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Dlå polwzovatelå

Pered ustanovkoj i na©alom ispolwzovaniå
maßiny izu©ite vnimatelwno naßi
rekomendacii. Ih soblædenie obespe©ivaet
nadeΩnuæ rabotu maßiny. Vse polwzovateli
maßiny dolΩny znatw pravila ee
™kspluatacii. Sohranite ™tu instrukciæ na
slu©aj, esli maßinu pridetså perevozitw na
novoe mesto ili prodatw. Tot, kto posle Vas
budet eæ polwzovatwså, dolΩen imetw
vozmoΩnostw oznakomitwså s maßinoj i ee
funkciåmi, a takΩe s ukazaniåmi po ee
bezopasnoj ™kspluatacii.

O povreΩdeniåh i neispravnoståh, a takΩe
ob otsutstvii kakih-libo detalej nado
soobxitw prodavcu maßiny.
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Ustanovka i obsluΩivanie
• Maßina prednazna©ena isklæ©itelwno dlå

ispolwzovaniå v domaßnem hozåjstve;
po™tomu, ee nado ispolwzovatw imenno tak,
kak ukazano v dannoj instrukcii. Esli
maßinu ispolwzuæt dlå inyh celej, to estw
risk polu©eniå travm i povreΩdeniå
imuxestva.

• Tolwko specialist imeet pravo ustanovitw
maßinu i podklæ©itw ee k ™lektroseti, a
takΩe, pri neobhodimosti, otkrytw i
naladitw ee mehanizm.
Esli ™to sdelaete Vy sami, to suxestvuet
opasnostw plohogo funkcionirovaniå
maßiny. Èto moΩet privesti k travmam ili
k povreΩdeniæ obstanovki pomexeniå, gde
ustanovlena maßina.

• Remont dolΩen proizvoditwså
upolnomo©ennoj izgotovitelem firmoj s
ispolwzovaniem firmennyh zap©astej. Ne
pytajtesw samostoåtelwno remontirovatw
maßinu!

• Maßina ne dolΩna stoåtw na ßlangah:
nalivnoj i slivnoj ßlangi dolΩny leΩatw
svobodno, bez peregibov, a sama maßina
dolΩna stoåtw na rovnoj i pro©noj
poverhnosti.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚

• Polwzovatwså stiralwnoj maßinoj mogut tolwko
vzroslye. Vo vremå stirki zagruzo©nyj læk
maßiny moΩet silwno nagrevatwså. Po™tomu, vo
vremå raboty maßiny vozle nee ne dolΩny
nahoditwså deti.

• Ne na©inajte zagruzku belwå v maßinu, ne
ubedivßisw v tom, ©to baraban pust.

• Ne peregruΩajte maßinu belwem (sm. razdel
“Maksimalwnoe zapolnenie”).

• ëÚË‡ÈÚÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÂÎ¸fi, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÂ ‰Îfl
Ï‡¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË. ëÎÂ‰ÛÈÚÂ ËÌÒÚÛÍˆËflÏ Ì‡
˝ÚËÍÂÚÍÂ Í‡Ê‰ÓÈ ‚Â˘Ë.

• Bæstgaltery s “kosto©kami” nelwzå stiratw v
maßine, tak kak kosto©ki mogut porvatw
drugoe belwe i povreditw mehanizm maßiny.

• Takie predmety, kak monety, gvozdi, zakolki,
bulavki, igolki, mogut serwezno povreditw
maßinu. Po™tomu pered zagruzkoj belwå v
maßinu nuΩno proveritw, pusty li karmany
stiraemyh izdelij. Zastegnite vse pugovicy i
molnii.

• Melkie predmety, takie kak, naprimer,
©ulki, poåsa, lenty i pr., nuΩno dlå stirki
zaloΩitw v meßo©ek, ina©e vo vremå stirki
oni mogut zastråtw meΩdu bakom i
barabanom.

• Pri stirke belwå sledujte ukazaniåm
proizvoditelå stiralwnyh poroßkov i sredstv
poloskaniå. àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚË‡Î¸Ì˚Â
ÔÓÓ¯ÍË Ò ÌÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÔÂÌÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ, ÚÓ
ÂÒÚ¸ ÔÓÓ¯ÍË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â ‰Îfl
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ Ï‡¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË.
èÂÂ‰ÓÁËÓ‚Í‡ ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË
Í ÒÂ¸fiÁÌ˚Ï ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËflÏ, Í‡Í ·ÂÎ¸fl, Ú‡Í Ë
Ï‡¯ËÌ˚.

• Ne ispolwzujte Vaßu maßinu dlå him©istki.
Ne proizvodite otbelivanie ili okrasku
belwå v stiralwnoj maßine. Te vexi, dlå
udaleniå påten s kotoryh byli

Dlå polwzovatelå
Pered ustanovkoj i na©alom ispolwzovaniå maßiny izu©ite vnimatelwno naßi rekomendacii. Ih
soblædenie obespe©ivaet nadeΩnuæ rabotu maßiny. Vse polwzovateli maßiny dolΩny znatw pravila ee
™kspluatacii. Sohranite ™tu instrukciæ na slu©aj, esli maßinu pridetså perevozitw na novoe mesto ili
prodatw. Tot, kto posle Vas budet eæ polwzovatwså, dolΩen imetw vozmoΩnostw oznakomitwså s maßinoj i ee
funkciåmi, a takΩe s ukazaniåmi po ee bezopasnoj ™kspluatacii.

Ukazaniå po bezopasnoj ™kspluatacii maßiny

ççÂÂÍÍÓÓÚÚÓÓ˚̊ÂÂ  ÔÔ‡‡‡‡„„‡‡ÙÙ˚̊  ‰‰‡‡ÌÌÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÛÛÍÍÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡  ÔÔÓÓÏÏÂÂ˜̃ÂÂÌÌ˚̊  ÒÒËËÏÏ‚‚ÓÓÎÎ‡‡ÏÏËË,,
ËËÏÏÂÂ˛̨˘̆ËËÏÏËË  ÒÒÎÎÂÂ‰‰ÛÛ˛̨˘̆ÂÂÂÂ  ÁÁÌÌ‡‡˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ::

á‰ÂÒ¸ Ç˚ Ì‡È‰fiÚÂ ‚‡ÊÌ˚Â Ò‚Â‰ÂÌËfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ç‡¯ÂÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚. çÂÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ
‰‡ÌÌ˚ı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ì‡ÌÂÒÂÌË˛ Û˘Â·‡ Î˛‰flÏ Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Û.

é·ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‰Îfl Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ï‡¯ËÌ˚ Ë ‰Îfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÎÛ˜¯Ëı
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚.

é·ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ‚‡ÊÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÔÓ Óı‡ÌÂ ÔËÓ‰˚.

ç‡¯ ‚ÍÎ‡‰ ‚ Á‡˘ËÚÛ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚: Ï˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ ÚÓÎ¸ÍÓ ·ÛÏ‡„Û ËÁ ‚ÚÓÒ˚¸fl.
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ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰ÂÚÂÈ

• á‡˜‡ÒÚÛ˛ ‰ÂÚË ÌÂ ÓÒÓÁÌ‡˛Ú ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
˝ÎÂÍÚÓÔË·ÓÓ‚. ÇÓ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ Ï‡¯ËÌ˚
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÎÂ‰ËÚ¸ Á‡ ‰ÂÚ¸ÏË Ë ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÚ¸
ËÏ Ë„‡Ú¸ Ò ÌÂ˛.

• ìÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ (Ú‡ÍËÂ Í‡Í
ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚‡fl ÔÎfiÌÍ‡, ÔÂÌÓÔÎ‡ÒÚ) fl‚Îfl˛ÚÒfl
ÓÔ‡ÒÌ˚ÏË Ë ÏÓ„ÛÚ ÒÚ‡Ú¸ ÔË˜ËÌÓÈ Û‰Û¯ÂÌËfl.
ÑÂÊËÚÂ Ëı ‚ÌÂ ‰ÓÒfl„‡ÂÏÓÒÚË ‰ÂÚÂÈ.

• ëÓ‰ÂÊËÚÂ ‚ÒÂ ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏ ÏÂÒÚÂ, ‚ÌÂ ‰ÓÒfl„‡ÂÏÓÒÚË ‰ÂÚÂÈ.

• ÑÎfl ÛÚËÎËÁ‡ˆËË Ï‡¯ËÌ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚÂÁ‡Ú¸
Í‡·ÂÎ¸ ÔËÚ‡ÌËfl Ë ‚˚‚ÂÒÚË ËÁ ÒÚÓfl Á‡ÏÓÍ
Á‡„ÛÁÓ˜ÌÓ„Ó Î˛Í‡, ˜ÚÓ·˚ ‚ Ï‡¯ËÌe ÌÂ ÏÓ„ÎË
Áakr˚twså ‰ÂÚË.

èÓ‚ÚÓÌÓÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚
å‡ÚÂË‡Î˚, Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â ÒËÏ‚ÓÎÓÏ ÏÓ„ÛÚ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ.
>êÖ< = ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ
>PS< = ÔÓÎËÒÚËÓÎ
>êê< = ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ
ÑÎfl ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ™tih materialov ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÛÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ Ëı ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÏÂÒÚ‡ (ËÎË
ÍÓÌÚÂÈÌÂ˚).

ìÚËÎËÁ‡ˆËfl Ï‡¯ËÌ˚

ÑÎfl Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË Ï‡¯ËÌ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Ó·‡ÚËÚ¸Òfl za spravkoj v mestnyj
municipalitet.

ëËÏ‚ÓÎ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËË ËÎË Ì‡ Â„Ó ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ
ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÓÌÓ ÌÂ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ·˚ÚÓ‚˚ı ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÇÏÂÒÚÓ ˝ÚÓ„Ó Â„Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ò‰‡Ú¸ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÛÌÍÚ ÔËÂÏÍË ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ë
˝ÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË.
ëÓ·Î˛‰‡fl Ô‡‚ËÎ‡ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚
ÔÓÏÓÊÂÚÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔË˜ËÌÂÌËÂ
ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰Â Ë Á‰ÓÓ‚¸˛ Î˛‰ÂÈ
ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Û˘Â·‡, ÍÓÚÓ˚È ‚ÓÁÏÓÊÂÌ, ‚
ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÌÂÔÓ‰Ó·‡˛˘Â„Ó
Ó·‡˘ÂÌËfl Ò ÔÓ‰Ó·Ì˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË.
á‡ ·ÓÎÂÂ ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ Ó· ÛÚËÎËÁ‡ˆËË
˝ÚÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl ÔÓÒ¸·‡ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í ÏÂÒÚÌ˚Ï
‚Î‡ÒÚflÏ, ‚ ÒÎÛÊ·Û ÔÓ ‚˚‚ÓÁÛ Ë ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚
ËÎË ‚ Ï‡„‡ÁËÌ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ËÁ‰ÂÎËÂ.

ÑÎfl ˝ÍÓÌÓÏËË ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl ‚Ó‰˚ Ë
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Îfl Óı‡Ì˚
ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚, ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ Ç‡Ï
ÔË‰ÂÊË‚‡Ú¸Òfl ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËÈ:

• àÒÔÓÎ¸ÁyÈÚe Ï‡¯ËÌÛ Ò ÔÓÎÌÓÈ Á‡„ÛÁÍÓÈ ·ÂÎ¸fl,
ÌÓ ÌÂ ÔÂÂ„ÛÊ‡fl ·‡‡·‡Ì.

• àÒÔÓÎ¸ÁyÈÚe ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÒÚËÍË ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl Ó˜ÂÌ¸ „flÁÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl.

• ÑÓ·ËvaÈÚec¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡
ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÊfiÒÚÍÓÒÚË ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ
‚Ó‰˚, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û ·ÂÎ¸fl Ë ÒÚÂÔÂÌË Â„Ó
Á‡„flÁÌfiÌÌÓÒÚË.

• Ç˚·irajte “ÍÓÓÚÍÛ˛” ÔÓ„‡ÏÏÛ ‰Îfl Ï‡ÎÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl.

• èË ÒÚËÍÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ ·ÂÎ¸fl
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÓÚ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ‰Ó ‰‚Ûı ÚÂÚÂÈ
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÏÓ˛˘Â„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡.

éı‡Ì‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚

êÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ÔÓ Óı‡ÌÂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚

ispolwzovany himi©eskie vexestva, nuΩno
akkuratno propoloskatw v vode pered ih
zagruzkoj v maßinu. 
ëÓ„Î‡ÒÌÓ á‡ÍÓÌÛ “é Á‡˘ËÚÂ Ô‡‚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ”, ÔË Ì‡Û¯ÂÌËË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı Ô‡‚ËÎ ustanovki
i ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Û˘Â·, ÔË˜ËÌfiÌÌ˚È
‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ú‡ÍËı Ì‡Û¯ÂÌËÈ, ÌÂ
‚ÓÁÏÂ˘‡ÂÚÒfl, ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ÔÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡Ï,
‚ÓÁÌËÍ¯ËÏ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ú‡ÍËı Ì‡Û¯ÂÌËÈ,
ÌÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Ófl˛ÚÒfl.

• èÂÂ‰ ÓÚÍ˚ÚËÂÏ Á‡„ÛÁÓ˜ÌÓ„Ó Î˛Í‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Í‡Ê‰˚È ‡Á ÔÓ‚ÂflÚ¸ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
‚Ó‰˚ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ. ÖÒÎË ‚Ó‰‡ ÌÂ ÒÎËÎ‡Ò¸, ÚÓ
ÒÎÂ‰ÛÈÚÂ ÛÍ‡Á‡ÌËflÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

• Po okon©anii stirki zakrojte vodoprovodnyj
kran i vyklæ©ite glavnyj vyklæ©atelw
(otklæ©ite pitanie). Kogda maßina ne
ispolwzuetså, ee zagruzo©nyj læk dolΩen bytw
priotkrytym. Togda uplotnenie zagruzo©nogo
læka ne poterået svoej ™lasti©nosti.
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Tehni©eskie dannye

RAZMERY fiirina 60 cm
Vysota 85 cm
Glubina 45 cm

MAKS. ZAGRUZKA ïÎÓÔÓÍ 4,5 kg
Sintetika 1,5 kg
Legkie tkani 1,5 kg
fierstw/Ru©naå stirka 1,0 kg

OTËIM Maksimum 0850 Ó·/ÏËÌ (ZWS 820)
1000 Ó·/ÏËÌ (ZWS 1020)

PITANIE NapråΩenie 220-230V/50 Gc
Potreblåemaå moxnostw 2200 Vt 10A

NAPOR VODY Minimum 0,05 MPa
Maksimum 0,80 MPa

Maßina sootvetstvuet direktivam EÈS N° 89/336/EEG i 73/23/EEG, a takΩe
GOST 27570.4-87, GOST 23511-79, GOST R 50033-92.
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Ustanovka

ê‡ÒÔ‡ÍÓ‚Í‡

èÂÂ‰ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ï‡¯ËÌ˚
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Û‰‡ÎËÚ¸ ‚ÒÂ ÍÂÔÎÂÌËfl ‰Îfl

ÔÂÂ‚ÓÁÍË Ë ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚.

êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ ‚‡Ï ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‚ÒÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â
ÍÂÔÎÂÌËfl Ì‡ ÒÎÛ˜‡È ÔÂÂ‚ÓÁÍË Ï‡¯ËÌ˚ Ì‡
ÌÓ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ.
1. èË ÔÓÏÓ˘Ë „‡Â˜ÌÓ„Ó ÍÎ˛˜‡ ÓÚ‚ËÌÚËÚÂ Ë

Û‰‡ÎËÚe ‰‚‡ ÌËÊÌËı ·ÓÎÚ‡ Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË.
Ç˚Ì¸ÚÂ ‰‚Â ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚Â ¯ÔËÎ¸ÍË ËÁ
ÓÚ‚ÂÒÚËÈ, ‚ ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË Á‡‚ËÌ˜ÂÌ˚ ·ÓÎÚ˚.

2. èÓÎÓÊËÚÂ Ï‡¯ËÌÛ Ì‡ Á‡‰Ì˛˛ Ô‡ÌÂÎ¸,
ÒÚ‡‡flÒ¸ ÌÂ ÔÂÂÊ‡Ú¸ ¯Î‡Ì„Ë.

3 ì‰‡ÎËÚÂ ÌÂ·oÎ¸¯ÓÈ ÔÂÌÓÔÎ‡ÒÚÓ‚˚È ·ÎÓÍ,
Ì‡ıÓ‰fl˘ËÈÒfl Ì‡ ‰ÌÂ Ï‡¯ËÌ˚, Ë ‚˚Ì¸ÚÂ ‰‚‡
ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚˚ı Ô‡ÍÂÚËÍ‡.

