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A változtatások jogát fenntartjuk.

Biztonsági információk

Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmuta-
tót.

Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága

Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.

• Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy
mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismere-
tek híján lévő személy használja, beleértve a gyermekeket is.
Ha ilyen személyek használják a készüléket, a biztonságukért
felelős személynek kell őket felügyelnie, illetve a készülék hasz-
nálatára vonatkozóan útmutatást kell biztosítani számukra.

• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készü-

léktől, amikor az ajtaja nyitva van.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor cél-

szerű azt bekapcsolni.

Általános biztonság
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a háló-

zati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
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• Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
• Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet, mely 5,5

kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat” című fejezetet).
• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a gyártó

szerelőjének vagy más hasonlóan képzett személynek ki kell
cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.

• Az üzemi víznyomás (minimum és maximum) értékének 0,5 bar
(0,05 MPa) és 8 bar (0,8 MPa) között kell lennie

• Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő szellőzőnyílá-
sokat (ha vannak) a készülék alatti szőnyeg ne zárja el.

• A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használja a
mellékelt, új tömlőkészletet. Régi tömlőkészlet nem használható
fel újra.

 Biztonsági előírások

Üzembe helyezés
• Távolítsa el az összes csomagolást és a

szállítási rögzítőcsavarokat.
• Őrizze meg a szállítási rögzítőcsavarokat.

Amikor ismét szállítani szeretné a készülé-
ket, a dobját rögzítenie kell.

• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.

• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan
helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C alatt van,
vagy ahol ki van téve az időjárásnak.

• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.

• Ügyeljen arra, hogy a készülék üzemelteté-
sének helyén a padló vízszintes, sík, stabil,
hőálló és tiszta legyen.

• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan
helyen, ahol az ajtaját nem lehet teljesen
kinyitni.

• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő
a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavé-
delmi kesztyűt.

• Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon
a levegő a készülék és a padló között.

• Úgy állítsa be a lábakat, hogy a készülék
és a szőnyeg között rendelkezésre álljon a
szükséges hely.

Elektromos csatlakoztatás

Vigyázat Tűz- és áramütésveszély.

• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő

elektromos adatok megfelelnek-e a háztar-
tási hálózati áram paramétereinek. Amen-
nyiben nem, forduljon szakképzett villany-
szerelőhöz.

• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés el-
len védett aljzatot használjon.

• Ne használjon hálózati elosztókat és hos-
szabbító kábeleket.

• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére. Ha a hálózati ká-
bel cserére szorul, forduljon a márkaszer-
vizhez vagy villanyszerelőhöz.

• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót
a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen ar-
ra, hogy a hálózati dugasz üzembe helye-
zés után is könnyen elérhető legyen.
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• A készülék csatlakozásának bontására, so-
ha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatla-
kozódugónál fogva húzza ki.

• Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati
kábelt és a csatlakozódugót.

• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.

Vízhálózatra csatlakoztatás

• Ügyeljen arra, hogy ne okozzon sérülést a
vízcsöveknek.

• A készülék vízhálózatra történő csatlakoz-
tatásához használja a mellékelt, új tömlő-
készletet. Régi tömlőkészlet nem használ-
ható fel újra.

• Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem hasz-
nált csövekhez csatlakoztatja a készüléket,
addig folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.

• A készülék első használata előtt ellenőriz-
ze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat

Vigyázat Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a készülék

károsodásának veszélye áll fenn.

• A készüléket kizárólag háztartási célra
használja.

• Tartsa be a mosogatószer csomagolásán
feltüntetett utasításokat.

• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlé-
kony anyaggal szennyezett tárgyat a ké-
szülékbe, annak közelébe, illetve annak te-
tejére.

• Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat eltá-
volított a ruhákból.

• Ne tegyen a készülék alá edényt azért,
hogy az esetleg a készülékből szivárgó viz-
et összegyűjtse. A használatra javasolt fel-
szerelésekkel kapcsolatban forduljon a
márkaszervizhez.

Ápolás és tisztítás

Vigyázat Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának veszélye áll

fenn.

• A készülék tisztításához ne használjon víz-
sugarat vagy gőzt.

• A készüléket puha, nedves ruhával tisztít-
sa. Csak semleges tisztítószert használjon.
Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot,
oldószert vagy fém tárgyat.

Ártalmatlanítás

Vigyázat Sérülés- vagy fulladásveszély.

• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a

hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megaka-

dályozza gyermekek és kedvenc állatok ké-
szülékben rekedését.

Szerviz
• A készülék javítását bízza márkavizre. Ki-

zárólag eredeti alkatrészek használatát ja-
vasoljuk.

Termékleírás
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1 A kezelőpanel

2 Fedélfogantyú

3 Szabályozható szintezőlábak

Kezelőpanel

1 2 3

4567

1 Programválasztó gomb

2 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb

3 Ciklusfutás jelzőfényei

4 INDÍTÁS/SZÜNET gomb

5 EXTRA ÖBLÍTÉS gomb

6 OPCIÓK gomb

7 CENTRIFUGÁLÁS gomb
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Adagolódoboz

 Előmosás
 Mosás
 Öblítőszer (ne töltse a M  MAX jel fö-

lé)

Egy mosási ciklus lefuttatása

Az első használat

• Győződjön meg arról, hogy az elektro-
mos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak.

• Távolítsa el a polisztirol betétet és min-
den más elemet a dobból.

• Futtasson le egy kezdeti mosási ciklust
90°C-on, ruhanemű nélkül, de mosó-
szerrel, hogy megtisztítsa a víztartályt.

