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A. Селектор программ

B. Кнопка “Таймер Задержки” 

C. Индикаторы указателя 
последовательности выполнения 
программы 
Индикаторы задержки пуска

D. Селектор скорости отжима 

E. Кнопка “Старт/Пауза” 

F. Кнопка “Сброс” 

G. Индикатор “Люк заблокирован” 

Программа
Этикетки 
по уходу

Макс.
заг-

рузка

кг

Тип белья / Примечания

- При выборе температуры стирки соблюдайте указаня изготовителя, 
приведенные на этикетке с информацией по уходу

Моющие средства и добавки Дополнительные функции Макс.
скорость
отжима

 
об/мин

Пред-
вари-

тельная
стирка

Основная 
стирка

Умяг-
чители

Пред-
вари-

тельная
стирка

Режим 
Энергосбе-

режения

Интенсивное 
Полоскание

Таймер 
Задержки

Быстро Изменение
Скорости
Отжима

Хлопок 
40 - 60 - 90°C 5.0

Нормальное и сильно грязное постельное белье, скатерти на стол,полотенца и одежда 
сделанная из хлопка и/или льна. При выборе программы “Хлопок 90” она уничтожает 
бактерии, дезинфицируя Ваше белье. Эффективность бактерицидного действия 
программы протестирована по методике, идентичной той, которая приведена в стандарте 
NF EN 13697, выпущенном в ноябре 2001 г.

i Да i i i i i i i Макс.

Хлопок Эко
40 - 60°C 5.0

Обыкновенно загрязненное хлопчатобумажное белье. 
При 40°C и 60°C стандартная программа хлопка и наилучшая программа, если речь идёт о 
комбинированном расходе воды и энергии для стирки хлопчатобумажного белья.  
- Энергопотребление стиральной машины расситывалось на основе этой программы.

– Да i – i i i – i Макс.

Синтетика
40 - 60°C 3.0

Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени загрязнения из полиэстра (диолен, 
тревира), полиамида (перлон, нейлон). i Да i i i i i i i Макс.

Шелк и Занавески
30°C

1.5 Занавески и одежда из деликатных ткней: платья, юбки, рубаки и блузки. i Да i i i – i – i Макс.
Деликатно

40°C

Шерсть
40°C

1.0
Шерстяные изделия, снабженные символом  Woolmark и допускающие машинную стирку, 
а также изделия из шелка, льна, шерсти и вискозы, допускающие ручную стирку (см. 
соответствующий символ на этикетке по уходу). 

– Да i – – – i – i Макс.
Ручная Стирка

20°C

Цветное
40°C 3.0 Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения. – Да i – i i i – i Макс.

Джинсы
40°C 4.0

Джинсы и одежда, например, брюки и куртки из джинсовой ткани, обычной степени 
загрязнения. i Да i i i i i – i Макс.

Быстрая стирка для 
маленьких вещей

30°C
1.0

Хлопок и/или синтетическое белье из прочных тканей. Идеальная программа для 
экономной стирки небольшого количества белья. Сначала рекомендуется обработать 
пятна. Программа не подходит для деликатных тканей.

– Да i – i i i – i Макс.

Освежить 15´
30°C 3.0

Освежает недолго ношенную верхнюю одежду из хлопка, искусственных волокох 
или смешанных тканей с хлопком. Программа для освежения вещей. Используйте 
минимальное рекомендованное количество моющего средства.

– Да i – i – i – i Макс.

Полоскание + отжим – 5.0
Программа с полосканием и интенсивным отжимом.
Аналогично последнему полосканию и окончателному отжиму в программе “Хлопок”. – – i – – i i – i Макс.

Отжим – 5.0
В этой программе выполняется интенивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе 
“Хлопок”. – – – – – – i – i Макс.

