hold (Затримка полоскання) та No Spin (Без 
віджимання). У разі вибору опції No Spin світлові індикатори полоскання будуть неактивні.
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Ополіскування й зупинка з водою
Коли немає потреби виймати речі відразу після закінчення програми прання, можна 
скористатися функцією полоскання і зупинки з водою і після останнього полоскання 
залишити білизну у воді — це запобігає її зминанню. Якщо після цього потрібно злити воду, 
не віджимаючи білизну, натисніть кнопку Start/Pause (Пуск/зупинка). Програма продовжить 
роботу, і машина відкачає воду. Після цього програма завершиться.
Щоб віджати білизну, що є у воді, відрегулюйте швидкість віджимання і натисніть кнопку Start/
Pause (Пуск/Пауза).
Програма відновить роботу. Машина відкачає воду та виконає віджимання білизни. Після 
цього програма завершиться.

C Поки програма не розпочне цикл віджимання, можна змінити швидкість, не 
перемикаючи машину в режим зупинки.

4.3.10 Вибір додаткових функцій
Потрібні додаткові функції слід вибирати перед запуском програми. Додаткові функції, сумісні 
з виконуваною програмою, можна також вибрати або скасувати під час роботи машини, не 
перемикаючи машину в режим зупинки, доки не розпочнеться етап, на якому ці додаткові 
функції використовуються.
Якщо вибір або скасування додаткової функції неможливе, індикатор відповідної додаткової 
функції тричі блимне для попередження.

C
Якщо перед запуском машини вибрати дві несумісні між собою додаткові 
функції, то вмикається функція, яка вибрана останньою, а функція, вибрана 
раніше, скасовується.

Додаткову функцію, несумісну з програмою, вибрати неможливо. (див. 
«Таблицю програм та енергоспоживання»).

Кнопки додаткових функцій в різних моделях машини можуть відрізнятися.

4.3.10.1 Додаткові функції
• Попереднє прання
Функцію попереднього прання слід застосовувати тільки для дуже забруднених речей. Не 
використовуйте попереднє прання без потреби, щоб не марнувати електроенергію, воду, 
пральні засоби та час.

C Для штор і тюлевих гардин рекомендується застосовувати попереднє прання 
без прального засобу.

• Швидке прання+
При виборі цієї функції тривалість відповідних програм скорочується на 50%.
Ви отримуєте високу якість прання при скороченому часі циклу
завдяки оптимізації етапів прання, високій інтенсивності та оптимальному споживанню води.

C В разі використання цієї функції в машину слід завантажувати половину 
максимальної кількості білизни, вказаної в таблиці програм.

• Додаткове полоскання
В разі використання цієї функції машина виконає ще один цикл полоскання, окрім того, що 
виконується під час основного прання. Таким чином, зменшується ризик подразнення чутливої 
шкіри залишками пральних засобів на білизні, що дуже важливо для дітей, алергіків та ін.
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4.3.10.2 Функції/програми, що обираються натисканням функціональної кнопки 
протягом 3 секунд

• Чищення барабана 
Для вибору програми натисніть та утримуйте 1-у кнопку додаткових функцій протягом 3 
секунд.
Цю програму слід застосовувати регулярно (кожних 1–2 місяці) для очищення барабана та 
забезпечення необхідної гігієни. Програму запускають при повністю порожній машині. Задля 
отримання кращого результату покладіть порошковий засіб для видалення накипу у відсік 
№ «2». Після закінчення програми не закривайте повністю дверцята завантаження, щоб 
просушити машину всередині.

C
Ця програма не призначена для прання. Це програма догляду за пральною 
машиною.
Не запускайте цю програму, якщо у машині є будь-які речі. У такому разі 
машина визначить, що бак завантажений, і припинить виконання програми.

• Блокування від дітей
Функція блокування від дітей дає змогу запобігти їхньому втручанню в роботу машини. Коли 
ця функція увімкнена, змінити настройки поточної програми неможливо.

C
Якщо повернути ручку вибору програми, коли блокування від дітей увімкнуте, 
на дисплеї з'явиться напис "Con". Після увімкнення функції блокування від 
дітей неможливо будь-яким чином змінити програму, температуру прання, 
швидкість віджимання, а також вибрати чи скасувати додаткові функції.

Коли функція блокування від дітей увімкнена, виконання поточної програми 
продовжується, навіть якщо повернути ручку вибору програм.