Napi használat

A mosnivaló betöltése
• Nyissa fel a ké-

szülék fedelét.
• Az A kioldógomb

megnyomásával
nyissa ki a dobot:
A két ajtószárny
automatikusan
kinyílik.

• Töltse be a mos-
nivalót, zárja be a dobot és a mosógép fed-
elét.

Vigyázat Mielőtt lezárná a készülék
fedelét, győződjön meg arról, hogy a dob

jó be van-e zárva.
• Amikor a két ajtószárny le van zárva,
• az A kioldógomb kiugrik.

A mosószerek adagolása
Öntse a mosószermennyiséget a mosási re-
keszbe  és az előmosási rekeszbe  , ha
kiválasztotta az "előmosás" opciót. Töltse az
öblítőszert a  rekeszbe, ha szükséges.

A

A kívánt program kiválasztása
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt prog-
ramra. A "Start/Szünet"  gomb zölden vil-
log.
Ha Ön akkor forgatja el a programkapcsolót
egy másik programra, amikor egy ciklus folya-
matban van, a készülék figyelmen kívül hagy-
ja az újonnan kiválasztott programot. A "Start/
Szünet"  gomb pirosan villog néhány má-
sodpercig.

A centrifugálási sebesség kiválasztása

Nyomja meg a „Centrifugálás”  gombot a
centrifugálási sebesség megváltoztatásához,
ha a készülék által választott sebességtől elt-
érő sebességen kívánja centrifugálni a ruha-
neműt. Választhatja az “Öblítőstop”  opciót
is.
A maximális centrifugálási sebességeket
megtalálja a „Mosási programok” c. részben.
Öblítőstop 
Ennek a funkciónak a kiválasztásakor a ké-
szülék nem ereszti le az utolsó öblítővizet,
hogy megóvja a ruhákat a gyűrődéstől.
Miután a program véget ért, és az „Öblítőstop”

 funkciókat kiválasztotta, a ciklus befejezé-
séhez és a víz leeresztéséhez ki kell választa-
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nia a „Centrifugálás”  vagy a „Leeresztés”
 programot is.

Kiegészítő funkciók kiválasztása 
A Különböző opciókat a program kiválasztása
után és a „Start/Szünet”  gomb megnyomá-
sa előtt kell kiválasztani (lásd „Programtáblá-
zat”). Nyomja meg a kívánt gombo(ka)t: a
megfelelő jelzőfények felgyulladnak. Ha ismét
megnyomja, a jelzőfények kialszanak. Ha az
opciók egyike nem egyeztethető össze a kivá-
lasztott programmal, a“Start/Szünet”  gomb
pirosan villog.

"Előmosás" opció 
A készülék egy előmosást végez max. 30 °C-
on.

Gyors opció 
A mosás időtartama a kiválasztott programtól
függően csökken.

„Extra öblítés” beállítás 
A mosógép egy vagy több további öblítést vé-
gez a mosási ciklus alatt. A beállítás az érzé-
keny bőrű egyéneknél és olyan helyeken
ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.

" Késleltetett indítás" 
Ez az opció lehetővé teszi, hogy a "Késlelte-
tett indítás"  gomb megnyomása révén a
mosási program indítását 3, 6 vagy 9 órával
késleltesse.
A késleltetési időtartamot bármikor módosít-
hatja vagy törölheti a "Start/Szünet"  gomb
megnyomása előtt, ha megnyomja ismét a
"Késleltetett indítás"  gombot (amikor az
összes jelzőfény kialszik, a mosási program
azonnal elindul).
Ha már megnyomta a "Start/Szünet"  gom-
bot, de szeretné módosítani vagy törölni a
késleltetett indítást, az alábbiak szerint járjon
el:
• A késleltetett indítás törléséhez és a ciklus

azonnali elindításához nyomja meg a
"Start/Szünet"  , majd pedig a "Késlelte-
tett indítás"  gombot. Nyomja meg a
"Start/Szünet"  gombot a ciklus elindítá-
sához.

• A késleltetési időszak módosításához
"Stop" állásba  kell lépnie, majd újra kell
programoznia a ciklust.

A fedél a késleltetett indítás időtartama alatt
zárva van. Ha ki kell nyitnia a fedelet, először
szünet helyzetbe kell állítania a készüléket a
"Start/Szünet"  gomb megnyomásával. A
fedél lecsukása után ismét nyomja meg a
"Start/Szünet"  gombot.

A program indítása
A program elindításához nyomja meg a "Start/
Szünet"  gombot. A megfelelő jelzőfény zöl-
den világít. Normális jelenség, ha a program-
választó a ciklus alatt nem mozdul el. Az ak-
tuális ciklusnak megfelelő jelzőfény világít.

 +  : Előmosás + Mosás
 +  : Öblítések + Centrifugálás
 : Ciklus vége

A leeresztő szivattyú egy rövid időre be-
kapcsolhat, amikor a készülék vizet tölt

be.

Program megszakítása
Mosnivaló hozzáadása az első 10 perc
alatt
Nyomja meg a Start/Szünet  gombot: a
megfelelő jelzőfény zölden világít, miközben a
készülék szünet helyzetben van. A fedelet
csak kb. két perccel azután lehet kinyitni,
hogy a mosógép leállt. A program folytatásá-
hoz nyomja meg ismét a "Start/Szünet" 
gombot.
A folyamatban lévő program módosítása
Mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana az
aktuális programon, a "Start/Szünet"  gomb
megnyomásával szünetre kell állítani a mosó-
gépet. Ha a módosítás nem lehetséges, a
"Start/Szünet"  gomb pirosan villog néhány
másodpercig. Ha mégis úgy dönt, hogy módo-
sítja a programot, törölnie kell az aktuális
programot (lásd lentebb).
Program törlése
Ha törölni kívánja a programot, forgassa a
programkapcsolót a "Stop"  állásba.