4. éÒÚÓÓÊÌÓ Û‰‡ÎËÚÂ ÎÂ‚˚È ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚˚È
Ô‡ÍÂÚËÍ, ‚˚ÌËÏ‡fl Â„Ó ÒÌ‡˜‡Î‡ Ì‡Ô‡‚o, Á‡ÚÂÏ
‚ÌËÁ.

5. éÒÚÓÓÊÌÓ Û‰‡ÎËÚÂ Ô‡‚˚È ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚˚È
Ô‡ÍÂÚËÍ, ‚˚ÌËÏ‡fl Â„Ó ÒÌ‡˜‡Î‡ Ì‡ÎÂ‚o, Á‡ÚÂÏ
‚‚Âı.

P0001

6. èÓÒÚ‡‚¸ÚÂ Ï‡¯ËÌÛ ‚ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÂ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÓÚ‚ËÌÚËÚÂ Ë Û‰‡ÎËÚÂ ÓÒÚ‡‚¯ËÈÒfl
‚ÂıÌËÈ ·ÓÎÚ. Ç˚Ì¸ÚÂ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚Û˛
¯ÔËÎ¸ÍÛ ËÁ ÓÚ‚ÂÒÚËfl, ‚ ÍÓÚÓÓÂ ·˚Î
Á‡‚ËÌ˜ÂÌ ·ÓÎÚ.

7. á‡ÍÓÈÚÂ Ó·‡ÁÓ‚‡‚¯ËÂÒfl ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ÏË Á‡„ÎÛ¯Í‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â
Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ‚ Ô‡ÍÂÚÂ Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.

ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ
ìÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ Ï‡¯ËÌÛ Ì‡ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì˚È,
Ú‚fi‰˚È ÔÓÎ.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ˆËÍÛÎflˆËfl vozduha pod
Ï‡¯ËÌoÈ ÌÂ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌ‡ ÍÓ‚‡ÏË, ÍÓ‚Ó‚˚ÏË
‰ÓÓÊÍ‡ÏË Ë Ú.‰. ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ï‡¯ËÌ‡ ÌÂ
Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÒÚÂÌ ËÎË ÍÛıÓÌÌÓÈ ÏÂ·ÂÎË.
í˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚Ó‚ÌflÈÚÂ Ï‡¯ËÌÛ, Á‡‚ËÌ˜Ë‚‡fl ËÎË
ÓÚ‚ËÌ˜Ë‚‡fl Â„ÛÎËÛ˛˘ËÂÒfl ÌÓÊÍË. çËÍÓ„‰‡ ÌÂ
ÔÓ‰ÍÎ‡‰˚‚‡ÈÚÂ Í‡ÚÓÌ, ÍÛÒÍË ‰ÂÂ‚‡ ËÎË ‰Û„ËÂ
Ï‡ÚÂË‡Î˚ ‰Îfl ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË ÌÂÓ‚ÌÓÒÚÂÈ ÔÓÎ‡.

èèÓÓ‰‰ÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌ˚̊  ÍÍ  ‚‚ÓÓ‰‰ÓÓÔÔÓÓ‚‚ÓÓ‰‰ÛÛ
èÓ‰ÍÎ˛˜ËÚÂ Ì‡ÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÏÛ
Í‡ÌÛ Ò ÂÁ¸·ÓÈ 3/4”.

P0021
P1088

P1051

P0002
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ÑÛ„ÓÈ ÍÓÌÂˆ Ì‡ÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡,
ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡˛˘ËÈÒfl Í Ï‡¯ËÌÂ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
ÔÓ‚fiÌÛÚ ‚ Î˛·ÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË. éÒÎ‡·¸ÚÂ „‡ÈÍÛ,
ÔÓ‚ÂÌËÚÂ ¯Î‡Ì„ Ë ‚ÌÓ‚¸ Á‡ÚflÌËÚÂ „‡ÈÍÛ,
ÔÓ‚ÂË‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ˜ÂÈ ‚Ó‰˚. ç‡ÎË‚ÌÓÈ
¯Î‡Ì„ ÌÂÎ¸Áfl ‚˚Úfl„Ë‚‡Ú¸. ÖÒÎË ÓÌ ÒÎË¯ÍÓÏ
ÍÓÓÚÍËÈ, Ë ‚˚ ÌÂ ıÓÚËÚÂ ÔÂÂ‰‚Ë„‡Ú¸ Í‡Ì, ÚÓ
‚‡Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÍÛÔËÚ¸ ÌÓ‚˚È, ·ÓÎÂÂ ‰ÎËÌÌ˚È
¯Î‡Ì„, ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È ‰Îfl
‰‡ÌÌ˚ı ˆÂÎÂÈ.

èèÓÓ‰‰ÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍ  ÍÍ‡‡ÌÌ‡‡ÎÎËËÁÁ‡‡ˆ̂ËËËË
äÓÌÂˆ ÒÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡ ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸
ÚÂÏfl ÒÔÓÒÓ·‡ÏË:
èÓ‚ÂÒËÚ¸ Ì‡ Í‡È ‡ÍÓ‚ËÌ˚ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë
ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚ÓÈ Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘ÂÈ, ‚ıÓ‰fl˘ÂÈ ‚
ÍÓÏÔÎÂÍÚ Ï‡¯ËÌ˚. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Û·Â‰ËÚÂÒ¸,
˜ÚÓ ¯Î‡Ì„ ÌÂ ÒÓÒÍÓ˜ËÚ ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚.
ùÚÓ ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸, ÔË‚flÁ‡‚ ¯Î‡Ì„ Í Í‡ÌÛ
ÍÛÒÍÓÏ ¯Ô‡„‡Ú‡, ËÎË Á‡ÍÂÔË‚ Â„Ó Ì‡ ÒÚÂÌÂ.

èÓ‰ÍÎ˛˜ËÚ¸ Í ÓÚ‚ÂÚ‚ÎÂÌË˛ ÒÎË‚ÌÓÈ ÚÛ·˚
‡ÍÓ‚ËÌ˚. Ñ‡ÌÌÓÂ ÓÚ‚ÂÚ‚ÎÂÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸
Ì‡‰ ÒËÙÓÌÓÏ ‡ÍÓ‚ËÌ˚, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÒÓÚ‡ ÓÚ ÔÓÎ‡
ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎ‡ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 60 ÒÏ.
ççÂÂÔÔÓÓÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚ÂÂÌÌÌÌÓÓ  ÍÍ  ÒÒÎÎËË‚‚ÌÌÓÓÈÈ  ÚÚÛÛ··ÂÂ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ 60 ÒÏ Ë ÌÂ ·ÓÎÂÂ 90 ÒÏ.
äÓÌÂˆ ÒÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡ ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÒÂ„‰‡
‚ÂÌÚËÎËÓ‚‡Ú¸Òfl, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ
ÚÛ·˚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ¯ËÂ Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ‡
ÒÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡.
çÂÎ¸Áfl ÔÂÂ„Ë·‡Ú¸ ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„.

ÇÇ‡‡ÊÊÌÌÓÓ!!
ÑÎfl ËÒÔ‡‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ï‡¯ËÌ˚ ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔËÍÂÔÎÂÌ Í ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌÓÏÛ ‰Îfl ˝ÚÓÈ ˆÂÎË ÍÓÌ¯ÚÂÈÌÛ ‚
‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË.

P1118

P0022

èèÓÓ‰‰ÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËÂÂ  ÍÍ  ˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚÓÓÒÒÂÂÚÚËË
Ñ‡ÌÌ‡fl Ï‡¯ËÌ‡ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì‡ ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ ÓÚ
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË Ò Ó‰ÌÓÙ‡ÁÌ˚Ï Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ 220-
230 Ç, 50 Éˆ.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚‡¯‡ ‰ÓÏ‡¯Ìflfl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡fl
ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ‚˚‰ÂÊ‡Ú¸ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛
Ì‡„ÛÁÍÛ (2,2 ÍÇÚ), Û˜ËÚ˚‚‡fl ‡·ÓÚÛ Ë ‰Û„Ëı
˝ÎÂÍÚÓÔË·ÓÓ‚.
èÓ‰ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ Ï‡¯ËÌÛ ÚÓÎ¸ÍÓ Í ÓÁÂÚÍ‡Ï Ò
Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂÏ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË Ô‡‚ËÎ‡ÏË ˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍË.

àÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡ÂÚÒfl ÓÚ Î˛·ÓÈ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ Û˘Â· Î˛‰flÏ ËÎË
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Û ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÔÂ‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚÂÈ.
èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌ˚ Í‡·ÂÎfl
ÔËÚ‡ÌËfl ÔË·Ó‡ ˝Ú‡ ÓÔÂ‡ˆËfl ‰ÓÎÊÌ‡
‚˚ÔÓÎÌflÚ¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ specialistom iz
avtorizovannogo izgotovitelem
servisnogo centra.

èÓÒÎe ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡¯ËÌ˚ ‰ÓÎÊeÌ ·˚Ú¸
Ó·eÒÔe˜eÌ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ‰ÓÒÚÛÔ Í Í‡·eÎ˛ ÔËÚ‡ÌËfl.
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Opisanie maßiny

1 ÑÓÁ‡ÚÓ moæxego sredstva
2 èÓ„‡ÏÏÌ‡fl Í‡ÚÓ˜Í‡
3 è‡ÌÂÎ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
4 êÛ˜Í‡ Á‡„ÛÁÓ˜ÌÓ„Ó Î˛Í‡
5 ëÎË‚ÌÓÈ Ì‡ÒÓÒ
6 êÂ„ÛÎËÛÂÏ˚Â ÌÓÊÍË ‰Îfl ‚˚‡‚ÌË‚‡ÌËfl

Ï‡¯ËÌ˚ ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË

Dozator moæxego sredstva

otdelenie dlå dozirovki poroßka
predvaritelwnoj stirki

otdelenie dlå dozirovki poroßka
osnovnoj stirki

otdelenie dlå dozirovki dobavok,
ispolwzuemyh pri poloskanii

C0069

Ç‡¯‡ ÌÓ‚‡fl ÒÚË‡Î¸Ì‡fl Ï‡¯ËÌ‡

ùÚ‡ ÌÓ‚‡fl ÒÚË‡Î¸Ì‡fl Ï‡¯ËÌ‡ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ ‚ÒÂÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÒÚËÍË ·ÂÎ¸fl, Ú‡Í Í‡Í
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ‚Ó‰Û, ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛ Ë ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ.

• êêÛÛ˜̃ÍÍ‡‡  ‚‚˚̊··ÓÓ‡‡  ÚÚÂÂÏÏÔÔÂÂ‡‡ÚÚÛÛ˚̊ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚‡Ï
‚˚·‡Ú¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ
‰Îfl ‚‡¯Â„Ó ·ÂÎ¸fl.

• ÄÄ‚‚ÚÚÓÓÏÏ‡‡ÚÚËË˜̃ÂÂÒÒÍÍÓÓÂÂ  ÓÓııÎÎ‡‡ÊÊ‰‰ÂÂÌÌËËÂÂ  ‚‚ÓÓ‰‰˚̊  ‰‰ÓÓ  6600°°ëë
ÔÂÂ‰ ÒÎË‚ÓÏ ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÔÓ„‡ÏÏ˚
95°C. ùÚÓ ÒÏfl„˜‡ÂÚ ÂÁÍËÈ ÔÂÂÔ‡‰
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÚÍ‡ÌË, ˜ÚÓ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸
ÒÏËÌ‡ÌËfl ·ÂÎ¸fl.

• ääÎÎ‡‡ÔÔ‡‡ÌÌ  ùùääééççééååààüü
èÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ï‡¯ËÌÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
ÏÓ˛˘ÂÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó, ÒÌËÊ‡ÂÚ ‡ÒıÓ‰ ‚Ó‰˚ Ë,
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.

• Specialwnaå programma ßersti s novoj
sistemoj vystiraet vaßi ßerstånye vexi s
osobennoj ostoroΩnostwæ.

• Ustrojstvo predotvraxeniå disbalansa
obespe©ivaet ustoj©ivostw maßiny vo vremå
otΩima.
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ùùÍÍÒÒÔÔÎÎÛÛ‡‡ÚÚ‡‡ˆ̂ËËflfl

èè‡‡ÌÌÂÂÎÎ¸̧  ÛÛÔÔ‡‡‚‚ÎÎÂÂÌÌËËflfl

11 ÑÑÓÓÁÁ‡‡ÚÚÓÓ  ÏÏÓÓ˛̨˘̆ÂÂ„„ÓÓ  ÒÒÂÂ‰‰ÒÒÚÚ‚‚‡‡  

2 Vkl./Vykl. 
NaΩmite knopku zapuska maßiny. Maßina
zarabotaet i signalwnaå lampa “Vypolnenie
programmy” zagoritså. Esli  vy hotite
doloΩitw belwe v maßinu, knopku nado otΩatw.
Dlå povtornogo zapuska maßiny nado vnovw
naΩatw na knopku, i process budet
prodolΩatwså. Po okon©anii stirki maßinu
sleduet vyklæ©itw, otΩav knopku.

33 ëëËË„„ÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl  ÎÎ‡‡ÏÏÔÔ‡‡  ““ÇÇ˚̊ÔÔÓÓÎÎÌÌÂÂÌÌËËÂÂ
ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ˚̊””

ëË„Ì‡Î¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚
Ï‡¯ËÌ˚ Ë ‚˚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl ‚ ÍÓÌˆÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚.

44 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  ÓÓÚÚÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËflfl  ÓÓÚÚÊÊËËÏÏ‡‡  
èË ÒÚËÍÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÚÓÌÍÓ„Ó ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌÓ„Ó
ËÎË Î¸ÌflÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl Ì‡ÊÏËÚÂ ˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ ‰Îfl
ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËfl ‚ÒÂı Ù‡Á ÓÚÊËÏ‡.

55 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  ÒÒÌÌËËÊÊÂÂÌÌËËflfl  ÒÒÍÍÓÓÓÓÒÒÚÚËË  ÓÓÚÚÊÊËËÏÏ‡‡  
èË ‚˚·ÓÂ ˝ÚÓÈ ÙÛÌÍˆËË ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËÏ‡
ÛÏÂÌ¸¯ËÚÒfl:
- ‰Îfl ıÎÓÔÍ‡ Ë Î¸Ì‡:

Ò 850 ‰Ó 400 Ó·/ÏËÌ (ZWS 820)
Ò 1000 ‰Ó 600 Ó·/ÏËÌ (ZWS 1020)

- ‰Îfl ÒËÌÚÂÚËÍË, ÚÓÌÍËı ÚÍ‡ÌÂÈ, ¯ÂÒÚË, Û˜ÌÓÈ
ÒÚËÍË Ë ¯fiÎÍ‡: Ò 550 ‰Ó 400 Ó·/ÏËÌ.

66 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  ËËÌÌÚÚÂÂÌÌÒÒËË‚‚ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÔÔÓÓÎÎÓÓÒÒÍÍ‡‡ÌÌËËflfl  
ç‡Ê‡‚ ˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ, ÔË ‡·ÓÚÂ Ò ÔÓ„‡ÏÏ‡ÏË ÓÚ Ä
‰Ó F, Ï‡¯ËÌ‡ ‚˚ÔÓÎÌËÚ ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËÂ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ‚Ó‰˚. àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛,
ÂÒÎË Ç˚ ÒÚ‡‰‡ÂÚÂ ‡ÎÎÂ„ËÂÈ Ì‡ ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡,
ËÎË ÊÂ ÂÒÎË ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡fl ‚Ó‰‡ ÒÎË¯ÍÓÏ Ïfl„Í‡fl.

77 ääÌÌÓÓÔÔÍÍ‡‡  ÓÓÚÚÍÍÎÎ˛̨˜̃ÂÂÌÌËËflfl  ÒÒÎÎËË‚‚‡‡  

ç‡Ê‡‚ ˝ÚÛ ÍÌÓÔÍÛ, ‚Ó‰‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl
ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ‚ ·‡ÍÂ, ˜ÚÓ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ ÒÏËÌ‡ÌËÂ
·ÂÎ¸fl. ÑÎfl ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ Ë ÓÚÊËÏ‡ ·ÂÎ¸fl Ì‡ÊÏËÚÂ ˝ÚÛ
ÍÌÓÔÍÛ Â˘fi ‡Á. ÖÒÎË ÊÂ Ç‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÚÓÎÍÓ
ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û, ‚˚·ÂËÚÂ ÔÓ„‡ÏÏÛ ê.

88 ÇÇ˚̊··ÓÓ  ÚÚÂÂÏÏÔÔÂÂ‡‡ÚÚÛÛÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÂÂÊÊËËÏÏ‡‡  
Vraxajte ru©ku pereklæ©atelå reΩimov i
ustanovite eë na neobhodimuæ temperaturu. V
opisanii programm Vy najdete rekomendacii
po vyboru pravilwnogo temperaturnogo reΩima
dlå stirki raznyh vidov belwå. Kogda ru©ka
ustanovlena na simvole , to nagrevaniå
vody ne proishodit.

