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Приложение

МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
СМА 60У810-ХХ
СМА 60У1010-ХХ
СМА 60У1210-ХХ

РБ01

1 о п исание РА Б ОТ Ы М А Ш И Н Ы
1.1 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
1.1.1 Органы управления машины расположены на панели управления в соответствии с рисунком 1.
Кнопка включения/выключения машины
предназначена для
включения/выключения машины, для отмены программы во время стирки.
Ручка выбора программы (далее — ручка) в соответствии с рисунком 2 поворачивается в обоих направлениях: по часовой стрелке
и против нее. Вокруг ручки расположены световые индикаторы и нанесены названия программ.
Кнопка старт/пауза
предусмотрена для начала (старта) работы машины по выбранной программе, а также для задания паузы в работе машины без отмены программы стирки.
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1.1.2 Кнопки выбора дополнительных функций отмечены символами в соответствии с рисунками 1, 3. При нажатии кнопки в программу стирки включается дополнительная функция и загорается соответствующий индикатор в зоне индикации работы машины.
Возможность использования и включения дополнительных функций
зависит от программы стирки (см. таблицу 1).
Выбор температуры
позволяет выбрать температуру ниже максимального значения, предусмотренного программой стирки. Выбранное
значение температуры подсвечивается соответствующим индикатором.
Выбор скорости отжима
позволяет выбрать скорость отжима
ниже максимального значения, предусмотренного программой стирки.
Выбранное значение скорости отжима подсвечивается соответствующим
индикатором.

Рисунок 1 — Панель управления
индикаторы операций стирки

Рисунок 2 — Ручка выбора программы
индикатор времени
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* Значения скорости отжима зависят от модели машины.
Рисунок 3 — Зоны индикации и кнопки выбора дополнительных функций
Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является
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Предварительная стирка
предусмотрена для изделий из хлопчатобумажных тканей сильного загрязнения. При включении функции изделия дополнительно стираются в воде с моющим средством при температуре 30 0С, что обеспечивает качественное удаление загрязнения при
основной стирке.
Ночная стирка
используется для обеспечения работы машины с
низким уровнем шума. Стирка производится при пониженных скоростях
отжима, а также с отключенной звуковой сигнализацией. Функция не предназначена для стирки сильнозагрязненного белья.
Внимание! При использовании функции окончательный отжим
не производится. После стирки при необходимости следует выбрать
программу «Отжим».
Дополнительное полоскание
предусмотрено для детской
одежды, вещей, принадлежащих людям с аллергией на моющие средства,
или для стирки в очень мягкой воде, в которой моющее средство выполаскивается недостаточно.
При включении функции в программу стирки добавляется еще одно
полоскание.
Легкое глаженье
используется для уменьшения сминания тканей в процессе стирки и отжима, облегчения последующего глаженья. Использование функции обеспечивает щадящий режим стирки и бережный
отжим с минимальным количеством складок после стирки.
Остановка с водой в баке
используется при стирке изделий из
тонких тканей для уменьшения сминания тканей.
При включении функции исключается слив воды и окончательный
отжим. После окончания стирки индикатор
мигает, указывая на необходимость произвести слив воды. Для слива воды нажать кнопку
или кнопку
.
предусмотрена от случайных изменений выбранЗащита от детей
ной программы детьми. Для включения функции нажать одновременно
кнопки
и
— блокируются все кнопки панели управления, кроме
кнопки . Повторное нажатие кнопок
и
выключает функцию.
Экостирка
предназначена для стирки средне- и слабозагрязненных изделий. При включении функции снижается интенсивность стирки,
уменьшается расход электроэнергии и длительность стирки.
Интенсивная стирка
используется для повышения эффективности отстирывания сильнозагрязненных изделий.
Отложенный старт
позволяет отложить начало стирки на определенное время от 1 до 24 часов.
1.2 СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
1.2.1 В зонах индикации работы машины предусмотрены световые
индикаторы в соответствии с рисунком 3.
Индикаторы операций стирки:
– предварительная стирка,
– полоскание,
– отжим и слив.

