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ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ 
 Інструкції з безпеки 

Для вашої ж безпеки радимо дотримуватись інструкцій наведених 
в цьому посібнику аби мінімізувати ризики пов'язані з пожежею чи 
вибухом, ударом струмом, або щоб не допустити пошкодження 
власності, травм чи втрату життя. 
Умовні позначення: 
 

 

 

 
 
 

• Якщо кабель живлення пошкоджений, його повинен 
замінити виробник, працівник сервісного центру або 
людина, що має відповідну кваліфікацію, щоб уникнути 
небезпеки. 

• Використовуйте лише кабелі, що йдуть в комплекті з 
пральною машиною, для підключення до водопостачання.  

• Перед будь-яким технічним обслуговування пристрою 
відключіть його від електромережі. 

Цей символ означає потенційно небезпечну ситуацію, що може призвести 
до смерті чи серйозних травм, якщо не бути обережним. 

Цей символ означає потенційно небезпечну ситуацію, що може 
призвести до легких або незначних травм, чи пошкодження майна та 
навколишнього середовища. 

Цей символ означає потенційно небезпечну ситуацію, що може 
призвести до легких або незначних травм, чи пошкодження майна та 
навколишнього середовища. 

Небезпека електричного удару! 
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• Завжди відключайте машину від електромережі та 

вимикайте водопостачання після використання. Макс. тиск 
води на вході зазначений в Па, мінімальний тиск води на 
вході також зазначений в Па. 

• Для вашої ж безпеки, підключайте пральну машину до 
розетки, що має заземлення. Переконайтесь, що розетка 
правильно та надійно заземлена. 

• Переконайтеся, що водопостачання та електричні прилади 
підключені кваліфікованим техніком відповідно до 
інструкцій виробника та місцевих безпеки нормативних 
актів. 

• Вимикайте пральну машину від електромережі під час 
чищення та обслуговування. 

• Не використовуйте розетки з номінальним струмом менше 
за необхідний для цього приладу. Ніколи не виймайте 
кабель живлення мокрою рукою. 

• Будь ласка, не забувайте відключити воду та 
електропостачання відразу після прання одягу. 

 
 
 
 

• Країни EN: приладом можуть користуватися діти у віці 
від 8 років і старше та особи зі зниженим фізичними, 
сенсорними або розумовими можливостями, або за 
відсутності досвіду, якщо їм було надано нагляд або 
інструкція щодо безпечного використання приладу та 
інформацію про можливу небезпеку. Діти не повинні 
грати з приладом. Діти не повинні займатись чисткою чи 
обслуговуванням приладу без нагляду. 

• Діти молодше 3 років потребують нагляду, аби впевнитись, 
що вони не граються з приладом. 

• Діти та тварини можуть залазити в середину пральної 
машини. Перевіряйте її перед кожним використанням. 

• Діти не повинні гратися з приладом. 
• Скляні двері можуть сильно нагріватися під час роботи 

приладу. Не підпускайте дітей та тварин до машини під час 
її роботи в вологих приміщеннях, чи приміщеннях з 
вибухонебезпечним чи їдким газом. 

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ 

Небезпека для дітей! 
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• Зніміть усі упаковки та транспортувальні болти перед 
використанням приладу. Інакше, це може спричинити 
серйозну шкоду. 

 
 

•  
• Не мийте та не висушуйте предмети, які були очищені, 

випрані, змочені або залиті горючими/вибуховими 
речовинами, такими як віск, олія, фарба, бензин, 
знежирюючі засоби, розчинники для хімчистки, гас та інші.) 
Це може призвести до пожежі чи вибуху. 

• Пральна машина не повинна використовуватися після 
використання промислових хімікатів для її очищення. 

• Відпрацьоване повітря не повинно скидатися в димохід, 
який використовується для викиду парів від приладів, що 
спалюють газ або інші види палива. 

• Попередньо ретельно промийте предмети прання вручну. 
 
 
 
 

• Цей продукт призначений лише для використання в 
приміщеннях. 

• Отвори не мають бути прикриті будь-чим. 
• Не встановлюйте прилад в надмірно вологих кімнатах, а 

також в кімнатах з вибухонебезпечними чи їдкими газами. 
• Прилад з одним впускним клапаном може бути 

підключений до холодної води. Прилад із подвійним 
впускним клапаном повинні бути правильно підключені до 
гарячої та холодної води відповідно. 

• Місця підключення мають бути легко досяжними після 
встановлення приладу. 

 

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ 

Небезпека вибуху! 

Встановлення продукту! 
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ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ 
• Прилад не можна встановлювати у вологому місці. 
• Зніміть усі упаковки та транспортувальні болти перед 

використанням приладу. Інакше, це може спричинити 
серйозну шкоду. 

 
 
 

• Продукт призначений лише для домашнього використання 
та для тканин, що придатні для машинного прання та 
сушіння. 

• Не залізайте на машину та не сидіть на верхній кришці. 
• Не притуляйтесь до дверцят машини. 
• Ризики, пов’язані з транспортуванням продукту: 
1. Транспортувальні болти мають бути повторно встановлені 

на продукт спеціалістом. 
2. Накопичена вода має бути попередньо злита з машини. 
3. Транспортуйте машину обережно. Не використовуйте 

дверцята в якості ручки під час транспортування. 
4. Цей прилад великоваговий. Транспортуйте обережно. 
5. Не вставляйте руки в трубу для відведення води. 
• Не закривайте дверцята застосовуючи надмірну силу. 