99 ÇÇ˚̊··ÓÓ  ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ˚̊
èÓ‚ÂÌËÚÂ ÒÂÎÂÍÚÓ ‚Ô‡‚Ó Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Â„Ó Ì‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
Pered vyborom ili izmeneniem
vypolnåæxejså programmy maßinu sleduet
vyklæ©itw, naΩav knopku Vkl./Vykl.
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êÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ‰Îfl ÒÚËÍË

ëÓÚËÓ‚Í‡ ·ÂÎ¸fl
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl ÒËÏ‚ÓÎ‡ÏË Ì‡
˝ÚËÍÂÚÍ‡ı ·ÂÎ¸fl Ë ËÌÒÚÛÍˆËflÏË ÔÓ ÒÚËÍÂ
ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl.
Rassortirujte ·ÂÎ¸fi ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ: ·ÂÎÓÂ
·ÂÎ¸fi, ˆ‚ÂÚÌÓÂ, ÒËÌÚÂÚËÍ‡, ÚÓÌÍËÂ ÚÍ‡ÌË, ¯ÂÒÚ¸.

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
95° ‰Îfl ·ÂÎÓ„Ó ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌÓ„Ó Ë

Î¸ÌflÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl Ò Ó·˚˜ÌÓÈ
ÒÚÂÔÂÌ¸˛ Á‡„flÁÌÂÌËfl (Ì‡ÔËÏÂ,
Ò‡ÎÙÂÚÍË, ÔÓÎÓÚÂÌˆ‡, ÒÍ‡ÚÂÚË,
ÔÓÒÚ˚ÌË...)

60° ‰Îfl ˆ‚ÂÚÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl ÒÓ ÒÂ‰ÌÂÈ
ÒÚÂÔÂÌ¸˛ Á‡„flÁÌÂÌËfl
(Ì‡ÔËÏÂ, ÒÓÓ˜ÍË, ÌÓ˜Ì˚Â
Û·‡¯ÍË, ÔËÊ‡Ï˚...) ËÁ Î¸ÌflÌ˚ı,
ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌ˚ı ËÎË
ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍËı ÚÍ‡ÌÂÈ Ë ‰Îfl
Ï‡ÎÓ„flÁÌÓ„Ó
ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌÓ„Ó ·ÂÎÓ„Ó
·ÂÎ¸fl (Ì‡ÔËÏÂ, ÌËÊÌÂ„Ó
·ÂÎ¸fl).

(ıÓÎÓ‰Ì‡fl
ÒÚËÍ‡) 30°-40°

‰Îfl ÚÓÌÍËı ÚÍ‡ÌÂÈ (Ì‡ÔËÏÂ,
Á‡Ì‡‚ÂÒÓ˜Ì˚Â ÚÍ‡ÌË), ·ÂÎ¸fl ËÁ
ÒÏÂ¯‡ÌÌ˚ı ‚ÓÎÓÍÓÌ, ‚ÍÎ˛˜‡fl
ÒËÌÚÂÚËÍÛ, ˆ‚ÂÚÌÓ„Ó ÌÂÒÚÓÈÍÓ„Ó
·ÂÎ¸fl Ë ¯ÂÒÚË, ËÏÂ˛˘ÂÈ
˝ÚËÍÂÚÍÛ “˜ËÒÚ‡fl ¯ÂÒÚ¸”,
ÔË„Ó‰Ì‡ ‰Îfl Ï‡¯ËÌÌÓÈ ÒÚËÍË,
ÌÂ Ò‡‰ËÚÒfl”.

èÂÂ‰ Á‡„ÛÁÍÓÈ ·ÂÎ¸fl
çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ÒÚË‡ÈÚÂ ·ÂÎÓÂ Ë ˆ‚ÂÚÌÓÂ
·ÂÎ¸fi ‚ÏÂÒÚÂ, Ú‡Í Í‡Í ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÚËÍË ·ÂÎÓÂ
·ÂÎ¸fi ÏÓÊÂÚ ÔÓÚÂflÚ¸ Ò‚Ó˛ ·ÂÎËÁÌÛ.
çÓ‚ÓÂ ˆ‚ÂÚÌÓÂ ·ÂÎ¸fi ÏÓÊÂÚ ÔÓÎËÌflÚ¸ ‚Ó ‚ÂÏfl
ÔÂ‚ÓÈ ÒÚËÍË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ, ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á Â„Ó
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÚË‡Ú¸ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ ·ÂÎ¸Â ÌÂ ÓÒÚ‡ÎËÒ¸
ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ˚ (Ì‡ÔËÏÂ,
Á‡ÍÓÎÍË, ¯ÔËÎ¸ÍË, ·ÛÎ‡‚ÍË).
á‡ÒÚÂ„ÌËÚÂ Ì‡‚ÓÎÓ˜ÍË, Á‡ÍÓÈÚÂ Á‡ÒÚfiÊÍË-
ÏÓÎÌËË, Á‡ÒÚÂ„ÌËÚÂ Í˛˜ÍË Ë ÍÌÓÔÍË. á‡‚flÊËÚÂ
‚ÒÂ ÂÏÂ¯ÍË ËÎË ‰ÎËÌÌ˚Â ÎÂÌÚ˚. èÂÂ‰ ÒÚËÍÓÈ
‚˚‚Â‰ËÚÂ ÒÚÓÈÍËÂ ÔflÚÌ‡. é˜ËÒÚËÚÂ ÒËÎ¸ÌÓ
Á‡„flÁÌfiÌÌ˚Â Û˜‡ÒÚÍË ·ÂÎ¸fl ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Ï
ÏÓ˛˘ËÏ ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÎË ˜ËÒÚfl˘ÂÈ Ô‡ÒÚÓÈ.
é·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Ò Á‡Ì‡‚ÂÒÓ˜Ì˚ÏË ÚÍ‡ÌflÏË Ò
ÓÒÓ·ÂÌÌÓÈ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸˛. ëÌËÏËÚÂ Í˛˜ÍË ËÎË
Á‡‚flÊËÚÂ Ëı ‚ ÏÂ¯ÓÍ ËÎË ÒÂÚÍÛ.

å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl Á‡„ÛÁÍ‡
êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ‡fl Á‡„ÛÁÍ‡ ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ‚ Ú‡·ÎËˆÂ
ÔÓ„‡ÏÏ.
é·˘ËÂ Ô‡‚ËÎ‡:
ïÎÓÔÓÍ, ÎfiÌ: ·‡‡·‡Ì ÔÓÎÓÌ, ÌÓ ÌÂ ÛÚ‡Ï·Ó‚‡Ì;
ëËÌÚÂÚËÍ‡: ÌÂ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ·‡‡·‡Ì‡;
íÓÌÍËÂ ÚÍ‡ÌË Ë ¯ÂÒÚ¸: ÌÂ ·ÓÎÂÂ ÚÂÚË ·‡‡·‡Ì‡.
ëÚËÍ‡ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ·ÂÎ¸å
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
‚Ó‰Û Ë ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛.
ÑÎfl Ó˜ÂÌ¸ „flÁÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Á‡„ÛÊ‡ÂÏÓ„Ó ·ÂÎ¸fl.

ÇÂÒ ·ÂÎ¸fl
çËÊÂ ÔË‚Ó‰ËÚÒfl ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸Ì˚È ‚ÂÒ ÌÂÍÓÚÓ˚ı
‚Â˘ÂÈ:
ı‡Î‡Ú mahrovyj 1200 „.
Ò‡ÎÙÂÚÍ‡ 100 „.
ÔÓ‰Ó‰ÂflÎ¸ÌËÍ 700 „.
ÔÓÒÚ˚Ìå 500 „.
Ì‡‚ÓÎÓ˜Í‡ 200 „.
ÒÍ‡ÚÂÚ¸ 250 „.
Ï‡ıÓ‚ÓÂ ÔÓÎÓÚÂÌˆÂ 200 „.
ÍÛıÓÌÌÓÂ ÔÓÎÓÚÂÌˆÂ 100 „.
ÌÓ˜Ì‡fl Û·‡¯Í‡ 200 „.
ÊÂÌÒÍËÂ ÚÛÒ˚ 100 „.
ÚÓÎÒÚ‡fl ÏÛÊÒÍ‡fl Û·‡¯Í‡ 600 „.
ÏÛÊÒÍ‡fl Û·‡¯Í‡ 200 „.
ÏÛÊÒÍ‡fl ÔËÊ‡Ï‡ 500 „.
ÒÓÓ˜Í‡ 100 „.
ÏÛÊÒÍËÂ ÚÛÒ˚ 100 „.

Ç˚‚Â‰ÂÌËÂ ÔflÚÂÌ
çÂÍÓÚÓ˚Â ÔflÚÌ‡ ÏÓ„ÛÚ ÌÂ ÓÚÒÚË‡Ú¸Òfl ÎË¯¸
ÚÓÎ¸ÍÓ ‚Ó‰ÓÈ Ë ÏÓ˛˘ËÏ ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ.
ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÔÂÂ‰ ÒÚËÍÓÈ Ëı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸.
èflÚÌ‡ ÍÓ‚Ë: Ò‚ÂÊËÂ ÔflÚÌ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Ó·‡·ÓÚ‡Ú¸ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ. ëÛıËÂ ÔflÚÌ‡ ÍÓ‚Ë
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÏÓ˜ËÚ¸ Ì‡ ÌÓ˜¸ ÒÓ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Ï
ÏÓ˛˘ËÏ ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Ë ÔÓÚÂÂÚ¸ ‚ Ï˚Î¸ÌÓÏ
‡ÒÚ‚ÓÂ.
å‡ÒÎflÌ˚Â Í‡ÒÍË: ÒÏÓ˜ËÚÂ ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ
Ì‡ ·ÂÌÁËÌÓ‚ÓÈ ÓÒÌÓ‚Â, ‡ÁÎÓÊË‚ ÚÍ‡Ì¸ Ì‡ Ïfl„ÍÓÈ
ÔÓ‰ÒÚËÎÍÂ, Ë ÔÓÏÓÍÌËÚÂ ÔflÚÌÓ. èÓ‚ÚÓËÚÂ
ÓÔÂ‡ˆË˛ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á.
ëÛıËÂ ÊËÌ˚Â ÔflÚÌ‡: ÒÏÓ˜ËÚÂ ÒÍËÔË‰‡ÓÏ,
ÍÓÌ˜ËÍ‡ÏË Ô‡Î¸ˆÂ‚ ÔËÊmite Í ÔflÚÌÛ
ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌÛ˛ ÚÍ‡Ì¸, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ
‡ÒÒÚÂÎË‚ ÔflÚÌÓ Ì‡ Ïfl„ÍÛ˛ ÔÓ‰ÒÚËÎÍÛ.
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êÊ‡‚˜ËÌ‡: „Ófl˜ËÈ ‡ÒÚ‚Ó ÓÍÒ‡ÎËÌÓ‚ÓÈ ÒÓÎË ËÎË
ıÓÎÓ‰ÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ‚˚‚Â‰ÂÌËfl ÔflÚÂÌ
Ê‡‚˜ËÌ˚. ÅÛ‰¸ÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌ˚ÏË ÒÓ ÒÚ‡˚ÏË
ÔflÚÌ‡ÏË Ê‡‚˜ËÌ˚, Ú‡Í Í‡Í ÒÚÛÍÚÛ‡ ˆÂÎÎ˛ÎÓÁ˚
·˚Î‡ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌ‡ Ë ÚÍ‡Ì¸ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚‡Ú¸Òfl.

èflÚÌ‡ ÔÎÂÒÂÌË: Ó·‡·ÓÚ‡ÈÚÂ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ,
Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÔÓÎÓ˘ËÚÂ (ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ·ÂÎÓ„Ó Ë
ˆ‚ÂÚÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó Í ıÎÓÛ).

í‡‚flÌ˚Â ÔflÚÌ‡: ÒÎÂ„Í‡ Ó·‡·ÓÚ‡ÈÚÂ Ï˚ÎÓÏ, ‡
Á‡ÚÂÏ ‡ÒÚ‚ÓfiÌÌ˚Ï ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ (ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl
·ÂÎÓ„Ó ·ÂÎ¸fl, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó Í ıÎÓÛ).

ò‡ËÍÓ‚˚Â Û˜ÍË Ë ÍÎÂÈ: ÒÏÓ˜ËÚÂ ‡ˆÂÚÓÌÓÏ (*),
ÔÓÏÓÍÌËÚÂ ÔflÚÌ‡, ‡ÒÒÚÂÎË‚ ÚÍ‡Ì¸ Ì‡ Ïfl„ÍÛ˛
ÔÓ‰ÒÚËÎÍÛ.

ÉÛ·Ì‡fl ÔÓÏ‡‰‡: ÒÏÓ˜ËÚÂ ‡ˆÂÚÓÌÓÏ, Í‡Í ÛÍ‡Á‡ÌÓ
‚˚¯Â, Á‡ÚÂÏ Ó·‡·ÓÚ‡ÈÚÂ ÔflÚÌ‡ ÒÔËÚÓÏ. ëÎÂ‰˚ Ì‡
·ÂÎ˚ı ÚÍ‡Ìflı Ó·‡·ÓÚ‡ÈÚÂ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ.

ä‡ÒÌÓÂ ‚ËÌÓ: Á‡ÏÓ˜ËÚÂ Ò ÏÓ˛˘ËÏ ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ,
ÔÓÔÓÎÓ˘ËÚÂ Ë Ó·‡·ÓÚ‡ÈÚÂ ÛÍÒÛÒÌÓÈ ËÎË
ÎËÏÓÌÌÓÈ ÍËÒÎÓÚÓÈ, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ÔÓÔÓÎÓ˘ËÚÂ.
ëÎÂ‰˚ Ó·‡·ÓÚ‡ÈÚÂ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ.

óÂÌËÎ‡: ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÓÒÚ‡‚‡ ˜ÂÌËÎ,
ÒÏÓ˜ËÚÂ ÔflÚÌÓ ÒÌ‡˜‡Î‡ ‡ˆÂÚÓÌÓÏ (*), Á‡ÚÂÏ
ÛÍÒÛÒÌÓÈ ÍËÒÎÓÚÓÈ. ëÎÂ‰˚ Ì‡ ·ÂÎ˚ı ÚÍ‡Ìflı
Ó·‡·ÓÚ‡ÈÚÂ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎÂÏ Ë Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÓÔÓÎÓ˘ËÚÂ.

èflÚÌ‡ „Û‰ÓÌ‡: ÒÌ‡˜‡Î‡ Ó·‡·ÓÚ‡ÈÚÂ
ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ, ÒÔËÚÓÏ ËÎË ·ÂÌÁËÌÓÏ, ÔÓÒÎÂ
˜Â„Ó ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÏÓ˛˘ÂÈ Ô‡ÒÚÓÈ.

(*) ÌÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ‡ˆÂÚÓÌÓÏ ‰Îfl Ó·‡·ÓÚÍË
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ¯fiÎÍ‡

åÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ‰Ó·‡‚ÍË
ïÓÓ¯ËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÒÚËÍË Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ ‚˚·Ó‡
ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ÓÚ Â„Ó Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÈ
‰ÓÁËÓ‚ÍË. V to Ωe vremå, v celåh zaxity
okruΩaæxej sredy izbegajte peredozirovki
moæxih sredstv, Ôoskolwku nÂÒÏÓÚfl Ì‡
·ËÓ‡ÁÎ‡„‡ÂÏÓÒÚ¸, ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ‚
ÒÂ·Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚, ÒÔÓÒÓ·Ì˚Â Ì‡Û¯ËÚ¸ ıÛÔÍÓÂ
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ ‚ ÔËÓ‰Â.
Ç˚·Ó ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÚËÔ‡ ÚÍ‡ÌË
(ÚÓÌÍËÂ ÚÍ‡ÌË, ¯ÂÒÚ¸, ıÎÓÔÓÍ Ë Ú.‰.), ˆ‚ÂÚ‡,
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÒÚËÍË Ë ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl.
Ç ˝ÚÓÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
‚ÒÂ ÚËÔ˚ ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚, prigodnyh dlå
stirki v stiralwnyh maßinah-avtomatah,
ËÏÂ˛˘ËxÒfl ‚ ÔÓ‰‡ÊÂ:

- ÔÓÓ¯ÍÓobraznye ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ‚ÒÂı
ÚËÔÓ‚ ÚÍ‡ÌÂÈ, 

- ÔÓÓ¯ÍÓobraznye ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ÚÓÌÍËı
ÚÍ‡ÌÂÈ (Ï‡ÍÒ. ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 60°ë) Ë ¯ÂÒÚË.