Amikor a program véget ért
A mosógép automatikusan leáll, a "Start/Szü-
net"  gomb kiugrik, és a "Ciklus vége" 
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jelzőfény felgyullad. A fedelet csak kb. két
perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép
leállt. Forgassa a programkapcsolót „Stop” 

állásba. Szedje ki a ruhát. Húzza ki a készü-
lék hálózati vezetékét, és zárja el a vízcsapot.

Készenlét: Miután a program befejező-
dött, néhány másodperc elteltével az

energiatakarékos rendszer bekapcsol. Bár-

mely gombot megnyomva a készülék kilép az
energiatakarékos állapotból.

Mosási programok

Program / mosnivaló típusa Töltet Rendelkezésre álló kiegészítő funkci-
ók

 Pamut (30° - 90°):Fehér vagy színes, pl.
normál mértékben szennyezett munkaruhák,
ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
Max. centrifugálási sebesség: 850 ford./perc a
ZWP581 modell esetében; 1000 ford./perc a
ZWQ5102,ZWQ5103 modell esetében; 1200
ford./perc a ZWQ5122 modell esetében

5,5 kg Öblítés tartás, Gyors, Előmosás, Extra
öblítés, Késleltetett indítás

 Eco (  és  )1) : Fehér vagy színes
pamut, pl. normál mértékben szennyezett mun-
karuhák, ágynemű, terítő, alsónemű, törölkö-
zők.
Max. centrifugálási sebesség: 850 ford./perc a
ZWP581 modell esetében; 1000 ford./perc a
ZWQ5102,ZWQ5103 modell esetében; 1200
ford./perc a ZWQ5122 modell esetében

5,5 kg Öblítőstop, Előmosás, Extra öblítés,
Késleltetett indítás

 Műszál (30° - 60°): Műszálas szövetek, fe-
hérnemű, színes ruhadarabok, nem vasalható
ingek, blúzok.
Max. centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
(850 ford./perc a ZWP581 modellnél)

2,5 kg Öblítés tartás, Gyors, Előmosás, Extra
öblítés, Késleltetett indítás

 Vasaláskönnyítő (40°): Pamuthoz és mű-
szálhoz. Csökkenti a gyűrődést, és könnyebbé
teszi a vasalást.
Max. centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
(850 ford./perc a ZWP581 modellnél)

1,0 kg Öblítőstop, Előmosás, Extra öblítés,
Késleltetett indítás

 Speciális programok

 Kényes (30° - 40°): Mindenféle kényes
anyaghoz, például függönyökhöz.
Max. centrifugálási sebesség: 700 ford./perc

2,5 kg Öblítőstop, Szupergyors, Előmosás,
Extra öblítés, Késleltetett indítás

 Kézi mosás (40°) : A „kézzel mosható” cím-
kével ellátott, nagyon kényes darabokhoz.
Max. centrifugálási sebesség: 850 ford./perc a
ZWP581 modell esetében; 1000 ford./perc a
ZWQ5102,ZWQ5103 modell esetében; 900
ford./perc a 1200 modell esetében

1,0 kg Öblítés tartás, Késleltetett indítás
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Program / mosnivaló típusa Töltet Rendelkezésre álló kiegészítő funkci-
ók

 Mix 20° (20°): Magas hatékonyságú hideg
mosási program enyhén szennyezett ruhákhoz.
Ehhez a programhoz olyan mosóport kell hasz-
nálni, amely hideg vízzel is hatékony.
Max. centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
(850 ford./perc a ZWP581 modellnél)

3,0 kg Öblítés tartás, Extra öblítés, Késleltetett
indítás

 Gyapjú (40°): Gépben mosható gyapjú ru-
haneműkhöz, amelyek címkéjén ez áll: „Tiszta
gyapjú, gépben mosható, nem megy össze”.
Max. centrifugálási sebesség: 850 ford./perc a
ZWP581 modell esetében; 1000 ford./perc a
ZWQ5102,ZWQ5103 modell esetében; 900
ford./perc a ZWQ5122 modell esetében

1,0 kg Öblítés tartás, Késleltetett indítás

 Sport intenzív (40°): Normál és erősen
szennyezett szabadtéri sportruházathoz; a ké-
szülék automatikusan előmosási fázissal egész-
íti ki a mosási folyamatot.2)

Max. centrifugálási sebesség: 900 ford./perc
(850 ford./perc a ZWP581 modellnél)

2,5 kg Öblítés tartás, Extra öblítés, Késleltetett
indítás

 Függönyök (40°): Függönyök mosásá-
hoz. Az Előmosás opció automatikusan bekap-
csol.
Max. centrifugálási sebesség: 700 ford./perc

2,5 kg Öblítés tartás, Extra öblítés, Késleltetett
indítás

 Öblítés: A program kézzel mosott ruhada-
rabok öblítéséhez használható.
Max. centrifugálási sebesség: 850 ford./perc a
ZWP581 modell esetében; 1000 ford./perc a
ZWQ5102,ZWQ5103 modell esetében; 1200
ford./perc a ZWQ5122 modell esetében

5,5 kg Öblítés tartás, Extra öblítés, Késleltetett
indítás

 Vízleeresztés : Egy üres ciklust futtat le
Öblítés tartás után.

5,5 kg  

 Centrifugálás : Az Öblítőstop fázis után
(500 - 850 ford./perc a ZWP581 modellnél /
1000 ford./perc a ZWQ5102,ZWQ5103 modell-
nél / 1200 ford./perc a ZWQ5122 modellnél)
centrifugálás történik.

