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Instalacja

! Należy zachować niniejszą książeczkę, aby 
móc z niej skorzystać w każdej chwili. W pr-
zypadku sprzedaży, odstąpienia lub przenie-
sienia pralki w inne miejsce należy zadbać o 
przekazanie instrukcji wraz z maszyną, aby 
nowy właściciel mógł zapoznać się z działaniem 
urządzenia i z dotyczącymi go ostrzeżeniami.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi: 
zawiera ona ważne informacje dotyczące 
instalacji oraz właściwego i bezpiecznego 
użytkowania pralki.

Rozpakowanie i wypoziomowanie
Rozpakowanie
1. Rozpakować pralkę.
2. Sprawdzić, czy nie doznała ona uszkodzeń 
w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia 
uszkodzeń nie podłączać jej i skontaktować się 
ze sprzedawcą.

3. Odkręcić 4 śruby 
z a b e z p i e c z a j ą c e 
maszynę  na  czas 
transportu oraz zdjąć 
gumowy element z 
podkładką, znajdujący 
się w tylnej części pral-
ki (patrz rysunek).

4. Zatkać otwory przy pomocy plastikowych 
zaślepek, znajdujących się w wyposażeniu 
maszyny.
5. Zachować wszystkie części: w razie 
konieczności przewiezienia pralki w inne miej-
sce, powinny one zostać ponownie zamonto-
wane.
! Części opakowania nie są zabawkami dla 
dzieci.

Poziomowanie
1. Ustawić pralkę na płaskiej i twardej podłodze, 
nie opierając jej o ściany, meble itp.

2. Jeśli podłoga nie 
jest idealnie pozioma, 
należy skompensować 
n i e r ó w n o ś c i , 
o d k r ę c a j ą c  l u b 
dokręcając przednie 
nóżki (patrz rysunek); 
kąt nachylenia, zmier-
zony na górnym bla-
cie pralki nie powinien 
przekraczać 2°.

Staranne wypoziomowanie pralki zapewnia 
jej stabilność i zapobiega wibracjom, hałasowi 
oraz przesuwaniu się maszyny w czasie pracy. 
W razie ustawienia na dywanie lub wykładzinie 
dywanowej należy tak wyregulować nóżki, 
aby pod pralką pozostawała wolna przestrzeń 
niezbędna dla wentylacji.

Podłączenia hydrauliczne i elektry-
czne 
Podłączenie przewodu doprowadzającego 
wodę

1. Podłączyć przewód 
z a s i l a j ą c y  p o p r -
zez przykręcenie do 
zaworu wody zimnej z 
końcówką gwintowaną 
¾ gas (patrz rysunek).
Przed podłączeniem 
spuszczać wodę do 
momentu, aż stanie 
się ona całkowicie pr-
zezroczysta.

2 .  Pod łączyć  do 
maszyny przewód 
d o p r o w a d z a j ą c y 
wodę, przykręcając 
go do odpowiedniego 
otworu dopływowego, 
znajdującego się w 
tylnej części pralki, z 
prawej strony u góry 
(patrz rysunek).

3. Zwrócić uwagę, aby na przewodzie nie było 
zagięć ani zwężeń.

! Ciśnienie wody w kurku powinno mieścić się 
w przedziale podanym w tabeli Danych tech-
nicznych (patrz strona obok).

! Jeśli długość przewodu doprowadzającego 
wodę jest niewystarczająca, należy zwrócić się 
do specjalistycznego sklepu lub do autoryzo-
wanego technika.

! Nigdy nie instalować już używanych przewo-
dów.

! Stosować przewody znajdujące się w 
wyposażeniu maszyny.
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65 - 100 cm

Podłączenie przewodu odpływowego
 

Podłączyć przewód 
o d p ł y w o w y,  n i e 
zginając go, do rury 
ściekowej lub do ot-
woru odpływowego w 
ścianie, które powin-
ny znajdować się na 
wysokości od 65 do 
100 cm od podłogi; 

ewentualnie oprzeć go 
na brzegu zlewu lub 
wanny, przymocowując 
do kranu prowad-
nik, znajdujący się w 
wyposażeniu (patrz ry-
sunek). Wolny koniec pr-
zewodu odpływowego 
nie powinien być zanur-
zony w wodzie.

!  Odradza się stosowanie przewodów 
przedłużających; jeśli to konieczne, przewód 
przedłużający powinien mieć taką samą 
średnicę jak oryginalny, a jego długość nie 
może przekraczać 150 cm.

Podłączenie elektryczne

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektry-
cznego należy się upewnić, czy: 
• gniazdko posiada uziemienie i jest zgodne z 

obowiązującymi przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać maksymal-

ne obciążenie mocy maszyny, wskazane w 
tabeli Danych technicznych (patrz obok);

• napięcie zasilania mieści się w wartościach 
wskazanych w tabeli Danych technicznych 
(patrz obok);

• gniazdko pasuje do wtyczki pralki. W przeciwnym 
razie należy wymienić gniazdko lub wtyczkę.

! Nie należy instalować pralki na otwartym 
powietrzu, nawet w osłoniętym miejscu, gdyż 
wystawienie urządzenia na działanie deszczu 
i burz jest bardzo niebezpieczne.
! Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektryczne 
powinno być łatwo dostępne.
! Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników.
! Przewód nie powinien być pozginany ani 
przygnieciony.
! Przewód zasilania elektrycznego może być wymie-
niany wyłącznie przez autoryzowanych techników.

Uwaga! Producent nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności w przypadku nieprzestrze-
gania powyższych zasad.

Pierwszy cykl prania
Po zainstalowaniu pralki, przed przystąpieniem 
do jej użytkowania, należy wykonać jeden cykl 
prania ze środkiem piorącym, ale bez wsadu, 
nastawiając program 1. 

Dane techniczne
Model CAWD 129

Wymiary
szerokość cm 59,5
wysokość cm 81,5
głêbokość cm 54,5

Pojemność od 1 do 7 kg dla prania
od 1 do 5 kg dla suszenia

Dane prądu 
elektrycznego

dane techniczne  umie-
szczone są na tabliczce 
na maszynie

Dane sieci 
wodociągowej

Maksymalne ciśnienie 
1 MPa (10 barów)
ciśnienie minimalne 
0,05 MPa (0,5 barów) 
pojemność bębna 52 litrów

Szybkość 
wirowania

do 1200 obrotów na 
minutę

Programy 
kontrolne 
zgodnie z pr-
zepisami EN 
50229

pranie: program 6; tempe-
ratura 60°C; wykonane przy 
7 kg załadowanej bielizny.
suszenie: suszenie mniejs-
zego ładunku bielizny należy 
przeprowadzać wybierając 
poziom suszenia „ ”, 
ładunek powinien składać 
się z 2 prześcieradeł, 1 
poszewek i 1 ręczników; 
suszenie pozostałej 
części ładunku należy 
przeprowadzać wybierając 
poziom suszenia „ ”.
Urządzenie to zostało wy-
produkowane zgodnie z 
następującymi przepisami 
EWG:
- 2004/108/CE (o 
Kompatybilności Elektro-
magnetycznej) 
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (o Niskim Napięciu)

Pogłoski
(dB(A) re 1 pW

Pranie: 66
Odwirowanie: 76
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Zakładanie drewnianego panelu na drzwi i 
umieszczenie urządzenia w meblu:
Jeśli po zamontowaniu panelu drewnianego 
pojawi się konieczność wysłania urządzenia 
w miejsce ostatecznej instalacji, zalecamy 
pozostawienie go w oryginalnym opakowaniu. 
W tym właśnie celu opakowanie jest wykonane 
w sposób umożliwiający montaż drewnianego 
panelu na urządzeniu bez potrzeby całkowitego 
rozpakowania urządzenia (zob. rysunki poniżej). 
Grubość panelu drewnianego zakrywającego 
front urządzenia nie może być mniejsza niż 
18 mm; panel można umieścić na zawiasach 
zarówno z prawej, jak i lewej strony. Ze względów 
praktycznych, zalecamy zachowanie tego 
samego kierunku otwierania co w przypadku 
okrągłych drzwiczek i zainstalowanie zawiasów 
po lewej stronie.

A B

C D

E
Tur  seite

Akcesoria do montażu drzwiczek (Rys. 
1-2-3-4-5).

Rys. 1

2 zawiasy

1 magnes 1 płytka do magnesu

1 kołek gumowy

2 zaczepy zawiasu

4 przekładki

Rys. 2

Rys. 3 Rys. 4

Rys. 5 Rys. 4/B

- 6 wkrętów samogwintujących l = 13 mm “typu A”.
- 2 śruby metryczne z łbem wpuszczanym l = 
25 mm “typu B”; do przymocowania do mebla 
płytki do magnesu.
- 4 śruby metryczne l = 15 mm “typu C”; do 
zamontowania na meblu zaczepów zawiasu.
- 4 śruby metryczne l = 7 mm “typu D”; do 
montażu zawiasów na zaczepach.

Montaż elementów na froncie urządzenia.
- Zamontować zaczepy zawiasów na froncie 
urządzenia, tak aby otwór wskazany strzałką na 
rys. 1 umieszczony był w kierunku do wewnątrz, 
i podkładając przekładkę (rys. 4/B); do montażu 
użyć śrub typu C.
- Zamontować płytkę do magnesu po przeciwnej 
stronie w górze, podkładając dwie przekładki 
(rys. 4/B) i przy użyciu dwóch śrub typu B.
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Użycie szablonu do wiercenia otworów.
- Aby określić położenie otworów po lewej 
stronie panelu, należy ustawić szablon równo z 
górnym i lewym bokiem panelu, biorąc za punkt 
odniesienia linie nakreślone na krańcach.
- Aby określić położenie otworów po prawej 
stronie panelu, należy ustawić szablon równo z 
górnym i prawym bokiem panelu.
- Przy użyciu frezu o odpowiednich wymiarach należy 
wykonać cztery gniazda, w których umieszczone 
zostaną dwa zawiasy, kołek gumowy i magnes.
Montaż elementów na panelu drewnianym 
(drzwiczki).
- Wprowadzić zawiasy w przygotowane gniazda 
(ruchoma część zawiasu musi znajdować 
się w kierunku zewnętrznej strony panelu) i 
zamocować je 4 śrubami typu A.
- Wprowadzić magnes w górne gniazdo po 
stronie przeciwnej do zawiasów i zamocować 
go przy użyciu 2 śrub typu B.
- Wprowadzić gumowy kołek w dolne gniazdo. 
Panel jest teraz gotowy do zamontowania go 
na urządzeniu.
Montaż panelu na urządzeniu.
Wprowadzić wypustkę zawiasu, wskazaną 
strzałką na rys. 2 w gniazdo zaczepu zawiasu, 
docisnąć panel do frontu urządzenia i zamocować 
oba zawiasy dwoma śrubami typu D.
Mocowanie prowadnicy cokołu.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane na skraju 
zabudowy kuchennej, należy zamontować jedną 
lub obie prowadnice cokołu w sposób wskazany 
na rys. 8, regulując ich głębokość w zależności 
od położenia cokołu i, w razie konieczności, 
przymocowując do nich cokół (rys. 9). W celu 
zamontowania prowadnicy cokołu, należy (rys. 
8): Przymocować kątownik montażowy P śrubą 
R, wsunąć prowadnicę cokołu Q w odpowiedni 
otwór i, po umieszczeniu jej w żądanym miejscu, 
przymocować ją do kątownika P śrubą R.
Umieszczenie urządzenia w meblu.
- Wepchnąć urządzenie w otwór, ustawiając je 
równo z pozostałymi meblami (rys. 6).
- Przy użyciu nóżek regulacyjnych ustawić 
żądaną wysokość urządzenia.
- Aby wyregulować położenie panelu w pionie 
i w poziomie, należy użyć śrub C i D w sposób 
pokazany na rys. 7.
Ważne: zamknąć dolną część frontu urządzenia 
cokołem równo z podłogą.

Rys. 8 Rys. 9

Akcesoria na wyposażeniu do regulacji 
wysokości.

W pokrywie ze styropianu 
(rys. 10) znajdują się:
2 poprzeczki(G); 1 listwa (M)
wewnątrz koszyczka 
znajdują się:
4 nóżki dodatkowe (H)
4 śruby (I)
4 śruby (R)
4 nakrętki (L)
2 prowadnice cokołu (Q)

Regulacja wysokości urządzenia.
Wysokość maszyny można regulować (od 
815 mm do 835 mm) przy użyciu 4 nóżek.
Jeśli pragnie się osiągnąć wysokość większą 
niż wskazana powyżej, uzyskując do 870 mm, 
należy użyć następujących akcesoriów:
2 poprzeczek (G); 4 nóżek (H); 4 śrub (I); 4 
nakrętek (L), postępując w przedstawiony 
sposób (rys. 11):
zdjąć 4 oryginalne nóżki, umieścić poprzeczkę 
G w przedniej części urządzenia, przymocować 
ją śrubami I (przykręcając je w miejscach, gdzie 
wcześniej zamontowane były oryginalne nóżki), 
a następnie założyć nowe nóżki H. Czynność tę 
należy powtórzyć dla tylnej części urządzenia. 
Regulując wysokość nóżek H można teraz 
obniżyć lub unieść urządzenie na wysokość od 
835 mm do 870 mm. Po osiągnięciu żądanej 
wysokości, należy zablokować nakrętki L na 
poprzeczce G.
W celu wyregulowania wysokości urządzenia w 
przedziale od 870 mm do 900 mm, należy zamontować 
listwę M, regulując nóżki H, tak aby osiągnąć żądaną 
wysokość. W celu założenia listwy, należy:
poluzować trzy śruby N umieszczone w 
przedniej części pokrywy Top, założyć listwę M 
w sposób przedstawiony na rys. 12, następnie 
zablokować śruby N. 
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Utrzymanie i konserwacja 

Wyłączenie wody i prądu 
elektrycznego
• Zamknąć kurek dopływu wody po każdym 

praniu. Zmniejsza się w ten sposób 
zużycie instalacji hydraulicznej pralki oraz 
niebezpieczeństwo przecieków.

• Wy jąć  w tyczkę  z  kon tak tu  p rzed 
przystąpieniem do czyszczenia pralki oraz 
czynności konserwacyjnych.

Czyszczenie pralki
Obudowę zewnętrzną i gumowe części 
pralki należy myć wilgotną ściereczką 
zmoczoną w wodzie z mydłem. Nie stosować 
rozpuszczalników ani ostrych i ściernych 
środków czyszczących.

Czyszczenie szufladki na środki 
piorące

Wysunąć szufladkę, 
unosząc ją lekko ku 
górze i wyciągając 
na zewnątrz (zobacz 
rysunek).
Wyp łukać  ją  pod 
b i e ż ą c ą  w o d ą . 
Czynność tę należy 
powtarzać stosunkowo 
często.

Czyszczenie drzwiczek i bębna
• Należy zawsze pozostawiać uchylone 

drzwiczki pralki, aby zapobiec tworzeniu się 
przykrych zapachów.

Czyszczenie pompy
Pralka wyposażona jest w pompę 
samooczyszczającą, która nie wymaga 
zabiegów konserwacyjnych. Może się jednak 
zdarzyć, że małe przedmioty (monety, guziki) 
wpadną do przedsionka ochronnego pompy, 
znajdującego się w jej dolnej części.
 
! Upewnić się, by cykl prania był 
zakończony i by wtyczka była wyjęta z 
gniazdka.

Aby dostać się do przedsionka pompy:

1. o d k r ę c i ć 
p r z y k r y w k ę , 
o b r a c a j ą c  j ą  w 
kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek 
z e g a r a  ( z o b a c z 
rysunek): fakt, że 
wyp łyn ie  t rochę 
wody, jest zjawiskiem 
normalnym;

2. dokładnie wyczyścić wnętrze;
3. ponownie przykręcić przykrywkę;

Kontrola rury doprowadzania wody
Przynajmniej raz do roku należy 
skontrolować rurę doprowadzania wody. 
Jeśli  widoczne są na niej rysy i pęknięcia, 
należy ją wymienić: w trakcie prania duże 
ciśnienie może bowiem spowodować jej 
nagłe rozerwanie się.

! Nigdy nie instalować rur używanych.

1

2
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Zalecenia i środki 
ostrożności
! Pralka została zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie 
z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Niniej-
sze ostrzeżenia zostały tu zamieszczone ze względów 
bezpieczeństwa i należy je uważnie przeczytać.

Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać 

dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o 
ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
zmysłowych bądź umysłowych, jak również 
osoby nieposiadające doświadczenia lub 
znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one 
pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały 
pouczone na temat bezpiecznego sposobu 
użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę 
ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie 
powinny bawić się urządzeniem. Prace 
związane z czyszczeniem i konserwacją nie 
mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie 
są one nadzorowane.

 – Nie suszyć ubrań niewypranych.
 – Odzież, która została zabrudzona takimi substancjami, jak 

olej jadalny, aceton, alkohol, benzyna, kerosen, odplamiac-
ze, terpentyna, woski i środki usuwające wosk, powinna 
przed rozpoczęciem suszenia zostać wyprana w gorącej 
wodzie z dużą ilością detergentów.

 – Zabronione jest suszenie w suszarce takich rzeczy, jak 
guma piankowa (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, 
materiały wodoodporne, ubrania podgumowane oraz ubra-
nia i poduszki z wkładkami z gumy piankowej.

 – Środki zmiękczające tkaniny i podobne produkty należy 
stosować zgodnie z instrukcjami producenta.

 – Końcowa część cyklu suszenia jest przeprowadzana bez 
ogrzewania (cykl chłodzenia), co gwarantuje, że suszone 
ubrania nie ulegną zniszczeniu.

 UWAGA: Nie należy wyłączać suszarki przed zakończeniem 
programu suszenia. Jeśli do tego dojdzie, należy szybko wyjąć 
wszystkie ubrania i rozwiesić je, tak aby mogły szybko się ochłodzić.

• Urządzenie to zostało zaprojektowane wyłącznie do 
użytkowania w warunkach domowych.

• Nie dotykać pralki, stojąc przy niej boso lub mając mokre 
lub wilgotne ręce albo stopy.

• Nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel, lecz 
trzymając za wtyczkę. 

• W trakcie pracy maszyny nie otwierać szufladki na środki 
piorące.

• Nie dotykać odprowadzanej wody, gdyż może ona 
osiągać wysokie temperatury. 

• W żadnym wypadku nie otwierać okrągłych drzwiczek pralki na 
siłę: grozi to uszkodzeniem mechanizmu zabezpieczającego 
drzwiczki przed przypadkowym otwarciem.

• W razie wystąpienia usterki nie należy w żadnym wypad-
ku próbować dostać się do wewnętrznych części pralki z 
zamiarem samodzielnego dokonania naprawy.

• Zawsze uważać, aby dzieci nie zbliżały się do pracującej pralki.
• W czasie prania okrągłe drzwiczki pralki nagrzewają się.
• Jeśli trzeba przenieść pralkę w inne miejsce, należy to 

robić bardzo ostrożnie, w dwie lub trzy osoby. Nigdy 
nie przenosić pralki samodzielnie, gdyż jest ona bardzo 
ciężka.

• Przed włożeniem bielizny sprawdzić, czy bęben jest pusty.

Utylizacja
• Utylizacja opakowania: stosować się do lokalnych pr-

zepisów, dzięki temu opakowanie będzie mogło zostać 
ponownie wykorzystane.

• Europejska Dyrektywa 2002/96/CE dotycząca Zużytych 
Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeń zakłada zakaz 
pozbywania się starych urządzeń domowego użytku 
jako nieposortowanych śmieci komunalnych. Zużyte 
urządzenia muszą być osobno zbierane i sortowane w 
celu zoptymalizowania odzyskania oraz ponownego pr-
zetworzenia pewnych komponentów i materiałów. 

 Pozwala to ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i 
pozytywnie wpływa na ludzkie zdrowie. Przekreślony 
symbol „kosza” umieszczony na produkcie przypomina 
klientowi o obowiązku specjalnego sortowania. Konsu-
menci powinni kontaktować się z władzami lokalnymi lub 
sprzedawcą w celu uzyskania informacji dotyczących 
postępowania z ich zużytymi urządzeniami gospodarstwa 
domowego.

Ręczne otwieranie okrągłych drzwiczek
Jeśli z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej 
nie jest możliwe otwarcie okrągłych drzwiczek, w celu 
wyjęcia i rozwieszenia prania należy wykonać następujące 
czynności:

1. wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego

2. sprawdzić, czy poziom wody wewnątrz maszyny znajduje 
się poniżej poziomu otwarcia drzwiczek; w przeciwnym 
wypadku usunąć nadmiar wody przez przewód odpływowy, 
zbierając ją do wiaderka w sposób wskazany na rysunku.

3. pociągnąć na zewnątrz klapkę wskazaną na rysunku, 
aż do wyzwolenia się z zacisku plastikowego zaczepu; 
następnie pociągnąć go w dół i równocześnie otworzyć 
drzwiczki. 
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Szufladka na środki piorące: do dozowania środków 
piorących i dodatków (patrz „Środki piorące i bielizna”).
Wewnątrz szufladki na środki piorące znajduje się pulpit, 
na którym w każdej chwili można odczytać skrótowy 
schemat programów. 

Przycisk ON/OFF: do włączania i wyłączania pralki.

Pokrętło PROGRAMÓW: do ustawiania programów.  W 
czasie trwania programu pokrętło pozostaje nieruchome.

Przyciski z kontrolkami FUNKCJI: do wyboru dostępnych 
funkcji. Kontrolka wybranej funkcji pozostaje zaświecona.

Pokrętło SUSZENIE: aby ustawić żądane suszenie (pa-
trz “Personalizacja”).

Pokrętło TEMPERATURY: do regulacji temperatury 
prania lub do nastawienia prania w zimnej wodzie (patrz 
„Personalizacja”).

Kontrolki STANU ZAAWANSOWANIA CYKLU/
OPÓŹNIENIA STARTU: umożliwiają kontrolę stanu zaa-
wansowania programu prania.
Zapalona kontrolka wskazuje bieżącą fazę. 
Jeśli nastawiona została funkcja „Opóźnienie” startu”, 
kontrolki wskażą czas pozostający do uruchomienia się 
programu (patrz strona obok).

Kontrolka BLOKADY OKRĄGŁYCH DRZWICZEK: 
pozwala sprawdzić czy możliwe jest otwarcie okrągłych 
drzwiczek (patrz strona obok).

Przycisk z kontrolką START/PAUSE: do uruchamiania 
programów lub ich chwilowego przerywania. 
N.B.: aby przerwać wykonywane pranie, należy nacisnąć 
ten przycisk, jego kontrolka zacznie pulsować na 
pomarańczowo, natomiast kontrolka bieżącej fazy będzie 
świecić ciągłym światłem.  Jeśli kontrolka BLOKADY 
OKRĄGŁYCH DRZWICZEK  jest wyłączona, można 
otworzyć drzwiczki pralki.
W celu ponownego uruchomienia prania od momen-
tu, w którym zostało ono przerwane, należy ponownie 
nacisnąć ten przycisk.

Funkcja stand by
Pralka ta, w myśl nowych norm europejskich związanych 
z oszczędnością elektryczną, posiada system auto 
wyłączenia (stand by), który włącza się po 30 minutach 
nie użytkowania. Ponownie lekko wcisnąć przycisk ON/
OFF i poczekać, aż pralka ponownie włączy się. 
Zużycie w trybie wyłączenia: 0,5 W 
Zużycie w trybie czuwania: 0,5 W

Opis pralki i uruchamianie 
programu

Pokrętło 
TEMPERATURY

Szufladka na środki piorące

Kontrolki STANU 
ZAAWANSOWANIA CYKLU/
OPÓŹNIENIA STARTU

Przyciski z 
kontrolkami 
FUNKCJI

Przycisk ON/OFF

Kontrolka 
BLOKADY  
OKRĄGŁYCH  
DRZWICZEK

Przycisk z 
kontrolką 
START/PAUSE

Panel sterowania

Pokrętło 
PROGRAMÓW

Pokrętło 
SUSZENIE
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Kontrolki dostarczają ważnych informacji.
Oto co sygnalizują:

Opóźnienie startu
Jeśli została włączona funkcja „Opóźnienie” startu” (patrz 
„Personalizacja”), po uruchomieniu programu zacznie 
pulsować kontrolka wybranegoopóźnienia:

Stopniowo wskazywany będzie, poprzez pulsowanie 
odpowiedniej kontrolki, czas pozostający do rozpoczęcia 
cyklu prania.