Якщо дверцята не закриваються, перевірте чи він 
запакований правильно та розподіляється рівномірно. 

• Заборонено прати килими. 
 
 
 
 

• Перед використанням пральної машини вона має бути 
встановлені на ідеально рівній поверхні. 

• Перед першим пранням продукт має відпрацювати повний 
цикл порожнім, тобто без одягу всередині. 

• Не використовуйте легкозаймисті, вибухонебезпечні чи 
токсичні розчинники. Бензин чи алкоголь не можна 
використовувати в якості миючих засобів. Будь ласка, 
вибирайте лише миючі засоби, що призначені для прання. 

• Переконайтеся, що всі ємності порожні. Гострі чи жорсткі 

Ризики пов’язані з пошкодженням продукту! 

Експлуатація приладу! 
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ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ 
предмети такі, як монета, брошка, цвях, гвинт або камінь 
можуть завдати серйозної шкоди цій машині. 

• Перед відкриттям дверцят барабану переконайтесь, що він 
порожній. Не відкривайте дверцята, якщо видно воду 
всередині. 

• Будьте обережні, коли пральна машина зливає гарячу 
відпрацьовану воду. Не обпечіться.  

• Для деяких моделей після закінчення прання потрібно 
зачекати кілька хвилин перед тим, як відкрити дверцята. 

• Ніколи не доливайте воду вручну протягом циклу прання. 
• В разі неможливості уникнути прання тканин, що можуть 

містити рослинні, кулінарні олії чи інші легкозаймисті 
речовини, спершу потрібно їх помістити в сушильну 
машину, що була попередньо вимита з гарячою водою та з 
додатковими вмістом миючого засобу. Це зменшить, однак 
повністю не виключить небезпеку. 

• Має використовуватися гарно провітрюване приміщення, 
аби унеможливити зворотній потік газів в кімнату ззовні. 

• Не сушіть невипрані речі в приладі. 
• Предмети, забруднені такими речовинами, як рослинна 

олія, ацетон, спирт, бензин, гас, засоби для видалення 
плям, скипидар, віск та засоби для зняття воску повинні 
бути випрані в гарячій воді з додатковою кількістю миючого 
засобу перед тим, як їх можна буде сушити в пристрої. 

• Такі предмети, як поролон (латексний пінопласт), 
водонепроникний текстиль, вироби з гумової підкладки та 
одяг або подушки, що обладнані поролоновими 
прокладками, не слід сушити в машині. 

• Фабричні пом’якшувачі, чи подібні засоби, мають 
застосовуватися у відповідності з інструкцією, що 
зазначена на них. 

• Машинам, у яких кришки можна відкривати протягом 
процесу набору води, потрібно близько 15 секунд чи 
більше, аби повністю зупинитись. 

• На завершальному етапі пральна машина працює без 
нагрівання (відбувається етап охолодження), щоб 
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переконатися, що одяг залишиться при температурі, яка 
гарантує їхню цілісність. 

• Перед використанням пральної машини витягніть усі зайві 
предмети з кишень одягу, такі як запальнички чи сірники. 
 
 

• Попередження: Ніколи не зупиняйте пральну машину на 
завершальному етапі сушіння, якщо не має змоги швидко 
вийняти речі та розкласти їх так, аби надлишкове тепло 
відводилось. 
 

 
 

 
Це маркування вказує на те, що цей виріб не повинен 
утилізуватися з іншими побутовими відходами по  
всій території ЄС. Для запобігання можливої шкоди 
навколишньому середовищу або здоров'ю людини 
від неконтрольованої утилізації відходів матеріали з 
цього пристрою підлягають повторному 

використанню. Щоб повернути використаний пристрій, будь ласка, 
використовуйте системи збору таких пристроїв або зв’яжіться з 
продавцем, з місця де товар був придбаний, для екологічно 
безпечної переробки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ 

Повернення/Утилізація 
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ВСТАНОВЛЕННЯ 
 Опис продукту 

 

 

Аксесуари 

 

 

 

 

 

 

 

Відсік для 
миючого засобу 

Панель 
керування 

Дверцята 

Кабель 
живлення 

Зливний шланг 

• Реальний продукт може відрізнятись від того, що 
зображений вище. 

Кріплення 
для 
зливного 
шлангу 
(опція) 

Посібник 
користувача 

Шланг для 
подачі 
гарячої води 
(опція) 

Шланг для 
подачі 
холодної 
води  

Транспортні 
заглушки 
для отворів  
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ВСТАНОВЛЕННЯ 
 Встановлення 
Вибір місця для розміщення 

 
Місце для встановлення повинно мати наступні 
параметри: 

1. Продукт має розташовуватись на твердій, сухій та 
рівній поверхні. 

2. Пряме сонячне проміння не має потрапляти на 
пристрій. 