Увімкнення функції блокування від дітей:
2. Натисніть та утримуйте кнопку додаткових функцій протягом 3 секунд. Поки ви утримуєте 
кнопки натиснутими протягом 3 секунд, на дисплеї будуть послідовно з'являтися написи 
«C03», «C02», «C01». Далі, коли загориться індикатор 2-ої кнопки додаткових функцій, 
на дисплеї з'явиться напис «Con», що означає, що блокування від дітей увімкнуте. Такий 
самий напис з'явиться на дисплеї у тому випадку, коли при увімкнутому блокуванні від дітей 
повернути ручку вибору програми або натиснути будь-яку кнопку.
Вимкнення функції блокування від дітей:
Натисніть та утримуйте 2-у кнопку додаткових функцій протягом 3 секунд під час виконання 
програми. Поки ви утримуєте кнопки натиснутими протягом 3 секунд, на дисплеї будуть 
послідовно з'являтися написи «C03», «C02», «C01». Далі, коли загориться індикатор 2-ої 
кнопки додаткових функцій, на дисплеї з'явиться напис «COF», що означає, що блокування від 
дітей вимкнуте.

C Коли жодна програма не виконується, режим блокування від дітей можна 
також вимкнути поворотом ручки вибору програм у положення On / Off 
(Увімк./Вимкн.). Після цього можна вибрати іншу програму.

В разі перерви подачі електроенергії або відключення машини від 
електромережі блокування від дітей залишається ввімкнутим.

4.3.11 Відкладене прання
За допомогою функції відкладеного прання можна відкласти початок виконання програми на 
певний строк (не більше ніж на 19 годин). Відстрочка запуску встановлюється з інтервалом в 1 
годину.

C У разі ввімкнення функції відкладеного прання не можна використовувати 
рідкі пральні засоби! На одязі можуть з’явитися плями.

1. Відчиніть дверцята для завантаження, покладіть білизну і завантажте необхідні засоби для 
прання.

2. Виберіть програму прання, температуру, швидкість віджимання, а також потрібні додаткові 
функції.

3.  Установіть потрібний час відстрочки за допомогою кнопки відкладеного прання.
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4.  Натисніть кнопку Start/Pause (Пуск/зупинка). На дисплеї буде показано заданий час 
запуску. Символ "_" на дисплеї поруч з часом запуску почне рухатися вгору-вниз. 

C Доки триває час відстрочки, можна додавати білизну в барабан.

5. Після закінчення часу відстрочки на дисплеї буде показана тривалість виконання обраної 
програми. Символ «_» зникне з дисплея, і почнеться виконання програми.

Зміна відстрочки відкладеного прання
Порядок зміни часу запуску під час зворотного відліку:
1. Натисніть кнопку відкладеного прання. Щоразу при натисканні кнопки час запуску 

збільшуватиметься на 1 годину.
2. Щоб скоротити час відстрочки, послідовно натискайте кнопку відкладеного прання, поки на 

дисплеї не з'явиться потрібний час запуску програми.
Скасування функції відкладеного прання
Щоб скасувати відлік часу відстрочки запуску і запустити програму негайно, виконайте такі дії.
1. Встановіть нульове значення інтервалу відстрочки або поверніть ручку вибору програм у 

будь-яке положення. Після цього функцію відкладеного прання буде скасовано, й індикатор 
End/Cancel (Закінчення/Скасування) почне безперервно блимати. 

2. Після цього слід знову вибрати необхідну програму.
3. Щоб запустити програму, натисніть кнопку Start / Pause (Пуск/Зупинка).

4.3.12 Запуск програми
1. Щоб запустити програму, натисніть кнопку Start/Pause (Пуск/Пауза).
2. Увімкнеться індикатор етапу прання, який вказує, що розпочалося виконання програми.

C
Якщо під час вибору програми протягом однієї хвилини не буде запущена 
жодна програма або не буде натиснута жодна кнопка, пральна машина 
перейде у режим зупинки. При цьому зменшиться яскравість індикаторів 
температури, швидкості віджимання й блокування дверцят. Інші індикатори 
й символи згаснуть. Якщо повернути ручку вибору програм або натиснути 
будь-яку кнопку, індикатори й символи увімкнуться знову.