Слив – – Только слив - без отжима. – – – – – – i – – –

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ
В данной стиральной машине 
предусмотрены автоматические функции 
безопасности, позволяющие выявить сбои 
и определить их причину на раннем этапе 
и предпринять соответствующие меры, 
например:

H. Индикатор “Сервис” 

I. Индикатор “Закрыт кран подачи воды” 

J. Индикатор “Прочистить насос” 

Да = необходима дозировка / i = опция
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Программа
Температура

(°C)

Загрузка

(кг)

Вода

(л)

Потребление 
энергии

без “Быстро”
(кВт час)

Прибл. длительность программы  
(час:мин)

%без “Быстро” с “Быстро”

Хлопок 90 5.0 50* 1.70 2:25 1:55
64Хлопок 60 5.0 47 0.95 2:20 1:45

Хлопок 40 5.0 47 0.64 2:05 1:30
Хлопок Эко ** 60 5.0 42 0.75 2:45 -

62Хлопок Эко ** 60 2.5 27 0.67 2:30 -
Хлопок Эко ** 40 2.5 27 0.54 2:15 -

Синтетика 60 3.0 50* 0.90 2:05 1:14
47

Синтетика 40 3.0 40 0.50 1:50 0:59
Деликатно 40 1.5 50 0.55 0:45 -

Шелк и Занавески 30 1.5 50 0.50 0:41 -
Шерсть 40 1.0 40 0.55 0:35 -

Ручная Стирка 20 1.0 40 0.10 0:30 -
Цветное 40 3.0 40 0.45 1:00 - 68
Джинсы 40 4.0 52 0.58 1:30 -

Быстрая стирка для маленьких вещей 30 1.0 25 0.22 0:45 -
Освежить 15´ 30 3.0 30 0.15 0:15 -

1. 

ПОДГОТОВКА ЦИКЛА СТИРКИ 

Загрузите стиральную машинку, закройте люк и 
проверьте, закрыт ли он должным образом.

2. Засыпьте стиральный порошок и любые добавки, 
как описано на обратной стороне страницы и в 
инструкции по эксплуатации. 

3. Закройте люк.
4. Установите рукоятку выбора программы на 

желаемую программу и температуру. Загорится 
индикатор предварительно заданной скорости 
вращения барабана. Если после выбора программы 
вы ее сразу же не пускаете, стиральная машина 
по мин. 15-ти автоматически выключится. Чтобы 
снова включить стиральную машину, поверните 
селектор программ в положение “Off”, а затем 
вновь поверните его на нужную программу.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Если комбинация программы, дополнительных
функций является невыполнимой, индикаторные 
лампочки автоматически выключаются. Выбор 
несовместимые комбинации специальных функций 
автоматически отменяются.
Кнопка “Предварительная Стирка”
• Имеет смысл использоват для 

сильнозагрязненных вещей (например, в случае 
песка или грязи с крупными частицами). Время 
стирки увеличивается примерно на 15 минут.

• Не используйте жидкие моющие средства, 
если Вы задали дополнительную функцию 
“Предварительная стирка”.

Kнопка “Режим Энергосбережения”
• Экономит энергию, используемую для нагрева 

воды, сохраняя при этом хорошие результаты 
стирки.

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

• Рекомендуется только для легко загрязненного 
белья без пятен. 

• Пожалуйста, проверьте  подходит ли  ваш 
стиральный порошок для стирки при низкой 
температуре (15 или 20 °C).

• Устанавливаемые, прежде всего, при программах 
с низшим температурным  уровнем.  

Кнопка “Интенсивное Полоскание”
• Количество воды увеличено для обеспечения 

более интенсивного полоскания.
• Этот режим особено удобен для мест с особо 

мягкой водой, а также при стирке детского белья и 
одежды людей, склонных к алергии.

Kнопка “Быстро”
• Позволяет проводить быструю стирку, 

сокращением продолжительности программы.
• Рекомендуется для небольшого количества белья 

или для легко загрязненного белья.
Кнопка “Изменение Скорости Отжима”
• Для каждой программы существует автоматически 

заданная максимальная скорость отжима.
• Нажмите эту кнопку для задания другой скорости 

отжима.
• Если выбранное значение скорости отжима равно 

“0”, то окончательный отжим отключается, но во 
время полоскания выполняются промежуточные 
отжимы. Выполняется только слив воды.

Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандардом IEC/EN 60 456. Разходные данные у вас дома могут 
отличатся от значений в таблице в зависимости от давления и теипературы подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки. 
Расход воды и энергии  касаются стандартной установки способа работы программ; выбор специальных функций либо изменение ротационной 
скорости или температуры изменит это потребление

 Длительность программы может отличаться от вышеуказанных показателей, так как зависит от фактических применяемых
 рабочих условий (смотри “ Путеводитель поиска неисправностей ” в Вашей Инструкции по обслуживанию).

 Примерное содержание излишней влажности (%). После окончания программы и центрифугирования, при наибольшей выбранной  
 скорости, в базовой программной настройке.
* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину
 добавляется некоторое количество холодной воды.
** Стандартная программа для хлопка и база для Энергетической таблички. В целях экономии электроэнергии фактическая  
 температура стирки может отличаться от указанной температуры программы.

ТАЙМЕР ЗАДЕРЖКИ 

Функция “Таймер Задержки” позволяет использовать 
машину в удобное для вас время, например, ночью, 
когда тарифы на электроэнергию ниже.
• При использoвании функции “Таймер Задержки” не 

пользуйтесь жидкими моющими средствами.
• Выберите программу, скорость отжима и 

дополнительные функции.
• Несколько раз нажмите на кнопку “Таймер Задержки” 

для выбора времени задержки: 1, 3, 6, 9 или 12 
часов. Загорится соответствующая индикаторная 
лампочка. 

• Запустите программу (см. “Пуск программы”). С 
началом программы загорится и затем погаснет 
индикаторная лампочка, расположенная рядом с 
кнопкой “Таймер Задержки”.

• После нажатия кнопки “Старт/Пауза” начинается 
обратный отсчет времени задержки. При начале 
выполнения программы индикатор задержки пуска 
гаснет; вместо него активируются индикаторы 
последовательности выполнения программы.

• После нажатия кнопки “Старт/Пауза”, 
предварительно заданное количество часов можно 
уменьшить повторным нажатием кнопки “Таймер 
Задержки”.

Отмена функции “Таймер Задержки”
..до нажатия кнопки “Старт/Пауза”:
• Повертите селектор программ в другое положение 

или нажмите кнопку “Сброс”.
..после нажатия кнопки “Старт/Пауза”:
• Нажмите кнопку “Сброс” и держите ее нажатой не 

менее 3 секунд. Индикатор задержки пуска погаснет.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку “Старт/Пауза”. 
При этом загорится индикаторная лампочки, 
расположенная рядом с кнопкой “Старт/Пауза”. 
Указатель последовательности выполнения программ 
показивает текущий этап выполняемой программы 
стирки в направлении слева направо: Стирка, 
Полоскание, Слив/Отжим. По завершении этого этапа 
соответствующий индикатор гаснет.

ИНДИКАТОР “ЛЮК ЗАБЛОКИРОВАН” 

После запуска программы лампочка загорается, 
указывая, что люк нельзя открывать. Во 
время выполнения программы стирки крышка 
заблокирована, и нельзя ни в коем  случае открывать 
ее принудительно. Если Вам срочно открыть ее во 
время выполнения программы, см. раздел “Отмена 
текущей программы до ее завершения”.

Расход электроэнергии в выключенном состоянии 0.11 Вт / во включенном состоянии 0.11 Вт. ПОКАЗАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае каких-либо неисправностей обращайтесь 
к разделу “Поиск и устранение неисправностей” 
Руководства по эксплуатации.

“Кран подачи воды эакрыт”: 
 подача воды отсутствует или он недостаточен

“Сервис”: 
отказ или неисправность электрической детали.

