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Installation

! This instruction manual should be kept in a 
safe place for future reference. If the washing 
machine is sold, transferred or moved, make 
sure that the instruction manual remains with 
the machine so that the new owner is able to 
familiarise himself/herself with its operation 
and features.

! Read these instructions carefully: they con-
tain vital information relating to the safe instal-
lation and operation of the appliance.

Unpacking and levelling
Unpacking

1. Remove the washing machine from its 
packaging.
2. Make sure that the washing machine has 
not been damaged during the transportation 
process. If it has been damaged, contact the 
retailer and do not proceed any further with 
the installation process.

3. Remove the 4 pro-
tective screws (used 
during transportation) 
and the rubber wa-
sher with the cor-
responding spacer, 
located on the rear 
part of the appliance 
(see figure).

4. Close off the holes using the plastic plugs 
provided.
5. Keep all the parts in a safe place: you will 
need them again if the washing machine ne-
eds to be moved to another location.

! Packaging materials should not be used as 
toys for children.

Levelling

1. Install the washing 
machine on a flat 
sturdy floor, without 
resting it up against 
walls, furniture cabi-
nets or anything else.

2. If the floor is not 
perfectly level, com-
pensate for any une-

venness by tightening or loosening the adju-
stable front feet (see figure); the angle of incli-
nation, measured in relation to the worktop, 
must not exceed 2°.
Levelling the machine correctly will provide 
it with stability, help to avoid vibrations and 
excessive noise and prevent it from shifting 
while it is operating. If it is placed on carpet or 
a rug, adjust the feet in such a way as to allow 
a sufficient ventilation space underneath the 
washing machine.

Connecting the electricity and 
water supplies
Connecting the water inlet hose

1. Connect the inlet 
hose by screwing it to 
a cold water tap using 
a 3/4 gas threaded 
connection (see figu-
re).
Before performing the 
connection, allow the 
water to run freely until 
it is perfectly clear.

2. Connect the inlet 
hose to the washing 
machine by screwing 
it onto the correspon-
ding water inlet of the 
appliance, which is 
situated on the top 
right-hand side of the 
rear part of the ap-
pliance (see figure).

3. Make sure that the hose is not folded over 
or bent.

! The water pressure at the tap must fall within 
the range of values indicated in the Technical 
data table (see next page).

! If the inlet hose is not long enough, contact a 
specialised shop or an authorised technician.

! Never use second-hand hoses.

! Use the ones supplied with the machine.
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Connecting the drain hose

Connect the drain 
hose, without bending 
it, to a drain duct or 
a wall drain situated 
between 65 and 100 
cm from the floor;

alternatively, placed 
it over the edge of a 
basin, sink or tub, fa-
stening the duct sup-
plied to the tap (see 
figure). The free end 
of the hose should 
not be underwater.

! We advise against the use of hose extensions; 
if it is absolutely necessary, the extension must 
have the same diameter as the original hose 
and must not exceed 150 cm in length.

Electrical connections

Before plugging the appliance into the electri-
city socket, make sure that: 
•	 the	socket	is	earthed	and	complies	with	all	
applicable laws;

•	 the	socket	is	able	to	withstand	the	maxi-
mum power load of the appliance as indicated 
in the Technical data table (see opposite);

•	 the	power	supply	voltage	falls	within	the	va-
lues indicated in the Technical data table (see 
opposite);

•	 the	socket	is	compatible	with	the	plug	of	the	
washing machine. If this is not the case, repla-
ce the socket or the plug.

! The washing machine must not be installed 
outdoors, even in covered areas. It is extreme-
ly dangerous to leave the appliance exposed 
to rain, storms and other weather conditions.

! When the washing machine has been instal-
led, the electricity socket must remain within 
easy reach. 

65 - 100 cm

! Do not use extension cords or multiple so-
ckets.
! The cable should not be bent or compressed.
! The power supply cable must only be repla-
ced by authorised technicians.

Warning! The company shall not be held re-
sponsible in the event that these standards are 
not observed.

The first wash cycle
Once the appliance has been installed, and 
before you use it for the first time, run a wash 
cycle with detergent and no laundry, using 
wash cycle auto clean (see “Cleaning the wa-
shing machine”).

Technical data

Model RPD 927 D

Dimensions
width 59.5 cm
height 85 cm
depth 60,5 cm

Capacity from 1 to 9 kg 

Electrical 
connections

please refer to the technical 
data plate fixed to the ma-
chine

Water con-
nections

maximum pressure  
1 MPa (10 bar)
minimum pressure  
0.05 MPa (0.5 bar)
drum capacity 62 litres

Spin speed up to 1200 rotations per 
minute

Test wash 
cycles in 
accordance 
with re-
gulations  
1061/2010 
1015/2010

Eco Cotton 60°C 60°/40° :
programme 3 and Eco fun-
ction enabled. 
Eco Cotton 40°C 60°/40° :
programme 3, Eco function 
enabled and lower the tem-
perature down to 40°C.

This appliance conforms to 
the following EC Directives:
- 2004/108/EC (Electroma-
gnetic Compatibility)
- 2006/95/EC (Low Voltage)
- 2012/19/EU (WEEE)
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The washing machine is fitted with a self-clea-
ning pump which does not require any mainte-
nance. Sometimes, small items (such as coins 
or buttons) may fall into the pre-chamber which 
protects the pump, situated in its bottom part.
 
!  Make sure the wash cycle has finished and 
unplug the appliance.

To access the pre-chamber:

1. using a screwdri-
ver, remove the cover 
panel on the lower 
front part of the wa-
shing machine (see 
figure);

2. unscrew the lid 
by rotating it anti-
clockwise (see figu-
re): a little water may 
trickle out. This is 
perfectly normal;

3. clean the inside thoroughly;
4. screw the lid back on;
5. reposition the panel, making sure the hooks 
are securely in place before you push it onto 
the appliance.

Checking the water inlet hose

Check the inlet hose at least once a year. If 
there are any cracks, it should be replaced 
immediately: during the wash cycles, water 
pressure is very strong and a cracked hose 
could easily split open.
! Never use second-hand hoses.

Care and maintenance 

Cutting off the water and electri-
city supplies

•	Turn	off	the	water	tap	after	every	wash	cycle.	
This will limit wear on the hydraulic system in-
side the washing machine and help to prevent 
leaks.

•	Unplug	the	washing	machine	when	cleaning	
it and during all maintenance work.

Cleaning the washing machine

•		The	outer	parts	and	rubber	components	
of the appliance can be cleaned using a soft 
cloth soaked in lukewarm soapy water. Do not 
use solvents or abrasives. 
•		The	washing	machine	has	a	auto	clean	pro-
gramme for its internal parts that must be run 
with no load in the drum.
To help the wash cycle you may want to use 
either the detergent (i.e. a quantity 10% the 
quantity specified for lightly-soiled garments) 
or special additives to clean the washing 
machine. We recommend running a cleaning 
programme every 40 wash cycles.
To activate the programme, press the  but-
ton for 5 seconds then press START/PAUSE 
to start the programme, which will last roughly 
70 minutes.  

Cleaning the detergent dispenser 
drawer

Remove the dispen-
ser by raising it and 
pulling it out (see 
figure).
Wash it under running 
water; this operation 
should be repeated 
frequently.

Caring for the door and drum of 
your appliance

•	Always	leave	the	porthole	door	ajar	in	order	
to prevent unpleasant odours from forming.

1

2
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Precautions and tips

! This washing machine was designed and constructed in 
accordance with international safety regulations. The fol-
lowing information is provided for safety reasons and must 
therefore be read carefully.

General safety
•	This	appliance	was	designed	for	domestic	use	only.
•	This appliance can be used by children aged 

from 8 years and above and persons with 
reduced physical, sensory or mental capabi-
lities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruc-
tion concerning use of the appliance in a 
safe way and understand the hazards invol-
ved. Children shall not play with the applian-
ce. Cleaning and user maintenance shall not 
be made by children without supervision.

•	Do	not	touch	the	machine	when	barefoot	or	with	wet	or	
damp hands or feet.

•	Do	not	pull	on	the	power	supply	cable	when	unplugging	
the appliance from the electricity socket. Hold the plug 
and pull. 

•	Do	not	open	the	detergent	dispenser	drawer	while	the	
machine is in operation.

•	Do	not	touch	the	drained	water	as	it	may	reach	extreme-
ly high temperatures. 

•	Never	force	the	porthole	door.	This	could	damage	the	safety	
lock mechanism designed to prevent accidental opening.

•	 If	the	appliance	breaks	down,	do	not	under	any	circum-
stances access the internal mechanisms in an attempt 
to repair it yourself.

•	Always	keep	children	well	away	from	the	appliance	while	
it is operating.

•	The	door	can	become	quite	hot	during	the	wash	cycle.
•	 If	the	appliance	has	to	be	moved,	work	in	a	group	of	two	

or three people and handle it with the utmost care. Never 
try to do this alone, because the appliance is very heavy.

•	Before	loading	laundry	into	the	washing	machine,	make	
sure the drum is empty.

Disposal
•	Disposing	of	the	packaging	materials:	observe	local	regu-

lations so that the packaging may be re-used.
•	The	European	Directive	2012/19/EU	on	Waste	Electrical	

and Electronic Equipment, requires that old household 
electrical appliances must not be disposed of in the normal 
unsorted municipal waste stream. Old appliances must be 
collected separately in order to optimise the recovery and 
recycling of the materials they contain and reduce the im-
pact on human health and the environment. The crossed 
out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of 
your obligation, that when you dispose of the appliance it 
must be separately collected. Consumers should contact 
their local authority or retailer for information concerning the 
correct disposal of their old appliance.

Opening the porthole door manually
In the event that it is not possible to open the porthole 
door due to a powercut, and if you wish to remove the 
laundry, proceed as follows:

1. remove the plug from the 
electrical socket.
2. make sure the water level 
inside the machine is lower 
than the door opening; if it 
is not, remove excess water 
using the drain hose, collec-
ting it in a bucket as indicated 
in the figure.

3. using a screwdriver, remo-
ve the cover panel on the lo-
wer front part of the washing 
machine (see figure).

4. pull outwards using the tab as indicated in the figure, 
until the plastic tie-rod is freed from its stop position; pull 
downwards and open the door at the same time.

5. reposition the panel, making sure the hooks are securely 
in place before you push it onto the appliance.

20
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Detergent dispenser drawer: used to dispense 
detergents and washing additives (see “Detergents and 
laundry”).

Programme Key: the Programme Key inside the deter-
gent dispenser shows all the available programmes toge-
ther with a graphical guide on how to use the individual 
dispenser compartments.

ON/OFF button : press this briefly to switch the ma-
chine on or off. The START/PAUSE indicator light, which 
flashes slowly in a green colour shows that the machine is 
switched on. To switch off the washing machine during the 
wash cycle, press and hold the button for approximately 3 
seconds; if the button is pressed briefly or accidentally the 
machine will not switch off. If the machine is switched off 
during a wash cycle, this wash cycle will be cancelled.

WASH CYCLE SELECTOR KNOB: used to set the 
desired wash cycle (see “Table of programmes and wash 
cycles”).

FUNCTION buttons: press the button to select the 
desired function. The corresponding indicator light on the 
display will switch on.

AUTO CLEAN button: press to clean the machine’s inter-
nal parts (see “Cleaning the washing machine”).

DIRECT INJECTION button: press to select the DIRECT 
INJECTION option. 

MULTI RINSE button  : press to select the desired 
rinse type. 

SPIN button : press to reduce or completely exclude 
the spin cycle - the value is indicated on the display.

TEMPERATURE button : press to decrease the tempe-
rature: the value will be shown on the display.

KEY LOCK button : to activate the control panel 
lock, press and hold the button for approximately 2 
seconds. When the display visualises “KEY LOCK ON” the 

control panel is locked (apart from the ON/OFF button). 
This means it is possible to prevent wash cycles from 
being modified accidentally, especially where there are 
children in the home. To deactivate the control panel lock, 
press and hold the button for approximately 2 seconds.

DELAY TIMER button : press to set a delayed start 
time for the selected wash cycle. The delay time will be 
shown on the display.

START/PAUSE button with indicator light: when the gre-
en indicator light flashes slowly, press the button to start a 
wash cycle. Once the cycle has started the indicator light 
will remain lit in a fixed manner. To pause the wash cycle, 
press the button again; the indicator light will flash in an 
orange colour. If the symbol is not illuminated, the door 
may be opened. To start the wash cycle from the point at 
which it was interrupted, press the button again.

Standby mode
This washing machine, in compliance with new energy sa-
ving regulations, is fitted with an automatic standby system 
which is enabled after about 30 minutes if no activity is 
detected. Press the ON-OFF button briefly and wait for the 
machine to start up again.

Antimicrobial seal
The seal around the porthole door is made from a special 
mixture ensuring antimicrobial protection, thus reducing 
bacterial  proliferation up to 99.99%.
The seal contains zinc pyrithione, a biocidal substance 
which reduces the proliferation of harmful microbes (*) 
such as batteries and mould prone to causing stains, 
unpleasant odours and product deterioration.

(*) According to tests performed by the University of Perugia, 
Italy on: Staphylococcus aureus, Escherichia coll, Pseudomonas 
aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium digitatum.
In rare cases an allergic reaction may be caused by prolonged contact between 
seal and skin.

Description of the washing machine

Control panel

TEMPERATURE 
button

Detergent dispenser drawer

FUNCTION 
buttonsON/OFF 

button

SPIN 
button

START/PAUSE 
button with indicator light

KEY LOCK 
button

DELAY  
TIMER  
button

MULTI  
RINSE 
button

DISPLAY

AUTO 
CLEAN

button

DIRECT 
INJECTION
button

Programme  
Key

WASH 
CYCLE 

SELECTOR 
KNOB
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The display is useful when programming the machine and provides a great deal of information.

The following will appear in area A: the icon and selected washing programme, the washing phases and time remaining to 
the end of the wash cycle.

Area B will include the two intensity levels relative to the DIRECT INJECTION option.

The indicator lights relative to the available functions appear in area C.

Area D will have the time remaining to the start of the selected programme if the DELAY TIMER function was set.

String E shows the maximum spin speed value (this depends on the selected wash cycle); if the programme does not inclu-
de the spin cycle, the dimly lit “--” symbol will appear in the area.

Area F will visualise the temperature value selectable on the basis of the set programme; if the temperature of the program-
me cannot be set, the area will show the symbol “--” dimly lit.

Door locked symbol 
If the symbol is lit, this indicates that the washing machine door is blocked to prevent it from being opened accidentally. To 
prevent any damage from occurring, wait for the symbol to switch itself off before opening the appliance door.   
N.B.:  if the DELAY TIMER function has been activated, the door cannot be opened; pauses the machine by pressing the 
START/PAUSE button if you wish to open it.

! The first time the machine is switched on, you will be asked to select the language and the display will automatically show 
the language selection menu.
To select the desired language press the X and Y buttons; to confirm the selection press the Z button.
To change the language switch off the machine and press buttons G, H, I simultaneously until an alarm is heard: the 
language-selection menu will be displayed again.

! To change the display luminosity, which by default is set to the highest value, switch the machine off then simultaneously 
press buttons G, L and M until the buzzer sounds. Press buttons X and Y to choose the desired level of luminosity then 
confirm by pressing button Z.

! During the wash cycle or when the DELAY TIMER function has been enabled, if the user does not interact with the display 
for 1 minute the “SCREEN SAVER” activates. To return to the previous window, simply press any button.

Display

HG

YX Z

I

L M

A

B

CC

D

E

C

F
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Running a wash cycle

1. SWITCH THE MACHINE ON. Press the On/Off 
button ; the text HOTPOINT will appear on the display 
and the START/PAUSE indicator light will flash slowly in 
a green colour.

2. LOAD THE LAUNDRY. Open the porthole door. 
Load the laundry, making sure you do not exceed 
the maximum load value indicated in the table of 
programmes on the following page.

3. MEASURE OUT THE DETERGENT. Open the 
detergent dispenser drawer and pour the detergent into 
the relevant compartments as described in “Detergents 
and laundry”.

4. CLOSE THE DOOR.

5. SELECT THE WASH CYCLE. Use the WASH CYCLE 
SELECTOR knob to select the desired wash cycle; the 
name of the wash cycle will appear on the display. A 
temperature and spin speed is set for each wash cycle; 
these may be adjusted. The duration of the cycle will 
appear on the display.

6. CUSTOMISE THE WASH CYCLE. Use the relevant 
buttons:

 Modifying the temperature and/or spin speed. 
The machine automatically selects the maximum 
temperature and spin speed set for the selected wash 
cycle; these values cannot therefore be increased. 
The temperature can be decreased by pressing the  
button, until the cold wash (the display will visualise the 
“--” symbol) setting is reached. The spin speed may be 
progressively reduced by pressing the  button, until 
it is completely excluded (the display will visualise the 
“--” symbol). If these buttons are pressed again, the 
maximum values are restored. 
! Exception: if the 2 programme is selected, the 
temperature can be increased up to a value of 40°C. 
! Exception: if the 3 programme is selected, the 
temperature can be increased up to a value of 90°C.

 ! Exception: if the 4 programme is selected, the 
temperature can be increased up to a value of 60°C..
Setting a delayed start.
To set a delayed start for the selected programme, 
press the corresponding button repeatedly until the 
required delay period has been reached. To remove the 
delayed start function press the button until the text  
“-- h” appears on the display.
Set the rinse type.
Option  makes it possible to select the desired 
rinse type for sensitive skin. Press the button once for 
the “Extra +1” level, which makes it possible to select 
an additional rinse after the standard cycle rinse and 
remove all traces of detergent. Press the button again 
for the “Extra +2” level, which makes it possible to 
select two additional rinses to the standard cycle rinses; 
it is recommended for very sensitive skin. When the 
button is pressed for the third time, the “Extra +3” level 
is set, thus allowing the selection of 3  rinses in addition 
to the standard cycle’s rinses. The option - started with 
cycles at a temperature of 40°C - makes it possible to 
remove major allergens such as pollen, cat and dog 
hair. With cycles at a temperature higher than 40° a very 

good level of antiallergic protection is achieved. Press 
the button again to go back to the “Normal rinse” rinse 
type. If the current adjustment can be neither set nor 
changed, the display will show “No Selection” or “No 
Change”. 

Modifying the cycle settings.
•	 Press	the	button	to	enable	the	function;	the relevant 

indicator light on the display will light up.
•	 Press	the	button	again	to	disable	the	function;	the 

relevant indicator light on the display will switch off.
! If the selected function is incompatible with the set 
programme, the relevant indicator light will appear dimly 
lit; in addition, the incompatibility will be signalled by a 
buzzer (3 beeps) and the wording “No Selection” will 
appear on the display.
! If the selected function is incompatible with another 
previously set function, the wording “No Selection” 
will appear on the display and the function will not be 
enabled.
! The functions may affect the recommended load value 
and/or the duration of the cycle.

7. START THE PROGRAMME. Press the START/
PAUSE button. The corresponding indicator light will 
become green, remaining lit in a fixed manner, and the 
door will be locked (the DOOR LOCKED symbol will 
be on). During the wash cycle, the name of the phase in 
progress will appear on the display. To change a wash 
cycle while it is in progress, pause the washing machine 
using the START/PAUSE button (the START/PAUSE 
indicator light will flash slowly in an orange colour); 
then select the desired cycle and press the START/
PAUSE button again. To open the door while a cycle 
is in progress, press the START/PAUSE button; if the 
DOOR LOCKED symbol is switched off the door 
may be opened. Press the START/PAUSE button again 
to restart the wash cycle from the point at which it was 
interrupted.

8. THE END OF THE WASH CYCLE. This will be 
indicated by the text “CYCLE END” on the display; 
when the DOOR LOCKED symbol switches off 
the door may be opened. Open the door, unload the 
laundry and switch off the machine.

! If you wish to cancel a cycle which has already begun, 
press and hold the  button. The cycle will be stopped 
and the machine will switch off.

Direct Injection
The washing machine is equipped with the innovative 
technology «Direct Injection» which pre-mixes water and 
detergent, thus immediately activating the detergent’s 
cleaning principles. This active emulsion is directly 
introduced into the drum of the washing machine and 
penetrates the fibres with more efficacy in cleaning 
even heavily soiled garments at low temperatures, fully 
preserving colours and fabrics.
The mode «Power» ensures the best cleaning performance 
and the mode «EcoEnergy» allows more energy saving.
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Wash cycles and functions

Table of wash cycles

Wash functions
! If the selected function is incompatible with the set program-
me, the relevant indicator light will appear dimly lit; in addition, 
the incompatibility will be signalled by a buzzer (3 beeps) and 
the wording “No Selection” will appear on the display.
! If the selected function is incompatible with another pre-
viously set function, the wording “No Selection” will appear 
on the display and the function will not be enabled.

 Time Saver
If you select this option, the wash cycle duration will be redu-
ced by up to 50%, depending on the selected cycle, thereby 
guaranteeing simultaneous water and energy saving. Use this 
cycle for lightly soiled garments.

 Colour Care
Setting cycle 6 and selecting this function allows for choosing 
among 3 different programmes specially designed for optimal-
ly preserving colour intensity and the brilliance of whites:
Colours: used to wash light coloured clothes. This program-
me is designed to maintain bright colours over time.
Darks: this programme is designed to maintain dark colours 
over time. We recommend using a liquid detergent for best 
results, preferably when washing dark-coloured garments.
Whites: this programme is designed to maintain the brightness of 
white clothes over time. Use powder detergent for best results.
60°/40°  Eco
Pressing this button together with programme 3 allows for 
running standard programmes at 60°C and 40°C.

1) Test wash cycle in compliance with regulations 1061/2010: set programme 3 and enable the Eco function 60°/40° .
This cycle is designed for cotton loads with a normal soil level and is the most efficient in terms of both electricity and water consumption; it should be used for garments 
which can be washed at 60°C . The actual washing temperature may differ from the indicated value. 
2) Test wash cycle in compliance with regulations 1061/2010: set programme 3, enable the Eco function 60°/40° and lower the temperature down to 40°C.
This cycle is designed for cotton loads with a normal soil level and is the most efficient in terms of both electricity and water consumption; it should be used for garments 
which can be washed at 40°C . The actual washing temperature may differ from the indicated value. 
For all Test Institutes: 
3) Long wash cycle for cottons: set programme 3 at temperature 40°C and press the DIRECT INJECTION button under “Power” mode. 
4) Long wash cycle for synthetics: set wash cycle 4 with a temperature of 40°C.

* If you select programme  and exclude the spin cycle, the machine will drain only. 

The length of cycle shown on the display or in this booklet is an estimation only and is calculated assuming standard working conditions. The actual duration can vary accor-
ding to factors such as water temperature and pressure, the amount of detergent used, the amount and type of load inserted, load balancing and any wash options selected.

** The duration of the wash cycle can be checked on the display.
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        DAILY CLEAN

1 Anti-Stain Power 20°C 20° 1200   9 - - - **

2 Anti-Stain Turbo 45’ 20°
(Max. 40°C) 1200   4,5 - - - **

3 Cotton: lightly soiled resistant and delicate colours. 40°
(Max. 90°C) 1200   9 - - - **

3 Eco Cotton 60°C 60°/40°  (1): heavily soiled whites and resistant colours. 60° 1200   9 53 0,70 56,5 330’

3 Eco Cotton 40°C 60°/40°  (2): lightly soiled resistant and delicate colours. 40° 1200   9 53 0,70 88 330’

3 Eco Cotton 40°C (3): lightly soiled resistant and delicate colours. 40° 1200   9 53 0,89 88 205’

4 Synthetics (4): lightly soiled resistant colours. 40°
(Max. 60°C) 1000   4,5 46 0,65 62 100’

5 Fast 30’: to refresh lightly soiled garments quickly (not suitable for wool, silk 
and clothes which require washing by hand). 30° 800   3,5 71 0,19 47 30’

        SPECIALS

6 Colour Care (default) => Colours 40° 1200   5 - - - **

7 Ultra Delicates 30° --   1 - - - **

8 Wool: for wool, cashmere, etc. 40° 800   2 - - - **

9 Shirts 40° 600   2 - - - **

10 Baby 40° 1000   5 - - - **

        EXTRA

11 Anti-Allergy 60° 1200   5 - - - **

12 Bed & Bath 7 Days: for bedlinen and towels. 60° 1200   9 - - - **

13 Silk & Curtains: for garments in silk and viscose, lingerie. 30° --   2 - - - **

14 Duvets: for down-stuffed garments. 30° 1000   3,5 - - - **

        Partial Programmes

Rinse - 1200 -  9 - - - **

Spin + Pump out - 1200 - - 9 - - - **

Pump out only  * - -- - - 9 - - - **
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Detergent dispenser drawer
Good washing results also depend on the correct dose of 
detergent: adding too much detergent will not necessarily 
result in a more efficient wash, and may in fact cause a 
build up on the inside of your appliance and contribute to 
environmental pollution.
! Use powder detergent for white cotton garments, for 
pre-washing, and for washing at temperatures over 60°C. 
! Follow the instructions given on the detergent packaging.
! Do not use hand washing detergents because these 
create too much foam.

Open the detergent di-
spenser drawer and pour 
in the detergent or washing 
additive, as follows.
! Do not pour detergent into 
the middle compartment (*).

compartment 1: Deter-
gent for the wash cycle 
(powder or liquid)
If liquid detergent is used, 

it is recommended that the removable plastic partition A 
(supplied) be used for proper dosage. If powder detergent 
is used, place the partition into slot B.
compartment 2: Additives (fabric softeners, etc.)
The fabric softener should not overflow the grid.