3. Місце розташування має мати ефективну вентиляцію. 
4. Температура приміщення має бути вищою за 0°С. 
5. Знаходитись якнайдалі від енергоносіїв, таких як вугілля чи газ. 

Розпакування пральної машини 

 
1. Витягніть продукт з картонної коробки та упаковки з пінопласту. 
2. Витягніть пральну машину та зніміть основну упаковку. 

Переконайтесь, що пінопластовий трикутник витягнувся разом 
із нижньою частиною упаковки. Якщо ні, покладіть пристрій на 
бік, а потім видаліть невелику частину пінопласту з-під дна 
приладу вручну. 

3. Зніміть стрічку безпеки з кабелю живлення та зливного шлангу. 
4. Зніміть вхідний шланг з барабана. 

• Стабільність важлива для належного 
функціонування цього продукту без 
збоїв. 

• Впевніться, що продукт не стоїть на 
кабелі живлення. 

W> 20 мм 

 w 

• Пакувальний матеріал (наприклад плівки, 
пінопласт) може бути небезпечним для дітей. 

• Є ризик задихнутись! Тримайте пакувальний 
матеріал подалі від дітей. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ 
Зняття транспортувальних болтів 

 

Щоб витягнути болти виконайте наступні дії: 

1. Ослабте 4 болта гайковим ключем, а 
потім зніміть їх. 

2. Заткніть отвори спеціальними 
транспортними заглушками. 

3. Не викидайте транспортувальні болти. 
Вони вам можуть знадобитися в 
майбутньому.  

Правильне встановлення пральної машини 

 

1. Перевірте чи ніжки щільно закріплені. Якщо ні, підтягніть їх. 
2. Послабте контргайку, поверніть ніжки, доки вони не стануть на 

підлогу. 
3. Відрегулюйте ніжки та зафіксуйте їх за допомогою гайкового 

ключа, переконайтесь, що машина надійно стоїть на підлозі. 
 

• Перед використанням продукту обов’язково зніміть 
транспортувальні болти з тильної сторони 

• Вам знадобляться транспортувальні болти у тому випадку, якщо ви 
будете переміщувати продукт. Тож впевніться, що ви їх склали в 
підходящому місці. 

• Контргайки на всіх чотирьох ніжках повинні бути щільно прикручені 
до корпусу. 

   

  

Контргайка 
Ніжка 

4 
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ВСТАНОВЛЕННЯ 
Підключення водопостачання 

Підключіть вхідну трубу, як показано на малюнку нижче. Існує два  
можливих способи підключення вхідної труби. 

1. Підключення впускного шлангу до звичайного крану. 

 

 

 

2. Підключення впускного шлангу до гвинтового крану. 

 

 

 

 

 

 

  Ковзаюча втулка     3  

 

• Слідуйте інструкціям, що наведені в цьому розділі, аби запобігти 
витоку чи втраті води. 

• Не перекручуйте, не ламайте, не модифікуйте та не розрізайте шланг 
подачі води. 

• Якщо ви маєте два окремих шланги для гарячої та холодної води, 
підключіть їх до відповідних кранів. В такому випадку, споживання 
електроенергії автоматично зменшиться для деяких режимів. 

Ослабте затискну 
гайку та чотири 
болти 

Підтягніть затискну 
гайку 

Натисніть на 
ковзаючу втулку, 
вставте впускний 
шланг на своє місце 

Підключення 
завершено 

Кран із різьбою та впускним 
шлангом 

Спеціальний кран для пральної машини 
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ВСТАНОВЛЕННЯ 
Підключіть інший кінець шлангу для подачі води до вхідного 
клапану, що знаходиться на задній частині продукту і щільно 
затягніть трубу за годинниковою стрілкою. 

 

Зливний шланг 

 

Є два варіанти правильного підключення зливного шлангу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клапан подачі води Шланг для подачі води 

• Не гніть та не розтягуйте зливний шланг. 
• Закріпіть зливний шланг правильно. Інакше, можливе підтікання 

води. 
М

ак
с.

 1
00

 с
м

 

М
ін

. 6
0 

см
 

 

 

 

 

 

 

 

Водостік 

1. Підключення до 
водостоку/ємності для 
зливу води 

2. Підключення до зливної 
труби 



 

 
14 

ВСТАНОВЛЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Водостік 
Фіксатор шлангу 

 

• Якщо в комплекті поставки з продуктом є кріплення для 
зливного шлангу, встановіть його як показано нижче 

Затяжка 

М
ін

. 6
0 

см
 

М
ак

с.
 1

00
 с

м
 

• Зафіксуйте зливний шланг належним чином при встановленні. 
• Не потрібно заштовхувати силою зливний шланг в пральну машину, 

якщо він занадто довгий. Це спричинить додатковий шум. 
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ЗНАЙОМСТВО 
 Швидкий старт 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
1. Перед пранням 

 

• Перед початком роботи впевніться, що пристрій встановлено 
правильно. 

• Перед першим пранням пральна машина має зробити повний 
цикл усіх процедур без одягу, тобто порожньою. 