“Прочистить насос”: 
сточные воды из стиральной машины не 
откачиваются. 

Mелькают обороты отжима: 
дисбаланс в течение отжима.

• 

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Гаснет индикатор “Люк Заблокирован”. Стиральная 
машина по приблизительно 15-ти минутах 
полностью выключится, чем она сберегает 
энергию. 

1. Повертите селектор программ в положение “Off”.
2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте крышку и барабан и выньте белье из 

машины.
4. Оставте крышку открытой в течение некоторого 

времени, чтоб дать машине высохнуть.

1. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА 
ПРОГРАММЫ

Нажмите кнопку “Старт/Пауза”, щоб 
приостановки программы. Индикаторная лампочка 
мигает.

2. Выберите, если хотите, новую программу, любые 
дополнительные функции и другую скорость 
отжима.

3. Нажмите снова кнопку “Старт/Пауза”. Выбранная 
заново программа возобновляет выполнение 
стирки с того момента, на котором было прервано 
выполнение предыдущей программы. Для этой 
программы не добавляйте моющее средство.

ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ

Нажмите кнопки “Сброс” отменяет выполнение 
программы до ее окончания.
• Нажмите кнопку “Сброс” и держите ее нажатой 

не менее 3 секунд. При этом вода из машины 
будет слита; имейте в виду, что перед тем как 
крышка будет разблокирована, может пройти 
некоторое время.
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Програма
Етикетки

з  
догляду

Макс.
заванта-
ження

кг

Тип прання / примітки

- Дотримуйтеся рекомендацій виробника на етикетці з догляду

Засоби для прання та добавки Опції Макс.
швидкість

віджимання

об./хв.

По-
переднє 
прання

Основне 
прання

Пом'якшувач Попереднє 
Прання

Режим 
Енергозбе-
реження

Інтенсивне
Полоскання

Таймер 
Затримки

Швидко Віджимання

Бавовна
40 - 60° - 90°C 5.0

Звичайно або сильно забруднені постільна білизна, серветки, скатертини, спідня білизна, 
рушники, сорочки тощо з бавовни та льону. При наявності сильного забруднення або плям, 
можна добавити додатково засіб для відбілювання, виготовлений на кисневій основі, який 
можна використовувати при температурі 90°C. Дана програма знищує бактерії і забезпечує 
гігієнічне очищення вашої білизни.

i Так i i i i i i i Макс.

Бавовна Эко
40 - 60°C 5.0

Звичайно забруднена бавовняна білизна. При 40°C і 60°C cтандартна програма бавовни i 
найкраща програма щодо комбінованої витрати води та енергії для прання бавовняної білизни. 
- Референтна програма для таблички енергоспоживання пральної машини.

– Так i – i i i – i Макс.

Синтетика
40 - 60°C 3.0 Звичайно забруднені блузки, сорочки, комбінезони тощо з поліестру (діолену, тревіри), 

поліаіду (перлону, нейлону). i Так i i i i i i i Макс.

Шовк та Занавіски
30°C

1.5 Штори та одяг, що потребує особливого догляду, плаття, спідниці, сорочки та блузки. i Так i i i – i – i Макс.
Делікатні Тканини

40°C

Вовна
40°C

1.0
Шерстяний одяг, позначений етикеткою компанії Woolmark, з позначенням можливості прання 
в пральній машині, а також, тканини з шовку (будь-ласка слідкуйте за етикеткою з символом 
по догляду!), льон, шерсть и віскоза відмічені етикеткою ручного прання.

– Так i – – – i – i Макс.
Ручне Прання

20°C

Кольоровий Мікс
 40°C 3.0

Трохи та звичайно забруднена цупка білизна з бавовни, льону, штучних волокон та їх сумішей. 
Ефективна одногодинна програма. Одночасно завантажуйте для прання білизну лише 
однакового кольору. 

– Так i – i i i – i Макс.