– стирка,
– остановка с водой,

Индикаторы операций стирки загораются поочередно во время работы машины по выбранной программе.
Индикатор времени отображает длительность стирки, а также время до начала стирки, если выбрана функция «Отложенный старт» ( ).
Индикатор блокировки дверцы
загорается и горит, если дверцу открыть невозможно.
Индикаторы дополнительных функций, в том числе индикатор защиты от детей , загораются при выборе кнопкой дополнительной функции (см. 1.1.2).
1.3 ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
1.3.1 В машине предусмотрена звуковая сигнализация. Разные звуковые сигналы сопровождают начало и окончание работы машины, а также
раздаются при задании несовместимых функций, при случайном нажатии
кнопок во время работы машины, а также при неисправностях.
Для выключения звуковой сигнализации (кроме сигналов, информирующих о неисправностях) следует удерживать нажатой кнопку
в течение 3 с — на индикаторе времени высвечивается «Sn-0». При повторном
нажатии кнопки
в течение 3 с звуковая сигнализация включается — на
индикаторе времени высвечивается «Sn-1».
1.4 ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ И ВЫБОР ПРОГРАММЫ
1.4.1 Для включения машины следует нажать кнопку
— загорится
индикатор программы «Хлопок». Затем, поворачивая ручку, выбрать программу стирки в соответствии с рисунком 2. В зоне индикации работы ма-
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шины загораются: время длительности стирки, индикаторы операций стирки выбранной программы, индикаторы значений температуры стирки и
скорости отжима.
При выборе программы в соответствии с таблицей 1 автоматически задаются основные параметры стирки, установленные изготовителем (скорость
отжима, температура стирки, ее длительность и др.).
Если в течение 15 мин после включения машины не будет включена
программа (см. 1.8.1), то машина автоматически выключается.
1.4.2 Время длительности стирки, отображенное на индикаторе времени, определено в лабораторных условиях. Оно может изменяться (увеличиваться или уменьшаться) в процессе работы машины в зависимости
от температуры и давления воды в водопроводной сети, массы загружаемого белья, вида тканей изделий, изменения величины напряжения в
электрической сети и т.д.
ВНИМАНИЕ! Допускается несовпадение показания времени
до окончания стирки на дисплее с моментом фактического окончания стирки.
1.4.3 Выбор программы производится только до начала стирки. Установка ручки на деление новой программы во время работы машины (без
выключения машины) не позволяет изменить ранее выбранную программу.
1.4.4 После выбора программы можно изменить параметры стирки и
выбрать дополнительные функции в соответствии с 1.5-1.7.
1.5 ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ
в соответствии с рисунком 3, можно изме1.5.1 Нажимая кнопку
нить предусмотренную программой температуру стирки. При нажатии
кнопки поочередно высвечиваются индикаторы с числовыми значениями температуры от максимального до 20 0С с последующим повторением. Выбираемые значения температуры стирки в машине — 20 0С, 30 0С,
40 0С, 60 0С, 90 0С. Одновременно с выбором температуры изменяется показание длительности стирки.
1.6 ВЫБОР СКОРОСТИ ОТЖИМА
1.6.1 Нажимая кнопку
в соответствии с рисунком 3, можно уменьшить скорость отжима, предусмотренную программой стирки. При нажатии кнопки поочередно высвечиваются индикаторы с числовыми значениями скорости отжима от максимального до
(отжим выключен) с последующим повторением.
Выбираемые значения скорости отжима — от максимального (в зависимости от модели машины) до минимального, нулевого
.
ВНИМАНИЕ! Скорость отжимов между основными операциями
стирки не регулируется и зависит от выбранной программы.
1.7 ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
1.7.1 Для выбора дополнительной функции следует нажать соответствующую ей кнопку — загорится индикатор в соответствии с рисунком 3.
При повторном нажатии световой индикатор гаснет, функция отменяется.
Выбор дополнительных функций допускается только до начала стирки. При нажатии кнопок во время работы машины раздается тройной звуковой сигнал — дополнительная функция не включается.
ВНИМАНИЕ! Если выбранная функция не совместима с выбранной программой, индикатор не загорается и функция не включается.
1.7.2 Задание времени отложенного старта производится нажатием на кнопку
— загорится индикатор кнопки и на индикаторе времени
появится максимальное время задержки начала стирки 24 часа («24:Н»).
Нажимая на кнопку
, следует задать необходимое время (интервал изменения показания 1 час).
При необходимости отменить данную функцию следует задать время «0:Н» (до начала стирки), нажимая на кнопку
, — индикатор кнопки погаснет.
1.8 ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И НАЧАЛО СТИРКИ
1.8.1 Для начала работы машины по выбранной программе стирки
следует нажать кнопку
— загорится индикатор кнопки, раздастся звуковой сигнал, сработает блокировочное устройство дверцы и стирка начнется. На индикаторе времени начинается обратный отсчет времени до окончания стирки. Во время стирки также будет гореть индикатор выполняемой операции стирки, индикаторы температуры, скорости отжима и дополнительных функций (если они выбраны). Если выбрана дополнительная функция «Отложенный старт» ( ), то на индикаторе времени начнется отсчет времени до начала стирки (мигает показание времени, индикатор кнопки
— горит).
1.8.2 Подкрахмаливание белья рекомендуется проводить после
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стирки. Для подкрахмаливания следует растворить в воде специальное средство для подкрахмаливания согласно рекомендациям его изготовителя из расчета, что в машину будет залито приблизительно 15 л
воды. Жидкое средство для подкрахмаливания залить в лоток машины
согласно руководству по эксплуатации (раздел 6). Ручку установить на
программу «Полоскание», выбрать скорость отжима при необходимости, включить программу, нажав кнопку
.
ВНИМАНИЕ! Белье для подкрахмаливания не должно быть обработано кондиционером.
1.9 ПАУЗА В РАБОТЕ МАШИНЫ
1.9.1 При необходимости приостановить работу машины без отмены
программы следует нажать кнопку
— раздастся звуковой сигнал, индикатор кнопки
замигает, отсчет времени и стирка останавливаются,
на индикаторе времени загорается «Р».
Если в данный момент в машине небольшое количество воды, блокировочное устройство дверцы отключится и дверцу можно открыть. При наличии большого количества воды блокировочное устройство дверцы не отключается и для открывания дверцы следует отменить программу (см. 1.10).
Для продолжения стирки следует нажать кнопку
. Машина продолжит выполнение программы с начала остановленной операции стирки, время до окончания стирки может увеличиться.
В некоторых программах приостановить работу машины невозможно, так как предусмотрена стирка с большим количеством воды. Если необходимо открыть дверцу при выполнении стирки, следует отменить данную программу (см. 1.10).
ВНИМАНИЕ! Не открывайте дверцу машины, если уровень воды
в барабане визуально определяется через стекло дверцы.
1.10 ОТМЕНА ПРОГРАММЫ
1.10.1 Для отмены выполняемой программы следует удерживать нав течение 3 с — на индикаторе времени начинается отсчет
жатой кнопку
времени (в секундах), оставшегося до выключения (например «3...2...1»),
загорается надпись «OFF». Затем машина выключается и выполняемая программа отменяется. При необходимости открыть дверцу следует произвести слив воды, выбрав и включив программу «Слив».
1.11 ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ
1.11.1 После окончания последней операции стирки на индикаторе
времени появляется надпись «End», отключается блокировочное устройство дверцы, раздается звуковой сигнал, гаснут индикаторы операций стирки и индикатор кнопки
.
Если машина не отключена от электрической сети, то звуковой сигнал
раздастся еще пять раз с интервалом в одну минуту, а через 15 минут после
окончания стирки погаснет индикация и машина автоматически выключится.
1.11.2 По завершении стирки нажать кнопку
— машина выключа-