Для кращої роботи машини рекомендовано попередньо провести 
відповідне калібрування. 
1. Спорожніть пральну машину; 
2. Підключіть її; 
3. Увімкніть продукт в електромережу та затисніть кнопки 

«Швидкість» та «Відстрочка» одночасно. За 10 секунд на дисплеї 
з’явиться напис «t19»; 

4. Натисніть кнопку «Старт/Пауза», аби запустити калібрування. 
Коли на дисплеї з'явиться напис «****», це означає, що 
калібрування успішно завершено. 

 

Підключіть Відкрийте кран Завантажте 
білизну 

Закрийте двері Додайте миючий 
засіб 

• Миючий засіб потрібно додавати в відсік «І» після вибору 
режиму попереднього прання. 
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ЗНАЙОМСТВО 
2. Прання 

 
 

 
3. Після прання 
Ви почуєте звуковий сигнал чи побачите напис «End» на дисплеї. 
 
 Перед кожним пранням 
• Пральна машина розрахована на роботу при температурі 

навколишнього середовища від 0° до 40°С. При температурі 
нижче 0°С клапан подачі води та зливна система можуть бути 
пошкоджені. Перед використанням продукту перемістіть його в 
місце з належними температурними умовами та перевірте стан 
шлангу для подачі води та зливного шлангу перед 
використанням. 

• Уважно читайте етикетку та інструкцію до миючого засобу перед 
початком прання. Використовуйте підходящі миючі засоби, що 
не піняться чи піняться не надто сильно. 

 
 
 
 
 
 

    

Увімкніть Виберіть 
програму 

Виберіть режим, 
або режим за 
замовчуванням  

Почніть прання 

• Якщо обраний режим за замовчанням, то крок 3 можна 
пропустити. 

• Вигляд кнопок на малюнках зверху наведено для довідки. Воно 
може відрізнятися. 
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ЗНАЙОМСТВО 
 

 
 

 
 
 

 
 Дозатор миючого засобу 
 
 
 
 
 
 
 

Перевірте етикетку Витягніть зайві речі 
з кишень 

Зав’яжіть довгі шнурки, 
застібніть застібки 

Покладіть маленьку речі 
у спеціальний мішечок 

Виверніть речі з довгим 
ворсом навиворіт 

Розділіть речі на групи з 
різних тканин 

• Прання однієї речі може спричинити сильний дисбаланс. 
Рекомендується прати по кілька речей за раз. 

• Не періть одяг, що контактував з гасом, бензином, спиртом чи іншими 
легкозаймистими речовинами.  

Відсік для попереднього прання 
Відсік для основного миючого засобу 
Відсік для пом’якшувача 

• Миючий засіб потрібно додавати в відсік «І» після вибору режиму 
попереднього прання. 
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ЗНАЙОМСТВО 
Програма I II 

 

Програма I II 

 
Експрес 15    Дитячий 

одяг 
   

Швидке 45    Вовна    

Кольорове 20°С    Делікатне    

Джинси    Змішані 
тканини 

   

ECO 40-60    Синтетика    
Інтенсивне    Спортивний 

одяг 
   

Ополіскування 
та віджим 

   Бавовна    

Лише віджим        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Наявність миючого 
засобу опціональна 

Наявність миючого 
засобу обов’язкова 

• Перед тим, як наливати порошкові чи рідкі миючі засоби, чи інші 
добавки, до дозатора, рекомендовано попередньо розвести їх 
водою, аби запобігти закупорюванню. 

• Використовуйте лише підходящі миючі засоби для прання у 
відповідній температурі аби отримати найкращий результат з 
меншим споживанням води та електроенергії. 
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ЗНАЙОМСТВО 
 Контрольна панель

№ Опис Функція 

 Увімк/Вимк Увімкнення чи вимкнення продукту. 

 Старт/Пауза Натисніть на кнопку аби розпочати чи 
призупинити цикл прання. 

 Опції Дозволяє вибрати додаткові функції. Кнопки 
будуть підсвічуватись, коли натиснуті. 

 Програми Вибираються відповідно до типу білизни. 

 Дисплей Показує налаштування; час, що залишився; 
вибрану опцію; важливі повідомлення. Дисплей 
буде активним впродовж усього циклу прання. 

• Вигляд контрольної панелі на малюнку зверху наведено для
довідки. Вона може відрізнятися.

1

2

3

4

5

Час прання      Відстрочка    Швидкість  Помилка   Кінець 

Дверцята замкнені Додаткове полоскання 

C 

D  Попереднє прання  E   Дитячий замок 

А 
B С
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ЗНАЙОМСТВО 
 Основні функції 

Відстрочка 
Щоб налаштувати відстрочку виконайте наступні дії: 

1. Оберіть програму 
2. Натисніть кнопку «Відстрочка», аби обрати потрібний час (від 0 

до 24 годин) 
3. Натисніть кнопку «Старт/Пауза», щоб підтвердити вибір 

 
 
Аби скасувати відстрочку виконайте наступні дії: 
Затисніть кнопку «Відстрочка», поки на дисплеї не з’явиться напис 
«0H». Це потрібно зробити до старту програми. Якщо ж програма 
вже розпочалася, потрібно натиснути «Увімк/Вимк» для 
перезапуску програми. 

 
Попереднє прання 
Функція попереднього прання дозволяє 

виконати додатковий цикл прання перед основним. 
 