Po upływie wybranego czasu opóźnienia pulsująca 
kontrolka zgaśnie i rozpocznie się zaprogramowany cykl 
prania.

Kontrolki bieżącej fazy prania:
Po wybraniu i uruchomieniu żądanego cyklu prania kon-
trolki będą się kolejno zapalać, wskazując stan zaawan-
sowania programu:

Uwaga:
w fazie „Wydalanie wody” zapali się kontrolka 
odpowiadająca fazie „Wirowanie”.

Przyciski funkcyjne i ich kontrolki
Po dokonaniu wyboru funkcji jej kontrolka zaświeci się. 
W przypadku wyboru funkcji niezgodnej z ustawionym 
programem jej kontrolka zacznie pulsować i funkcja nie 
włączy się.
Jeśli ustawiona funkcja będzie sprzeczna z inną, wybraną 
wcześniej, uwzględniony zostanie tylko ostatni dokonany 
wybór. 

 Kontrolka blokady okrągłych drzwiczek 
Zapalona kontrolka wskazuje, że okrągłe drzwiczki pralki 
są zablokowane, aby zapobiec ich przypadkowemu otwar-
ciu. Przed przystąpieniem do otwierania drzwiczek należy 
poczekać, aż kontrolka zgaśnie, w przeciwnym razie można 
spowodować ich uszkodzenie.
N.B.: jeśli funkcja „Opóźnienie” startu” jest włączona, nie 
można otworzyć okrągłych drzwiczek, w celu ich otwarcia 
konieczne jest chwilowe zatrzymanie urządzenia poprzez 
naciśnięcie przycisku START/PAUSE.
! Szybkie pulsowanie (pomarańczowej) kontrolki START/
PAUSE równocześnie z kontrolką funkcji sygnalizuje 
wystąpienie nieprawidłowości w działaniu pralki (patrz 
„Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania”).Uruchamianie programu

1. Włączyć urządzenie naciskając przycisk ON/OFF. Wszystkie kontrolki zapalą się na kilka sekund, następnie wyłączą 
się i zacznie pulsować kontrolka START/PAUSE.
2. Załadować bieliznę i zamknąć drzwiczki pralki.
3. Ustawić żądany program przy pomocy pokrętła PROGRAMÓW.
4. Ustawić temperaturę prania (patrz „Personalizacja”).
5. W razie potrzeby ustawić suszenie (patrz „Personalizacja”).
6. Wsypać środek piorący i dodatki (patrz „Środki piorące i bielizna”).
7. Wybrać żądane funkcje.
8. Uruchomić program naciskając przycisk START/PAUSE, kontrolka programu będzie świecić ciągłym światłem w kolor-
ze zielonym.
Aby anulować ustawiony cykl, należy chwilowo zatrzymać urządzenie, naciskając przycisk START/PAUSE, i wybrać 
nowy cykl.
9. Po zakończeniu programu zapali się kontrolka . Kontrolka BLOKADY DRZWICZEK zgaśnie, wskazując, że otwar-
cie drzwiczek jest możliwe. Wyjąć bieliznę i pozostawić drzwiczki pralki uchylone, aby bęben mógł wyschnąć. Wyłączyć 
pralkę, naciskając przycisk WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE.

Kontrolka 
BLOKADY  
OKRĄGŁYCH  
DRZWICZEK Pranie

Płukanie

Wirowanie

Suszenie

Koniec prania

Uwaga: Zaraz po ustawieniu 
poziomu lub czasu susze-
nia kontrolka ta zapala się, 
wskazując, że po wybranym 
cyklu prania zostanie wyko-
nana faza suszenia.
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Programy

Tabela programów

Pr
og

ra
m

y

Opis programu
Temp. 
max
(°C)

Prędkość 
max (ob-
rotów na 
minutę)

Sus-
zenie

Środki piorące

Ładunek 
max (kg)

Czas 
trwania 
cykluWybie-

lacz Pranie
Środek 
zmięk-
czający

     Programy codzienne
1 BAWEŁNA: Tkaniny białe i kolorowe, wytrzymałe, mocno zabrudzone. 60° 1200     7 135’

2 BAWEŁNA KOLOROWE: Tkaniny białe lekko zabrudzone i delikatne kolorowe. 40° 1200     7 90’

3 SYNTETYCZNE: Tkaniny kolorowe, wytrzymałe, mocno zabrudzone. 60° 800  -   3 115’

4 MIX 30': W celu szybkiego odświeżenia lekko zabrudzonych tkanin (niewska-
zany dla wełny, jedwabiu i tkanin przeznaczonych do prania ręcznego). 30° 800  -   3 30’

5 MIX 15’: W celu szybkiego odświeżenia lekko zabrudzonych tkanin (niewska-
zany dla wełny, jedwabiu i tkanin przeznaczonych do prania ręcznego). 30° 800  -   1,5 15’

     Programy specjalne
6 CYKL HIGIENICZNY: Tkaniny białe bardzo mocno zabrudzone. 90° 1200     7 190’

6 CYKL HIGIENICZNY (1): Tkaniny białe i kolorowe, wytrzymałe, mocno zabrudzone. 60° 1200  -   7 190’

6 CYKL HIGIENICZNY (2): Tkaniny białe i kolorowe, wytrzymałe, lekko zabrudzone. 40° 1200  -   7 145’

7 PROGRAM SPOKOJNY SEN: Tkaniny kolorowe, delikatne, lekko zabrudzone. 40° 800 - -   4 290’

8 BABY: Tkaniny kolorowe, delikatne, mocno zabrudzone. 40° 800  -   3 120’

9 JEDWAB/FIRANY: Do jedwabiu, wiskozy, bielizny. 30° 0 - -   1 55’

10 WEŁNA: Do wełny, kaszmiru, itp. 40° 800  -   1,5 70’

     Programy częściowe
A Płukanie - 1200  - -  7 36’

B Wirowanie - 1200  - - - 7 16’

C Wydalanie wody - 0 - - - - 7 2’

     Programy suszenie
11 Suszenie bawełna - -  - - - 5 -

12 Suszenie syntetyczne - -  - - - 3 -

13 Suszenie wełna - -  - - - 1,5 -

Programy specjalne
CYKL HIGIENICZNY (program 6). Wysokotemperaturowy program higienizujący, który przewiduje użycie wybielacza 
w temperaturze powyżej 60°C. Aby wybielić pranie, należy umieścić w odpowiednich przegródkach wybielacz, środek 
piorący i dodatki (patrz paragraf „Szufladka na środki piorące”).
PROGRAM SPOKOJNY SEN (program 7). Jest to cichy cykl, który może być uruchamiany w nocy, w godzinach niższej 
taryfy energetycznej. Program ten został opracowany dla tkanin syntetycznych i bawełnianych.  Po zakończeniu cyklu 
pralka zatrzymuje się z wodą w bębnie; aby wykonać wirowanie i odprowadzenie wody, należy nacisnąć przycisk START/
PAUZA, w przeciwnym razie po 8 godzinach urządzenie automatycznie odwiruje pranie i odprowadzi wodę.
BABY (program 8). Program ten umożliwia usunięcie z odzieży zabrudzeń typowych dla dzieci, zapewniając przy tym 
całkowite wypłukanie środka piorącego z tkanin, aby uniknąć reakcji alergicznych, jakie mógłby on wywołać na delikatnej 
skórze dziecka. Cykl ten został opracowany w celu ograniczenia liczby bakterii poprzez wykorzystanie większej ilości 
wody i optymalizację działania specjalnych dodatków higienizujących, którymi uzupełniany jest środek piorący. 
Po zakończeniu prania urządzenie wykona serię wolnych obrotów bębna, aby zapobiec powstaniu zagnieceń; w 
celu zakończenia cyklu należy nacisnąć przycisk START/PAUZA.
MIX 30’ (program 4) to program przeznaczony do prania lekko zabrudzonej bielizny w krótkim czasie: trwa on tylko 30 mi-
nut i pozwala dzięki temu na zaoszczędzenie energii i czasu. Ustawiając program (4 w temperaturze 30°C) można razem 
wyprać różnego rodzaju tkaniny (z wyjątkiem wełny i jedwabiu), przy maksymalnym ładunku 3 kg.
MIX 15’ (program 5) to program przeznaczony do prania lekko zabrudzonej bielizny w krótkim czasie: trwa on tylko 15 mi-
nut i pozwala dzięki temu na zaoszczędzenie energii i czasu. Ustawiając program (5 w temperaturze 30°C) można razem 
wyprać różnego rodzaju tkaniny (z wyjątkiem wełny i jedwabiu), przy maksymalnym ładunku 1,5 kg.

Dla wszystkich Instytucji homologacyjnych:
1) Program kontrolny zgodny z normą EN 50229: ustawić program 6, wybierając temperaturę 60°C.
2) Program bawełna, długi: ustawić program 6, wybierając temperaturę 40°C.

Czas trwania cyklu wskazany na wyświetlaczu lub w instrukcji jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty czas trwania cyklu może się 
zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie wody na wlocie, temperatura otoczenia, ilość detergentu, ilość i rodzaj pranej odzieży, 
wyważenie ładunku, wybrane opcje dodatkowe.
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Naciskając przycisk TEMPERATURA ustawia się temperaturę prania (patrz Tabela programów).
Temperaturę można zmniejszać, aż do prania w zimnej wodzie ( ).
Pralka automatycznie uniemożliwi ustawienie temperatury wyższej od maksymalnej temperatury przewidzianej dla dane-
go programu.

Nastawić suszenie
Naciskając przycisk SUSZENIE ustawia się żądany  
czas suszenia. Istnieją dwie możliwości:
A - w zależności od czasu: od 40 do 180 minut.
B - w zaleznosci od stopnia wilgotnosci wysuszonej bielizny:
Prasowanie : bielizna lekko wilgotna, łatwa do prasowania.
Wieszak : Idealny dla tej bielizny, która wymaga komplet-
nego prasowania.
Szafa : bielizna mocno wysuszona, zalecane w przypadku 
ręczników i szlafroków.
Jeśli wyjątkowo ilość bielizny do prania i suszenia przewyższa 
maksymalny przewidziany ładunek (patrz Tabela czasów sus-
zenia), należy wykonać pranie, a po zakończeniu programu podzielić ładunek i włożyć do bębna tylko jego część. Następnie 
postępować według instrukcji dotyczących opcji „Tylko suszenie”. Powtórzyć te same czynności dla pozostałej części bielizny.
N.B.: Po zakończeniu suszenia następuje faza chłodzenia, nawet jeśli pokrętło SUSZENIE zostanie przestawione na pozycję „ ”.

Tylko suszenie
Obrócić pokrętło PROGRAMÓW w jedno z położeń suszenia (11-12-13) w zależności od tkaniny, następnie wybrać żądany 
rodzaj suszenia pokrętłem SUSZENIE.
przewidziana dla danego programu.

Funkcje
Różne funkcje, w jakie wyposażona jest pralka, pozwalają na uzyskanie oczekiwanej czystości i bieli prania.
Aby włączyć poszczególne funkcje, należy:
1. nacisnąć przycisk odpowiadający żądanej funkcji; 
2. zapalenie się jego kontrolki sygnalizuje, że funkcja jest włączona.
Uwaga: Szybkie pulsowanie kontrolki wskazuje, że danej funkcji nie można ustawić dla wybranego programu.

 Start z opóźnieniem
Opóźnia uruchomienie urządzenia aż do 9 godzin.
Należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk, aż do zaświecenia się kontrolki odpowiadającej żądanemu opóźnieniu. Po piątym 
naciśnięciu przycisku funkcja wyłącza się.
N.B.: Po naciśnięciu przycisku  START/PAUSE wartość opóźnienia można zmienić tylko na mniejszą.
! Jest aktywny ze wszystkimi programami.

 Płukanie dodatkowe
Wybierając tę opcję zwiększa się skuteczność płukania i zapewnia się optymalne usunięcie środka piorącego. Jest to pr-
zydatne w przypadku, gdy skóra jest szczególnie wrażliwa na środki piorące.
! Funkcji tej nie można włączyć w programach 4, 5, 11, 12, 13, B, C.

 Super Wash
Dzieki zastosowaniu wiekszej ilosci wody w poczatkowej fazie cyklu i wydluzeniu czasu trwania programu, funkcja ta gwa-
rantuje pranie o wysokiej skutecznosci.
! Funkcji tej nie można włączyć w programach 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, A, B, C.

1200-600
Naciskając ten przycisk zmniejsza się prędkość wirówki.
! Funkcji tej nie można włączyć w programach 9, C, 11, 12, 13.

Personalizacja

Tabela czasów suszenia (wartości orientacyjne).

Rodzaj 
tkaniny

Rodzaj zala-
dunku

Zala-
dunek 
maks. 
(kg)

Szafa Wie-
szak 

Praso-
wanie 

Bawelna
Bielizna rózny-
ch rozmiarów, 
Reczniki frotté

5 180 170 160

Syntetyczne Przescieradla, 
koszule 3 180 170 160

Wełna Koszulki, 
swetry itp. 1,5 150 140 130
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Środki piorące i bielizna

Szufladka na środki piorące
Dobry rezultat prania zależy również od prawidłowego 
dozowania środka piorącego: użycie jego nadmiernej 
ilości nie poprawia skuteczności prania, lecz przyczynia 
się do powstawania nalotów na wewnętrznych częściach 
pralki i do zanieczyszczania środowiska.

! Nie stosować środków do prania ręcznego, ponieważ 
tworzą one za dużo piany.

Wysunąć szufladkę i 
umieścić w niej środek 
piorący lub dodatkowy w 
następujący sposób.

przegródka 1: Środek piorący do prania właściwego 
(w proszku lub w płynie)
Płynny środek do prania należy wlać dopiero przed 
samym uruchomieniem programu.
przegródka 2: Środki dodatkowe  
(zmiękczające, itp.)
Środek zmiękczający nie powinien wypływać poza 
kratkę.
dodatkowa przegródka 3: Wybielacz

Cykl wybielania
Wybielanie jest możliwe tylko w programach 1, 2, 6.
Wlać wybielacz do dodatkowej przegródki 3, umieścić 
we właściwych przegródkach środek piorący i środek 
zmiękczający, po czym ustawić jeden z wyżej wymienio-
nych programów. 
Zalecany tylko do prania bardzo zabrudzonej bielizny 
bawełnianej.

Przygotowanie bielizny
• Podzielić bieliznę do prania według:
- rodzaju tkaniny / symbolu na etykietce.
- kolorów: oddzielić tkaniny kolorowe od białych.
• Opróżnić kieszenie i sprawdzić guziki.
• Nie przekraczać wartości wskazanych w „Tabela pro-

gramów” odnoszących się do ciężaru bielizny suchej.

MAX

1

3

2

Ile waży bielizna?

 1 prześcieradło 400-500 gr.
 1 poszewka 150-200 gr.
 1 obrus 400-500 gr.
 1 szlafrok 900-1.200 gr.
 1 ręcznik 150-250 gr.

Tkaniny wymagające szczególnego 
traktowania 
Jedwab: stosować odpowiedni program 9 do prania wszel-
kiego rodzaju wyrobów z jedwabiu. Zaleca się stosowanie 
specjalnego środka piorącego do tkanin delikatnych.
Firany: włożyć je złożone do poszewki lub do siatkowatego 
worka. Stosować program 9.
Wełna: cykl prania „Wełna” niniejszej pralki Hotpoint-Ari-
ston został przetestowany i zatwierdzony przez Woolmark 
Company jako odpowiedni do prania odzieży wełnianej 
przeznaczonej wyłącznie do prania ręcznego, pod warunki-
em, że pranie jest przeprowadzane zgodnie z instrukcjami 
podanymi na etykiecie ubrania oraz ze wskazówkami do-
starczonymi przez producenta urządzenia. Hotpoint-Ariston 
to pierwsza marka pralek, która uzyskała od Woolmark 
Company certyfikat Woolmark Apparel Care - Platinum ze 
względu na osiągane rezultaty prania oraz zużycie wody i 
energii. (M1126)

System równoważenia ładunku
Przed każdym wirowaniem, aby uniknąć nadmiernych 
drgań oraz jednorodnie rozłożyć wsad, bęben wykonuje 
obroty z prędkością nieco większą niż podczas prania. 
Jeśli pomimo kolejnych prób wsad nie zostanie równomier-
nie rozłożony, maszyna wykona wirowanie z prędkością 
mniejszą od przewidzianej. W przypadku nadmiernego 
niezrównoważenia pralka wykona rozłożenie wsadu za-
miast wirowania. Aby zapewnić lepsze rozłożenie wsadu 
oraz jego właściwe zrównoważenie, zaleca się wymiesza-
nie dużych i małych sztuk bielizny.

Program przeciw gnieceniu tkanin
Funkcja ta przerywa program prania, zatrzymując bieliznę 
zamoczoną w wodzie przed opróżnieniem pralki z wody. 
Aktywna jest tylko w programie 9 (Jedwab / Zasłony) i służy 
do unikania tworzenia się zagnieceń. 
Aby zakończyć cykl, należy nacisnąć przycisk START/
PAUZA.



13

PL

Nieprawidłowości w działaniu  
i sposoby ich usuwania
Może się zdarzyć, że pralka nie działa. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (patrz „Serwis Techniczny”) należy 
sprawdzić, czy problemu nie da się łatwo rozwiązać przy pomocy poniższego wykazu.

Nieprawidłowości w działaniu:
Pralka nie włącza się.

Cykl prania nie rozpoczyna się.

Pralka nie pobiera wody (szybko pul-
suje kontrolka pierwszej fazy prania).

Pralka cały czas pobiera i odprowad-
za wodę.

Pralka nie odprowadza wody i nie 
odwirowuje prania.

Pralka mocno wibruje w fazie wirowa-
nia.

Z pralki wycieka woda.

Kontrolka START/PAUSE 
(pomarańczowa) oraz kontrolki fun-
kcji szybko pulsują.

Tworzy się zbyt duża ilość piany.

Pralka-suszarka nie suszy.

Możliwe przyczyny / Rozwiązania:
• Wtyczka nie jest włączona do gniazdka lub jest wsunięta za słabo, tak że nie 

ma styku.
• W domu nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

• Drzwiczki pralki nie są dobrze zamknięte.
• Nie został wciśnięty przycisk ON/OFF.
• Nie został wciśnięty przycisk START/PAUSE.
• Kurek dopływu wody jest zamknięty.
• Zostało nastawione opóźnienie startu (patrz „Personalizacja”).

• Przewód doprowadzający wodę nie jest podłączony do kurka.
• Przewód jest zgięty.
• Kurek dopływu wody jest zamknięty.
• W domu nastąpiła przerwa w dostawie wody.
• Ciśnienie wody nie jest wystarczające.
• Nie został wciśnięty przycisk START/PAUSE.

• Przewód odpływowy nie został zainstalowany na wysokości między 65 a 100 
cm od podłogi (patrz „Instalacja”).

• Końcówka przewodu odpływowego jest zanurzona w wodzie (patrz „Instalacja”).
• Otwór odpływowy w ścianie nie posiada odpowietrznika.
Jeśli po sprawdzeniu tych możliwości problem nie zostanie rozwiązany, należy 
zamknąć kurek dopływu wody, wyłączyć pralkę i wezwać Serwis Techni-
czny. Jeśli mieszkanie znajduje się na najwyższych piętrach budynku, może 
wystąpić efekt syfonu, w wyniku którego pralka cały czas pobiera i odprowad-
za wodę. W celu wyeliminowania tej niedogodności należy zakupić specjalny 
zawór, zapobiegający powstawaniu efektu syfonu.

• Program nie przewiduje odprowadzania wody: w przypadku niektórych pro-
gramów należy uruchomić je ręcznie.

• Włączona jest funkcja ŁATWE PRASOWANIE: aby zakończyć program, 
należy nacisnąć przycisk START/PAUSE („Personalizacja”).

• Przewód odpływowy jest zgięty (patrz „Instalacja”).
• Instalacja odpływowa jest zatkana.

• Podczas instalacji pralki bęben nie został prawidłowo odblokowany (patrz „Instalacja”).
• Pralka nie jest właściwie wypoziomowana (patrz „Instalacja”).
• Pralka, zainstalowana pomiędzy meblami a ścianą, ma za mało miejsca (patrz „Instalacja”).

• Przewód doprowadzający wodę nie jest dobrze przykręcony (patrz „Instalacja”).
• Szufladka na środki piorące jest zatkana (w celu jej oczyszczenia patrz „Utr-

zymanie i konserwacja”).
• Przewód odpływowy nie jest dobrze zamocowany(patrz „Instalacja”).

• Wyłączyć maszynę i wyjąć wtyczkę z gniazdka, odczekać około 1 minuty, 
następnie włączyć ją ponownie.

Jeśli problem nie ustępuje, należy wezwać Serwis Techniczny.

• Środek piorący nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu musi 
być umieszczony napis: „do pralek”, „do prania ręcznego i w pralce” lub podobny).

• Użyto za dużo środka piorącego.

• Wtyczka nie jest włączona do gniazdka, lub jest wsunięta niedostatecznie, tak 
że nie ma kontaktu.

• W domu brak jest prądu.
• Drzwiczki nie są dobrze zamknięte.
• Zostało nastawione opóźnienie startu (patrz „Personalizacja”).
• Przycisk SUSZENIE znajduje się w pozycji .
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Serwis Techniczny

Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym:
• Sprawdzić, czy problemu nie można rozwiązać samodzielnie (patrz „Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania”);
• Ponownie uruchomić program i sprawdzić, czy problem nie zniknął;
• Jeśli nie, zwrócić się do autoryzowanego Serwisu Technicznego, dzwoniąc pod numer podany w karcie gwarancyjnej.

! Nigdy nie wzywać nieautoryzowanych techników.

Należy podać:
• rodzaj nieprawidłowości;
• model maszyny (Mod.);
• numer seryjny (S/N);
Informacje te znajdują się na tabliczce umieszczonej w tylnej części pralki oraz widocznej z przodu po otwarciu drzwiczek.
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Български
Ñúäúðæàíèå

Ìîíòèðàíå, 16-17-18-19
Ðàçîïàêîâàíå è íèâåëèðàíå
Õèäðàâëè÷íè è åëåêòðè÷åñêè âðúçêè
Ïúðâî ïðàíå
Òåõíè÷åñêè äàííè
Инструкции за монтаж

Ïîääðúæêà è ïî÷èñòâàíå, 20
Ñïèðàíå íà âîäàòà è èçêëþ÷âàíå íà åëåêòðîçàõðàíâàíåòî
Ïî÷èñòâàíå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà
Ïî÷èñòâàíå íà ÷åêìåäæåòî çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè
Ïîääðúæêà íà ëþêà è íà áàðàáàíà
Ïî÷èñòâàíå íà ïîìïàòà
Ïðîâåðêà íà ìàðêó÷à çà ñòóäåíàòà âîäà

Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò è ïðåïîðúêè, 21
Îáùè ïðåäîõðàíèòåëíè ìåðêè
Ðåöèêëèðàíå
Ðú÷íî îòâàðÿíå íà ëþêà

Îïèñàíèå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è ïóñêàíåòî 
íà äàäåíà ïðîãðàìà, 22-23
Òàáëî çà óïðàâëåíèå
Ñâåòëèííè èíäèêàòîðè
Âêëþ÷âàíå íà ïðîãðàìà

Ïðîãðàìè, 24
Òàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå

Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ, 25
Çàäàâàíå íà òåìïåðàòóðàòà
Çàäàâàíå íà ñóøåíåòî
Ôóíêöèè

Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è äðåõè çà ïðàíå, 26
×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè
Öèêúë íà èçáåëâàíå
Ïîäãîòâÿíå íà ïðàíåòî
Ñïåöèôè÷íî ïðàíå
Ñèñòåìà çà èçìåðâàíå íà òîâàðà

Ïðîáëåìè è ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì, 27

Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå, 28

BG

CAWD 129

Èíñòðóêöèè çà ïîëçâàíå
Ïåðàëíÿ ñúñ ñóøèëíÿ

!  Този символ ви напомня да прочетете настоящата книжка с 
инструкции.
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Ìîíòèðàíå

! Важно е да съхранявате инструкциите, 
за да можете да правите допълнителни 
справки по всяко време. В случай 
че пералната машина се продаде, 
преотстъпи или премести, трябва да 
се погрижите инструкциите винаги да 
я придружават, за да се предостави 
информация на новия собственик за 
работата и съответните предупреждения.
! Прочетете внимателно инструкциите: 
защото съдържат важна информация за 
монтажа, използването и безопасността.