ется. Затем вынуть вилку шнура питания из розетки и закрыть кран подачи воды. Открыть дверцу и достать белье.

2 П Р О Г РА М М Ы С Т И Р К И
2.1 В машине предусмотрены стандартные программы стирки (хлопок, синтетика, смешанные ткани, шерсть) и специальные (шелк, ручная стирка, супербыстро 15 мин, Детская одежда, Рубашки, Джинсы,
Спортивная обувь, Темные вещи, Верхняя одежда, полоскание, слив,
отжим) в соответствии с таблицей 1.
2.2 Специальные программы учитывают особенности стираемых изделий.
«Шелк» — программа для стирки шелковых изделий, нижнего белья, занавесок. Предусмотренный в программе щадящий отжим защищает ткани от сминания.
«Ручная стирка» предназначена для стирки изделий из очень тонких и деликатных тканей, которые в маркировке имеют символы по уходу
или
.
Программа оканчивается коротким щадящим отжимом.
«Супербыстро 15 мин» позволяет быстро постирать небольшое
количество слабозагрязненных изделий, экономя время и электроэнергию. Используя программу, можно стирать в холодной воде белье из разных тканей (кроме шерсти и шелка, а также изделий для ручной стирки).
«Детская одежда» — программа для стирки детской одежды, пеленок, постельного белья, полотенец, салфеток и т.п. Программу рекомендуется использовать для стирки изделий, принадлежащих людям с
аллергией на моющие средства. При выполнении программы обеспечивается высокая эффективность отстирывания и полоскания.
При выборе программы автоматически включается функция «пред.
варительная стирка», которую можно выключить, нажав на кнопку
«Рубашки» — программа для стирки рубашек и блузок из разных
тканей и расцветок. Программа обеспечивает максимальную сохранность вещей, сокращает сминаемость ткани благодаря щадящему отжиму при стирке.
«Джинсы» — программа для стирки изделий из джинсовой ткани.
В процессе стирки максимально снижается вероятность линьки и выцветания джинсовой ткани.
«Темные вещи» — программа для стирки изделий темного цвета из
хлопковых и синтетических тканей, которые не требуют особого ухода.
«Верхняя одежда» — программа, которая позволяет стирать изделия из водоотталкивающих тканей (полиэстер, нейлон), куртки, ветровки, плащи, спортивную одежду. Перед стиркой рекомендуется предварительно обработать манжеты, воротники и участки с пятнами для получения лучшего результата стирки. Программа не предназначена для стирки
курток-пуховиков.
Не рекомендуется при стирке использовать кондиционер или моющее средство с кондиционером.