5,5 kg Késleltetett indítás

1) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára.
A 1061/2010 sz. jogszabály értelmében ezek a programok a «Normál 60 °C-os pamut programnak» és a
«Normál 40 °C-os pamut programnak» felelnek meg. Ezek a leghatékonyabb programok a normál
szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást és az energiafogyasztást illeti.

A mosási fázis tényleges vízhőmérséklete eltérhet a megadott program-hőmérséklettől.

2) Az előmosási fázishoz nem javasolt mosószert adni.
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Ápolás és tisztítás

Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a tisztí-
tás előtt.

A készülék vízkőmentesítése
A készüléket vízkőmentesítéséhez használjon
mosógépekhez készült, megfelelő, nem korro-
zív terméket. Olvassa el a termék címkéjét,
hogy mekkora az ajánlott mennyiség, és mi-
lyen gyakran kell a vízkőmentesítést elvégez-
ni.

A készülék külseje
A készülék külsejének megtisztításához hasz-
náljon meleg szappanos vizet. Soha ne hasz-
náljon alkoholt, oldószereket vagy hasonló
termékeket

Adagolódoboz
Tisztításához az alábbiak szerint járjon el:

1

2

 

4

3

Kifolyócső szűrő
Rendszeresen tisztítsa meg a leeresztő szű-
rőt, amely a dob alján található:

1
2

4

3
5

6

7
8

9

10
CLACK

11
CLACK

Befolyócső-szűrők
Tisztításukhoz az alábbiak szerint járjon el:

 

Fagyás elleni óvintézkedések
Ha a készülék 0 °C alatti hőmérsékletnek van
kitéve, a következő óvintézkedéseket kell
megtenni:
• Zárja el a csapot, és válassza le a befolyó-

csövet.
• Helyezze a befolyócső és a kifolyócső vé-

gét a padlózatra elhelyezett edénybe.
• Válassza ki az Ürítés programot, és hagyja

futni a ciklus végéig.
• Válassza le a készüléket az áramforrásról,

a programkapcsolót „Stop”  állásba for-
gatva.

• Húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóalj-
zatból.

• Helyezze vissza a befolyócsövet és a kifo-
lyócsövet.

Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel el-
kerülhető a jégképződés, ami a készülék ká-
rosodásához vezetne.
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Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket, gon-
doskodjon arról, hogy olyan területen helyez-
ze üzembe, ahol a hőmérséklet nem esik
fagypont alá.

FIGYELEM! A készüléket normál szobahő-
mérsékleten való használatra tervezték. A
gyártó nem vállal felelősséget a fagyásból
eredő károkért.

Működési problémák

A készüléken a gyárból való kiadás előtt szá-
mos ellenőrzést végeztek el. Ha mégis ren-
dellenességet észlelne, kérjük, olvassa át az

alábbi részeket, mielőtt a vevőszolgálatot hív-
ná.

Problémák Okok

A készülék nem indul el,
vagy nem tölt be vizet:

• A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva, az elektromos csatlakozás
nem működik megfelelően, áramszünet van;

• a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól bezárva;

• a programindító parancs nincs megfelelően kiválasztva;

• a vízellátás megszakadt, a vízcsapot lezárták;

• a vízbevezető szűrők szennyezettek (lásd az „Ápolás és tisztítás” részt).

A készülék vizet vesz fel,
de rögtön ki is üríti:

• A kifolyócső „U” darabja túl alacsonyra van rögzítve (lásd az „Üzembe he-
lyezés” részt).

A készülék nem öblít,
vagy nem üríti ki a vizet:

• A kifolyócső eldugult vagy megtört;

• eldugult a kifolyó szűrője (lásd az „Ápolás és tisztítás” részt);

• bekapcsolt az egyensúlyvesztés érzékelője: a mosnivaló egyenetlenül
oszlik el a dobban;

• az „Ürítés” program, illetve a „Halk ciklus” vagy az „Öblítőstop” opció ki
van választva;

• a kifolyócső U-idomának magassága nem megfelelő.

A készülék nem centrifu-
gál:

• Egyensúlyi problémák vannak a ruhatöltettel: helyezzen be több mosniva-
lót, vagy rendezze el kézzel a mosnivalót a dobban.

Víz van a készülék körül: • A túl sok mosószer túlcsorduló habképződést okozott;

• a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz;

• a kifolyócső „U” darabja nincs megfelelően csatlakoztatva;

• a befolyócső szivárog.

Nem kielégítő a mosás
eredménye:

• A mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz;

• túl sok mosnivaló van a dobban,

• a mosási ciklus nem megfelelő,

• nincs elegendő mosószer.

A készülék vibrál és za-
jos:

• a készülékből nem távolította el az összes csomagolóanyagot (lásd az
„Üzembe helyezés” részt);

• a készülék nincs megfelelően szintbe állítva, és nincs egyensúlyban (lásd
az „Üzembe helyezés” részt);

• a készülék túl közel van a falhoz vagy a bútorhoz;

• a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobban, a töltet túl kicsi;

• a készülék beüzemelési folyamatban van, a zaj idővel megszűnik.
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Problémák Okok

Túl hosszú a mosási cik-
lus:

• A vízbevezető szűrők szennyezettek (lásd az „Ápolás és tisztítás” részt);

• az áram- vagy a vízellátás szünetel;

• a motor túlhevülési érzékelője bekapcsolt;

• a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál;

• a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok a mosószer), a mo-
sógép pedig megkezdte a hab kiürítését;

• az egyensúlyérzékelő bekapcsolt: annak érdekében, hogy a mosnivaló
eloszlásra a dobban egyenletesebb legyen, a készülék egy extra fázist
adott a ciklushoz.