Разопаковане и нивелиране
Разопаковане
1. Разопаковайте пералната машина.
2. Проверете дали пералната машина не 
е повредена при транспортирането. Ако е 
повредена, не я свързвайте, а се обърнете 
към продавача.

3. Свалете 
4-те винта за 
предпазване 
при транспорт 
и гумичката със 
съответната 
втулка, поставени 
от задната страна 
(виж показаното на 
фигурата).

4. Затворете отворите с предоставените 
пластмасови капачки.
5. Съхранете всички части: за да се 
монтират отново при необходимост 
пералната машина да бъде 
транспортирана.
! Опаковъчният материал не е детска 
играчка.

Нивелиране

1. Монтирайте пералната машина на 
равен и твърд под, без да я опирате в 
стени, мебели и др.

2. Ако подът 
не е идеално 
хоризонтален, 
компенсирайте 
неравностите, като 
отвиете или завиете 
предните крачета 
(виж фигурата); 
ъгълът на наклона, 
измерен върху 

работната повърхност, не трябва да 
надвишава 2°.
Точното нивелиране позволява машината 
да бъде стабилна и да се избягват 
вибрациите, шумът и преместването й 
по време на работа. Когато настилката 
е мокет или килим, регулирайте така 
крачетата, че под пералната машина да 
остане достатъчно място за вентилация.

Хидравлични и електрически 
връзки
Свързване на маркуча към 
водопроводната мрежа

1. Свържете 
захранващия маркуч, 
като го завиете към 
крана за студената 
вода с накрайник с 
газова резба 3/4 (виж 
фигурата). 
Преди да го 
свържете, източете 
водата, докато се 
избистри.

2. Свържете 
маркуча за 
студената вода към 
пералната машина, 
като го завиете 
към специалния 
щуцер, разположен 
от задната страна, 
горе вдясно (виж 
фигурата).

3. Внимавайте маркуча да не се прегъва и 
притиска.

! Налягането по водопроводната мрежа 
трябва да бъде в границите, указани 
в таблицата „Технически данни” (вж. 
следващата страница).

! Ако дължината на захранващия 
маркуч не е достатъчна, се обърнете 
към специализиран магазин или към 
оторизиран техник.

! Никога не използвайте вече употребяван 
маркуч.

! Използвайте тези, което са доставени с 
пералната машина.



BG

17

Свързване на маркуча за мръсната вода
 

Свържете маркуча за 
мръсната вода, без 
да го прегъвате, към 
канализационната 
т р ъ б а  и л и  к ъ м 
т р ъ б а т а  з а 
отвеждане в стената, 
разпол ожени  на 
височина между 65 
и 100 см от пода, или 

го подпрете на ръба на мивката или ваната, 

с в ъ р з в а й к и 
д о с т а в е н и я 
водач към крана 
(вж.  фигурата ) . 
Свободният край на 
маркуча за мръсната 
вода не трябва да 
бъде потопен във 
водата.

! Не се препоръчва използването на 
удължителни маркучи. Ако е необходимо, 
удължителят трябва да има същия диаметър 
като оригиналния и да не надвишава 150 см.

Свързване към електрическата мрежа
Преди да свържете щепсела в контакта, 
проверете дали: 
• контактът е заземен съгласно действащите 

стандарти;
• контактът може да поеме максималната 

мощност на натоварване на машината, 
указана в таблицата с техническите данни 
(виж следващата страница);

• захранващото напрежение е в границите 
на указаното в таблицата с техническите 
данни (виж следващата страница);

• контактът отговаря на щепсела на 
пералната машина. В противен случай 
заменете щепсела или контакта.

! Пералната машина не се монтира на 
открито, дори под навес, защото е много 
опасно да се остави на влиянието на 
атмосферните условия.
! За монтираната перална машина 
електрическият контакт трябва да бъде 
лесно достъпен.
!  Не използвайте удължители или 
разклонители.
! Кабелът не трябва да бъде огънат или 
сплескан.

! Захранващият кабел трябва да се подменя 
само от оторизирани техници.
Внимание! Фирмата отхвърля всякаква 
отговорност в случаите, в които тези норми 
не се спазват.

Първо пране
След инсталиране и преди употреба включете 
един цикъл на изпиране с перилен препарат, 
но без дрехи, задавайки програма 1.

65 - 100 cm

Òåõíè÷åñêè äàííè
Ìîäåë CAWD 129

Ðàçìåðè
øèðèíà      59,5 ñì
âèñî÷èíà    81,5 ñì
äúëáî÷èíà  54,5 ñì

Âìåñòèìîñò îò 1 äî 7 êã. çà èçïèðàíåòî
îò 1 äî 5 êã. çà ñóøåíåòî

Åëåêòðè÷åñêî 
çàõðàíâàíå

Âèæ òàáåëêàòà ñ 
õàðàêòåðèñòèêèòå, 
ïîñòàâåíà íà ìàøèíàòà

Çàõðàíâàíå ñ 
âîäà

ìàêñèìàëíî íàëÿãàíå 
1 ÌÐà (10 bar)
ìèíèìàëíî íàëÿãàíå 
0,05 ÌÐà (0,5 bar)
îáåì íà êàçàíà 52 ëèòðà

Ñêîðîñò íà 
öåíòðîôóãàòà äî 1200 îáîðîòà/ìèíóòà

Изпитвателни 
програми 
съгласно 
Директива 
EN 50229

Ïðàíå: ïðîãðàìà 6; 
òåìïåðàòóðà 60°; 
èçâúðøåíà ñ 7 êã ïðàíå.
Ñóøåíå: изсушаването 
на по-малкото количество 
пране трябва да се 
извърши, като се избере 
степен на сушене “ ”, 
бельото за пране трябва 
да се състои от 2 чаршафа, 
1 калъфки и 1 хавлиени 
кърпи. Изсушаването на 
останалото пране трябва да 
се извърши, като се избере 
степен на сушене “ ”.

Ïåðàëíàòà ìàøèíà 
ñúîòâåòñòâà íà ñëåäíèòå 
Åâðîïåéñêè äèðåêòèâè:
- 2004/108/CE (çà 
åëåêòðîìàãíèòíà 
ñúâìåñòèìîñò)
- 2006/95/ÑÅ (çà íèñêî 
íàïðåæåíèå)
- 2002/96/CE
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Инструкции за монтаж

Присъединяване на дървения панел към 
вратата и вграждане на машината:
В случай че след монтажа на дървения панел 
е необходимо машината да бъде превозена 
на друго място за нейното окончателно 
инсталиране, препоръчваме тя да се върне 
в нейната оригинална опаковка. За целта 
опаковката е реализирана по начин, позволяващ 
монтажът на дървения панел да се извърши 
без пълното разопаковане на машината (виж 
фигурите по-долу). Дървеният панел, който 
закрива лицевата страна на машината, не 
трябва да бъде с дебелина под 18 mm, 
като захващането на пантите може да 
бъде отдясно или отляво. От практични 
съображения препоръчваме да се спазва 
посоката на отваряне на люка с поставени 
отляво панти.

A B

C D

E

Tur  seite

Принадлежности за монтиране на вратата  
(Фиг. 1-2-3-4-5).

- 6 бр. самонарезни винтове l = 13 mm “тип A”.
- 2 бр. метрични винтове с фрезенкова глава l 
= 25 mm “тип B” за захващане на насрещната 
магнитна пластина.
- 4 бр. метрични винтове l = 15 mm “тип С” 
за захващане на монтажните планки на 
пантите.
- 4 бр. метрични винтове l = 7 mm “тип D” за 
монтиране на пантите върху планките.

Монтиране на детайлите върху лицевата страна 
на машината.
- Монтирайте планките на пантите за лицевия 
панел, като позиционирате посочения със 
стрелка отвор на ффф. 1 от вътрешната страна на 
панела, поставяйки между тях дистанционер 
(фиг. 4/B), чрез винтовете тип C.
- Монтирайте насрещната магнитна пластина 
отгоре на противоположната страна, 
поставяйки два дистанционера (фиг. 4/B), 
чрез двата винта тип B.

Фиг. 1

Панти - 2 бр.

Магнит - 1 бр. Насрещна пластина - 1 бр.

Гумен тампон - 1 бр.

Планки за панти - 2 бр.

Дистанционери - 4 бр.

Фиг. 2

Фиг. 3 Фиг. 4

Фиг. 5 Фиг. 4/В
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Използване на шаблона за пробиване на 
отворите.
- За отбелязване положението на отворите от лявата 
страна на панела поставете върху него шаблона, 
като го изравните по горната и лявата страна на 
панела с начертаните по краищата му линии.
- За отбелязване положението на отворите 
от дясната страна на панела поставете върху 
него шаблона, като го изравните по горната 
и дясната страна на панела.
- Чрез фреза с подходящи размери пробийте 
четирите отвора, в които ще бъдат поставени 
двете панти, гуменият тампон и магнитът.
Монтиране на детайлите върху дървения 
панел (врата).
- Поставете пантите в предварително 
пробитите отвори (подвижната част на 
пантата трябва да бъде към външната страна 
на панела) и ги закрепете с 4 винта тип A.
- Поставете магнита в горния отвор от 
срещуположната страна на пантите и го 
закрепете с два винта тип B.
- Поставете гумения тампон в долния отвор. 
Сега панелът е готов за монтиране на машината.
Монтиране на панела за машината.
Поставете перото на пантата, посочено със 
стрелка на фиг. 2 в жлеба на планката, избутайте 
панела към лицевата страна на машината и 
закрепете двете панти с двата винта тип D.
Закрепване на носача за цокъл.
Ако машината е инсталирана в единия край 
на сглобяема кухня монтирайте единия или и 
двата носача за цокъл, както е посочено на фиг. 
8, регулирайте дълбочината в зависимост от 
положението на цокъла и при необходимост го 
закрепете за тях (фиг. 9). За монтиране на носача 
за цокъл извършете следните действия (фиг. 8):
Закрепете скобата P с винт R, пъхнете 
носача за цокъл Q в специалния прорез и 
като го позиционирате в желаната точка, го 
притегнете за скобата P с винт R.
Вграждане на машината.
- Избутайте машината в отвора за вграждане, 
като я изравните с другата мебелировка (фиг. 6).
- Нивелирайте машината на желаната 
височина чрез регулируемите крачета.
- За напасване на дървения панел в 
хоризонтална и вертикална посока използвайте 
винтове C и D, както е указано във. 7.
Важно: затворете долната част на 
лицевата страна с плътен цокъл към пода.

Фиг. 8 Фиг. 9
Доставени принадлежности за регулиране на 
височина.

На капака от полистирол на 
опаковката (фиг. 10) се намират:
2 напречни шини (G); 1 
лайсна (M)
във вътрешността на коша 
се намират:
4 допълнителни крачета (H)
4 винта (I)
4 винта (R)
4 гайки (L)
2 носача за цокъл (Q)

Регулиране на машината на височина.
Машината може да бъде регулирана на височина 
(от 815 mm до 835 mm) чрез 4-те крачета.
Ако тя трябва да се повдигне над горепосочената 
височина до максимум 870 mm е необходимо 
да се използват следните допълнителни 
принадлежности:
2-те напречни шини (G); 4-те крачета (H); 4-те винта 
(I); 4-те гайки (L); извършват се последователно 
следните действия (фиг. 11): отстранете 4-те 
оригинални крачета, поставете едната напречна 
шина G от предната страна на машината, закрепете 
я с винтове I (като ги завивате на мястото на 
оригиналните крачета), след което поставете новите 
крачета H. Повторете същите действия от задната 
страна на машината.
При това положение чрез регулиране на крачетата 
H машината може да се повдига или сваля в 
диапазона от 835 mm до 870 mm. След като бъде 
достигната желаната височина затегнете гайките L 
за напречната шина G. За регулиране на машината 
на височина между 870 mm и 900 mm е необходимо 
да се монтира лайсната M, като крачетата H се 
нагаждат до желаната височина. За поставяне на 
лайсната извършете следните действия: разхлабете 
трите винта N , намиращи се отпред на горния панел 
на машината, поставете лайсната M както е указано 
на ффф. 12, след което затегнете винтовете N. 
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Ïîääðúæêà è ïî÷èñòâàíå 

Ñïèðàíå íà âîäàòà è èçêëþ÷âàíå 
íà åëåêòðîçàõðàíâàíåòî

• Çàòâàðÿéòå êðàíà çà âîäà ñëåä âñÿêî 
èçïèðàíå. Ïî òîçè íà÷èí ñå îãðàíè÷àâà 
èçíîñâàíåòî íà õèäðàâëè÷íàòà 
èíñòàëàöèÿ íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è ñå 
îãðàíè÷àâà îïàñíîñòòà îò òå÷îâå.

• Èçêëþ÷âàéòå ùåïñåëà îò åëåêòðè÷åñêîòî 
çàõðàíâàíå, êîãàòî ïî÷èñòâàòå ïåðàëíàòà 
ìàøèíà è ïî âðåìå íà ðàáîòè ïî 
ïîääðúæêàòà.

Ïî÷èñòâàíå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà

Âúíøíàòà ÷àñò è ãóìåíèòå ÷àñòè ìîãàò 
äà ñå ïî÷èñòâàò ñ êúðïà ñ õëàäêà âîäà è 
ñàïóí. Íå èçïîëçâàéòå ðàçòâîðèòåëè èëè 
àáðàçèâíè ïðåïàðàòè.

Ïî÷èñòâàíå íà ÷åêìåäæåòî çà 
ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè

Èçâàäåòå 
÷åêìåäæåòî ñ 
ïîâäèãàíå è 
èçòåãëÿíå íàâúí 
(âèæ ôèãóðàòà).
Èçìèéòå ãî ïîä 
òå÷àùà âîäà. Òîâà 
ïî÷èñòâàíå òðÿáâà 
äà ñå èçâúðøâà 
÷åñòî.

Ïîääðúæêà íà ëþêà è íà áàðàáàíà

• Îñòàâÿéòå ëþêà âèíàãè îòêðåõíàò çà 
èçáÿãâàíå îáðàçóâàíåòî íà íåïðèÿòíè 
ìèðèçìè.

Ïî÷èñòâàíå íà ïîìïàòà

Ïåðàëíàòà ìàøèíà å îêîìïëåêòîâàíà ñúñ 
ñàìîïî÷èñòâàùà ñå ïîìïà, êîÿòî íÿìà 
íóæäà îò ïîääðúæêà. Âúçìîæíî å îáà÷å 
ìàëêè ïðåäìåòè (ìîíåòè, êîï÷åòà) äà 
ïîïàäíàò âúâ ôèëòúðà, êîéòî ïðåäïàçâà 
ïîìïàòà è ñå íàìèðà â äîëíàòà é ÷àñò.
 
! Óâåðåòå ñå, ÷å öèêúëúò íà ïðàíå å 
çàâúðøèë, è èçêëþ÷åòå ùåïñåëà îò 
êîíòàêòà.

Çà äîñòúï äî ôèëòúðà:

1. îòâèéòå 
êàïà÷êàòà, êàòî 
ÿ çàâúðòèòå â 
ïîñîêà, îáðàòíà 
íà ÷àñîâíèêîâàòà 
ñòðåëêà (âèæ 
ôèãóðà): íîðìàëíî 
å äà èçòå÷å ìàëêî 
âîäà;

2. ïî÷èñòåòå âíèìàòåëíî îòâúòðå;
3. çàâèéòå îòíîâî êàïà÷êàòà;

Ïðîâåðêà íà ìàðêó÷à çà ñòóäåíàòà 
âîäà

Ïðîâåðÿâàéòå ìàðêó÷à çà ñòóäåíàòà âîäà 
ïîíå âåäíúæ ãîäèøíî. Äà ñå çàìåíè, àêî 
å íàïóêàí è íàöåïåí, çàùîòî ïî âðåìå 
íà èçïèðàíå ãîëÿìîòî íàëÿãàíå ìîæå äà 
ïðåäèçâèêà âíåçàïíî ñïóêâàíå.

! Íèêîãà íå èçïîëçâàéòå âå÷å óïîòðåáÿâàí 
ìàðêó÷.

1

2
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Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò è 
ïðåïîðúêè

! Ïåðàëíàòà ìàøèíà å ïðîåêòèðàíà è ïðîèçâåäåíà â 
ñúîòâåòñòâèå ñ ìåæäóíàðîäíèòå íîðìè çà áåçîïàñíîñò. 
Ïðåäóïðåæäåíèÿòà òóê ñà ïðîäèêòóâàíè ïî ïðè÷èíè çà 
áåçîïàñíîñò è òðÿáâà äà ñå ÷åòàò âíèìàòåëíî.

Îáùè ïðåäîõðàíèòåëíè ìåðêè
• Този уред може да бъде използван от деца 

над 8 години и лица с ограничени физически, 
сетивни или умствени способности, или с 
недостатъчен опит и познания, ако те са 
наблюдавани или инструктирани относно 
използването на уреда от лице, отговорно 
за тяхната безопасност и разбират 
опасностите, свързани с употребата на 
уреда. Децата не трябва да си играят с 
уреда. Поддръжката и почистването не 
трябва да се извършват от деца без надзор.

– Íå ñóøåòå íåèçïðàíè äðåõè.
– Ïðåäè ñóøåíå íà äðåõè, çàìúðñåíè ñ ãîòâàðñêî îëèî, 

àöåòîí, àëêîõîë, áåíçèí, êåðîñèí, ïðåïàðàòè çà 
ïî÷èñòâàíå íà ïåòíà, òåðïåíòèí, âîñúê è ñúñòàâêè çà 
ïî÷èñòâàíåòî ìó, òå òðÿáâà äà áúäàò èçïðàíè â òîïëà 
âîäà ñ ïî-ãîëÿìî êîëè÷åñòâî ïåðèëåí ïðåïàðàò.

– Ïðåäìåòè êàòî åêñïàíäèðàíà ãóìà (ëàòåêñîâà ïÿíà), 
øàïêè çà áàíÿ, òåêñòèëíè íåïðîìîêàåìè ìàòåðèàëè, 
åäíîñòðàííî ãóìèðàíè àðòèêóëè è äðåõè èëè âúçãëàâíèöè 
ñ ÷àñòè îò ëàòåêñîâà ïÿíà íå òðÿáâà äà ñå ñóøàò â 
ñóøèëíÿòà.

– Èçïîëçâàíåòî íà îìåêîòèòåëè èëè ïîäîáíè ïðåïàðàòè 
òðÿáâà äà ñå èçâúðøâà â ñúîòâåòñòâèå ñ èíñòðóêöèèòå 
íà ïðîèçâîäèòåëÿ.

– Êðàÿò íà öèêúëà íà ñóøåíå ñå èçïúëíÿâà áåç íàãðÿâàíå 
(öèêúë íà îõëàæäàíå), çà äà ñå ãàðàíòèðà, ÷å äðåõèòå 
íÿìà äà ñå ïîâðåäÿò.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Íèêîãà íå ñïèðàéòå ñóøèëíÿòà ïðåäè êðàÿ 
íà ïðîãðàìàòà çà ñóøåíå. Â òàêúâ ñëó÷àé áúðçî èçâàäåòå 
âñè÷êè äðåõè è ãè ïðîñòðåòå, çà äà ñå îõëàäÿò áúðçî.

• Òîçè óðåä å ïðåäíàçíà÷åí èçêëþ÷èòåëíî çà äîìàøíà 
óïîòðåáà.

• Íå äîêîñâàéòå ìàøèíàòà, êîãàòî ñòå áîñè èëè ñ ìîêðè 
èëè âëàæíè ðúöå èëè êðàêà.

• Èçêëþ÷âàéòå îò êîíòàêòà, êàòî õâàùàòå çà ùåïñåëà, à 
íå êàòî äúðïàòå êàáåëà. 

• Íå îòâàðÿéòå ÷åêìåäæåòî ñ ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè, äîêàòî 
ïåðàëíàòà ìàøèíà ðàáîòè.

• Íå äîêîñâàéòå ìàðêó÷à çà ìðúñíàòà âîäà, çàùîòî ìîæå 
äà äîñòèãíå âèñîêè òåìïåðàòóðè. 

• Íèêîãà íå îòâàðÿéòå ëþêà ñúñ ñèëà, çàùîòî ìîæå äà ñå 
ïîâðåäè ìåõàíèçìà çà áåçîïàñíîñò, êîéòî ïðåäïàçâà îò 
ñëó÷àéíî îòâàðÿíå.

• Â ñëó÷àé íà ïîâðåäà ïî íèêàêúâ ïîâîä íå äîñòèãàéòå äî 
âúòðåøíèòå ìåõàíèçìè â îïèòè çà ðåìîíò.

• Âèíàãè êîíòðîëèðàéòå äåöàòà äà íå ñå äîáëèæàâàò äî 
ðàáîòåùàòà ìàøèíà.

• Ïî âðåìå íà èçïèðàíåòî ëþêúò ñå íàãðÿâà.
• Ïðåìåñòâàíåòî äà ñå èçâúðøâà âíèìàòåëíî îò äâàìà 

èëè òðèìà äóøè. Íèêîãà îò ñàì ÷îâåê, çàùîòî ïåðàëíàòà 
ìàøèíà òåæè ìíîãî.

• Ïðåäè äà çàðåäèòå ìàøèíàòà, ïðîâåðåòå äàëè áàðàáàíúò 
å ïðàçåí.

• Ïî âðåìå íà ñóøåíåòî ëþêúò ñå íàãðÿâà.
• Íå ñóøåòå äðåõè, êîèòî ñà ïðàíè ñúñ çàïàëèìè  

ðàçðåäèòåëè (íàïð. òðèåëèí).
• Íå ñóøåòå ãóìèðàíè ÿêåòà èëè àíàëîãè÷íè åëàñòîìåðíè 

òúêàíè.
• Ïðîâåðåòå äàëè ïî âðåìå íà ñóøåíåòî êðàíúò çà âîäà 

å îòâîðåí.

Ðåöèêëèðàíå
• Óíèùîæàâàíå íà îïàêîâú÷íèÿ ìàòåðèàë: ñïàçâàéòå 

ìåñòíèòå íîðìè – ïî òîçè íà÷èí îïàêîâú÷íèÿò ìàòåðèàë 
ìîæå äà ñå ðåöèêëèðà.

• Европеиската директива 2002/96/CE за отпадъците 
от електрическо и електронно оборудване предвижда 
домакинските електроуреди да не се изхвърлят заедно 
с обичайните твърди градски отпадъци. Извадените 
от употреба уреди трябва да бъдат събирани отделно 
с цел да бъде увеличен делът на подлежащите на 
повторна употреба и рециклиране материали, от които 
са направени, както и да бъдат избегнати евентуални 
вреди за здравето и околната среда. Символът 
“зачеркнато кошче” е поставен върху всички продукти, 
за да напомня за задължителното разделно събиране. 
Çà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî ïðàâèëíîòî 
èçâàæäàíå îò óïîòðåáà íà äîìàêèíñêèòå åëåêòðîóðåäè, 
èíòåðåñóâàùèòå ñå ìîãàò äà ñå îáúðíàò êúì ñëóæáàòà 
çà ñúáèðàíå íà îòïàäúöè èëè êúì äèñòðèáóòîðèòå.

Ðú÷íî îòâàðÿíå íà ëþêà
Â ñëó÷àé ÷å å íåâúçìîæíî äà ñå îòâîðè âðàòàòà íà ëþêà 
ïîðàäè ïðåêúñâàíå íà åëåêòðè÷åñêàòà åíåðãèÿ è èñêàòå 
äà ïðîñòðåòå ïðàíåòî, ïðîöåäèðàéòå ïî ñëåäíèÿ íà÷èí:
1. èçâàäåòå ùåïñåëà îò êîíòàêòà çà åëåêòðè÷åñêè òîê.
2. óâåðåòå ñå, ÷å íèâîòî íà âîäàòà â ïåðàëíÿòà å ïî-
íèñêî îò îòâîðà íà ëþêà; â ïðîòèâåí ñëó÷àé îòñòðàíåòå 
èçëèøíàòà âîäà ÷ðåç ìàðêó÷à çà ìðúñíà âîäà, êàòî ÿ 
ñúáåðåòå â êîôà, êàêòî å ïîñî÷åíî íàôèãóðà.
4. êàòî èçïîëçâàòå åçè÷åòî, ïîñî÷åíî íà ôèãóðàòà, äðúïíåòå 
íàâúí äî îñâîáîæäàâàíå íà ïëàñòìàñîâèÿ èçòåãëÿ÷ îò 
íåïîäâèæíî ïîëîæåíèå; ñëåä òîâà ãî èçäúðïàéòå íàäîëó 
è åäíîâðåìåííî ñ òîâà îòâîðåòå âðàòàòà.
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×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè: çà äîçèðàíå 
íà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè è äîáàâêèòå (âæ. “Ïåðèëíè 
ïðåïàðàòè è äðåõè çà ïðàíå”).