Таблица 1 - Программы стирки
Название
программы

Температура
стирки

Возможность
использования
отделений лотка

Возможность
использования дополни- Максимальная
загрузка, кг
тельных функций

Белая, прочноокрашенная хлопчатобумажная,
льняная.
Изделия, требующие кипячения

90 0С
60 С
0

Хлопок 1)

40 0С

1

2

6,02)
7,03)

30 0С

60 0С
Синтетика

30 0С

Прочноокрашенная хлопчатобумажная, льняная

Прочноокрашенная синтетическая, смешанная
1

2

2,5
3,03)
2)

Цветная тонкая синтетическая
С нестойкой окраской тонкая синтетическая

20 0С
40 0С
Смешанные

30 0С

–

2

2,52)
3,03)

Загрязнение
изделия
Сильное,
среднее

Цветная хлопчатобумажная, льняная
С нестойкой окраской тонкая хлопчатобумажная,
льняная

20 0С

40 0С

Вид ткани,
изделия

Изделия из тонких тканей (шелк, синтетика, смешанная), гардины

20 0С

Среднее,
легкое

Сильное,
среднее

Легкое

Среднее,
легкое
Легкое

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является
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Продолжение таблицы 1 - Программы стирки
Название
программы

Температура
стирки

Возможность
использования
отделений лотка

Возможность
использования дополни- Максимальная
загрузка, кг
тельных функций

Вид ткани,
изделия

Загрязнение
изделия

40 0С
Шерсть

30 0С

–

2

1,02)
1,53)

Изделия из шерсти, полушерсти (кашемир, мохер
и т.д.), пригодные для машинной стирки

Среднее,
легкое

–

2

2,52)
3,03)

Изделия из шелка, вискозы,
предназначенные для машинной и ручной стирки

Среднее,
легкое

–

2

1,02)
1,53)

Изделия из льняных, шелковых, шерстяных,
вискозных тканей,
предназначенные для ручной стирки

Легкое

–

–

Все виды тканей

—

Все виды тканей

—

—

—

20 0С
Шелк

30 0С
20 0С
30 0С

Ручная
стирка

20 С

Отжим

—

0

–
6,02)
7,03)

Полоскание

—

–

2

Слив

—

–

–

–

2

2,0

Изделия из водоотталкивающих тканей
(полиэстер, нейлон).

Среднее,
легкое

–

2

3,0

Изделия из хлопковых и смешанных тканей

Среднее,
легкое

–

2

2 пары

Хлопчатобумажная, смешанная

Легкое

–

2

3,5

Изделия из хлопковой и смешанной джинсовой
ткани

Среднее,
легкое

–

2

2,0

Рубашки, блузки из всех видов тканей (кроме
шелка),
требующие освежения

Легкое

1

2

3,0

изделия из хлопка, смешанных тканей

Среднее,
легкое

–

2

2,0

Все виды тканей (кроме шерсти),
требующие освежения

Легкое

Верхняя
одежда

30 0С
20 0С

–

40 0С
Темные
вещи

30 0С
20 0С

Спорт.
обувь

30 0С
20 0С
40 0С

Джинсы

30 0С
20 0С
40 0С

Рубашки

30 0С
20 0С
90 0С
60 0С

Детская
одежда

40 0С
30 0С
20 0С

Супербыстро
15 мин

30 0С
20 0С

1)
Программа «Хлопок» при 60 0С или при 40 0С с дополнительной функцией
является стандартной (лабораторной) для определения основных и
энергетических характеристик машины в соответствии с EN 60456:2011.
2)
Для моделей СМА 60У810-ХХ, СМА 60У1010-ХХ, СМА 60У1210-ХХ.
3)
Для моделей СМА 70С810-ХХ, СМА 70С1010-ХХ, СМА 70С1210-ХХ, СМА 70С1210-А-ХХ.

3 О собенности в работе машины
фиксатор
3.1 В машине предусмотрена возможность открывания дверцы в аварийном режиме (при отключении электропитания).
Для открывания дверцы следует открыть крышку фильтра (см. рис. 4),
снять тягу с фиксатора, потянув на себя. Затем тянуть тягу вниз и одновременно открывать дверцу. После открывания дверцы тягу снова одеть на
фиксатор.

тяга

крышка фильтра

Рисунок 4
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Додаток

МАШИНИ ПРАЛЬНІ АВТОМАТИЧНІ
СМА 60У810-ХХ
СМА 60У1010-ХХ
СМА 60У1210-ХХ

РБ01

1 О П И С А Н Н Я Р О Б ОТ И М А Ш И Н И
1.1 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
1.1.1 Органи управління машини розташовані на панелі
управління відповідно до рисунка 1.
Кнопка вмикання/вимикання машини
призначена
для вмикання/вимикання машини, для відміни програми під час
прання.
Ручка вибору програми (далі — ручка) у відповідності з
рисунком 2 повертається в обох напрямках: за годинниковою

лоток

кнопка вмикання/
вимикання машини

зона індикації
роботи машини

СМА
СМА
СМА
СМА

003

70С810-ХХ
70С1010-ХХ
70С1210-ХХ
70С1210-А-ХХ

1003

стрілкою і проти неї. Навколо ручки розташовані світлові індикатори
і нанесені назви програм.
Кнопка старт/пауза
передбачена для початку (старту)
роботи машини за вибраною програмою, а також для завдання
паузи в роботі машини без відміни програми прання.
1.1.2 Кнопки вибору додаткових функцій відзначені символами відповідно з рисунками 1, 3. При натисканні кнопки в програму прання включається додаткова функція і загорається відповідний
індикатор в зоні індикації роботи машини.
Можливість використання і включення додаткових функцій за-