Preparing the laundry
•	Divide	the	laundry	according	to:
 - the type of fabric/the symbol on the label
 - the colours: separate coloured garments from whites.
•	Empty	all	garment	pockets	and	check	the	buttons.
•	Do	not	exceed	the	listed	values,	which	refer	to	the	

weight of the laundry when dry: see “Table of wash 
cycles”.

How much does your laundry weigh?
 1 sheet 400-500 g
 1 pillow case 150-200 g
 1 tablecloth 400-500 g
 1 bathrobe 900-1200 g
 1 towel 150-250 g

Special wash cycles
Anti-Stain Power 20°C: this programme ensures ma-
ximum stain removal capacity with no need for pre-treat-
ment at low temperatures, preserving fabrics and colours. 
Anti-Stain Turbo 45’: this cycle ensures excellent stain 
removal capacity even at 20°C in just 45 minutes. The tem-
perature of this cycle can be increased up to 40°C. 
Ultra Delicates: use programme 7 to wash very delicate 
garments having strasses or sequins. 
We recommend turning the garments inside out before 
washing and placing small items into the special bag for 
washing delicates. Use liquid detergent on delicate gar-
ments for best results.
Wool - Woolmark Apparel Care - Green:
the wool wash cycle of this machine has been approved 
by The Woolmark Company for the washing of wool gar-
ments labelled as “hand wash” provided that the products 
are washed according to the instructions on the garment 

label and those issued by the manufacturer of this washing 
machine (M1127) 

Shirts: use the special 9 wash cycle to wash shirts in 
different fabrics and colours to guarantee they receive the 
best possible care.
Baby: use the special wash cycle 10 to remove the 
remove the soiling typically caused by babies, while 
removing all traces of detergent from nappies in order to 
prevent the delicate skin of babies from suffering allergic 
reactions. The cycle has been designed to reduce the 
amount of bacteria by using a greater quantity of water 
and optimising the effect of special disinfecting additives 
added to the detergent.
Anti-Allergy: use programme 11 to remove major aller-
gens such as pollen, mites, cat’s and dog’s hair.
Bed & Bath 7 days: use programme 12 to wash bed 
linen and towels in one single cycle: it optimises softener 
performance and helps you save time and energy. We 
recommend the use of powder detergent
Silk: use special wash cycle 13 to wash all silk garments. 
We recommend the use of special detergent which has 
been designed to wash delicate clothes.
Curtains: fold curtains and place them in a pillow case 
or mesh bag. Use wash cycle 13.
Duvets: to wash double or single duvets (the weight of 
which should not exceed 3,5 kg), cushions or clothes 
padded with goose down such as puffa jackets, use the 
special 14 wash cycle. We recommend that duvets are 
placed in the drum with their edges folded inwards (see 
figure) and that no more than ¾ of the total volume of 
the drum is used. To achieve the best results, we recom-
mend that a liquid detergent is used and placed inside 
the detergent dispenser drawer.

Load balancing system
Before every spin cycle, to avoid excessive vibrations  and 
to distribute the load in a uniform manner, the drum rotates 
continuously at a speed which is slightly greater than the 
washing rotation speed. If, after several attempts, the load 
is not balanced correctly, the machine spins at a reduced 
spin speed. If the load is excessively unbalanced, the 
washing machine performs the distribution process instead 
of spinning. To encourage improved load distribution and 
balance, we recommend small and large garments are 
mixed in the load.

Detergents and laundry
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Troubleshooting

Your washing machine could fail to work. Before contacting the Technical Assistance Centre (see “Assistance”), make sure 
that the problem cannot be solved easily using the following list. 

Problem:

The washing machine does not 
switch on.

The wash cycle does not start.

The washing machine does not 
take in water (the text “NO WATER, 
Turn tap on” appears on the di-
splay).

The washing machine continuously 
takes in and  
drains water.

The washing machine does not 
drain or spin.

The washing machine vibrates a lot 
during the spin cycle.

The washing machine leaks.

The machine is locked and the display 
flashes, indicating an error code (e.g. 
F-01, F-..).

There is too much foam.

Possible causes / Solutions:

•	The	appliance	is	not	plugged	into	the	socket	fully,	or	is	not	making	contact.
•	There	is	no	power	in	the	house.

•	The	washing	machine	door	is	not	closed	properly.
•	The	ON/OFF	button	has	not	been	pressed.
•	The	START/PAUSE	button	has	not	been	pressed.
•	The	water	tap	has	not	been	opened.
•	A	delayed	start	has	been	set.

•	The	water	inlet	hose	is	not	connected	to	the	tap.
•	The	hose	is	bent.
•	The	water	tap	has	not	been	opened.
•	There	is	no	water	supply	in	the	house.
•	The	pressure	is	too	low.
•	The	START/PAUSE	button	has	not	been	pressed.

•	The	drain	hose	is	not	fitted	at	a	height	between	65	and	100	cm	from	the	floor	
(see “Installation”).

•	The	free	end	of	the	hose	is	under	water	(see “Installation”).
•	The	wall	drainage	system	is	not	fitted	with	a	breather	pipe.
If the problem persists even after these checks, turn off the water tap, switch 
the appliance off and contact the Assistance Service. If the dwelling is on one of 
the upper floors of a building, there may be problems relating to water drainage, 
causing the washing machine to fill with water and drain continuously. Special 
anti-draining valves are available in shops and help to avoid this inconvenience.

•	The	wash	cycle	does	not	include	draining:	some	wash	cycles	require	the	drain	
phase to be started manually (see “Wash cycles and functions”).

•	The	drain	hose	is	bent	(see “Installation”).
•	The	drainage	duct	is	clogged.

•	The	drum	was	not	unlocked	correctly	during	installation	(see “Installation”).
•	The	washing	machine	is	not	level	(see “Installation”).
•	The	washing	machine	is	trapped	between	cabinets	and	walls	(see “Installation”).

•	The	water	inlet	hose	is	not	screwed	on	properly	(see “Installation”).
•	The	detergent	dispenser	drawer	is	blocked	(for	cleaning	instructions,	see “Care 

and maintenance”).
•	The	drain	hose	is	not	fixed	properly	(see “Installation”).

•	Switch	off	the	machine	and	unplug	it,	wait	for	approximately	1	minute	and	then	
switch it back on again.

 If the problem persists, contact the Technical Assistance Service.

•	The	detergent	is	not	suitable	for	machine	washing	(it	should	display	the	text	
“for washing machines” or “hand and machine wash”, or the like).

•	Too	much	detergent	was	used.
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Before calling for Assistance:
•	Check whether you can solve the problem alone (see “Troubleshooting”);
•	Restart	the	programme	to	check	whether	the	problem	has	been	solved;
•	 If	this	is	not	the	case,	contact	an	authorised	Technical	Assistance	Centre	using	the	telephone	number	provided	on	the	

guarantee certificate.

! Always request the assistance of authorised technicians.

Have the following information to hand:
•	 the	type	of	problem;
•	 the	appliance	model	(Mod.);
•	 the	serial	number	(S/N).
This information can be found on the data plate applied to the rear of the washing machine, and can also be found on the 
front of the appliance by opening the door.

Service
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Встановлення

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

Підключення води й електроенергії
Пiд’єднання труби для подачі води

1. Підключити 
живлячий 
трубопровід, 
прикрутивши його 
до крану холодної 
води за допомогою 
штуцеру з газовою 
різьбою 3/4 (див. 
малюнок). 
Перед 

пiдключенням спустiть воду, доки вона не 
стане прозорою.

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

3. Зверніть увагу, щоб труба не мала 
згинів та утисків.

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

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

! Не користуйтеся трубами, якi були вже у 
вживаннi.

! Використовуйте труби з комплекту 
постачання.

! Зберігайте дану брошуру, щоб мати 
нагоду звернутися до неї у будь-який 
момент. У раз продажу, передачі іншій 
особі або переїзду переконайтеся в 
тому, що інструкція перебуває разом із 
пральною машиною й новий власник може 
ознайомитися з її принципами роботи й 
відповідними запобіжними заходами.
! Уважно вивчіть інструкцію: в ній міститься 
важлива інформація щодо встановлення,  
використання та безпеки.

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

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

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

Вирiвнювання

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

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

вiдносно робочої поверхнi не повинен 
перевищувати 2°.
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Пiд’єднання шлангу злива води

Пiд’єднайте зливний 
шланг, не згинаючи 
його, до каналізації 
або до зливного 
отвору у стіні на 
висоті від 65 до 100 
см від підлоги. 

Або покладіть 
його на край 
вмивальника або 
ванни; прив’язавши 
направляючу 
з комплекту 
постачання докрана 
(див.малюнок). Не 
залишайте вільний 
кінець зливного 
шланга зануреним 

у воду.

! Використання подовжувача шланга 
не рекомендоване. При використаннi 
подовжувача шланга (якщо це дiйсно є 
необхiдним), переконайтеся у тому, що він 
має той самий діаметр та його довжина не 
перевищує 150 см.

Електричні підключення

Перш нiж увiмкнути вилку в електричну 
розетку, переконайтеся в тому, що: 
• розетка має заземлення у відповідності 

до встановлених норм;
• розетка розрахована на максимальне 

навантаження у межах потужності 
машини, зазначене у таблиці Технічних 
даних (див. малюнок поруч);

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

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

! Машину не можна встановлювати поза 
приміщенням, навіть в захищених мiсцях, 
тому що дуже небезпечно піддавати її 
впливу дощу і грози.
!  Коли машину вже встановлено, 
забезпечте вільний доступ до електричної 
розетки. 

65 - 100 cm

! Не використовуйте подовжувачі й 
трійники.
! Шнур не повинен мати згинів або утисків.
! Замiна шнура живлення має 
виконуватися тiльки вповноваженими 
фахiвцями.
Увага! Підприємство знімає з себе 
відповідальність у разi недотримання 
вказаних правил.

Перший цикл прання
Пiсля встановлення, перш нiж розпочати 
використання машини, виконайте цикл 
прання з пральним засобом, але не 
завантажуючи бiлизну, встановивши 
програму «Самоочищення» (див. 
“Очищення пральної машини”).

Технiчнi данi
Модель RPD 927 D

Розмiри
ширина 59,5 см
висота 85 см
глибина 60,5 см

Кiлькiсть 
бiлизни вiд 1 до 9 кг

Електричні 
підключення

див. шильдік з технiчними 
даними на машинi

Водопровднi 
пiдключення

максимальний тиск  
1 мПа (10 бар)
мiнiмальний тиск  
0,05 мПа (0,5 бар)
об’єм баку  – 62 лiтри

Швидкiсть 
центрифуги

до 1200 обертiв на 
хвилину

Програми 
контролю 
згiдно з 
нормою 
1061/2010
1015/2010

Ехо бавовна 60°C 60°/40° :
програма 3, функція 
енергозбереження Ехо 
активована.  
Ехо бавовна 40°C 60°/40° :
програма 3, функція 
енергозбереження Ехо 
активована, знизьте 
температуру до 40°C.
Цей прилад вiдповiдає 
таким європейським 
директивам:
- 2004/108/CE 
(Електромагнітна 
сумiснiсть)
- 2012/19/EU (WEEE)
- 2006/95/CE (Низька напруга)
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Пральну машину обладнано насосом з 
автоматичною чисткою, який не вимагає 
технічного обслуговування. Може трапитися 
так, що малі предмети (монети, ґудзики) 
потраплять до форкамери, що захищає 
насос, розташований у її нижній частині.
 
! Переконайтеся у тому, що цикл прання 
закінчено, і витягніть штепсель з розетки.

Щоб потрапити до форкамери:

1. зніміть 
декоративну панель 
на лицевому боці 
пральної машини за 
допомогою викрутки 
(див.  малюнок);

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

3. акуратно очистіть внутрішню частину;
4. накрутіть кришку;
5. встановіть панель на місце, пересвідчіться 
у тому, що крюки були вставлені у спеціальні 
петлі, пiсля чого притиснiть її до машини.

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

! Не користуйтеся шлангами, якi були вже 
у вживаннi.

Відключення води й електричного 
живлення
• Закривайте водопровідний кран після 

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

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

Очищення пральної машини
•  Зовнішня частина і гумові деталі можуть 
бути вимиті тканиною, змоченою у теплій 
воді й милі. Не використовуйте розчинники 
або абразиви.
•  Пральна машина оснащена програмою 
«Самоочищення» внутрішніх частин, яку 
слід запускати без будь-яких речей 
всередині барабану.
Пральний засіб (його кількість має складати 
10% від рекомендованої для злегка 
забруднених речей) або спеціальні засоби 
для очищення пральної машини можна 
використовувати як допоміжні у программі 
прання. Рекомендується виконувати 
програму очищення через кожні 40 циклів 
прання.
Для активації програми утримуйте кнопку 

 натисненою протягом 5 секунд, після 
чого натисніть кнопку START/PAUSE, в 
результаті чого розпочнеться програма 
тривалістю приблизно 70 хвилин. 

Чистка касети для миючих засобів
В и й м i т ь  к а с ет у, 
п i д н я в ш и  ї ї  т а 
витягнувши назовнi 
(див. малюнок).
П р о м и й т е  п і д 
проточною водою; 
ц я  п р о ц е д у р а 
має проводитися 
регулярно.

Догляд за люком та барабаном
• Завжди залишайте відкритими дверцята люку, 

тоді не утворюватимуться неприємні запахи.

Технічне обслуговування та 
догляд 

1

2
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Ручне відкривання дверцят люку
У випадку, якщо неможливо відкрити дверцята люку 
із-за відсутності електроенергії і ви хотіли б розвісити 
речі, треба діяти таким чином:

1. витягніть штепсель з 
електричної розетки.
2. перевірте, щоб рівень 
води усередині машини 
був нижчим за рівень 
отвору люку; якщо це не 
так, злийте надлишок 
води через зливний шланг, 
збираючи її у відрі, як 
показано на малюнку.

3. зніміть декоративну 
панель на лицевому 
боці пральної машини за 
допомогою викрутки (див. 
малюнок).

4. За допомогою вказаного на малюнку язичка тягнiть 
пластмасову тягу з упору назовнi, аж доки її не буде 
звiльнено; потiм протягнiть її донизу, одночасно 
вiдкриваючи дверцята.

5. встановіть панель на місце, пересвідчіться у тому, 
що крюки були вставлені у спеціальні петлі, пiсля чого 
притиснiть її до машини.

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

Загальна безпека
• Дане обладнання було розроблене виключно для 

побутового використання.
• Після використання машини обов’язково відключайте 

її від мережі живлення змінюго струмута лерекривайте 
кран водогону. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Слiдкуйте, щоб дiти не наближалися до працюючої 
машини.

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

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

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

Утилізація
• Утилізація пакувального матеріалу: додержуйтесь 

місцевих норм, так як пакування може бути використане 
повторно.

• Європейська директива 2012/19/EU з відходів від 
електричної й електронної апаратури передбачає, що 
побутові електроприлади не можуть перероблятися 
у звичайному порядку для твердих міських відходів. 

Зняті з експлуатації побутові прилади мають бути 
зібрані окремо для оптимізації ступеню відновлення 
й рециклювання матеріалів, що входять до їхнього 
складу, і з метою усунення потенційної шкоди 
для здоров’я та навколишнього середовища. 
Символ закресленої  корзини, зображений на 
всіх виробах, нагадує про необхідність окремої 
утилізації. Для подальшої інформації про правильне 
зняття з експлуатації   побутових електроприладів, 
їхні власники  можутьз вернутися у відповідну 
муницiпальну службу або до продавця приладу.
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Касета з миючим засобом: для завантаження миючих 
засобiв та присадок (див. “Миючi засоби та бiлизна”).
Панель: всередині лотку для пральних засобів 
розташована панель, на якій представлені всі можливі 
програми, а також графічно зображений спосіб 
використання окремих відділів лотку.
Кнопка ON/OFF : швидко натисніть і відпустіть кнопку 
для увiмкнення або вимикання машини. Iндикаторна 
лампа START/PAUSE блимає зеленим свiтлом з 
повільними інтервалами, вказуючи на те, що машину 
ввiмкнено. Для вимикання пральної машини під час 
прання необхідно утримувати кнопку натиснутою 
приблизно більш ніж 3 сек.;  короткочасне або випадкове 
натискання не дозволить вимкнути машину. Вимикання 
машини під час циклу прання вiдмiнює це прання.
РУЧКА ПРОГРАМ: для задання бажаної програми 
(див. “Таблиця програм”).
Кнопки ФУНКЦIЯ: для вибору бажаної функції 
натиснiтьна кнопку. На дисплеї запалиться спалахує 
вiдповiдна iндикаторна лампа.
Кнопка САМООЧИЩЕННЯ: натисність для 
здійснення очищення внутрішніх частин машини 
(див. “Очищення пральної машини”).
Кнопка DIRECT INJECTION: натисніть для того, щоб 
вибрати опцію DIRECT INJECTION.
Кнопка МУЛЬТИ ПОЛОСКАННЯ : натиснути для 
вибору бажаного типу ополіскування.
Кнопка ВIДЖИМУ : натискання викликає 
зменшення або виключення режиму вiджиму взагалi; 
значення вiдображається на дисплеї.
Кнопка ТЕМПЕРАТУРА : натискання викликає 
зменшення температури: значення вiдображається на 
дисплеї.
Кнопка БЛОКУВАННЯ КНОПОК : щоб активувати 
блокування панелі управління натиснiть та утримуйте 
кнопку впродовж 2 секунд. Відображення на дисплеї 

надпису “KEY LOCK ON” (БЛОКУВАННЯ КНОПОК 
АКТИВОВАНЕ) означає, що панель керування заблокована 
(за винятком кнопки ON/OFF). У цей спосіб перешкоджають 
випадковій зміні програм, передусім, якщо у домі є діти. Для 
вiдключення блокування панелi управління натиснiть та 
утримуйте кнопку впродовж 2 секунд.
Кнопка ВIДСТРОЧЕНИЙ ПУСК : натиснiть для 
того, що б задати режим вiдстроченого пуску обраної 
програми. Вiдстрочення вiдображатиметься на дисплеї.
Кнопка з індикаторною лампою START/PAUSE: коли 
зелена індикаторна лампа блимає з повільними 
інтервалами, натисніть на кнопку для запуску прання. 
Якщо цикл розпочався, індикаторна лампа горить 
постійно. Щоб увійти в режим паузи під час прання, знову 
натисніть на кнопку; індикаторна лампа почне горіти 
померанцевим кольором. Якщо позначка не свiтиться, 
ви можете вiдкрити люк. Щоб продовжити прання з місця, 
де воно було перерване, знову натисніть на кнопку.
Режим очiкування
Вiдповiдно до норм, пов’язаних з заощадження енергiї, 
цю пральну машину оснащено системою автовимкнення 
(stand by), яка активується через 30 секунд вiдсутностi 
роботи  з боку машини. Швидко натиснiть кнопку ON/OFF 
та зачекайте вiдновлення роботи машини.
Антимікробна прокладка
Прокладка люку виконана із спеціальної суміші, 
здатної забезпечити протимікробний захист, 
зменшуючи ріст бактерій аж до 99,99 %.
Прокладка люку містить пірітіон цинку, що є 
біоцидною речовиною, яка зменшує ріст шкідливих 
мікробів (*), таких як бактерії та пліснява, що можуть 
привезти до утворення плям, неприємного запаху та 
погіршення якості одягу.
(*) За результатами випробувань, проведених в 
Університеті м. Перуджа, щодо: Staphylococcus aureus, 
Escherichia coll, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, 
Aspergillus niger, Penicillium digitatum.
В рідких випадках довготривалий контакт з прокладкою може спричинити 
алергічну реакцію шкіри.

Опис пральної машини

Кнопка з індикаторною 
лампою 
START/PAUSE

Панель керування

Кнопка  
ТЕМПЕРАТУРА

Кнопка  
ВIДЖИМУ

Кнопки 
ФУНКЦIЯ

Касета з миючим засобом

Кнопка 
ON/OFF

Кнопка  
БЛОКУВАННЯ 
КНОПОК

Дисплей

Кнопка  
ВIДСТРОЧЕНИЙ 
ПУСК

Кнопка
САМО- 

ОЧИЩЕННЯ

Кнопка
МУЛЬТИ 

ПОЛОСКАННЯ

Панель

Кнопка
DIRECT  
INJECTION

РУЧКА 
ПРОГРАМ
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Дисплей

Дисплей є зручним для програмування машини; вiн надає рiзноманiтну iнформацiю.

В зоні A висвічується іконка та вибрана програма прання, фази та час, що залишився до закінчення циклу прання.

В зоні B висвічуються два рівня інтенсивності, що відповідають функції DIRECT INJECTION.

В зоні C знаходяться світлоіндикатори, що відповідають наявним функціям.

В зоні D висвічується час до запуску вибраної програми, у випадку якщо був встановлений ВIДСТРОЧЕНИЙ ПУСК.

В рядку E вiдображається максимальне значення швидкостi вiджиму, який машина виконує згiдно з встановленою 
програмою; Якщо програма не передбачає активації центрифуги, на панелі відображається тьмяним світлом 
символ “--”.

В зоні F з’являється значення температури, яку можливо завдати у відповідності до обраної програми; якщо 
програма не передбачає встановлення температури, на панелі відображається тьмяним світлом символ “--”.

Позначка Люк заблоковано  
Увiмкнена позначка вказує на те, що люк заблоковано, щоб запобiгти його  випадковому вiдкриттю. З метою 
запобiгання ушкоджень, перш нiж вiдкрити люк, переконайтеся  вдоскональтеся, що позначка не горить.  
Увага: при активованiй функцiї ВIДСТРОЧЕНИЙ ПУСК забороняється вiдкривати люк, для вiдкриття люку 
встановiть машину в режим паузи, натиснувшни на кнопку START/PAUSE.

! При першому ввiмкненнi з’являється запит щодо вибору мови, дисплей автоматично ввiйде в меню вибору мови.
Для вибору бажаної мови натиснiть на кнопки X та Y, щоб пiдтвердити зроблений вибiр, натиснiть на кнопку Z.
Для зміни однієї мови на іншу вимкніть прилад, натисніть одночасно на кнопки G, H, I і зачекайте на звукову 
сигналізацію, яка сповіщає про появу меню для вибору мови.

! У випадку, якщо Ви забажаєте змінити інтенсивність освітлення дисплею, яка за умовчанням встановлена на 
самому високому рівні, вимкніть машину, одночасно натисніть кнопки G, L, M до звукового сигналу. Натисність 
кнопки X та Y для вибору бажаного рівня яскравості, для підтвердження натисніть кнопку Z.

! Якщо під час циклу прання або заданого ВIДСТРОЧЕНИЙ ПУСК з дисплеєм не виконуються ніякі дії протягом 
1 хвилини, активується функція “ЗБЕРІГАЧУ ЕКРАНУ”.  Для повернення до попереднього екрану дисплею 
достатньо натиснути будь-яку кнопку.
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Як здійснювати цикл прання

1. УВІМКНЕННЯ МАШИНИ. Натиснiтьна кнопку 
: на дисплеї з’явиться HOTPOINT; iндикаторна 
лампа START/PAUSE блиматиме зеленим свiтлом 
з повiльними iнтервалами.

2. ЗАВАНТАЖЕННЯ БІЛИЗНИ. Відкрийте дверцята 
люку. Завантажте білизну, звертаючи увагу, щоб не 
перевищити кількість білизни, зазначену в таблиці 
програм на наступній сторінці.

3. ДОДАННЯ МИЮЧОГО ЗАСОБУ. Витягніть касету 
і додайте миючий засіб у відповідні ванночки, як 
вказано в роздiлi “Миючі засоби і білизна”.

4. ЗАКРИЙТЕ ЛЮК.
5. ВИБІР ПРОГРАМИ. Вибрати за допомогою ручки 

ПРОГРАМ бажану програму; ви можете змiнювати 
пов’язанi з програмою значення температури 
та швидкостi вiджиму. На дисплеї з’явиться 
тривалiсть циклу.

6. НАЛАШТУВАННЯ ЦИКЛУ ПРАННЯ ПIД ВЛАСНI 
ПОТРЕБИ. Використайте вiдповiднi кнопки:

 Зміна температури та/або швидкостi віджиму. 
Машина автоматично вибирає максимальну 
температуру і швидкість віджиму, передбачені для 
даної програми, тому неможливо їх збільшити. 
Натискаючи на кнопку , поступово зменшують 
температуру прання аж до прання у холодній 
воді (на дисплеї висвічується символ “--”). 
Натискаючи на кнопку  поступово зменшують 
швидкість віджиму, аж до його відключення (на 
дисплеї висвічується символ “--”). Наступне 
натискання на кнопки призводить до повернення 
до максимальних значень. 
! Виключення: при виборі програми 2, температура 
може збільшитися до 40 градусів.