Джинсові речі
40°C 4.0 Звичайно забруднений джинсовий одяг з бавовни та речі з джинсового матеріалу, такі як 

штани й куртки. i Так i i i i i – i Макс.

Швидке Прання Для 
Маленьких Речей

 30°C
1.0

Трохи та звичайно забруднена цупка білизна з бавовни, льону, штучних волокон та їх сумішей. 
Ефективна одногодинна програма. Одночасно завантажуйте для прання білизну лише 
однакового кольору. 

– Так i – i i i – i Макс.

Швидке Прання15’ 
30°C 3.0

Бавовна та/або синтетична білизна з цупкої тканини. Ідеальна програма для економного 
прання невеликої кількості білизни. Рекомендується попередньо обробити плями. Програма 
не підходить для делікатних тканин.

– Так i – i – i – i Макс.

Полоскання и 
Віджимання – 5.0 Так само, як і останнє полоскання та остаточне віджимання в програмі “Бавовна”. – – i – – i i – i Макс.

Віджимання – 5.0 В цій програмі використовується інтенсивне вижимання. 
Ідентично цилу віджимання в програмі “Бавовна”. – – – – – – i – i Макс.

Зливання – – Лише зливання - без вижимання. – – – – – – i – – –

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ
Ця пральна машина оснащена функціями 
автоматичного захисту, які виявляють 
помилки на ранній стадії виникнення та 
відповідно реагують, наприклад:

H. Індикатор “Експлуатація”  

I. Індикатор “Закритий кран” 

J. Індикатор “Очистка насосу” 

A. Перемикач вибору програм

B. Кнопка “Таймер Затримки” 

C. Індикатор послідовності програм  
Індикатор затримки запуску 

D. Кнопка “Змінне віджимання” 

E. Кнопка “Запуск/Пауза” 

F. Кнопка “Перезапуск” 

G. Індикатор “блокування люка” 

i: додатково / Так: вимагається дозування

A

B
H
F

E

G

C

D

J
I



Програма
Температура

(°C)

Завантаження

(кг)

Вода

(л)

Енергія
без опції 

“Швидко” 
(кВт·год.)

Прибл. тривалість програми  
(годин : хвилин)

%без опції “Швидко” з опцією “Швидко”

Бавовна 90 5.0 50* 1.70 2:25 1:55
64Бавовна 60 5.0 47 0.95 2:20 1:45

Бавовна 40 5.0 47 0.64 2:05 1:30
Бавовна Эко ** 60 5.0 42 0.75 2:45 -

62Бавовна Эко ** 60 2.5 27 0.67 2:30 -
Бавовна Эко ** 40 2.5 27 0.54 2:15 -

Синтетика 60 3.0 50* 0.90 2:05 1:14
47

Синтетика 40 3.0 40 0.50 1:50 0:59
Делікатні Тканини 40 1.5 50 0.55 0:45 -
Шовк та Занавіски 30 1.5 50 0.50 0:41 -

Вовна 40 1.0 40 0.55 0:35 -
Ручне Прання 20 1.0 40 0.10 0:30 -

Кольоровий Мікс 40 3.0 40 0.45 1:00 - 68
Джинсові Речі 40 4.0 52 0.58 1:30 -

Швидке Прання Для Маленьких Речей 30 1.0 25 0.22 0:45 -
Швидке Прання15’ 30 3.0 30 0.15 0:15 -

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

Параметри споживання вимірювались у звичайних умовах у відповідності зі стандартом IEC/EN 60 456. Параметри споживаня у домашніх умовах 
можуть відрізнятися від даних у таблиці в залежності від тиску подачі води, її температури, завантаження та типу прання. Спожиття води і енергії 
стосуються стандартної установки способу роботи програм; вибір спеціальних функцій або зміна швидкості обертання або температура змінить 
розсяг спожиття.

  Тривалість програми може від вище вказаних показників відрізнятися, тому що залежить від фактичних вжитих робочих умов (див. 
 “Посiбник з усуненя несправностей” в Вашій Інструкції по обслуговуванню).