Супершвидко 15 хв

Бавовна
Синтетика

Дитячий одяг
Сорочки

Змішані

Джинси

Шерсть

Спорт. взуття

Шовк
Ручне прання

Темні речі
ручка вибору
програми

кнопки вибору
додаткових функцій

кнопка
старт/пауза

Полоскання

Злив

Рисунок 1 – Панель управління
індикатори операцій прання

Віджим

Верхній одяг

Рисунок 2 – Ручка вибору програми
індикатор часу

індикатор захисту
від дітей

індикатори
температури

індикатор блокування
дверцят

індикатори
швидкості
віджиму*

вибір температури
вибір швидкості віджиму
екопрання
попереднє прання
інтенсивне прання
нічне прання
відкладений старт
додаткове полоскання
легке прасування
зупинка з водою в баку
* Значення швидкості віджиму залежать від моделі машини.
Рисунок 3 – Зони індикації і кнопки вибору додаткових функцій
Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является
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лежить від програми прання (див. таблицю 1).
Вибір температури
дозволяє вибрати температуру нижче
максимального значення, передбаченого програмою прання. Вибране значення температури підсвічується відповідним індикатором.
Вибір швидкості віджиму
дозволяє вибрати швидкість
віджиму нижче максимального значення, передбаченого програмою прання. Вибране значення швидкості віджиму підсвічується
відповідним індикатором.
Попереднє прання
передбачене для виробів з бавовняних тканин сильного забруднення. При вмиканні функції вироби додатково перуться у воді з миючим засобом за температури
30 0С, що забезпечує якісне видалення забруднення при основному пранні.
Нічне прання
використовується для забезпечення роботи машини з низьким рівнем шуму. Прання проводиться при знижених швидкостях віджиму, а також з відключеною
звуковою сигналізацією. Функція не призначена для прання
сильнозабрудненої білизни.
Додаткове полоскання
передбачене для дитячого одягу, речей, що належать людям з алергією на миючі засоби, або для
прання в дуже м'якій воді, в якій миючий засіб виполіскується недостатньо.
При вмиканні функції в програму прання додається ще одне
полоскання.
Легке прасування
використовується для зменшення зминання тканин в процесі прання і віджиму, полегшення подальшого прасування. Використання функції забезпечує щадний
режим прання і дбайливий віджим з мінімальною кількістю складок після прання.
Зупинка з водою в баку
використовується при пранні
виробів із тонких тканин для зменшення зминання тканин.
При вмиканні функції виключається злив води і остаточний
віджим. Після закінчення прання індикатор
мигає, вказуючи на необхідність зробити злив води. Для зливу води натиснути
кнопку
або кнопку
.
Захист від дітей
передбачений від випадкових змін
вибраної програми дітьми. Для вмикання функції натиснути одночасно кнопки
і
— блокуються всі кнопки панелі управління,
крім кнопки . Повторне натискання кнопок
і
вимикає
функцію.
Екопрання
призначене для прання середньо- і слабозабруднених виробів. При вмиканні функції знижується інтенсивність
прання, зменшується витрата електроенергії і тривалість прання.
Інтенсивне прання
використовується для підвищення
ефективності відперання сильнозабруднених виробів.
Відкладений старт
дозволяє відкласти початок прання на
певний час від 1 до 24 годин.
1.2 СВІТЛОВІ ІНДИКАТОРИ
1.2.1 У зонах індикації роботи машини передбачені світлові
індикатори у відповідності з рисунком 3.
Індикатори операцій прання:
–
–
–
–
–

попереднє прання,
прання,
полоскання,
зупинка з водою,
віджим і злив.