4.3.13 Виконання програми
За перебігом виконання програми можна спостерігати за допомогою індикатора виконання 
програми. На початку кожного циклу програми вмикається відповідний індикатор, а індикатор 
виконаного циклу гасне.
Під час виконання програми можна змінити вибір додаткових функцій, швидкість віджимання 
і температуру, не зупиняючи програму, що виконується. Всі зміни можна виконувати тільки до 
початку етапу, якого стосуються ці зміни. Якщо зміна несумісна з виконуваною програмою, 
відповідний індикатор тричі блимне.

C
Якщо пральна машина не переходить до циклу віджимання, можливо, 
увімкнена функція ополіскування й зупинки з водою, або ж спрацювала 
автоматична система контролю балансування через нерівномірний розподіл 
завантаженої білизни в машині.

4.3.14 Блокування дверцят
Дверцята завантаження пральної машини обладнані системою блокування, яка запобігає 
відчиненню дверцят при високому рівні води.
Коли пральна машина переходить у режим зупинки, індикатор дверцят завантаження починає 
блимати, і машина перевіряє рівень води всередині. Якщо рівень води припустимий, індикатор 
дверцят завантаження починає світитися рівним світлом, і через 1-2 хвилини дверцята можна 
відчиняти. 
Якщо рівень води неприпустимий, індикатор дверцят завантаження згасне, і відчинити 
дверцята буде неможливо. Якщо необхідно відчинити дверцята завантаження, коли індикатор 
дверцят не світиться, слід скасувати поточну програму. Див. «Скасування програми» 
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4.3.15 Зміна обраних настройок після запуску програми
Перемикання пральної машини в режим зупинки
Для перемикання машини в режим зупинки під час виконання програми натисніть кнопку Start/
Pause (Пуск/Зупинка). Індикатор етапу програми, який наразі виконується, почне блимати, 
попереджаючи про перехід машини у режим зупинки. 
Якщо в цей час можна відкрити дверцята завантаження, крім індикатора етапу прання, 
увімкнеться індикатор дверцят й світитиметься рівним світлом .
Зміна вибору додаткових функцій, швидкості віджимання та температури
На різних етапах виконання програми можна вмикати або скасовувати ті чи інші додаткові 
функції. (див. розділ «Додаткові функції»). 
Також можна змінити швидкість віджимання та температуру. Див. розділи «Вибір швидкості 
віджимання» та «Вибір температури».

C Якщо внесення змін заборонене, відповідний індикатор блимне тричі.

Додавання й виймання білизни
1. Натисніть кнопку "Start / Pause" (Пуск/Зупинка), щоб перевести машину в режим зупинки. 

Індикатор етапу прання, який виконувався в момент зупинки, почне блимати.
2. Зачекайте, доки можна буде відчинити дверцята завантаження.
3. Відчиніть дверцята завантаження і додайте або вийміть білизну.
4. Зачиніть дверцята завантаження.
5. У разі необхідності змініть налаштування додаткових функцій, температури й швидкості 

віджимання. 
6. Щоб запустити машину, натисніть кнопку Start/Pause (Пуск/Зупинка). 

4.3.16 Скасування програми
Щоб скасувати програму, поверніть ручку вибору програм у положення, що відповідає іншій 
програмі. Обрана раніше програма буде скасована й індикатор End / Cancel (Завершення/
Скасування) почне безперервно блимати. 
В разі повороту ручки вибору програм, виконання поточної програми припиняється, 
проте зливання води не виконується. Після вибору й запуску нової програми її виконання 
розпочнеться залежно від того, на якому етапі була скасована попередня програма. 
Наприклад, машина може розпочати додатковий набір води або продовжити прання, 
використовуючи наявну у барабані воду.

C Залежно від того, на якому етапі була скасована попередня програма, після 
вибору й запуску нової програми може знадобитися додати пральний засіб і 
кондиціонер.

4.3.17 Закінчення програми
Після закінчення програми на дисплеї з'явиться напис "End". 
1. Дочекайтеся, поки індикатор дверцят завантаження почне світитися рівним світлом.
2. Вимкніть машину вимикачем.
3. Вийміть з машині білизну і зачиніть дверцята завантаження. Після цього машина готова до 

виконання наступного прання.
4.3.18 Функція пральної машини «Режим очікування»

Якщо після ввімкнення машини за допомогою кнопки «Увімк/вимк» не обрано жодної програми 
і не виконується жодної дії, то протягом 2 хвилин після завершення обраної програми 
машина автоматично перейде в енергозберігаючий режим. Яскравість індикаторів буде 
зменшено. Також, якщо машина оснащена дисплеєм, на якому відображається час програми, 
то він погасне. Після повороту кнопки вибору програми або натискання будь-якої кнопки, 
попередній стан світлових індикаторів і цифрового індикатора відновиться. Після виходу з 
енергозберігаючого режиму попередньо зроблені налаштування можуть змінитись. Перед 
запуском програми обов'язково перевірте правильність налаштувань. Якщо необхідно, зробіть 
налаштування ще раз. Це цілком нормально.
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4.4 Обслуговування та чищення
Якщо прилад регулярно чистити, він служитиме довше, а несправності виникатимуть у ньому 
рідше.