Áóòîí ON/OFF: çà âêëþ÷âàíå è èçêëþ÷âàíå íà 
ïåðàëíÿòà.

Ïðîãðàìàòîð ÏÐÎÃÐÀÌÈ: çà çàäàâàíå íà 
ïðîãðàìèòå. Ïî âðåìå íà èçïúëíåíèå íà ïðîãðàìàòà 
êëþ÷úò îñòàâà íåïîäâèæåí.

Áóòîíè ñúñ ñâåòëèííè èíäèêàòîðè ÔÓÍÊÖÈß: çà 
ñåëåêòèðàíå íà âúçìîæíèòå ôóíêöèè. Ñâåòëèííèÿò 
èíäèêàòîð çà èçáðàíàòà ôóíêöèÿ ùå ïðîäúëæè äà 
ñâåòè.

Ïðîãðàìàòîð ÑÓØÅÍÅ: çà çàäàâàíå íà æåëàíîòî 
ñóøåíå (âæ. “Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).

Ïðîãðàìàòîð ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ: çà çàäàâàíå íà 
òåìïåðàòóðà èëè ïðàíå ñúñ ñòóäåíà âîäà (âæ. 
“Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).

Ñâåòëèííè ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÈ ÇÀ ÕÎÄ ÍÀ ÖÈÊÚË/
ÇÀÁÀÂÅÍÎ ÂÊËÞ×ÂÀÍÅ: çà äà ñëåäâàòå õîäà íà 
èçïúëíåíèå íà ïðîãðàìàòà çà ïðàíå.
Âêëþ÷åíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ïîêàçâà, ÷å ñå 
èçâúðøâà îïðåäåëåíà ôàçà îò öèêúëà.
Àêî å çàäàäåíà ôóíêöèÿòà “Çàáàâåíî âêëþ÷âàíå”, ùå 
ñå ïîñî÷âà âðåìåòî, îñòàâàùî äî ñòàðòèðàíåòî íà 
ïðîãðàìàòà (âæ. ñúñåäíàòà ñòðàíèöà).

Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ: çà äà 
ñå ðàçáåðå äàëè ëþêúò ìîæå äà ñå îòâîðè (âæ. 
ñúñåäíàòà ñòðàíèöà).

Áóòîí ñúñ ñâåòëèíåí èíäèêàòîð START/PAUSE: 
çà ñòàðòèðàíå íà ïðîãðàìèòå èëè âðåìåííîòî èì 
ïðåêúñâàíå.
Çàáåëåæêà: çà çàäàâàíå íà ïàóçà â ïðàíåòî 
íàòèñíåòå îòíîâî áóòîíà - èíäèêàòîðúò ùå 
ìèãà ñ îðàíæåâà ñâåòëèíà, äîêàòî ñâåòëèííèÿò 
èíäèêàòîð, óêàçâàù èçïúëíåíèå íà ôàçà, ùå 
ñâåòè íåïðåêúñíàòî. Àêî ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð 
ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ  å óãàñíàë, ùå ìîæå äà ñå îòâîðè 
âðàòàòà íà ëþêà.
Çà ïðîäúëæàâàíå íà öèêúëà ïðàíå îò ìÿñòîòî, â 
êîåòî å áèë ïðåêúñíàò, íàòèñíåòå îòíîâî òîçè áóòîí.

Ðåæèì íà stand by
Â ñúîòâåòñòâèå ñ íîâèòå íîðìàòèâè çà ïåñòåíå 
íà åíåðãèÿ òàçè ïåðàëíà ìàøèíà å ñíàáäåíà ñúñ 
ñèñòåìà çà àâòîìàòè÷íî èçêëþ÷âàíå (stand by), êîÿòî 
ñå çàäåéñòâà ñëåä 30 ìèíóòè â ñëó÷àé, ÷å ìàøèíàòà 
íå ñå èçïîëçâà. Íàòèñíåòå çà êðàòêî áóòîí ON/OFF è 
èç÷àêàéòå ìàøèíàòà äà ñå çàäåéñòâà îòíîâî.

Потребление в режим „Off“ (Изкл.) : 0,5 W
Потребление в режим „On“ (Вкл.) : 0,5 W

Îïèñàíèå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è 
ïóñêàíåòî íà äàäåíà ïðîãðàìà

Ïðîãðàìàòîð 
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ

×åêìåäæå çà  
ïåðèëíèòå  
ïðåïàðàòè

Ñâåòëèííè 
ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÈ ÇÀ ÕÎÄ 
ÍÀ ÖÈÊÚË/ÇÀÁÀÂÅÍÎ 
ÂÊËÞ×ÂÀÍÅ

Áóòîíè ñúñ ñâåòëèííè 
èíäèêàòîðè ÔÓÍÊÖÈß

Áóòîí ON/OFF
Ïðîãðàìàòîð 

ÑÓØÅÍÅ
Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð 
ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ

Áóòîí ñúñ 
ñâåòëèíåí 
èíäèêàòîð
START/PAUSE

Òàáëî çà óïðàâëåíèå

Ïðîãðàìàòîð 
ÏÐÎÃÐÀÌÈ
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Ñâåòëèííè èíäèêàòîðè

Ñëåäÿùèòå ñâåòëèííè èíäèêàòîðè äàâàò âàæíà 
èíôîðìàöèÿ.
Åòî êàêâî êàçâàò:

Îòëîæåí ñòàðò
Àêî å àêòèâèðàíà ôóíêöèÿòà “Çàáàâåíî âêëþ÷âàíå” (âæ. 
“Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”), ñëåä ïóñêàíå íà ïðîãðàìàòà ùå 
ñâåòíå èíäèêàòîðúò çà èçáðàíîòî çàáàâÿíå:

Â òå÷åíèå íà âðåìåòî ùå ñå âèçóàëèçèðà îñòàâàùîòî 
çàáàâÿíå ÷ðåç ìèãàíå íà ñúîòâåòíèÿ ñâåòëèíåí 
èíäèêàòîð:

Ñëåä êàòî èçòå÷å âðåìåòî çà îòëàãàíå íà 
èçïúëíåíèåòî, ïðèìèãâàùèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð 
ùå óãàñíå è èçáðàíàòà ïðîãðàìà ùå ñå ñòàðòèðà.

Ñâåòëèííè èíäèêàòîðè çà òåêóùèòå ôàçè
Ñëåä êàòî å èçáðàí è ñòàðòèðàí æåëàíèÿò öèêúë íà 
ïðàíå, ñâåòëèííèòå èíäèêàòîðè ùå ñâåòâàò åäèí ñëåä 
äðóã, çà äà óêàçâàò õîäà íà öèêúëà:

Бележка: по време на фаза ”Изпомпване” ще светне 
съответният светлинен индикатор за фаза “Центрофуга”.

Áóòîíè çà ôóíêöèÿ è ñúîòâåòíè ñâåòëèííè 
èíäèêàòîðè
Ïðè èçáîð íà ôóíêöèÿ ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð 
ùå ñâåòíå. Àêî èçáðàíàòà ôóíêöèÿ íå å ñúâìåñòèìà 
ñúñ çàäàäåíàòà ïðîãðàìà, ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí 
èíäèêàòîð ùå ìèãà è ôóíêöèÿòà íÿìà äà ñå àêòèâèðà. 
Â ñëó÷àé íà çàäàâàíå íà ôóíêöèÿ, íåñúâìåñòèìà ñ 
äðóãà, çàäàäåíà ïðåäè íåÿ ôóíêöèÿ, îñòàâà àêòèâåí 
ñàìî ïîñëåäíèÿò èçáîð.

 Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð áëîêèðàí ëþê
Ñâåòåùèÿò èíäèêàòîð ïîêàçâà, ÷å ëþêúò å áëîêèðàí, 
çà äà ñå ïðåäîòâðàòÿò ñëó÷àéíè îòâàðÿíèÿ; çà 
èçáÿãâàíå íà ùåòè å íåîáõîäèìî äà ñå èç÷àêà 
èçãàñâàíåòî íà ñâåòëèííèÿ èíäèêàòîð, ïðåäè äà ñå 
îòâîðè ëþêúò.
Çàáåëåæêà: àêî å àêòèâèðàíà ôóíêöèÿòà “Çàáàâåíî 
âêëþ÷âàíå”, ëþêúò íå ìîæå äà ñå îòâîðè, çà 
îòâàðÿíåòî ìó å íåîáõîäèìî ïåðàëíàòà ìàøèíà äà 
ñå ïîñòàâè â ïàóçà ÷ðåç íàòèñêàíå íà áóòîí START/
PAUSE.

! Áúðçîòî ìèãàíå íà ñâåòëèííèÿ èíäèêàòîð START/
PAUSE (îðàíæåâ) çàåäíî ñ èíäèêàòîðà çà ôóíêöèèòå 
å ñèãíàë çà íåèçïðàâíîñò (âæ. “Íåèçïðàâíîñòè è 
îòñòðàíÿâàíåòî èì”).

Âêëþ÷âàíå íà ïðîãðàìà
1. Включете пералната машина, като натиснете бутона ON/OFF. Всички индикатори ще се включат и ще 
светят в продължение на няколко секунди, след което ще продължат да светят тези на зададената програма, а 
индикаторът за START/PAUSE ще свети с пулсираща светлина.
2. Çàðåäåòå äðåõèòå çà ïðàíå è çàòâîðåòå ëþêà.

3. Çàäàéòå æåëàíàòà ïðîãðàìà ñ êëþ÷à ÏÐÎÃÐÀÌÈ.

4. Çàäàéòå òåìïåðàòóðàòà íà ïðàíå (âæ. “Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).
5. Çàäàâàíå íà ñóøåíåòî, àêî å íåîáõîäèìî (âæ. “Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).
6. Ïîñòàâåòå ïåðèëåí ïðåïàðàò è äîáàâêè âæ. “Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è äðåõè çà ïðàíå”.
7. Èçáèðàíå íà æåëàíèòå ôóíêöèè.

8. Âêëþ÷åòå ïðîãðàìàòà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà START/PAUSE, ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ùå ñâåòè 
ïîñòîÿííî â çåëåí öâÿò. Çà äà îòìåíèòå çàäàäåíèÿ öèêúë, ïîñòàâåòå ìàøèíàòà â ïàóçà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà 
START/PAUSE, è èçáåðåòå íîâèÿ öèêúë.
9. Êîãàòî ïðîãðàìàòà ñâúðøè, ùå ñâåòíå èíäèêàòîðúò . Ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð çà ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ ùå 
óãàñíå, óêàçâàéêè, ÷å ëþêúò ìîæå äà áúäå îòâàðÿí. Èçâàäåòå ïðàíåòî è îñòàâåòå ëþêà ïðèòâîðåí, çà äà èçñúõíå 
áàðàáàíúò. Èçêëþ÷åòå ïåðàëíÿòà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà ON/OFF.

Ïðàíå

Èçïëàêâàíå

Öåíòðîôóãà

Ñóøåíå

Êðàé íà ïðàíåòî

Бележка: Веднага след 
задаването на ниво или 
време на сушене този 
индикатор светва, за да 
покаже, че избраният 
цикъл на пране ще бъде 
последван от фаза на 
сушене.
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Ñïåöèàëíè ïðîãðàìè
ÏÐÎÃÐAMA ÄÅÇÈÍÔÅKÖÈß (ïðîãðàìà 6) Õèãèåíèçèðàùà ïðîãðàìà, êîÿòî ïðåäâèæäà èçïîëçâàíåòî íà áåëèíà 
ïðè òåìïåðàòóðè, íàäâèøàâàùè 60 °C. Çà èçáåëâàíå ïîñòàâåòå áåëèíàòà, ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè è äîáàâêèòå (âæ. 
ïàðàãðàô “×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè”).
ËÅKÀ ÍÎÙ (ïðîãðàìà 7). Òîâà å áåçøóìåí öèêúë, êîéòî ìîæå äà ñå èçâúðøâà ïðåç íîùòà ïðè ïî-íèñêà òàðèôà 
íà åëåêòðîåíåðãèÿòà. Ïðîãðàìàòà å ñúçäàäåíà çà ñèíòåòè÷íè è ïàìó÷íè äðåõè. Â êðàÿ íà öèêúëà ìàøèíàòà ñïèðà, 
êîãàòî â áàðàáàíà âñå îùå èìà âîäà; çà äà èçïúëíè öåíòðîôóãèðàíå è èçòî÷âàíå , íàòèñíåòå áóòîí START/PAUSE, 
â ïðîòèâåí ñëó÷àé ñëåä 8 ÷àñà ïåðàëíàòà ìàøèíà àâòîìàòè÷íî ùå öåíòðîôóãèðà è ùå èçòî÷è âîäàòà.
ÏÐÎÃÐAMA ÚÅÚÅ (ïðîãðàìà 8). Ïðîãðàìà, êîÿòî å â ñúñòîÿíèå äà èçâëå÷å òèïè÷íîòî çàìúðñÿâàíå îò äåòñêèòå 
äðåõè, ãàðàíòèðàéêè îòñòðàíÿâàíå íà ïåðèëíèÿ ïðåïàðàò îò òÿõ, çà äà ñå èçáåãíå àëåðãè÷íà ðåàêöèÿ îò 
äåëèêàòíàòà äåòñêà êîæà. Öèêúëúò å ñúçäàäåí çà åëèìèíèðàíå íà áàêòåðèèòå ÷ðåç èçïîëçâàíå íà ïî-ãîëÿìî 
êîëè÷åñòâî âîäà è îïòèìèçèðàíå íà åôåêòà îò ñïåöèôè÷íèòå õèãèåíèçèðàùè äîáàâêè êúì ïåðèëíèÿ ïðåïàðàò.
Ïðè çàâúðøâàíå íà ïðàíåòî ïåðàëíÿòà ïðàâè áàâíè çàâúðòàíèÿ íà áàðàáàíà, çà äà èçáåãíå îáðàçóâàíåòî íà 
ãúíêè; çà ïðèêëþ÷âàíå íà öèêúëà ñå íàòèñêà áóòîí START/PAUSE.
ÁÚÐÇÎ ÏÐÀÍÅ 30’ (ïðîãðàìà 4) å ñúçäàäåíà çà ïðàíå íà ëåêî çàìúðñåíè äðåõè çà êðàòêî âðåìå: òðàå ñàìî 
30 ìèíóòè è ïî òîçè íà÷èí ïåñòè âðåìå è ñðåäñòâà. Ñúñ çàäàâàíåòî íà ïðîãðàìàòà (4 íà 30 °C) ìîæå äà ïåðåòå 
åäíîâðåìåííî òúêàíè îò ðàçëè÷åí âèä (ñ èçêëþ÷åíèå íà âúëíà è êîïðèíà) ñ ìàêñèìàëíî òåãëî äî 3 êã.
ÎÑÂÅÆÀÂÀÍÅ15’ (ïðîãðàìà 5) å ñúçäàäåíà çà ïðàíå íà ëåêî çàìúðñåíè äðåõè çà êðàòêî âðåìå: òðàå ñàìî 
15 ìèíóòè è ïî òîçè íà÷èí ïåñòè åíåðãèÿ è âðåìå. Ñúñ çàäàâàíåòî íà ïðîãðàìàòà (5 íà 30 °C) ìîæå äà ïåðåòå 
åäíîâðåìåííî òúêàíè îò ðàçëè÷åí âèä (ñ èçêëþ÷åíèå íà âúëíà è êîïðèíà) ñ ìàêñèìàëíî òåãëî äî 1,5 êã.

Ïðîãðàìè

Òàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå

Çà âñè÷êè Test Institutes:
1) Ïðîãðàìà çà ïðîâåðêà ñúãëàñíî ñòàíäàðò EN 50229: çàäàéòå ïðîãðàìà 6 ñ òåìïåðàòóðà 60 °C.
2) Äúëãà ïðîãðàìà çà ïàìóê; çàäàéòå ïðîãðàìà 6 ñ òåìïåðàòóðà 40 °C.

Продължителността на цикъла, показана на дисплея или посочена в ръководството, е приблизително изчислена въз основа на стандартните условия. Реалното времетраене може да 
варира в зависимост от множество фактори като температура и налягане на водата при пълнене, температура на въздуха в помещението, количество перилен препарат, количество, 
вид и тегло на прането, допълнително избрани опции.
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Îïèñàíèå íà ïðîãðàìàòà
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Ïðîãðàìè çà âñåêè äåí

1 ÏÀÌÓK: Áåëè è öâåòíè, óñòîé÷èâè, ñèëíî çàìúðñåíè. 60° 1200     7 135’

2 ÏÀÌÓK–ÖÂÅÒÍÈ (3): Áåëè, ìàëêî çàìúðñåíè, è öâåòíè, íåóñòîé÷èâè. 40° 1200     7 90’

3 ÑÈÍÒÅÒÈ×ÍÈ: Öâåòíè, óñòîé÷èâè, ìíîãî çàìúðñåíè. 60° 800  -   3 115’

4 ÁÚÐÇÎ ÏÐÀÍÅ 30’: Çà áúðçî îñâåæàâàíå íà íå ìíîãî çàìúðñåíè äðåõè (íå 
ñå ïðåïîðú÷âà çà âúëíà, êîïðèíà è äðåõè, êîèòî òðÿáâà äà ñå ïåðàò íà ðúêà). 30° 800  -   3 30’

5 ÎÑÂÅÆÀÂÀÍÅ15’: Çà áúðçî îñâåæàâàíå íà íå ìíîãî çàìúðñåíè äðåõè (íå ñå 
ïðåïîðú÷âà çà âúëíà, êîïðèíà è äðåõè, êîèòî òðÿáâà äà ñå ïåðàò íà ðúêà). 30° 800  -   1,5 15’

Ñïåöèàëíè ïðîãðàìè

6 ÏÐÎÃÐAMA ÄÅÇÈÍÔÅKÖÈß: Áåëè, èçêëþ÷èòåëíî çàìúðñåíè. 90° 1200     7 190’

6 ÏÐÎÃÐAMA ÄÅÇÈÍÔÅKÖÈß (1): Áåëè è öâåòíè, óñòîé÷èâè, ñèëíî çàìúðñåíè. 60° 1200  -   7 190’

6 ÏÐÎÃÐAMA ÄÅÇÈÍÔÅKÖÈß (2): Áåëè è öâåòíè, íåóñòîé÷èâè, ñèëíî 
çàìúðñåíè. 40° 1200  -   7 145’

7 ËÅKÀ ÍÎÙ: Íåóñòîé÷èâè öâåòíè, ëåêî çàìúðñåíè. 40° 800 - -   4 290’

8 ÏÐÎÃÐAMA ÚÅÚÅ: Íåóñòîé÷èâè öâåòíè, ìíîãî çàìúðñåíè. 40° 800  -   3 120’

9 KÎÏÐÈÍÀ/ÏÅÐÄÅÒÀ: Çà äðåõè îò êîïðèíà, âèñêîçà, ôèíî áåëüî. 30° 0 - -   1 55’

10 ÂÚËÍÅÍÈ ÒÚKÀÍÈ: Çà âúëíà, êàøìèð è ò.í. 40° 800  -   1,5 70’

×àñòè÷íè ïðîãðàìè

A ÈÇÏËÀKÂÀÍÅ - 1200  - -  7 36’

B ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ - 1200  - - - 7 16’

C ÈÇÏÎMÏÂÀÍÅ - 0 - - - - 7 2’

Ïðîãðàìè çà ñóøåíå

11 Ñóøåíå “Ïàìóê” - -  - - - 5 -

12 Ñóøåíå “Ñèíòåòè÷íè òúêàíè”   - -  - - - 3 -

13 Ñóøåíå “Âúëíà” - -  - - - 1,5 -
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Çàäàâàíå íà òåìïåðàòóðàòà
Çàâúðòàéêè êëþ÷à ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ, ñå çàäàâà òåìïåðàòóðàòà íà ïðàíå (âæ. Òàáëèöà íà ïðîãðàìèòå).
Òåìïåðàòóðàòà ìîæå äà ñå ïîíèæè äî ïðàíå ñúñ ñòóäåíà âîäà ( ).
Ïåðàëíÿòà àâòîìàòè÷íî ùå ïîïðå÷è äà ñå çàäàäå òåìïåðàòóðà, êîÿòî å ïî-âèñîêà îò ìàêñèìàëíàòà òåìïåðàòóðà, 
ïðåäâèäåíà çà âñÿêà ïðîãðàìà.

Çàäàâàíå íà ñóøåíåòî
Ñúñ çàâúðòàíå íà ïðîãðàìàòîðà çà ÑÓØÅÍÅ ñå çàäàâà æåëàíèÿò 
âèä ñóøåíå. Ïðåäâèäåíè ñà äâå âúçìîæíîñòè:
A - Âúç îñíîâà íà âðåìåòî: îò 40 äî 180 ìèíóòè.
B - Âúç îñíîâà íà ñòåïåíòà íà âëàæíîñò íà èçñóøåíèòå äðåõè:
Ãëàäåíå : ëåêî âëàæíè äðåõè, ëåñíè çà ãëàäåíå.
Çàêà÷àëêà : èçñóøåíè çà îêà÷âàíå äðåõè.
Ãàðäåðîá : ìíîãî äîáðå èçñóøåíè äðåõè, ïðåïîðú÷âà ñå çà 
õàâëèåíè êúðïè è õàëàòè.
Àêî ïî èçêëþ÷åíèå ïðàíåòî, êîåòî òðÿáâà äà áúäå èçïðàíî è 
èçñóøåíî, íàäõâúðëÿ ïðåäâèäåíîòî ìàêñèìàëíî êîëè÷åñòâî (âæ. 
òàáëèöàòà íà ïðîãðàìèòå), èçâúðøåòå èçïèðàíåòî è ñëåä êàòî 
ïðîãðàìàòà å çàâúðøèëà, ðàçäåëåòå ïðàíåòî è âúðíåòå åäíà ÷àñò 
â áàðàáàíà. 
Íà òîçè åòàï ñëåäâàéòå óêàçàíèÿòà çà èçâúðøâàíå íà ”Ñàìî ñóøåíå”. 
Ïîâòîðåòå ñúùèòå îïåðàöèè çà îñòàíàëàòà ÷àñò îò ïðàíåòî.
Çàáåëåæêà: Íà êðàÿ íà ñóøåíåòî ñëåäâà ïåðèîä íà îõëàæäàíå, íåçàâèñèìî ÷å ïðîãðàìàòîðúò ÑÓØÅÍÅ å ïîñòàâåí 
íà ïîçèöèÿ .

Ñàìî ñóøåíå
Çàâúðòåòå ÏÐÎÃÐÀÌÀÒÎÐÀ íà åäíà îò ïîçèöèèòå çà ñóøåíå (11-12-13) âúç îñíîâà íà âèäà òúêàí, ñëåä êîåòî 
èçáåðåòå æåëàíèÿ âèä ñóøåíå ñ ïðîãðàìàòîðà çà ÑÓØÅÍÅ.

Ôóíêöèè
Äîïúëíèòå ôóíêöèè çà ïðàíå, ïðåäâèäåíè â ïåðàëíàòà ìàøèíà, äàâàò âúçìîæíîñò çà ïîñòèãàíå íà æåëàíîòî áÿëî 
è ÷èñòî ïðàíå:
Çà àêòèâèðàíå íà âúçìîæíèòå ôóíêöèè;
1. íàòèñíåòå áóòîíà, ñúîòâåòñòâàù íà æåëàíàòà ôóíêöèÿ;
2. ñâåòâàíåòî íà ñúîòâåòíèÿ èíäèêàòîð ïîêàçâà, ÷å ôóíêöèÿòà å èçáðàíà.

Áåëåæêà: Áúðçîòî ìèãàíå íà èíäèêàòîðà ïîêàçâà, ÷å ñúîòâåòíàòà ôóíêöèÿòà íå ìîæå äà áúäå èçáðàíà çà 
çàäàäåíàòà ïðîãðàìà.