- ÊË‰ÍËÂ ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â
‰Îfl ÌËÁÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË
(Ï‡ÍÒ. ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 60°ë) ‰Îfl ‚ÒÂı ÚËÔÓ‚ ÚÍ‡ÌË,
ËÎË cÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÏÓ˛˘Ëe ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ¯ÂÒÚË.

åÓ˛˘ÂÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Ë ‰Ó·‡‚Íi ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡„ÛÊ‡Ú¸Òfl
‰Ó Ì‡˜‡Î‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÓÚÒÂÍË
‰ÓÁ‡ÚÓ‡.

èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÔÓÓ¯ÍÓobraznyh ËÎË ÊË‰ÍËı ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚·i‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ·ÂÁ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚËÍË.

ëÚË‡Î¸Ì‡fl Ï‡¯ËÌ‡ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏoj
ˆËÍÛÎflˆËË, ÍÓÚÓ‡fl Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ì‡ËÎÛ˜¯ÂÂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚.

ËË‰ÍÓÂ ÏÓ˛˘ÂÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó sleduet zalivatw
neposredstvenno ÔÂÂ‰ Ì‡˜‡ÎÓÏ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚
ÓÚÒÂÍ ‰ÓÁ‡ÚÓ‡ ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡.

ÜË‰ÍËÂ ‰Ó·‡‚ÍË ‰Îfl ÒÏfl„˜ÂÌËfl ËÎË
Ì‡Í‡ıÏ‡ÎË‚‡ÌËfl ·ÂÎ¸fl ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡ÎË‚‡Ú¸Òfl ‚
ÓÚÒÂÍ, Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È ÒËÏ‚ÓÎÓÏ ‰Ó Ì‡˜‡Î‡
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË.

ÑÓÁËÓ‚ÍÛ ‰Ó·‡‚ÓÍ sleduet iskatw ‚
ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËflı ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl. 
çÂ ÔÂ‚˚¯‡ÈÚÂ ÓÚÏÂÚÍÛ “MAX” ‰ÓÁ‡ÚÓ‡.

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓ„Ó
ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡
íËÔ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ
ÚËÔ‡ ÚÍ‡ÌË, Á‡„ÛÊ‡ÂÏÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡, ÒÚÂÔÂÌË
Á‡„flÁÌÂÌËfl ·ÂÎ¸fl Ë ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË ÊfiÒÚÍÓÒÚË
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÈ ‚Ó‰˚.
ÜfiÒÚÍÓÒÚ¸ ‚Ó‰˚ iÁmeråetså v Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚h
«gradusah». àÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó Ωestkosti vody ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÒÎÛÊ·‡ı ËÎË ‚
mestnom municipalitete. ëÎÂ‰ÛÈÚÂ ËÌÒÚÛÍˆËflÏ
ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓ ‰ÓÁËÓ‚ÍÂ.
àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÏÂÌ¸¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÂÒÎË:
- Ç˚ ÒÚË‡ÂÚÂ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ·ÂÎ¸fl
- ·ÂÎ¸fi ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ „flÁÌÓÂ
- ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÚËÍË Ó·‡ÁÛÂÚÒfl ÏÌÓ„Ó ÔÂÌ˚.
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Kak polwzovatwså
maßinoj

èÂÂ‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÔÂ‚ÓÈ ÒÚËÍË ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ
‚˚ÎËÚ¸ ÓÍÓÎÓ 2 ÎËÚÓ‚ ‚Ó‰˚ ‚ ÓÚÒÂÍ ÏÓ˛˘Â„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ÒÚËÍË, ˜ÚÓ·˚ ‚ÍÎ˛˜ËÎÒfl ÍÎ‡Ô‡Ì
ùäéçéåàü. á‡ÚÂÏ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÚËÍË
·ÂÁ ·ÂÎ¸fl ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ 95°C, ˜ÚÓ·˚
ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ ·‡‡·‡Ì Ë ‚ÒÂ ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚
Ï‡¯ËÌ˚. Pri ™tom v otdelenie dozatora
“Osnovnaå stirka” sleduet nasypatw 100 g
stiralwnogo poroßka. Teperw moΩno vypolnitw
pervuæ stirku.

1. Zagruzka maßiny
éÚÍÓÈÚÂ Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
èÓÎÓÊËÚÂ ·ÂÎ¸fi ‚ Ï‡¯ËÌÛ, ‚Â˘¸ Á‡ ‚Â˘¸˛, Í‡Í
ÏÓÊÌÓ ·ÓÎÂÂ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ.
çÂ ÏÌËÚÂ Ë ÌÂ ÍÓÏÍ‡ÈÚÂ Â„Ó.

2.Dozirovanie stiralwnogo
poroßka

Ç˚‰‚ËÌ¸ÚÂ dozator stiralwnogo poroßka.
Otmerwte nuΩnoe koli©estvo stiralwnogo
poroßka, u©ityvaå ves stiraemogo belwå.
á‡Ò˚Ô¸ÚÂ ÔÓÓ¯ÓÍ ‚ ‰ÓÁ‡ÚÓ, ‚ ÓÚÒÂÍ .
Esli estw neobhodimostw v predvaritelwnoj
stirke, to ©astw poroßka zasypwte v
otdelenie s obozna©eniem .

3.Dobavki dlå poloskaniå
Dobavki dlå poloskaniå sleduet nalitw v
otdelenie s obozna©eniem . Ne prevyßajte
dozirovku. Zadvinwte dozator na mesto.

P0004

4. Ispolwzovanie knopok
Pri Ωelanii naΩmite neobhodimye knopki
dopolnitelwnyh funkcij.

5. Vybor temperatury stirki
Teperw sleduet ustanovitw temperaturnyj
reΩim stirki.

6. Vybor programmy stirki i
zapusk maßiny

Pered zapuskom proverwte:
vklæ©ena li maßina v rozetku;
otkryt li kran;
pravilwno li ustanovlen slivnoj ßlang;
horoßo li zakryt zagruzo©nyj læk maßiny.
Esli vse v norme, povernite pereklæ©atelw
vybora programm po ©asovoj strelke.
ç‡ÊÏËÚÂ Ì‡ ÍÌÓÔÍÛ ‚ÍÎ./‚˚ÍÎ. èË ˝ÚÓÏ
Á‡„ÓËÚÒfl ÒË„Ì‡Î¸Ì‡fl Î‡ÏÔ‡ “Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔÓ„‡ÏÏ˚”.

P0080

C0070 C0071
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7.Okon©anie programmy stirki
Po okon©anii zadannoj programmy maßina
ostanavlivaetså avtomati©eski. Lampa
“Vypolnenie programmy” gasnet.
Esli vy naΩali knopku otklæ©eniå sliva , to
pered otkrytiem zagruzo©nogo læka vodu
neobhodimo slitw.
Zagruzo©nyj læk imeet blokiruæxee
ustrojstvo. Ono tak ustroeno, ©to Vy moΩete
otkrytw zagruzo©nyj læk tolwko primerno ©erez
2 minuty posle okon©aniå programmy.
ç‡ÊÏËÚÂ Ì‡ ÍÌÓÔÍÛ ‚ÍÎ./‚˚ÍÎ. ÒÌÓ‚‡.
Vynwte belwe. Proverwte, ©to baraban sovsem
pust. Dlå ™togo nado ego prosto provernutw rukoj.
Ostavwte zagruzo©nyj læk maßiny otkrytym na
nekotoroe vremå, ©toby vså vlaga isparilasw.
Rekomenduetså otklæ©itw ™lektropitanie i
zakrytw vodoprovodnyj kran po okon©anii
stirki.
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Stirka 
pri 30°

Stirka 
pri 40° 

Stirka 
pri 95°

Stirka 
pri 60°STIRKA

Ètiketki na belwe s ukazaniåmi po stirke
O©enw ©asto na belwe estw ™tiketki s ukazaniåmi po stirke.

BEREËNAÅ
STIRKA

Ru©naå 
stirka

Ne stiratw
v vode

OTBELIVANIE MoΩno otbelivatw v holodnoj vode Ne otbelivatw

GLAËENIE Gladitw
pri 200° maks.

Gladitw
pri 150° maks.

Gladitw
pri 110° maks.

Ne gladitw

SUfiKA Sußka 
v razostlannom

vide

Sußka 
bez otΩima

Sußka 
na ple©ikah

MoΩno sußitw 
v maßine

Normalwnaå 
temperatura

Nizkaå 
temperatura

Ne sußitw
v maßine

A P F

NORMALWNAÅ
STIRKA

95 60

60

40

40 40

30

30

HIMÂISTKA Him©istka læbym
rastvoritelem

Him©istka benzinom,
©istym spirtom
perhloratom, 
R111 - R113

Him©istka benzinom,
©istym spirtom,

R113

Ne podleΩit
him©istke
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Programmy stirki

Normalwnaå stirka- hlopok 
åå‡‡ÍÍÒÒ..  ÁÁ‡‡„„ÛÛÁÁÍÍ‡‡:: 4,5 Í„

* èÓ„‡ÏÏ‡ ÇÇ 60°E Ò Á‡„ÛÁÍÓÈ 4,5 Í„ ·eÎ¸fl - ˝ÚÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡, Ô‡‡ÏeÚ˚ ‡ÒıÓ‰‡ ‰Îfl
ÍÓÚÓÓÈ ÔË‚Ó‰flÚÒfl Ì‡ ˝ÚËÍeÚÍe, ‚ ÒÓÓÚ‚eÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏÓÈ 92/75/Öùë.

èèÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ‡‡

A

ííÂÂÏÏÔÔÂÂ‡‡--
ÚÚÛÛ‡‡ ííÍÍ‡‡ÌÌ¸̧ ééÔÔËËÒÒ‡‡ÌÌËËÂÂ  

ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ˚̊
ÑÑÓÓÔÔÓÓÎÎÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl

ÙÙÛÛÌÌÍÍˆ̂ËËflfl

60°-95°
ÅÖãéÖ ÅÖãú› ë èêÖÑÇÄêà-
íÖãúçéâ ëíàêäéâ Ú.Â. Ó˜ÂÌ¸
„flÁÌ˚Â ‡·Ó˜ËÂ ı‡Î‡Ú˚, ÔÓ-
ÒÚ˚ÌË, ÒÍ‡ÚÂÚË, ÌËÊÌÂÂ
·ÂÎ¸fi, ÔÓÎÓÚÂÌˆ‡

èÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì‡fl ÒÚËÍ‡
éÒÌÓ‚Ì‡fl ÒÚËÍ‡ ÔË 60°-95°C
4 ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl
DÎËÌÌ˚È ÓÚÊËÏ

B
ÅÖãéÖ ÅÖãú› ÅÖá
èêÖÑÇÄêàíÖãúçéâ
ëíàêäà Ú.Â. ÔÓÒÚ˚ÌË,
ÔÓÎÓÚÂÌˆ‡, ÍÛıÓÌÌ˚Â
ÔÓÎÓÚÂÌˆ‡, ÌËÊÌÂÂ ·ÂÎ¸fi

ëÚËÍ‡ ÔË 60°-95°C
4 ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl
DÎËÌÌ˚È ÓÚÊËÏ

B
ñÇÖíçõÖ íäÄçà ÅÖá
èêÖÑÇÄêàíÖãúçéâ ëíàêäà Ú.Â.
ÌËÊÌÂÂ ·ÂÎ¸fi, Ï‡ıÓ‚˚Â
ÔÓÎÓÚÂÌˆ‡, ÒÍ‡ÚÂÚË, ÔÓÎÓÚÂÌˆ‡
‰Îfl ÛÍ, ÔÓÒÚ˚ÌË, Û·‡¯ÍË, ·ÎÛÁ˚

ëÚËÍ‡ ÔË 30°-60°C
4 ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl
DÎËÌÌ˚È ÓÚÊËÏ

60°-95°

30°-60°

B*
ÅÖãéÖ ÅÖãú›, ñÇÖíçõÖ
íäÄçà, ùäéçéåçÄü
èêéÉêÄååÄ 
Ú.Â. Ï‡ÎÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓÂ ·ÂÎ¸fi
(ÔÓÒÚ˚ÌË, ÒÍ‡ÚÂÚË, ÔÓÎÓÚÂÌˆ‡)

ëÚËÍ‡ ÔË 40-60° ë
4 ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl 
ÑÎËÌÌ˚È ÓÚÊËÏ

40°-60°E

G
OtΩim

éÚÊËÏ ‰Îfl ‚˚ÒÚË‡ÌÌÓ„Ó
‚Û˜ÌÛ˛ ·ÂÎ¸fl 

ëÎË‚ Ë
‰ÎËÌÌ˚È ÓÚÊËÏ

D
ñÇÖíçõÖ íäÄçà, äéêéíäàâ
ñàäã, Ú.Â. Ï‡ÎÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓÂ
·ÂÎ¸fi (ÔÓÒÚ˚ÌË ÔÓÒÎÂ
Ó‰ÌÓ‡ÁÓ‚Ó„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl,
ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÍÓÒÚ˛Ï˚ Ë Ú. ‰)

ëÚËÍ‡ ÔË 40°C
4 ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl
DÎËÌÌ˚È ÓÚÊËÏ

40°

F
Poloskanie

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl
‰Îfl ‚˚ÒÚË‡ÌÌÓ„Ó ‚Û˜ÌÛ˛
·ÂÎ¸fl

4 ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl
DÎËÌÌ˚È ÓÚÊËÏ

C
ÅÖãéÖ ÅÖãú›, äéêéíäàâ
ñàäã, Ú.Â. Ï‡ÎÓ Á‡„flÁÌfiÌÌÓÂ
·ÂÎ¸fi (Û·‡¯ÍË, ÌËÊÌÂÂ
·ÂÎ¸fi, ÔÓÒÚ˚ÌË)

ëÚËÍ‡ ÔË 60°C
4 ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl
DÎËÌÌ˚È ÓÚÊËÏ

60°

132982690_rus  6-4-2006  18:20  Pagina 15



16

Programmy stirki

èèÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ˚̊  ··ÂÂÂÂÊÊÌÌÓÓÈÈ  ÒÒÚÚËËÍÍËË  ‰‰ÎÎflfl  ÒÒËËÌÌÚÚÂÂÚÚËËÍÍËË,,  ÚÚÓÓÌÌÍÍËËıı  ÚÚÍÍ‡‡ÌÌÂÂÈÈ  ËË  ¯̄ÂÂÒÒÚÚËË  /

åå‡‡ÍÍÒÒ..  ÁÁ‡‡„„ÛÛÁÁÍÍ‡‡:: 2 Í„, ¯ÂÒÚ¸/pu©naå stirka 1 Í„

èèÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ‡‡

H

ííÂÂÏÏÔÔÂÂ‡‡--
ÚÚÛÛ‡‡ ííÍÍ‡‡ÌÌ¸̧ ééÔÔËËÒÒ‡‡ÌÌËËÂÂ  

ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏ˚̊
ÑÑÓÓÔÔÓÓÎÎÌÌËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ‡‡flfl

ÙÙÛÛÌÌÍÍˆ̂ËËflfl

30°-60°

ëËÌÚÂÚËÍ‡ 
äÓÏ·ËÌ‡ˆËË ‡ÁÌ˚ı
‚ÓÎÓÍÓÌ Ò
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ
(·ÓÎ¸¯‡fl ÒÚÂÔÂÌ¸
Á‡„flÁÌÂÌËfl)

èÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì‡fl ÒÚËÍ‡ 
éÒÌÓ‚Ì‡fl ÒÚËÍ‡ ÔË 30°-60°C
3 ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl
äÓÓÚÍËÈ ÓÚÊËÏ

J

ëËÌÚÂÚËÍ‡ 
äÓÏ·ËÌ‡ˆËË ‡ÁÌ˚ı
‚ÓÎÓÍÓÌ ·ÂÁ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚËÍË
(ÒÂ‰Ìflfl ÒÚÂÔÂÌ¸
Á‡„flÁÌÂÌËfl)

éÒÌÓ‚Ì‡fl ÒÚËÍ‡ ÔË 30°-60°C
3 ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl
äÓÓÚÍËÈ ÓÚÊËÏ

K Legkie tkani
éÒÌÓ‚Ì‡fl ÒÚËÍ‡ -40°C
3 ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl
äÓÓÚÍËÈ ÓÚÊËÏ

30°-60°

- 40°

N
äÓÓÚÍËÈ

ÓÚÊËÏ

éÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ÓÚÊËÏ ‰Îfl
ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍËı, ÚÓÌÍËı Ë
¯ÂÒÚflÌ˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ.