 ! Виключення: при виборі програми 3, температура 
може збільшитися до 90 градусів. 
! Виключення: при виборі програми 4, температура 
може збільшитися до 60 градусів.
Встановiть вiдстрочений пуск.
Для встановлення вiдстроченого пуску  обраної 
програми натискайте на вiдповiдну кнопку, доки 
не з’явиться необхiдний час вiдстрочки. Щоб 
скасувати вiдстрочений пуск натискайте на кнопку, 
доки на дисплеї не з’явиться “-- h”.
Як задати тип ополіскування.
За допомогою опції  можна вибрати тип  
ополіскування, спеціально передбачений для 
чутливої шкіри. При першому натисканні на кнопку 
задається “Extra +1” (Додаткове полоскання) 
на додаток до стандартного, щоб видалити усі 
залишки прального засобу. При другому натисканні 
на кнопку задається опція “Extra +2” (Чутлива 
шкіра),  яка дозволяє обрати два додаткових 
полоскання на додаток до стандартного; 
рекомендується для осіб з підвищеною чутливістю 
шкіри. Натисканням на кнопку тричі можна завдати 
“Extra +3” (Протиалергійне полоскання) рівень, 
який дозволяє обрати 3 додаткових ополіскування, 
окрім стандартного. Таку опцію можна активувати 
для циклів з температурою 40°, щоб видалити 
основні алергени, такі як котяча й собача шерсть, 
пилок, тому що при температурі вище 40° 
забезпечується оптимальний рівень захисту проти 
алергії Ще раз натисніть кнопку, щоб повернутися 

до “Normal Rinse” (Нормального) ополіскування. 
Якщо неможливо задати або змінити існуючі 
параметри, на дисплеї з’явиться напис “No 
Selection” (Ні Вибір) або “No Change” (Без Змін). 
 Модифiкацiя характеристик циклу.
• Натиснiть на кнопку для активацiї функцiї; На 

дисплеї спалахує відповідний світлоіндикатор.
• Натисніть знову на кнопку, щоб вiдминити 

функцiю; На дисплеї гасне відповідний 
світлоіндикатор.

! У разі якщо обрана функція не є сумісною з 
встановленою програмою, тьмяним світлом 
загориться відповідний світлоіндикатор, крім 
того, про таку несумісність попередить звукова 
сигналізація (3 сигнали), а на дисплеї з’явиться 
напис “No Selection” (Ні Вибір).
! У випадку якщо обрана функція є несумісною з 
встановленою програмою, на дисплеї з’явиться 
надпис “No Selection” (Ні Вибір), активація функції 
буде неможливою.
! Функцiї можуть змiнювати рекомендоване 
завантаження та/або тривалiсть циклу.

7. ЗАПУСК ПРОГРАМИ. Натисніть кнопку START/
PAUSE. Вiдповiдна iндикаторна лампа засвiтиться 
зеленим свiтлом, при цьому люк буде заблоковано 
(свiтитиметься позначка ЛЮК ЗАБЛОКОВАНО 

) Пiд час прання на дисплеї з’являється 
назва поточної фази. Для змiни програми пiд час 
виконання циклу виведiть машину в режим паузи, 
натиснувши на  START/PAUSE (iндикаторна 
кнопка START/PAUSE блиматиме померанцевим 
кольором з повiльними iнтервалами); виберiть 
бажаний цикл та знову натиснiть кнопку 
START/PAUSE . Щоб відкрити дверцята люку 
під час виконання циклу натисніть на кнопку 
START/PAUSE; якщо індикаторна лампа ЛЮК 
ЗАБЛОКОВАНО згасне, це означає, що люк 
можна відкрити. Знову натисніть на кнопку START/
PAUSE, щоб запустити програму з того мiсця, де її 
було перервано.

8. ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ. На це вказує надпис 
“END OF CYCLE” (КІНЕЦЬ ЦИКЛУ) на дисплеї; 
коли згасне позначка ЛЮК ЗАБЛОКОВАНО 
, люк можна вiдкрити. Відкрийте люк, витягніть 
білизну й вимкніть машину.

! Для вiдмiни вже працюючого циклу натиснiть кнопку 
, утримуючи її, й цикл буде перервано, пiсля чого 

машина вимкнеться.

Direct Injection
Пральна машина оснащена інноваційною технологією 
«Direct Injection», що здійснює попереднє змішування 
води та миючого засобу, відразу активуючи, таким 
чином, очищаючі властивості прального засобу. 
Така активна емульсія потрапляє безпосередньо 
до барабану пральної машини та більш ефективно 
проникає між волокон тканини, видаляючи найбільш 
забруднені місця навіть при низьких температурах, 
максимально зберігаючи кольори речей та не 
деформуючи тканину.
Пральні машини оснащені режимом «Power», що 
забезпечить більш високу ефективність прання, 
а також режимом «EcoEnergy», для зменшення 
споживання енергії.
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Програми та функції

Функції прання
! У разі якщо обрана функція не є сумісною з 
встановленою програмою, тьмяним світлом загориться 
відповідний світлоіндикатор, крім того, про таку 
несумісність попередить звукова сигналізація (3 сигнали), 
а на дисплеї з’явиться напис “No Selection” (Ні Вибір).
! У випадку якщо обрана функція є несумісною з 
встановленою програмою, на дисплеї з’явиться надпис “No 
Selection” (Ні Вибір), активація функції буде неможливою.

 Time Saver (Заощадження часу)
Завдяки цiєї опцiї тривалiсть програми зменшується до 
50% залежно вiд вибраного циклу, заощаджуючи воду та 
електричну енергiю. Цей цикл призначений для  не дуже 
забруднених речей. 

 Colour Care (Колір Догляд)
При установці циклу 6 та виборі цієї функції Ви маєте 

можливість вибрати одну з 3 програм, спеціально 
розроблених для максимального зберігання 
інтенсивності кольорів і сіяння речей білого кольору:
Colours (Кольорові речі): для прання світлих речей. 
Завдяки цій програмі забезпечується тривале зберігання 
насичених кольорів.
Darks (Темні речі): завдяки цій програмі забезпечується 
тривале зберігання живих темних кольорів. Кращі 
результати досягаються при використанні рідкого 
прального засобу для речей темного кольору.
Whites (Білі речі): завдяки цій програмі забезпечується 
тривале зберігання сяючого білого кольору. Кращі результати 
отримуються при використанні порошкового прального засобу.
60°/40°  Eco (Exo)
При натисканні цієї кнопки у поєднанні з програмою 
3Ви можете обрати серед стандартних циклів з 
температурою 60°C і 40°C.

Таблиця програм

Тривалість циклу, вказана на дисплеї або в керівництві, разрахована на основі стандартних умов роботи. Фактичний час може залежати від чисельних факторів, таких як температура і 
тиск подаваної води, температура у приміщенні, кількість миючого засобу, кількість і тип завантаженої білизни, зрівноваження завантаженої білизни, додаткові обрані опції.

1) Програма керування згiдно до норми 1061/2010: встановіть програму 3 та активуйте функцію енергозбереження Eco (Еxо) 60°/40° .
Цей цикл призначений для прання бавовняних речей із звичайним ступенем забруднення. Ефективність циклу підвищується завдяки комбінованому споживанню енергії та води. Він 
має використовуватися для речей, які придатні для прання при температурі 60°C. Фактична температура прання може дещо відрізнятися від заявленої.
2) Програма керування згiдно до норми 1061/2010: встановіть програму 3, активуйте функцію енергозбереження Eco (Еxо) 60°/40°  та зменшіть 
температуру до 40°C. 
Цей цикл призначений для прання бавовняних речей із звичайним ступенем забруднення. Ефективність циклу підвищується завдяки комбінованому споживанню енергії та води. Він 
має використовуватися для речей, які придатні для прання при температурі 40°C. Фактична температура прання може дещо відрізнятися від заявленої.

Для всiх Установ з проведення випробувань:
3) Програма тривалого прання речей з бавовни: встановіть програму 3 з температурою 40°C та натисніть кнопку DIRECT INJECTION в режимі “Power”. 
4) Програма тривалого прання синтетичних речей: встановити програму 4 з температурою 40°C.

* Якщо обрати програму  і виключити з роботи центрифугу (віджимання), машина виконає лише злив води.

** Тривалiсть програм вiдображується на дисплеї.
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        DAILY CLEAN
1 Програма по боротьбі з плямами Power 20°C 20° 1200   9 - - - **

2 Програма по боротьбі з плямами Turbo 45’ 20°
(Max. 40°C) 1200   4,5 - - - **

3 Бавовна: Злегка забрудненi делiкатнi бiлi та кольоровi тканини. 40°
(Max. 90°C) 1200   9 - - - **

3 Ехо Бавовна 60°C 60°/40°  (1): дуже забрудненi стiйкi бiлi та кольоровi тканини. 60° 1200   9 53 0,70 56,5 330’

3 Ехо Бавовна 40°C 60°/40°  (2): Злегка забрудненi делiкатнi бiлi та кольоровi тканини. 40° 1200   9 53 0,70 88 330’

3 Ехо Бавовна 40°C (3): Злегка забрудненi делiкатнi бiлi та кольоровi тканини. 40° 1200   9 53 0,89 88 205’

4 Синтетичнi (4): Злегка забрудненi кольоровi делiкатнi тканини. 40°
(Max. 60°C) 1000   4,5 46 0,65 62 100’

5 Mix 30’: Для швидого освiження злегка забруднених речей (не рекомендоване 
для вовняних, шовкових речей або речей для ручного прання). 30° 800   3,5 71 0,19 47 30’

        SPECIALS
6 Колір Догляд (default) => Кольорові речі 40° 1200   5 - - - **

7 Делікатне 30° --   1 - - - **

8 Вовна: для речей з вовни, кашемiру, тощо. 40° 800   2 - - - **

9 Сорочки 40° 600   2 - - - **

10 Дитина:      40° 1000   5 - - - **

        EXTRA
11 Протиалергійне прання 60° 1200   5 - - - **

12 Бiлизна “7 днiв”: для постільної білизни і банного приладдя. 60° 1200   9 - - - **

13 Шовк/Штори: Äëÿ ðå÷åé ç øîâêó, âiñêîçè, íèæíüî¿ áiëèçíè. 30° --   2 - - - **

14 Пухо-пiр`янi вироби: для пухо-пiр`яних вироб. 30° 1000   3,5 - - - **

        Частковi
Ополiскування - 1200 -  9 - - - **

Вiджим + Злив - 1200 - - 9 - - - **

Тільки Злив * - -- - - 9 - - - **
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Миючі засоби і білизна

Касета з пральним засобом
Добрий результат прання залежить також вiд 
правильного дозування прального засобу: надлишок 
прального засобу приведе до неефективного прання 
та сприятиме утворенню накипу всереденi пральної 
машини, а також забрудненню довкiлля.
! Використовуйте порошкові пральні засоби для білих 
бавовняних речей, а також для попереднього прання 
або прання при температурі вище 60°C.
! Слiдуйте вказiвкам на упаковках пральних засобiв.
! Не використовуйте засоби для ручного прання, тому 
що вони утворюють надто багато піни. 

Витягнiть касету для 
пральних засобiв та 
додайте пральнi засоби 
або засоби з догляду, як 
вказано нижче.
! Не поміщайте миючий 
засіб в центральний 
ванночка (*).

ванночка 1: Засiб для  
прання (порошковий чи 
рiдкий)

Якщо використовується рідкий пральний засіб, 
рекомендується застосовувати вимірювальний 
компонент A з комплекту постачання для правильного 
дозування. При використанні порошкового прального 
засобу вставьте цей компонент у нішу B.
ванночка 2: Засоби з догляду  
(пом’якшувач, тощо)
Пом’якшувач не має витікати з решітки. 

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

бiлизни: (див. “Таблиця програм”).
Скільки важить білизна?

1 простирадло 400-500 г
1 наволочка 150-200 г
1 скатертина 400-500 г
1 махровий халат 900-1200 г
1 рушник 150-250 г

Особливi речi
Програма по боротьбі з плямами Power 20°C: 
пропонує максимальну ефективність при видаленні 
плям, без необхідності в попередній обробці, при 
низьких температурах, не деформуючи волокна та не 
змінюючи кольори. 
Програма по боротьбі з плямами Turbo 45’: цей цикл 
гарантує відмінну ефективність по видаленню плям вже 
при температурі 20°C лише за 45 хвилин. Температура 
для цього циклу може бути збільшена до 40°C. 
Делікатне: використовуйте програму 7 для прання 
дуже делікатних речей, наприклад, зі стразами або 
іншими оздобленнями.
Перш ніж запускати прання, рекомендується 
вивернути речі навиворіт і вкласти дрібні речі в 
спеціальний мішечок для прання делікатних речей. 
Кращі результати досягаються при використанні 
рідкого прального засобу для делікатних речей.
Вовна - Woolmark Apparel Care - Green: 
Цикл прання “Вовна” у цій пральній машині 

протестований і підтверджений компанією Woolmark 
для прання вовняних виробів, класифікованих для 
ручного прання, за умови дотримання інструкцій 
на етикетці виробу та вказівок від виробника цієї 
пральної машини. (M1127) 

Сорочки: для забезпечення  максимального догляду 
використовуйте спецiальну програму 9 для прання 
сорочок з рiзноманiтних тканин та рiзних кольорiв.
Дитина: Програма 10 може видалити типовi 
забруднення, зробленi дiтями, видаляючи миючий 
засiб з речей, щоб запобiгти алергiї на дитячiй 
тендiтнiй шкiрi. Цикл розраховано для зменшення 
бактерiологiчного потенцiалу, за допомогою бiльшої 
кiлькостi води та оптимiзуючи ефект спецiальних 
гiгiєнiзуючих присадок у миючому засобi
Протиалергійне прання: використовуйте програму 
11 для видалення основних алергенів, таких як пилок, 
кліщі, котяча і собача шерсть. 
Бiлизна “7 днiв”: ця пральна машина дозволяє 
випрати білизну з усього дому за один єдиний 
цикл 12, що оптимізує використання пом’якшувача 
й заощаджує час і енергію. Рекомендується 
використання миючих засобів у порошку.
Шовк: використовуйте спеціальну програму 13 для 
прання шовкових речей. Рекомендується використання 
спеціального миючого засобу для делікатних виробів.
Штори: рекомендується скласти та помiстити у 
мішечок, що входить до комплекту постачання. 
Використайте програму 13.
Пухо-пiр‘янi вироби: для прання виробів із 
наповненням гусячим пухом, таких як “подвіині” и 
одинарні ковдри (які не перевищують за вагою 3,5 
кг), подушки, куртки,  використовуите спеціальну 
програму 14. Такі вироби рекомендується завантажити 
у барабан у згорнутому вигляді з краями, загорнутими 
досередини (див. малюнок), при цьому не перевищуите 
¾ об’єму самого барабану. Для оптимального прання 
рекомендується використовувати рідкий миючий засіб, 
який необхідно налити у касету для миючих засобів.

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

12
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*
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Несправності та засоби 
їх усунення
Може трапитися так, що пральна машина не буде працювати. До того як зателефонувати у Сервiсний центр (див. 
“Допомога”), перевірте, чи не є дана несправність проблемою, що легко вирішується, звернувшись до списку нижче.

Несправності:

Пральна машина не вмикається.

Цикл прання не розпочинається.

Пральна машина не завантажує 
воду (На дисплеї з’явиться надпис 
““No water, check supply”).

Машина безперервно завантажує і 
зливає воду.

Пральна машина не зливає воду чи 
не вiджимає.

Пральна машина дуже вiбрує пiд 
час вiджиму.

Пральна машина пропускає воду.

Машину заблоковано, дисплей 
блимає та вказує код неполадки 
(напр.: F-01, F-..).

Утворюється занадто багато піни.

Можливі причини/Рішення:

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

• Погано закритий люк.
• Кнопку ON/OFF не було натиснуто.
• Кнопку START/PAUSE не було натиснуто.
• Водопровідний кран закритий.
• Якщо вiдстрочення задане на час запуску.

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

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

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

• Програма не передбачає зливання: у деяких програмах його потрібно 
вмикати вручну (див. “Програми та функції”).

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

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

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

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

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

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

 Якщо несправність не усунено, зателефонуйте у Сервiсний центр.

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

• Перевищена доза миючого засобу.
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Допомога

Перш ніж телефонувати у Сервiсний центр:
• Перевірте, чи можна самостійно вирішити проблему (див. “Несправності і засоби їх усунення”);
• Запустіть програму повторно, щоб перевірити чи усунено несправність;
• Якщо нi, зв’яжiться з авторизованим Сервiсним Центром, зателефонувавши за номером, вказаним у 

гарантiйному свiдоцтвi.

! Звертайтеся виключно до уповноважених фахівців.

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

ТОВ «Індезіт Україна»
Україна, 01001, м. Київ,
пров. Музейний, 4
www.hotpoint.eu



25

GR

Ελληνικά

Περιεχόμενα

Εγκατάσταση, 26-27
Αποσυσκευασία και οριζοντίωση
Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις
Πρώτος κύκλος πλυσίματος
Τεχνικά στοιχεία

Συντήρηση και φροντίδα, 28
Αποκλεισμός νερού και ηλεκτρικού ρεύματος
Καθαρισμός του πλυντηρίου
Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικών
Φροντίδα της πόρτας και του κάδου
Καθαρισμός της αντλίας
Έλεγχος του σωλήνα τροφοδοσίας του νερού

Προφυλάξεις και συμβουλές, 29
Γενική ασφάλεια
Διάθεση
Χειρονακτικό άνοιγμα της πόρτας

Περιγραφή του πλυντηρίου, 30-31
Πίνακας ελέγχου
Οθόνη

Πως διενεργείται ένας κύκλος πλυσίματος, 32

Προγράμματα και λειτουργίες, 33
Πίνακας των Προγραμμάτων
Λειτουργίες πλυσίματος

Απορρυπαντικά και μπουγάδα, 34
Θήκη απορρυπαντικών
Προετοιμασία της μπουγάδας
Ειδικά προγράμματα
Σύστημα ισοστάθμισης του φορτίου

Ανωμαλίες και λύσεις, 35

Υποστήριξη, 36

GR

Οδηγίες χρήσης
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

RPD 927 D



26

GR

Εγκατάσταση

Μια φροντισμένη οριζοντίωση προσδίδει 
σταθερότητα στη μηχανή και αποσοβεί 
δονήσεις, θορύβους και μετατοπίσεις κατά 
τη λειτουργία. Σε περίπτωση μοκέτας ή 
τάπητα, ρυθμίστε τα ποδαράκια έτσι ώστε να 
υφίσταται κάτω από το πλυντήριο αρκετός 
χώρος για τον αερισμό.

Υδραυλικές και ηλεκτρικές 
συνδέσεις
Σύνδεση του σωλήνα τροφοδοσίας του 
νερού

1. Συνδέστε το 
σωλήνα τροφοδοσίας 
βιδώνοντάς τον σε 
ένα κρουνό κρύου 
νερού με στόμιο 
σπειρώματος 3/4 gas  
(βλέπε εικόνα). 
Πριν τη σύνδεση, 
αφήστε να τρέξει το 
νερό μέχρι να γίνει 
διαυγές.

2. Συνδέστε το 
σωλήνα τροφοδοσίας 
στο πλυντήριο 
βιδώνοντάς τον στην 
αντίστοιχη είσοδο 
νερού, στο πίσω 
μέρος επάνω δεξιά  
(βλέπε εικόνα).

3. Προσέξτε ώστε στο σωλήνα να μην 
υπάρχουν ούτε πτυχώσεις, ούτε στενώσεις.
! Η πίεση νερού του κρουνού πρέπει να 
κυμαίνεται μεταξύ των τιμών του πίνακα 
Τεχνικά στοιχεία (βλέπε σελίδα δίπλα).
! Αν το μήκος του σωλήνα τροφοδοσίας δεν 
επαρκεί, απευθυνθείτε σε ένα ειδικευμένο 
κατάστημα ή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ 
χρησιμοποιημένους σωλήνες.
! Χρησιμοποιείτε εκείνους που σας 
παρέχονται με τη μηχανή.

! Είναι σημαντικό να διατηρήσετε το 
εγχειρίδιο αυτό για να μπορείτε να το 
συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή. Σε 
περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή 
μετακόμισης, βεβαιωθείτε ότι παραμένει μαζί 
με το πλυντήριο για να πληροφορεί τον νέο 
ιδιοκτήτη για τη λειτουργία και τις σχετικές 
προειδοποιήσεις.
!  Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: 
υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για την 
εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια.

Αποσυσκευασία και οριζοντίωση
Αποσυσκευασία
1. Αποσυσκευάστε το πλυντήριο.
2. Ελέγξτε αν το πλυντήριο έχει υποστεί 
ζημιές κατά τη μεταφορά. Αν έχει υποστεί 
ζημιές μην το συνδέετε και επικοινωνήστε με 
τον μεταπωλητή.

3. Αφαιρέστε τις 4 
βίδες προστασίας 
για τη μεταφορά και 
το λαστιχάκι με το 
σχετικό διαχωριστικό, 
που βρίσκονται στο 
πίσω μέρος (βλέπε 
εικόνα).

4. Κλείστε τις οπές με τα πλαστικά πώματα 
που σας παρέχονται.
5. Διατηρείστε και τα τρία τεμάχια: αν το 
πλυντήριο χρειαστεί να μεταφερθεί, θα 
πρέπει να ξαναμονταριστούν.

! Οι συσκευασίες δεν είναι παιχνίδια για 
μικρά παιδιά.

Ευθυγράμμιση
1. Εγκαταστήστε το πλυντήριο σε ένα 
δάπεδο επίπεδο και ανθεκτικό, χωρίς να το 
ακουμπήσετε σε τοίχους, έπιπλα ή άλλο.

2. Αν το δάπεδο 
δεν είναι απόλυτα 
οριζοντιωμένο, 
αντισταθμίστε 
τις ανωμαλίες 
βιδώνοντας ή 
ξεβιδώνοντας τα 
πρόσθια ποδαράκια 
(βλέπε εικόνα).Η 
γωνία κλίσης, 
μετρημένη στην 

επιφάνεια εργασίας, δεν πρέπει να ξεπερνάει 
τις 2°.
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Σύνδεση του σωλήνα αδειάσματος

Συνδέστε το σωλήνα 
αδειάσματος, χωρίς 
να τον διπλώσετε, 
σε μια σωλήνωση 
αδειάσματος ή σε 
μια παροχέτευση 
επιτοίχια σε ύψος 
από το έδαφος 
μεταξύ 65 και 100 
cm.

Ή στηρίξτε τον στο 
χείλος ενός νιπτήρα 
ή μιας λεκάνης, 
δένοντας τον οδηγό 
που σας παρέχεται 
στον κρουνό (βλέπε 
εικόνα). Το ελεύθερο 
άκρο του σωλήνα 
αδειάσματος δεν 
πρέπει να παραμένει 
βυθισμένο στο νερό.

! Δεν συνιστάται η χρήση προεκτάσεων 
σωλήνων. Αν απαιτείται, η προέκταση πρέπει 
να έχει την ίδια διάμετρο του αρχικού σωλήνα 
και να μην ξεπερνάει τα 150 cm.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν εισάγετε το βύσμα στην ηλεκτρική 
πρίζα, βεβαιωθείτε ότι: 
• η πρίζα διαθέτει γείωση και τηρεί τις εκ του 

νόμου προδιαγραφές.
• Η πρίζα να είναι σε θέση να υποφέρει 

το μέγιστο φορτίο ισχύος της μηχανής, 
που αναφέρεται στον πίνακα Τεχνικών 
στοιχείων (βλέπε δίπλα).

• Η τάση τροφοδοσίας να κυμαίνεται μεταξύ 
των τιμών που αναφέρονται στον πίνακα 
Τεχνικών στοιχείων (βλέπε δίπλα).

• Η πρίζα να είναι συμβατή με το βύσμα 
του πλυντηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, 
αντικαταστήστε την πρίζα.

! Το πλυντήριο δεν εγκαθίσταται σε 
ανοιχτό χώρο, ακόμη και αν ο χώρος είναι 
καλυμμένος, διότι είναι πολύ επικίνδυνο 
να το αφήνετε εκτεθειμένο σε βροχή και 
κακοκαιρία.
! Με την εγκατάσταση του πλυντηρίου, η 
πρίζα ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμη. 

65 - 100 cm

! Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και 
πολύπριζα.
! Το καλώδιο δεν πρέπει να φέρει πτυχές ή 
να είναι συμπιεσμένο.
! Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να 
αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένους 
τεχνικούς.
Προσοχή! Η επιχείρηση αποποιείται κάθε 
ευθύνης σε περίπτωση που δεν τηρούνται 
αυτοί οι κανόνες.

Πρώτος κύκλος πλυσίματος
Μετά την εγκατάσταση, πριν τη χρήση, 
διενεργήστε ένα κύκλο πλυσίματος με 
απορρυπαντικό και χωρίς ρούχα θέτοντας 
το πρόγραμμα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (βλέπε 
«Καθαρισμός του πλυντηρίου»).

Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá
ÌïíôÝëï RPD 927 D

ÄéáóôÜóåéò
ðëÜôïò cm 59,5
ýøïò cm 85
âÜèïò cm 60,5

×ùñçôéêüôçôá áðü 1 Ýùò 9 kg 

ÇëåêôñéêÝò 
óõíäÝóåéò

ÂëÝðå ôçí ðéíáêßäá 
÷áñáêôçñéóôéêþí åðß ôçò 
ìç÷áíÞò

ÓõíäÝóåéò 
íåñïý

ìÝãéóôç ðßåóç  
1 MPa (10 bar)
ÅëÜ÷éóôç ðßåóç  
0,05 MPa (0,5 bar)
÷ùñçôéêüôçôá ôïõ êÜäïõ 62 ëßôñá

Ôá÷ýôçôá 
óôõøßìáôïò ìÝ÷ñé 1200 óôñïöÝò ôï ëåðôü

Προγράμματα 
ελέγχου 
σύμφωνα με 
τις ρύθμιση
1061/2010 
και 
1015/2010

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ-ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 
60°C 60°/40° : Πρόγραμμα 3 και 
ενεργοποιημένη λειτουργία 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ-ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 
40°C 60°/40° : Πρόγραμμα 3, 
ενεργοποιημένη λειτουργία 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ, και μειώστε τη 
θερμοκρασία στους 40°C.
Ç óõóêåõÞ áõôÞ åßíáé 
óýìöùíç ìå ôéò áêüëïõèåò 
ÊïéíïôéêÝò Ïäçãßåò:
- 2004/108/CE 
(ÇëåêôñïìáãíçôéêÞ 
Óõìâáôüôçôá) 
- 2012/19/EU (WEEE)
- 2006/95/CE (×áìçëÞ ÔÜóç)
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Συντήρηση και φροντίδα 

Αποκλεισμός νερού και ηλεκτρικού 
ρεύματος
• Κλείνετε τον κρουνό του νερού μετά 

από κάθε πλύσιμο. Έτσι περιορίζεται η 
φθορά της υδραυλικής εγκατάστασης του 
πλυντηρίου και αποσοβείται ο κίνδυνος 
απωλειών.