Додаткове полоскання 
Після вибору цієї опції пральна машина 

зробить додатковий цикл полоскання. 
 
 
 
 
 

Відстрочка 

Увімк/Вимк Виберіть програму Встановіть час Натисніть кнопку 
«Старт/Пауза» 

• У випадку виникнення перебоїв з електропостачанням під час 
роботи машини є спеціально призначений відділ пам’яті, що 
зберігає вибрану програму. Після відновлення 
електропостачання натисніть кнопку «Увімк/Вимк» і програма 
автоматично продовжить виконуватись 

Попереднє прання 

Додаткове полоскання 
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ЗНАЙОМСТВО 

o Опціонально 
 
 Додаткові функції 
 

Мій режим 
Запам’ятовує режими, що використовуються найчастіше. 

Щоб занести в пам’ять потрібний вам режим, натисніть  та 
утримуйте кнопку протягом 3 секунд. За замовчуванням це режим 
прання бавовни. 
 
 
 
 

Програма Опція 

 Відстрочка Попереднє прання Додаткове 
полоскання 

Експрес 15 o    
Швидке 45 o  o  o  
Кольорове 
20°С 

o   o  

Джинси o  o  o  
ECO 40-60 o    
Інтенсивне o    
Ополіскування 
та віджим 

o   o  

Дитячий одяг o  o  o  
Вовна o   o  
Делікатне o   o  
Змішані 
тканини 

o  o  o  

Синтетика o  o  o  
Спортивний 
одяг 

o  o  o  

Бавовна o  o  o  
Лише віджим o    
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ЗНАЙОМСТВО 
Дитячий замок 
Ця функція призначена для захисту пральної машини 
від дітей, які не мають нею користуватися. 

 

 
Швидкість 
Натисніть кнопку, щоб змінити швидкість обертання. 

Програма Швидкість за 
замовчанням 

(об/хв) 

Швидкість після 
натискання на кнопку 

(об/хв) 
 1200 1400 
Експрес 15 800 800 
Швидке 45 800 800 
Кольорове 20°С 1000 1000 
Джинси 1000 1000 
ECO 40-60 1200 1400 
Інтенсивне 800 800 
Ополіскування та віджим 1000 1000 
Дитячий одяг 800 800 
Вовна 600 600 
Делікатне 600 600 
Змішані тканини 800 800 
Синтетика 800 1200 
Спортивний одяг 800 800 
Бавовна 800 1400 
Лише віджим 1000 1000 

Увімк/Вимк Старт/Пауза Утримуйте кнопки «Температура» та 
«Швидкість» протягом 3 сек до 
звукового сигналу 

• «Дитячий замок» заблокує усі кнопки, окрім «Увімкн/Вимк». 
• Функція припиняє блокування при вимкненні електропостачання.  
• В деяких моделях функція продовжує свою роботу після 

відновлення електропостачання.  

Швидкість 
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ЗНАЙОМСТВО 

 
Температура 
Натисніть кнопку, щоб відрегулювати 

температуру. (холодна, 20°С, 30°С, 40°С, 60°С, 90°С) 
 
Вимкнення звукових сповіщень 

 
 

 
Щоб увімкнути звукові сповіщення знову затисніть кнопку на 3 сек. 
Функція буде активна до наступного перезавантаження. 

 
 
 
 
 
 

• Коли індикатор швидкості вимкнений, це означає, що швидкість 
обертання дорівнює нулю. 

Температура 

Увімк/Вимк Старт/Пауза Затисніть кнопку 
«Температура» 
на 3 сек., щоб 
вимкнути звукові 
сповіщення 

• Після вимкнення звукових сповіщень жодних звуків не буде, аж 
доки ви не ввімкнете їх знову самостійно. 
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ЗНАЙОМСТВО 
 Програми 
Є кілька стандартних програм для прання, в залежності від типу тканини. 

Назва 
програми 

Опис програми 

Експрес 15 Екстра коротка програма, призначена для прання злегка 
забруднених речей чи невеликої їх кількості 

Швидке 45 Прання кількох не дуже брудних речей 
Кольорове 
20°С 

Підходить для прання яскравих кольорових речей. Зберігає 
яскравість кольорів 

Джинси Спеціальна програма для прання джинсів 
ECO 40-60 Підходить для прання яскравих кольорових речей. Зберігає 

яскравість кольорів. Температура за замовчанням 40°С, 
можна змінити на 60°С 

Інтенсивне Задля більшої ефективності прання, час прання збільшено 
Ополіскування 
та віджим 

Додатковий цикл ополіскування та віджиму 

Дитячий одяг Призначена для прання дитячого одягу. Очищує дитячий 
одяг та краще ополіскує його, щоб захистити шкіру 
немовля 

Вовна Підходить для вовни richwool та вовни, що переться 
вручну чи в пральній машині. Особливо ніжне прання, що 
запобігає усіданню, довгі паузи між етапами прання 

Делікатне Призначена для прання делікатних тканин. Наприклад 
шовку, сатину, синтетичних волокон або змішаних тканин 

Змішані 
тканини 

Призначена для прання одягу, що складається з бавовни та 
синтетики  

Синтетика Підходить для прання таких синтетичних виробів, як 
сорочки, пальта. Якщо ви перете в’язальний текстиль, то 
кількість миючого засобу має бути зменшена для 
запобігання надлишковому утворенню бульбашок 

Спортивний 
одяг 

Призначена для прання спортивного одягу та одягу для 
активних видів діяльності 

Бавовна Для прання зносостійкого, жаростійкого текстилю, 
виготовленого з бавовни чи льону 

Лише віджим Додатковий цикл віджиму з можливістю вибору швидкості 
обертання. 