4.4.1 Чищення висувного контейнера для пральних засобів
Регулярно (після кожного 4-5 прання) очищуйте контейнер для 
пральних засобів від залишків прального порошку як показано на 
малюнку.
Щоб вийняти сифон, підніміть його задню частину, як показано на 
малюнку. 
Якщо у відділенні для кондиціонера починає накопичуватися суміш 
води та кондиціонуючого засобу, що перевищує нормальний обсяг, 
сифон слід очистити.

1.  Натисніть на область, позначену пунктиром, на сифоні відділення для кондиціонера та 
потягніть на себе, доки контейнер не буде витягнуто з пральної машини.

2. Вимийте висувний контейнер і сифон під краном великою кількістю теплої води. Щоб 
запобігти потрапляння залишків засобів на шкіру, використовуйте спеціальну щіточку та 
рукавички для чищення контейнера.

3 Після миття вставте диспенсер на місце та переконайтеся, що він надійно закріплений.

4.4.2 Очищення дверцят і барабана
Для моделей з програмою очищення барабана див. Експлуатація пральної машини — 
Програми.

C Барабан слід чистити кожні два місяці.
Використовуйте засіб проти накипу, призначений для пральних машин.

По завершенні прання перевіряйте, чи не залишилися в барабані 
сторонні речовини.
Якщо отвори в манжеті дверцят завантаження, показані на малюнку, 
засмічені, прочистіть їх за допомогою зубочистки.
Наявність сторонніх металевих предметів у барабані може призвести до 
утворення плям іржі. Для чищення барабана слід використовувати миючі 
засоби, призначені для нержавіючої сталі. 
Не використовуйте металеві чи дротові мочалки. Це може пошкодити 
пофарбовані, хромовані або пластмасові деталі.

4.4.3 Очищення корпусу та панелі керування
В разі необхідності очистіть корпус машини за допомогою мильного розчину або м’якого 
гелевого мийного засобу і витріть насухо м’якою тканиною.
Для чищення панелі керування можна використовувати тільки м’яку вологу тканину.

4.4.4 Чищення фільтрів впускних водяних патрубків
Фільтри знаходяться на кінці кожного впускного патрубка для води на задній стінці машини, 
а також на кінці кожного шлангу подачі води в місці приєднання до водопровідного крану. Ці 
фільтри запобігають потраплянню в машину сторонніх речовин і бруду з води. Забруднені 
фільтри слід очистити.

1. Закрийте крани.
2. Зніміть гайки шлангів подачі води для доступу 

до фільтрів у впускних патрубках і прочистіть їх 
щіткою. Якщо фільтри дуже забруднені, витягніть 
їх плоскогубцями і прочистіть.

3. Витягніть фільтри разом з прокладками з прямих 
кінців шлангів подачі води й ретельно промийте 
під струменем проточної води.

4. Акуратно встановіть прокладки та фільтри на 
місце і вручну затягніть гайки на шлангах.
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4.4.5 Зливання залишків води та чищення фільтра насоса
Система фільтрів пральної машини під час зливання води з машини запобігає потраплянню 
на крильчатку насоса твердих предметів, таких як ґудзики, монети чи волокна тканини. Таким 
чином забезпечується вільний вихід води під час зливання й подовжується строк служби 
насоса.
Якщо машина не може злити воду, можливо, фільтр насоса забруднений. Забруднений фільтр 
слід очистити. Крім того, фільтр слід чистити кожні 3 місяці. Перед чищенням фільтра насоса 
слід злити воду з машини.
Крім того, воду слід зливати перед транспортуванням машини (наприклад, під час переїзду в 
нове помешкання), а також в разі небезпеки замерзання води.