1 ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËÂ
äÓÓÚÍËÈ ÓÚÊËÏ

L
PodleΩaxaå maßinnoj
stirke ßerstw / i
kombinacii
ßersti
s drugimi voloknami

éÒÌÓ‚Ì‡fl ÒÚËÍ‡ -40°C 
3 ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl
äÓÓÚÍËÈ ÓÚÊËÏ

- 40°

M
èÓÎÓÒÍ‡ÌËÂ

Poloskaniå 3 ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl
äÓÓÚÍËÈ ÓÚÊËÏ

BEZ
NAGREVA

P
ëÎË‚

ëÎË‚ ‚Ó‰˚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó
ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
Ò ÙÛÌÍˆËÂÈ .

ëÎË‚
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Uhod za maßinoj i ©istka

44.. óóËËÒÒÚÚÍÍ‡‡  ÒÒÎÎËË‚‚ÌÌÓÓ„„ÓÓ  ÙÙËËÎÎ¸̧ÚÚ‡‡
îËÎ¸Ú ÒÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÓÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸, ÂÒÎË:

● Ï‡¯ËÌ‡ ÌÂ ÒÎË‚‡ÂÚ ‚Ó‰Û Ë/ËÎË ÌÂ ÓÚÊËÏ‡ÂÚ
·ÂÎ¸Â;

● ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÎË‚‡ Ï‡¯ËÌ‡ ËÁ‰‡ÂÚ ÌÂÓ·˚˜Ì˚È
¯ÛÏ, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚È Ú‡ÍËÏË ÔÂ‰ÏÂÚ‡ÏË, Í‡Í
ÔÛ„Ó‚Ëˆ˚, ·ÛÎ‡‚ÍË, ¯ÔËÎ¸ÍË, ÍÓÚÓ˚Â
·ÎÓÍËÛ˛Ú ÒÎË‚ÌÓÈ Ì‡ÒÓÒ.

Ç˚ÔÓÎÌËÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:

● ‚˚Ì¸ÚÂ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË;

● ÂÒÎË ˝Ú‡ ÓÔÂ‡ˆËfl ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ‚Ó ‚ÂÏfl
‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚, ÔÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ, ˜ÚÓ·˚
‚Ó‰‡ ÓÒÚ˚Î‡;

● ÓÚÍÓÈÚÂ ‰‚ÂˆÛ ÙËÎ¸Ú‡;

● ÔÓÒÚ‡‚¸ÚÂ Ì‡ ÔÓÎ ÂÏÍÓÒÚ¸ ‰Îfl Ò·Ó‡
‚˚ÚÂÍ‡˛˘ÂÈ ËÁ Ï‡¯ËÌ˚ ‚Ó‰˚;

● ‚˚Ì¸ÚÂ ÒÎË‚ÌÛ˛ ÚÛ·ÍÛ ‚Ó‰˚ ËÁ Ò‚ÓÂ„Ó
„ÌÂÁ‰‡, ÓÔÛÒÚËÚÂ ÂÂ ‚ ÂÏÍÓÒÚ¸ Ë ÒÌËÏËÚÂ
ÔÓ·ÍÛ. äÓ„‰‡ ‚Ó‰‡ ÔÂÂÒÚ‡ÌÂÚ ‚˚ÚÂÍ‡Ú¸,
ÓÚ‚ËÌÚËÚÂ Ë ÒÌËÏËÚÂ ÙËÎ¸Ú. ÑÂÊËÚÂ ÔÓ‰
ÛÍÓÈ ÚflÔÓ˜ÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÚÂÂÚ¸ ‚Ó‰Û,
ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ‚˚ÚÂ˜¸ ÔË ÓÚ‚ËÌ˜Ë‚‡ÌËË
ÙËÎ¸Ú‡.

P0038

1. Âistka korpusa maßiny
Korpus maßiny sleduet mytw rastvorom,
prednazna©ennym dlå ru©nogo mytwå posudy.
Posle mytwå korpusa ™tim neagressivnym
rastvorom promojte ego exe raz ©istoj vodoj
i vytrite.
VaΩno: Ne ispolwzujte nikakih moæxih
sredstv, soderΩaxih spirt.

2. Uplotnenie læka
èÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ÔÓ‚ÂflÈÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÛÔÎÓÚÌÂÌËË
Î˛Í‡ ÌÂ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ˚,
Ú‡ÍËÂ Í‡Í ÒÍÂÔÍË, ÔÛ„Ó‚Ëˆ˚, ÁÛ·Ó˜ËÒÚÍË.

3. Âistka dozatora stiralwnogo
poroßka

óÂÂÁ ÌÂÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏfl, ÒÚË‡Î¸Ì˚Â ÔÓÓ¯ÍË Ë
‰Ó·‡‚ÍË Ó·‡ÁÛ˛Ú Ì‡ ÒÚÂÌÍ‡ı ‰ÓÁ‡ÚÓ‡ ÓÚÎÓÊÂÌËfl.
Po™tomu, vremå ot vremeni dozator sleduet mytw
proto©noj vodoj. Dozator vynimaetså iz maßiny
pri naΩatii na verhnææ zaxelku,
raspoloΩennuæ sleva.
ÑÎfl Ó·ÎÂ„˜ÂÌËfl ˜ËÒÚÍË ‰ÓÁ‡ÚÓ‡ ÒÌËÏËÚÂ Â„Ó
‚ÂıÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸, Í‡Í ˝ÚÓ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ.

Stiralwnyj poroßok skaplivaetså i v
uglublenii dozatora. Dlå ©istki uglubleniå
moΩno ispolwzovatw staruæ zubnuæ xetku.
èÓÒÎÂ ˜ËÒÚÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‰ÓÁ‡ÚÓ Ì‡ ÏÂÒÚÓ, Ë
‚ÍÎ˛˜ËÚÂ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÚËÍË ·ÂÁ ·ÂÎ¸fl.

C0073C0072

P1050
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● Ç˚Ì¸ÚÂ ÔÓÒÚÓÓÌÌËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ˚ ËÁ ÙËÎ¸Ú‡,
ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡fl Â„Ó, Í‡Í ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ;

● ÇÒÚ‡‚¸ÚÂ ÔÓ·ÍÛ ‚ ÒÎË‚ÌÛ˛ ÚÛ·ÍÛ Ë ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ
ÂÂ ‚ Ò‚ÓÂ „ÌÂÁ‰Ó.

á‡‚ËÌÚËÚÂ ÙËÎ¸Ú ÚÛ„Ó.
á‡ÍÓÈÚÂ ‰‚ÂˆÛ.

5. Âistka filwtra nalivnogo
ßlanga

èË Á‡ÚÛ‰ÌËÚÂÎ¸ÌÓÏ Á‡ÔÓÎÌÂÌËË ‚Ó‰ÓÈ, ËÎË
ÂÒÎË Ì‡ ˝ÚÓ ÛıÓ‰ËÚ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÂÏÂÌË, ˜ÂÏ oby©no,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ˜ËÒÚÓÚÛ ÙËÎ¸Ú‡
Ì‡ÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡.
á‡ÍÓÈÚe ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì˚È Í‡Ì. éÚ‚ËÌÚËÚe ¯Î‡Ì„
ÓÚ Í‡Ì‡, ÔÓ˜ËÒÚËÚe ÙËÎ¸Ú ‚ ¯Î‡Ì„e ÁÛ·ÌÓÈ
˘fiÚÍÓÈ. èË‚ËÌÚËÚe ¯Î‡Ì„ Í Í‡ÌÛ.

6. Ä‚‡ËÈÌ˚È ÒÎË‚ ‚Ó‰˚
ÖÒÎË Ï‡¯ËÌ‡ ÌÂ ÒÎË‚‡ÂÚ ‚Ó‰Û, ÚÓ ‰Îfl ÂÂ ÒÎË‚‡
ËÁ ·‡Í‡ ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:
● ‚˚Ì¸ÚÂ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË;
● Á‡ÍÓÈÚÂ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì˚È Í‡Ì;
● ‰ÓÊ‰ËÚÂÒ¸ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl ‚Ó‰˚ (ÂÒÎË

P1090

‚˚ÔÓÎÌflÎ‡Ò¸ ÔÓ„‡ÏÏ‡ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚
60°C ËÎË ‚˚¯Â);

● ÓÚÍÓÈÚÂ ‰‚ÂˆÛ ÒÎË‚ÌÓ„Ó ÙËÎ¸Ú‡;
● ‚ÓÁ¸ÏËÚÂ ÂÏÍÓÒÚ¸, ÔÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÂÂ Ì‡ ÔÓÎ,

ÔÓÏÂÒÚËÚÂ ‚ ÌÂÂ ÍÓÌÂˆ ÒÎË‚ÌÓÈ ÚÛ·ÍË,
‚˚Ì¸ÚÂ ËÁ ÌÂÂ ÔÓ·ÍÛ, Ë ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔËÂÏÓ‚
ÒÎÂÈÚÂ ‚Ó‰Û ËÁ Ï‡¯ËÌ˚;

● ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ ÙËÎ¸Ú, Í‡Í ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚˚¯Â;
● ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ ÔÓ·ÍÛ ‚ ÒÎË‚ÌÛ˛ ÚÛ·ÍÛ, ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ

ÚÛ·ÍÛ ‚ „ÌÂÁ‰Ó, Á‡‚ËÌÚËÚÂ ÙËÎ¸Ú Ë
Á‡ÍÓÈÚÂ ‰‚ÂˆÛ.

7. èÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËÂ Á‡ÏÂÁ‡ÌËfl
ÖÒÎË Ï‡¯ËÌ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË, ‚
ÍÓÚÓÓÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÏÓÊÂÚ ÓÔÛÒÚËÚ¸Òfl ÌËÊÂ
0°C, ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:
● Ç˚Ì¸ÚÂ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË.
● á‡ÍÓÈÚÂ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì˚È Í‡Ì Ë ÓÚ‚ËÌÚËÚÂ ÓÚ

ÌÂ„Ó Ì‡ÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„.
● èÓÏÂÒÚËÚÂ ÍÓÌˆ˚ ÒÎË‚ÌÓÈ ÚÛ·ÍË Ë Ì‡ÎË‚ÌÓ„Ó

¯Î‡Ì„‡ ‚ ÂÏÍÓÒÚ¸ Ì‡ ÔÓÎÛ, ˜ÚÓ·˚ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û.
● èË‚ËÌÚËÚÂ Ì‡ÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ Í Í‡ÌÛ Ë

‚ÂÌËÚÂ Ì‡ ÏÂÒÚÓ ÒÎË‚ÌÛ˛ ÚÛ·ÍÛ, ÌÂ Á‡·˚‚‡fl
Á‡Í˚Ú¸ ÍÓÌÂˆ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ·ÍÓÈ.

Ç˚ÔÓÎÌË‚ ˝ÚË ÓÔÂ‡ˆËË, ÓÒÚ‡‚¯‡flÒfl ‚ Ï‡¯ËÌÂ
‚Ó‰‡ ·Û‰ÂÚ ÒÎËÚ‡, ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘‡fl Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
Î¸‰‡ Ë, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ‚˚ıÓ‰ ËÁ ÒÚÓfl
‚ÌÛÚÂÌÌËı ˜‡ÒÚÂÈ.
äÓ„‰‡ ‚˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ï‡¯ËÌÛ, Û·Â‰ËÚÂÒ¸,
˜ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ ‚˚¯Â 0°C.

ÇÇ‡‡ÊÊÌÌÓÓ!!
ä‡Ê‰˚È ‡Á, ÍÓ„‰‡ ‚Ó‰‡ ÒÎË‚‡ÂÚÒfl ˜ÂÂÁ
ÒÎË‚ÌÛ˛ ÚÛ·ÍÛ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚ÎËÚ¸ ÓÍÓÎÓ 2
ÎËÚÓ‚ ‚Ó‰˚ ‚ ÓÚÒÂÍ ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚
‰ÓÁ‡ÚÓÂ Ë ‚˚·‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÎË‚‡ P.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÍÎ‡Ô‡ÌÛ ùäéçéåàü ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸Òfl,
ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘‡fl Á‡‰ÂÊÍÛ ˜‡ÒÚË ÏÓ˛˘Â„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ Ï‡¯ËÌÂ ÔË ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÚËÍÂ.
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Esli maßina ne rabotaet

• VozmoΩnaå neispravnostw • Veroåtnaå pri©ina

• ëÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ Á‡Ê‡Ú ËÎË ÔÂÂ„ÌÛÚ.

• Å˚Î‡ ‚˚·‡Ì‡ ÙÛÌÍˆËfl ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËfl ÒÎË‚‡ 
ËÎË .

• ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÒÎË‚ÌÓÈ Ì‡ÒÓÒ ˜ËÒÚ.

• å‡¯ËÌ‡ ÌÂ ÒÎË‚‡ÂÚ ‚Ó‰Û Ë/ËÎË
ÌÂ ÓÚÊËÏ‡ÂÚ:

• Å˚ÎÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÓ ÒÎË¯ÍÓÏ ·ÓÎ¸¯ÓÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÓ¯Í‡ ËÎË Â„Ó ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚È ÚËÔ
(ÒÎË¯ÍÓÏ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÔÂÌÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ).

• èÓ‚ÂËÚ¸ ÚÂ˜Ë ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
Á‡ÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡. çÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÊÌÓ
Ó·Ì‡ÛÊËÚ¸ ÛÚÂ˜ÍÛ ‚Ó‰˚ ËÁ ¯Î‡Ì„‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ
ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ‚Î‡ÊÂÌ ÎË ÓÌ.

• ëÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‚ÂÊ‰fiÌ.

• ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Í˚¯Í‡ ÒÎË‚ÌÓ„Ó ÙËÎ¸Úa
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ Á‡‚ËÌ˜ÂÌ‡, Ë ˜ÚÓ ÒÎË‚Ì‡fl ÚÛ·Í‡
Á‡Í˚Ú‡ ÔÓ·ÍÓÈ.

• ÇÓ‰‡ Ì‡ ÔÓÎÛ:

• çÂ ·˚ÎË Û‰‡ÎÂÌ˚ ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚Â
‰ÂÚ‡ÎË.

• å‡¯ËÌ‡ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÒÚÂÌ ËÎË ÏÂ·ÂÎË.

• ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÌÓÊÍË ÔÓ˜ÌÓ ÒÚÓflÚ Ì‡ ÔÓÎÛ.

• ÅÂÎ¸fi ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ÛÎÓÊÂÌÓ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ.

• ëÎË¯ÍÓÏ Ï‡ÎÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ·ÂÎ¸fl ‚ ·‡‡·‡ÌÂ.

• å‡¯ËÌ‡ ‚Ë·ËÛÂÚ ËÎË ¯ÛÏËÚ:

• å‡¯ËÌ‡ ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl: • èÎÓıÓ Á‡Í˚Ú Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.

• ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÓÚÍ˚Ú ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì˚È Í‡Ì.

• èÎÓıÓ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‚ËÎÍ‡ ‚ ÓÁÂÚÍÛ ÔËÚ‡ÌËfl.

• êÓÁÂÚÍ‡ Ó·ÂÒÚÓ˜ÂÌ‡.

• èÂÂ„ÓÂÎ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸.

• Nepravilwno ustanovlen selektor programm.

• Ne naΩata knopka vkl./vykl.

• ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ÓÚÍ˚Ú ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ì˚È Í‡Ì.

• á‡ÒÓÂÌ ÙËÎ¸Ú Á‡ÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡.

• á‡ÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ Á‡Ê‡Ú ËÎË ÔÂÂ„ÌÛÚ.

• èÎÓıÓ Á‡Í˚Ú Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.

• å‡¯ËÌ‡ ÌÂ Á‡ÎË‚‡ÂÚ ‚Ó‰Û:

• äÓÌÂˆ ÒÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ÒÎË¯ÍÓÏ
ÌËÁÍÓ. ëÏÓÚË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ô‡‡„‡Ù ‚
‡Á‰ÂÎÂ “ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡”.

• å‡¯ËÌ‡ Á‡ÎË‚‡ÂÚ Ë
ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÒÎË‚‡ÂÚ ‚Ó‰Û:

Ç ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ, ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ Ç‡Ï ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÛ˜ËÚ¸ Ú‡·ÎËˆÛ ÔÂÂ‰ ÚÂÏ,
Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ëÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ.
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• VozmoΩnaå neispravnostw • Veroåtnaå pri©ina
• Ñ‡ÌÌ˚Â Ï‡¯ËÌ˚, produkty ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ

ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ‡·ÓÚ‡˛Ú Ó˜ÂÌ¸ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÌÓ, Ò
ÔÓÌËÊÂÌÌ˚Ï ‡ÒıÓ‰ÓÏ ‚Ó‰˚, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡fl, ÚÂÏ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÓÚÎË˜Ì˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚.