• Να βγάζετε το βύσμα από το ρεύμα όταν 
καθαρίζετε το μηχάνημα και κατά τις 
εργασίες συντήρησης.

Καθαρισμός του πλυντηρίου
•  Το εξωτερικό μέρος και τα λαστιχένια 
μέρη μπορούν να καθαρίζονται με ένα πανί 
βρεγμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μη 
χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αποξυστικά.
•  Το πλυντήριο διαθέτει ένα πρόγραμμα 
ΑΥΤΌ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ των εσωτερικών μερών 
που πρέπει να διενεργείται χωρίς κανένα 
τύπο φορτίου στον κάδο.
Το απορρυπαντικό (σε ποσότητα ίση με 
το 10% της προτεινόμενης για ρούχα 
λίγο λερωμένα) ή πρόσθετα ειδικά για 
τον καθαρισμό του πλυντηρίου, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως ενισχυτικά 
στο πρόγραμμα πλύσης. Συνιστάται να 
διενεργείτε το πρόγραμμα καθαρισμού κάθε 
40 κύκλους πλυσίματος.
Για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα, 
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 5 
δευτερόλεπτα κι έπειτα πατήστε το πλήκτρο 
ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ. Το πρόγραμμα θα 
ξεκινήσει και θα έχει διάρκεια περίπου 70 
λεπτά. 

Καθαρισμός του συρταριού 
απορρυπαντικών

Τραβήξτε το συρτάρι 
ανασηκώνοντάς το 
και τραβώντας το 
προς τα έξω (βλέπε 
εικόνα).
Πλένετέ το κάτω από 
τρεχούμενο νερό. Ο 
καθαρισμός αυτός 
διενεργείται συχνά.

Φροντίδα της πόρτας και του κάδου
• Να αφήνετε πάντα μισόκλειστη την πόρτα 

για να μην παράγονται δυσοσμίες.

Καθαρισμός της αντλίας
Το πλυντήριο διαθέτει μια αντλία 
αυτοκαθαριζόμενη που δεν χρειάζεται 
συντήρηση. Μπορεί, όμως, να τύχει να 
πέσουν μικρά αντικείμενα (κέρματα, κουμπιά) 
στον προθάλαμο που προστατεύει την 
αντλία, που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτής.
 
! Βεβαιωθείτε ότι ο κύκλος πλυσίματος έχει 
τελειώσει και βγάλτε το βύσμα.

Για να έχετε πρόσβαση στον προθάλαμο:

1. αφαιρέστε το 
ταμπλό κάλυψης 
στο πρόσθιο πλευρό 
του πλυντηρίου με 
τη βοήθεια ενός 
κατσαβιδιού  
(βλέπε εικόνα).

2. Ξεβιδώστε το 
καπάκι στρέφοντάς 
το αριστερόστροφα  
(βλέπε εικόνα): είναι 
φυσικό να βγαίνει 
λίγο νερό.

3. καθαρίστε επιμελώς το εσωτερικό.
4. ξαναβιδώστε το καπάκι.
5. ξαναμοντάρετε το πάνελ όντας σίγουροι, 
πριν το σπρώξετε προς τη μηχανή, ότι έχετε 
εισάγει τα γαντζάκια στις αντίστοιχες εσοχές.

Έλεγχος του σωλήνα τροφοδοσίας 
του νερού
Ελέγχετε το σωλήνα τροφοδοσίας 
τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Αν 
παρουσιάζει σκασίματα και σχισμές 
αντικαθίσταται: κατά τα πλυσίματα οι ισχυρές 
πιέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
αναπάντεχα σπασίματα.

! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ 
χρησιμοποιημένους σωλήνες.

1

2
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Προφυλάξεις και 
συμβουλές
! Το πλυντήριο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με 
τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Αυτές οι προειδοποιήσεις 
παρέχονται για λόγους ασφαλείας και πρέπει να διαβάζονται 
προσεκτικά.

Γενική ασφάλεια
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα 
με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή 
νοητικές ικανότητες ή με εμπειρία και γνώσεις 
ανεπαρκείς, αν επιτηρούνται ή αν έχουν δεχτεί 
κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής με τρόπο ασφαλή και κατανοώντας 
τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει 
να παίζουν με τη συσκευή. Συντήρηση και 
καθαρισμός δεν πρέπει να διενεργούνται από 
παιδιά χωρίς επιτήρηση.

•  Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε αποκλειστικά για οικιακή 
χρήση.

• Μην αγγίζετε το μηχάνημα με γυμνά πόδια ή με τα 
χέρια ή τα πόδια βρεγμένα.

• Μην βγάζετε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα 
τραβώντας το καλώδιο, αλλά να πιάνετε την πρίζα. 

• Μην ανοίγετε το συρταράκι απορρυπαντικών ενώ το 
μηχάνημα είναι σε λειτουργία.

• Μην αγγίζετε το νερό αδειάσματος, αφού μπορεί να 
φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες. 

• Μην ζορίζετε σε καμία περίπτωση την πόρτα: θα 
μπορούσε να χαλάσει ο μηχανισμός ασφαλείας που 
προστατεύει από τυχαία ανοίγματα.

• Σε περίπτωση βλάβης, σε καμία περίπτωση να 
μην επεμβαίνετε στους εσωτερικούς μηχανισμούς 
προσπαθώντας να την επισκευάσετε.

• Να ελέγχετε πάντα τα παιδιά να μην πλησιάζουν στο 
μηχάνημα σε λειτουργία.

• Κατά το πλύσιμο η πόρτα τείνει να θερμαίνεται.
• Αν πρέπει να μετατοπιστεί, συνεργαστείτε δύο ή τρία 

άτομα με τη μέγιστη προσοχή. Ποτέ μόνοι σας γιατί το 
μηχάνημα είναι πολύ βαρύ.

• Πριν εισάγετε τη μπουγάδα ελέγξτε αν ο κάδος είναι 
άδειος.

Διάθεση
• Διάθεση του υλικού συσκευασίας: τηρείτε τους τοπικούς 

κανονισμούς, ώστε οι συσκευασίες να μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν.

• Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU για τα Απόβλητα 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, απαιτεί ότι 
οι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει 
να αποβάλονται μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα του 
δημοτικού δικτύου. Οι παλαιές συσκευές πρέπει να 
συλλεχθούν χωριστά προκειμένου να βελτιστοποιηθούν 
η αποκατάσταση και η ανακύκλωση των υλικών που 
περιέχουν και με σκοπό τη μείωση των βλαβερών 
επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
Το σύμβολο με το διεγραμμένο “δοχείο αποβλήτων” στο 
προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή σας, πως 
όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή ,πρέπει να 
συλλεχθεί χωριστά. 

Χειρονακτικό άνοιγμα της πόρτας
Στην περίπτωση αδυναμίας ανοίγματος της πόρτας εξ 
αιτίας απουσίας ηλεκτρικής ενέργειας ενώ θέλετε να 
απλώσετε την μπουγάδα, προχωρήστε ως ακολούθως:

1. βγάλτε το βύσμα από την 
ηλεκτρική πρίζα.
2. βεβαιωθείτε ότι η στάθμη 
του νερού στο εσωτερικό της 
μηχανής είναι χαμηλότερη 
σε σχέση με το άνοιγμα της 
πόρτας. Σε αντίθετη περίπτωση 
αφαιρέστε το σε περίσσεια νερό 
μέσω του σωλήνα αδειάσματος 
συλλέγοντάς το σε ένα κουβά 
όπως φαίνεται στηνεικόνα.

3. αφαιρέστε το ταμπλό 
κάλυψης στο πρόσθιο 
πλευρό του πλυντηρίου με 
τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού 
(βλέπε εικόνα).

4. χρησιμοποιώντας τη γλωσσίτσα που φαίνεται στην 
εικόνα τραβήξτε προς τα έξω μέχρι να ελευθερώσετε το 
πλαστικό από το στοπ. Τραβήξτε το ακολούθως προς τα 
κάτω και ταυτόχρονα ανοίξτε την πόρτα.

5. ξαναμοντάρετε το πάνελ όντας σίγουροι, πριν το 
σπρώξετε προς τη μηχανή, ότι έχετε εισάγει τα γαντζάκια 
στις αντίστοιχες εσοχές.

 Οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται στις τοπικές 
αρχές ή στα καταστήματα λιανικής για πληροφορίες που 
αφορούν τη σωστή διάθεση των παλαιών ηλεκτρικών 
συσκευών.
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Θήκη απορρυπαντικών: για την προσθήκη απορρυπαντικών 
και πρόσθετων (βλέπε «Απορρυπαντικά και μπουγάδα»).
Αναλόγιο : στο συρταράκι απορρυπαντικών είναι 
τοποθετημένο το αναλόγιο στο οποίο αναφέρονται όλα τα 
διαθέσιμα προγράμματα, μαζί με έναν γραφικό οδηγό για 
τον τρόπο χρήσης κάθε διαμερίσματος του συρταριού.
Κουμπί ON/OFF : πιέστε για λίγο το κουμπί για να 
ανάψετε ή να σβήσετε το πλυντήριο. Το ενδεικτικό φωτάκι 
ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ πράσινου χρώματος που αναβοσβήνει 
αργά  δείχνει ότι το πλυντήριο είναι αναμμένη. Για 
να σβήσετε το πλυντήριο κατά το πλύσιμο πρέπει να 
κρατάτε πατημένο το κουμπί πιο πολύ, περίπου 3 sec. 
Στιγμιαίο ή τυχαίο πάτημα δεν επιτρέπει το σβήσιμο του 
πλυντηρίου. Το σβήσιμο του πλυντηρίου κατά το πλύσιμο 
σε εξέλιξη ακυρώνει το ίδιο το πλύσιμο
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Για να θέσετε το 
επιθυμητό πρόγραμμα (βλέπε τον “Πίνακα προγραμμάτων”).
Κουμπι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: πιέστε το πλήκτρο για να 
επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Στην οθόνη θα 
φωτιστεί το σχετικό ενδεικτικό φωτάκι.
Κουμπι ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: πατήστε το για καθαρισμό των 
εσωτερικών τμημάτων της συσκευής (βλέπε «Καθαρισμός 
του πλυντηρίου»).
Κουμπί ΑΜΕΣΗ ΕΓΧΥΣΗ: πατήστε για να επιλέξετε τη 
δυνατότητα ΑΜΕΣΗ ΕΓΧΥΣΗ. 

Κουμπι ΠΟΛΛΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΑ : πιέστε για να 
επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο ξεβγάλματος. 
Κουμπι ΣΤΥΨΙΜΟ : πιέστε για να μειώσετε ή να 
αποκλείσετε τελείως το στύψιμο – η τιμή φαίνεται στην οθόνη.
Κουμπι ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ : Πατήστε για να μειώσετε τη 
θερμοκρασία: η τιμή εμφανίζεται στην οθόνη.
Κουμπι ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ : Για την 
ενεργοποίηση του μπλοκ του πίνακα ελέγχου, κρατήστε 
πατημένο το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα. 
Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΝΕΡΓΟ” σημαίνει ότι ο πίνακας ελέγχου 
έχει μπλοκάρει (πλην του κουμπιού ON/OFF). Με τον 
τρόπο αυτόν παρεμποδίζονται τυχαίες τροποποιήσεις 

των προγραμμάτων, κυρίως αν στο σπίτι υπάρχουν 
παιδιά. Για την απενεργοποίηση του κλειδώματος του 
πίνακα ελέγχου, κρατήστε πατημένο το κουμπί για 
περίπου 2 δευτερόλεπτα.
Κουμπι ΕΚΚΙΝ.ΜΕ ΥΣΤΕΡΗΣΗ : Πατήστε για να 
θέσετε μια εκκίνηση με υστέρηση  του προεπιλεγμένου 
προγράμματος. Η υστέρηση εμφανίζεται στην οθόνη.
Κουμπί με ενδεικτικό φωτάκι ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ: όταν το 
πράσινο ενδεικτικό φωτάκι αναβοσβήνει αργά, πατήστε 
το κουμπί για την εκκίνηση πλυσίματος. Με την εκκίνηση 
του κύκλου το ενδεικτικό φωτάκι σταθεροποιείται. Για 
να θέσετε μια παύση στο πλύσιμο, πατήστε εκ νέου 
το κουμπί. Το ενδεικτικό φωτάκι θα αναβοσβήνει 
με πορτοκαλί χρώμα. Αν το σύμβολο δεν είναι 
φωτισμένο, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Για να 
ξεκινήσει πάλι το πλύσιμο από το σημείο διακοπής, 
πατήστε εκ νέου το κουμπί.
Τρόπος stand by
Το πλυντήριο αυτό, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για 
την εξοικονόμηση ενέργειας, διαθέτει ένα σύστημα 
αυτόματου σβησίματος (stand by) που τίθεται σε 
λειτουργία εντός περίπου 30 λεπτών στην περίπτωση 
μη χρήσης. Πιέστε στιγμιαία το κουμπί ON/OFF και 
περιμένετε να ενεργοποιηθεί εκ νέου η μηχανή.
Αντιμικροβιακή επένδυση
Η επένδυση της πόρτας είναι φτιαγμένη από ένα ειδικό 
μίγμα που μπορεί να εξασφαλίζει μια αντιμικροβιακή 
προστασία, μειώνοντας τον πολλαπλασιασμό των 
βακτηριδίων μέχρι το 99,99%.
Η επένδυση της πόρτας περιέχει πυριθειόνη ψευδαργύρου, 
μια βιοκτόνο ουσία η οποία  μειώνει τον πολλαπλασιασμό 
των βλαπτικών μικροβίων (*) όπως βακτηρίδια και μούχλες, 
τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν λεκέδες, 
δυσοσμίες και φθορά του προϊόντος.
(*) Σύμφωνα με δοκιμή που διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο 
της Perugia σε: Staphylococcus aureus, Escherichia coll, 
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger, 
Penicillium digitatum.

Σε σπάνιες περιπτώσεις η παρατεταμένη επαφή με την επένδυση θα 
μπορούσε να προξενήσει μια αλλεργική αντίδραση στο δέρμα.

Περιγραφή του πλυντηρίου

Κουμπί με ενδεικτικό  
φωτάκι ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ

Πίνακας ελέγχου Κουμπι  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΚουμπί 

ON/OFF

Θήκη απορρυπαντικών

Κουμπί 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Οθόνη

Κουμπί 
ΣΤΥΨΙΜΟ

Κουμπί
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Κουμπί
ΕΚΚΙΝ.ΜΕ 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Κουμπί
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΟΥΜΠΙΩΝ

Κουμπί
ΑΜΕΣΗ 
ΕΓΧΥΣΗ

Κουμπί
ΠΟΛΛΑ 

ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΑ

Αναλόγιο 

ΕΠΙΛΟΓΈΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ
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Κουμπί με ενδεικτικό  
φωτάκι ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ

Οθόνη

Η οθόνη είναι χρήσιμη για τον προγραμματσισμό της μηχανής του πλυντηρίου και παρέχει πολλαπλές πληροφορίες.

Στην περιοχή A εμφανίζεται το εικονίδιο και το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης, τα στάδια πλύσης και ο χρόνος που 
απομένει μέχρι το τέλος του κύκλου πλύσης.

Στην περιοχή B εμφανίζονται τα δύο επίπεδα έντασης σχετικά με την επιλογή ΑΜΕΣΗ ΕΓΧΥΣΗ.

Στην περιοχή C υπάρχουν οι ενδεικτικές λυχνίες των διαθέσιμων λειτουργιών.

Στην περιοχή D εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει μέχρι την εκκίνηση του επιλεγμένου προγράμματος σε περίπτωση 
που επιλέξετε ΕΚΚΙΝ.ΜΕ ΥΣΤΕΡΗΣΗ.

Στη γραμμή E απεικονίζεται η μέγιστη τιμή της ταχύτητας στυψίματος που μπορεί να διενεργήσει το πλυντήριο με βάση 
το επιλεγμένο πρόγραμμα. Εάν το πρόγραμμα δεν προβλέπει στύψιμο, στην περιοχή εμφανίζεται το σύμβολο “--” με 
μειωμένη φωτεινότητα.

Στην περιοχή F εμφανίζεται η τιμή της θερμοκρασίας που μπορεί να επιλεγεί με βάση το καθορισμένο πρόγραμμα. Εάν 
το πρόγραμμα δεν προβλέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, στην περιοχή εμφανίζεται το σύμβολο “--” με μειωμένη 
φωτεινότητα.

Σύμβολο ασφαλισμένη Πόρτας  
Το αναμμένο σύμβολο δείχνει ότι η πόρτα είναι ασφαλισμένη για την παρεμπόδιση τυχαίων ανοιγμάτων. Για την αποφυγή 
ζημιών πρέπει να περιμένετε να σβήσει το σύμβολο πριν ανοίξετε την πόρτα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν είναι ενεργή η λειτουργία ΕΚΚΙΝ.ΜΕ ΥΣΤΕΡΗΣΗ η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει, για να την ανοίξετε 
θέστε τη μηχανή σε παύση πιέζοντας το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ.

! Στο πρώτο άναμμα θα ζητηθεί η επιλογή της γλώσσας και η οθόνη θα μπει αυτόματα στο μενού επιλογής γλώσσας.
Για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα πιέστε τα κουμπιά X και Y, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή πιέστε το κουμπί Z.
Αν θέλετε να αλλάξετε γλώσσα, σβήστε τη συσκευή, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά G, H, I μέχρι να ακούσετε ένα 
ηχητικό σήμα, θα εμφανιστεί εκ νέου το μενού επιλογής γλώσσας.

! Εάν θέλετε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης, η οποία από προεπιλογή είναι στο υψηλότερο επίπεδο, απενεργοποιήστε 
τη συσκευή και πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα G, L, M μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Πατήστε τα πλήκτρα X και Y για 
να επιλέξετε την επιθυμητή φωτεινότητα. Για επιβεβαίωση της επιλογής σας πατήστε το πλήκτρο Z.

! Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης ή όταν επιλέγετε ΕΚΚΙΝ.ΜΕ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, εάν δεν ενεργήσετε στην οθόνη για 1 λεπτό, 
ενεργοποιείται η “ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ”. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη αρκεί να πατήσετε οποιοδήποτε 
πλήκτρο.
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Πως διενεργείται ένας κύκλος 
πλυσίματος
1. ΑΝΑΨΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ. Πατήστε το κουμπί 

, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη HOTPOINT. Το 
ενδεικτικό φωτάκι ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ θα αναβοσβήνει 
αργά με πράσινο χρώμα.

2. ΦΟΡΤΩΣΗ ΡΟΥΧΩΝ. Ανοίξτε την πόρτα. Φορτώστε 
τα ρούχα, προσέχοντας να μην ξεπεράσετε την 
ποσότητα φορτίου που υποδεικνύεται στον πίνακα 
προγραμμάτων της επόμενης σελίδας.

3. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ. Βγάλτε το 
συρτάρι και χύστε το απορρυπαντικό στις αντίστοιχες 
λεκανίτσες όπως εξηγείται στο “Απορρυπαντικά και 
μπουγάδα”.

4. ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ.
5. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Επιλέξτε με 

τον επιλογέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ το επιθυμητό 
πρόγραμμα. Το όνομα του προγράμματος θα 
εμφανιστεί στην οθόνη και σε αυτό αντιστοιχίζεται 
μια θερμοκρασία και μια ταχύτητα στυψίματος 
που μπορούν να τροποποιηθούν. Στην οθόνη θα 
εμφανιστεί η διάρκεια του κύκλου.

6. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ. 
Ενεργήστε στα αντίστοιχα κουμπιά:

 Τροποποιήστε τη θερμοκρασία ή/και το στύψιμο. Η 
μηχανή επιλέγει αυτόματα τη μέγιστη θερμοκρασία 
και στύψιμο για το τεθέν πρόγραμμα και συνεπώς 
δεν μπορούν να αυξηθούν. Πατώντας το κουμπί 

 μειώνεται προοδευτικά η θερμοκρασία μέχρι το 
πλύσιμο σε κρύο νερό (Στην οθόνη εμφανίζεται το 
σύμβολο “--”). Πατώντας το κουμπί  μειώνεται 
προοδευτικά το στύψιμο μέχρι τον αποκλεισμό του 
(Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο “--”). Περαιτέρω 
πάτημα των κουμπιών επαναφέρει τις τιμές στις 
μέγιστες προβλεπόμενες. 
! Εξαίρεση: επιλέγοντας το πρόγραμμα 2 η 
θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί μέχρι 40°. 
! Εξαίρεση: επιλέγοντας το πρόγραμμα 3 η 
θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί μέχρι 90°. 
! Εξαίρεση: επιλέγοντας το πρόγραμμα 4 η 
θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί μέχρι 60°.
Θέστε μια εκκίνηση με υστέρηση.
Για να θέσετε την εκκίνηση με υστέρηση του 
προεπιλεγμένου προγράμματος, πατήστε το σχετικό 
κουμπί μέχρι να επιτευχθεί ο χρόνος της επιθυμητής 
υστέρησης. Για να απαλείψετε την εκκίνηση με 
υστέρηση πατήστε το κουμπί μέχρις ότου εμφανιστεί 
στην οθόνη η ένδειξη “-- h.
Θέστε τον τύπο ξεβγάλματος.
Η δυνατότητα  επιτρέπει την επιλογή του 
επιθυμητού τύπου ξεβγάλματος για τη μέγιστη 
φροντίδα των ευαίσθητων επιδερμίδων. Με το πρώτο 
πάτημα του κουμπιού τίθεται το επίπεδο “Έξτρα +1” 
που επιτρέπει την επιλογή ενός πρόσθετου ξεβγάλματος 
με εκείνα τα στάνταρ του κύκλου, για την απομάκρυνση 
όλων των ιχνών του απορρυπαντικού. Στο δεύτερο 
πάτημα του κουμπιού τίθεται το επίπεδο “Έξτρα 
+2” που επιτρέπει την επιλογή δύο πρόσθετων 
ξεβγαλμάτων με εκείνα τα στάνταρ του κύκλου και 
συνιστάται για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Στο 
τρίτο πάτημα του κουμπιού καταχωρείται το επίπεδο 
“Έξτρα +3” που επιτρέπει την επιλογή 3 πρόσθετων 
ξεβγαλμάτων πλέον εκείνων των στάνταρ του 
κύκλου. Η ενεργοποιημένη δυνατότητα με κύκλους 
σε θερμοκρασία 40° επιτρέπει την απομάκρυνση 
των κυριοτέρων αλλεργιογόνων όπως τρίχες γάτας 

και γύρη, με κύκλους σε θερμοκρασία μεγαλύτερη 
των 40° επιτυγχάνεται ένα εξαιρετικό επίπεδο 
αντιαλλεργικής προστασίας. Πατήστε πάλι το κουμπί 
για να επιστρέψετε στον τύπο ξεβγάλματος “Κανονικό 
Ξέβγαλμα”. Αν δεν είναι δυνατό να θέσετε ή να 
τροποποιήσετε την υπάρχουσα ρύθμιση, στην οθόνη 
θα εμφανιστεί η ένδειξη “ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ” ή “ΜΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΜΟΣ”. 
Τροποποίηση των χαρακτηριστικών του κύκλου.
• Πατήστε το κουμπί για την ενεργοποίηση της 
λειτουργίας. Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία στην οθόνη 
ανάβει.
• Πατήστε εκ νέου το κουμπί για την απενεργοποίηση 

της λειτουργίας. Η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία στην 
οθόνη σβήνει.

! Εάν η επιλεγμένη λειτουργία δεν είναι συμβατή με το 
ρυθμισμένο πρόγραμμα, η σχετική ενδεικτική λυχνία 
εμφανίζεται με μειωμένη φωτεινότητα. Επίσης, η μη 
συμβατότητα επισημαίνεται με ένα ηχητικό σήμα (3 
μπιπ) και την ένδειξη “ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ” στην οθόνη.
! Εάν η επιλεγμένη λειτουργία δεν είναι συμβατή με 
κάποια άλλη ήδη ρυθμισμένη, εμφανίζεται στην οθόνη 
η ένδειξη “ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ” και η λειτουργία δεν 
ενεργοποιείται.
! Οι λειτουργίες μπορεί να τροποποιούν το 
προτεινόμενο φορτίο ή/και τη διάρκεια του κύκλου.

7. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Πατήστε το 
κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ. Το σχετικό ενδεικτικό 
φωτάκι θα φωτιστεί πράσινο σταθερό και η πόρτα θα 
μπλοκάρει (σύμβολο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 
αναμμένο). Κατά το πλύσιμο, στην οθόνη θα εμφανιστεί 
το όνομα της σε εξέλιξη φάσης. Για να αλλάξετε ένα 
πρόγραμμα ενώ είναι σε εξέλιξη ένας κύκλος, θέστε το 
πλυντήριο σε παύση πιέζοντας το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/
ΠΑΥΣΗ (το ενδεικτικό φωτάκι ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ θα 
αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα). Κατόπιν 
επιλέξτε τον επιθυμητό κύκλο και πατήστε εκ νέου το 
κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ. Για να ανοίξετε την πόρτα 
όσο ένας κύκλος είναι σε εξέλιξη πατήστε το κουμπί 
ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ. Αν το σύμβολο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ 
ΠΟΡΤΑΣ είναι σβηστό μπορείτε να ανοίξετε την 
πόρτα. Πατήστε εκ νέου το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ 
για να ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα από το σημείο 
διακοπής.

8. ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Επισημαίνεται με 
την ένδειξη “ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ” στην οθόνη, όταν 
το σύμβολο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ σβήσει 
μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα. Ανοίξτε την πόρτα, 
αδειάστε τα ρούχα και σβήστε τη μηχανή.

! Αν επιθυμείτε αν ακυρώσετε έναν ήδη τεθέντα κύκλο, 
πατήστε επί μακρόν το κουμπί . Ο κύκλος θα διακοπεί 
και η μηχανή θα σβήσει.

ΑΜΕΣΗ ΕΓΧΥΣΗ
Το πλυντήριο διαθέτει μια καινοτόμο τεχνολογία «Direct In-
jection» η οποία προ-αναμιγνύει νερό και απορρυπαντικό 
ενεργοποιώντας άμεσα τα καθαριστικά συστατικά του 
απορρυπαντικού. Το ενεργό γαλάκτωμα αυτό εγχύεται 
κατ’ ευθείαν στον κάδο του πλυντηρίου και διεισδύει πιο 
αποτελεσματικά στις ίνες απομακρύνοντας την πλέον 
ανθεκτική βρωμιά ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες, 
προστατεύοντας τα χρώματα και τα υφάσματα. Μπορείτε 
να επιλέξετε τον τρόπο «Ισχύς» για να πετύχετε καλύτερες 
επιδόσεις καθαρισμού ή τον τρόπο «ΟικολογικήΕνέργεια» 
για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
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Προγράμματα και 
λειτουργίες
Πίνακας των Προγραμμάτων

Λειτουργίες πλυσίματος
! Εάν η επιλεγμένη λειτουργία δεν είναι συμβατή με το 
ρυθμισμένο πρόγραμμα, η σχετική ενδεικτική λυχνία 
εμφανίζεται με μειωμένη φωτεινότητα. Επίσης, η μη 
συμβατότητα επισημαίνεται με ένα ηχητικό σήμα (3 
μπιπ) και την ένδειξη “ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ” στην οθόνη.
! Εάν η επιλεγμένη λειτουργία δεν είναι συμβατή με κάποια 
άλλη ήδη ρυθμισμένη, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη 
“ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ” και η λειτουργία δεν ενεργοποιείται.

 ΕΞΟΙΚΟΝ.ΧΡΟΝΟΥ
Επιλέγοντας τη δυνατότητα αυτή μειώνεται η διάρκεια του 
προγράμματος μέχρι 50% με βάση τον επιλεγμένο κύκλο, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. 
Χρησιμοποιείτε τον κύκλο αυτόν για ρούχα όχι υπερβολικά λερωμένα.

 ΚΟΛΟΡ ΚΕΑΡ
Επιλέγοντας τον κύκλο 6 και ορίζοντας αυτήν την επιλογή, 
μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 προγράμματα ειδικά 

μελετημένα για να διατηρούν την ένταση των χρωμάτων και 
τη λάμψη των λευκών:
Χρωματιστά: για το πλύσιμο ανοιχτόχρωμων ρούχων. Το 
πρόγραμμα μελετήθηκε για τη διατήρηση  στο χρόνο της 
ζωντάνιας των χρωμάτων.
Σκουρόχρωμα: το πρόγραμμα μελετήθηκε για τη διατήρηση στο 
χρόνο των σκούρων χρωμάτων. Για καλύτερα αποτελέσματα 
συστήνεται η χρήση υγρού απορρυπαντικού, κατά προτίμηση 
για το πλύσιμο σκουρόχρωμων ρούχων.
Λευκά: το πρόγραμμα μελετήθηκε για τη διατήρηση στο χρόνο της 
λαμπρότητας του λευκού. Για καλύτερα αποτελέσματα συστήνεται 
η χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη.

60°/40°  Eco
Αν πατήσετε αυτό το πλήκτρο σε συνδυασμό με το 
πρόγραμμα 3, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τους 
τυπικούς κύκλους στους 60 °C και τους 40 °C.

Για όλα τα Test Institutes: 
3) Πρόγραμμα βαμβακερών μακρύ: Θέστε το πρόγραμμα 3 με μια θερμοκρασία 40°C και πατήστε το κουμπί ΑΜΕΣΗ ΕΓΧΥΣΗ σε τρόπο “Ισχύς”.
4) Πρόγραμμα συνθετικών μεγάλης διάρκειας: θέστε το πρόγραμμα 4 σε μια θερμοκρασία 40°C.

1) Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με την προδιαγραφή 1061/2010: Επιλέξτε το πρόγραμμα 3 και ενεργοποιήστε τη λειτουργία ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 60°/40° .
Ο κύκλος αυτός είναι κατάλληλος για τον καθαρισμό φορτίου βαμβακερών με συνηθισμένη βρωμιά και είναι ο πλέον αποτελεσματικός σε όρους κατανάλωσης 
ενέργειας και νερού, προς χρήση σε ρούχα πλενόμενα στους 60 °C. Η πραγματική θερμοκρασία πλυσίματος μπορεί να διαφέρει από την υποδεικνυόμενη.
2) Πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με την προδιαγραφή 1061/2010: Επιλέξτε το πρόγραμμα 3, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 60°/40°  και μειώστε 
τη θερμοκρασία στους 40 °C.
Ο κύκλος αυτός είναι κατάλληλος για τον καθαρισμό φορτίου βαμβακερών με συνηθισμένη βρωμιά και είναι ο πλέον αποτελεσματικός σε όρους κατανάλωσης 
ενέργειας και νερού, προς χρήση σε ρούχα πλενόμενα στους 40 °C. Η πραγματική θερμοκρασία πλυσίματος μπορεί να διαφέρει από την υποδεικνυόμενη.

Η διάρκεια του κύκλου που φαίνεται στην οθόνη ή στο εγχειρίδιο αποτελεί μια εκτίμηση υπολογισμένη με βάση τις στάνταρ συνθήκες. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να ποικίλει με βάση 
πολυάριθμους παράγοντες όπως θερμοκρασία και πίεση του εισερχόμενου νερού, θερμοκρασία περιβάλλοντος, ποσότητα απορρυπαντικού, ποσότητα και τύπος φορτίου, ισοστάθμιση του 
φορτίου, πρόσθετες επιλεγμένες δυνατότητες.

*  Επιλέγοντας το πρόγραμμα  και αποκλείοντας τη φυγοκέντρηση η συσκευή θα εκτελέσει μόνο το άδειασμα.

** Μπορείτε να ελέγξετε τη διάρκεια των προγραμμάτων πλυσίματος στην οθόνη.
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        DAILY CLEAN

1 ΑΝΘ. ΛΕΚΕΔΕΣ ΙΣΧΥΣ 20°C 20° 1200   9 - - - **

2 ΑΝΘ. ΛΕΚΕΔΕΣ ΤΟΥΡΜΠΟ 45’ 20°
(Max. 40°C) 1200   4,5 - - - **

3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ: Λευκά και χρωματιστά ανθεκτικά, πολύ λερωμένα. 40°
(Max. 90°C) 1200   9 - - - **

3 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 60°C 60°/40° (1): Λευκά και χρωματιστά ανθεκτικά, πολύ λερωμένα. 60° 1200   9 53 0,70 56,5 330’

3 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 40°C 60°/40° (2): Λευκά λίγο λερωμένα και ευαίσθητα χρώματα. 40° 1200   9 53 0,70 88 330’

3 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 40°C (3): Λευκά λίγο λερωμένα και ευαίσθητα χρώματα. 40° 1200   9 53 0,89 88 205’

4 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ (4): ×ñùµáôéóôÜ áíèåêôéêÜ, λίγο ëåñùµÝíá. 40°
(Max. 60°C) 1000   4,5 46 0,65 62 100’

5 ΓΡΗΓΟΡΟ 30’: Για το γρήγορο φρεσκάρισμα ρούχων ελαφρά λερωμένων (δεν 
ενδείκνυται για μάλλινα, μεταξωτά και ρούχα που πλένονται στο χέρι). 30° 800   3,5 71 0,19 47 30’

        SPECIALS

6 ΚΟΛΟΡ ΚΕΑΡ (default) => Χρωματιστά 40° 1200   5 - - - **

7 ΥΠΕΡ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ 30° --   1 - - - **

8 ΜΑΛΛΙΝΑ: Για μάλλινα, cachemire, κλπ. 40° 800   2 - - - **

9 ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 40° 600   2 - - - **

10 ΜΩΡΟΥΔΙΑΚΑ 40° 1000   5 - - - **

        EXTRA

11 ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓ. 60° 1200   5 - - - **

12 ΣΕΝΤΟΝ-ΠΕΤΣ. 7 ΜΕΡΕΣ.: Για ασπρόρουχα κρεβατιού και μπάνιου. 60° 1200   9 - - - **

13 ΜΕΤΑΞΩΤΑ & ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ: Ãéá µåôáîùôÜ ñïý÷á, âéóêüæç, ëéíÜ. 30° --   2 - - - **

14 ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ: Για ρούχα με εσωτερική επένδυση πούπουλων χήνας. 30° 1000   3,5 - - - **

        Åðß µÝñïõò ðñïãñÜµµáôá

ΞΕΒΓΑΛΜΑ - 1200 -  9 - - - **

ΣΤΥΨΙΜΟ + ΑΝΤΛΗΣΗ - 1200 - - 9 - - - **

Μόνο ΑΝΤΛΗΣΗ * - -- - - 9 - - - **
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Απορρυπαντικά και μπουγάδα

Θήκη απορρυπαντικών
Το καλό αποτέλεσμα του πλυσίματος εξαρτάται επίσης 
και από τη σωστή δοσολογία του απορρυπαντικού: 
υπερβάλλοντας δεν πλένουμε αποτελεσματικότερα και 
συντελούμε στη δημιουργία κρούστας στα εσωτερικά μέρη 
του πλυντηρίου και στη μόλυνση του περιβάλλοντος. 
! Να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για ρούχα 
λευκά βαμβακερά και για την πρόπλυση και για πλυσίματα 
σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60°C..
! Ακολουθήστε τις υποδείξεις που αναγράφονται στη 
συσκευασία του απορρυπαντικού.
! Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για πλύσιμο στο 
χέρι, διότι παράγουν πολύ αφρό.

Βγάλτε τη θήκη 
απορρυπαντικών και 
εισάγετε το απορρυπαντικό 
ή το πρόσθετο ως εξής.
Μην τοποθετείτε το 
απορρυπαντικό στην 
κεντρική θήκη (*).

θήκη 1: Απορρυπαντικό 
για πλύσιμο (σε σκόνη ή 
υγρό)
Σε περίπτωση χρήσης 

υγρού απορρυπαντικού, συστήνεται να χρησιμοποιείτε το 
δοσομετρητή Α που σας παρέχεται για σωστή δοσολογία.
Για τη χρησιμοποίηση του απορρυπαντικού σε σκόνη 
αποθέστε το δοσομετρητή στην κοιλότητα B.
θήκη 2: Πρόσθετα (μαλακτικό, κλπ.)
Προετοιμασία της μπουγάδας
• Χωρίστε τη μπουγάδα ανάλογα:
 - με το είδος του υφάσματος/ το σύμβολο της ετικέτας.
 - τα χρώματα: χωρίστε τα χρωματιστά ρούχα από τα λευκά.
• Εκκενώστε τις τσέπες και ελέγξτε τα κουμπιά.
• Μην ξεπερνάτε τις υποδεικνυόμενες τιμές στον 

“Πίνακας Προγραμμάτων” σε σχέση με το βάρος της 
στεγνής μπουγάδας.

 Πόσο ζυγίζει η μπουγάδα;
 1 σεντόνι 400-500 gr.
 1 μαξιλαροθήκη 150-200 gr.
 1 τραπεζομάντιλο 400-500 gr.
 1 μπουρνούζι 900-1200 gr.
 1 πετσέτα 150-250 gr.
Ειδικά προγράμματα
ΑΝΘ. ΛΕΚΕΔΕΣ ΙΣΧΥΣ 20°C: το πρόγραμμα αυτό 
προσφέρει τη μέγιστη ικανότητα απομάκρυνσης των 
λεκέδων χωρίς να χρειαστεί εκ των προτέρων πλύση, 
σε χαμηλή θερμοκρασία, διατηρώντας ανέπαφα τα 
υφάσματα και τα χρώματα. 
ΑΝΘ. ΛΕΚΕΔΕΣ ΤΟΥΡΜΠΟ 45’’: ο κύκλος αυτός 
εξασφαλίζει άριστη ικανότητα απομάκρυνσης των 
λεκέδων ήδη στους 20°C σε μόνο 45 λεπτά. Η 
θερμοκρασία για τον κύκλο αυτόν μπορεί να αυξηθεί 
μέχρι τους 40°C. 
ΥΠΕΡ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ: χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 7 
για το πλύσιμο ρούχων πολύ ευαίσθητων που φέρουν 
πρόσθετα όπως στρας ή παγέτες. 
Συνιστάται να γυρίζετε από την ανάποδη τα ρούχα πριν 
το πλύσιμο και να βάζετε τα μικρά ρούχα στο ειδικό 
σακίδιο για το πλύσιμο των ευαίσθητων ρούχων. 
Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η χρήση υγρού 
απορρυπαντικού για ευαίσθητα ρούχα. 
Μάλλινα - Woolmark Apparel Care - Green: 
Ο κύκλος πλυσίματος “Μάλλινα” αυτού του πλυντηρίου 
εγκρίθηκε από την Woolmark Company για το πλύσιμο 

μάλλινων ρούχων που ταξινομούνται ως “πλενόμενα στο χέρι”, 
αρκεί το πλύσιμο να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες της 
ετικέτας του ενδύματος και τις υποδείξεις του κατασκευαστή 
του πλυντηρίου αυτού. (M1127)  

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ: χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα 
9 για να πλύνετε πουκάμισα διαφόρων ειδών υφάσματος 
και χρώματος για τη μέγιστη φροντίδα.
ΜΩΡΟΥΔΙΑΚΑ: Πρόγραμμα ικανό να απομακρύνει 
τους λεκέδες τυπικούς των μωρών, διασφαλίζοντας 
την απομάκρυνση του απορρυπαντικού από τα 
ρούχα για την αποφυγή αλλεργιών στο ευαίσθητο 
δέρμα των μωρών. Ο κύκλος 10 μελετήθηκε για να 
μειώνει το βακτηριδιακό φορτίο χρησιμοποιώντας 
μικρότερη ποσότητα νερού και βελτιστοποιώντας την 
επίδραση των ειδικών εξυγιαντικών πρόσθετων στο 
απορρυπαντικό.
ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓ.: χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 11 για την 
απομάκρυνση των κυριότερων αλλεργιογόνων όπως 
γύρη, άκαρι, τρίχες γάτας και σκύλου. 
ΣΕΝΤΟΝ-ΠΕΤΣ. 7 ΜΕΡΕΣ: για να πλύνετε τα ασπρόρουχα 
μπάνιου και ύπνου σε ένα μοναδικό κύκλο, χρησιμοποιήστε 
το πρόγραμμα 12 που βελτιστοποιεί τη χρήση του μαλακτικού 
και επιτρέπει εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας. Συνιστάται 
η χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη.
ΜΕΤΑΞΩΤΑ: χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο πρόγραμμα 
13 για να πλύνετε όλα τα μεταξωτά ρούχα. Συνιστάται η 
χρήση ενός ειδικού απορρυπαντικού για ευαίσθητα ρούχα.
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ: διπλώστε τις μέσα σε ένα μαξιλάρι ή σε ένα 
δικτυωτό σακούλι. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα 13.
ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ: για να πλύνετε ρούχα με γέμιση από 
πούπουλα χήνας όπως παπλώματα «διπλά» ή μονά (που 
δεν υπερβαίνουν τα 3,5 kg βάρους), μαξιλάρια, μπουφάν, 
χρησιμοποιήστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα 14. Συστήνεται 
να βάζετε τα πουπουλένια στον κάδο διπλώνοντάς τις άκρες 
προς τα μέσα (βλέπε εικόνες) και να μην ξεπερνάτε τα 3/4 
του όγκου του ίδιου του κάδου. Για ένα βέλτιστο πλύσιμο 
συστήνεται να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό που θα 
το δοσολογείτε στη θήκη απορρυπαντικού.

Σύστημα ισοστάθμισης του φορτίου
Πριν από κάθε στύψιμο, για να αποφύγετε δονήσεις 
υπερβολικές και για να κατανείμετε ομοιόμορφα το 
φορτίο, ο κάδος διενεργεί περιστροφές σε μια ταχύτητα 
ελαφρά ανώτερη εκείνης του πλυσίματος. Αν στο τέλος 
των διαδοχικών προσπαθειών το φορτίο δεν έχει ακόμη 
εξισορροπηθεί σωστά η μηχανή διενεργεί το στύψιμο σε 
μια ταχύτητα χαμηλότερη της προβλεπόμενης. Παρουσία 
υπερβολικής αστάθειας, το πλυντήριο διενεργεί την κατανομή 
αντί του στυψίματος. Για να ευνοηθεί καλύτερη κατανομή 
του φορτίου και της σωστής εξισορρόπησης συνιστάται η 
ανάμιξη ρούχων μεγάλων και μικρών διαστάσεων.

12

AB

*



35

GR

Ανωμαλίες και λύσεις

Μπορεί να συμβεί το πλυντήριο να μη λειτουργεί. Πριν τηλεφωνήσετε στην Υποστήριξη (βλέπε “Υποστήριξη”), ελέγξτε αν 
δεν πρόκειται για πρόβλημα που επιλύεται εύκολα με τη βοήθεια του ακόλουθου καταλόγου.

Ανωμαλίες:
Το πλυντήριο δεν ανάβει.

Ο κύκλος πλυσίματος δεν ξεκινάει.

Το πλυντήριο δεν φορτώνει νερό 
(Στην οθόνη θα εμφανιστεί η 
ένδειξη “ΑΠΟΥΣΙΑ ΝΕΡΟΥ, Άνοιξε 
στρόφιγγα”).

Το πλυντήριο φορτώνει και αδειάζει 
νερό συνεχώς.

Το πλυντήριο δεν φορτώνει ή δεν 
στύβει.

Το πλυντήριο δονείται πολύ κατά το 
στύψιμο.

Το πλυντήριο χάνει νερό.

Η μηχανή είναι ασφαλισμένη, η οθόνη 
αναβοσβήνει και επισημαίνει έναν 
κωδικό ανωμαλίας (π.χ.: F-01, F-..).

Σχηματίζεται πολύς αφρός.

Δυνατά αίτια / Λύση:

• Το βύσμα δεν έχει εισαχθεί στην ηλεκτρική πρίζα ή τουλάχιστον όχι αρκετά για 
να κάνει επαφή.

• Στο σπίτι δεν υπάρχει ρεύμα.

• Η πόρτα δεν κλείνει καλά. 
• Το κουμπί ON/OFF δεν πατήθηκε.
• Το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ δεν πατήθηκε.
• Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.
• Τέθηκε μια καθυστέρηση στον χρόνο εκκίνησης

• Ο σωλήνας τροφοδοσίας του νερού δεν είναι συνδεδεμένος στον κρουνό.
• Ο σωλήνας είναι διπλωμένος.
• Η βρύση του νερού δεν είναι ανοιχτή.
• Στο σπίτι λείπει το νερό.
• Δεν υπάρχει αρκετή πίεση.
• Το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ δεν πατήθηκε.

• Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει εγκατασταθεί μεταξύ 65 και 100 cm από το 
έδαφος (βλέπε «Εγκατάσταση»).

• Το άκρο του σωλήνα αδειάσματος είναι βυθισμένο στο νερό (βλέπε 
“Εγκατάσταση”).

• Το επιτοίχιο άδειασμα δεν έχει απαέρωση.
Αν μετά από αυτούς τους ελέγχους το πρόβλημα δεν λύνεται, κλείστε τη βρύση 
του νερού, σβήστε το πλυντήριο και καλέστε την υποστήριξη. Αν η κατοικία 
βρίσκεται στους τελευταίους ορόφους ενός κτιρίου, μπορεί να διαπιστωθούν 
φαινόμενα σιφωνισμού, οπότε το πλυντήριο φορτώνει και αδειάζει νερό συνεχώς. 
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος διατίθενται στο εμπόριο κατάλληλες 
βαλβίδες αντι-σιφωνισμού.

• Το πρόγραμμα δεν προβλέπει το άδειασμα: με ορισμένα προγράμματα πρέπει 
να το εκκινήσετε χειρονακτικά(βλέπε “Προγράμματα και λειτουργίες”).

• Ο σωλήνας αδειάσματος είναι διπλωμένος (βλέπε «Εγκατάσταση»).
• Ο αγωγός εκκένωσης είναι βουλωμένος.

• Ο κάδος, τη στιγμή της εγκατάστασης, δεν ξεμπλόκαρε σωστά (βλέπε 
“Εγκατάσταση”).

• Το πλυντήριο δεν είναι οριζοντιωμένο (βλέπε “Εγκατάσταση”).
• Το πλυντήριο είναι πολύ στενά μεταξύ τοίχου και επίπλων (βλέπε 

“Εγκατάσταση”).

• Ο σωλήνας τροφοδοσίας του νερού δεν είναι καλά βιδωμένος (βλέπε 
“Εγκατάσταση”).

• Η θήκη των απορρυπαντικών είναι βουλωμένη (για να την καθαρίσετε βλέπε 
“Συντήρηση και φροντίδα”).

• Ο σωλήνας αδειάσματος δεν έχει στερεωθεί καλά (βλέπε «Εγκατάσταση»).

• Σβήστε τη μηχανή και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, περιμένετε περίπου  
1 λεπτό μετά ξανανάψτε τη.

 Αν η ανωμαλία επιμένει, καλέστε την Υποστήριξη.

• Το απορρυπαντικό δεν είναι ειδικό για πλυντήριο (πρέπει να υπάρχει η ένδειξη 
“για πλυντήριο”, “για πλύσιμο στο χέρι και στο πλυντήριο”, ή παρόμοια).

• Η δοσολογία υπήρξε υπερβολική.
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Υποστήριξη

Πριν επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη:
• Ελέγξτε αν η ανωμαλία μπορείτε να την αντιμετωπίσετε μόνοι σας (βλέπε “Ανωμαλίες και λύσεις”);
• Επανεκκινήστε το πρόγραμμα για να ελέγξετε αν το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε;
• Σε αρνητική περίπτωση, επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη Τεχνική Υποστήριξη στον τηλεφωνικό αριθμό που 

υπάρχει στο πιστοποιητικό εγγύησης.

! Μην καταφεύγετε ποτέ σε μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Γνωστοποιήστε:
• το είδος της ανωμαλίας;
• το μοντέλο του μηχανήματος (Mod.);
• τον αριθμό σειράς (S/N).
Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην ταμπελίτσα που υπάρχει στο πίσω μέρος του πλυντηρίου και στο πρόσθιο μέρος 
ανοίγοντας την πόρτα.
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Руководство по  
эксплуатации СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Соответствие классов энергоэффективности

Информация о классе 
энергоэффективности, 
указаная на продукте 

Класс 
энергоэффективности в 

соответствии с Российским 
законодательством

               A  A

               A+  A-10% (*)

               A++  A-20% (*)

               A+++   A-30% (*)

             A+++-10%   A-40% (*)

             A+++-20%   A-50% (*)

(*) на данное количество процентов показатели 
энергоэффективности лучше, чем у класса “А”, определенного 
нормативными документами Российской Федерации.

RPD 927 D
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Установка

! Сохраните данное руководство. Оно 
должно быть в комплекте со стиральной 
машиной в случае продажи, передачи 
оборудования или при переезде на 
новую квартиру, чтобы новый владелец 
оборудования мог ознакомиться с 
правилами его функционирования и 
обслуживания.
! Внимательно прочитайте руководство: 
в нем содержатся важные сведения по 
установке и безопасной эксплуатации 
стиральной машины.

Распаковка и выравнивание
Распаковка
1. Распакуйте стиральную машину.
2. Убедитесь, что оборудование не было 

повреждено во время транспортировки. 
При обнаружении повреждений – не 
подключайте машину – свяжитесь с 
поставщиком немедленно.

3. Удалите четыре 
транспортировочных 
винта и резиновые 
пробки с 
прокладками, 
расположенные 
в задней части 
стиральной машины 
(см. рис.).

4. Закройте отверстия прилагающимися 
пластиковыми заглушками.

5. Сохраняйте все детали: они Вам 
понадобятся  при последующей 
транспортировке стиральной машины.

! Не разрешайте детям играть с 
упаковочными материалами.
Выравнивание
1. Установите стиральную машину на 
ровном и прочном полу, так чтобы она 
не касалась стен, мебели и прочих 
предметов.

2. После установки 
машины на место 
отрегулируйте 
ее устойчивое 
положение 
путем вращения 
передних ножек 
(см. рис.). Для этого 
сначала ослабьте 
контргайку, после 
завершения 

регулировки контргайку затяните. 

После установки машины на место про-
верьте по уровню горизонтальность верх-
ней крышки корпуса, отклонение горизон-
тали должно быть не более 2°. 
Правильное выравнивание оборудования 
поможет избежать шума, вибраций и 
смещений во время работы машины.
Если стиральная машина стоит на полу, 
покрытом ковром, убедитесь, что ее 
основание возвышается над ковром. 
В противном случае вентиляция будет 
затруднена или вовсе невозможна.