A
УВАГА! Сторонні предмети у фільтрі насоса можуть спричинити пошкодження 
машини або значний шум під час роботи.
УВАГА! Коли машина не використовується, закрийте водопровідний кран, 
зніміть шланг для подачі води та злийте воду з машини, щоб запобігти її 
замерзанню в разі значного зниження температури в місці встановлення 
машини.
УВАГА! Після кожного використання перекривайте водопровідний кран, до 
якого під’єднано машину.

Порядок чищення забрудненого фільтра і зливання води:
1 Витягніть шнур живлення з розетки, щоб від'єднати пральну машину від електромережі.

A УВАГА! Температура води у машині може досягати 90 °C. Щоб уникнути опіків, 
фільтр слід чистити тільки після того, як вода у машині охолоне.

2. Зніміть покриття фільтра.

3.  Слідуйте вказівкам, зазначеним нижче, аби злити воду.
В комплектацію машини не входить шланг аварійного зливання води, зробіть 
наступне:

а  - Щоб зібрати воду з фільтра, підставте 
велику ємкість.

б  - Повертайте фільтр насоса проти 
годинникової стрілки, доки вода не почне 
литися через отвір. Спрямуйте струмінь 
води у встановлену перед фільтром 
посудину. Обов'язково тримайте під рукою 
ганчірку для збирання розлитої води.

c Коли вода виллється, повністю виверніть 
фільтр і витягніть його.

4. Очистіть внутрішню частину фільтра від осаду, а також очистіть зону навколо крильчатки 
насоса від волокон.

5. Замініть фільтр.
6. Закрийте кришку фільтра: якщо кришка складається з двох частин, натисніть на виступ, а 

якщо вона нерознімна, спочатку вставте на місце виступи знизу кришки, а потім притисніть її 
верхню частину.
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5 Усунення несправностей

Проблема Причина Вирішення проблеми
Програма не запускається 
після закриття дверей.

Не була натиснута кнопка 
«Пуск»/«Пауза»/«Відміна».

• *Натисніть кнопку 
«Пуск»/«Пауза»/«Відміна».

У разі надмірного завантаження дверцята 
для завантаження можуть погано 
зачинятися.

• Зменште об’єм білизни для прання та 
переконайтеся в тому, що дверцята 
для навантаження закрилися 
належним чином.

Неможливо запустити або 
вибрати програму.

Пральна машина переключилася в режим 
самозахисту через проблему постачання 
(напруга електромережі, тиск води тощо).

•   Натисніть та утримуйте кнопку On/
Off (Вкл./Викл.) протягом 3 секунд. 
(См. «Скасування програми»)

У машині є вода. Всередині приладу може залишитися 
невелика кількість води після процедур 
контролю якості на виробництві.

• Це не є несправністю — вода не 
шкодить машині.

Машина переходить у 
режим очікування після 
запуску програми або в 
разі, якщо не надходить 
вода.

Водогінний кран закритий. • Відкрийте крани.
Перегин шланга подачі води. • Вирівняйте шланг.

Фільтр патрубка подачі води забитий. • Очистіть фільтр.
Відчинені дверцята завантаження. • Зачиніть дверцята.
Можливо, під’єднання води є несправним 
або відключено подачу води (якщо 
відключено подачу води, блимає світлодіод 
прання або полоскання).

• Перевірте під’єднання води. Якщо 
відключено подачу води, після 
її відновлення натисніть кнопку 
«Запуск/пауза» для виходу з режиму 
очікування та повернення до роботи.

Машина не зливає воду. Зливний шланг засмічений чи 
перекручений.

• Прочистіть або вирівняйте шланг.

Фільтр насоса забитий. •  Очистіть фільтр насоса.
Машина значно вібрує або 
шумить.

Можливо, не відрегульоване стійке 
положення машини.

• Вирівняйте машину за допомогою 
регульованих ніжок.

Можливо, до фільтра насоса потрапила 
тверда речовина.

• Очистіть фільтр насоса.

Можливо, не зняті транспортувальні 
запобіжні болти.

• Зніміть запобіжні транспортувальні 
болти.

Можливо, кількість білизни в машині 
занадто мала.

• Завантажте в машину більшу 
кількість білизни.

Можливо, машина перевантажена 
білизною.

•  Вийміть з машини частину 
білизни або рівномірно розподіліть 
завантажену білизну вручну.

Можливо, машина стоїть впритул до 
твердого предмету.

• Переконайтеся, що машина не стоїть 
на жодному предметі.

Протікання води під 
днищем машини.

Зливний шланг засмічений чи 
перекручений.