• Ç Ï‡¯ËÌÂ ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ ‚Ó‰˚:

• ë‡·ÓÚ‡Î‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl
‰ËÒ·‡Î‡ÌÒ‡, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ·ÂÎ¸fi ‚ ·‡‡·‡ÌÂ ·˚ÎÓ
ÛÎÓÊÂÌÓ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ. ÅÂÎ¸fi ‡‚ÌÓÏÂÌÓ
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÒfl ‚ ·‡‡·‡ÌÂ ÔË ËÁÏÂÌÂÌËË
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ‚‡˘ÂÌËfl. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓËÁÓÈÚË
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á, ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒ ËÒ˜ÂÁÌÂÚ
Ë ·Û‰ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ ÌÓÏ‡Î¸Ì˚È ÓÚÊËÏ. Esli
©erez 15 minut belwø ne uloΩilosw
ravnomerno, to maßina ponizit skorostw
kone©nogo otΩima ili otΩim ne budet
vypolnen.

• ééÚÚÊÊËËÏÏ  ÌÌ‡‡˜̃ËËÌÌ‡‡ÂÂÚÚÒÒflfl  ÒÒ  ÁÁ‡‡‰‰ÂÂÊÊÍÍÓÓÈÈ,,
ËËÎÎËË  ÊÊÂÂ  ··ÂÂÎÎ¸̧fifi  ÔÔÎÎÓÓııÓÓ  ÓÓÚÚÊÊ‡‡ÚÚÓÓ  ‚‚
ÍÍÓÓÌÌˆ̂ÂÂ  ˆ̂ËËÍÍÎÎ‡‡:

• å‡¯ËÌ‡ ‚˚ÔÓÎÌfleÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ
• á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í Ìe ‡Á·ÎÓÍËÓ‚‡ÎÒfl
• Å˚Î‡ ‚˚·‡Ì‡ ÙÛÌÍˆËfl ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËfl ÒÎË‚‡.

• á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í ÌÂ
ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl:

• ÇÓÁÏÓÊÌÓ, ÔË˜ËÌÓÈ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÌÂ‡ÒÚ‚ÓËÏ˚Â
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÂÒfl ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚‡ı. ùÚÓ ÌÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔËÁÌ‡ÍÓÏ
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl. 

• é˜ËÒÚËÚÂ ·ÂÎ¸fi ˘fiÚÍÓÈ Ë ‚ÒÚflıÌËÚÂ Â„Ó, ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚˚ÒÚË‡ÈÚÂ ‚ÌÓ‚¸.

• éÒÚ‡ÚÍË ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡
ÔÓÒÎÂ ˆËÍÎ‡ ÒÚËÍË:

• ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÏÓ„ÛÚ
Ó·‡ÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ÔÂÌÛ ‰‡ÊÂ ÔÓÒÎÂ ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl, ÌÓ
˝ÚÓ ÌÂ ‚ÎËflÂÚ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË.

• éÒÚ‡ÚÍË ÔÂÌ˚ ÔÓÒÎÂ
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl:

• çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡
ËÎË ÊÂ Â„Ó ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚È ‚˚·Ó.

• ëÚÓÈÍËÂ ÔflÚÌ‡ ÌÂ ·˚ÎË Ó·‡·ÓÚ‡Ì˚ ÔÂÂ‰
ÒÚËÍÓÈ.

• Å˚Î‡ ‚˚·‡Ì‡ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
• ZagruΩeno slißkom mnogo belwå.

• çÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚Â
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÒÚËÍË:

ÖÒÎË ‚˚ ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ËÎË
ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÚÓ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚
Ì‡¯ ëÂ‚ËÒÌ˚È ñÂÌÚ. á‡ÔË¯ËÚÂ ÌÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎË,
Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ ÌÓÏÂ Ë ‰‡ÚÛ ÔÓÍÛÔÍË Ï‡¯ËÌ˚, Ú‡Í Í‡Í
˝ÚË Ò‚Â‰ÂÌËfl ÔÓÚÂ·Û˛ÚÒfl ëÂ‚ËÒÌÓÏÛ ñÂÌÚÛ.

P0042 BD
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Symboly, použité u některých odstavců této příručky, mají následující význam:

Trojúhelníkovou znackou anebo upozorñovacími vyrazy (Pozor! nebo Upozorn™ní!) jsou vyznaceny
pokyny zvlást d√lezité pro vasi bezpecnost a pro správné fungování prístroje. Prosíme vás o jejich
dodrzování.

Informace s tímto symbolem slouzí jako dodatek k pokyn√m pro praktické pouzití prístroje.

Tulipán oznacuje rady a doporucení k hospodárnému vyuzívání pracky s ohledem na zivotní prostredí

Náš příspěvek k ochraně životního prostředí:
používáme recyklovaný papír.

Č
E

S
K

Y

21

Vázení zákazníci,
prosíme vás, abyste si pozorn™ precetli tento návod
a zam™rili svou pozornost predevsím na
bezpecnostní predpisy uvedené na prvních
stránkách. Doporucujeme návod uschovat, abyste
do n™ho mohli nahlédnout i kdykoli v budoucnosti, a
eventuáln™ ho predat novému majiteli v prípad™

prodeje tohoto spotrebice.

Skody zp√sobené pri doprav™

Když spotřebič vybalíte, zkontrolujte, zda není
poškozen. Jestliže máte nějaké pochybnosti,
spotřebič nepoužívejte a kontaktujte servisní
středisko.
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Instalace

• Když spotřebič vybalíte, zkontrolujte, zda není
poškozen. Jestliže máte nějaké pochybnosti,
spotřebič nepoužívejte a kontaktujte servisní
středisko.

• Všechen vnitřní obalový materiál se před
používáním spotřebiče musí odstranit. Kdybyste
neodstranili všechny ochranné přepravní prvky,
nebo je odstranili jen zčásti, mohlo by dojít k
vážnému poškození spotřebiče i nejbližšího
zařízení. Viz příslušný odstavec této příručky.

• Elektrické připojení spotřebiče a práce související
s jeho instalací musí provádět  kvalifikovaný
elektrikář.

• Jakékoli instalatérské práce, které jsou  nutné k
instalaci tohoto spotřebiče, musí provádět
kvalifikovaný instalatér.

• Když je instalace spotřebiče ukončena,
překontrolujte, zda spotřebič nestojí na
elektrickém přívodním kabelu.

• Jestliže pračka stojí na podlaze pokryté
kobercem, přesvědčte se, že vzduch může v
prostoru pod pračkou, vymezeném nastavitelnými
nožkami, volně proudit.

Použití
• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti.

Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro
které byl vyroben.

• Perte jen prádlo, určené pro praní v automatické
pračce. Dodržujte přesně pokyny výrobce prádla
na nášivce.

• Spotřebič nepřetěžujte. Vždy dodržujte pokyny
návodu k obsluze.

• Před praním se přesvědčte, že všechny kapsy jsou
prázdné. Předměty jako jsou mince, zavírací
špendlíky, špendlíky a šrouby mohou způsobit
rozsáhlé škody.

• V automatické pračce neperte oděvy, které jsou
nasyceny ropnými produkty, metylalkoholem,
trichlorem atd. Jestliže se pro čištění skvrn takové
tekutiny před praním použily, před vložením do
pračky počkejte, až se z tkaniny úplně vypaří.

• Malé kusy jako ponožky, pásky atd. vkládejte do
pračky v polštářových povlacích nebo k tomu
určených pracích sáčcích, aby nedocházelo k
zachycení mezi otočným a pevným bubnem.

Důležité informace

• Používejte jen doporučená množství přísad na
ošetření tkaniny. Nadměrné dávkování by mohlo
prádlo poškodit.

• Mezi praním nechte dveře spotřebiče mírně
pootevřené, aby se šetřilo dveřní těsnění a
nedocházelo ke vzniku nepříjemného zápachu.

• Vždy před otevřením spotřebiče přes průzor ve
dvířkách zkontrolujte, že je voda vypuštěná.
Jestliže tam je voda, vypus�te ji podle návodu k
obsluze.

• Po použití spotřebič vždy odpojte ze zásuvky a
uzavřete vodovodní ventil.

Bezpečnost obecně
• Opravy prístroje sm™jí byt vykonány pouze

kvalifikovanym personálem. Nesprávné opravy
mohou zp√sobit znacné nebezpecí. S opravami se
obratte na technicky servis ZANUSSI.

• Nikdy nevytahujte zástrcku ze zásuvky tahem za
kabel, ale tahem za zástrcku samu.

• V průběhu programů s vysokou teplotou se dvířka
ohřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se jich.

Bezpecnost d™tí
• D™ti neznají nebezpecí spojená s elektrickymi

spotrebici. B™hem fungování prístroje je nutno d™ti
hlídat a nenechat je hrát se spotrebicem - mohlo
by se stát, ze se do pracky zavrou.

• Cásti obalu (fólie, polystyren) mohou byt pro d™ti
nebezpecné. Nebezpecí udusení! Drzte je proto z
dosahu d™tí.

• Prací prostredky uchovávejte na bezpecném míst™
mimo dosah d™tí.

• Zajist™te, aby se d™ti ani malá domácí zvírata
nedostaly do bubnu pracky.

• V prípad™ vyrazení prístroje do odpadu vytáhn™te
zástrcku z el. sít™, odrízn™te prívodní kabel a kabel
i se zástrckou vyhodte. Poskodte zavírací
mechanismus dvírek, aby se hrající si d™ti nemohly
v pracce zavrít a z√stat v ní uv™zn™né. 

Prosíme vás, abyste si pozorn™ precetli tento návod a zam™rili svou pozornost predevsím na bezpecnostní
predpisy uvedené na prvních stránkách. Doporucujeme návod uschovat, abyste do n™ho mohli nahlédnout i
kdykoli v budoucnosti, a eventuáln™ ho predat novému majiteli v prípad™ prodeje tohoto spotrebice.

Následující upozornění poskytujeme v zájmu celkové bezpečnosti. Před instalací spotřebiče a jeho používáním si je
musíte pečlivě přečíst.
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Likvidace

Rady pro ochranu zivotního prostredí

Obalové materiály
Materiály oznacené symbolem jsou
recyklovatelné.

>PE<=polyethylen

>PS<=polystyren

>PP<=polypropylen

K jejich druhotnému vyuzití musí byt tyto materiály
vhozeny do príslusnych kontejner√.

Prístroj
Pri vyrazení vaseho starého prístroje pouzijte jen
autorizované skládky. Pomozte nám udrzet vase
m™sto cisté!

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, �e
tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné
odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení.
Zaji�těním správné likvidace tohoto výrobku
pomů�ete zabránit negativním důsledkům pro �ivotní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobněj�í informace o recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u příslu�ného místního úřadu, slu�by pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.

Abyste usetrili vodu i energii a prisp™li k ochran™

zivotního prostredí, doporucujeme dodrzet
následující rady:

• B™zn™ zaspin™né prádlo m√zete prát bez predpírky;
usetríte tak prací prostredek, vodu i cas (a nebudete
zbytecn™ zat™zovat zivotní prostredí!).

• Pracka pracuje hospodárn™, pokud dodrzíte
maximální uvedená mnozství prádla, ale
nepret™zujte buben.

• Vhodnymi cistici m√zete pred praním odstranit
skvrny a zaspin™ná místa. Pak budete moci
vykonat prací cyklus pri nizsí teplot™.

• Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti vody,
množství praného prádla a stupně zašpinění. 

Technická specifikace

ROZMĚRY Výška 85 cm
Šířka 60 cm
Hloubka 45 cm

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ A FREKVENCE 220-230V/50Hz
MAX. INSTALOVANÝ VÝKON 2200 W 
JIŠTĚNÍ 10 A

TLAK VODY Minimální 0,05 MPa, 0,5 bar
Maximální 00,8 MPa, 8 bar

JMENOVITÁ NÁPLŇ Bavlna 4,5 kg
Syntetické tkaniny 1,5 kg
Vlna/praní vlny 1,0 kg

OTÁČKY PŘI ODSTŘEĎOVÁNÍ 850 ot./min. (ZWS 820)
1000 ot./min. (ZWS 820)

Hlucnost: Máchání 62 dB(A)
Odstredování 71 dB(A)

Tento spotřebič odpovídá následujícím předpisům EEC:
73/23/EEC z 19.2.73 - Předpis ohledně nízkého napětí.
89/336/EEC ze 3.5.89 - Předpis o elektromagnetické kompatibilitě.
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Instalace

Rozbalení

Pred pouzitím prístroje odstrañte
bezpecnostní ochranné prvky pro prepravu.

1. Pomocí klíce odmontovat dva srouby ve spodní

cásti. Vytáhnout dva um™lohmotné kolíky. Polozit
pracku na zadní stranu dbajíce pritom, aby
nedoslo ke stlacení hadic.
Na ulehcení operace je vhodné mezi pracku a
podlahu vlozit jeden z obalovych rohovník√.

2. Vytáhnout polystyrénovy spalek ze dna pracky a
uvolnit 2 nylonové sácky.

3. Vytáhnout levy sácek, jeho potáhnutím sm™rem
doprava a sm™rem dol√.

4. Vytáhnout pravy sácek jeho potáhnutím sm™rem
doleva a sm™rem nahoru.

5. Postavit pracku do svislé polohy a odstranit
zbyvající zadní sroub. Vytáhnout príslusny kolík.

P0001

6. Uzavrít vsechny otvory zátkami nacházejícími se
v um™lohmotném sácku s návodem k pouzití.

Doporucujeme uschovat vsechny prvky pro
prepravu, abyste je mohli znovu pouzít v prípad™
st™hování.

Umíst™ní a vyrovnání
Pracka musí byt instalována na tvrdém a presn™
vodorovném povrchu.
Zkontrolujte, zda proud™ní vzduchu kolem pracky
není znemozn™no koberci apod.
Prístroj se nesmí dotykat kuchyňskych st™n nebo
nábytku.
Pecliv™ vyrovnejte pracku do vodorovné polohy
povolením nebo utazením regulovatelnych nozicek.
Pri vyrovnávání prípadnych nerovností podlahy
nepodkládejte nikdy pracku kartónem, drevem nebo
podobnymi materiály.

P1051

P0002

24
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Prívod vody

Pripojte prívodní hadici na kohoutek studené vody se
závitem 3/4”.

Pro pripojení spotrebice na vodní sít pouzijte hadici
dodanou spolecne se spotrebicem. Nepouzívejte na
tento úcel staré hadice, které uz byly v minulosti
pouzité.

Konec prívodní hadice na stran™ pracky se m√ze
obrátit kterymkoli sm™rem. Lehce povolte upevñovací
objímku, otocte konec hadice, pak objímku zase
utáhn™te a zkontrolujte, zda ze spoje neuniká voda.

Prívodní hadici nelze nastavovat. Je-li prílis krátká a
nem√zete-li premístit kohoutek, musíte koupit hadici
delsí, takovou, která je pouzitelná pro tento úcel.

UPOZORNÈNÍ!
Je-li potrubí, na které pripájíte spotrebic nové anebo
uz delsí dobu nepouzívané, nechte vodu pred
pripojením prívodní hadice nejakou dobu odtéct.
Tímto zp√sobem se vyplaví prípadné usazeniny
písku a rezu v potrubí.

Odpad

Vypoust™cí hadici m√zete umístit tremi r√znymi
zp√soby:
Zaháknout za okraj umyvadla s pomocí
um™lohmotného kolena dodávaného s prackou.
D√lezité je, aby s rychlostí, jaké vytékající voda
nabyde pri vypoust™ní, se nemohlo koleno se
zahnutou cástí hadice vysmeknout z umyvadla.
Upevn™te ho proto sň√rkou ke kohoutku nebo k
hácku na zdi; sň√rku provlecte okem na ohybu
kolena.

P0022

P0021P1088

Odbockou v odpadu umyvadla. Tato odbocka se
musí nacházet nad sifonem tak, aby zahnutá cást
hadice byla vzdálená minimáln™ 60 cm od podlahy.
Do odpadního potrubí které se nachází ve vysce
minimáln™ 60 a maximáln™ 90 cm od podlahy. 
Konec vypoust™cí hadice musí byt v™trany, tj. vnitrní
pr√m™r odpadního potrubí musí byt sirsí nez vn™jsí
pr√m™r vypoust™cí hadice.
Vypoust™cí hadice nesmí byt nikde preskrcená ani
zalomená.

Vypoust™cí hadice se m√ze prodlouzit, ale nesmí byt
delsí nez 400 cm. V prípad™ nastavení musí vnitrní
pr√m™r nastavené hadice byt stejny jako vnitrní
pr√m™r p√vodní hadice. Ke spojení obou kus√

pouzijte vhodnou spojku.

UPOZORNÈNÍ!
Aby byl zabezpeceny správny chod spotrebice, musí
byt vypoust™cí hadice zav™sena na speciální
podp™re, která je umíst™na na zadní stran™

spotrebice.

Elektrické zapojení

Prístroj m√ze fungovat pri 220-230 V a 50 Hz.