Індикатори операцій прання загоряються по черзі під час роботи машини за обраною програмою.
Індикатор часу відображає тривалість прання, а також час до
початку прання, якщо вибрана функція «Відкладений старт» ( ).
Індикатор блокування дверцят
загоряється і горить, якщо
дверцята відкрити не можна.
Індикатори додаткових функцій, в тому числі індикатор
захисту від дітей
, загоряються при виборі кнопкою додаткової
функції (див. 1.1.2).
1.3 ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ ЗВУКОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
1.3.1 У машині передбачена звукова сигналізація. Різні
звукові сигнали супроводжують початок і закінчення роботи машини, а також лунають при завданні несумісних функцій, при
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випадковому натисканні кнопок під час роботи машини, а також при несправностях.
Для вимикання звукової сигналізації (крім сигналів, які
інформують про несправності) слід утримувати натиснутою кнопку
протягом 3 с — на індикаторі часу висвічується «Sn-0». При повторному натисканні кнопки
протягом 3 с звукова сигналізація
вмикається — на індикаторі часу висвічується «Sn-1».
1.4 ВМИКАННЯ МАШИНИ І ВИБІР ПРОГРАМИ
1.4.1 Для вимикання машини слід натиснути кнопку
— загориться індикатор програми «Бавовна». Потім, повертаючи ручку, вибрати програму прання у відповідності з рисунком 2. У зоні
індикації роботи машини загоряються: час тривалості прання,
індикатори операцій прання вибраної програми, індикатори значень температури прання і швидкості віджиму.
При виборі програми у відповідності з таблицею 1 автоматично задаються основні параметри прання, встановлені виробником (швидкість віджиму, температура прання, її тривалість та ін.).
Якщо протягом 15 хв. після вмикання машини не буде
увімкнена програма (див. 1.8.1), то машина автоматично
вимикається.
1.4.2 Час тривалості прання, відображений на індикаторі
часу, визначено в лабораторних умовах. Він може змінюватися
(збільшуватися або зменшуватися) в процесі роботи машини в
залежності від температури і тиску води у водопровідній мережі,
маси завантажуваної білизни, виду тканин виробів, зміни величини напруги в електричній мережі і т.д.
УВАГА! Допускається розбіжність показання часу до
закінчення прання на дисплеї з моментом фактичного
закінчення прання.
1.4.3 Вибір програми проводиться тільки до початку прання. Установка ручки на поділку нової програми під час роботи машини (без вимикання машини) не дозволяє змінити раніше обрану програму.
1.4.4 Після вибору програми можна змінити параметри прання і вибрати додаткові функції відповідно до 1.5 -1.7.
1.5 ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ
1.5.1 Натискаючи кнопку
у відповідності з рисунком 3,
можна змінити передбачену програмою температуру прання. При
натисканні кнопки по черзі висвічуються індикатори з числовими
значеннями температури від максимального до 20 0С з наступним
повторенням. Обираєте значення температури прання в машині:
20 0С, 30 0С, 40 0С, 60 0С, 90 0С. Одночасно з вибором температури змінюється показання тривалості прання.
1.6 ВИБІР ШВИДКОСТІ ВІДЖИМУ
1.6.1 Натискаючи кнопку
у відповідності з рисунком 3, можна зменшити швидкість віджиму, передбачену програмою прання. При натисканні кнопки по черзі висвічуються індикатори з числовими значеннями швидкості віджиму від максимального до
(віджим вимкнений) з подальшим повторенням.
Обираєте значення швидкості віджиму — від максимального (в
залежності від моделі машини) до мінімального — нульового
.
УВАГА! Швидкість віджимів між основними операціями
прання не регулюється і залежить від обраної програми.
1.7 ВИБІР ДОДАТКОВОЇ ФУНКЦІЇ
1.7.1 Для вибору додаткової функції слід натиснути відповідну
їй кнопку — загориться індикатор у відповідності з рисунком 3.
При повторному натисканні світловий індикатор гасне, функція
відміняється.
Вибір додаткових функцій допускається лише до початку прання. При натисканні кнопок під час роботи машини лунає потрійний
звуковий сигнал — додаткова функція не вмикається.
УВАГА! Якщо вибрана функція не сумісна з вибраною
програмою, індикатор не загоряється і функція не вмикається.
1.7.2 Завдання часу відкладеного старту проводиться натисканням на кнопку
— загориться індикатор кнопки і на індикаторі
часу з'явиться максимальний час затримки початку прання 24 години («24: Н»). Натискаючи на кнопку , слід задати необхідний
час (інтервал зміни показання 1 година).
При необхідності відмінити цю функцію слід задати час «0: Н»
(до початку прання), натискаючи на кнопку , — індикатор кнопки згасне.

Информация для предварительного ознакомления. Официальной информацией изготовителя не является
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1.8 ВМИКАННЯ ПРОГРАМИ І ПОЧАТОК ПРАННЯ
1.8.1 Для початку роботи машини за обраною програмою
прання слід натиснути кнопку
— загориться індикатор кнопки,
пролунає звуковий сигнал, спрацює блокувальний пристрій дверцят і прання почнеться. На індикаторі часу починається зворотний
відлік часу до закінчення прання. Під час прання також буде горіти
індикатор виконуваної операції прання, індикатори температури,
швидкості віджиму і додаткових функцій (якщо вони вибрані).
Якщо обрана додаткова функція «Відкладений старт» ( ), то
на індикаторі часу почнеться відлік часу до початку прання (мигає
показання часу, індикатор кнопки
— горить).
1.8.2 Підкрохмалювання білизни рекомендується проводити після прання. Для підкрохмалювання слід розчинити у воді
спеціальний засіб для підкрохмалювання згідно з рекомендаціями
його виробника із розрахунку, що в машину буде залито приблизно 15 л води. Рідкий засіб для підкрохмалювання залити в лоток
машини згідно інструкції з експлуатації (розділ 6). Ручку встановити на програму «Полоскання», вибрати швидкість віджиму за
необхідності, увімкнути програму, натиснувши кнопку
.
УВАГА! Білизна для підкрохмалювання не повинна бути
оброблено кондиціонером.
1.9 ПАУЗА У РОБОТІ МАШИНИ
1.9.1 При необхідності призупинити роботу машини без
відміни програми слід натиснути кнопку
— лунає звуковий сигнал, індикатор кнопки
мигає, відлік часу і прання зупиняється,
на індикаторі часу горить «Р». Відключається блокувальний пристрій
дверцят машини.
Для продовження зупиненої програми прання слід натиснути кнопку
. Машина продовжить виконання програми з початку зупиненої операції прання, час до закінчення прання може
збільшитися.
У деяких програмах призупинити роботу машини неможливо, так як передбачене прання з великою кількістю води. Якщо
необхідно відкрити дверцята при виконанні даних програм, слід
попередньо зробити злив води: відмінити програму (див. 1.10),
потім вибрати і включити програму «Злив».
УВАГА! Не відкривайте дверцята машини, якщо рівень
води в барабані візуально визначається через скло дверцят.
1.10 ВІДМІНА ПРОГРАМИ
1.10.1 Для відміни виконуваної програми слід утримувати натиснутою кнопку протягом 3 с — на індикаторі часу починається
відлік часу (в секундах), що залишився до вимикання (наприклад
«3 ... 2 ... 1»), загоряється напис «OFF» . Потім машина вимикається
і виконувана програма відмінюється. При необхідності відкрити
дверцята слід провести злив води, вибравши і увімкнувши програму «Злив».
1.11 ВИМИКАННЯ МАШИНИ
1.11.1 Після закінчення останньої операції прання на індикаторі
часу з'являється напис «End», відключається блокувальний пристрій
дверцят, лунає звуковий сигнал, гаснуть індикатори операцій прання і індикатор кнопки
.
Якщо машина не відключена від електричної мережі, то звуковий сигнал пролунає ще п'ять разів з інтервалом в одну хвилину, а
через 15 хвилин після закінчення прання згасне індикація і машина автоматично вимкнеться.
1.11.2 По завершенні прання натиснути кнопку
— машина вимикається. Потім вийняти вилку шнура живлення з розетки
і закрити кран подачі води. Відчинити дверцята і дістати білизну.