• Обирайте програму прання в залежності від типу тканини. 
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ЗНАЙОМСТВО 
 Таблиця програм для прання 
Модель: WM 6120 

Назва програми Максима
льне 
завантаже
ння, кг 

Температура, 
°С 

Час за 
замовчанням, 
год 

 6.0 За 
замовчанням 

6.0 
1200 

Експрес 15 2.0 Холодна 0:15 
Швидке 45 2.0 40 0:45 
Кольорове 20°С 3.0 20 0:45 
Джинси 6.0 60 1:45 
ECO 40-60 6.0 - 3:22 
Інтенсивне 6.0 40 3:48 
Ополіскування та віджим 6.0 - 0:20 
Дитячий одяг 6.0 60 1:43 
Вовна 2.0 40 1:07 
Делікатне 2.5 30 0:50 
Змішані тканини 6.0 40 1:20 
Синтетика 3.0 40 2:20 
Спортивний одяг 3.0 40 1:11 
Бавовна 6/0 40 2:40 
Лише віджим 6.0 - 0:12 

 
• Відповідно до EN 60456:2016 з (EU)No.1061/2010, 

Клас енергоефективності: А+++ 
Тестування проводилось в режимі: Інтенсивне на максимальній швидкості при 
температурах 60°С/40°С; 
Інше за замовчанням. Завантаження на половину для 6.0 кг: 3.0 кг 

• Відповідно до EN 60456:2016/prA2019 з (EU)2019/2014, (EU)2019/2023, 
Клас енергоефективності: Е 
Тестування проводилось в режимі: ECO 40-60. Швидкість за замовчанням. 
Температура за замовчанням. 
Завантаження на половину для 6.0 кг: 3.0 кг. 
Завантаження на четвертину для 6.0 кг: 1.5кг. 

• Параметри в цій таблиці наведені для ознайомлення. Справжні 
параметри можуть відрізнятися. 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 Чистка та догляд 

 
Чистка та догляд 
Правильний догляд за пральною машиною може значно 
подовжити термін її експлуатації. Чистіть поверхню за 
допомогою розведених неабразивних нейтральних 
миючих засобів, коли це необхідно. Якщо ви 
зіштовхнулися з надлишком води на пристрої чи її 
витоком, то негайно приберіть зайву воду за допомогою 
злегка вологої тканини. Не використовуйте гострих предметів. 

 
Очищення барабану 
Іржа, залишена всередині барабану металевими предметами, 
повинна бути негайно очищена без хлорними миючими засобами. 
Ніколи не використовуйте залізну ганчірку. 

 
Чистка ущільнювача дверей та скляного віконця 
Протирайте скляне віконце та дверний ущільнювач після кожного 
прання для видалення ворсу та плям. Накопичення ворсу може 
спричинити витік води. 
Видаляйте усі монети, ґудзики  та інші 
зайві предмети з ущільнювача після 
кожного прання. 
 
 
 

• Перед початком обслуговування відключіть пристрій від 
електромережі  

• Заборонено використовувати для чистки пральної машини 
мурашину кислоту чи її аналоги. Наприклад алкоголь, розчинники 
чи інші хімічні продукти. 

• Не періть білизну в пральній машині під час очищення барабану. 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Очищення вхідного фільтра 

 
Очищення фільтра в крані: 
1. Закрийте кран; 
2. Витягніть шланг подачі води з крану; 
3. Прочистіть фільтр; 
4. Підключіть назад шланг подачі води. 
 
Чистка фільтра в пральній машині: 
1. Відкрутіть вхідну трубу з задньої частини 

машини; 
2. Витягніть фільтр за допомогою 

плоскогубців з довгим носиком і 
встановіть його назад після очищення; 

3. Використовуйте щітку, щоб прочистити фільтр; 
4. Під’єднайте вхідну трубу.  

Очищення відсіку для миючого засобу 
1. Натисніть на стрілку, що розташована на кришці відсіку для 

пом’якшувача; 
2. Підніміть затискач, вийміть кришку пом'якшувача і промийте всі 

канали водою; 
3. Вставте відсік для пом’якшувача на місце. 

 

• Якщо ви помітили нестачу води, можливо настав час прочистити 
вхідний фільтр. 

• Фільтр можна витягнути і промити окремо. 
• Потім вставте його назад і підключіть кран. 

Витягніть відсік 
для миючого 
засобу 

Промийте відсік 
під струменем 
води 

Очистіть відсіки 
всередині зубною 
щіткою 

Вставте відсік 
назад 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Очищення фільтра зливного насосу 

 
 

• Не використовуйте алкоголь, розчинники чи інші хімічні продукти 
для очищення пральної машини. 