A készülék leáll a mosási
ciklus alatt:

• A víz- vagy az áramellátás szünetel;

• kiválasztották az Öblítőstop opciót;

• a dob ajtószárnyai nyitva vannak.

A fedél nem nyitható a
ciklus végén:

• A dobban a hőmérséklet túl magas,

• a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki.

Az adagolórekesz feltölté-
sekor az öblítőszer köz-
vetlenül a dobba folyik:

• Túllépte a MAX jelzést.

Az „Indítás/Szünet” gomb
1) vörösen villog 2):

• a fedél nincs jól lezárva,

• eldugult a kifolyó szűrője,

• a kifolyócső eldugult vagy megtört,

• a kifolyócső rögzítése túl magasan van (lásd az „Üzembe helyezés” c.
szakaszt),

• az ürítőszivattyú elzáródott,

• a vezetékek elzáródtak,

• a vízcsapot elzárták, a vízellátás megszakadt.

1) Bizonyos modellek esetén hangjelzés hallható
2) Bármilyen probléma megoldása után a megszakított program újraindításához nyomja meg az „Indítás/

Szünet” gombot.

Hasznos javaslatok és tanácsok

A ruha töltet
• A következők szerint válogassa szét a ru-

hákat: fehér, színes, műszálas, kényes és
gyapjúruhák.

• Tartsa be a mosási útmutatásokat, melyek
a ruhák kezelési címkéin találhatóak.

• Egyes színes darabok elszíneződhetnek az
első mosásnál. Célszerű az első mosásnál
külön mosni a darabokat.

• Gombolja be a párnahuzatokat, húzza ös-
sze a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat
és patentokat. Kösse össze az öveket.

• Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a dara-
bokat.

• Fordítsa ki a többrétegű anyagokat, gyapjút
és festett ábrákkal ellátott darabokat.

• Különleges mosószerrel mossa az erősen
szennyeződéseket.

• Legyen körültekintő a függönyök esetében.
Vegye ki az akasztókat, és tegye mosó-
zsákba vagy párnahuzatba a függönyöket.

• Ne mossa következőket a készülékben:
– Szegetlen vagy vágásokkal ellátott ruhák
– Merevített melltartók.

12
 

www.zanussi.com



• Használjon mosózsákot kis darabok mosá-
sára.

• Centrifugálási fázisban egyensúlyi problé-
mákat okozhat egy nagyon kicsi darab.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a tartály-
ban a darabokat, majd indítsa újra a centri-
fugálási fázist.

Makacs szennyeződések
Egyes szennyeződések esetében nem ele-
gendő a víz és a mosószer.
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a darab
készülékbe tétele előtt eltávolítani.
Különleges folteltávolítók állnak rendelkezés-
re. Azt a különleges folteltávolítót használja,
mely megfelel a folt és az anyag jellegének.

Mosószerek és adalékanyagok
• Csak mosógépek számára készült mosó-

szereket és adalékokat használjon:
– univerzális, valamennyi anyagtípushoz

való mosópor;
– finomtextil (max. 40 °C-os) és gyapjú mo-

sásához való mosópor;
– valamennyi anyagfajtához, elsősorban az

alacsony hőfokú (max. 60 °C-os) progra-
mokhoz való folyékony mosószerek, illet-
ve a csak gyapjú mosására szolgáló spe-
ciális mosószerek.

• Ne keverje a különböző fajtájú mosószere-
ket.

• A környezet védelme érdekében ne hasz-
náljon a szükségesnél több mosószert.

• Mindig tartsa be a mosószer termékek cso-
magolásán található útmutatásokat.

• Az anyag fajtájának és színének, a prog-
ram hőmérsékletének és a szennyezettség
mértékének megfelelő termékeket használ-
ja.

• Ha a készüléke nem rendelkezik terelőla-
pos mosószer-adagolóval, akkor a folyé-
kony mosószereket adagoló labdába tegye
(melyet a mosószer gyártója mellékelt),
vagy öntse a folyékony mosószert közvetle-
nül a dobba.

Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység a kör-
zetében, akkor célszerű vízlágyítót használni
a mosógépekben. Olyan körzetekben, ahol
alacsony a vízkeménység nem szüksége víz-
lágyító használata.
A körzetében lévő vízkeménység megérdek-
lődéséhez a helyi vízellátó vállalathoz fordul-
jon.
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót alkalmaz-
zon. Mindig tartsa be a termék csomagolásán
található útmutatásokat.

Műszaki adatok

Méretek Szélesség / magasság / mélység 400 / 890 / 600 mm

Elektromos csatlakoztatás Feszültség
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia

230 V
2300 W
10 A
50 Hz

Hálózati víznyomás Minimum
Maximum

0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)

Szilárd részecskék és nedvesség behatolása elleni védelem foka IPX4

Vízellátás 1)  Hideg víz

Maximális töltet Cotton (Pamut) 5,5 kg
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Centrifugálási sebesség Maximum 850 ford./perc (ZWP581)
1000 ford./perc
(ZWQ5102,ZWQ5103)
1200 ford./perc (ZWQ5122)

1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.