2.2 Спеціальні програми враховують особливості виробів,
які перуться.
«Шовк» — програма для прання шовкових виробів, нижньої
білизни, занавісок. Передбачений у програмі щадний віджим
захищає тканини від зминання.
«Ручне прання» призначене для прання виробів із дуже тонких і делікатних тканин, які в маркуванні мають символи з догляду
або
.
Програма закінчується коротким щадним віджимом.
«Супершвидко 15 хв» дозволяє швидко попрати невелику кількість слабозабруднених виробів, що економить час
і електроенергію. Використовуючи програму, можна прати в
холодній воді білизну з різних тканин (крім вовни і шовку, а також
виробів для ручного прання).
«Дитячий одяг» — програма для прання дитячого одягу, пелюшок, постільної білизни, рушників, серветок і т.п. Програму
рекомендується використовувати для прання виробів, що належать людям з алергією на миючі засоби. При виконанні програми забезпечується висока ефективність відперання і полоскання.
При виборі програми автоматично вмикається функція
«попереднє прання», яку можна вимкнути, натиснувши на кнопку
.
«Сорочки» — програма для прання сорочок і блуз із різних тканин і забарвлень. Програма забезпечує максимальну схоронність
речей, зменшує пом’ятість тканини завдяки щадному віджиманню
при пранні.
«Джинси» — програма для прання виробів з джинсової тканини. В процесі прання тканинi відвертається линька та знебарвлювання.
«Темні речі» — програма для прання виробів темного кольору з бавовняних і синтетичних тканин, які не вимагають особливого догляду.
«Верхній одяг» — програма, яка дозволяє прати вироби з водовідштовхувальних тканин (поліестер, нейлон), куртки,
вітрівки, плащі, спортивний одяг. Перед пранням рекомендується
попередньо обробити манжети, коміри і ділянки з плямами для
отримання кращого результату прання. Програма не призначена
для прання курток-пуховиків.
Не рекомендується при пранні використовувати кондиціонер
або миючий засіб з кондиціонером.
3 О С О Б Л И В О С Т І В Р О Б ОТ І М А Ш И Н И
3.1 У машині передбачена можливість відкривання дверцят в
аварійному режимі (при відключенні електроживлення).
Для відкривання дверцят слід відкрити кришку фільтра (див.
рис. 4), зняти тягу з фіксатора, потягнувши на себе. Потім тягти тягу
вниз і одночасно відкривати дверцята. Після відкривання дверцят
тягу знову надіти на фіксатор.

фіксатор
тяга

2 П Р О Г РА М И П РА Н Н Я
2.1 У машині передбачені стандартні програми прання (Бавовна, Синтетика, Змішані тканини, Вовна) і спеціальні (Шовк, Ручне прання, Супершвидко 15 хв., Дитячий одяг, Сорочки, Джинси, Спортивне взуття, Темні речі, Верхній одяг, Полоскання, Злив,
Віджим) див. таблицю 1.