• Прочистіть або вирівняйте шланг.

Фільтр насоса забитий. • Очистіть фільтр насоса.

Машина зупинилася 
невдовзі після запуску 
програми.

Можливо, машина тимчасово зупинилася 
через падіння напруги в мережі 
електроживлення.

• Вона продовжить роботу після 
відновлення нормального рівня 
напруги.

Машина одразу зливає 
воду, яку набирає.

Зливний шланг розташований занизько. • Приєднайте зливний шланг, як 
описано в посібнику з експлуатації.

Під час прання води в 
машині не видно.

Ззовні машини рівень води не видно. • Це цілком нормально.

Неможливо відчинити 
дверцята завантаження.

Дверцята заблоковані, бо в машині ще є 
вода.

• Злийте воду, запустивши програму 
зливання води або віджимання.

Машина підігріває воду чи виконує 
віджимання.

•  Зачекайте до завершення програми.

Увімкнено блокування від дітей. 
Блокування дверцят вимкнеться через 
кілька хвилин після завершення програми. 

• Зачекайте кілька хвилин, доки замок 
дверцят буде розблокований.

Дверцята для завантаження можуть не 
відчинятися через діючий на них тиск.

• Візьміться за ручку та потягніть 
дверцята для завантаження від себе 
та до себе, щоб розблокувати та 
відкрити їх.
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Проблема Причина Вирішення проблеми
Прання триває довше, ніж 
вказано в посібнику.(*)

Низький тиск води. • Машина потребує більше часу, щоб 
набрати достатню кількість води 
для якісного прання. Відповідно 
тривалість прання подовжується.

Низька напруга в електромережі. • За низької напруги в електромережі 
тривалість прання подовжується, щоб 
забезпечити потрібну якість прання.

Низька температура води у водогоні. • У холодну пору року підігрівання 
води потребує більше часу. Крім 
того, тривалість роботи може 
подовжуватись для запобігання 
неякісному пранню.

Збільшилася кількість циклів полоскання і 
(або) кількість води, використовуваної для 
полоскання.

• Кількість води збільшується для 
покращення результатів полоскання, 
і за необхідності виконується 
додатковий цикл полоскання. 

Можливо, через завелику кількість 
прального засобу утворилося надто багато 
піни, та увімкнулася автоматична система 
контролю піноутворення.

•  Використовуйте рекомендовану 
кількість прального засобу.

Машина не відраховує час 
програми. (у моделях з 
дисплеєм) (*)

Таймер може зупинитися під час набору 
води. 

• Індикатор таймера не почне 
зворотний відлік, доки машина 
не набере достатню кількість 
води. Машина очікуватиме, доки 
набереться достатня кількість води 
для якісного прання. Після цього 
зворотний відлік на індикаторі 
таймера відновиться.

Таймер може зупинитися під час циклу 
нагрівання води. 

• Індикатор таймера не почне 
зворотний відлік, доки машина не 
досягне обраної температури.

Таймер може зупинитися під час циклу 
віджимання. 

• Можливо, увімкнулася автоматична 
система контролю балансування 
через нерівномірний розподіл 
завантаженої білизни в барабані.

Машина не відраховує час 
програми. (*)

Можливо, білизна в барабані розподілена 
нерівномірно.

• Можливо, увімкнулася автоматична 
система контролю балансування 
через нерівномірний розподіл 
завантаженої білизни в барабані.

Машина не перемикається 
на цикл віджимання. (*)

Можливо, білизна в барабані розподілена 
нерівномірно.

• Можливо, увімкнулася автоматична 
система контролю балансування 
через нерівномірний розподіл 
завантаженої білизни в барабані.

Машина не виконуватиме віджимання, 
якщо вода не злита повністю.

• Перевірте фільтр і зливний шланг.

Можливо, через завелику кількість 
прального засобу утворилося надто багато 
піни, та увімкнулася автоматична система 
контролю піноутворення.

•  Використовуйте рекомендовану 
кількість прального засобу.

Низька якість прання: 
Білизна набуває сірого 
відтінку. (**)

Протягом тривалого часу 
використовувалася недостатня кількість 
прального засобу.

• Використовуйте рекомендовану дозу 
прального засобу відповідно до рівня 
жорсткості води та типу білизни.

Протягом тривалого часу прання 
виконувалося при низькій температурі. 

• Обирайте температуру прання 
відповідно до типу білизни.