 Приблизний вміст надлишкової вологості (%). Після завершення програми і центрифугування, при найбільшій вибраній швидкості, в  
 базовій програмі налаштування.
* Щоб зменшити температуру води, наприкінці циклу основного прання додається трохи холодної води, перш ніж насос почне зливати воду.
** Довідник програм для лейбла енергії. З причин заощадження електроенергії фактична температура води може відрізнятися від   
 заявленої температури циклу.

Споживання струму у вимкнутому стані 0,11 Вт / в не вимкнутому стані 0,11 Вт. ТАЙМЕР ЗАТРИМКИ

Кнопка “Таймер Затримки” дозволяє користувачеві
запускати машину тоді, коли йому зручно, 
наприклад вночі, коли електроенергія коштує 
дешевше.
• Не використовуйте рідкі засоби для прання, 

якщо буде використовуватись “Таймер Затримки”.
• Виберіть програму, швидкість віджимання та 

опцїі.
• Натисніть кнопку “Затримка запуску”, шоб 

вибрати час затримки на 1, 3, 6, 9 або 12 годин.
• Запустіть програму (див. розділ “Запуск 

програми”). Починає світитися індикатор над 
кнопкою “Таймер Затримки” і вимикається після 
запуску програми.

• Зворотній відлік часу починається, як тільки 
буде натиснута кнопка “Запуск/Пауза”. 
Після запуску програми індикатор затримки 
запуску вимикається, а на його місці починає 
відображатися час, що залишився до 
завершення програми.

• Після натискання кнопки “Запуск/Пауза” 
зменшити кількість вибраних годин можна, 
повторно натиснувши на кнопку “Таймер 
Затримки”.

Щоб відмінити “Таймер Затримки”
..перед натисканням кнопки “Запуск/Пауза”:
• Поверніть перемикач програм на іншу позицію 

або натисніть кнопку “Перезапуск”.
..після натискання кнопки “Запуск/Пауза”:
• Натисніть та утримуйте кнопку “Перезапуск” 

щонайменше 3 секунди. Індикатор затримки 
запуску вимкнеться.

ЗАПУСК ПРОГРАМИ

Відкрийте кран і натисніть кнопку “Запуск/Пауза”. 
Почне світитися індикатор поряд з кнопкою 
“Запуск/Пауза”. Індикатор послідовності програм 
вказує на етапи поточної прогроами, як рухаються 
зліва направо від “Прання”, “Полоскання”, 
“Віджимання/Зливання”. Як тільки етап програми 
закінчується, відповідний індикатор гасне.

IНДИКАТОР “БЛОКУВАННЯ ЛЮКА” 

Після запуску програми лампочка загоряється, 
вказуючи, що люк не можна відкривати. Під 
час виконання програми дверцята залишаються 
зачиненими, і жодному разі не можна силою їх 
відчиняти. В екстреномувипадку, коли необхідно 
відчинити дверцята під час роботи програми, 
використайте програму “Скасування (Перезапуск) 
поточної програми до закінчення”.

• Рекомендується тільки для слабо забрудненої 
білизни без плям. 

• Будь-ласка, перевірте, чи ваш пральний засіб 
підходить для прання при низькій температурі 
(15 або 20 °C).

• В основному, дозволяється на самому низькому 
температурному рівні програми. 

Кнопка “Інтенсивне Полоскання”
• Додається більше води і подовжується цикл 

полоскання.
• Ця опція особливо підходить для регіонів 

з дуже м’якою водою, для прання одягу 
немовлят і людей, які страждають на алергію.

Кнопка “Швидко”
• Прискорює прання шляхом скорочення 

тривалості програми.
• Рекомендується лише для малих обсягів або 

лише для злегка забрудненої білизни.
Кнопка “Віджимання”
• Для кожної програми характерна певна 

швидкість віджимання, що визначається 
автоматично.