Márkajelzés (logó) Zanussi

Forgalmazó neve Electrolux Lehel Kft.
1142 Budapest
Erzsébet királyné útja 87

Modellnév ZWP 581 ZWQ 5102, ZWQ
5103

ZWQ 5122

 Mértékegység Értékek

Energiaosztály (az A+++ és D
közötti skálán,
ahol az A+++ - a
leghatékonyabb
és D - a legke-
vésbé hatékony)

A+

Mosási hatékonyság (az A és G közötti
skálán, ahol „A” a
legnagyobb és
„G” a legkisebb
teljesítményt je-
lenti)

A

Centrifugálási hatékony-
ság

(az A és G közötti
skálán, ahol „A” a
legjobb és „G” a
legrosszabb haté-
konyságot jelenti)

D C B

Maradék nedvesség % 64 60 53

Maximális centrifugálási
sebesség

ford./perc
850 1000 1200

Mosási töltet kg 5,5

Átlagos éves energia-
és vízfogyasztás

kW
liter

177
8390

Mosási zaj dB/A 58 58 58

Centrifugázási zaj dB/A 73 74 77

Fogyasztási értékek

A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző okok miatt változ-
hatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és a környezeti hőmérséklet függvé-

nyében.
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Pamut 60 °C 5,5 1.15 58 133 64 60 53

Pamut 40 °C 5,5 0.70 58 131 64 60 53

Műszál 40
°C

2,5 0.55 46 102 37 37 35

Kímélő 40
°C

2,5 0.55 46 90 37 37 35

Gyapjú/Kézi
mosás 30 °C

1 0.35 52 56 32 32 30

Szabványos pamut program

Szabványos
pamut 60 °C

5,5 0.96 47 214 64 60 53

Szabványos
pamut 60 °C

2,5 0.81 33 165 64 60 53

Szabványos
pamut 40 °C

2,5 0.59 33 129 64 60 53

1) a centrifugálási fázis végén.

Kikapcsolt állapotban (W) Bekapcsolva hagyva (W)

0.10 0.98

A fenti táblázatokban szereplő adatok megfelelnek az EU 1015/2010 számú bizottsági rendelkezésének,
mely a 2009/125/EC számú irányelvet teljesíti.

Üzembe helyezés

Az első alkalommal való használat előtt távo-
lítson el minden szállítási védőcsomagolást.
Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállításhoz: A
nem rögzített készülék szállítása a belső ré-
szegységek megsérüléséhez vezethet, szivár-
gásokat és meghibásodásokat okozhat. A ké-
szülék fizikai kontaktus révén is megsérülhet.

Kicsomagolás

2

1
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Kibontás

A B

C

A

1

2
B

2

1 B

C

Őrizze meg a szállí-
táshoz használt csa-
varokat, mivel ké-
sőbb még szüksége
lehet rájuk.

A készülék szomszé-
dos bútorokkal egy
szintbe állításához
vágja ki ezeket a
műanyag darabokat.

Vízellátás

90O90O90O

Amennyiben szüksé-
ges, mozgassa a be-
folyócsövet az ábrán
jelzett irányba. Eh-
hez lazítsa meg a
befolyócső szorító-
gyűrűjét, majd he-
lyezze el a befolyó-
csövet az ábrának
megfelelően úgy,
hogy lefele irányul-
jon. Szorítsa meg új-
ra a szorítógyűrűt, és
ellenőrizze, hogy
nem tapasztalható-e
szivárgás.

Nyissa ki a vízcsa-
pot. Ellenőrizze,
nincs-e szivárgás. A
befolyócsövet nem
szabad meghos-
szabbítani. Ha túl rö-
vid, vegye fel a kap-
csolatot a vevőszol-
gálattal.
Figyelem! Ellenőriz-
ze a vízvezeték-csat-
lakozók zárását.

Vízleeresztés
Szerelje fel az U-dara-
bot a kifolyócsőre. Te-
gyen mindent a lee-
resztési pontra (vagy
egy kádba) 70 és 100
cm közötti magasság-
ban. Ügyeljen arra,
hogy biztonságosan
legyen rögzítve. A szi-
vornyahatás kockázatának elkerülése érdeké-
ben a levegőnek be kell tudni lépnie a cső vé-
gén.
A kifolyócsövön soha nem lehetnek törések.
Ha túl rövid, vegye fel a kapcsolatot egy sze-
relővel.

Elektromos csatlakoztatás
A mosógépet kizárólag 230 V-os egyfázisú
hálózathoz szabad csatlakoztatni. Ellenőrizze
a biztosítékot: 10 A, 230 V. A készüléket tilos
hosszabbítóhoz vagy elosztóhoz csatlakoztat-
ni. Ügyeljen arra, hogy a dugasz földelve le-
gyen, és hogy megfeleljen az érvényben lévő
előírásoknak.

Elhelyezés
A készüléket sima és kemény felületen, szel-
lőzött helyiségben kell elhelyezni. Gondos-
kodjon arról, hogy a készülék ne érjen hozzá
a falhoz vagy a többi berendezéshez. A pon-
tos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a

max 
100 cm

min
70 cm
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zajt és a készülék elmozdulását az üzemelés
alatt.

 

Környezetvédelmi tudnivalók

A következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra:  . Újrahasznosításhoz
tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A 
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a
készüléket a helyi újrahasznosító telepre,
vagy lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért
felelős hivatallal.

A készülék hulladékba helyezése

A  jelzéssel ellátott valamennyi anyag
újrahasznosítható. Ezeket gyűjtésre és

újrahasznosításra adja le a megfelelő hulla-
dékgyűjtő telephelyeken (érdeklődjön a helyi
önkormányzatnál). A készülék hulladékba he-

lyezésekor távolítson el minden olyan alkat-
részt, amely másokra veszélyes lehet: vágja
el a hálózati tápkábelt a készülék alapzatánál.