 Îòëîæåí Ñòàðò

Çàáàâÿ ïóñêàíåòî íà ìàøèíàòà äî 9 ÷àñà.
Íàòèñíåòå ìíîãîêðàòíî áóòîíà, äîêàòî ñâåòíå èíäèêàòîðúò, ñúîòâåòñòâàù íà æåëàíàòà ñòîéíîñò çà âðåìå íà çàáàâÿíå. 
Ïðè ïåòîòî íàòèñêàíå íà áóòîíà ôóíêöèÿòà íÿìà äà å àêòèâíà.

Çàáåëåæêà: Ñëåä íàòèñêàíå íà áóòîíà START/PAUSE ñòîéíîñòòà íà çàáàâÿíåòî ìîæå äà ñå ïðîìåíÿ ñàìî êàòî ñå íàìàëÿâà.

! Âàëèäíà ñ âñè÷êè ïðîãðàìè.

 Äîïúëíèòåëíî èçïëàêâàíå
Ñ èçáîðà íà òàçè ôóíêöèÿ ñå óâåëè÷àâà åôèêàñíîñòòà íà èçïëàêâàíåòî è ñå ãàðàíòèðà ìàêñèìàëíî îòñòðàíÿâàíå 
íà ïåðèëíèÿ ïðåïàðàò. Ïîäõîäÿùà å çà îñîáåíî ÷óâñòâèòåëíà êîæà.

! Íå ìîæå äà ñå àêòèâèðà ñ ïðîãðàìèòå 4, 5, 11, 12, 13, B, C.

 Ñóïåð èçïèðàíå
Áëàãîäàðåíèå íà èçïîëçâàíîòî ïî-ãîëÿìî êîëè÷åñòâî âîäà â íà÷àëíàòà ôàçà íà öèêúëà è íà ïî-äúëãîòî âðåìå íà 
ïðàíå òàçè ôóíêöèÿ ãàðàíòèðà âèñîêîêà÷åñòâåíî èçïèðàíå.

! Íå ìîæå äà ñå àêòèâèðà ñ ïðîãðàìèòå 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, A, B, C.

1200-600
Ñ íàòèñêàíåòî íà òîçè áóòîí ñå íàìàëÿâà ñêîðîñòòà íà öåíòðîôóãàòà.

! Íå ìîæå äà ñå àêòèâèðà ñ ïðîãðàìèòå 9, C, 11, 12, 13.

Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ

Òàáëèöà ñ âðåìå çà èçñóøàâàíå 
(Óêàçàòåëíè ñòîéíîñòè)

Âèä 
òúêàí

Òèï íà 
ïðàíåòî

Ìàêñè-
ìàëíè 

êã.

Ãàðä-
åðîá

Çàêà-
÷àëêà 

Ãëàä-
åíå 

Ïàìóê

Äðåõè ñ 
ðàçëè÷íè 
ðàçìåðè, 
Õàâëèåíè 
êúðïè

5 180 170 160

Ñèíòå-
òè÷íè

Õàâëèåíè 
êúðïè, 
×àðøàôè, 
ôàíåëè

3 180 170 160

Âúëíà 1,5 150 140 130
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Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è 
äðåõè çà ïðàíå

×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè
Äîáðèÿò ðåçóëòàò îò ïðàíåòî çàâèñè è îò ïðàâèëíîòî 
äîçèðàíå íà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè. ñ ïðåäîçèðàíå 
íå ñå ïåðå ïî-åôèêàñíî, à òîâà âîäè äî îòëàãàíå íà 
íàëåïè ïî âúòðåøíàòà ñòðàíà íà ïåðàëíàòà ìàøèíà 
è äî çàìúðñÿâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà.

! Íå èçïîëçâàéòå ïðåïàðàòè çà ðú÷íî ïðàíå, çàùîòî 
îáðàçóâàò ìíîãî ïÿíà.

Èçòåãëåòå ÷åêìåäæåòî çà 
ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè è 
èçñèïåòå ïðàõà çà ïðàíå 
è äîïúëíèòå ïðåïàðàòè 
ïî ñëåäíèÿ íà÷èí.

îòäåëåíèå 1: Ïðåïàðàò çà ïðàíå (íà ïðàõ èëè òå÷åí)
Òå÷íèÿò ïðåïàðàò ñå èçñèïâà ïðåäè âêëþ÷âàíåòî íà 
ìàøèíàòà.
îòäåëåíèå 2: Äîïúëíèòåëíè ïðåïàðàòè (îìåêîòèòåë è äð.)
Îìåêîòèòåëÿò íå òðÿáâà äà èçëèçà èçâúí ðåøåòêàòà.
äîïúëíèòåëíî îòäåëåíèå 3: Áåëèíà

Öèêúë íà èçáåëâàíå

Èçáåëâàíåòî ìîæå äà ñå èçâúðøâà ñàìî ñ ïðîãðàìèòå 
1, 2, 6.
Ïîñòàâåòå áåëèíàòà â äîïúëíèòåëíîòî îòäåëåíèå 3, 
ïåðèëíèÿ ïðåïàðàò è îìåêîòèòåëÿ - â ñúîòâåòíèòå 
îòäåëåíèÿ, ñëåä òîâà çàäàéòå åäíà îò ãîðåïîñî÷åíèòå 
ïðîãðàìè.
Ïðåïîðú÷âà ñå ñàìî çà ìíîãî çàìúðñåíè ïàìó÷íè 
äðåõè.

Ïîäãîòâÿíå íà ïðàíåòî

• Ðàçïðåäåëåòå ïðàíåòî ñúîáðàçíî:
 - òèïà íà òúêàíèòå/ñèìâîëà âúðõó åòèêåòà.
 - öâåòîâåòå: îòäåëåòå öâåòíèòå îò áåëèòå äðåõè.
• Èçïðàçíåòå äæîáîâåòå è ïðîâåðåòå êîï÷åòàòà.
• Не надвишавайте указаните стойности в „Таблица на 

програмите“, отнасящи се за теглото на сухото пране.

MAX

1

3

2

Êîëêî òåæàò äðåõèòå çà ïðàíå?

 1 ÷àðøàô 400-500 ã
 1 êàëúôêà 150-200 ã
 1 ïîêðèâêà 400-500 ã
 1 õàâëèÿ 900-1200 ã
 1 êúðïà 150-250 ã

Ñïåöèôè÷íî ïðàíå
Êîïðèíà: èçïîëçâàéòå ñïåöèàëíàòà ïðîãðàìà 9 çà 
ïðàíå íà âñè÷êè äðåõè îò êîïðèíà. Çà äåëèêàòíèòå 
òúêàíè ñå ïðåïîðú÷âà èçïîëçâàíåòî íà ñïåöèàëåí 
âèä ïåðèëåí ïðåïàðàò.
Ïåðäåòà: ñãúíåòå ãè è ãè ïîñòàâåòå â êàëúôêà èëè 
ìðåæåñòà òîðáà. Èçïîëçâàéòå ïðîãðàìà 9.
Âúëíåíè òúêàíè: Цикълът на изпиране „Вълна“ на 
тази пералня Hotpoint-Ariston е тестван и одобрен от 
компанията Woolmark за пране на вълнени тъкани, 
определени като „подходящи за изпиране на ръка“, 
при условие че се спазват инструкциите от етикета 
на дрехата и указанията на производителя на 
електродомакинския уред. Hotpoint-Ariston е първата 
марка перални машини, получила от компанията Wo-
olmark сертификата Woolmark Apparel Care - Platinum 
за постигани резултати при изпиране и разходи на 
вода и енергия. (M1126)  

Ñèñòåìà çà èçìåðâàíå íà òîâàðà

Ïðåäè âñÿêî öåíòðîôóãèðàíå, ñ öåë èçáÿãâàíå 
íà ïðåêàëåíè âèáðàöèè è çà ðàâíîìåðíî 
ðàçïðåäåëÿíå íà òîâàðà, áàðàáàíúò ñå çàâúðòà 
ñ ìàëêî ïî-âèñîêà îò òàçè ïðè ïðàíåòî ñêîðîñò. 
Àêî ñëåä íàïðàâåíèòå ïîñëåäîâàòåëíè îïèòè 
òîâàðúò âñå îùå íå å ïåðôåêòíî ðàçïðåäåëåí, 
ìàøèíàòà èçâúðøâà öåíòðîôóãèðàíå ïðè ñêîðîñò, 
ïî-íèñêà îò ïðåäâèäåíàòà. Ïðè íàëè÷èå íà 
ïðåêàëåí äåáàëàíñèðàíå ïåðàëíÿòà èçâúðøâà 
ðàçïðåäåëåíèåòî âìåñòî öåíòðîôóãàòà. Çà 
óëåñíÿâàíå íà ïî-äîáðîòî ðàçïðåäåëåíèå íà òîâàðà 
è ïðàâèëíîòî ìó áàëàíñèðàíå ñå ïðåïîðú÷âà äà ñå 
ñìåñâàò äðåõè çà ïðàíå ñ ãîëåìè è ìàëêè ðàçìåðè.

Без намачкване
Тази функция прекъсва програмата за пране, като 
остава дрехите накиснати, преди да се източи водата. 
Активна е само в програма 9 (Коприна/Пердета) и служи 
за избягване образуването на гънки. 
За да завършите цикъла, натиснете бутона START/
PAUSE.
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Ïðîáëåìè è ìåðêè çà 
îòñòðàíÿâàíåòî èì

Âúçìîæíî å ïåðàëíàòà ìàøèíà äà îòêàæå äà ðàáîòè. Ïðåäè äà ñå îáàäèòå â ñåðâèçà çà òåõíè÷åñêà ïîääðúæêà è ðåìîíò (âæ. 
“Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå”), ïðîâåðåòå äàëè íå ñòàâà âúïðîñ çà ëåñíî ðåøèì ïðîáëåì, êàòî ñè ïîìîãíåòå ñúñ ñëåäâàùèÿ ñïèñúê.

Ïðîáëåìè:
Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå ñå âêëþ÷âà.

Öèêúëúò íà èçïèðàíå íå çàïî÷âà.

Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå ñå ïúëíè 
ñ âîäà (áúðçî ìèãà ñâåòëèííèÿò 
èíäèêàòîð çà ïúðâàòà ôàçà íà ïðàíå).

Ïåðàëíÿòà íåïðåêúñíàòî ñå ïúëíè 
è èçòî÷âà.

Ïåðàëíàòà íå ñå èçòî÷âà èëè íå 
öåíòðîôóãèðà.

Ïåðàëíàòà âèáðèðà ìíîãî ïî âðåìå 
íà öåíòðîôóãèðàíå.

Ïåðàëíàòà èìà òå÷.

Ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð START/
PAUSE (îðàíæåâ) è ñâåòëèííèòå 
èíäèêàòîðè çà ôóíêöèè ìèãàò áúðçî.

Îáðàçóâà ñå òâúðäå ìíîãî ïÿíà.

Êîìáèíèðàíàòà ïåðàëíÿ ñúñ 
ñóøèëíÿ íå ñóøè.

Âúçìîæíè ïðè÷èíè / Ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì:
• Ùåïñåëúò íå å âêëþ÷åí êúì åëåêòðè÷åñêè êîíòàêò èëè íå å äîáðå 
âêëþ÷åí, çà äà ïðàâè êîíòàêò.
• Íÿìàòå òîê âêúùè.

• Ëþêúò íå å çàòâîðåí äîáðå.
• Áóòîíúò ON/OFF íå å áèë íàòèñíàò.
• Áóòîíúò START/PAUSE íå å áèë íàòèñíàò.
• Êðàíúò çà âîäà íå å îòâîðåí.
• Çàäàäåíî å çàáàâÿíå, êîåòî ñå å íàñëîæèëî âúðõó âðåìåòî çà ïóñêàíå 

(âæ. “Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).

• Ìàðêó÷úò çà ñòóäåíàòà âîäà íå å ñâúðçàí êúì êðàíà.
• Ìàðêó÷úò å ïðåãúíàò.
• Êðàíúò çà âîäà íå å îòâîðåí.
• Íÿìà âîäà ïî âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà.
• Íàëÿãàíåòî å íåäîñòàòú÷íî.
• Áóòîíúò START/PAUSE íå å áèë íàòèñíàò.

• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà íå å ìîíòèðàí ìåæäó 65 è 100 ñì îò çåìÿòà 
(âæ. “Ìîíòèðàíå”).

• Êðàÿò íà ìàðêó÷à çà ìðúñíàòà âîäà å ïîòîïåí âúâ âîäà (âæ. “Ìîíòèðàíå”).
• Êàíàëèçàöèîííàòà òðúáà â ñòåíàòà íÿìà îòäóøíèê.
Àêî ñëåä òåçè ïðîâåðêè ïðîáëåìúò íå ñå ðåøè, çàòâîðåòå êðàíà çà âîäàòà, 
èçêëþ÷åòå ïåðàëíàòà ìàøèíà è ïîçâúíåòå â ñåðâèçà. Àêî æèëèùåòî âè ñå 
íàìèðà íà ïîñëåäíèòå åòàæè íà ñãðàäàòà, íàëÿãàíåòî íà ñòóäåíàòà âîäà 
ìîæå äà å íèñêî, ïîðàäè êîåòî ïåðàëíàòà ìàøèíà íåïðåêúñíàòî ñå ïúëíè è 
èçòî÷âà. Çà èçáÿãâàíå íà òîâà íåóäîáñòâî â òúðãîâñêàòà ìðåæà ñå ïðåäëàãàò 
ïîäõîäÿùè âúçâðàòíè êëàïàíè.

• Ïðîãðàìàòà íå ïðåäâèæäà èçòî÷âàíå: ñ íÿêîè ïðîãðàìè òðÿáâà äà ñå 
èçâúðøâà ðú÷íî.

• Âêëþ÷åíà å ôóíêöèÿòà “Áåç íàìà÷êâàíå”: çà çàâúðøâàíå íà ïðîãðàìàòà 
ñå íàòèñêà áóòîí START/PAUSE (âæ. “Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).

• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà å ïðèòèñíàò (âæ. “Ìîíòèðàíå”).
• Êàíàëèçàöèîííàòà òðúáà å çàïóøåíà.

• Ïðè ìîíòàæà áàðàáàíúò íå å áèë îòáëîêèðàí ïðàâèëíî (âæ. “Ìîíòèðàíå”).
• Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå å íèâåëèðàíà (âæ. “Ìîíòèðàíå”).
• Ïåðàëíàòà ìàøèíà å ïðèòèñíàòà ìåæäó ìåáåëè è ñòåíà (âæ. “Ìîíòèðàíå”).

• Ìàðêó÷úò çà ñòóäåíàòà âîäà íå å äîáðå ñâúðçàí (âæ. “Ìîíòèðàíå”).
• ×åêìåäæåòî çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè å çàïóøåíî (çà ïî÷èñòâàíåòî ìó 

âæ. “Ïîääðúæêà è ïî÷èñòâàíå”).
• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà íå å ôèêñèðàí äîáðå (âæ. “Ìîíòèðàíå”).

• Èçêëþ÷åòå ìàøèíàòà è èçâàäåòå ùåïñåëà îò êîíòàêòà, èç÷àêàéòå îêîëî 
1 ìèíóòà è ÿ âêëþ÷åòå îòíîâî. Àêî íåèçïðàâíîñòòà íå ìîæå äà ñå 
îòñòðàíè, ïîòúðñåòå óñëóãèòå íà Ñåðâèçà.

• Ïåðèëíèÿò ïðåïàðàò íå å çà àâòîìàòè÷íà ïåðàëíà (òðÿáâà äà èìà 
íàäïèñ “çà àâòîìàòè÷íà ïåðàëíà”, “çà ïðàíå íà ðúêà è çà àâòîìàòè÷íà 
ïåðàëíà” èëè ïîäîáåí íàäïèñ).

• Äîçèðàíåòî å áèëî òâúðäå ãîëÿìî.

• Ùåïñåëúò íå å âêëþ÷åí êúì åëåêòðè÷åñêè êîíòàêò èëè íå å äîáðå âêëþ÷åí, 
çà äà ïðàâè êîíòàêò.

• Íÿìàòå òîê âêúùè.
• Ëþêúò íå å çàòâîðåí äîáðå.
• Çàäàäåíî å çàáàâÿíå, êîåòî ñå å íàñëîæèëî âúðõó âðåìåòî çà ïóñêàíå 

(âæ. “Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ”).
• ïðîãðàìàòîðúò ÑÓØÅÍÅ å ïîñòàâåí íà ïîçèöèÿ .
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Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå

Ïðåäè äà ñå ñâúðæåòå ñ òåõíè÷åñêèÿ ñåðâèç:
• Ïðîâåðåòå äàëè ìîæåòå äà ðåøèòå ñàìè ïðîáëåìà (âæ. “Ïðîáëåìè è ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì”);
• Âêëþ÷åòå îòíîâî ïðîãðàìàòà, çà äà ïðîâåðèòå äàëè íåèçïðàâíîñòòà å îòñòðàíåíà;
• Â ïðîòèâåí ñëó÷àé ñå îáúðíåòå êúì îòîðèçèðàíèÿ òåõíè÷åñêè ñåðâèç íà òåëåôîííèÿ íîìåð, óêàçàí íà 

ãàðàíöèîííàòà êàðòà.

! Íèêîãà íå ïîëçâàéòå óñëóãèòå íà íåîòîðèçèðàíè òåõíèöè.

Ñúîáùåòå:
• òèïà íà ïðîáëåìà;
• ìîäåëà íà ìàøèíàòà (Mod.);
• ñåðèéíèÿ íîìåð (S/N).
Òàçè èíôîðìàöèÿ ñå íàìèðà íà ôàáðè÷íàòà òàáåëêà, ðàçïîëîæåíà íà çàäíàòà ñòðàíà íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è â 
ïðåäíàòà ÷àñò, ñëåä êàòî ñå îòâîðè ëþêúò.
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Українська

!  Така позначка нагадує Вам про обов’язок ознайомитися з 
керівництвом користувача.
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CAWD 129

Iнструкцiї з експлуатацiї
ПРАЛЬНА МАШИНА
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Належне вирiвнювання забезпечить 
стабiльнiсть машинi  та запобiжить 
вiбрацiям, шуму та пересуванням пiд час 
роботи. У випадку встановлення машини 
на килимовому покритті або килимах, ніжки 
необхідно відрегулювати таким чином, 
щоб гарантувати під пральною машиною 
необхідний простір для вентиляції.

Підключення води й електроенергії
Пiд’єднання шланга для подачі води

1 .  П і д к л ю ч и т и 
ж и в л я ч и й 
т р у б о п р о в і д , 
прикрутивши його 
до крану холодної 
води за допомогою 
штуцеру з газовою 
різьбою 3/4 (див. 
малюнок). 
Перед пiдключенням 
спустiть воду, доки 

вона не стане прозорою. 

2. Підключіть шланг 
подачі води до 
пральної машини, 
під’єднавши його 
до водорозбiрного 
крану, який 
знаходиться 
угорі праворуч 
на задньому боцi 
машини 
(див. малюнок).

3. Зверніть увагу, щоб шланг не мав згинів 
та утисків.

! Тиск води в крані має відповідати значенням 
у таблиці Технічних даних (див. сторінку 
поруч).

!  Якщо довжини шланга для води не 
вистачає, зверніться у спеціалізовану 
крамницю або до уповноваженого фахівця.

! Не користуйтеся шлангами, якi були вже 
у вживаннi.

! Використовуйте шланги з комплекту 
постачання.

Встановлення

! Необхідно зберігати дану брошуру, щоб мати 
мати нагоду звернутися до неї у будь-який 
момент. У раз продажу, передачі іншій особі 
або переїзду переконайтеся, що інструкція 
перебуває разом із пральною машиною 
й новий власник може ознайомитися з 
її принципами роботи й відповідними 
запобіжний заходами.

! Уважно вивчіть інструкцію: в ній міститься 
важлива інформація про встановлення,  
використання та безпеку.

Розпакування і вирівнювання
 Розпакування
1. Розпакування пральної машини.
2. Вдоскональтеся, що машина не зазнала 
ушкоджень пiд час транспортування. Якщо 
такі є, не виконуйте нiяких пiдключень та 
негайно зверніться до постачальника.

3. Видаліть 
4  запобіжнi 
гвинти для 
транспортування 
та прокладку 
з  відповідною 
розпірною деталлю, 
якi знаходяться 
позаду (див. 
малюнок).

4. Закрийте отвори пластмасовими пробками 
з комплекту постачання.
5. Зберiгайте всi компоненти: у разi 
транспортування пральної машини  їх 
потрiбно повернути на мiсце.

!  Забороняйте дiтям гратися з упаковками.

Вирівнювання
1. Встановіть пральну машину на плоскій 
та твердій підлозі, не притуляючи її до стін, 
меблів, тощо.

2. Якщо пiдлога 
не iдеально 
горизонтальна, 
компенсуйте 
нерiвностi за 
допомогою переднiх 
нiжок  (див. малюнок) 
– розкручуючи чи 
закручуючи їх; кут 
нахилу вiдносно 
робочої поверхнi не 

повинен перевищувати 2°.
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65 - 100 cm

Підключення шланга для зливу води
 

Пiдключiть шланг 
для  зливу  води, 
не згинаючи його, 
д о  в i д в о д я ч о г о 
трубопроводу або 
до стiнного зливу, якi 
мають знаходитись 
на вiдстанi 65 -100 
см вiд пiдлоги; 

або розташуйте його 
на краю  вмивальника 
чи ванної, приєднавши 
н а п р а в л я ю ч у  з 
комплекту до крану 
(див. малюнок). Не 
залишайте вільний 
кінець зливного шланга 
зануреним у воду.
!  В и к о р и с та н н я 
подовжувача шланга 

не рекомендоване. В разi необхiдностi  
використання подовжувача шланга, 
переконайтеся у тому, що він має той самий 
діаметр та його довжина не перевищує 150 см.

Електричні підключення

Перш нiж увiмкнути вилку в електричну 
розетку, переконайтеся, що: 

• розетка має заземлення у відповідності до 
встановлених норм;

• розетка розрахована на максимальне 
навантаження у межах потужності машини, 
зазначене у таблиці Технічних даних (див. 
малюнок поруч);

• напруга живлення перебуває у межах, 
зазначених у таблиці Технічних даних (див. 
малюнок поруч);

• розетка підходить до вилки пральної машини. 
В іншому випадку замініть розетку або вилку.

! Машину не можна встановлювати поза 
приміщенням, навіть в захищених мiсцях, тому що 
дуже небезпечно піддавати її впливу дощу і грози.

! Коли машину вже встановлено, забезпечте 
вільний доступ до електричної розетки.

! Не використовуйте подовжувачі й трійники.

! Кабель не повинен мати згинів або утисків.

! Проводити замiну кабелю живлення можуть 
тiльки вповноваженi фахiвцi.

Увага!  Підприємство знімає з себе 
відповідальність за умови недотримання 
вказаних норм.

Перший цикл прання
Пiсля встановлення та перш нiж розпочати 
використання м ашини, виконайте цикл прання 
з миючим засобом але не завантажуючи 
бiлизну, встановивши програму 1.

Технiчнi данi
Модель CAWD 129

Розмiри
ширина 59,5 см
висота 81,5 см
глибина 54,5 см

Кiлькiсть 
бiлизни

Вiд 1 до 7 кг для одного 
циклу прання.
Вiд 1 до 5 кг для одного 
циклу сушiння.

Електричні 
підключення

див. шильдік з технiчними 
даними на машинi

 


максимальний тиск 1 мПа 
(10 бар)
мiнiмальний тиск 0,05 
мПа (0,5 бар)
об’єм баку  – 52 лiтри

Швидкiсть 
центрифуги

до 1200 обертiв на 
хвилину

Програма 
випробувань 
відповідно до 
Директиви 
EN 50229

Прання: програма 
6; температура 
60°C; виконується з 
завантаженням 7 кг.
Сушiння: шоб 
запрограмувати сушіння 
для меншого завантаження, 
необхідно вибрати рівень 
сушіння « », передбачене 
завантаження включає 2 
простирадла, 1 наволочки і 
1 рушника; сушіння решти 
завантаженої білизни 
виконується шляхом 
вибору рівня сушіння « ».

Цей прилад вiдповiдає таким 
європейським директивам:
- 2004/108/CE 
(Електромагнітна сумiснiсть) 
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (Низька напруга)
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Інструкції для монтажника
Кріплення дерев'яної панелі на дверцята й 
розміщення машини в шафі:
В тому випадку, коли машину необхідно 
доставити до місця остаточного монтажу 
вже після кріплення дерев'яної панелі, ми 
рекомендуємо залишити її в оригінальній 
упаковці. Пакування розроблене таким чином, 
який уможливлює кріплення дерев'яної панелі 
на машину без необхідності повністю знімати 
її (див. малюнки нижче).
Дерев'яна панель, яка накриває фасад 
машини повинна бути не менше 18 мм 
товщиною й може мати петлі зліва або справа. 
З практичної точки зору й для зручності 
використання машини, ми рекомендуємо 
навішувати панель з того самого боку, що й 
дверцята машини, тобто зліва.