Подключение к водопроводной и 
электрической сети
Подсоединение заливного шланга

1. Прикрутите 
шланг подачи к 
крану холодной 
воды с резьбовым 
отверстием 3/4 gas  
(см. схему).   
Перед 
подсоединением 
откройте 
водопроводный 
кран до тех пор, 

пока из него не потечет чистая вода.

2. Подсоедините 
заливной шланг 
к стиральной 
машине, 
навинтив его на 
водоприемник, 
расположенный 
в задней верхней 
части справа (см. 
рис.).

3. Убедитесь, что шланг не перекручен и 
не пережат.
!  Давление воды должно быть в  пределах 

значений, указанных в таблице 
Технических характеристик (см. с. 39).

! Если длина водопроводного шланга 
окажется недостаточной, обратитесь в 
Авторизованный cервисный центр.

!  Никогда не используйте шланги, бывшие      
в употреблении.
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Подсоединение сливного шланга
Подсоедините 
сливной шланг, 
не перегибая его, 
к сливной трубе 
или к настенному 
сливному отверстию, 
распложенному на 
высоте от 65 до 100 
см от пола, 

Или поместите 
шланг в раковину 
или в ванну, закрепив 
прилагающуюся 
направляющую к 
крану (см. схему). 
Свободный конец 
сливного шланга 
не должен быть 
погружен в воду.

! Не рекомендуется использовать удлинители 
для сливного шланга. При необходимости 
удлинение должно иметь такой же диаметр, 
что и оригинальный шланг, и его длина не 
должна превышать 150 см.

Подключение к электросети
Перед включением изделия в розетку 
электросети необходимо проверить 
следующее:
• заземляющий контакт двухполюсной розетки 

должен быть соединён с заземлением и 
соответствовать нормативам;

• розетка электросети должна быть 
рассчитана на максимальную мощность 
стиральной машины, указанную в таблице 
Технические данные (см. таблицу сбоку);

• напряжение электросети должно 
соответствовать значениям, указанным 
в таблице Технические данные (см. 
таблицу сбоку);

• электрическая розетка и штепсельная 
вилка стиральной машины должны 
быть одного типа. В противном случае 
необходимо заменить розетку.

! Запрещается устанавливать стиральную 
машину на улице, даже под навесом, так 
как опасно подвергать ее воздействию 
дождя и грозы.
! Стиральная машина должна быть 
расположена таким образом, чтобы доступ к 
розетке электросети оставался свободным.
! Не используйте удлинители и тройники.
! Сетевой кабель изделия не должен быть 
согнут или сжат.
! Замена сетевого кабеля может 
осуществляться только уполномоченными 
сервисными центрами.

65 - 100 CM

Внимание! Фирма снимает с себя всякую 
ответственность в случае несоблюдения 
вышеописанных правил.

Первый цикл стирки
По завершении установки, перед началом 
эксплуатации необходимо произвести один 
цикл стирки со стиральным порошком, но 
без белья, по программе АВТО-ОЧИСТКА 
(см. “Уход за стиральной машиной”).

Технические данные
Модель RPD 927 D

Страна-
изготовитель Италия

Габаритные 
размеры

ширина 59,5 см.
высота 85 см.
глубина 60,5 см.

Вместимость от 1 до 9 кг

Номинальное 
значение 
напряжения 
электропитания 
или диапазон 
напряжения

220-240 V ~

максимальную 
мощность 1850 W

Условное 
обозначение рода 
электрического тока 
или номинальная 
частота 
переменного тока

50 Hz

Класс защиты 
от поражения 
электрическим 
током

Класс защиты I

Водопроводное 
подсоединение

максимальное давление 1 МПа (10 бар)
минимальное давление 0,05 МПа (0,5 бар)
емкость барабана 62 литров

Скорость отжима до 1200 оборотов в минуту

Программы 
управления в 
соответствии с 
Директивой  
EN 60456

Установите программу 3 и активируйте 
функцию энергосбережения Эко 60°/40°

и нажмите кнопку ПРЕДВ. 
СМЕШИВАНИЕ в режиме 
”ЭФФЕКТИВНОСТЬ”; 
ï çãóç ä 9 ã.

    

Данное изделие соответствует 
следующим Директивам Европейского 
Сообщества:
- 2004/108/СЕ (Электромагнитная 
совместимость);
- 2006/95/CE (Низкое напряжение)
- 2012/19/EU (WEEE)

Ñòåïåíü çàùèòû îò ïîïàäàíèÿ òâåðäûõ ÷àñòèö è âëàãè, 
îáåñïå÷èâàåìàÿ çàùèòíîé îáîëî÷êîé, çà èñêëþ÷åíèåì 
íèçêîâîëüòíîãî îáîðóäîâàíèÿ, íå èìåþùåãî çàùèòû îò 
âëàãè: IPX4  
Дату производства 
данной техники 
можно получить из 
серийного номера, 
расположенного 
под штрих-кодом 
(S/N XXXXXXXXX), 
следующим образом

 - 1-ая цифра в S/N соответствует 
последней цифре года,
 - 2-ая и 3-я цифры в S/N - 
порядковому номеру месяца года,
 - 4-ая и 5-ая цифры в S/N - день

Класс 
энергопотребления A
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электрического тока
• Перекрывайте водопроводный кран после 

каждой стирки. Таким образом сокращается 
износ водопроводной системы машины и 
сокращается риск утечек.

• Выньте штепсельную вилку из 
электро розетки в процессе чистки и 
технического обслуживания стиральной 
машины.

Уход за стиральной машиной
• Для чистки наружных и резиновых 
частей стиральной машины используйте 
тряпку, смоченную теплой водой с 
мылом. Не используйте растворители или 
абразивные чистящие средства. 
•  Стиральная машина укомплектована 
программой «АВТО-ОЧИСТКА» 
внутренних деталей, которую необходимо 
выполнять без какого-либо белья 
в барабане. Стиральное вещество (в 
объеме 10% от рекомендуемого для очень 
грязного белья) или специальные добавки 
для чистки стиральной машины можно 
использовать в качестве вспомогательных 
в программе стирки. Рекомендуется 
выполнять программу чистки машины 
каждые 40 циклов стирки.
Для активации программы удерживайте 
нажатой в течение 5 секунд кнопку , 
после чего нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА, 
в результате чего запустится программа 
длительностью приблизительно 70 минут.

Уход за распределителем 
моющих средств

Выньте 
распределитель, 
приподняв его и 
потянув наружу (см. 
схему). Промойте 
распределитель 
теплой водой. Эта 
операция должна 
выполняться 
регулярно.

Уход за люком и барабаном
• После использования стиральной 

машины всегда следует оставлять 
люк полуоткрытым во избежание 
образования неприятных запахов в 
барабане.

Уход за насосом
Стиральная машина оснащена 
самочистящимся насосом, не нуждающимся 
в техническом обслуживании. Тем не менее 
мелкие предметы (монеты, пуговицы) могут 
упасть за кожух, предохраняющий насос, 
расположенный в его нижней части.
 
! Проверьте, чтобы цикл стирки 
завершился, и выньте штепсельную вилку 
из сетевой розетки.

Для доступа к кожуху:

1. снимите 
переднюю панель 
стиральной 
машины при 
помощи отвертки 
(см. схему);

2. отвинтите 
крышку, повернув 
ее против часовой 
стрелки (см. схему): 
небольшая утечка 
воды является 
нормальным 
явлением;

3. тщательно прочистите внутри кожуха;
4. завинтите крышку на место;
5. установите на место переднюю панель, 
проверив перед ее прикреплением 
к машине, чтобы крюки вошли в 
соответствующие петли.

Проверка водопроводного 
шланга
Проверяйте шланг подачи воды не реже 
одного раза в год. При обнаружении 
трещин или разрывов шланга замените 
его: в процессе стирки сильное давление 
воды в водопроводе может привести к 
внезапному отсоединению шланга.

! Никогда не пользуйтесь б/у шлангами.

Техническое обслуживание 
и уход 

1

2
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 Данное изделие может быть использовано 
детьми старше 8 лет и лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными 
или умственными способностями или 
лицами, не обладающими достаточными 
знаниями, без контроля опытных лиц или 
без предварительного обучения правилам 
безопасного использования изделия 
и связанным с этим опасностям.  Не 
разрешайте детям играть с изделием. Не 
поручайте детям обслуживание и уход за 
изделием без контроля взрослых.
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Условия хранения и транспортировки
• Упакованную стиральную машину следует хранить при 

относительной влажности не более 80% в закрытых 
помещениях с естественной вентиляцией. 

    Если машина длительное время не будет 
использоваться и будет храниться в не отапливаемом 
помещении, необходимо полностью удалить из машины 
воду. Перед транспортировкой машины необходимо 
установить транспортные винты со втулками, чтобы 
исключить повреждение бака стиральной машины.  
Транспортировать машину необходимо в рабочем 
положении (вертикально) любым видом крытого 
транспорта, надёжно закрепив её. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать стиральную машину 
ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных  
работах.

20
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Ячейки для стирального вещества: для загрузки 
стиральных веществ и добавок (см. «Стиральные 
вещества и типы белья»).
Инструкции: внутри дозатора моющих средств 
имеются инструкции для всех имеющихся программ, 
а также графические инструкции по использованию 
отдельных ячеек дозатора.
Кнопка ON/OFF : быстро нажмите эту кнопку для 
включения или выключения машины. Индикатор 
ПУСК/ПАУЗА, редко мигающий зеленым цветом, 
означает, что машина включена. Для выключения 
стиральной машины в процессе стирки необходимо 
держать нажатой кнопку, примерно 3 секунды. 
Короткое или случайное нажатие не приведет к 
отключению машины. В случае выключения машины 
в процессе стирки текущий цикл отменяется.
Кнопки ВЫБОРА ПРОГРАММ: служат для выбора 
нужной программы (см. «Таблица программ»).
Кнопки ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ: нажмите 
кнопку для выбора нужной вам функции. На дисплее 
загорится соответствующий индикатор.
Кнопка АВТО-ОЧИСТКА: нажмите для 
осуществления очистки внутренних частей машины 
(см. “Уход за стиральной машиной”).
Кнопка ПРЕДВ. СМЕШИВАНИЕ: позволяет выбрать 
функцию ПРЕДВ. СМЕШИВАНИЕ. 
Кнопка МУЛЬТИ-ПОЛОСКАНИЕ : нажать для 
выбора нужного режима ополаскивания. 
Кнопка ОТЖИМ : нажмите эту кнопку для 
сокращения скорости или полного исключения 
отжима – значение показывается на дисплее.
Кнопка ТЕМПЕРАТУРА : нажмите эту кнопку для 
уменьшения значения температуры: значение 
показывается на дисплее.
БЛОКИРОВКА КНОПОК : для включения 
блокировки консоли управления держите кнопку 
нажатой примерно 2 секунды. Отображение 
на дисплее надписи “БЛОКИРОВКА КНОПОК 

ВКЛЮЧЕНА” означает, что панель управления 
заблокирована (за исключением кнопки ON/OFF). 
Таким образом, программа не может быть случайно 
изменена, особенно если в доме дети. Для отключения 
блокировки консоли управления держите кнопку 
нажатой примерно 2 секунды.
Кнопка ОТЛОЖЕННЫЙ ПУСК : нажмите 
для программирования времени задержки 
пуска выбранной программы. Время задержки 
показывается на дисплее.
Кнопка с индикатором ПУСК/ПАУЗА: когда зеленый 
индикатор редко мигает, нажмите кнопку для 
запуска цикла стирки. После пуска цикла индикатор 
перестает мигать. Для прерывания стирки вновь 
нажмите эту кнопку; индикатор замигает оранжевым 
цветом. Если символ не горит, можно открыть люк 
машины. Для возобновления стирки с момента, когда 
она была прервана, вновь нажмите эту кнопку.
Режим ожидания
Настоящая стиральная машина отвечает 
требованиям новых нормативов по экономии 
электроэнергии, укомплектована системой 
автоматического отключения (режим сохранения 
энергии), включающейся через 30 минут простоя 
машины. Нажмите один раз кнопку ON/OFF. и 
подождите, пока машина вновь включится.
Антимикробое уплотнение
Уплотнение люка изготовлено из специальной смеси, 
обеспечивающей антимикробную защиту, сокращая 
размножение бактерий на 99,99%.
Уплотнение люка содержит Zinc pyritione, 
пестицидное вещество, сокращающее размножение 
вредных микробов (*) таких как бактерии и плесень, 
которые могут привести к появлению пятен, 
неприятных запахов и повреждению изделия.
(*) Согласно тестам, проведенным в Университете 
Перуджи на: Staphylococcus aureus, Escherichia coll, 
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger, 
Penicillium digitatum.
В редких случаях длительный контакт с уплотнением может вызвать 
кожную аллергию.

Описание стиральной машины

Панель управления

Кнопка 
ТЕМПЕРАТУРА

Кнопки  
ВЫБОРА 

ПРОГРАММ
Ячейка для стирального 
вещества 

Кнопки  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ФУНКЦИИКнопка 
 ON/OFF

Кнопка 
ОТЖИМ

Кнопка с индикатором 
ПУСК/ПАУЗА

БЛОКИРОВКА 
КНОПОК

Кнопка
ОТЛОЖЕННЫЙ ПУСК 

Дисплей

Кнопка
АВТО-

ОЧИСТКА
Инструкции

Кнопка
ПРЕДВ. 
СМЕШИВАНИЕ

Кнопка
МУЛЬТИ-

ПОЛОСКАНИЕ
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Дисплей

Дисплей служит для программирования машины и предоставляет пользователю множество сведений.

В области A высвечиваются иконка и выбранная программа стирки, фазы стирки и время, оставшееся до 
завершения цикла стирки.

В области B высвечиваются два уровня интенсивности, соответствующие опции ПРЕДВ. СМЕШИВАНИЕ.

В областях C находятся светоиндикаторы, соответствующие доступным функциям.

В области D высвечивается время до запуска выбранной программы, в случае если был задан ОТЛОЖЕННЫЙ 
ПУСК.

На строке E показывается максимальное значение скорости отжима, который машина может выполнить в 
зависимости от выбранной программы; Если программа не предусматривает активации центрифуги, на панели 
отображается тусклым светом символ “--”.

В области F высвечивается значение температуры, которую можно установить в соответствии с установленной 
программой; если программа не предусматривает установки температуры, на панели отображается тусклым 
светом символ “--”.

Символ заблокированного люка 
Включенный символ означает, что люк заблокирован во избежание его случайного открывания. Во избежание 
повреждений, перед тем как открыть люк, необходимо дождаться, пока погаснет символ.
ПРИМЕЧАНИЕ: если включена функция ОТЛОЖЕННЫЙ ПУСК, люк открыть нельзя. Для этого необходимо 
переключить машину в режим паузы при помощи кнопки ПУСК/ПАУЗА.

! При первом включении машины потребуется выбрать язык, и дисплей автоматически покажет страницу меню 
выбора языка.
Для выбора нужного языка нажмите кнопки X и Y, для подтверждения выбора нажмите кнопку Z.
Если требуется сменить язык, выключите машину, нажмите одновременно кнопки G, H, I подождите до звукового 
сигнала, откроется меню выбора языка.

! В случае если Вы желаете изменить интенсивность освещения дисплея, которая по умолчанию установлена 
на самом высоком уровне, выключите машину, одновременно нажмите кнопки G, L, M до звукового сигнала. 
Нажмите кнопки X и Y для выбора желаемого уровня яркости, для подтверждения выбора нажмите кнопку Z.

! Если во время цикла стирки или заданного ОТЛОЖЕННЫЙ ПУСК с дисплеем не выполняются никакие действия 
в течение 1 минуты, активируется функция “ХРАНИТЕЛЯ ЭКРАНА”. Для возврата к предыдущему окну дисплея 
достаточно нажать любую клавишу.

Кнопка
ПРЕДВ. 
СМЕШИВАНИЕ

HG

YX Z

I

L M

A

B

CC

D

E

C

F
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Порядок выполнения цикла 
стирки
1. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ МАШИНЫ. Нажмите 

кнопку , на дисплее появится надпись 
“HOTPOINT.”. Индикатор ПУСК/ПАУЗА редко 
мигает зеленым цветом.

2. ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ БЕЛЬЯ. Откройте люк 
машины. Загрузите в барабан белье, не превышая 
максимальный допустимый вес, указанный в 
таблице программ на следующей странице.

3. ДОЗИРОВКА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА. Выньте 
распределитель и засыпьте моющее средство в 
специальные ячейки, как описано в разделе

  «Стиральные вещества и типы белья».
4. ЗАКРОЙТЕ ЛЮК.
5. ВЫБОР ПРОГРАММ. Нажмите одну из кнопок 

ВЫБОРА ПРОГРАММ для выбора нужной 
программы. Название программы появится на 
дисплее. Вместе с программой будет показана 
температура и скорость отжима, которые могут 
быть изменены. На дисплее показывается 
продолжительность данного цикла.

6. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЦИКЛА СТИРКИ. Нажмите 
соответствующие кнопки:

 Порядок изменения температуры и/или скорости 
отжима. Машина автоматически устанавливает 
максимальные температуру и скорость отжима, 
допустимые для выбранной программы, следовательно, 
эти значения не могут быть увеличены. При помощи 
кнопки можно постепенно уменьшить температуру 
вплоть до стирки в холодной воде (На дисплее 
высвечивается символ “--”). При помощи кнопки  
можно постепенно уменьшить скорость отжима вплоть 
до его исключения (На дисплее высвечивается символ 
“--”). При еще одном нажатии этих кнопок вернутся 
максимальные допустимые значения. 
! Исключение: при выборе программы 2 
температура может быть увеличена до 40°.

 ! Исключение: при выборе программы 3 
температура может быть увеличена до 90°.

 ! Исключение: при выборе программы 4 
температура может быть увеличена до 60°.
Программирование задержка запуска.
Для программирования задержки пуска выбранной 
программы нажмите соответствующую кнопку 
вплоть до получения нужного значения задержки. 
Для отмены задержки пуска нажмите кнопку вплоть 
до появления на дисплее надписи “-- h”.
Как задать режим ополаскивания.
Дополнительная функция  позволяет выбрать 
нужный режим полоскания для чувствительной 
кожи. При первом нажатии кнопки задается режим 
«Доп. полоскание +1», позволяющий выбрать 
дополнительное полоскание помимо стандартного 
цикла полоскания, для удаления всех остатков 
стирального вещества. В зависимости от нажатия 
кнопки задается режим «Доп. полоскание +2», 
позволяющий выбрать два дополнительных режима 
полоскания помимо стандартного цикла полоскания, 
что рекомендуется для наиболее чувствительной 
кожи. При третьем нажатии кнопки задается “Доп. 
полоскание +3” режим, позволяющий выбрать 
3 ополаскивания в дополнение к ополаскиванию 
стандартного цикла. Если это дополнительная функция 
активируется в программах с температурой 40°C, 

она позволяет удалить основные аллергены, такие 
как кошачья и собачья шерсть и пыль, в программах 
с температурой выше 40°C достигается отличный 
уровень защиты от аллергенов.новь нажмите кнопку 
для возврата к “Обычное поласкание» режиму 
полоскания. Если невозможно задать или изменить 
данную настройку, на  дисплее отображается «НЕ 
ВЫБРАН» или «БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ». 
Изменение параметров цикла.
• Нажмите кнопку для включения функции; 

На дисплее загорается соответствующий 
светоиндикатор.

• Вновь нажмите кнопку для отключения 
функции; На дисплее гаснет соответствующий 
светоиндикатор.

! В случае если выбранная функция не совместима 
с установленной программой, тусклым светом 
загорится соответствующий светоиндикатор, 
кроме того, о такой несовместимости предупредит 
звуковая сигнализация (3 сигнала), а на дисплее 
появится надпись “НЕ ВЫБРАН”.
! В случае если выбранная функция не совместима 
с предыдущей установленной функцией, на 
дисплее высвечивается надпись “НЕ ВЫБРАН”, 
активация функции будет невозможной.
! Дополнительные функции могут изменить 
рекомендуемую загрузку машины и/или 
продолжительность цикла.

7. ПУСК ПРОГРАММЫ. Нажмите кнопку ПУСК/
ПАУЗА: Соответствующий индикатор загорится 
зеленым светом, и люк заблокируется (символ ЛЮК 
ЗАБЛОКИРОВАН загорится). В процессе стирки 
на дисплее показывается название текущей фазы. 
Для изменения программы в процессе выполнения 
цикла переключите машину в режим паузы при 
помощи кнопки ПУСК/ПАУЗА (индикатор ПУСК/
ПАУЗА редко мигает оранжевым цветом). Затем 
выберите новый цикл и вновь нажмите кнопку 
ПУСК/ПАУЗА. Если требуется открыть люк после 
пуска цикла, нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА. Когда 
погаснет индикатор, ЛЮК ЗАБЛОКИРОВАН , 
можно открыть люк. Вновь нажмите кнопку ПУСК/
ПАУЗА для возобновления программы с момента, в 
который она была прервана.

8. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ. Показывается 
сообщением на дисплее «КОНЕЦ ЦИКЛА». После 
того, как погаснет символ ЛЮК ЗАБЛОКИРОВАН 

, можно будет открыть люк. Откройте люк, 
выгрузите белье и выключите машину.

! Для отмены уже запущенного цикла нажмите 
на несколько секунд кнопку . Цикл прервется и 
машина выключится.
ПРЕДВ. СМЕШИВАНИЕ
Стиральная машина укомплектована авангардной 
технологией «Direct Injection», которая предварительно 
смешивает воду со стиральным веществом, мгновенно 
активирую стиральные активные вещества. Эта 
активированная эмульсия подается непосредственно 
в барабан стиральной машины и более эффективно 
проникает в ткани, удаляя самые трудные загрязнения 
даже при низкой температуре с максимальной 
сохранностью цвета тканей. Можно выбрать режим 
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ» для получения лучшего 
результата стирки, или же режим «ЭКОНОМИЯ 
ЭНЕРГИИ» для большего энергосбережения.
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Программы и функции

Функции стирки
! В случае если выбранная функция не совместима с 
установленной программой, тусклым светом загорится 
соответствующий светоиндикатор, кроме того, о такой 
несовместимости предупредит звуковая сигнализация (3 
сигнала), а на дисплее появится надпись “НЕ ВЫБРАН”.
! В случае если выбранная функция не совместима 
с предыдущей установленной функцией, на дисплее 
высвечивается надпись “НЕ ВЫБРАН”, активация 
функции будет невозможной.

 ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
При выборе этой функции длительность программы 
сокращается до 50% в зависимости от выбранной 
программы, обеспечивая в тоже время экономию воды 
и электроэнергии. Используйте эту программу для 
несильно загрязненного белья.

 ЗАЩИТА ЦВЕТА
При установке цикла 6 и выборе этой функции 
представляется возможность выбрать одну из 3 
программ, специально разработанных для максимальной 
сохранности интенсивности цвета и белизны белого белья:

Цветное: для стирки белья светлых цветов. Программа 
рассчитана на сохранность живости цвета белья после стирок.
Темное: программа рассчитана на сохранность цвета 
темного белья после стирок. Для оптимизации результатов 
рекомендуется использовать жидкое стиральное вещество 
преимущественно для темного белья.
Светлое: программа рассчитана на сохранность белизны 
белого белья после стирок. Для оптимизации результатов 
рекомендуется использовать стиральный порошок.
60°/40°  ЭКО
При нажатии этой кнопки в сочетании с программой 
3 можно выбрать среди стандартных циклов с 
температурой 60°C и 40°C.

Таблица программ

Продолжительность цикла, показанная на дисплее или указанная в инструкциях является расчетом, сделанным на основании стандартных условий. Фактическая продолжительность 
может варьировать в зависимости от многочисленных факторов таких как температура и давление воды на подаче, температура помещения, количество моющего средства, количество 
и тип загруженного белья, балансировка белья, выбранные дополнительные функции.