• Стережіться гарячої води! 
• Дайте захолонути розчину з миючим засобом. 
• Відключіть пральну машину від електромережі, аби уникнути 

електричного ураження. 
• Фільтр зливного насосу захищає пральну машину від потрапляння 

в неї ниток та інших дрібних речей. 
• Періодично чистіть фільтр зливного насосу, щоб забезпечити 

нормальне функціонування приладу. 

Відключіть пральну 
машину від 
електромережі та 
витягніть дошку-заглушку 

 

Заглушка 

 

Витягніть фільтр, як 
показано на малюнку 
та витрусіть з нього 
пил та зайві предмети 

 

Встановіть усі деталі в 
зворотному порядку 

• Переконайтесь, що кришка клапану і аварійний зливний шланг 
встановлені правильно, заглушки мають щільно прилягати до отворів. 
Інакше, можливий витік води. 

• Деякі пральні машини не мають аварійного зливного шлангу, тож крок 2 
та 3 можна пропустити. Повертайте нижню кришку до тих пір, поки вона 
не стане на місце. 

• В залежності від вибраної програми пристрою в насосі може знаходитись 
гаряча вода. Ніколи не витягуйте заглушку під час роботи приладу. 
Дочекайтесь завершення роботи пральної машини, повного злиття води. 
Впевніться в правильному встановленні заглушки. Переконайтесь, що 
вона надійно затягнута 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 Виправлення неполадок 
Якщо прилад не запускається чи припиняє роботу під час 
програми, спробуйте знайти рішення проблеми. Якщо ж не вийшло, 
то зв’яжіться з сервісним центром. 
 

Опис 
проблеми 

Можлива причина Рішення 

Пральна 
машина не 
починає 
програму 

Дверцята не закриті 
належним чином 

Перезапустіть програму після 
того, як дверцята були 
закриті належним чином. 
Впевніться, що одяг не 
застряг в дверцятах. 

Дверцята не 
відкриваються 

Система безпеки 
пральної машини їх 
заблокувала 

Відключіть продукт від 
електромережі та 
перезапустіть 

З пральної 
машини 
підтікає вода 

З’єднання між вхідною 
трубою та вихідним 
шлангом погане 

Перевірте та затягніть за 
потребою труби для подачі 
води. Прочистіть вихідний 
шланг 

Миючий засіб 
залишається у 
відсіку для 
миючого 
засобу 

Термін придатності 
миючого засобу 
закінчився чи він не 
належної якості 

Промийте і витріть відсік для 
миючого засобу 

Світловий 
індикатор чи 
дисплей не 
працюють 

Відсутнє живлення 
головної плати чи 
проблеми з кабелем 
живлення 

Перевірте наявність 
електрики в будинку та 
правильність підключення 
пристрою до електромережі 

Аномально 
високий рівень 
шуму 

 Впевніться, що 
транспортувальні болти були 
вийняті. 
Переконайтесь, що пральна 
машина стоїть на рівній та 
твердій поверхні 

 
Якщо на дисплеї пральної машини ви бачите «EXX», це означає 
що виникла помилка. Розшифрування коду помилки, причини та її 
рішення наведені в таблиці на наступній сторінці. 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Код помилки Можлива 
причина 

Рішення 

E30 Дверцята 
пральної машині 
погано 
закриті/закриті 
неправильно 

Перезапустіть програму після того, 
як дверцята були закриті належним 
чином. Впевніться, що одяг не 
застряг в дверцятах. 

E10 Проблема в 
подачі води під 
час прання 

Перевірте тиск води, можливо він 
занадто низький. Розрівняйте шланг 
подачі води. Впевніться, що фільтр 
впускного клапану не заблокований 

E21 Вода зливається 
занадто довго 

Впевніться, що зливний шланг не 
заблокований 

E12 Рівень води в 
пральній машині 
занадто високий 

Перезапустіть пральну машину 

EXX Інша Спробуйте перезапустити пральну 
машину. Якщо код помилки не 
зникає, зателефонуйте на гарячу 
лінію чи в сервісний центр  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Після ретельної перевірки запустіть прилад. Якщо проблема не 
зникла чи дисплей показує код помилки, то зв’яжіться з сервісним 
центром. 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 Технічні характеристики  
 

Характеристики Значення 
Максимальне 
завантаження білизни 

6.0кг 

Номінальна напруга 230 В 
Сила струму 10 А 
Номінальна частота 50 Гц 
Номінальна потужність 2050 Вт 
Тиск води 0.05-1 МПа 
Ступінь захисту від 
води 

IPX4 

Розміри (Д*Ш*Вмм) 595*540*825 
Вага нетто 57кг 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 Особливості продукту 
Особливості, що стосуються Закону (EU) No 1061/2010 
 

Торгова марка Interline 
Назва моделі WM 6120 
Максимальне завантаження бавовни, кг 6 

Клас енергоефективності від A+++ (найвищий клас 
енергоефективності) до D (найнижчий клас 
енергоефективності) 