кришка фільтра

Рисунок 4
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Таблиця 1 - Програми прання
Назва
програми

Бавовна1)

Температура
прання

Можливість
використання
відділень лотка

Максимальне
Можливість використання
завантаження,
додаткових функцій
кг

90 0С

Біла, міцнофарбована бавовняна, лляна.
Вироби, що вимагають кип'ятіння

60 0С

Міцнофарбована бавовняна, лляна

40 0С

1

6,02)
7,03)

2

30 С
0

20 0С
60 0С

Міцнофарбована синтетична, змішана

40 С
30 С
0

1

2,52)
3,03)

2

20 0С

Змішані

30 С

–

2,52)
3,03)

2

Сильне,
середнє

Середнє,
легке

Кольорова тонка синтетична

Сильне,
середнє

З нестійким фарбуванням тонка синтетична

Легке

40 0С
0

Забруднення
виробу

Кольорова бавовняна, лляна
З нестійким фарбуванням тонка бавовняна,
лляна

0

Синтетика

Вид тканини, виробу

Вироби з тонких тканин (шовк, синтетика,
змішана), гардини

20 С

Середнє,
легке
Легке

0

40 С
0

Шерсть

30 0С

–

2

1,02)
1,53)

Вироби з вовни, напівшерсті (кашемір,
мохер і т.д.), придатні для машинного
прання

Середнє,
легке

–

2

2,52)
3,03)

Вироби з шовку, віскози, призначені для
машинного і ручного прання

Середнє,
легке

–

2

1,02)
1,53)

Вироби з лляних, шовкових, вовняних,
віскозних тканин, призначені для ручного
прання

Легке

–

–

20 0С
Шовк

Ручне прання
Віджим

30 0С
20 С
0

30 0С
20 0С
—

–
6,02)
7,03)

Всі види тканин

—

Всі види тканин

—

Полоскання

—

–

2

Злив

—

–

–

–

2

2,0

Вироби з водовідштовхувальних тканин
(поліестер, нейлон)

Середнє,
легке

–

2

3,0

Вироби з бавовняних і змішаних тканин

Середнє,
легке

–

2

2 пари

Бавовняна, змішана

Легке

–

2

3,5

Вироби з бавовняної і змішаної джинсової
тканини

Середнє,
легке

–

2

2,0

Сорочки, блузки з усіх видів тканин (крім
шовку), що вимагають освіження

Легке

1

2

3,0

Вироби з бавовни, змішаних тканин

Середнє,
легке

–

2

2,0

Всі види тканин (крім вовни), що вимагають
Легке
освіження

Верхній одяг

30 0С
20 0С

–

—

—

40 0С
Темні речі

30 0С
20 0С

Спорт. взуття

30 0С
20 0С
40 0С

Джинси

30 0С
20 0С
40 0С

Сорочки

30 0С
20 0С
90 0С
60 0С

Дитячий одяг

40 0С
30 0С
20 0С

Супершвидко
15 хв

30 0С
20 0С

Програма «Бавовна» при 60 0С або при 40 0С з додатковою функцією
є стандартною (лабораторною) для визначення основних і енергетичних
характеристик машини відповідно до EN 60456:2011.
2)
Для моделей СМА 60У810-ХХ, СМА 60У1010-ХХ, СМА 60У1210-ХХ.
3)
Для моделей СМА 70С810-ХХ, СМА 70С1010-ХХ, СМА 70С1210-ХХ, СМА 70С1210-А-ХХ.
1)
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4 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І КОМПЛЕКТУЮЧІ
4.1 Найменування технічних характеристик і комплектуючих
виробів зазначені в таблицях 2 і 3 відповідно. У гарантійній карті
дані найменування наведені російською мовою і вказані значення
параметрів і кількість комплектуючих.
4.2 Інформація в табличці відповідно до рисунка 5 дана у
виробі російською мовою.

Таблиця 2 – Технічні характеристики
№

НАЙМЕНУВАННЯ

Модель

Клас енергетичної ефективності
Діапазон номінальних напруг:

Виробник
висота

1)

Позначення моделі і
виконання виробу

ширина
1.1

Габаритні розміри, мм
глибина по корпусу

1.2

Маса нетто, кг, не більше

1.3

Об’єм барабана

Тиск у мережі водопостачання:

Нормативний
документ

глибина

Номінальна споживана потужність:
Максимальне завантаження:

Кліматичний клас
виробу

Зроблено в Республіці Білорусь

Знаки сертифікації

1.4

Максимальне завантаження сухої білизни, кг:
- із бавовняних і лляних тканин
- із шовкових і синтетичних тканин
- із вовняних тканин

1.5

Номінальна споживана потужність, Вт

1.6

Кількість основних програм, шт.

1.7

Корегований рівень звукової потужності, дБА, не
більше

1.8

Вміст золота, г

1.9

Вміст срібла, г

Значення
параметрів вказані у
гарантійній карті
Рисунок 5 – табличка

Змінюється в межах допуску в залежності від встановленої висоти
регульованих опор
Примітка — Визначення технічних характеристик проводиться в спеціально
обладнаних лабораторіях за певними методиками.
1)

Таблиця 3 – Комплектуючі
№

НАЙМЕНУВАННЯ

2.1

Шторка

2.2

Шланг наливний (в комплекті з фільтром
і шайбою) або із захисною системою (в
залежності від моделі)

2.3

Кронштейн

2.4

Заглушка

2.5

Ковпачок

Кількість, шт.

Зазначено в
гарантійній карті
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