Ov™rte si, ze vás domácí elektricky rozvod unese
maximální zatízení pracky (2,2 kW) plus prípadné
jiné soucasn™ zapnuté domácí elektrospotrebice.

Pracku zapojte na zásuvku s uzemn™ním.

Vyrobce se zríká jakékoli zodpov™dnosti za
skody nebo poran™ní způsobená nedodrzením
vyse uvedeného bezpecnostního predpisu.
Kdybyste potrebovali vym™nit prívodní kabel,
vym™na musí byt provedena nasím
technickym servisem.

D√lezité: Prívodní kabel musí z√stat
prístupny i po instalaci prístroje.

P1118
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Tato nová automatická pračka splňuje všechny požadavky na moderní praní prádla se sníženou spotřebou
vody, energie a pracích prostředků.
• Volič teploty vám dává možnost volby vhodné teploty praní vašeho prádla podle osobní potřeby.
• Automatické ochlazování prací vody z 95˚C na 60˚C před vypouštěním zabrání deformaci plastových

trubek ve vašem domovním odpadovém systému, které by jinak vysoká teplota vypouštěné vody způsobila.
Soucasn™ se snízí teplotní sok tkanin, cím se omezí krcení prádla.

• Kontrolní systém vyvázenosti: jistá poloha a tichy chod prístroje.

• Speciální “ob™hovy systém” praní umozñuje maximální vyuzití pracího prostredku b™hem pracího cyklu,
snízení spotreby vody a zároveñ i snízení spotreby elektrické energie.

1 Zásuvka dávkovace pracích prostredk√

2 Seznam program√

3 Ovládací panel

4 Dvírka

5 Vypoust™cí cerpadlo

6 Nastavitelné nozky

Zásuvka dávkovače pracích
prostředků

Předpírka

Hlavní praní

Avivážní prostředek

Vaše nová automatická pračka

Popis spotrebice

C0069
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Pou�ití

Ovládací panel

1 Zásuvka dávkovače pracích
prostředků

2 Tlacítko zapnuto vypnuto 
Stisknutím tohoto tlacítka zapnete pracku:
uvoln™ním tlacítka dojde k prerusení 
programu nebo k prerusení prívodu elektrické
energie.

3 Sv™telná provozní kontrolka
Tato kontrolka se rozsvítí po zatlacení tlacítka a
zhasne se op™t po jeho vypnutí.

4 Tlacítko vyloucení odstredování

Toto tlacítko se pouzívá k vyloucení vsech fází
odstredování pri praní zvlást™ choulostivého prádla.

5 Tlacítko snízení rychlosti
odstredování 
Stisknutím tohoto tlacítka dojde ke snízení rychlosti
záv™recného odstredování, a to následujícím
zp√sobem:

- z 1000 na 600 otácek/minutu u program√ pro
bavlnu a len (ZWS 1020)

- z 850 na 400 otácek/minutu u program√ pro bavlnu
a len (ZWS 820)

- z 550 na 400 otácek/minutu u program√ pro
syntetiku, choulostivé prádlo a vlnu.

6 Tlacítko intenzivního máchání 
M√ze byt pouzito u program√ pro bavlnu A-B-C-D-F.
Pracka vykoná máchání s v™tsím mnozstvím vody.
Pouzití této funkce se doporucuje u osob alergickych
na prací prostredky a v oblastech s velice nízkym
stupn™m tvrdosti vody.

7 Tlacítko ukoncení praní bez
vypust™ní vody z bubnu (zabrán™ní
krcení) 
Bylo-li stisknuto toto tlacítko, voda ze záv™recného
odstredování nebude vypust™na,címz se zabrání
tvorb™ záhyb√ na tkaninách.
Vypust™ní vody a zahájení odstredování je mozné
po op™tovném stisknutí .
Samotné odstredování m√ze byt zvoleno
prostrednictvím programu P.

8 Volič teploty
Tímto knoflíkem si můžete nastavit požadovanou
teplotu praní. 
Polohou si nastavíte studenou lázeň, tj. praní ve
studené vodě.

9 Prepínac program√
Otácejte prepínacem sm™rem vpravo az do
okamziku, kdy odpovídající symbol 
zvoleného programu bude presn™ proti ukazateli na
ovládacím panelu.
Pred nastavením programu praní nebo pred zm™nou
programu v chodu, musíte 
nejprve vypnout pracku uvoln™ním tlacítka
zapnuto/vypnuto.
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Rady pro praní
Třídění prádla
Sledujte symboly s kódy pro praní na každé visačce
oděvu a dodržujte pokyny výrobce pro praní. 
Prádlo tři�te podle druhu prádla následovně: 
bílé, barevné, syntetika, jemné prádlo, vlna.

Teploty
95˚ pro normálně zašpiněné bílé

bavlněné a lněné prádlo (např.
utěrky, ručníky, ubrusy, prostěradla
atd.).

60˚ pro normálně zašpiněné, barevně
stálé oděvy (např. košile, noční
prádlo, pyžama, atd.) ze lněných,
bavlněných nebo syntetických
tkanin a pro lehce zašpiněné bílé
bavlněné prádlo (např. spodní
prádlo).

(studená lázeň) pro choulostivé kusy (např.
30˚-40˚ sí�ové záclony), smíšené tkaniny

včetně syntetiky a vlny s
označením „čistá nová vlna pro
praní v pračce, nesrážlivá”

Před vložením prádla do bubnu
Nikdy neperte bílé a barevné prádlo společně. Bílé
prádlo by při takovém praní ztratilo svoji bělost. 
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu a proto
by se poprvé mělo prát samostatně. 
Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové
předměty (např. sponky do vlasů, špendlíky
zavírací i obyčejné a pod.)
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte
háčky a patenty. Utáhněte všechny pásky nebo
dlouhé pásy.
Před praním odstraňte silné skvrny. Zejména
obzvláště znečištěná místa vyčistěte speciálním
čistidlem nebo čisticí pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí. Odstraňte
háčky, nebo je upevněte do nějakého pytlíku nebo
sí�ky. 

Maximální náplň prádla
Doporučené náplně jsou vyznačeny na kartách
programů.

Všeobecně platí tyto zásady: 

bavlna, len: plný buben, ale prádlo nepěchovat

syntetika: buben plný do poloviny

choulostivé prádlo a vlna: buben plný ne více jak z
jedné třetiny. 

Praní s maximální náplní prádla v bubnu umožňuje
nejefektivnější využití vody a energie. 

U silně zašpiněného prádla náplň snižte.

Hmotnost prádla
Dále uvedené hodnoty jsou jen orientační:
koupací pláš� 1200 g
ubrousek 100 g
povlak prošívané přikrývky 700 g
prostěradlo 500 g
povlak polštáře 200 g
ubrus 250 g
vytírací ručník 200 g
utěrka 100 g
noční prádlo 200 g
dámské kalhotky 100 g
pánská pracovní košile 600 g
pánská košile 200 g
pánské pyžamo 500 g
blůza 100 g
pánské spodky 100 g

Odstraňování skvrn
Silně zažrané skvrny se nedají odstranit jen vodou a
pracím prostředkem. Doporučuje se proto
odstraňovat je před praním.
Krev: Čerstvé skvrny odstraňujte studenou vodou.
Zaschlé skvrny nechte přes noc namočené ve vodě
se speciálním pracím přípravkem a pak je
odstraňujte ručně vodou a  mýdlem.
Olejové barvy: Navlhčete benzinovým čističem
skvrn, položte kus na měkkou látku a skvrnu
vytřete. Postup několikrát opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: Navlhčete terpentýnem a
položte kus na měkkou látku. Skvrnu vytírejte ručně
pomocí klůcku bavlněné látky. 
Rez: Použijte kyselinu š�avelovou, rozpuštěnou v
horké vodě, nebo studený odstraňovač rzi. U
starých rzivých skvrn si počínejte opatrně, protože
celulózová struktura bude již poškozená a tkanina
má tendenci k děravění. 
Plísňové skvrny: Ošetřete je bělicím prostředkem a
řádně vymáchejte (jen bílé a stálobarevné prádlo).

Tráva: Lehce namydlete a ošetřete bělicím
prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).

Skvrny od kuličkového pera a lepidel: Navlhčete
acetonem (*), položte kus na měkkou látku a skvrnu
ručně vytřete. 

Rtěnka: Navlhčete acetonem jako v předchozím

28
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případě a pak skvrny ošetřete metylalkoholem. Z
bílého prádla zbytky odstraňte pomocí bělicího
prostředku. 

Červené víno: Namočte do vody s pracím
prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou
octovou nebo citronovou a vymáchejte. Zbylé stopy
odstraňte pomocí bělicího prostředku. 

Inkoust: Podle druhu inkoustu navlhčete tkaninu
nejprve acetonem (*), pak kyselinou octovou; zbylé
stopy na bílém prádle ošetřete bělicím prostředkem a
pak řádně vymáchejte. 

Skvrny od dehtu: Nejprve skvrny ošetřete
odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým nebo
benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím
prostředkem.

(*) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte! 

Prací prostředky a přísady
Dobré výsledky praní závisí také na volbě pracího
prostředku a použití správného množství, aby
nedocházelo k plýtvání a poškozování životního
prostředí. Ačkoli jsou biologicky odbouratelné, prací
prostředky obsahují látky, které ve velkých množstvích
mohou změnit jemnou rovnováhu existující v přírodě. 

Volba pracího prostředku bude záviset na druhu
tkaniny (choulostivá, vlněná, bavlněná, atd.), barvě, na
prací teplotě a stupni zašpinění.

V tomto spotřebiči se mohou používat všechny běžně
dostupné prací prostředky, určené pro automatické
pračky:

- práškové prostředky pro všechny druhy tkanin,

- práškové prostředky pro choulostivé tkaniny (max.
60˚C) a vlnu,

- tekuté prostředky, přednostně pro prací programy
s nízkou teplotou (max. 60˚C) pro všechny druhy
tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.

Prací prostředek a jakékoli přísady se musí před
spuštěním pracího programu dávkovat do
příslušného oddílu zásuvky dávkovače.

Jestliže použijete koncentrovaný práškový nebo
tekutý prací prostředek, musíte zvolit program bez
předpírky.

Tekutý prací prostředek nadávkujte do zásuvky
dávkovače, označeného , těsně před spuštěním
programu.

Jakékoli avivážní nebo škrobicí přísady se musí
nalít do oddílu označeného před spuštěním
pracího programu.

Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství
použitého prostředku.

Množství použitého pracího
prostředku
Druh a množství pracího prostředku bude záviset
na druhu tkaniny, velikosti náplně, stupni zašpinění
a tvrdosti použité vody.

Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti.
Informace o tvrdosti vody ve vaší oblasti vám
poskytne příslušná vodárenská společnost, nebo
úřady místní správy. 

Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého
prostředku.

Menší množství pracího prostředku používejte
tehdy, když:

- perete malé množství prádla,
- prádlo je lehce zašpiněné,
- při praní se tvoří velké množství pěny

29
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Max. prací
teplota 30˚C

Max. prací
teplota 40˚C

Max. prací
teplota 95˚C

Max. prací
teplota 60˚C

MEZINÁRODNÍ ZNAČENÍ PRO OŠETŘOVÁNÍ PRÁDLA
Tyto symboly se objevují na visačkách textilu, aby vám pomohly zvolit nejlepší způsob ošetření
vašeho prádla.

JEMNÉ PRANÍ

Ruční praní Vůbec neprat

BĚLENÍ Bělit ve studené vodě Nebělit

ŽEHLENÍ Horká žehlička
max.200˚C

Teplá žehlička
max.150˚C

Vlahá žehlička
max.110˚C

Nežehlit

SUŠENÍ Rozložené na plocho Na šňůře Na věšáku V bubnové sušičce

při vysoké
teplotě

při nízké
teplotě

Nesušit v bubnové
sušičce

A P F

ÚSPORNÉ
PRANÍ

95 60

60

40

40 40

30

30

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ Čištění za sucha ve
všech prostředcích

Čištění za sucha v
perchloru, benzinu,

čistém alkoholu, 
R111 a R113

Čištění za sucha v
benzinu, čistém alkoholu

a R113

Nečistit za sucha
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Jak máte postupovat
Pred prvním praním doporucujeme nalít do prihrádky
pro hlavní praní dávkovace pracích prostredk√ 2
litry vody za úcelem aktivace ventilu EKO, poté nechat
prob™hnout prací cyklus pro bavlnu pri teplot™ 95 °C a
pri prázdné pracce s cílem odstranit zbytky opracování
bubnu, nalít do prihrádky pro hlavní praní polovicní
dávku pracího prostredku a uvést pracku do cinnosti.

1. Do bubnu vložte náplň prádla
Otevřete dvířka.
Do bubnu vložte prádlo, jeden kus po druhém, vždy
prádlo co nejvíce proklepejte.
Zavřete dvířka.

2. Odměřte prací prostředek
Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz.
Odměrnou nádobkou odměřte množství pracího
prostředku podle doporučení výrobce a nasypte ho do
oddílu pro hlavní praní .

Jestliže chcete použít předpírku, dávkujte prostředek do
příslušného oddílu, označeného .

3. Odměřte přísady
Jestliže je to třeba, nalejte prostředek pro aviváž tkanin
do oddílu označeného , ale nepřekročte značku
«MAX» na zásuvce.

C0071C0070

P0004

4. Vyberte si pozadovanou volbu
Stiskn™te tlacítka odpovídající pozadovanym
volitelnym funkcím.

5. Zvolte si teplotu
Natočte volič teploty na požadovanou teplotu.

6. Zvolte a spustte pozadovany
program

Otácejte prepínacem program√ sm™rem vpravo na
pozadovany program a stiskn™te tlacítko
zapnuto/vypnuto: provozní kontrolka se rozsvítí a
pracka zacne prát.

P0080
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7. Na konci programu
Pracka se zastaví automaticky.

Jestlize byl zvolen program, koncící bez vypust™ní
vody z posledního máchání, která z√stává v bubnu
(tlacítko stisknuto), pred otevrením dvírek vodu
vypustte.

Budete muset pockat asi 2 minuty, nez se
bezpecnostní zámek dvírek uvolní a dvírka bude
mozné otevrít.

Vypn™te pracku stisknutím tlacítka zapnuto/ vypnuto.

Vyjměte prádlo z bubnu.
Pootočte ručně bubnem, abyste se ujistili, že je
buben prázdný a nezůstal v něm žádný
zapomenutý kus prádla, který by se při dalším praní
poškodil (například by se mohl srazit), nebo by
barva pustila na náplň bílého prádla. 
Uvolněte všechna tlačítka, která byla stisknutá.
Uzavřete vodovodní kohoutek a spotřebič odpojte
ze zásuvky.
Nechte dvířka mírně pootevřená, aby vnitřek mohl
větrat.

32
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Tabulka programů

Údaje o spotfiebû uvedené v této tabulce jsou ãistû orientaãní, neboÈ velmi záleÏí i na mnoÏství a kvalitû prádla,
na teplotû pfiivádûné vody a na teplotû prostfiedí. Údaje se vztahují k nejvy‰‰í teplotû kaÏdého pracího
programu.

V souladu s pfiedpisem EEC 92/75 se údaje o spotfiebû uvedené na ‰títku spotfieby vztahují k tomuto programu
pfii teplotû B 60° E.