• Натисніть кнопку для зміни швидкості 
віджимання.

• Якщо вибрано швидкість Натисніть кнопку 
для зміни швидкості “0”, кінцеве віджимання 
скасовується, і програма завершується циклом 
зливання.

1. 

ПІДГОТОВКА ЦИКЛУ ПРАННЯ 

Завантажте пральну машинку, закрийте люк та 
перевірте, чи закритий він належним чином. 

2. Засипте пральний порошок та будь-які добавки, 
як описано на звороті сторінки та в інструкції з 
експлуатації. 

3. Закрийте люк. 
4. Встановіть рукоятку вибору програми на 

бажану програму та температуру. Загориться 
індикатор попередньо заданої  швидкості 
обертання барабану. Якщо Ви не включите 
програму відразу ж після її вибору, то пральна 
машина, приблизно через четверть години, 
автоматично виключиться. Щоб знову увімкнути 
пральну машину, поверніть перемикач програм 
у положення “Off”, а потім знову на потрібну 
програму.

ВИБЕРІТЬ БУДЬ-ЯКУ ДОДАТКОВУ ОПЦІЮ

Натисніть кнопку будь-якої додаткової опції 
- загориться відповідний індикатор. Якщо 
комбінація програм та опцій неможлива, індикатори 
автоматично вимикатимуться. Неприйнятні 
поєднання опцій скасовуються автоматично.
Кнопка “Попереднє Прання”
• Тільки для сильно забрудненої білизни 

(наприклад, з піском, зернистим брудом). 
Збільшує тривалість циклу приблизно на 15 хв.

• Не використовуйте рідкі засоби для основного 
прання, коли вибираєте “Попереднє прання”.

Кнопка “Режим Енергозбереження”
• Економить енергію, використовувану для 

нагріву води, зберігаючи при цьому хороші 
результати прання.

ПОКАЗАННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

У випадку виникнення неполадок або 
анормальної роботи скористайтеся „Інструкцією 
по відстороненню неполадок“, яка знаходиться в 
Інструкції по використовуванні. 
„Закритий кран подачі води“ 
відсутня подача води або недостатня кількість 
води на вході.
„Експлуатація“ 
вийшов з ладу або неналежним чином працює 
електричний компонент. 
„Очистка насосу“ 
 не відтікає зливна вода. 
На дисплеї миготить швидкість викручування: 
розбалансування під час викручування. 

• 

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

Гасне індикатор „блокування люка“. Через, 
приблизно четверть години, пральна машина 
повністю виключиться, чим заощаджує енергію.

1. Поверніть перемикач програм на іншу позицію 
або натисніть кнопку “Оff” 

2. Закрийте кран подачі води.
3. Відчиніть кришку й барабан і розвантажте 

машину.
4. Залишіть кришку відчиненогою на деякий яас, 

щоб дозволити висохнути внутрішній поверхні 
машини.

1. 

ЗМIНА ПРОГРАМИ ТА/АБО ОПЦІЙ ПІСЛЯ 
ЗАПУСКУ ПРОГРАМИ

Натисніть кнопку “Запуск/Пауза”, щоб 
призупинити програму. Почне світитися 
індикатор.

2. Виберіть нову програму, будь-яку опцію та іншу 
швидкість віджимання, якщо потрібно.

3. Ще раз натисніть кнопку “Запуск/Пауза”. Нова 
програма починається з того самого місця, на 
якому була зупинена попередня. Додавати засіб 
для прання для цієї програми не потрібно.

СКАСУВАННЯ (ПЕРЕЗАПУСК) ПОТОЧНОЇ 
ПРОГРАМИ ДО ЗАКІНЧЕННЯ

Кнопка “Перезапуск” скасовує програму до її 
завершення.
• Натисніть кнопку “Перезапуск” щонайменше 

на 3 секунди. Вода зливається; може пройти 
певний час, перш ніж можна буде відчинити 
дверцята.
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