Використовується недостатня кількість 
прального засобу для прання в жорсткій 
воді.

• Під час прання в жорсткій воді з 
недостатньою кількістю прального 
засобу бруд осідає на тканині, і 
білизна з часом набуває сірого 
відтінку. Позбутися такого 
сірого кольору досить складно. 
Використовуйте рекомендовану дозу 
прального засобу відповідно до рівня 
жорсткості води та типу білизни.

Завантажено забагато прального засобу. • Використовуйте рекомендовану дозу 
прального засобу відповідно до рівня 
жорсткості води та типу білизни.
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Проблема Причина Вирішення проблеми
Низька якість прання: 
Плями залишаються, 
білизна не відбілюється. 
(**)

Додано недостатню кількість прального 
засобу.

• Використовуйте рекомендовану дозу 
прального засобу відповідно до рівня 
жорсткості води та типу білизни.

Додано забагато прального засобу. • Не завантажуйте машину понад 
міру. Використовуйте дані, 
вказані в «Таблиці програм і 
енергоспоживання».

Неправильний вибір програми та 
температури прання. 

• Обирайте програму та температуру 
прання відповідно до типу білизни.

Застосовано невідповідний тип прального 
засобу.

• Використовуйте високоякісні пральні 
засоби, призначені для пральних 
машині.

Завантажено забагато прального засобу. • Завантажуйте пральний засіб у 
відповідне відділення. Не змішуйте 
пральний засіб з відбілювачем.

Низька якість прання: На 
білизні з’явилися масні 
плями. (**)

Не здійснюється регулярне чищення 
барабана.

• Очищуйте барабан регулярно Аби 
дізнатися як це можна зробити, див. 
розділ 4.4.2.

Низька якість прання: 
Білизна неприємно пахне. 
(**)

Внаслідок постійного прання при низькій 
температурі або з використанням коротких 
програм у барабані накопичується шар 
бактерій з неприємним запахом.

• Після прання залишайте контейнер 
для пральних засобів і дверцята 
завантаження трохи прочиненими. 
У такому разі всередині машини 
не зможе утворюватися вологе 
середовище, сприятливе для 
бактерій.

Кольорова білизна линяє. 
(**)

Додано забагато прального засобу. • Не завантажуйте машину понад міру.
Використовуваний пральний засіб вологий. •  Зберігайте пральні засоби в закритій 

тарі в сухому прохолодному місці.
Обрано зависоку температуру. • Обирайте програму та температуру 

прання відповідно до типу та ступеня 
забруднення білизни.

Машина погано ополіскує 
білизну.

Непідходяща кількість, марка або умови 
зберігання використовуваного прального 
засобу.

• Використовуйте пральні засоби для 
пральних машин, призначені для 
даного типу білизни. Зберігайте 
пральні засоби в закритій тарі в 
сухому прохолодному місці.

Пральний засіб доданий не в те 
відділення.

• Якщо покласти пральний засіб 
у відділення для попереднього 
прання, коли цикл попереднього 
прання не застосовується, машина 
може використати цей засіб під час 
полоскання або обробки білизни 
кондиціонером. Завантажуйте 
пральний засіб у відповідне 
відділення.

Фільтр насоса забитий. • Перевірте фільтр.
Зливний шланг перетиснутий. • Перевірте зливний шланг.

Після прання білизна 
стала жорсткою. (**)

Додано недостатню кількість прального 
засобу.

• Внаслідок прання в жорсткій воді з 
недостатньою кількістю прального 
засобу білизна з часом може стати 
жорсткою. Використовуйте потрібну 
кількість прального засобу відповідно 
до рівня жорсткості води.

Пральний засіб доданий не в те 
відділення.

• Якщо покласти пральний засіб 
у відділення для попереднього 
прання, коли цикл попереднього 
прання не застосовується, машина 
може використати цей засіб під час 
полоскання або обробки білизни 
кондиціонером. Завантажуйте 
пральний засіб у відповідне 
відділення.

Можливо, пральний засіб змішаний з 
кондиціонером.

• Кондиціонер не слід змішувати 
з пральним засобом. Промийте 
контейнер для пральних засобів 
гарячою водою та очистіть його.
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Проблема Причина Вирішення проблеми
Білизна не пахне 
кондиціонером. (**)

Пральний засіб доданий не в те 
відділення.