Prací programy pro bavlnu a len 
Max. náplň:  4,5 kg

Program

A

Teplota

60°-95°

Druh tkanin

BÍLÉ PRÁDLO S
PREDPÍRKOU, napr. Pracovní
od™vy, prost™radla, povlaky,
spodní prádlo, rucníky

Popis cyklu

Predpírka
Praní pri 60-95°C
4 máchání
Dlouhé odstredování

Volitelné funkce

B 60°-95°

BÍLÉ PRÁDLO BEZ
PREDPÍRKY, napr. povlaky,
prost™radla, kosile, spodní
prádlo

Praní pri 60-95°C
4 máchání
Dlouhé odstredování

B 30°-60°

BAREVNÉ PRÁDLO BEZ
PREDPÍRKY, napr. kosile,
halenky, froté prádlo, spodní
prádlo, prost™radla

Praní pri 30-60 °C
4 máchání
Dlouhé odstredování

B 40°-60°E

BÍLÉ A BAREVNÉ PRÁDLO,
EKO PROGRAM, málo
zaspin™ná prost™radla,
ubrusy, rucníky

Praní pri 40-60 °C
4 máchání
Dlouhé odstredování

C 60°
BÍLÉ PRÁDLO, KRÁTKY
CYKLUS, málo zaspin™né
kosile, povlaky, prost™radla

Praní pri 60°C
4 máchání
Dlouhé odstredování

D 40°
BAREVNÉ PRÁDLO, KRÁTKY
CYKLUS, málo zaspin™né
bavln™né anebo ln™né prádlo

Praní pri 40 °C
4 máchání
Dlouhé odstredování

F
Tento program m√ze byt
pouzity k máchání rucn™
praného prádla

4 máchání s tekutym
prídavnym prípravkem (dle
potreby)
Dlouhé odstredování

G
Dlouhé
odstre-
dování

Speciální odstredování pro
bavlnu a len

Vypoust™ní vody a dlouhé
odstredování
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Tabulka programů

Prací programy pro synentické, smísené, jemné a vln™né materiály 
Max. náplň: 1,5 kg, vlna 1 kg

Program

H

Teplota

30°-60°

Druh tkaniny

SYNTETIKA S
P¤EDPÍRKOU, napfi. spodní
prádlo, barevné prádlo, triãka,
ko‰ile

Popis cyklu

Predpírka
Praní pri 30-60 °C
3 máchání
Krátké odstredování

Volitelné funkce

J 30°-60°
SYNTETIKA BEZ
P¤EDPÍRKY, napfi. triãka,
ko‰ile, míchané materiály

Praní pri 30-60 °C
3 máchání
Krátké odstredování

K -40° JEMNÉ, napfi. záclony
Hlavní praní (ve studené

vod™) … 40 °C
3 máchání
Krátké odstredování

L -40°
VLNA /
Zvlá‰tní program pro odûvy
oznaãené etiketou „âistá, nová
vlna, nekrãivá, pratelná v praãce”

Praní (ve studené 
vod™) … 40 °C
3 máchání
Krátké odstredování

M
MMáácchháánníí  

Tento program je moÏné
pouÏívat pro máchání ruãnû
praného prádla

3 máchání
s avivází
Krátké odstredování

N
KKrrááttkkéé

ooddssttfifieeììoovváánníí

Zvlá‰tní odstfieìování pro
syntetické, jemné a vlnûné
materiály

Vypoust™ní vody a krátké
odstredování

P
VVyyppuu‰‰ttûûnníí

vvooddyy

Na vypou‰tûní vody po
posledním máchání u
programÛ s funkcí proti krãení
prádla .

Vypoust™ní vody

Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou čistě orientační, neboť velmi zále�í i na mno�ství a kvalitě prádla,
na teplotě přiváděné vody a na teplotě prostředí.
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Údrzba

Skříň automatické pračky
Vnější části skříně automatické pračky čistěte teplou
vodou s neutrálním, neabrazivním čisticím prostředkem
pro domácnost. Pak opláchněte čistou vodou a vytřete
jemným hadrem do sucha.

Důležité: K čištění skříně nepoužívejte metylalkohol,
ředidla a podobné výrobky.

Dvírka
Pravideln™ kontrolujte, zda v t™sn™ní dvírek nejsou cizí
t™lesa jako kancelárské sponky, knoflíky, párátka.

Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Prací prostředky a avivážní prostředky na tkaniny po
nějaké době vytvoří v zásuvce dávkovače usazeniny.
Čas od času zásuvku dávkovače vyčistěte
opláchnutím pod tekoucí vodou. Když budete
potřebovat zásuvku vyjmout z pračky, stiskněte
tlačítko v zadním levém rohu.
Aby čištění bylo snazší, lze vrchní díl oddílů přísad
vyjmout.

Prací prostředky se mohou nakonec usadit také
uvnitř prostoru, kam zasouváte zásuvku. Ten
vyčistěte pomocí starého kartáčku na zuby. Po
vyčištění zásuvku zasuňte na své místo.

P0038

C0073C0072

P1050

Filtr na přívodu vody
Jestliže zjistíte, že pračce trvá delší dobu než se
naplní, zkontrolujte filtr na přívodu vody, umístěný ve
šroubení přívodní hadice, zda není zanesený. 
Zavřete vodovodní ventil.
Odšroubujte z ventilu přívodní hadici.
Vyčistěte filtr tvrdým kartáčkem. 
Našroubujte hadici na ventil.

Vypoust™cí cerpadlo
Vypoust™cí cerpadlo musí byt kontrolováno, jestlize:

• pracka nevypoustí vodu a/anebo neodstreduje;

• je pracka b™hem vypoust™ní vody neobvykle
hlucná, coz je zaprícin™no ucpáním cerpadla
drobnymi predm™ty jako jsou knoflíky, zavírací
spendlíky, spendlíky a pod.

Postupujte nasledujícím zp√sobem:

• vytáhn™te zástrcku ze zásuvky;

• provádíte-li tento úkon b™hem pracího cyklu,
nejprve pockejte, dokud se voda v pracce
neochladí;

• otevrete dvírka cerpadla;

• umíst™te pod cerpadlo vanicku na sb™r vody, která
vytece z pracky;

P1090
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Nouzové vyprazdňování
Když se voda z pračky nevyprázdní, vyprázdněte
pračku následujícím postupem:

• odpojte zástrčku ze zásuvky,
• zavřete vodovodní ventil na přívodu vody,
• podle potřeby počkejte, až se voda ochladí,
• otevrete filtrová dvírka cerpadla;

• umíst™te pod cerpadlo vanicku, vlozte do ní konec
hadicky, která se nachází v prostoru cerpadla a
vypust™te postupn™ vsechnu vodu z pracky;

• vycist™te cerpadlo podle pokyn√ v predcházejícím
návodu;

• nasadte uzáv™r na odtokovou hadicku, ulozte
hadicku zp™t na p√vodní místo, zasroubujte
cerpadlo a uzavrete dvírka.

Nebezpečí zamrznutí
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod bodem
mrazu, je třeba přijmout určitá opatření.

• Vytáhn™te zástrcku ze zásuvky.

• Uzavrete vodovodní kohoutek a odsroubujte
prívodní hadici z kohoutku.

• Vlozte konec odtokové hadicky filtru a konec
prívodní hadice do vanicky, umíst™né na podlaze
a nechte vytéct vodu z pracky.

• Namontujte prívodovou hadici na kohoutek a
ulozte odtokovou hadicku na p√vodní místo,
pricemz dbejte, abyste nezapom™li nasadit na
konec hadicky príslusny uzáv™r.

Po provedení t™chto úkon√ voda, která z√stala v
pracce, bude vypust™na a tím se zabrání tvorb™

ledu a prípadnému poskození vnitrních castí
spotrebice.

Kdyz budete chtít spotrebic znovu uvést do provozu,
zkontrolujte, jestli teplota prostredí dosahuje 0°C.

UPOZORNÈNÍ!

Pokazdé, kdyz vypustíte vodu z pracky pomocí
odtokové hadicky, musíte dodatecn™ nalít priblizn™

2 l vody do prihrádky pro prací prostredek pro hlavní
praní a zapnout program “vypoust™ní vody“. Toto
uvede do cinnosti speciální “ob™hovy systém”,
pomocí kterého se zabrání tomu, aby pri
nasledujícím praní cást pracího prostredku z√stala v
pracce nevyuzitá.

• vyjmete odtokovou hadicku, vlozte ji do vanicky
a odsroubujte její uzáv™r. Kdyz voda prestane
vytékat, odsroubujte cerpadlo a vyjm™te ho.
Pripravte si mensí hadr na utírání vody, která by
mohla prípadn™ vytéct pri odmontování cerpadla.

• vyjm™te z cerpadla predm™ty, které se v n™m
zachytily tak, ze jím budete rukou otácet;

• nasadte uzáv™r na hadicku a vrat’te na p√vodní
místo;

• cerpadlo zasroubujte;

• dvírka uzavrete.

36
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Kdyz n™co nefunguje 

Problémy Mozná prícina

Problémy, které m√zou byt vyreseny bez cizí technické pomoci.

• Nedochází k zahájení pracího cyklu : • Nebyly zavreny dvírka.
• Zástrcka nebyla správn™ zasunuta do zásuvky.
• V zásuvce není proud.
• Doslo k vypálení pojistky napájecího prívodu.
• Volic program√ se nachází v nesprávné poloze a

tlacítko zapnuto/vypnuto nebylo stlaceno.

• Uzavírací ventil prívodu vody je zavreny.
• Filtr v prívodní hadici je ucpán.
• Prívodní hadice je zmácknuta anebo ohnuta.
• Nebyly zavreny dvírka.

• Konec vypoust™cí hadice je umíst™n níze nez
samotná pracka.

• Prívodní hadice je zmácknuta anebo ohnuta.
• Byla zvolena jedna z funkcí anebo .
• Doslo k ucpání vypoust™cího cerpadla.

• Nedochází k napln™ní pracky vodou:

• Dochází k napln™ní pracky vodou a
bezprostredn™ poté k jejímu vypust™ní:

• Nedochází k vypoust™ní vody a/anebo
k zahájení odstredování:

• Bylo pouzito nedostatecné mnozství anebo
nesprávny druh pracího prostredku. Následkem
nedostatecného mnozství pracího prostredku je
prádlo sivé.

• Vyrazné skvrny nebyly pred zahájením praní nijak
osetreny.

• Nebyl pouzity správny program.
• V bubnu se nachází nadm™rné mnozství prádla.

• Vysledky praní jsou neuspokojivé :

• Na podlaze se nachází voda: • Bylo pouzito nadm™rné mnozství anebo nesprávny
druh pracího prostredku (dochází k nadm™rné
tvorb™ p™ny).

• Zkontrolujte, zda-li se nevyskytují net™snosti ve
spojkách prívodních hadic. V n™kterych prípadech
není únik vody z hadice bezprostredn™ viditelny.
Zkontrolujte proto, zda-li není vlhká.

• Doslo k poskození vypoust™cí hadice anebo k
jejímu umíst™ní zp√sobem, ktery nezarucuje její
vodot™snost.

• Doslo k ucpání dávkovace pracích prostredk√.
• Doslo k ucpání trubek odpadního potrubí.

• Jistící srouby a obalovy materiál pouzity pri
preprav™ nebyly odstran™ny.

• Pracka se dotyká st™ny anebo okolního zarízení.
• Pracka nebyla uvedena do vodorovní a stabilní

polohy (vykonejte diagonální kontrolu).
• Prádlo uvnitr pracky je nesprávn™ rozlozeno.
• V bubnu se nachází nedostatecné mnozství prádla.

• Pracka b™hem odstredování vibruje:
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Jestliže problém nemůžete určit nebo vyřešit,
kontaktujte naše servisní středisko. Dříve než
budete telefonovat do servisu, poznamenejte si
model, číslo výrobku, výrobní číslo a datum
zakoupení: servisní středisko se na tyto údaje bude
dotazovat.

P0042 BD

Problémy Mozná prícina
• Program je jest™ stále aktivní.
• Doposud nedoslo k uvoln™ní zavíracího

mechanizmu.
• Prítomnost vody ve van™ pracky: v prípad™, ze se

ve van™ nachází voda, nem√ze dojít k otevrení
dvírek (byla zvolena funkce STOP MÁCHÁNÍ.

• Elektronické zarízení na kontrolu stability prerusilo
odstredování, protoze prádlo není v bubnu
rovnom™rn™ rozlozeno. Prostrednictvím otácení
bubnu v opacném sm™ru se systém snazí o lepsí
redistribuci prádla. K této operaci m√ze dojít
n™kolikrát, dríve nez se podarí automaticky
zabezpecit jeho rovnom™rné rozlození. V prípad™,
ze i po uplynutí 10 minut z√stává prádlo
nerovnom™rn™ rozlozeno v bubnu, nedojde k
zahájení odstredování. V takovém prípad™ je
treba rozlozit prádlo v bubnu rucn™ a op™tovn™
zvolit program pro odstredování.

• Soucástí pracky je motor, ktery vydává, ve
srovnání s klasickym motorem, odlisny zvuk.
Tento novy druh motoru zarucuje plynuly rozb™h a
rovnom™rné rozlození prádla b™hem odstredování.
Zároveñ zvysuje stabilitu spotrebice.

• Spotrebice s moderní technologií jsou energeticky
mén™ nárocné. Umozñují snízit spotrebu vody bez
toho, ze by doslo k ovlivn™ní vysledk√ praní.

• Nelze otevrít dvírka pracky:

• K zahájení odstredování dochází
pozd™ji anebo v√bec:

• Pracka vydává zvlástní zvuk:

• V bubnu není vid™t zádnou vodu:

132982690_cz  6-4-2006  18:22  Pagina 38



Č
E

S
K

Y

39

Záruka vyplyvající z t™chto zárucních podmínek je
poskytována pouze kupujícímu spotrebiteli (dále také
jen "Kupující") a jen na vyrobek slouzící k b™znému
pouzívání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotrebiteli Záruku
v trvání dvaceti ctyr m™síc√, a to od data prevzetí
prodaného vyrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné,
vcasné a rádné odstran™ní vady, poprípad™ - není-li
to vzhledem k povaze (tzn. prícin™ i projevu) vady
neúm™rné - právo na vym™nu vyrobku. Pokud není
takovy postup mozny, je Kupující oprávn™n zádat
prim™renou slevu z ceny vyrobku. Právo na vym™nu
vyrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze
uplatnit jen pri spln™ní vsech zákonnych
predpoklad√, a to pouze tehdy, nebyl-li vyrobek
nadm™rn™ opotreben nebo poskozen. Podmínkou
pro uplatn™ní kazdého práva ze Záruky pritom je, ze:
a) vyrobek byl instalován a uveden do provozu i vzdy

provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veskeré zárucní nebo jiné opravy ci úpravy vyrobku

byly vzdy provád™ny v Autorizovaném servisním
stredisku,

c) Kupující pri reklamaci vyrobku predlozí platny

doklad o koupi.
Právo na odstran™ní vady vyrobku (i vsechna
prípadná dalsí práva ze Záruky) je kupující povinen
uplatnit v nejblizsím Autorizovaném servisním
stredisku. ZároveÚ musí Autorizovanému servisnímu
stredisku umoznit ov™rení existence reklamované
vady, vcetn™ odpovídajícího vyzkousení (popr.
demontáze) vyrobku, v provozní dob™ tohoto
strediska.
Kazdé právo ze Záruky je nutno uplatnit v
príslusném Autorizovaném servisním stredisku bez
zbytecného odkladu, nejpozd™ji vsak do konce
zárucní doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní stredisko posoudí oprávn™nost
reklamace a podle povahy vady vyrobku rozhodne o
zp√sobu opravy. Kupující je povinen poskytnout
Autorizovanému servisnímu stredisku soucinnost
potrebnou k prokázání uplatn™ného práva na
odstran™ní vady, k ov™rení existence reklamované
vady i k zárucní oprav™ vyrobku.
B™h zárucní doby se staví po dobu od rádného
uplatn™ní práva na odstran™ní vady do provedení
zárucní opravy Zárucní podmínky Autorizovanym
servisním strediskem, avsak jen pri spln™ní

podmínky uvedené v predchozím bodu.
Po provedení zárucní opravy je Autorizované
servisní stredisko povinno vydat Kupujícímu citelnou
kopii Opravního listu. Opravní list slouzí k
prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním
zájmu pred podpisem Opravního listu zkontrolujte
jeho obsah a kopii Opravního listu pecliv™

uschovejte.
Jestlize nebude reklamovaná vada zjist™na nebo
nejde-li o zárucní vadu, za kterou odpovídá
Prodávající, ci neposkytne-li Kupující
Autorizovanému servisnímu stredisku shora
uvedenou soucinnost, je Kupující povinen nahradit
Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu
stredisku veskeré prípadné náklady, které jim v
souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplyvající z t™chto zárucních podmínek platí
pouze na území Ceské republiky. Nevztahuje se na
opotrebení nebo poskození vyrobku (vcetn™

poskození zp√sobeného poruchami v elektrické síti,
pouzitím nevhodnych náplní, nevhodnymi
provozními podmínkami aj.), prípadny nedostatek
jakosti nebo uzitné vlastnosti ( ktery není závadou)
ani na vyrobek pouzity nad rámec b™zného
pouzíváni v domácnosti (napr. k podnikatelskym
úcel√m aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotcena práva
Kupujícího, která se ke koupi vyrobku vází podle
kogentních ustanovení zvlástních právních predpis√.
Prodávající je povinen predat Kupujícímu pri prodeji
vyrobku a na pozádání Kupujícího poskytnout mu i
kdykoli poté aktuální seznam Autorizovanych
servisních stredisek v Ceské republice, vcetn™ jejich
telefonních císel.
Jakékoli blizsí informace o Záruce a Autorizovanych
servisních strediscích poskytnou:
- prodávající,
- Electrolux Service, a to bud na telefonu:

261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o.,
Electrolux Service, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,

- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

Zárucní podmínky
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MADE IN EEC

From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.

The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million
Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of
approx.14 billion USD in more than 150 countries around the world.
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