Приналежності для кріплення дверцят 
(мал. 1-2-3-4-5).

Мал. 1

2 петлі

1 магніт 1 пластина магніту

1 гумова заглушка

2 тримача петель

4 розпірки

Мал. 2

Мал. 3 Мал. 4

Мал. 5 Мал. 4/В

- 6 самонарізних гвинтів типу A, l =13 мм.
- 2 метричних прихованих гвинта типу B, l =25 
мм; для кріплення пластини магніту до шафи.
- 4 метричних гвинта типу C, l =15 мм; для 
кріплення тримача петлі до шафи.
- 4 метричних гвинта типу D, l =7 мм; для 
кріплення петлі на тримача.

Кріплення деталей на фасаді машини.
- Закріпіть тримачі петель на передній панелі 
приладу, розмістивши отвори, позначені 
стрілкою на мал. 1, на внутрішній стороні 
передньої панелі. Встановіть розпірки (мал. 
4/B) між поверхнями, використовуючи гвинти 
типу C.
- Закріпіть пластину магніту в верхній частині з 
протилежного боку за допомогою гвинтів типу 
B, так щоб зафіксувати дві розпірки (мал. 4/B) 
між пластиною й поверхнею.
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Використання шаблону для свердління.
- Щоб розмітити точки для отворів з лівого боку 
панелі, встановіть шаблон для свердління 
в верхньому лівому куті панелі за лініями, 
проведеними від крайніх точок для орієнтиру.
- Щоб розмітити точки для отворів з правого 
боку панелі, встановіть шаблон для свердління 
в верхньому правому куті панелі.
- Щоб зробити отвори під дві петлі, гумову 
заглушку й магніт, користуйтеся фрезою 
відповідного розміру.
Кріплення елементів на дерев'яну панель 
(дверцята).
- Вставте петлі в отвори (рухома частина петлі 
має розміщуватися в напрямку від панелі) й 
закріпіть їх 4 гвинтами типу A.
- Вставте магніт у верхній отвір з протилежного боку 
від петель і закріпіть його двома гвинтами типу B.
- Вставте гумову заглушку в отвір знизу.
Зараз панель готова до кріплення на машині.
Кріплення панелі на машині.
Вставте виступ петлі (позначений стрілкою на 
мал. 2) до отвору під петлю й притисніть панель 
до передньої частини машини.  Закріпіть дві 
петлі гвинтами типу D.
Кріплення напрямної плінтуса.
Якщо машина монтується в кінці блоку модульних 
шаф, слід встановити одну або дві напрямні під 
плінтус (як показано на мал. 8). Відрегулюйте 
їх по глибині відносно розташування інших 
плінтусів і, якщо необхідно, закріпіть плінтус 
на напрямній (мал. 9). Напрямна під плінтус 
збирається наступним чином (мал. 8): 
Закріпити куток P за допомогою гвинтів R, 
вставити напрямну Q в спеціальний проріз і, 
коли вона опиниться в бажаному положенні, 
зафіксувати її за допомогою кутка P і гвинта R.
Розміщення машини в шафі.
- -Вставте машину до отвору, вирівнюючи її по 
центру шафи (мал. 6).
- Щоб підняти машину до бажаної висоти, 
користуйтеся регульованими ніжками.
- Для регулювання дерев'яної панелі по вертикалі 
й по горизонталі користуйтеся гвинтами C й D  
як показано на мал. 7. 
Важливо: закрийте нижню частину фасаду 
приладу, слідкуючи за тим, щоб плінтус 
опирався на підлогу.

Мал. 6 Мал. 7

Мал. 8 Мал. 9

Приналежності для регулювання висоти.
Наступні деталі знаходяться 
під пінопластовою кришкою 
(мал. 10) :  2 поперечні 
пластини (G), 1 планка (M)
Н а с т у п н і  д е т а л і 
знаходяться всередині 
барабана:
4 додаткові ніжки (H), 
4 гвинта (I), 
4 гвинта (R), 
4 гайки (L), 

 2 напрямні плінтуса (Q)
Регулювання приладу по висоті.
Висоту приладу можна регулювати (від 815  до 
835 мм) обертанням 4 ніжок.
Якщо вам необхідно встановити прилад ще 
вище, ніж зазначено, вам знадобляться наступні 
приналежності, за допомогою яких можна 
підняти прилад до 870 мм:
дві поперечні пластини (G); 4 ніжки (H); 4 гвинта 
(I); 4 гайки (L). Після цього виконайте наступне 
(мал. 11):
зніміть 4 оригінальні ніжки, помістіть поперечну 
пластину G спереду приладу, закріпіть її за 
допомогою гвинтів I (вкручуючи їх замість 
оригінальних ніжок), потім вставте нові ніжки H.
Повторіть ту саму операцію ззаду приладу.
Тепер відрегулюйте ніжки H, щоб підняти прилад 
з 835 до 870 мм.
Встановивши бажану висоту, застопоріть гайки 
L на поперечній пластині G.
Щоб встановити прилад на висоті від 870 до 
900 мм, вам знадобиться закріпити планку M, 
регулюючи ніжки H до бажаної висоти.
Планка кріпиться наступним чином:
ослабте три гвинта N, що розташовані спереду 
від верхньої кришки приладу, вставте планку M 
як показано на мал. 12, потім закріпіть гвинти N.

Мал. 11 Мал. 12

Мал. 10



34

UA

Технічне обслуговування та 
догляд 

Відключення води й електричного 
живлення
• Закривайте водопровідний кран 

після кожного прання. У такий спосіб 
зменшується знос гідравлічної частини 
машини й усувається небезпека витоку.

• Виймайте штепсель з розетки під 
час миття машини та під час робіт з 
технічного обслуговування.

Очищення пральної машини
Зовнішня частина і гумові деталі можуть 
бути вимиті тканиною, змоченою у теплій 
воді й милі. Не використовуйте розчинники 
або абразиви.

Чистка касети для миючих 
засобів

Виймiть касету, 
пiднявши її та 
витягнувши назовнi 
(див. малюнок).
Промийте під 
проточною водою; 
ця процедура 
має проводитися 
регулярно.

Догляд за люком та барабаном
• Завжди залишайте відкритими дверцята 

люку, тоді не утворюватимуться 
неприємні запахи.

Миття насосу
Пральну машину обладнано насосом з 
автоматичною чисткою, який не вимагає 
технічного обслуговування. Може 
трапитися так, що малі предмети (монети, 
ґудзики) потраплять до форкамери, що 
захищає насос, розташований у її нижній 
частині.
 
! Переконайтеся у тому, що цикл прання 
закінчено, і витягніть штепсель з розетки.

Щоб потрапити до форкамери:

1. відкрутіть 
кришку, обертаючи 
її проти 
годинникової 
стрілки (див. 
малюнок): виток 
незначної кiлькостi 
води є нормальним;

2. акуратно очистіть внутрішню частину;
3. накрутіть кришку;

Контроль шланга для подачі води
Перевіряйте шланг для подачі води не 
менше одного разу на рік. Якщо на ньому 
є тріщини, він підлягає заміні: під час 
прання високий тиск може призвести до 
розірвання.

! Не користуйтеся шлангами, якi були вже 
у вживаннi.

1

2
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Запобіжні заходи та 
поради
! Машину була спроектовано і вироблено у відповідності 
з міжнародними нормами безпеки. Дані попередження 
складені для забезпечення безпеки і тому їх треба 
уважно прочитати.

Загальна безпека
• Після використання пральної машини обов‘ язково 

від’ єднайте її від електромережі та перекрийте 
водопровідний кран.

• Дане обладнання було розроблене виключно для 
побутового використання.

• Дозволяється користування цим приладом 
дітьми віком від 8 років, а також особами з 
обмеженими фізичними, сенсорними або 
розумовими можливостями або особами 
без належного досвіду і знань, якщо вони 
перебувають під постійним контролем 
або проінструктовані щодо правил з 
небезпечного використання приладу і 
усвідомлюють ступені ризику. Не дозволяйте 
дітям гратися з приладом. Операції з 
очищення і догляду не повинні виконуватися 
дітьми без належного контролю.

– Не висушуйте речі, якщо вони не були випрані.
 – Речі, забруднені такими речовинами, як олія, 

утворювана в процесі приготування їжі, оцет, спирт, 
бензин, керосин, плямовивідники, мають пратися у 
гарячій воді з більшою кількістю прального засобу, 
після чого висушуватися у сушільній машині.

 – Такі речі, як губчаста ґума (латексний пінопласт), 
шапочки для душу, вологонепроникні текстильні 
матеріали,  прогумовані речі, а також одяг або 
подушки, в склад яких входить латексний пінопласт, 
не мають висушуватися у сушільній машині.

 – Пом’якшувальні засоби, тощо мають 
використовуватися з дотриманням інструкцій від 
виробника.

 – Завершу вальний етап циклу сушільної машини 
відбувається без нагрівання (цикл охолодження), 
щоб не ушкодити речі. 
УВАГА: Забороняється зупиняти сушільну машину, 
якщо не завершено програму сушіння. В такому 
випадку швидко зберіть всі речі і розвісьте їх, щоб 
вони швидко охолонули.

• Машина має використовуватися тільки повнолітніми 
особами і згідно з інструкціями, наведеними у даній брошурі.

• Не торкайтеся до машини голими ногами або мокрими 
чи вологими руками й ногами.

• Не виймайте штепсель з електричної розетки, 
витягуючи його за провід, тримайтеся тільки за самий 
штепсель. 

• Не вiдкривайте касету з миючими засобами пiд час 
роботи машини.

• Будьте обережні: вода, що зливається, може мати 
високу температуру. 

• У жодному випадку не застосовуйте силу до люку: 
це може ушкодити запобiжний механiзм проти 
випадкових вiдкривань.

• Якщо машина не працює у разi поломки, у жодному 
випадку не намагайтеся дiстатися внутрiшнiх 
механiзмiв з метою самостійного ремонту.

• Слiдкуйте, щоб дiти не наближалися до працюючої 
машини.

• Пiд час прання люк нагрiватиметься.
• Пересування машини має здiйснюватися двома або 

трьома особами за умови максимальної уваги. Нi в якому 
разi - однiєю особою, тому що машина дуже важка.

• Перш ніж завантажити білизну, перевірте, щоб 
барабан був порожній.

Утилізація
• Утилізація пакувального матеріалу: додержуйтесь місцевих 

норм, так як пакування може бути використане повторно.
• Європейська директива 2002/96/CE з відходів від 

електричної й електронної апаратури передбачає, що 
побутові електроприлади не можуть перероблятися 
у звичайному порядку для твердих міських відходів. 
Зняті з експлуатації побутові прилади мають бути 
зібрані окремо для оптимізації ступеню відновлення 
й рециклювання матеріалів, що входять до їхнього 
складу, і з метою усунення потенційної шкоди 
для здоров’я та навколишнього середовища. 
Символ закресленої  корзини, зображений на 
всіх виробах, нагадує про необхідність окремої 
утилізації. Для подальшої інформації про правильне 
зняття з експлуатації   побутових електроприладів, 
їхні власники  можутьз вернутися у відповідну 
муницiпальну службу або до продавця приладу.

Ручне відкривання дверцят люку
У випадку, якщо неможливо відкрити дверцята люку 
із-за відсутності електроенергії і ви хотіли б розвісити 
речі, треба діяти таким чином:

1. витягніть штепсель з електричної розетки.
2. перевірте, щоб рівень води усередині машини був 
нижчим за рівень отвору люку; якщо це не так, злийте 
надлишок води через зливний шланг, збираючи її у відрі, 
як показано на малюнку.
3. За допомогою вказаного на малюнку язичка тягнiть 
пластмасову тягу з упору назовнi, аж доки її не буде 
звiльнено; потiм протягнiть її донизу, одночасно 
вiдкриваючи дверцята.
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Касета з миючим засобом: для завантаження 
миючих засобiв та присадок  
(див. “Миючi засоби та бiлизна”).

Кнопка ON/OFF: для увiмкнення й вимкнення 
пральної машини

Ручка ПРОГРАМИ: для задання бажаних програм. Під 
час програми ручка залишається нерухомою.

Кнопки з iндикаторними лампами ФУНКЦIЯ: для 
вибору наявних функцій. Iндикаторна лампа обраної 
функцї залишається увiмкненою.

Ручка СУШIННЯ: для задання бажаного сушiння (див. 
“Налаштування пiд власнi потреби”).

Ручка ТЕМПЕРАТУРА: для установки температури 
або холодного прання (див. “Налаштування п”).

Індикаторнi лампи УВIМКНЕННЯ ЦИКЛУ/ 
ВIДСТРОЧЕНОГО ПУСКУ: для спостереження за 
станом програми прання.
Увiмкнена iндикаторна лампа вказує на активовану 
фазу. 
При заданнi функцiї “Вiдстрочений запуск” 
вiдображається час вiдстрочення запуску програми 
(див. сторiнку поруч).

Iндикаторна лампа ЛЮК ЗАБЛОКОВАНО: для 
перевiрки того, чи люк може вiдкриватись 
(див. сторiнку поруч).

Кнопка  з індикаторною лампою START/PAUSE: для 
запуску програм або для їх тимчасового переривання.
Увага: щоб установити в режим паузи поточне 
прання, натиснiть на цю кнопку, вiдповiдна кнопка 
почне блимати померанцевим кольором, в той час 
як iндикаторна лампа поточної фази свiтитиметься 
постiйним свiтлом. Якщо індикаторна лампа “ЛЮК 
ЗАБЛОКОВАНО ” погасне, можна відкривати 
люк для завантаження білизни (Приблизно через 3 
хвилини).
Щоб продовжити прання з місця, де воно було 
перервано, знову натисніть на цю кнопку.

Режим очiкування
Вiдповiдно до норм, пов’язаних з заощадження 
енергiї, цю пральну машину оснащено системою 
автовимкнення (stand by), яка активується через 30 
секунд вiдсутностi роботи  з боку машини. Швидко 
натиснiть кнопку ON/OFF та зачекайте вiдновлення 
роботи машини.

Споживання у вимкненому режимі: 0,5 W
Споживання в увімкненому режимі: 0,5 W

Опис пральної машини та 
процедури iз запуску програм
Панель керування

Ручка 
ТЕМПЕРАТУРА

Касета з миючим засобом

Індикаторнi лампи  
УВIМКНЕННЯ  
ЦИКЛУ/ 
ВIДСТРОЧЕНОГО 
ЗАПУСКУ

Кнопки з 
iндикаторними 
лампами 
ФУНКЦIЯ

Кнопка ON/OFF
Ручка  

СУШIННЯ

Iндикаторна лампа 
ЛЮК 
ЗАБЛОКОВАНО

Кнопка  з 
індикаторною 
лампою 
START/PAUSE

Ручка  
ВIДЖИМУ
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Індикаторнi лампи

Індикаторнi лампи надають важливу iнформацiю
От на що вони вказують:

Вiдстрочений запуск
Якщо активовано функцiю “Вiдстрочений запуск” (див. 
“Налаштування пiд власнi потреби”), тодi пiсля 
запуску програми розпочне блимати iндикаторна 
лампа, пов’язана з вiдстрочкою, яку було задано:

Протягом усього часу шляхом блимання вiдповiдної 
iндикаторної лампи вiдображається час вiдстрочення, 
який залишився:

По закiнченнi обраного часу вiдстрочення згасне 
iндикаторна лампа, яка блимала, й запуститься 
задана програма.

Iндикаторнi лампи поточних операцiй
Пiсля обрання та запуску бажаного циклу прання 
iндикаторнi лампи  вмикаються по черзi, щоб вказати 
на стан програми:

Примітка: під час етапу зливання горить індикатор 
віджимання.

Кнопки функцiй та вiдповiднi iндикаторнi лампи 
Пiсля вибору функцiї вiдповiдна iндикаторна лампа 
починає свiтитися. 
Якщо вибрана функція несумісна з заданою програмою, 
індикаторна лампа почне блимати й цю функцiю не буде 
активовано.
У разi задання функцiї, несумiсної з iншою попередньо 
обраною, активується останнiй вибiр.

 Iндикаторна лампа  заблокованого люку
Запалена iндикаторна лампа вказує на те, що люк 
заблоковано з метою запобiгання випадкового вiдкриття; 
щоб уникнути ушкоджень, перш нiж вiдкрити люк, зачекайте 
вимикання iндикаторної лампи (Приблизно через 3 хвилини).
Увага: якщо функцiю “Вiдстрочений запуск” активовано, 
заборонено вiдкривати люк, для вiдкриття люку 
встановiть машину в режим паузи натиснувшни на 
кнопку START/PAUSE.

! Швидке блимання iндикаторної лампи  START/PAUSE 
(померанцевий) разом iз iндикаторною лампою функцiй вказує 
на неполадку (див. “Несправностi та засоби їх лiквiдацiї”).

Як запустити програму

1. Увiмкнiть пральну машину, натиснувши на кнопку ON/OFF. Усi iндикаторнi лампи  увiмкнуться на декiлька секунд, 
потiм згаснуть та почне блимати iндикаторна лампа START/PAUSE.
2. Завантажте бiлизну й закрийте люк.
3. Встановiть за допомогою ручки  ПРОГРАМ бажану програму.
4. Встановiть температуру прання (див. “Налаштування пiд власнi потреби”).
5.. Встановiть сушiння у разi необхiдностi (див. “Налаштування пiд власнi потреби”).
6. Додайте миюч засоби та присадки (див. “Миючi засоби та бiлизна”).
7. Виберiть бажанi функцiї.
8. Запустiть програму, натиснувши кнопку START/PAUSE й вiдповiдна iндикаторна лампа загориться зеленим свiтлом.
Для скасування заданого циклу встановiть машину в режим паузи, натиснувши кнопку ЗАSTART/PAUSE, та оберiть 
новий цикл.
9. Наприкiнцi програми почне свiтитися iндикаторна лампа . iдкрити. Виймiть бiлизну та залиште люк напiввiдкритим, 
щоб висушити барабан (Приблизно через 3 хвилини). Вимкнiть пральну машину, натиснувши на кнопку ON/OFF.

Прання

Полоскання

Вiджим

Сушiння

Кiнець прання

Примітка: після 
встановлення рівня 
або тривалості сушіння 
загоряється цей індикатор, 
який вказує на те, що 
після обраного циклу 
прання буде виконуватися 
етап сушіння.
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Sanitary (програма 6). Гiгiєнiзуюча програма з високими температурами, яка передбачає використання 
вiдбiлювача з температурами понад 60°C. Для вiдбiлювання додайте вiдбiлювач, миючi засоби  та присадки у 
вiдповiднi вiддiлення (див. параграф “Касета з миючими засобами”).
Надобранiч (програма 7). Безшумний цикл, який може працювати вночi, коли тарифи за енергопостачання 
є бiльш низькими. Програма розрахована для синтетичних та бавовняних тканин. Наприкинцi циклу машина 
зупиняється з водою у бацi; для вiджиму й зливу натиснiть кнопку START/PAUSE, якщо цього не зробити, машина 
через 8 годин автоматично виконає вiджим та злив води.
Baby (програма 8). Програма може видалити типовi забруднення, зробленi дiтями, видаляючи миючий засiб 
з речей, щоб запобiгти алергiї на дитячiй тендiтнiй шкiрi. Цикл розраховано для зменшення бактерiологiчного 
потенцiалу, за допомогою бiльшої кiлькостi води та оптимiзуючи ефект спецiальних гiгiєнiзуючих присадок у 
миючому засобi. Наприкiнцi циклу прання машина виконає повiльнi обертання барабану, щоб запобiгти створенню 
складок; для завершення циклу натиснiть на кнопку START/PAUSE.
Mix 30’ (програма 4) розраховане для прання злегка забруднених речей за короткий час: його 
тривалiсть складає лише 30 хвилин, що заощаджує енергоспоживання та час. За допомогою програми  
(4 при 30°C) можна випрати разом тканини рiзноманї структури (за вийнятком вовни та шовку) при максимальному 
завантаженнi у 3 кг.
Mix 15 (програма 5) розраховане для прання злегка забруднених речей за короткий час: його тривалiсть складає 
лише 15 хвилин, що заощаджує енергоспоживання та час. За допомогою програмим (5 при 30°C) можна випрати 
разом тканини рiзноманї структури (за вийнятком вовни та шовку) при максимальному завантаженнi у 1,5 кг.

Програми

Таблиця програм

пр
ог

ра
м

и

Опис програми
Макс.
темп. 
(°С)

Макс. 
швидкiсть 
(обертiв 

за 
хвилину)

Cушiння
Пральний засіб Макс. 

заванта-
ження 

(кг)

Тр и в а л i с т ь 
циклу

Відбілювач Прання Пом’
якшувач

Щоденнi
1 Бавовна: білі надзвичайно забруднені. 60° 1200     7 135’

2 Бавовна кольоровi: білі слабо забруднені та кольорові делікатні. 40° 1200     7 90’

3 Синтетичні: кольоровi мiцнi тканини слабо забрудненi 60° 800  -   3 115’

4
 ’       
   ,     
   

30° 800  -   3 30’

5
 ’       
   ,     
   

30° 800  -   1,5 15’

Спецiальнi
6 Sanitary: Äóæå çàáðóäíåí áië. 90° 1200     7 190’

6 Sanitary (1): дуже забрудненi стiйкi бiлi та кольоровi тканини. 60° 1200  -   7 190’

6 Sanitary (2): Злегка забрудненi делiкатнi бiлi та кольоровi тканини. 40° 1200  -   7 145’

7 Надобранiч:     . 40° 800 - -   4 290’

8      . 40° 800  -   3 120’

9  Äëÿ ðå÷åé ç øîâêó, âiñêîçè, íèæíüî¿ áiëèçíè. 30° 0 - -   1 55’

10  Äëÿ âîâíè, êàøåìiðó, òîùî. 40° 800  -   1,5 70’

Неповнi
A  - 1200  - -  7 36’

B  - 1200  - - - 7 16’

C  - 0 - - - - 7 2’

Cушiння
11 Сушiння Бавовна - -  - - - 5 -

12 Сушiння Синтетичнi - -  - - - 3 -

13 Сушiння Вовна - -  - - - 1,5 -

Для всiх Установ з проведення випробувань: 
1) Програма керування згiдно до норми EN 50229: задайте програму 6 при 60°C.
2) Довга програма бавовна: задайте програму 6 при 40°C.

Тривалість циклу, вказана на дисплеї або в керівництві, разрахована на основі стандартних умов роботи. Фактичний час може залежати від чисельних факторів, таких як 
температура і тиск подаваної води, температура у приміщенні, кількість миючого засобу, кількість і тип завантаженої білизни, зрівноваження завантаженої білизни, додаткові 
обрані опції.
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Встановлення темепратури
Обертаючи ручку ТЕМПЕРАТУРИ ви можете задати температуру прання (див. Таблицю програм).
Ви можете знижувати температуру аж до прання в холоднiй водi ( ).
Машина  перешкоджатиме встановленню температури, яка перевищує максимально дозволену для кожної 
конкретної програми.

Встановлення сушiння
Шляхом одноразового чи багаторазового 
натискання на Ручка СУШIННЯ встановлюється 
бажаний тип сушiння. Пропонуються два способи:
A - За часом: вiд 40 до 180 хвилин.
B - залежно вiд бажаного рiвня сушiння:
Прасувати : злегка зволоженi речi, якi легко 
прасувати.
Пов : висушенi речi для складання.
Скласти : дуже сухi речi, такий спосiб 
рекомендується для махрових рушникiв та халатiв.
Якщо завантажена бiлизна перевищує передбаченi 
межi для прання та сушiння (див. Таблицю поряд), 
виконайте прання та пiсля завершення програми роздiлiть бiлизну та розташуйте одну частину у барабанi. Тепер 
виконуйте iнструкцiю для “Тiльки сушiння”. Повтор ц ж операцiї для бiлизни, яка залишилася.
Примітка: По завершенні сушіння відбувається цикл охолодження, навіть, якщо кнопка СУШІННЯ знаходиться в 
положенні .

Тiльки сушiння
Встановити за допомогою ручки програм сушiння (11-12-13), зважаючи на тип тканини. За допомогою Ручка   
СУШIННЯ можна також задати бажаний рiвень або час сушiння.