Для всех институтов тестирования: 
1) Программы управления в соответствии с Директивой EN 60456: Установите программу 3 и активируйте функцию энергосбережения Эко 60°/40°  и нажмите кнопку 
ПРЕДВ. СМЕШИВАНИЕ в режиме ”ЭФФЕКТИВНОСТЬ”.  
2) Длинная программа для х/б белья: Выберите программу 3 с температурой 40°C и нажмите кнопку ПРЕДВ. СМЕШИВАНИЕ в режиме ”ЭФФЕКТИВНОСТЬ”. 
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      DAILY CLEAN

1 УДАЛ. ПЯТЕН УЛЬТРА 20°C 20° 1200   9 

2 УДАЛ. ПЯТЕН ТУРБО 45 МИН 20°
(Max. 40°C) 1200   4,5 

3 ХЛОПОК: çãç   ä  . 40°
(Max. 90°C) 1200   9 

3 ЭКО ХЛОПОК 60°C 60°/40°  (1): çãç   ï  . 60° 1200   9 

3 ЭКО ХЛОПОК 40°C (2): çãç   ä  . 40° 1200   9 

4 СИНТЕТИКА: çãç ï  . 40°
(Max. 60°C) 1000   4,5

5 БЫСТР.СТИРКА 30 минут:  ã  зãçã   ä 
   çäй ó . 30° 800   3,5

      SPECIALS

6 ЗАЩИТА ЦВЕТА (default) => Цветное 40° 1200   5

7 УЛЬТРА ДЕЛИКАТНОЕ 30° --   1

8 ШЕРСТЬ     .ä. 40° 800   2

9 РУБАШКИ 40° 600   2

10 ДЕТСКИЕ ВЕЩИ: çãç ä  . 40° 1000   5

      EXTRA

11 АНТИАЛЛЕРГИЯ 60° 1200   5

12 ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ЗА 7ДН: ï   ï. 60° 1200   9

13 ШЕЛК / ЗАНАВЕСКИ:  çä ç  ç  ã . 30° --   2

14 ПУХ. ОДЕЯЛА: для руководителей, фаршированные гусиным пухом. 30° 1000   3,5

      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОСКАНИЕ - 1200 -  9

ОТЖИМ + СЛИВ - 1200 - - 9

Только СЛИВ * - -- - - 9
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* ПриПри выборе программы  с исключением отжима машина выполняет только слив.
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шерстяных изделий, имеющих классификацию 
“ручная стирка”, при условии, что стирка выполняется 
согласно инструкциям, указанным на этикетке вещи, 
и инструкций поставщика настоящей стиральной 
машины. (M1127)    

РУБАШКИ: используйте специальную программу 9 
для стирки рубашек из разных типов ткани и цвета 
для их максимальной сохранности.
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ: используйте специальную 
программу 10 для удаления типичных детских 
загрязнений и полного удаления стирального 
вещества во избежание аллергической реакции 
деликатной детской кожи. Данный цикл рассчитан на 
сокращение микробиологической обсеменённости 
благодаря использованию большего объема 
воды и оптимизации воздействия специальных 
дезинфицирующих добавок стирального вещества..
АНТИАЛЛЕРГИЯ: используйте программу 11 для 
удаления основных аллергенов таких как пыльца, 
чесоточных клещей, собачьей или кошачьей шерсти.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ЗА 7ДН: для стирки банного и 
постельного белья по единой программе используйте 
программу 12, оптимизирующую использование 
ополаскивателя и позволяющей сэкономить время 
и электроэнергию. Рекомендуется использовать 
стиральный порошок.
ШЕЛК: ïçó ïó ïãó 13 
ä    . äó 
ïç ï   ä 
ä .
ЗАНАВЕСКИ:   ï  ó   
 . ïçó ïãó 13.
ПУХ. ОДЕЯЛА: для стирки вещей, набитых утиным 
пухом, таких как двойные или одинарные пуховые 
одеяла (весом не более 3,5 кг), подушки, куртки 
используйте специальную программу 14. екомендуется 
загрузить пуховики в барабан машины, сложив края 
внутрь (см. схему) и не превышать ѕ объема барабана. 
Для оптимальной стирки рекомендуется использовать 
жидкое стиральное вещество, заливаемое в дозатор 
стиральных веществ.

Система балансировки белья
Перед каждым отжимом во избежание чрезмерных 
вибраций и для равномерного распределения белья в 
барабане машина производит вращения со скоростью, 
слегка превышающей скорость стирки. Если после 
нескольких попыток белье не будет правильно 
сбалансировано, машина произведет отжим на 
меньшей скорости по сравнению с предусмотренной.

Стиральные вещества 
и типы белья
Распределитель моющих средств
Хороший результат стирки зависит также от 
правильной дозировки стирального вещества: 
избыток стирального вещества не гарантирует 
более эффективную стирку, напротив, способствует 
образованию налетов внутри стиральной машины и 
загрязнению окружающей среды.
! Не используйте моющие средства для ручной 
стирки, так как они образуют слишком много пены. 

Выньте распределитель 
и поместите в него 
моющее средство или 
добавку в следующем 
порядке. 
! Не помещайте моющее 
средство в центральный 
лоток (*).

Oтделение 1: моющее 
средство для стирки 
(порошок или жидкое)

В случае использования жидкого стирального 
вещества рекомендуется использовать 
прилагающийся дозатор А для правильной 
дозировки. Для использования стирального порошка 
вставьте дозатор в нишу В.
Oтделение 2: добавки (ополаскиватель и т.д.)
Не наливайте ополаскиватель выше решетки отделения.

Подготовка белья
• Разделите белье по следующим признакам:
 - тип ткани / обозначения на этикетке.
 - цвет: отделите цветное белье от белого.
• Выньте из карманов все предметы и проверьте пуговицы. 
• Не превышайте значения, указанные в «Таблице 

программ», указывающие вес сухого белья:

Сколько весит белье?
 1 простыня 400-500 гр.
 1 наволочка 150-200 гр.
 1 скатерть 400-500 гр.
 1 халат 900-1200 гр.
 1 полотенце 150-250 гр.

Специальные программы
УДАЛ. ПЯТЕН УЛЬТРА 20°C: эта программа 
обеспечивает максимальную способность удаления 
пятен без необходимости их предварительной 
обработки, при низкой температуре, сохраняя 
качество тканей и цвета. 
УДАЛ. ПЯТЕН ТУРБО 45 МИН: этот цикл гарантирует 
отличную способность удаления пятен даже при 20°C 
всего за 45 минут. Для этого цикла можно повысить 
температуру до 40°C.
УЛЬТРА ДЕЛИКАТНОЕ: используйте программу 7 
для стирки очень деликатного белья со стразами или 
блестками.
Рекомендуется вывернуть наизнанку белье 
перед стиркой и поместить мелкое белье в 
специальный мешочек для стирки деликатного 
белья. Для оптимизации результатов рекомендуется 
использовать жидкое стиральное вещество для 
деликатного белья.
ШЕРСТЬ - Woolmark Apparel Care - Green:  
Цикл стирки “Шерсть” данной стиральной машины 
получил утверждение Компании Woolmark для стирки 

12

AB

*
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Неисправности и методы 
их устранения
Если ваша стиральная машина не работает. Прежде чем обратиться в Центр Сервисного обслуживания  
(см. Сервисное обслуживание), проверьте, можно ли устранить неисправность, следуя рекомендациям, 
приведенным в следующем перечне.

Неисправности:

Стиральная машина не включается.

Цикл стирки не запускается.

Стиральная машина не заливает 
воду (На дисплее показывается 
сообщение «НЕТ ВОДЫ, Открыть 
кран»).

Машина непрерывно заливает и 
сливает воду.

Стиральная машина не сливает 
воду и не отжимает белье.

Стиральная машина сильно 
вибрирует в процессе отжима.

Утечки воды из стиральной 
машины.

Машина заблокирована, дисплей 
мигает и показывает код 
неисправности (наприм., F-01, F-..).

В процессе стирки образуется 
слишком обильная пена.

Возможные причины / Методы устранения:

• Штепсельная вилка не соединена с электро розеткой или отходит и не 
обеспечивает контакта.

• В доме отключено электричество.

• Люк машины закрыт неплотно.
• Не была нажата кнопка ON/OFF.
• Не была нажата кнопка ПУСК/ПАУЗА.
• Перекрыт водопроводный кран.
• Была запрограммирована задержка запуска цикла.

• Водопроводный шланг не подсоединен к крану.
• Шланг согнут.
• Перекрыт водопроводный кран.
• В доме нет воды.
• Недостаточное водопроводное давление.
• Не была нажата кнопка ПУСК/ПАУЗА.

• Сливной шланг не находится на высоте 65 – 100 см. от пола (см. «Установка»).
• Конец сливного шланга погружен в воду (см. «Установка»).
• Настенное сливное отверстие не оснащено вантузом для выпуска 

воздуха.
Если после вышеперечисленных проверок неисправность не будет 
устранена, следует перекрыть водопроводный кран, выключить 
стиральную машину и обратиться в Центр Сервисного Обслуживания. 
Если ваша квартира находится на последних этажах здания, могут 
наблюдаться явления сифона, поэтому стиральная машина производит 
непрерывный залив и слив воды. Для устранения этой аномалии в 
продаже имеются специальные клапаны против явления сифона.

• Выбранная программа не предусматривает слив воды: для некоторых 
программ необходимо включить слив вручную.

• Сливной шланг согнут (см. «Установка»).
• Засорен сливной трубопровод.

• В момент установки стиральной машины барабан был разблокирован 
неправильно (см. «Установка»).

• Стиральная машина установлена неровно (см. «Установка»).
• Машина зажата между стеной и мебелью (см. «Установка»).

• Плохо прикручен водопроводный шланг (см. «Установка»).
• Засорен распределитель моющего средства (порядок его чистки см. в 

параграфе «Техническое обслуживание и уход»).
• Сливной шланг плохо закреплен (см. «Установка»).

• Выключите машину и выньте штепсельную вилку из сетевой розетки, 
подождите 1 минуту и вновь включите машину.

 Если неисправность не устраняется, обратитесь в Сервисную Службу.

• Моющее средство непригодно для стирки в стиральной машине (на 
упаковке должно быть указано «для стирки в стиральной машине», 
«для ручной и машинной стирки» или подобное). 

• В распределитель было помещено чрезмерное количество моющего 
средства. 
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Сервисное 
обслуживание
Мы заботимся о своих покупателях и стараемся сделать сервисное обслуживание наиболее 
качественным. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, чтобы сделать Ваше общение с техникой 
простым и приятным.

Уход за техникой  
Продлите срок эксплуатации и снизьте вероятность поломки техники.

Воспользуйтесь профессиональными средствами для ухода за техникой от Indesit Professional для наиболее 
простого, эффективного и легкого ухода за Вашей бытовой техникой.

Продукты Indesit Professional производятся в Италии с соблюдением высоких европейских стандартов в области 
качества, экологии и безопасности использования и созданы с учетом многолетнего опыта производителя 
техники. Узнайте подробнее на сайте  www.hotpoint-ariston.com в разделе «Сервис» и спрашивайте в магазинах 
Вашего города.

Авторизованные сервисные центры
Чтобы быть ближе к нашим потребителям, мы создали широкую сервисную сеть, особенностью которой является 
высокая подготовка, профессионализм и честность сервисных мастеров. На сегодняшний день она насчитывает 
около 350 сервисных центров на территории России и СНГ. 
 
Их контакты Вы можете найти в сервисном сертификате и на сайте www.hotpoint-ariston.com в разделе «Сервис».

Если вам надо обратиться в сервисный центр:
Внимание! При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей.

Перед тем как обратиться в Службу Сервиса:
• Проверьте, нельзя ли устранить неисправность самостоятельно (см. «Неисправности и методы их 

устранения»);
• Вновь запустите программу для проверки исправности машины;
• В противном случае обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр по телефонам, указанным в гарантийном 

таллоне.

! Никогда не обращайтесь к неавторизованным сервисным центрам.

При обращении в Сервисную Службу необходимо сообщить:
• тип неисправности;
• номер гарантийного документа (сервисной книжки, сервисного сертификата и т.п.);
• модель машины (Мод.) и серийный номер (S/N), указанные в информационной табличке, расположенной на 

задней панели стиральной машины.

Другую полезную информацию и новости Вы можете найти на сайте www.hotpoint-ariston.com в разделе 
«Сервис».
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Instalacja

! Należy zachować niniejszą książeczkę, 
aby móc z niej skorzystać w każdej chwili. W 
przypadku sprzedaży, odstąpienia lub prze-
niesienia pralki w inne miejsce należy zadbać 
o przekazanie instrukcji wraz z nią, aby nowy 
właściciel mógł się zapoznać z działaniem 
urządzenia i z dotyczącymi go ostrzeżeniami.

! Należy uważnie przeczytać instrukcję 
obsługi: zawiera ona ważne informacje 
dotyczące instalacji oraz właściwego i 
bezpiecznego użytkowania pralki.

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

3. Odkręcić 4 śruby 
zabezpieczające 
urządzenie na czas 
transportu oraz 
zdjąć gumowy ele-
ment z podkładką, 
znajdujący się w 
tylnej części pralki 
(patrz rysunek).

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

Poziomowanie

1. Ustawić pralkę 
na płaskiej i twar-
dej podłodze, nie 
opierając jej o ściany, 
meble itp.

2. Jeśli podłoga 
nie jest idealnie 
pozioma, należy 
skompensować 
nierówności, 

odkręcając lub dokręcając przednie nóżki 
(patrz rysunek); kąt nachylenia, zmierzo-
ny na górnym blacie pralki, nie powinien 
przekraczać 2°.

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

Podłączenia hydrauliczne i elektry-
czne
Podłączenie przewodu doprowadzającego 
wodę

1. Podlacz przewód 
zasilajacy poprzez 
przykrecenie go do 
zaworu zimnej wody 
z koncówka gwinto-
wana (patrz rysunek): 
Przed podłączeniem 
spuszczać wodę do 
momentu, aż stanie 
się ona całkowicie 
przezroczysta.

2. Podłączyć do 
urządzenia przewód 
doprowadzający 
wodę, przykręcając 
go do odpowiednie-
go przyłącza wody, 
znajdującego się w 
tylnej części pralki, z 
prawej strony u góry 
(patrz rysunek).

3. Zwrócić uwagę, aby przewód nie był 
pozaginany ani przygnieciony.

! Ciśnienie wody w kurku powinno mieścić 
się w przedziale podanym w tabeli Danych 
technicznych (patrz strona obok).
! Jeśli długość przewodu doprowadzającego 
wodę jest niewystarczająca, należy zwrócić 
się do specjalistycznego sklepu lub do auto-
ryzowanego technika.
! Nigdy nie instalować przewodów, które były 
już używane.
! Stosować przewody znajdujące się w 
wyposażeniu urządzenia.
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Podłączenie przewodu odpływowego

Podłączyć przewód 
odpływowy, nie 
zginając go, do rury 
ściekowej lub do ot-
woru odpływowego w 
ścianie, które powin-
ny się znajdować na 
wysokości od 65 do 
100 cm od podłogi;
albo oprzeć go na br-
zegu zlewu lub wan-
ny, przymocowując 
do kranu prowadnik, 
znajdujący się w 
wyposażeniu pralki 
(patrz rysunek). Wo-
lny koniec przewodu 
odpływowego nie 
powinien być zanur-
zony w wodzie.

! Odradza się używanie rur przedłużających; 
jednak jeśli jest to konieczne, przedłużacz 
powinien mieć taki sam przekrój, jak ory-
ginalna rura, a jego długość nie powinna 
przekraczać 150 cm.

Podłączenie elektryczne

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elekt-
rycznego należy się upewnić, czy: 
• gniazdko posiada uziemienie i jest zgodne 

z obowiązującymi przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać maksy-

malne obciążenie mocy urządzenia, wska-
zane w tabeli Danych technicznych (patrz 
obok);

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

• gniazdko pasuje do wtyczki pralki. W pr-
zeciwnym razie należy wymienić gniazdko 
lub wtyczkę.

! Nie należy instalować pralki na otwartym 
powietrzu, nawet w osłoniętym miejscu, gdyż 
wystawienie urządzenia na działanie deszc-
zu i burz jest bardzo niebezpieczne.
! Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektry-
czne powinno być łatwo dostępne. 
! Nie używać przedłużaczy ani 
rozgałęźników.
! Kabel nie powinien być pozginany ani przy-
gnieciony.

65 - 100 cm

! Przewód zasilania elektrycznego może być 
wymieniany wyłącznie przez autoryzowanych 
techników.

Uwaga! Producent nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności, jeśli powyższe zasady 
nie będą przestrzegane.

Pierwszy cykl prania
Po zainstalowaniu pralki, przed przystąpieniem 
do jej użytkowania, należy wykonać jeden cykl 
prania ze środkiem piorącym, ale bez wsadu, 
nastawiając program samoczyszcze (patrz 
“Czyszczenie pralki”).

Dane techniczne
Model RPD 927 D

Wymiary
szerokość cm 59,5
wysokość cm 85
głębokość cm 60,5

Pojemność od 1 do 9 kg 

Dane prądu 
elektryczne-
go

dane techniczne  umieszc-
zone są na tabliczce na 
maszynie

Dane sieci 
wodo-
ciągowej

Maksymalne ciśnienie  
1 MPa (10 barów)
ciśnienie minimalne  
0,05 MPa (0,5 barów)
pojemność bębna 62 litrów

Szybkość 
wirowania do 1200 obrotów na minutę

Programy 
testowe 
zgodnie z 
regulamin
1061/2010 i 
1015/2010

Eko Bawełna 60°C 60°/40° :
program 3 i włączona fun-
kcja Eko.
Eko Bawełna 40°C 60°/40° :
program 3, włączona fun-
kcja Eco, a temperaturę 
należy obniżyć do 40°C.
Urządzenie to zostało wy-
produkowane zgodnie z 
następującymi przepisami CE:
- 2004/108/CE (o 
Kompatybilności Elektro-
magnetycznej) 
- 2012/19/EU (WEEE)
- 2006/95/CE (o Niskim 
Napięciu)
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Utrzymanie i konserwacja 

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

praniu. W ten sposób zmniejsza się zużycie 
instalacji hydraulicznej pralki oraz eliminuje 
się niebezpieczeństwo wycieków.

• Przed przystąpieniem do czyszczenia pralki 
oraz do czynności konserwacyjnych wyjąć 
wtyczkę z gniazdka.

Czyszczenie pralki
•  Obudowę zewnętrzną i gumowe części 
pralki można myć ściereczką zmoczoną 
w letniej wodzie z mydłem. Nie stosować 
rozpuszczalników ani ściernych środków 
czyszczących.
•  Pralka jest wyposażona w program samo-
czyszcze części wewnętrznych, który należy 
przeprowadzać nie wprowadzając niczego 
do kosza pralki.
Środek piorący (w ilości równej 10% ilości 
zalecanej dla lekko zabrudzonej odzieży) lub 
dodatki przeznaczone specjalnie do czyszc-
zenia pralek, mogą zostać użyte jako środki 
pomocnicze podczas programu czyszczenia. 
Zaleca się przeprowadzanie programu czy-
szczenia co 40 cykli prania.
W celu włączenia programu należy nacisnąć 
przycisk  przez 5 sekund, a następnie 
nacisnąć przycisk START/PAUZA: rozpocz-
nie się wykonywanie programu trwające ok. 
70 minut.  

Czyszczenie szufladki na środki 
piorące

Wysunąć szufladkę, 
unosząc ją lekko ku 
górze i wyciągając 
na zewnątrz (patrz 
rysunek).
Wypłukać szufladkę 
pod bieżącą wodą. 
Czynność tę należy 
wykonywać stosun-
kowo często.

Konserwacja okrągłych drzwiczek i 
bębna
• Drzwiczki pralki należy zawsze 

pozostawiać uchylone, aby zapobiec twor-
zeniu się nieprzyjemnych zapachów.

Czyszczenie pompy
Pralka wyposażona jest w pompę 
samoczyszczącą, która nie wymaga za-
biegów konserwacyjnych. Może się jed-
nak zdarzyć, że drobne przedmioty (mo-
nety, guziki) wpadną do komory wstępnej 
zabezpieczającej pompę, która znajduje się 
w jej dolnej części.
 
! Należy się upewnić, że cykl prania został 
zakończony i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Aby dostać się do komory wstępnej:

1. zdjąć panel po-
krywy z przedniej 
strony pralki przy 
pomocy śrubokrętu 
(patrz rysunek);

2. odkręcić pokrywę, 
obracając ją w kie-
runku przeciwnym 
do ruchu wskazówek 
zegara (patrz rysu-
nek): wypłynięcie 
niewielkiej ilości 
wody jest normalnym 
zjawiskiem;

3. dokładnie wyczyścić wnętrze;
4. ponownie przykręcić pokrywę;
5. ponownie założyć panel upewniwszy się, 
przed dociśnięciem go do maszyny, czy za-
trzaski zostały umieszczone w odpowiednich 
otworach.

Kontrola przewodu 
doprowadzającego wodę
Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić 
przewód doprowadzający wodę. Jeśli wido-
czne są na nim pęknięcia i rysy, należy go 
wymienić: w trakcie prania duże ciśnienie 
może bowiem spowodować jego nagłe rozer-
wanie.
! Nigdy nie instalować już używanych pr-
zewodów.

1

2
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produktach w celu przypominania o obowiązku ich 
segregacji.

 Właściciele urządzeń gospodarstwa domowego 
mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ich 
prawidłowej utylizacji, zwracając się do odpowiednich 
służb publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń.

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

1. wyjąć wtyczkę z gniazdka 
elektrycznego.
2. sprawdzić, czy poziom 
wody wewnątrz maszyny 
znajduje się poniżej pozio-
mu otwarcia drzwiczek; w 
przeciwnym wypadku usunąć 
nadmiar wody przez przewód 
odpływowy, zbierając ją do 
wiaderka w sposób wska-
zany na rysunku.
3. zdjąć panel pokrywy z 
przedniej strony pralki przy 
pomocy śrubokrętu (patrz 
rysunek).

4. pociągnąć na zewnątrz klapkę wskazaną na rysunku, aż 
do wyzwolenia się z zacisku plastikowego zaczepu; następnie 
pociągnąć go w dół i równocześnie otworzyć drzwiczki. 
5. ponownie założyć panel upewniwszy się, przed 
dociśnięciem go do maszyny, czy zatrzaski zostały umie-
szczone w odpowiednich otworach.

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

Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Urządzenie to zostało zaprojektowane wyłącznie do 

użytkowania w warunkach domowych.
• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzie-

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

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

• Nie wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel, 
należy trzymać za wtyczkę. 

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

• Nie dotykać odprowadzanej wody, gdyż może ona być 
bardzo gorąca.

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

• W razie wystąpienia usterki nie należy w żadnym 
wypadku ingerować w wewnętrzne części pralki z 
zamiarem samodzielnego dokonania naprawy.

• Zawsze uważać, aby dzieci nie zbliżały się do 
pracującej pralki.

• W czasie prania drzwiczki pralki nagrzewają się.
• Jeśli trzeba przenieść pralkę w inne miejsce, należy to 

robić bardzo ostrożnie, w dwie lub trzy osoby. Nigdy 
nie należy samodzielnie przenosić urządzenia, gdyż 
jest ono bardzo ciężkie.

• Przed włożeniem bielizny sprawdzić, czy bęben jest 
pusty.

Utylizacja
• Utylizacja opakowania:
 stosować się do lokalnych przepisów, dzięki temu opako-

wanie będzie mogło zostać ponownie wykorzystane.
• Dyrektywa europejska 2012/19/EU dotycząca odpa-

dów urządzeń elektrycznych i elektronicznych przewi-
duje, że elektryczne urządzenia gospodarstwa domo-
wego nie powinny być utylizowane w normalnym ciągu 
utylizacji stałych odpadów miejskich. Stare urządzenia 
powinny być zbierane oddzielnie, aby zoptymalizować 
stopień odzysku i recyrkulacji materiałów, z których 
są one zbudowane, oraz aby zapobiec potencjal-
nym szkodom dla zdrowia i środowiska. Symbol 
przekreślonego kosza jest umieszczony na wszystkich 

20
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Szufladka na środki piorące: do dozowania środków 
piorących i dodatków (patrz „Środki piorące i bielizna”).

Panel: w szufladce na środki piorące znajduje się panel, na 
którym przedstawiono wszystkie dostępne programy, wraz 
z oznaczeniami graficznymi informującymi na temat sposo-
bu użytkowania poszczególnych przegródek szufladkio.

Przycisk ON/OFF : nacisnąć krótko przycisk w celu 
włączenia lub wyłączenia maszyny. Kontrolka START/PAUZA, 
która pulsuje powoli w kolorze zielonym wskazuje, że maszy-
na jest włączona. W celu wyłączenia pralki podczas prania 
konieczne jest dłuższe przytrzymanie naciśniętego przycisku, 
przez około 3 sek.; krótkie lub przypadkowe naciśnięcie nie 
wystarczy do wyłączenia maszyny. Wyłączenie maszyny 
podczas trwającego prania anuluje program prania.

POKRĘTŁO PROGRAMÓW: w celu ustawienia 
żądanego programu (patrz “Tabela programów”).

Przyciski FUNKCJI: nacisnąć przycisk w celu wybra-
nia potrzebnej funkcji. Na wyświetlaczu zaświeci się 
odpowiednia kontrolka.

Przyciski SAMOCZYSZCZENIE: nacisnąć, aby 
przeprowadzić czyszczenie wewnętrznych części ma-
szyny (patrz “Czyszczenie pralki”).

Przycisk DIRECT INJECTION: nacisnąć,aby wybrać 
opcję DIRECT INJECTION. 

Przycisk PŁUKANIE EKSTRA : nacisnąć w celu 
wybrania żądanego rodzaju płukania. 

Przycisk WIROWANIE : nacisnąć w celu zmniejszenia 
lub całkowitego wyłączenia wirówki – wartość ukazana 
zostanie na wyświetlaczu.

Przycisk TEMPERATURA : nacisnąć w celu zmniejsze-
nia temperatury: wartość zostaje wyświetlona na ekranie.

Przycisk BLOK. PRZYCISKÓW : w celu uruchomienia 
lub wylaczenia blokady panelu sterowania nalezy 
przytrzymac nacisniety przycisk przez okolo 2 sekundy. Gdy 
na wyświetlaczu pojawi się napis „BLOK. PRZYCISKÓW 

WŁĄCZONA“, panel sterowniczy jest zablokowany (z 
wyjątkiem przycisk ON/OFF). W ten sposób uniemozliwia 
sie dokonywanie przypadkowych zmian w programach, 
zwlaszcza, jesli w domu obecne sa dzieci. W celu wylaczenia 
blokady panelu sterowania nalezy przytrzymac nacisniety 
przycisk przez okolo 2 sekundy.

Przycisk OPÓŹNIONY START : nacisnąc w celu usta-
wienia opóźnionego uruchomienia wybranego programu. 
Opóźnienie wyświetlone zostanie na ekranie. 

Przycisk z kontrolką START/PAUZA: kiedy zielona kontrolka 
pulsuje powoli, nacisnąć przycisk w celu uruchomienia prania. 
Po uruchomieniu cyklu kontrolka świeci w sposób ciągły. W 
celu wybrania pauzy w praniu należy nacisnąć ponownie przy-
cisk, kontrolka zacznie pulsować w kolorze pomarańczowym. 
Jeśli symbol nie świeci się, można otworzyć drzwiczki. W 
celu ponownego uruchomienia prania od miejsca, w którym 
zostało przerwane, należy ponownie nacisnąć przycisk.