• Якщо покласти пральний засіб 
у відділення для попереднього 
прання, коли цикл попереднього 
прання не застосовується, машина 
може використати цей засіб під час 
полоскання або обробки білизни 
кондиціонером. Промийте контейнер 
для пральних засобів гарячою водою 
та очистіть його. Завантажуйте 
пральний засіб у відповідне 
відділення.

Можливо, пральний засіб змішаний з 
кондиціонером.

• Кондиціонер не слід змішувати 
з пральним засобом. Промийте 
контейнер для пральних засобів 
гарячою водою та очистіть його.

Залишки прального засобу 
у висувному контейнері. 
(**)

Пральний засіб завантажений у вологий 
контейнер.

• Перед завантаженням прального 
засобу висувний контейнер слід 
просушити.

Пральний засіб вологий. • Зберігайте пральні засоби в закритій 
тарі в сухому прохолодному місці.

Низький тиск води. • Перевірте тиск води.
Пральний засіб у відділенні основного 
прання зволожився під час набору води 
для циклу попереднього прання. Отвори 
відділення для пральних засобів закриті.

• Перевірте отвори та очистіть їх у разі 
засмічення.

Клапани контейнера для пральних засобів 
несправні.

• Зверніться до фірмового сервісного 
центру.

Можливо, пральний засіб змішаний з 
кондиціонером.

• Кондиціонер не слід змішувати 
з пральним засобом. Промийте 
контейнер для пральних засобів 
гарячою водою та очистіть його.

Не здійснюється регулярне чищення 
барабана.

• Очищуйте барабан регулярно Аби 
дізнатися як це можна зробити, див. 
розділ 4.4.2.

У машині утворюється 
забагато піни. (**)

Використовувані пральні засоби не 
підходять для пральних машин.

• Використовуйте пральні засоби, 
призначені для пральних машин.

Завелика кількість прального засобу. • Використовуйте рекомендовану 
кількість прального засобу.

Пральний засіб зберігався у невідповідних 
умовах.

• Зберігайте пральні засоби в закритій 
тарі в сухому прохолодному місці.

Під час прання деяких тканин із сітчастою 
структурою, наприклад, тюлевих штор, 
утворюється багато піни.

• Для виробів такого типу 
використовуйте меншу кількість 
прального засобу.

Пральний засіб доданий не в те 
відділення.

• Завантажуйте пральний засіб у 
відповідне відділення.

Кондиціонер використовується завчасно. • Можливо, причиною є несправність 
клапанів або контейнера для 
пральних засобів. Зверніться до 
фірмового сервісного центру.

З висувного контейнера 
для пральних засобів 
виходить піна.

Завантажено забагато прального засобу. • Змішайте 1 столову ложку 
кондиціонера і 0,5 літра води 
та налийте суміш до відділення 
для основного прання висувного 
контейнера для пральних засобів.

• Використовуйте пральні засоби 
відповідно до програм прання з 
урахуванням норм завантаження 
білизни (див. «Таблицю програм 
і енергоспоживання»). В разі 
використання додаткових засобів, 
таких як плямовивідники, відбілювачі 
тощо, слід зменшити кількість 
прального засобу.
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Проблема Причина Вирішення проблеми
Після закінчення програми 
білизна залишається 
мокрою. (*)

Можливо, через завелику кількість 
прального засобу утворилося надто багато 
піни, та увімкнулася автоматична система 
контролю піноутворення.

• Використовуйте рекомендовану 
кількість прального засобу.

(*) Якщо білизна в барабані розподілена нерівномірно, машина не перейде до віджимання, щоб 
не пошкодити механізм і внутрішнє середовище. Білизну слід перерозподілити і знову запустити 
віджимання.
(**) Не здійснюється регулярне чищення барабана. Очищуйте барабан регулярно (див. 4.4.2

A
УВАГА! Якщо ви не можете усунути проблему, незважаючи на виконання 
інструкцій, наведених у цьому розділі, зверніться до продавця або представника 
авторизованої сервісної служби. Не намагайтеся самостійно відремонтувати 
несправний прилад.

ВіджиманняПопереднє 
прання

Нічний режимШвидке 
прання+

Додаткове 
полоскання

ТемператураЗахист від 
зминання

Без 
віджимання

Прання 
холодною 

водою

Злив
Насос

Злив
Насос

Відкладене 
прання

Видалення шерсті 
домашніх тварин

Швидке 
прання+

Пара Видалення 
шерсті домашніх 

тварин

Прання 
холодною 

водою
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