Функцiї
Рiзноманiтнi функцiї прання, передбаченi у пральнiй машинi, дозволяють отримати бажану чистоту та бiлизну 
ваших речей.
Для активацiї функцiй:
1. натиснiть на кнопку бажаної функцiї;
2. запалення вiдповiдної iндикаторної лампи вказує не те, що функцiю активовано.
Примiтка: Швидке блимання iндикаторної лампи вказує на те, що вiдповiдну функцiю не можна обрати для заданої програми.

 Вiдстрочений запуск
Вiдстрочує запуск машини до 9 годин включно.
Натиснiть декiлька разiв на кнопку, доки на запалиться iндикаторна лампа бажаного вiдстрочення. При п’ятому 
натисканнi на кнопку функцiя скасовується.
Увага: Пiсля натискання кнопки ЗАSTART/PAUSE ви можете змiняти значення вiдстрочення тiльки зменшуючи його.
! Є активним iз усiма програмами.

 Додаткове полоскання
При виборі даної функції збільшується ефективність полоскання та гарантується максимальне видалення миючого 
засобу. Вона є зручною для осіб зі шкірою, особливо чутливою до миючих засобів.
! Не активується у програмах  4, 5, 11, 12, 13, B, C.

 Супер-прання
Завдяки використанню більшої кількості води на початковій фазі циклу і  застосуванню більшої кількості часу, така 
функція гарантує прання високої якості.
! Не активується у програмах  4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, A, B, C.

1200-600
При натисканнi на цю кнопку зменшується швидкiсть вiджиму.
! Не активується на програмах 9, C, 11, 12, 13.

Налаштування пiд 
власнi потреби

тканина 
типу

Тип 
навантаження

 
 



Шафа Вiшалка Праска 



Одяг різних 
розмірів, махрові 
рушники

5 180 170 160


Листи, сорочки, піжами, 
шкарпетки і т.д.

3 180 170 160

 1,5 150 140 130
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Миючі засоби і білизна

Касета з миючим засобом
Добрий результат прання залежить також вiд 
правильного дозування миючого засобу: надлишок 
миючого засобу приведе до неефективного прання 
та сприятиме утворенню накипу всереденi пральної 
машини, а також забрудненню довкiлля.

! Використовуйте порошкові пральні засоби для білих 
бавовняних речей, а також для попереднього прання 
або прання при температурі вище 60°C.
! Слiдуйте вказiвкам на упаковках пральних засобiв.
! Не використовуйте засоби для ручного прання, тому 
що вони утворюють надто багато піни. 

Виймiть касету для 
миючих засобiв та 
додайте миючi засоби 
або присадки, як вказано 
нижче.

ванночка 1: Миючий засiб для  прання 
(порошковий чи рiдкий)
Рiдкий миючий засiб наливайте безпосередньо перед 
запуском машини.
ванночка 2: Присадки (пом’якшувач, тощо)
Слiдкуйте, щоб пом’якшувач не виходив з-пiд гратки.
додаткова ванночка 3: Відбілювач

Цикл вiдбiлювання
Вiдбiлювання виконується лише з програмами 1, 2, 6.
Додайте вiдбiлювач у додаткову ванночку 3, миючий 
засiб та пом’якшувач у вiдповiднi ванночки, пiсля чого 
задайте одну з програм, про якi йшлося вище.  
Рекомендується для дуже забруднених бавовняних 
речей.

Підготовка білизни
• Роздiлiть бiлизну, враховуючи:
 - тип тканини / позначку на етикетцi.
 - кольори: вiдокремте кольоровi речi вiд бiлих.
• Перевірте кишені й ґудзики.
• Не перевищуйте вказанi значення щодо ваги сухої 

бiлизни: (див. “Таблиця програм”).г

MAX

1

3

2

Скільки важить білизна?

1 простирадло 400-500 г
1 наволочка 150-200 г
1 скатертина 400-500 г
1 махровий халат 900-1 200 г
1 рушник 150-250 г

Особливi речi
Шовк: використовуйте спеціальну програму 9 для 
прання шовкових речей. Рекомендується використання 
спеціального миючого засобу для делікатних виробів.
Штори: рекомендується скласти та помiстити у мішечок, 
що входить до комплекту постачання. Використайте 
програму 9. 
Вовна: Цикл прання “Вовна” цієї пральної машини 
Hotpoint-Ariston протестований і затверджений 
компанією Woolmark у відношенні до прання вовняних 
речей, класифікованих як для “ручного прання”, 
за умови виконання прання згідно до інструкцій, 
наведених на етикетці виробу, і вказівок виробника 
електропобутового приладу. Hotpoint-Ariston - перша 
марка пральних машин, яка отримала від компанії 
Woolmark сертифікацію Woolmark Apparel Care - 
Platinum за власні показники прання і витрати води й 
електроенергії. (M1126)  

Система балансування завантаженнÿ
Перед кожним віджимом, для запобігання 
надмірній вібрації та для рівномірного розподілу 
навантаження, барабан здійснює оберти на дещо 
більшій швидкості, ніж швидкість прання. Якщо по 
закінченні декількох спроб завантажені речі ще не 
були правильно відбалансовані, машина здійснює 
віджим на швидкості, нижчій від передбаченої. У 
випадку надмірної незбалансованості пральна 
машина здійснює розподіл замість віджиму. З 
метою оптимального розподілу завантаження та 
його правильного балансування рекомендується 
одночасне прання великих і малих речей.

Проти утворення складок
Ця функцiя перериває програму прання iз замоченою 
бiлизною перед зливом води. 
Працює лише з програмою 9 (Шовк/Штори) та 
запобігає утворенню складок. 
Для завершення циклу натиснiть кнопку START/
PAUSE.
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Несправності та засоби 
їх усунення
Може трапитися так, що пральна машина не буде працювати. До того як зателефонувати у Сервiсний центр (див. 
“Допомога”), перевірте, чи не є дана несправність проблемою, що легко вирішується, звернувшись до списку нижче.

Несправності:

Пральна машина не вмикається.

Цикл прання не розпочинається.

Пральна машина не завантажує 
воду (швидко блимає iндикаторна 
лампа першої фази прання).

Машина безперервно завантажує і 
зливає воду.

Пральна машина не зливає воду чи 
не вiджимає.

Пральна машина дуже вiбрує пiд 
час вiджиму.

Пральна машина пропускає воду.

Iндикаторна лампа ПУСКУ/ПАУЗИ 
(померанцева) та iндикаторнi лампи 
рiзних функцiй швидко блимають.

Утворюється занадто багато піни.

Пральна машин не призначена суто 
для суш.

Можливі причини/Рішення:

• Штепсель не вставлений в електричну розетку або вставлений не до кiнця.
• У будинку немає електроенергії.

• Погано закритий люк.
• Кнопку ON/OFF не було натиснуто.
• Кнопку START/PAUSE не було натиснуто.
• Водопровідний кран закритий.
• Якщо вiдстрочення задане на час запуску (див. “Налаштування пiд власнi потреби”).

• Шланг подачі води не підключено до водопровiдного крану.
• Перегин у шлангу.
• Водопровідний кран закритий.
• У водопроводі немає води.
• Недостатній тиск.
• Кнопку START/PAUSE не було натиснуто.

• Зливний шланг не знаходиться на відстані від 65 до 100 см від підлоги 
(див. “Встановлення”).

• Кінець зливного шланга занурений у воду (див. “Встановлення”).
• Стiнний каналiзацiйний злив не має віддушини для виходу повiтря.
Якщо після таких  перевірок проблема залишається, закрийте водопровідний кран, 
вимкніть машину і зателефонуйте у Сервiсний центр. Якщо квартира знаходиться 
на верхніх поверхах будинку, можливо, відбувається сифонний ефект, при якому 
машина безперервно завантажує й зливає воду. Щоб його ліквідувати, існують 
спеціальні антисифонні клапани, які можна придбати у торговельній мережі.

• Програма не передбачає зливання: у деяких програмах його потрібно 
вмикати вручну (див. “Як запустити програму”).

• Активовано функцiю “Полегшене прасування” для завершення програми 
натиснiть на кнопку START/PAUSE (“Налаштування пiд власнi потреби”).

• Перегин зливного шланга (див. “Встановлення”).
• Засмітився зливний шланг.

• Барабан, у момент встановлення, не був правильно розблокований (див. 
“Встановлення”).

• Машина стоїть не на плоскій поверхні (див. “Встановлення”).
• Машину затиснуто між меблями і стіною (див. “Встановлення”).

• Погано пригвинчений шланг подачі води (див. “Встановлення”).
• Забруднена касета для миючих засобів (як вимитидив. “Технічне 

обслуговування і догляд”).
• Погано закріплений зливний шланг (див. “Встановлення”).

• Вимкніть машину й витягніть штепсель з розетки, зачекайте близько 1 
хвилини й увімкніть її повторно.

 Якщо несправність не усунено, зателефонуйте у Сервiсний центр.

• Миючий засіб не підходить для пральної машини (має бути напис “для 
машинного прання”, “для ручного й машинного прання”, або подібний).

• Перевищена доза миючого засобу.

•  Штепсель не вставлений в електричну розетку або вставлений не до кiнця.
•  У будинку немає електроенергії.
•  Люк погано закрито.
•  Якщо вiдстрочення задане на час запуску.
•  СУШIННЯ – в положеннi .
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Допомога

Перш ніж телефонувати у Сервiсний центр:
• Перевірте, чи можна самостійно вирішити проблему 

(див. “Несправності і засоби їх усунення”);
• Запустіть програму повторно, щоб перевірити чи усунено несправність.
• Якщо нi, зв’яжiться з авторизованим Сервiсним Центром, зателефонувавши за номером, вказаним у 

гарантiйному свiдоцтвi.

! Звертайтеся виключно до уповноважених фахівців.

Повідомити:
• тип несправності;
• модель машини (Мод.);
• серійний номер (С/Н).
Цю iнформацiю ви знайдете на заводськiй табличцi позаду пральної машини та в її переднiй частинi, якщо ви 
вiдкриєте люк.

ТОВ «Індезіт Україна»
Україна, 01001, м. Київ,
пров. Музейний, 4
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Cрпски

!  Овај симбол вас подсећа да прочитате ову књижицу са 
упутствима.

Садржај
Постављање, 44-45-46-47 
Pаспакивање и нивелисање
Прикључивање на водоводну и електричну мрежу
Први циклус прања
Технички подаци
Упутства за инсталатера

Одржавање и чување, 48
Искључите воду и електричну енергију
Чишћење машине за прање веша
Чишћење посуде за детерџенте
Нега врата и бубња
Чишћење пумпе
Проверите црево за довод воде

Упозорења и савети, 49
Општа безбедност
Одлагање на отпад
Ручно отварање врата

Опис машине за прање веша и 
покретање програма, 50-51
Командна табла
Контролне лампице
Покретање програма

Програми, 52
Табела програма

Посебна подешавања, 53
Задавање температуре
Задавање центрифуге
Функције

Детерџенти и веш, 54
Посуда за детерџент
Циклус избељивања
Припрема веша
Посебне тканине
Систем за балансирање терета

Неправилности и решења, 55

Помоћ, 56
Активна помоћ 7 дана у недељи

SR

CAWD 129

Упутство за употребу
МАШИНА ЗА ПРАЊЕ РУБЉА
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Постављање

! Важно је сачувати ову књижицу како 
бисте је могли консултовати у сваком 
тренутку. У случају продаје, уступања или 
селидбе, обезбедите да остане уз машину 
за прање веша како би нови власник могао 
да се обавести о раду и одговарајућим 
упозорењима.

! Пажљиво прочитати упутства: садрже 
важне информације о постављању, употреби 
и безбедности.

Распакивање и нивелисање

Распакивање

1. Распакивање машине за веш.
2. Проверити да машина није претрпела 
оштећења при транспорту. Уколико је оштећена, 
не повезивати је и обратити се продавцу.

3. С к и н у т и  4 
завртња постављена 
као заштита при 
транспорту и гумицу 
са одговарајућим 
о д б о ј н и к о м , 
п о с т а в љ е н е  н а 
задњем делу машине 
(види слику).

4. Затворити отворе приложеним пластичним 
затварачима.
5. Сачувати све делове: уколико машину 
треба транспортовати, биће потребно 
поново их поставити.

! Амбалажа није играчка за децу.

Нивелисање

1. Поставити машину на равну и чврсту 
површину, не наслањати је на зид, намештај 
или друге површине.

2. У к о л и к о  п о д 
н и ј е  с а в р ш е н о 
раван, надокнадите 
н е п р а в и л н о с т 
отпуштањем или 
затезањем предњих 
стопица (види слику); 
угао нагиба, измерен 
на радној површини 
не сме прелазити 2°.

Прецизно нивелисање даје стабилност 
и спречава вибрације, буку и померање 
током рада машине. У случају да машину 
постављате на итисон или тепих, подесите 
стопице тако да испод машине оставите 
довољно простора за вентилацију.

Прикључивање на водоводну и 
електричну мрежу

Повезивање црева за довод воде

1. Повежите црево за 
напајање водом на 
машину завртањем 
на  одговара јући 
прикључак за воду, у 
горњем десном углу 
са задње стране 
(погледајте слику).
Пре повезивања 
пустите воду да тече све 
док не постане чиста.

2 .  П о в е ж и т е 
доводно црево са 
машином заврћући 
га на одговарајући 
прикључак за воду, 
на  задњем делу 
машине, горе десно 
(види слику).

3. Обратите пажњу да црево није савијено 
или зачепљено.

! Притисак воде у славини мора да буде 
у оквиру вредности у табели Технички 
подаци (види доле).

! Ако дужина црева за довод воде није 
довољна, обратите се специјализованој 
продавници или овлашћеном сервису.

! Никада не користите половне цеви.

! Користити црева испоручена уз машину.
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65 - 100 cm

Повезивање одводног црева
 

Повезати одводно 
црево, без савијања, 
са сливником или 
испустом у  зиду 
постављеним између 
65 и 100 цм изнад 
земље; 

или га ослонити на 
умиваоник или каду, 
везујући га вођицом 
из  пак овања за 
с л а в и н у  ( в и д и 
слику). Слободни 
крај одводног црева 
н е  с м е  о с т а т и 
потопљен у воду.

! Не препоручује се употреба продужних 
црева; ако је неопходно, продужетак мора 
имати исти пречник као и оригинално црево 
и не сме премашити 150 цм.

Повезивање на електричну мрежу 

Пре уметања утикача у утичницу, уверите се: 
• да утичница има уземљење и да је у 

складу са законским прописима;
• да утичница може да издржи максимално 

оптерећење снаге машине, дато у табели 
са Техничким подацима (види поред);

• напон напајања треба да се креће у 
границама вредности датих у табели са 
Техничким подацима (види поред);

• да је утичница компатибилна са утикачем 
машине. У случају да не одговара, 
променити утичницу или утикач.

! Машину немојте инсталирати на отвореном 
простору, чак иако је простор наткривен, 
пошто је изузетно опасно да буде изложена 
киши и променама времена.
! Код инсталирања машине утичница мора 
да буде лако доступна.
!  Не користите продужне каблове и 
вишеструке утичнице.
! Кабл не сме да буде савијен и притиснут.

! Замену енергетског кабла треба да обавља 
само овлаштени сервисер.

Пажња! Произвођач се ограђује од сваке 
одговорности у случају непоштовања ових норми.

Први циклус прања
Након постављања, пре употребе, 
извршите циклус прања са детерџентом и 
без веша задајући програм 1.

Технички подаци

Модел CAWD 129

Димензије
ширина 59,5 цм
висина 81,5 цм
дубина 54,5 цм

Капацитет од 1 до 7 кг за прање
од 1 до 5 кг за сушење

Електрично 
повезивање

Погледајте налепницу 
са техничким 
карактеристикама која се 
налази на машини

Повезивање 
на 
водоводну 
мрежу

максималан притисак 1 
MPa (10 бара)
минималан притисак 0,05 
MPa (0,5 бара)
капацитет бубња 52 
литра

Брзина 
центрифуге до 1200 обртаја у минути

Пробни 
програми 
према 
директиви 
EN 50229

прање: програм 6, 
температура 60°C; највише 
7 кг терета.
сушење: сушење мале 
количине веша треба 
обавити бирањем нивоа 
сушења „ “, веш треба да 
се састоји од 2 постељине, 1 
јастучнице и 1 пешкира;
сушење преосталог веша 
треба обавити бирањем 
нивоа сушења “ ”.
Ова опрема је 
усклађена са следећим 
Директивама заједнице:
- 2004/108/CE 
(електромагнетна 
компатибилност)
- 2006/95/CЕ (Ниски напон)
- 2002/96/CE
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Монтирање дрвене плоче на врата и 
уметање машине у ормане:
У случајевима када машина мора да се 
испоручи за финалну инсталацију након 
монтирања дрвене плоче, предлажемо 
да је оставите у њеној оригиналној 
амбалажи. Амбалажа је осмишљена тако 
да омогући монтирање дрвене плоче на 
машину без потпуног уклањања амбалаже 
(погледајте слике испод).
Дрвена плоча која покрива предњи део 
машине не сме да буде тања од 18 мм 
дебљине и може да се закачи шаркама 
десно или лево. Из практичних разлога, 
препоручујемо да приликом коришћења 
машине шарке на плочи буду на истој 
страни као и сама врата машине - на 
левој.

А Б

Ц Д

Е
Tur  seite

Додаци за монтирање врата (Сл. 1-2-3-4-5).

Сл. 1

Бр. 2 Шарке

Бр. 1 Магнет Бр. 1 Магнетна плоча

Бр. 1 Гумени чеп

Бр. 2 Носачи шарки

Бр. 4 Одстојници

Сл. 2

Сл. 3 Сл. 4

Сл. 5 Сл. 4/Б

- Бр. 6 самонавојни завртњи типа A , л = 13 мм.
- Бр. 2 метрички, упуштени завртњи типа B, 
л = 25; за причвршћивање магнетне плоче 
за орман.
- Бр. 4 метрички завртњи типа C, л = 15 
мм; за причвршћивање магнетне плоче за 
орман.
- Бр. 4 метрички завртњи типа D, л = 7 мм; 
за причвршћивање шарки за носаче.

Монтирање делова на предњи део машине.
- Поставите носаче шарки на предњу 
плочу апарата, постављајући отовор 
означен стрелицом на сл. 1 тако да буде 
на унутрашњој страни предње плоче. 
Поставите одстојник (сл. 4/B) између 
површина уз помоћ завртања типа C.
- Поставите магнетну плочу на врх супротне 
стране користећи завртње типа B за 
фиксирање два одстојника (сл. 4/B) између 
плоче и површине.
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- За исцртавање положаја рупа на левој 
страни плоче, поравнајте шаблон за 
бушење са горњом левом страном плоче 
уз помоћ линија исцртаних на крајевима као 
референци.
- За исцртавање рупа на десној страни 
плоче, поравнајте шаблон за бушење са 
горњом десном страном плоче.
- Користите лењир одговарајуће величине за 
бушење рупа за две шарке, гумени чеп и магнет.
Монтирање делова на дрвену плочу (врата).
- Уметните шарке у рупе (покретни део шарке мора 
да се постави окренут од плоче) и причврстите 
их са 4 завртња типа A.
- Уметните магнет у горњу рупу на супротној 
страни шарки и причврстите га са два 
завртња типа B. 
- Уметните гумени чеп у доњу рупу.
Плоча је сада спремна за монтирање на машину.
Монтирање плоче на машину.
Уметните кљун шарке (приказано стрелицом 
на сл. 2) у рупу за шарку и притисните плочу 
према предњем делу машине. Причврстите 
две шарке завртњима типа D.
Причвршћивање вођице подножја.
Ако је машина инсталирана на крају 
комплета модуларних ормана, монтирајте 
једну или обе вођице за базну лајсну (како је 
приказано на сл. 8). Подесите им дубину на 
основу положаја базне лајсне, и по потреби, 
причврстите базу за вођице (сл. 9).
Овако се склапа вођица подножја (сл. 8): 
Причврстите угао R уз помоћ завртња Р, 
уметните вођицу подножја Q у специјални усек 
и када буде у жељеном положају, блокирајте 
је на месту уз помоћ угла R и завртња Р.
Уметање машине у орман.
- Гурните машину у отвор, поравнајте је са 
орманима (сл. 6).
- Регулишите подесиву ногу да подигнете 
машину на одговарајућу висину.
- Да подесите положај дрвене плоче у 
вертикалном и хоризонталном правцу, 
користите C и Д D завртње, како је приказано 
на сл. 7. 
Важно: затворите доњи део предњег дела 
апарата водећи рачуна да се вођица ослања на под.

Сл. 8 Сл. 9

Приложени додаци за подешавање 
висине.

Следеће може да се 
нађе у полистиренском 
поклопцу (сл. 10): 2 
пречке (G), 1 трака (М)
следеће може да се 
нађе у бубњу апарата:
4 додатне ноге (H), 
4 завртња (I), 
4 завртња (R), 
4 навртке (L), 
2 вођице подножја (Q)

Подешавање висине апарата.
Висина апарата може да се подеси (од 815 
мм до 835 мм), окретањем 4 ноге.
Ако вам је потребно да поставите апарат више 
од горе наведене висине, треба да користите 
следеће додатке да га подигнете до 870 мм:
две пречке (G); 4 ноге (H); 4 завртња (I); 
4 навртке (L) затим извршите следеће 
операције (сл. 11):
уклоните 4 оригиналне ноге, поставите 
пречку G испред апарата, причвршћујући 
је на месту уз помоћ завртања I (заврћући 
их тамо где су биле оригиналне ноге), затим 
уметните нове ноге H.
Поновите исту радњу на полеђини апарата.
Сада подесите ноге H да подигнете или 
спустите апарат са 835 мм на 870 мм.
Пошто достигнете жељену висину, 
блокирајте навртке L на пречки G.
Да подесите апарат на висину између 870 
мм и 900 мм, треба да монтирате траку M, 
подесиву ногу H на тражену висину.
Уметните траку како следи: олабавите три 
завртња N која се налазе испред горњег поклопца 
апарата, уметните траку M како је приказано на 
сл. 12, затим причврстите завртње N.
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Одржавање и чување 

Искључите воду и електричну 
енергију
•  Затворити славину за воду после сваког 

прања. Овим се спречава хабање 
водоводних инсталација машине и 
уклања опасност од цурења.

• Извући утикач из утичнице пре чишћења 
машине и током радњи одржавања.

Чишћење машине за прање веша
Спољни и гумени делови се могу чистити 
крпом натопљеном млаком водом и 
сапуном. Не користите растворе или 
абразивна средства.

Чишћење посуде за детерџенте
Извући посуду 
подизањем и 
повлачењем према 
споља (види слику).
Испрати је под 
млазом воде; 
овакво чишћење 
треба често радити.

Нега врата и бубња
• Врата увек остављајте одшкринута да би 
се избегло стварање непријатних мириса.

Чишћење пумпе
Машина је опремљена самочистећом 
пумпом која не захтева посебно 
одржавање. Ипак, може се десити да 
мали предмети (новчићи, дугмад) упадну у 
преткомору која штити пумпу, смештену у 
њеном доњем делу.
 
! Проверите да ли је циклус прања 
завршен и извуците утикач.

За приступ преткомори:

1. одврнути 
поклопац окрећући 
га супротно од 
смера казаљке на 
сату (види слику): 
излазак воде је 
нормалан;

2. пажљиво очистите унутрашњост;
3. вратите поклопац;

Проверите црево за довод воде
Црево за довод воде проверите барем 
једном годишње. Уколико има напрслина и 
пукотина треба га заменити: јаки притисци 
током прања могли би изазвати изненадна 
пуцања.

! Никада не користите половне цеви.

1

2
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Упозорења и савети

! Машина је пројектована и направљена да задовољи 
све међународне безбедносне норме. Ова упозорења 
су дата из безбедносних разлога и треба их пажљиво 
прочитати.

Општа безбедност
• Овај уређај је пројектован искључиво за кућну 

употребу.
• Овај уређај могу да користе деца од 8 година 
старости и особе са смањеним физичким, 
сензорним и менталним могућностима и са 
недовољним искуством и знањем ако их 
неко надгледа или ако су добили адектватне 
информације у вези са коришћењем уређаја 
на сигуран начин и разумели опасне 
спојеве. Деца не смеју да се играју са 
уређајем. Одржавање и чишћење не смеју 
да обављају деца без надгледања.

