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UA ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

НЕПРАВИЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ШУМ 
ПІД ЧАС РОБОТИ, НАДМІРНІ ВІБРАЦІЇ І ВИТІК ВОДИ.
Якщо ваша модель пральної машини НЕ вбудована: НІКОЛИ 
НЕ ПЕРЕМІЩУЙТЕ ПРИЛАД, ТРИМАЮЧИ ЙОГО ЗА КРИШКУ.

, Прочитайте цю «ІНСТРУКЦІЮ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ», перш ніж користуватися приладом.
, Зберігайте цю «ІНСТРУКЦІЮ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ» для майбутнього використання.
, Прочитайте загальні рекомендації з утилізації упаковки в інструкції з експлуатації.
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КОМПОНЕНТИ, ЩО ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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Пакет з дрібними деталями
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Інструкція з експлуатації
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4 пластикові заглушки
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Гайковий ключ
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Наливний шланг (усередині пральної 
машини або вже приєднаний)
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“U”#подібна направляюча (усередині 
пральної машини або вже приєднана)

'-)�������������� �������
�������	��
��������

��������#
)-+,��������� ��������������������������
�
������
#
'-),
	��� ����������	����	��
	�������	�	�#
“Y”#подібний адаптер (тільки для окремих моделей)
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ВАЖЛИВО! ПЕРШ ЗА ВСЕ ЗНІМІТЬ 

ТРАНСПОРТУВАЛЬНІ БОЛТИ!
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6 Пральна машина пошкодиться, якщо транспортувальні болти не 
будуть зняті!
Зберігайте транспортувальні болти і гайковий ключ для 
транспортування пральної машини в майбутньому; в цьому разі 
встановіть транспортувальні болти у зворотному порядку.
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1 Відкрутіть 4 гвинти транспортувальних 
болтів за допомогою гайкового ключа, 
що додається в комплекті; ці гвинти 
досить довгі, їх потрібно деякий час 
викручувати, поки вони не вивільняться.
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1 Перемістіть гвинти до центру отвору 
і вийміть їх, потягнувши на себе.
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1 Щоб закрити отвори, вставте 
пластмасові заглушки, що додаються 
в комплекті, в широку частину отвору 
і посуньте їх до краю приладу до 
заклацування.
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РЕГУЛЮВАННЯ НІЖОК
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1 Прилад необхідно встановлювати на твердій і рівній поверхні підлоги 
(при необхідності скористайтеся спиртовим ватерпасом). Якщо настил 
підлоги дерев'яний або плаваючий, розподіліть вагу приладу, 
поставивши його на лист фанери розміром не менше 60 х 60 см і 
товщиною не менше 3 см, який пригвинчується до підлоги. Якщо підлога 
нерівна, вирівняйте прилад за допомогою 4 нівелювальних ніжок; не 
підкладайте під ніжки дерев'яні планки тощо.
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1 Ослабте контргайку, повертаючи її за 
годинниковою стрілкою (див. стрілку) 
гайковим ключем, додається в 
комплекті.
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1 Припідніміть пральну машину та 
відрегулюйте висоту ніжки, обертаючи її.
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1 Важливо! Затягніть контргайку, 
повертаючи її проти годинникової стрілки 
до її притискання до корпусу приладу.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДОНАЛИВНОГО ШЛАНГА
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1 Якщо наливний шланг ще не приєднаний, 
його слід прикрутити до приладу.
Якщо на задній панелі пральної 
машини знаходиться один впускний 
клапан, його слід підключити тільки до 
холодного водопостачання.
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1 Якщо на задній панелі пральної 
машини знаходяться два впускних 
клапани, їх обидва слід підключити 
до водопостачання:

• або підключити червоний впускний клапан 
до гарячого водопостачання, а синій 
впускний клапан – до холодного 
водопостачання;

• або підключити обидва впускні клапани до 
холодного водопостачання за допомогою 
Y1подібного адаптера.

Перевірте щільність усіх з'єднань.

Накрутіть наливний шланг рукою на водовід 
та на впускний клапан і затягніть накидну 
гайку. Підключення наливного шланга 
потрібно виконувати без застосування 
будьBяких інструментів.
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Червоний 
впускний клапан

Синій 
впускний клапан

Гаряча водаХолодна вода

Y1подібний
адаптер

Холодна
вода
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Увага

• Не перегинати і не перекручувати шланг!

• Прилад не дозволяється підключати до змішувача безтискового 
водонагрівача.

• Перевірте герметичність з'єднань, повністю відкривши кран.

• Якщо шланг закороткий, замініть його шлангом потрібної довжини, що 
витримує необхідний тиск (мін. 1000 кПа відповідно до стандарту EN 50084).

• Регулярно перевіряйте наливний шланг на предмет ламкості та 
наявності тріщин і, за необхідності, міняйте його.

• Пральну машину можна підключати без зворотного клапана.
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� Для моделей з шлангом Аква�стоп (Water Stop):
Якщо гнучкий шланг закороткий, замініть його довшим 
шлангом Аква1стоп, який можна придбати через наш 
центр післяпродажного обслуговування або у вашого 
дилера. Заміну шланга повинен виконувати 
кваліфікований електрик.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗЛИВНОГО ШЛАНГА
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1 Вивільніть зливний шланг від тримачів, позначених стрілками 

(залежно від моделі).
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1 Якщо зливний шланг знаходиться всередині пральної машини, витягніть 
його повністю з тримача і закрийте отвір заглушкою «A», що додається.
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1 Підключіть зливний шланг до сифона або повісьте його на край 
раковини за допомогою U1подібної направляючої. 
Якщо U1подібна направляюча ще не приєднана, приєднайте її до 
самого кінця зливного шланга.
Важливо! Не приєднуйте U1подібну направляючу в іншому місці зливного 
шланга, оскільки в такому разі може виникнути ризик одночасного 
наливання і зливання води з пральної машини («ефект сифона»).
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Важливо!
• Перевірте, що зливний шланг не має 

перегинів і перекручень.
• Закріпіть шланг так, що він не міг упасти.
• Невеликі раковини рукомийників не 

підходять для зливання води.
• Для подовження шланга використовуйте 

шланг того ж типу і укріплюйте місце 
з'єднання хомутом.

• Макс. загальна довжина зливного 
шланга: 2,50 м.
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# Використовуйте розетку із заземленням.

# Не використовуйте подовжувачів або розгалужувачів.

# Заміну кабелю живлення повинен виконувати тільки кваліфікований 
електрик.

# Підключення до електромережі повинні виконуватися у відповідності з 
місцевими правилами.