A+++ 

Споживання електроенергії протягом року становить 153 кВт/рік. Ці дані 
взяті з розрахунку на 220 стандартних циклів прання стандартної бавовни 
при 60°С та 40°С при повному та частковому завантаженні та при режимі 
низького електроспоживання. Реальне споживання електроенергії може 
відрізнятися в залежності від того, як використовується пристрій. 
Енергоспоживання при пранні стандартної бавовни за 
температури 60°С при повному завантаженні 

0.76 кВт 

Енергоспоживання при пранні стандартної бавовни за 
температури 60°С при частковому завантаженні 

0.59 кВт 

Енергоспоживання при пранні стандартної бавовни за 
температури 40°С при частковому завантаженні 

0.60 кВт 

Споживання електроенергії, коли пристрій вимкнено 0.50 В 
Споживання електроенергії, коли пристрій в режимі 
очікування 

1.00 В 

Споживання води протягом року становить 9240 л/рік. Ці дані взяті з 
розрахунку на 220 стандартних циклів прання стандартної бавовни при 
60°С та 40°С при повному та частковому завантаженні. Реальне споживання 
води може відрізнятися в залежності від того, як використовується 
пристрій. 
Клас ефективності віджиму від G (найменш 
ефективний) до A (найбільш ефективний) 

B 

Максимальна швидкість обертання 1200 об/хв 
Вологість білизни після прання 53% 
«Інтенсивне 60°С» та «Інтенсивне 40°С» є стандартними програмами для 
прання. Інформація зображена на етикетці та у розділі особливостей 
стосується саме цих режимів. Вони гарно підходять для прання середньо 
забрудненої бавовни, комбінуючи високу енергоефективність та низьку 
витрату води. 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Тривалість програми при пранні стандартної бавовни 
за температури 60°С при повному завантаженні 

270 хв 

Тривалість програми при пранні стандартної бавовни 
за температури 60°С при завантаженні на половину 

260 хв 

Тривалість програми при пранні стандартної бавовни 
за температури 40°С при завантаженні на половину 

260 хв 

Максимальна тривалість роботи в режимі очікування - 
Рівні акустичного забруднення під час етапу прання 57 дБ 
Рівні акустичного забруднення під час віджиму 75 дБ 
Вбудована пральна машина Так 

 
Торгова марка Interline 
Адреса 
постачальника 

Вул. Ямська 72, м. Київ, Україна 

Назва моделі WM 6120 
Загальні параметри продукту: 
Параметр Значення Параметр Значення 

Максимальне 
завантаження (а) 6.0 Розміри 

Висота 83 
Довжина 60 
Ширина 54 

Індекс 
енергоефективності
(а) 

91.0 
Клас 
енергоефективності 
(а) 

Е 

Індекс 
ефективності 
прання, (а) 

1.04 
Ефективність 
полоскання (а) 5.0 

Споживання енергії 
в кВт/цикл для 
програми ECO 40-
60. Реальне 
споживання може 
відрізнятися. 0.737 

Споживання води 
в л/цикл для 
програми ECO 40-
60. Реальне 
споживання може 
відрізнятися в 
залежності від 
того, як прилад 
використовується 
та від жорсткості 
води. 

43 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Максимальна 
температура одягу 
під час прання (а), °С 

Повне 
завантаження 41 Відносна 

вологість 
текстилю (а), % 

Повне 
завантаження 62 

1/2 37 1/2 62 
1/4 23 1/4 62 

Швидкість 
обертання (а), об/хв 

Повне 
завантаження 1200 

Клас ефективності 
віджиму (а) B 1/2 1200 

1/4 1200 

Тривалість 
програми (а), г:хв 

Повне 
завантаження 

3:18 

Тип Вбудована 1/2 2:36 

1/4 2:36 

Рівні акустичного 
забруднення під час 
віджиму (а), дБ 76 

Клас рівня 
акустичного 
забруднення під 
час віджиму (а) 

B 

Енергоспоживання 
вимненої пральної 
машини (а), В 

0.50 
Енергоспоживання в 
режимі очікування, 
В 

1.00 

Енергоспоживання 
при відкладеному 
старті, В 

4.00 
Мережевий режим 
очікування н/д 

Гарантійний термін 24 місяці 
Цей продукт здатний виділяти іони срібла під час прання Ні 
Додаткова інформація: 
Посилання на веб-сайт https://interline.ua/ 

(а) дані наведено для програми ECO 46-60 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 Встановлення в якості вбудованої одиниці 
 
Матеріали для монтажу 

Інструменти 
 
 
 
 
 
 
Покрокова інструкція зі встановлення 

Попереднє уявлення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

для розмітки 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Підготовка та збирання дверей 
 

 
Зробіть відмітки на дверцятах 
 

Зафіксуйте папір для розмітки на дверцятах 
 

Папір для 
розмітки 

1 

Папір для 
розмітки 

Папір для 
розмітки 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
Просвердліть отвори на дверцятах 
 

 
Встановіть петлі та розпірки 

 
Встановіть контр магніти 
 
 
 
 

4 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
Встановлення дверцят 

 
 
  

• Встановлюючи прилад на кухні, переконайтеся, що шланги 
розміщені в одному з двох заглиблень на тильній стороні приладу. 
Це допоможе запобігти перегину чи затисненню шлангів. 
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