 – Немојте да сушите одећу која није опрана.
 – Одећу која је упрљана супстанцама као што су 

уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин, 
средства за уклањање мрља, терпентин, восак 
и суспстанце за његово уклањање треба прати у 
топлој води са већом количином детерџента пре 
него што их осушите у сушачу.

 – Објекте као што су еластична гума (пена од 
латекса), капица за туширање, непропусни 
материјали, предмети са деловима од гуме и одећа 
или јастуци који имају делове од пене од латекса 
не треба сушити у сушачу.

 – Омекшиваче или сличне производе треба 
користити према упутству произвођача.

 – Завршни део циклуса сушења се одвија без 
топлоте (циклус хлађења) да би се осигурало да се 
предмети не оштете. 
ПАЖЊА: Никада не заустављајте сушач пре краја 
програма сушења. Ако се то деси, одмах извадите 
сву одећу и окачите је да би се брзо охладила.

• Не дирајте машину уколико сте босих ногу или 
мокрих или влажних руку или ногу.

• Не вадите утикач из утичнице повлачењем кабла, 
већ чврсто ухватите утикач. 

• Не отварајте посуду за детерџенте док машина 
ради.

• Не дирати воду испуштену из машине, јер може 
достићи високе температуре. 

• Ни у ком случају не отварати врата силом: могао 
би се оштетити сигурносни механизам који 
спречава случајно отварање.

• У случају квара, нипошто не прилазити унутрашњим 
механизмима у покушају поправке.

• Проверавајте увек да нема деце у близини машине 
док ради.

• Током прања врата машине могу се могу загрејати.

• Уколико треба померити машину, то треба да 
раде две или три особе уз максималну пажњу. Не 
радите то никада сами јер је машина веома тешка.

• Пре убацивања веша проверите да ли је бубањ 
празан.

Одлагање на отпад

• Одлагање амбалаже на отпад: придржавајте се 
локалних прописа, тако да се амбалажа може 
поново искористити.

• Европска директива 2002/96/CE о отпаду 
електричних и електронских уређаја, прописује да 
кућни уређаји не смеју бити одлагани у редовном 
промету чврстог градског отпада. Одбачене уређаје 
треба посебно сакупити чиме се побољшава стопа 
прикупљања корисног отпада и рециклаже материјала 
од којих су сачињени и спречава потенцијално 
нарушавање здравља и животне средине. Симбол 
прецртане канте за отпатке налази се на свим 
производима да би подсетио на обавезу одвојеног 
сакупљања.

 За детаљније информације о правилном одлагању 
кућних уређаја власници се могу обратити 
предвиђеној јавној служби или продавцима.

Ручно отварање врата
У случају да није могуће отворити врата због 
недостатка струје а желите да раширите веш, 
урадите следеће:

1. извуците утикач из утичнице.
2.  проверите да ли је ниво воде у машини испод 
нивоа отвора; у супротном случају извуците вишак 
воде кроз црево за испуштање сакупљајући је у канту 
како је приказано на слици.
3. помоћу језичка приказаног на слици извлачити 
према напоље све док се не покрене пластични 
потезач; затим повући према доле и истовремено 
отворити врата.
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Посуда за детерџент: за сипање детерџената и 
адитива (види «Детерџенти и веш»).
У посуди са детерџентима се налази сталак, преко 
којег се у сваком тренутку може консултовати 
синтетичка шема програма.

Дугме ON/OFF: притисните га за укључивање или 
искључивање машине.

Дугме ПРОГРАМИ: за задавање програма. Током 
трајања програма дугме се не помера.

Тастер са лампицама ФУНКЦИЈА: за избор функција 
које су на располагању. Контролна лампица која 
одговара одабраној функцији остаће упаљена.

Дугме ТЕМПЕРАТУРА: за задавање температуре или 
прање на хладно (види «Посебна подешавања»).

Дугме СУШЕЊЕ: користи се за подешавање жељеног 
програма сушења (погледајте "Персонализација").

Контролне лампице НАПРЕДОВАЊА ЦИКЛУСА/
ЗАДРШКЕ ПОЧЕТКА: за праћење статуса 
напредовања програма прања.
Упаљена контролна лампица показује фазу у току.

Ако је активирана функција “пауза почетка”, 
показиваће време преостало до покретања програма 
(види страну поред).

Контролна лампица ВРАТА БЛОКИРАНА: за 
обавештавање да ли се врата могу отворити (види 
страну поред).

Тастер са лампицом START/PAUSE: за покретање 
или моментално прекидање програма.
НАПОМЕНА: за покретање паузе прања које је у 
току, притиснути овај тастер, одговарајућа контролна 
лампица ће треперити наранџастом бојом а лампица 
фазе у току ће светлети константно. Када се 
контролна лампица БЛОКАДА ВРАТА  угаси, врата 
је могуће отворити.
За повратак прања на део у којем је прекинуто 
притиснути поново овај тастер.

Потрошња када је машина искључена: 0,5 W 
Потрошња када је машина укључена: 0,5 W

Опис машине за прање веша и 
покретање програма

Дугме 
ТЕМПЕРАТУРА

Посуда за детерџент

Контролне лампице 
НАПРЕДОВАЊА ЦИКЛУСА/
ЗАДРШКЕ ПОЧЕТКА

Тастер са лампицама 
ФУНКЦИЈА

Тастер 
ON/OFF

Дугме 
СУШЕЊЕ

Контролна 
лампица ВРАТА 
БЛОКИРАНА

Тастер са 
лампицом 
START/PAUSE

Командна табла

Дугме  
ПРОГРАМИ
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Контролне лампице пружају важне информације.
Ево шта оне значе:

Пауза  почетка
Ако је активирана функција “пауза почетка” (види 
«Посебна подешавања»), после покретања програма, 
почеће да трепери контролна лампица одабране 
задршке:

Како време протиче треперењем одговарајуће 
контролне лампице очитаваће се преостало време 
задршке:

Када истекне одабрано време задршке лампица која 
трепери ће се угасити и задати програм ће започети.

Контролне лампице фазе у току
По избору и покретању жељеног циклуса прања, 
лампице ће се прогресивно палити указујући на 
статус напредовања:

Напомена: током фазе "Сушење", засветлеће индикаторска 
лампица која одговара фази циклуса "Обртање".

Тастери функција и одговарајуће контролне лампице
Избором функције одговарајућа лампица ће се упалити. 
Ако одабрана функција није компатибилна са задатим 
програмом одговарајућа лампица ће треперити а 
функција неће бити активирана.
У случају да се зада функцију која не одговара некој 
претходно одабраној функцији, остаће активна само 
она која је последња одабрана.

 Лампица блокаде врата: 
Упаљена лампица указује да су врата блокирана како би 
се спречило случајно отварање; да би се избегле штете 
пре отварања врата треба сачекати да се сијалица 
угаси.
НАПОМЕНА: ако је активирана функција “пауза 
почетка” врата се не могу отворити, за отварање треба 
укључити паузу притиском на тастер START/PAUSE.
! Брзо трептање лампице START/PAUSE (наранџасто) 
истовремено са лампицом функције указује на 
неправилност (види “Неправилности и решења”).

Покретање програма
1. Укључити машину притиском на тастер ON/OFF. Све контролне лампице ће се укључити на неколико секунди, 
затим ће се угасити а наставиће да пулсира лампица START/PAUSE.
2. Убаците рубље и затворите врата.
3. На дугмету ПРОГРАМИ одаберите жељени програм.
4. Задати температуру прања (види «Посебна подешавања»).
5. По потреби подесите циклус сушења (погледајте “Персонализација”)
6. Сипати детерџент и адитиве (види «Детерџенти и веш»).
7. Одабрати жељене функције.
8. Покренути програм притиском на тастер START/PAUSE и одговарајућа лампица ће остати да светли константно 
зеленом бојом. За поништавање задатог циклуса укључити паузу машине притиском на тастер START/PAUSE и 
одабрати нови циклус.
9. По завршетку програма упалиће се лампица . Лампица ВРАТА БЛОКИРАНА ће се угасити указујући да је 
могуће отворити врата. Извући веш и оставити врата одшкринута да би се осушио бубањ.
Искључити машину притиском на тастер ON/OFF

Прање

Испирање

Центрифуга

Сушење

Крај прања

Напомена: чим се 
подеси ниво сушења или 
временски период, ова 
индикаторска лампица 
засветли да покаже да ће 
после изабраног циклуса 
прања уследити фаза 
сушења.
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Посебни програми
Санитарна (програм 6). Хигијенски програм са високим температурама који предвиђа употребу избељивача 
са температурама вишим од 60°C. За избељивање сипати избељивач, детерџенте и адитиве у одговарајуће 
кадице (види параграф «Посуда за детерџенте»).
Лаку ноћ (програм 7). Тих циклус који може да ради ноћу када је енергетска тарифа нижа. Програм је 
осмишљен за синтетички и памучни веш. На крају циклуса, машина се зауставља са водом у кадици; за 
реализовање центрифуге и пражњења притиснути тастер START/PAUSE, у супротном после 8 сати машина 
ће аутоматски обавити центрифугу и пражњење воде.
Дечије (програм 8). Програм у стању да уклони прљавштину типичну за децу уз гарантовано уклањање 
детерџента из тканине чиме се избегавају алергије на осетљивој дечијој кожи. Циклус је осмишљен тако 
да смањи количину бактерија употребом веће количине воде и оптимизирањем ефекта специфичних 
хигијенских адитива додатих детерџенту.
На крају прања машина ће извести благо окретање бубња како би се избегло гужвање; за завршетак циклуса 
притиснути тастер START/PAUSE.
Дневно 30’ (програм 4) осмишљен за прање мало прљавог веша у кратком периоду: траје само 30 минута 
и тако штеди енергију и време. Задавањем програма (4 на 30°C) могуће је истовремено прање тканина 
различитог порекла (осим вуне и свиле) у максималној тежини од 3 кг.
Мешано 15’ (програм 5) осмишљен за прање мало прљавог веша у кратком периоду: траје само 15 минута 
и тако штеди енергију и време. Задавањем програма (5 на 30°C) могуће је истовремено прање тканина 
различитог порекла (осим вуне и свиле) у максималној тежини од 1,5 кг.

Програми

За све Тест институте:
1) Контролни програм према норми EN 50229: задајте програм 6 са температуром од 60°C.
2) Дуги програм за памук: задајте програм 6 са температуром од 40°C.

Табела програма

Трајање циклуса приказано на екрану или наведено у упутству је процена заснована на стандардним условима. Стварно време може да зависи 
од више бројних фактора, као што су температура и притисак воде на улазу, температура околине, количина детерџента, количина и тип 
рубља, уравнотеженост рубља, додатне изабране опције.

И
ко

на Опис програма
Темп. 
макс. 
(°C)

Брзина 
маx. 

(обртаја 
у 

минути)

Cушење
Детерџенти и адитиви Оптере-

ћење 
макс. 
(кг)

Трајање 
циклусаИзбељ-

ивач Прање Омекш-
ивач

Програми за све дане
1 ПАМУК: Веома запрљан бели и шарени веш постојаних боја. 60° 1200     7 135’

2 ПАМУК ШАРЕНО: Мало запрљан бели и осетљиви шарени 
веш. 40° 1200     7 90’

3 СИНТЕТИКА: Веома прљав отпоран шарени веш. 60° 800  -   3 115’

4 СВАКОДНЕВНО 30': За брзо освежавање мало прљавог веша 
(није за вуну, свилу и веш који се пере ручно). 30° 800  -   3 30’

5 МЕШАНО 15': За брзо освежавање мало прљавог веша (није 
за вуну, свилу и веш који се пере ручно). 30° 800  -   1,5 15’

Посебни програми
6 САНИТАРНО: Јако прљав бели веш. 90° 1200     7 190’

6 САНИТАРНО (1): Веома запрљан бели и шарени веш 
постојаних боја. 60° 1200  -   7 190’

6 САНИТАРНО (2): Мало запрљан бели и шарени веш 
постојаних боја. 40° 1200  -   7 145’

7 ЛАКУ НОЋ: Мало запрљан осетљив шарени веш. 40° 800 - -   4 290’
8 ДЕЧИЈЕ: Веома прљав осетљив шарени веш. 40° 800  -   3 120’
9 СВИЛА/ЗАВЕСЕ: За веш од свиле, вискозе, доњи веш. 30° 0 - -   1 55’

10 ВУНА: За вуну, кашмир, итд. 40° 800  -   1,5 70’
Одвојени програми

A Испирање - 1200  - -  7 36’
B Центрифуга - 1200  - - - 7 16’
C Испуштање - 0 - - - - 7 2’

11 Cушење Памук - -  - - - 5 -
12 Cушење Синтетика - -  - - - 3 -
13 Cушење Вуна - -  - - - 1,5 -
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Окретањем дугмета ТЕМПЕРАТУРА задаје се температура прања (види Табелу програма).
Температура се може смањити све до хладног прања ( ).
Машина аутоматски спречава задавање температуре веће од предвиђеног максимума за сваки програм.

Подешавање циклуса сушења
Окрените дугме СУШЕЊЕ да подесите 
жељену врсту сушења. 
Доступне су две опције:
А - на основу времена: од 40 до 180 минута.
Б - на основу влажности одеће након сушења:
Пеглање : мало влажна одећа, лака за 
пеглање.
Вешалица : сува одећа за одлагање.
Орман : веома сува одећа, препоручује се 
за пешкире и бадемантиле.
Ако је ваше пуњење веша за прање и сушење 
много већа од максималног наведеног 
пуњења (погледајте табелу поред), обавите 
циклус прања и када се циклус заврши, 
поделите одећу у групе и нешто од исте вратите у бубањ. Тада следите упутства за циклус "Само сушење". 
Поновите ову процедуру за преостало пуњење. 
Н.П: Пошто се сушење заврши, наступа период хлађења иако је дугме СУШЕЊЕ у положају .

Само сушење 
Окрените дугме ЦИКЛУС ПРАЊА на једно од подешавања сушења (11-12-13) у складу са врстом тканине, а затим 
изаберите жељено трајање сушења уз помоћ дугмета СУШЕЊЕ.

Функције
Различите предвиђене функције прања омогућују постизање жељене чистоће и белине.
За активирање функција:
1. притиснути тастер који одговара жељеној функцији;
2. паљење одговарајуће лампице показује да је функција активна.
Напомена: Брзо треперење контролне лампице показује да није могуће одабрати одређену функцију за задати програм.

 Пауза покретања
Одлаже време почетка рада машине до 9 часова.
Притискати тастер све док се не упали лампица која одговара жељеном времену задршке. На пети притисак на 
тастер функција ће се деактивирати.
НАПОМЕНА: После притиска на тастер START/PAUSE време задршке је могуће само смањити.
! Активна је са свим програмима.

 Додатно испирање
Избором ове функције повећава се ефикасност испирања и осигурава са максимално уклањање детерџента. 
Корисно је за посебно осетљиву кожу.
! Не може се активирати у програмима 4, 5, 11, 12, 13, B, C.

 Супер прање
Захваљујући употреби веће количине воде и прордуженом трајању почетног циклуса, ова функција осигурава 
прање са високим учинком.
! Не може се активирати у програмима 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, A, B, C.

1200-600
Смањите брзину центрифуге.
! Не може се активирати у програмима 9, C, 11, 12, 13.

Посебна подешавања

И
ко

на Опис програма
Темп. 
макс. 
(°C)

Брзина 
маx. 

(обртаја 
у 

минути)

Cушење
Детерџенти и адитиви Оптере-

ћење 
макс. 
(кг)

Трајање 
циклусаИзбељ-

ивач Прање Омекш-
ивач

Програми за све дане
1 ПАМУК: Веома запрљан бели и шарени веш постојаних боја. 60° 1200     7 135’

2 ПАМУК ШАРЕНО: Мало запрљан бели и осетљиви шарени 
веш. 40° 1200     7 90’

3 СИНТЕТИКА: Веома прљав отпоран шарени веш. 60° 800  -   3 115’

4 СВАКОДНЕВНО 30': За брзо освежавање мало прљавог веша 
(није за вуну, свилу и веш који се пере ручно). 30° 800  -   3 30’

5 МЕШАНО 15': За брзо освежавање мало прљавог веша (није 
за вуну, свилу и веш који се пере ручно). 30° 800  -   1,5 15’

Посебни програми
6 САНИТАРНО: Јако прљав бели веш. 90° 1200     7 190’

6 САНИТАРНО (1): Веома запрљан бели и шарени веш 
постојаних боја. 60° 1200  -   7 190’

6 САНИТАРНО (2): Мало запрљан бели и шарени веш 
постојаних боја. 40° 1200  -   7 145’

7 ЛАКУ НОЋ: Мало запрљан осетљив шарени веш. 40° 800 - -   4 290’
8 ДЕЧИЈЕ: Веома прљав осетљив шарени веш. 40° 800  -   3 120’
9 СВИЛА/ЗАВЕСЕ: За веш од свиле, вискозе, доњи веш. 30° 0 - -   1 55’

10 ВУНА: За вуну, кашмир, итд. 40° 800  -   1,5 70’
Одвојени програми

A Испирање - 1200  - -  7 36’
B Центрифуга - 1200  - - - 7 16’
C Испуштање - 0 - - - - 7 2’

11 Cушење Памук - -  - - - 5 -
12 Cушење Синтетика - -  - - - 3 -
13 Cушење Вуна - -  - - - 1,5 -

Табела времена сушења (вредности смернице)

Врста 
тканине Врста пуњења

Макс. 
пуњење 

(кг)

Суво за 
орман

Суво за 
вешалицу

 

Суво за 
пеглање 

Памук

Одећа 
различитих 
величина, 
фротирски 
пешкири

5 180 170 160

Синтетика
Чаршави, мајице, 
пиџаме, чарапе 
итд.

3 180 170 160

Вуна Плетиво, 
пуловери итд. 1,5 150 140 130



54

SR

Детерџенти и веш

Посуда за детерџент

Добар резултат прања зависи чак и од исправног 
дозирања детерџента: повећаном дозом прање није 
ефикасније а доприноси се стварању наслага на 
унутрашњим деловима машине и загађењу животне 
средине.

! Не користите детерџенте за ручно прање, пошто 
стварају много пене.

Извуците посуду за 
детерџенте и сипајте 
детерџент или адитив 
прању на следећи начин.

кадица 1: Детерџент за прање 
(у праху или течни)
Течни детерџент убацити тек пред почетак.
кадица 2: Адитиви (омекшивач, итд.)
Омекшивач не сме да цури кроз решетку.
додатна кадица 3: Избељивач

Циклус избељивања
Избељивање се може извести само у програмима 1, 
2, 6.
Сипати избељивач у додатну кадицу 3, детерџент и 
омекшивач у одговарајуће кадице, затим задати један 
од напред наведених програма.
Намењен је само за јако прљав памучни веш.

Припрема веша
•  Веш поделите према:
 - врсти тканине / симболу на етикети.
 - бојама: одвојите шарени од белог веша.
• Испразните џепове и проверите дугмад.
• Немојте прелазити вредности наведене у „Табели 

са програмима“ које се односе на тежину сувог 
веша.

Колико је тежак веш?

 1 чаршав 400-500 гр.
 1 јастучница 150-200 гр.
 1 столњак 400-500 гр.
 1 баде-мантил 900-1.200 гр.
 1 пешкир 150-250 гр.

MAX

1
2

4

3

Посебне тканине
Свила: овај програм користити 9 за прање свиленог 
веша. За прање осетљивог веша препоручује се 
употреба посебних детерџената.
Завесе: препоручује се да се савију и увуку у врећицу 
испоручену са машином. Користити програм 9.
Вуна: Циклус прања „Вуна“ ове машине Hotpoint-
Ariston је тестиран и одобрен од компаније Woolmark 
за прање вунене одеће класифициране као одећа 
„која може да се пере ручно“, а прање се обавља 
следећи упутства назначена на етикети одеће и 
упутства произвођача овог уређаја. Циклус прања 
„Вуна“ ове машине Hotpoint-Ariston је тестиран и 
одобрен од компаније Woolmark за прање вунене 
одеће класифициране као одећа „која може да се 
пере ручно“, а прање се обавља следећи упутства 
назначена на етикети одеће и упутства произвођача 
овог уређаја. (M1126)  

Систем за балансирање терета
Пре сваке центрифуге, да би се избегле претеране 
вибрације и терет равномерно распоредио, бубањ 
се окреће брзином мало већом од оне током прања. 
Ако се после неколико поновљених покушаја 
терет још увек није равномерно распоредио, 
машина ће извршити центрифугу брзином мањом 
од предвиђене. У случају великог дисбаланса, 
распоређивање врши машина уместо центрифуге. Да 
би се побољшало распоређивање терета и правилно 
балансирање препоручује се мешање великих и 
малих комада веша.

Против гужвања
Ова функција прекида програм прања и држи веш 
потопљен у води пре пражњења. 
Активна је само у програму 9 (Свила/Завесе) и служи 
за избегавање гужвања. 
За завршавање циклуса притисните тастер START/
PAUSE.
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Неправилности и решења

Може се догодити да машина не ради. Пре позивања Техничке службе (види “Помоћ”), проверите да се не ради о 
проблему лако решивом уз помоћ следећег списка.

Неправилности:

Машина се не укључује.

Циклус прања не почиње.

Машина не убацује воду 
(лампица прве фазе прања 
трепће брзо).

Машина константно убацује 
и испушта воду.

Машина не испушта воду или 
не центрифугира.

Машина јако вибрира током 
центрифуге.

Машина губи воду.

Брзо трепери лампица START/
PAUSE и лампице функција.

Ствара се много пене.

Машинa не суши.

Могући узроци / Решење:

• Утикач није увучен у утичницу или није увучен довољно да би имао контакт.
• Нема струје у кући.

• Врата нису добро затворена.
• Тастер ON/OFF није притиснут.
• Тастер START/PAUSE није притиснут.
• Славина за воду није отворена.
• Задата пауза на време покретања (Тајмер задршке), види «Посебна подешавања»).

• Црево за довод воде није повезано са славином.
• Црево је савијено.
• Славина за воду није отворена.
• У кући нема воде.
• Нема довољног притиска.
• Тастер START/PAUSE није притиснут.

• Одводно црево није постављено између 65 и 100 цм од земље (види “Постављање”).
• Крај одводног црева је потопљен у воду (види “Постављање”).
• Цев у зиду пропушта ваздух.
Ако се и после ових провера проблем не реши, затворите славину за воду, искључите 
машину и позовите Техничку службу. Ако се стан налази на последњим спратовима зграде, 
могуће је да се јавља феномен сифона, због чега машина стално убацује и избацује воду. 
За решавање овог проблема у продаји су доступни одговарајући неповратни вентили.

• Програмом није предвиђено избацивање: код неких програма потребно је ручно 
га покренути (види “Покретање програма”).

• Активирана функција ЛАКО ПЕГЛАЊЕ: за завршетак програма притиснути 
тастер START/PAUSE (“Посебна подешавања”).

• Одводно црево је савијено (види “Постављање”).
• Вод за пражњење је запушен.

• Бубањ у тренутку инсталације није био правилно деблокиран (види “Постављање”).
• Машина не стоји равно (види “Постављање”).
• Машина је притиснута између намештаја и зида (види “Постављање”).

• Црево за довод воде није добро затегнуто (види “Постављање”).
• Посуда за детерџенте је загушена (за чишћење види “Одржавање и чување”).
• Одводно црево није добро причвршћено (види “Постављање”).

• Искључите машину и извуците утикач из утичнице, сачекајте око 1 минут, а 
затим је поново укључите.

 Уколико неправилност остане, позвати Техничку службу.

• Детерџент не одговара машини (треба да носи натпис “за машинско прање”, “за 
ручно и машинско прање” или слично).

• Доза је превелика.

• Утикач није увучен у утичницу или није увучен довољно да би имао контакт.
• У кући нема струје.
• Врата нису добро затворена.
• Подешено је одлагање времена покретања.
• Ручица СУШЕЊЕ у положају .
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Помоћ

Пре него што позовете Техничку службу:
•  Проверите да ли неправилност можете решити сами (види “Неправилности и решења”);
• Поново започните програм да видите да ли је проблем отклоњен;
• У супротном контактирајте овлаштени Центар техничке службе на број телефона назначен на гарантном листу.

! Никада не користите неовлашћене сервисе.

Јавите:
• врсту неисправности;
• модел машине (Мо.);
• серијски број (S/N).
Ове информације се налазе на плочици постављеној на задњем делу машине и у предњем делу отвора.
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