Környezetvédelem

Ha takarékoskodni szeretne a vízzel,
energiával, és hozzá szeretne járulni a

környezet védelméhez, az alábbiakat javasol-
juk:
• Amikor csak lehetséges, használja a készü-

léket teljes kapacitással, és kerülje a rész-
tölteteket.

• Csak az erősen szennyezett darabokhoz
használja az előmosás vagy az áztatás
programokat.

• A vízkeménységnek, a töltet méretének és
a mosnivaló szennyezettségének figyelem-
be vételével megfelelő mennyiségű mosó-
szert használjon.
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Право на изменения сохраняется.

Сведения по технике безопасности
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно оз-
накомьтесь с приложенным руководством. Производитель не
несет ответственность за травмы и повреждения, получен-
ные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией.
Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас
под рукой на протяжении всего срока службы прибора.

Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями

ВНИМАНИЕ! Существует риск удушья, получения травм
или стойких нарушений нетрудоспособности.

• Не допускайте лиц, включая детей, с ограниченной чувстви-
тельностью, умственными способностями или не обладаю-
щих необходимыми знаниями, к эксплуатации прибора. Они
должны находиться под присмотром или получить инструк-
ции от лица, ответственного за их безопасность.

• Не позволяйте детям играть с прибором.
• Храните все упаковочные материалы вне досягаемости де-
тей.

• Храните все средства для стирки вне досягаемости детей.
• Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, ко-
гда его дверца открыта.

• Если прибор оснащен устройством защиты от детей, реко-
мендуем Вам включить это устройство.
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Общие правила техники безопасности
• Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите
прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.

• Не изменяйте параметры данного прибора.
• Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 5,5 кг (см.
Главу «Таблица программ»).

• В случае повреждения шнура питания во избежание не-
счастного случая он должен быть заменен изготовителем,
специалистом авторизованного сервисного центра или спе-
циалистом с аналогичной квалификацией.

• Рабочее давление воды (минимальное и максимальное)
должно находиться в пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар
(0,8 МПа)

• Вентиляционные отверстия в днище (если они предусмо-
трены конструкцией) не должны перекрываться ковровым
покрытием.

• При подключении прибора к водопроводу должны исполь-
зоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов.
Использовать старые комплекты шлангов нельзя.

 Указания по безопасности

Установка
• Удалите всю упаковку и вывинтите
транспортировочные болты.

• Сохраните транспортировочные болты.
Перед следующим перемещением при-
бора Вам будет необходимо заблокиро-
вать барабан.

• Не устанавливайте и не подключайте
прибор, если он имеет повреждения.

• Не устанавливайте и не эксплуатируйте
прибор в помещениях с температурой
ниже 0°C или в местах, где он может ока-
заться под действием атмосферных ус-
ловий.

• Следуйте приложенным к прибору ин-
струкциям по его установке.

• Убедитесь, что пол на месте установки
прибора ровный, прочный, чистый и не
боится нагрева.

• Не устанавливайте прибор там, где его
дверцу будет невозможно полностью от-
крыть.

• Прибор имеет большой вес: не забывай-
те о мерах предосторожности при его пе-
ремещении. Обязательно используйте
защитные перчатки.

• Убедитесь, что между днищем прибора и
полом имеется достаточная вентиляция.

• Для обеспечения необходимого про-
странства между прибором и ковровым
покрытием отрегулируйте высоту ножек
прибора.
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Подключение к электросети

ВНИМАНИЕ! Существует риск пожара
и поражения электрическим током.

• Прибор должен быть заземлен.
• Убедитесь, что параметры электропита-
ния, указанные на табличке с техниче-
скими данными, соответствуют парамет-
рам электросети. В противном случае
вызовите электрика.

• Включайте прибор только в установлен-
ную надлежащим образом электророзет-
ку с защитным контактом.

• Не пользуйтесь тройниками и удлините-
лями.

• Следите за тем, чтобы не повредить
вилку и сетевой кабель. Для замены се-
тевого кабеля обратитесь в сервисный
центр или к электрику.

• Вставляйте вилку сетевого кабеля в ро-
зетку только во конце установки прибо-
ра. Убедитесь, что после установки
имеется доступ к вилке.

• Для отключения прибора от электросети
не тяните за кабель электропитания.
Всегда беритесь за саму вилку.

• Не беритесь за кабель электропитания
или за его вилку мокрыми руками.

• Данный прибор соответствует евроди-
рективам E.E.C.

Подключение к водопроводу
• Следите за тем, чтобы не повредить
шланги для воды.

• При подключении прибора к водопрово-
ду должны использоваться новые поста-
вляемые с ним комплекты шлангов. Ис-
пользовать старые комплекты шлангов
нельзя.

• Перед подключением прибора к новым
или давно не использовавшимся трубам
дайте воде стечь, пока она не станет чи-
стой.

• Перед первым использованием прибора
убедитесь в отсутствии протечек.

Эксплуатация

ВНИМАНИЕ! Существует риск
травмы, поражения электрическим

током, пожара, получения ожогов или
повреждения прибора.

• Используйте прибор только в жилых по-
мещениях.

• Следуйте правилам по безопасному об-
ращению, приведенным на упаковке
средства для стирки.

• Не кладите на прибор, рядом с ним или
внутрь него легковоспламеняющиеся ма-
териалы или изделия, пропитанные лег-
ковоспламеняющимися веществами.

• Удостоверьтесь, что из белья извлечены
все металлические предметы.

• Не помещайте под прибор контейнер
для сбора воды на случай возможной ее
протечки. Чтобы узнать, какие дополни-
тельные принадлежности могут исполь-
зоваться с Вашим прибором, обратитесь
в сервисный центр.