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

Uszczelka przeciwdrobnoustrojowa
Uszczelka drzwiczek jest wykonana ze specjalnej 
mieszanki, będącej w stanie zagwarantować ochronę 
przeciwdrobnoustrojową poprzez redukcję namnażania 
bakterii do 99,99%.
Uszczelka drzwiczek zawiera pirytionian cynku, będącego 
substancją biobójczą, która redukuje namnażanie szko-
dliwych drobnoustrojów (*), takich jak bakterie i pleśń, 
mogących powodować powstawanie plam, nieprzyjemny-
ch zapachów oraz uszkodzeń urządzenia.
(*) Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Uniwersytet 
w Perugii na: Staphylococcus aureus, Escherichia coll, Pseudomonas 
aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium digitatum.

W rzadkich przypadkach przedłużający się kontakt z uszczelką może 
spowodować reakcję alergiczną skóry.

Opis pralki

Panel sterowania

Szufladka na środki piorące

Przycisk z kontrolką 
START/PAUZA

Przycisk 
TEMPERATURA

Przyciski
FUNKCJIPrzycisk 

ON/OFF

Przycisk 
WIROWANIE

Przycisk 
BLOK. 
PRZYCISKÓW

Wyświetlacz

Przycisk 
OPÓŹNIONY 
START

Przycisk
SAMOCZY-
SZCZENIE

Przyciski
DIRECT 
INJECTION

Przycisk
PŁUKANIE 
EKSTRA

POKRĘTŁO 
PROGRAMÓW

Panel
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Wyświetlacz

Wyświetlacz potrzebny jest w celu programowania maszyny i dostarcza wielu informacji.

W obszarze A zostają wyświetlone ikona i wybrany program, etapy prania oraz czas pozostały do zakończenia cyklu 
prania.

W obszarze B zostają wyświetlone dwa poziomy intensywności związane z funkcją DIRECT INJECTION.

W obszarach C widoczne są kontrolki odnoszące się do dostępnych funkcji.

W obszarze D zostaje wyświetlony czas pozostały do uruchomienia wybranego programu, w przypadku, gdy ustawiono 
OPÓŹNIONY START.

W wierszu E wyświetlana jest maksymalna wartość szybkości wirówki, jaką maszyna może uzyskać w przypadku wybra-
nego programu; jeśli program nie przewiduje ustawienia wirówki, w obszarze zostanie wyświetlony symbol “--” o niskiej 
jasności.

W obszarze F wyświetlana jest maksymalna wartość temperatury, jaką można wybrać w zależności od wybranego 
programu, jeśli program nie przewiduje ustawiania temperatury, w obszarze zostanie wyświetlony symbol “--” o niskiej 
jasności.

Symbol zablokowanych drzwiczek  
Zapalony symbol oznacza, że okrągłe drzwiczki pralki są zablokowane, aby zapobiec przypadkowemu ich otworzeniu. Aby 
uniknąć uszkodzenia pralki, należy odczekać, aż symbol ten zgaśnie, zanim przystąpi się do otwierania drzwiczek pralki. 
Uwaga: jeśli aktywna jest funkcja OPÓŹNIONY START drzwiczek nie można otworzyć. W celu ich otwarcia należy 
ustawić maszynę w pauzie poprzez naciśnięcie przycisku START/PAUZA.

! Podczas pierwszego uruchomienia wymagane będzie dokonanie wyboru języka a wyświetlacz ustawi się automatycz-
nie na menu wyboru języka.
W celu wybrania żądanego języka nacisnąć przyciski X i Y, dla potwierdzenia wyboru nacisnąć przycisk Z.
Aby zmienić język, należy wyłączyć urządzenie, nacisnąć równocześnie przyciski G, H, I, aż do usłyszenia sygnału 
dźwiękowego, wyświetli się menu wyboru języka.

! W celu zmiany jasności wyświetlacza, która fabrycznie ustawiona jest na najwyższy poziom, należy wyłączyć 
urządzenie, nacisnąć równocześnie przyciski G, L, M aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Nacisnąć przyciski X i Y, 
aby wybrać żądany poziom jasności i potwierdzić naciskając przycisk Z.

! Podczas cyklu prania lub gdy ustawi się OPÓŹNIONY START, jeśli nie używa się wyświetlacza przez 1 minutę, włącza 
się „WYGASZACZ EKRANU”. Aby powrócić do poprzednio wyświetlanego ekranu, wystarczy nacisnąć którykolwiek z 
przycisków.
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W jaki sposób wykonać cykl prania

1. WŁĄCZENIE MASZYNY. Nacisnąć przycisk , na 
wyświetlaczu pojawi się napis HOTPOINT, kontrolka 
START/PAUZA zacznie powoli pulsować w kolorze 
zielonym.

2. WKŁADANIE BIELIZNY. Otworzyć szklane drzwiczki. 
Włożyć bieliznę uważając, aby nie przekroczyć wielkości 
wsadu wskazanej w tabeli programów na następnej stronie.

3. DOZOWANIE ŚRODKA PIORĄCEGO. Wysunąć 
szufladkę i wsypać detergent do odpowiednich komór 
w sposób wyjaśniony w „Środki piorące i bielizna”.

4. ZAMKNĄĆ DRZWICZKI.
5. WYBÓR PROGRAMU. Przy pomocy pokrętła 

PROGRAMY wybrać żądany program, nazwa 
programu pojawi się na wyświetlaczu; z nim 
powiązana jest temperatura oraz prędkość wirowania, 
które mogą zostać zmienione. Na wyświetlaczu pojawi 
się czas trwania cyklu.

6. PERSONALIZACJA CYKLU PRANIA. 
Przy pomocy odpowiednich przycisków:

 Zmienić temperaturę i/lub wirówkę. Maszyna wybierze 
automatycznie temperaturę oraz wirówkę maksymalne 
przewidziane dla danego programu, dlatego nie mogą 
one być zwiększane. Poprzez naciskanie przycisku  
stopniowo zmniejsza się temperaturę aż do prania w 
zimnej wodzie (na wyświetlaczu widoczny jest symbol 
“--”). Naciskając przycisk  stopniowo zmniejsza się 
wirówkę aż do jej wyłączenia (na wyświetlaczu widoczny 
jest symbol “--”). Dodatkowe naciśnięcie przycisków 
przywróci maksymalne wartości przewidywane. 
! Wyjątek: wybierając program 2 temperaturę można 
podnieść aż do 40°. 
! Wyjątek: wybierając program 3 temperaturę można 
podnieść aż do 90°. 
! Wyjątek: wybierając program 4 temperaturę można 
podnieść aż do 60°.
Ustawienie opóźnionego rozpoczęcia.
W celu ustawienia opóźnionego rozpoczęcia 
wybranego programu należy naciskać odpowiedni 
przycisk aż do osiągnięcia żądanego czasu opóźnienia. 
W celu usunięcia opóźnionego uruchomienia należy 
naciskać przycisk aż do pojawienia się napisu “-- h”.

Ustawić rodzaj płukania.
Opcja  umożliwia wybranie rodzaju płukania 
przeznaczonego do jak największej ochrony delikatnej 
skóry. Po pierwszym naciśnięciu przycisku, zostaje 
ustawiony poziom “Extra +1”, który pozwala wybrać 
dodatkowe płukanie, oprócz standardowego, w celu 
usunięcia wszelkich pozostałości detergentu. Po 
drugim naciśnięciu przycisku, zostaje ustawiony 
poziom „“Extra +2”, który pozwala wybrać dwa 
dodatkowe płukania, oprócz standardowego, w celu 
jak najlepszej ochrony delikatnej skóry.  
Naciskając po raz trzeci na przycisk ustawia się 
poziom “Extra +3”, który umożliwia wybranie 3 
dodatkowych płukań oprócz tych, które przewiduje 
dany cykl. Aktywacja opcji w cyklach o temperaturze 
40° umożliwia usunięcie głównych alergenów, 
takich jak kocia i psia sierść oraz pyłki; w cyklach 
o temperaturze powyżej 40° osiąga się bardzo 

dobry poziom ochrony przeciwalergicznej. Nacisnąć 
ponownie przycisk, aby powrócić do „Płukanie 
zwykłe” rodzaju płukania. Jeśli któreś z ustawień lub 
zmiana ustawienia nie jest możliwe, na wyświetlaczu 
pojawi się napis „WYBÓR NIEMOŻLIWY” lub 
„ZMIANA NIEMOŻLIWA”. 

Zmiana charakterystyki cyklu.
• Naciskać przycisk w celu uruchomienia funkcji; 

zapala się odpowiednia ikona na wyświetlaczu.
• Nacisnąć ponownie przycisk w celu wyłączenia 

funkcji, odpowiednia ikona na wyświetlaczu gaśnie.
! Jeśli wybrana funkcja nie jest kompatybilna z 
ustawionym programem, jej ikona jest wyświetlana z 
niską jasnością, a oprócz tego niekompatybilność jest 
sygnalizowana sygnałem akustycznym (3 sygnały) i 
napisem “WYBÓR NIEMOŻLIWY” na wyświetlaczu.
! Jeśli wybrana funkcja nie jest kompatybilna z inną, 
wcześniej ustawioną, zostaje wyświetlony napis 
WYBÓR NIEMOŻLIWY” na wyświetlaczu i funkcja nie 
zostaje włączona.
! Funkcje mogą zmieniać zalecane obciążenie i/lub 
czas trwania cyklu.

7. URUCHOMIENIE PROGRAMU. Nacisnąć przycisk 
START/PAUZA. Odpowiednia kontrolka zaświeci się 
kolorem zielonym i drzwiczki zostaną zablokowane 
(symbol ZABLOKOWANYCH DRZWICZEK 
świeci się). Podczas prania na wyświetlaczu pojawi 
się nazwa bieżącej fazy. W celu zmiany programu 
w czasie trwania cyklu należy ustawić pralkę w 
pauzie naciskając przycisk START/PAUZA (kontrolka 
START/PAUZA zacznie powoli pulsować w kolorze 
pomarańczowym); następnie wybrać potrzebny cykl 
i ponownie nacisnąć przycisk START/PAUZA. W 
celu otwarcia drzwiczek w trakcie wykonywania cyklu 
należy nacisnąć przycisk START/PAUZA; jeśli symbol 
ZABLOKOWANYCH DRZWICZEK jest wyłączony 
możliwe będzie otwarcie drzwiczek Nacisnąć 
ponownie przycisk START/PAUZA, aby uruchomić 
program od punktu, w którym został przerwany.

8. KONIEC PROGRAMU. Wskazywany jest napisem 
„KONIEC CYKLU” na wyświetlaczu, kiedy symbol 
ZABLOKOWANYCH DRZWICZEK wyłączy 
się, możliwe będzie otwarcie drzwiczek. Otworzyć 
drzwiczki, wyjąć bieliznę i wyłączyć maszynę.

! Jeśli zamierza się anulować uruchomiony juz cykl, 
przytrzymać dłużej naciśnięty przycisk . Cykl zostanie 
przerwany i maszyna wyłączy się.

Direct Injection
Pralka jest wyposażona w innowacyjną technologię 
«Direct Injection», która wstępnie miesza wodę z deter-
gentem aktywując od razu czynniki piorące detergentu. 
Ta aktywna emulsja jest wprowadzana bezpośrednio 
do bębna pralki i przenika jeszcze skuteczniej między 
włókna, usuwając najbardziej uporczywe zabrudzenia, 
już w niskich temperaturach, dbając przy tym maksy-
malnie o kolory i tkaniny. Możliwe jest wybranie trybu 
«Power», pozwalającego uzyskać najlepszą skuteczność 
prania lub trybu «EcoEnergy» zapewniającego 
największą oszczędność energii.
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Programy i funkcje

Tabela programów

Funkcje prania
! Jeśli wybrana funkcja nie jest kompatybilna z 
ustawionym programem, jej ikona jest wyświetlana z 
niską jasnością, a oprócz tego niekompatybilność jest 
sygnalizowana sygnałem akustycznym (3 sygnały) i 
napisem “WYBÓR NIEMOŻLIWY” na wyświetlaczu.
! Jeśli wybrana funkcja nie jest kompatybilna z inną, wcześniej 
ustawioną, zostaje wyświetlony napis WYBÓR NIEMOŻLIWY” 
na wyświetlaczu i funkcja nie zostaje włączona.

 Oszczędź Czas 
Wybierając tę opcję, skraca się czas trwania programu na-
wet do 50%, w zależności od wybranego cyklu, gwarantując 
równocześnie oszczędność wody i energii. Z cyklu należy 
korzystać do prania niezbyt zabrudzonej odzieży. 

 Ochrona Koloru
Ustawiając cykl 6 i wybierając tę funkcję, można wybrać 
spośród 3 programów opracowanych specjalnie w celu jak 
najlepszej ochrony intensywności kolorów i jasności bieli:

Kolorowe: do prania tkanin o jasnych kolorach. Program 
został opracowany tak, aby chronił kolory przed blaknięciem.
Ciemne: program został opracowany tak, aby chronił ciem-
ne kolory przed blaknięciem. W celu osiągnięcia najlepszy-
ch rezultatów, zaleca się stosowanie detergentu w płynie 
przeznaczonego do prania ciemnych tkanin.
Białe: program został opracowany tak, aby chronił przed 
szarzeniem białych tkanin. W celu osiągnięcia najlepszych 
rezultatów zaleca się stosowanie detergentu w proszku.
60°/40°  Eko
Naciskając ten przycisk w połączeniu z programem 3, 
można przeprowadzić cykle standardowe w 60°C i 40°C.

1) Program sterowania zgodny z regulamin 1061/2010: ustawić program 3 i włączyć funkcję Eko 60°/40° .
Ten cykl jest odpowiedni do prania średnio zabrudzonej odzieży bawełnianej i jest najbardziej wydajnym cyklem pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej i wody; należy go używać 
do odzieży przeznaczonej do prania w 60°C. Rzeczywista temperatura prania może się różnić od podanej. 
2) Program sterowania zgodny z regulamin 1061/2010: ustawić program 3, włączyć funkcję Eko 60°/40°  i obniżyć temperaturę na 40°C.
Ten cykl jest odpowiedni do prania średnio zabrudzonej odzieży bawełnianej i jest najbardziej wydajnym cyklem pod względem łącznego zużycia energii elektrycznej i wody; należy go używać 
do odzieży przeznaczonej do prania w 40°C. Rzeczywista temperatura prania może się różnić od podanej.
Dla wszystkich Test Institutes:
3) Program bawełna, długi: ustawić program 3 na temperaturę 40°C i nacisnąć przycisk DIRECT INJECTION z trybem „Power”. 
4) Program tkaniny syntetyczne długi: ustawić program 4 z temperaturą 40°C.

Czas trwania cyklu wskazany na wyświetlaczu lub w instrukcji jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty czas trwania cyklu może się zmieniać w zależności od wielu 
czynników, takich jak temperatura i ciśnienie wody na wlocie, temperatura otoczenia, ilość detergentu, ilość i rodzaj pranej odzieży, wyważenie ładunku, wybrane opcje dodatkowe.

* Po wybraniu programu  i wyłączeniu wirowania maszyna wykona jedynie opróżnianie z wody. 

** Możliwa jest kontrola czasu trwania programów prania na wyświetlaczu.
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        DAILY CLEAN
1 Odplamianie Power 20°C 20° 1200   9 - - - **

2 Odplamianie Turbo 45’ 20°
(Max. 40°C) 1200   4,5 - - - **

3 Bawełna: tkaniny białe lekko zabrudzone i delikatne kolorowe. 40°
(Max. 90°C) 1200   9 - - - **

3 Eko Bawełna 60°C 60°/40°  (1): kaniny białe i kolorowe, wytrzymałe, mocno zabrudzone. 60° 1200   9 53 0,70 56,5 330’

3 Eko Bawełna 40°C 60°/40°  (2): tkaniny białe lekko zabrudzone i delikatne kolorowe. 40° 1200   9 53 0,70 88 330’

3 Eko Bawełna 40°C (3): tkaniny białe lekko zabrudzone i delikatne kolorowe. 40° 1200   9 53 0,89 88 205’

4 Syntetyczne (4): tkaniny kolorowe, wytrzymałe, lekko zabrudzone. 40°
(Max. 60°C) 1000   4,5 46 0,65 62 100’

5 Szybkie 30’: w celu szybkiego odświeżenia lekko zabrudzonych tkanin (niew-
skazany dla wełny, jedwabiu i tkanin przeznaczonych do prania ręcznego). 30° 800   3,5 71 0,19 47 30’

        SPECIALS
6 Ochr. Kolorow (default) => Kolorowe 40° 1200   5 - - - **

7 Bardzo Delikatne 30° --   1 - - - **

8 Wełna: do wełny, kaszmiru, itp. 40° 800   2 - - - **

9 Koszule 40° 600   2 - - - **

10 Baby 40° 1000   5 - - - **

        EXTRA

11 Antyalergia 60° 1200   5 - - - **

12 Bielizna 7 Dniowe: do bielizny poœcielowej i k¹pielowej. 60° 1200   9 - - - **

13 Jedwab & Firany: do jedwabiu, wiskozy, bielizny. 30° --   2 - - - **

14 Kołdry: do odzieży ocieplanej gęsim puchem. 30° 1000   3,5 - - - **

        Częściowe
Płukanie - 1200 -  9 - - - **

Wirowanie + Odpompowywanie - 1200 - - 9 - - - **

Tylko Odpompowywanie * - -- - - 9 - - - **
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Środki piorące i bielizna

Szufladka na środki piorące
Dobry rezultat prania zależy również od prawidłowego 
dozowania środka piorącego: użycie jego nadmiernej 
ilości nie poprawia skuteczności prania, lecz przyczynia 
się do powstawania nalotów na wewnętrznych częściach 
pralki i do zanieczyszczania środowiska.
! Piorące w proszku należy stosować do tkanin z białej 
bawełny i do prania wstępnego oraz do prania w tempe-
raturze przekraczającej 60°C. Środki
! Należy stosować się do zaleceń podanych na opako-
waniu środka piorącego.
! Nie stosować środków do prania ręcznego, ponieważ 
tworzą one za dużo piany.

Wysunąć szufladkę i 
umieścić w niej środek 
piorący lub dodatkowy w 
następujący sposób.
! Nie wylewać detergentu do 
przegródka środkowej (*). 

Przegródka 1: Środek 
piorący do prania zasad-
niczego (w proszku lub w 
płynie)

W przypadku stosowania środka piorącego w płynie, 
zaleca się użycie ścianki A dostarczonej na wyposażeniu, 
która ułatwia prawidłowe dozowanie. W celu użycia środka 
piorącego w proszku, należy wsunąć ściankę w zgłębienie B.
Przegródka 2: Środki dodatkowe (zmiękczające, itp.)
Środek zmiękczający nie powinien wypływać poza kratkę. 

Przygotowanie bielizny
• Podzielić bieliznę do prania według:
 - rodzaju tkaniny / symbolu na etykiecie.
 - kolorów: oddzielić tkaniny kolorowe od białych.
• Opróżnić kieszenie i sprawdzić guziki.
• Nie przekraczać wskazanego ciężaru suchej bielizny:

patrz “Tabela programów”.
Ile waży bielizna?
 1 prześcieradło 400-500 gr.
 1 poszewka 150-200 gr.
 1 obrus 400-500 gr.
 1 szlafrok 900-1.200 gr.
 1 ręcznik 150-250 gr.

Programy specjalne
Odplamianie Power 20°C: ten program oferuje 
maksymalną zdolność usuwania plam, w niskiej tempera-
turze, nie niszcząc tkanin ani kolorów i bez konieczności 
wcześniejszego stosowania innych środków odplamiających. 
Odplamianie Turbo 45’: ten cykl gwarantuje znakomitą 
zdolność usuwania plam już w temperaturze 20°C w zaledwie 
45 minut. Temperaturę w tym cyklu można zwiększyć do 40°C. 
Bardzo Delikatne: używać programu 7 do prania bardzo 
delikatnej odzieży, ozdobionej cekinami lub koralikami. 
Zalecamy wywrócenie ubrań na lewą stronę i włożenie 
małych części odzieży do woreczka przeznaczonego 
specjalnie do prania delikatnych ubrań. Dla osiągnięcia 
najlepszych efektów, zalecamy stosowanie środka 
piorącego w płynie do tkanin delikatnych.
Wełna - Woolmark Apparel Care - Green:
cykl prania „Wełna” niniejszej pralki został zatwierdzony pr-

zez Woolmark Company jako odpowiedni do prania odzieży 
wełnianej i przeznaczonej do prania ręcznego, pod warun-
kiem, że pranie jest przeprowadzane zgodnie z instrukcjami 
podanymi na etykiecie ubrania oraz ze wskazówkami dostar-
czonymi przez producenta pralki. (M1127) 

Koszule: Należy używać odpowiedniego cyklu 9 do pra-
nia koszul z różnego materiału i koloru w celu zagwaranto-
wania jak najlepszej ochrony ubrań. 
Baby: program 10 ten umożliwia usunięcie z odzieży 
zabrudzeń typowych dla dzieci, zapewniając przy tym 
całkowite wypłukanie środka piorącego z tkanin, aby uniknąć 
reakcji alergicznych, jakie mógłby on wywołać na delikatnej 
skórze dziecka. Cykl ten został opracowany w celu ogra-
niczenia liczby bakterii poprzez wykorzystanie większej 
ilości wody i optymalizację działania specjalnych dodatków 
higienizujących, którymi uzupełniany jest środek piorący. 
Antyalergia: programu 11 należy używać do usuwania 
głównych alergenów, takich jak pyłki, roztocza, sierść 
kotów i psów.
Bielizna 7 Dniowe: w celu wyprania bielizny kąpielowej 
i pościelowej w jednym cyklu, należy użyć programu 12, 
który optymalizuje zużycie środka piorącego i pozwala 
oszczędzać czas i pieniądze. Zalecamy stosowanie 
środka piorącego w proszku.
Jedwab: stosować odpowiedni program 13 do prania ws-
zelkiego rodzaju wyrobów z jedwabiu. Zaleca się stosowa-
nie specjalnego środka piorącego do tkanin delikatnych.
Firany: włożyć je złożone do poszewki lub do siatkowa-
tego worka. Stosować program 13.
Kołdry: aby wyprać produkty wypełnione puchem gęsim, takie 
jak kołdry dla dwóch osób lub pojedyncze (nieważące więcej 
niż 3,5 kg), poduszki, kurtki puchowe, należy zastosować 
właściwy program 14. Należy włożyć produkty puchowe do 
bębna wyginając rogi do wnętrza (patrz rysunki) ale tak, aby nie 
przekroczyć ¾ jego pojemności. Aby uzyskać optymalne wyniki 
prania zaleca się wlanie do szufladki płynnego środka do prania.

System równoważenia wsadu
Przed każdym wirowaniem, aby uniknąć nadmiernych 
drgań oraz jednorodnie rozłożyć wsad, bęben wykonuje 
obroty z prędkością nieco większą niż podczas prania. 
Jeśli po kilku próbach wsad nie zostanie prawidłowo 
zrównoważony, urządzenie wykona wirowanie z prędkością 
mniejszą od przewidywanej. W przypadku wystąpienia 
nadmiernego niezrównoważenia wsadu pralka dokona 
jego rozłożenia zamiast odwirowania. Aby zapewnić lepsze 
rozłożenie wsadu oraz jego właściwe zrównoważenie zale-
ca się mieszanie dużych i małych sztuk bielizny.

12
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Nieprawidłowości w działaniu  
i sposoby ich usuwania
Może się zdarzyć, że pralka nie działa. Przed wezwaniem Serwisu Technicznego (patrz „Serwis Techniczny”) należy 
sprawdzić, czy problemu nie da się łatwo rozwiązać przy pomocy poniższego wykazu.

Nieprawidłowości w działaniu:
Pralka nie włącza się.

Cykl prania nie rozpoczyna się.

Pralka nie pobiera wody (na 
wyświetlaczu pojawi się napis „BRAK 
WODY, Otwórz zawór”).

Pralka cały czas pobiera i odprowad-
za wodę.

Pralka nie odprowadza wody i nie 
odwirowuje prania.

Pralka mocno wibruje w fazie wirowania.

Z pralki wycieka woda.

Maszyna jest zablokowana, 
wyświetlacz pulsuje i sygnalizuje kod 
anomalii (np.: F-01, F-..).

Tworzy się zbyt duża ilość piany.

Możliwe przyczyny / Rozwiązania:

• Wtyczka nie jest włączona do gniazdka lub jest wsunięta za słabo, tak że nie 
ma styku.

• W domu nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

• Drzwiczki pralki nie są dobrze zamknięte.
• Nie został wciśnięty przycisk ON/OFF.
• Nie został wciśnięty przycisk START/PAUZA.
• Kurek dopływu wody jest zamknięty.
• Zostało nastawione opóźnienie startu.

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

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

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

• Program nie przewiduje odprowadzania wody: w przypadku niektórych pro-
gramów należy uruchomić je ręcznie (patrz „Programy i funkcje”).

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

• Podczas instalacji pralki bęben nie został prawidłowo odblokowany (patrz 
„Instalacja”).

• Pralka nie jest właściwie wypoziomowana (patrz „Instalacja”).
• Pralka, zainstalowana pomiędzy meblami a ścianą, ma za mało miejsca 

(patrz „Instalacja”).

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

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

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

 Jeśli problem nie ustępuje, należy wezwać Serwis Techniczny.

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

• Użyto za dużo środka piorącego.
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Serwis Techniczny

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

! Nigdy nie wzywać nieautoryzowanych techników.

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