Уход и очистка

ВНИМАНИЕ! Существует риск
повреждения прибора или травм.

• Не используйте для очистки прибора по-
даваемую под давлением воду или пар.

• Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой. Используйте только нейтраль-
ные моющие средства. Не используйте
абразивные средства, царапающие губ-
ки, растворители или металлические
предметы.

Утилизация

ВНИМАНИЕ! Существует опасность
травмы или удушья.

• Отключите прибор от электросети.
• Отрежьте и утилизируйте кабель элек-
тропитания.

• Удалите защелку дверцы, чтобы предот-
вратить риск ее запирания при попада-
нии внутрь прибора детей и домашних
животных.
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Обслуживание
• Для ремонта прибора обратитесь в сер-
висный центр. Мы рекомендуем исполь-

зовать только фирменные запасные ча-
сти.

Описание изделия

1

3

2

1 Панель управления

2 Ручка крышки

3 Регулировочная ножка

Панель управления

1 2 3

4567

1 Селектор программ

2 Кнопка «ЗАДЕРЖКА СТАРТА»

3 Индикаторы выполнения цикла

4 Кнопка «СТАРТ/ПАУЗА»

5 Кнопка «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛО-
СКАНИЕ»

6 Кнопка «ОПЦИИ»

7 Кнопка «ОТЖИМ»
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Дозатор

 Предварительная стирка
 Стирка
 Смягчитель (не заполняйте выше

метки «МАКС» M  )

Выполнение цикла стирки

Первое использование

• Убедитесь в том, что подключение
машины к электросети, водопроводу
и канализации выполнено в соответ-
ствии с инструкциями по установке.

• Извлеките из барабана пенопласто-
вую вставку и все прочие предметы.

• Для первого раза выполните цикл
стирки при 90°C, без белья, но с
моющим средством, чтобы очистить
бак.

Ежедневное использование

Загрузка белья
• Откройте кры-
шку машины.

• Откройте бара-
бан, нажав запи-
рающую кнопку
А: Автоматиче-
ски откроются
две створки.

• Загрузите белье,
закройте барабан и крышку стиральной
машины.

ВНИМАНИЕ! Перед закрыванием
крышки стиральной машины

проверьте, чтобы барабан был закрыт как
следует:
• Когда обе створки закрыты,
• запирающая кнопка А поднимается.

Дозировка моющих средств
Засыпьте соответствующее количество
стирального порошка в отделения стирки

 и предварительной стирки  , если бы-
ла выбрана функция «Предварительная

A

стирка». При необходимости засыпьте в
отделение смягчитель для ткани  .

Выбор программы
Поверните селектор программ на нужную
программу. При этом кнопка "Старт/Пауза"

 начнет мигать зеленым светом.
Если вы повернете селектор программ на
другую программу во время выполнения
цикла, машина проигнорирует эту вновь
выбранную программу. При этом кнопка
"Старт/Пауза"  в течение нескольких се-
кунд будет мигать красным светом.

Выбор скорости отжима
Нажмите несколько раз кнопку  «Отжим»
для изменения скорости отжима, если хо-
тите, чтобы отжим белья был выполнен со
скоростью, отличной от той, которая пред-
ложена прибором для данной программы.
Можно также выбрать режим «Остановка с
водой в баке»  .
Информацию о максимально допустимых
скоростях отжима см. в разделе «Програм-
мы стирки».
Остановка с водой в баке 
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При выборе этой функции вода после по-
следнего полоскания не сливается для
предотвращения образования складок на
белье.
По окончании программы, если выбрана
остановка с водой в баке  , для заверше-
ния цикла и слива воды следует выбрать
программу «Отжим»  или «Слив»  .

Выбор функций 
После выбора программы и перед нажа-
тием на кнопку «Пуск/Пауза»  следует
выбрать определенные функции (см. раз-
дел «Таблица программ»). Нажмите на
требуемую кнопку (кнопки): при этом заго-
рятся соответствующие индикаторы. Если
нажать на кнопку еще раз, индикаторы по-
гаснут. В случае выбора функции, несов-
местимой с выбранной программой, зами-
гает встроенный красный индикатор кнопки
«Пуск/Пауза»  .

Дополнительная функция
"Предварительная стирка" 
Этот прибор выполняет предварительную
стирку при максимум 30°C.

Дополнительная функция "Быстрая
стирка" 
Время стирки будет сокращено в зависи-
мости от выбранной программы.

Функция "Дополнительное полоскание"

Стиральная машина в течение цикла доба-
вит одно или несколько полосканий. Эта
функция рекомендуется людям с чувстви-
тельной кожей и в местностях с мягкой во-
дой.

«Задержка пуска» 
Эта дополнительная функция позволяет
задержать пуск программы стирки на 3, 6
или 9 часов. Для ее включения нажмите на
кнопку «Задержка пуска»  .
В любое время до нажатия кнопки «Пуск/
Пауза»  можно изменить или отменить
время задержки пуска, нажав на кнопку за-
держки пуска  еще раз (как только все

индикаторы погаснут, будет немедленно
запущена программа стирки).
Для того, чтобы изменить время начала
пуска или отменить задержку пуска после
нажатия на кнопку «Пуск/Пауза»  , дей-
ствуйте следующим образом:
• Чтобы отменить задержку пуска или за-
пустить цикл немедленно, нажмите на
кнопку «Пуск/Пауза»  , а затем на
кнопку «Задержка пуска»  . Для запус-
ка цикла нажмите на кнопку «Пуск/Пау-
за»  .

• Для того, чтобы изменить продолжитель-
ность задержки, следует повернуть се-
лектор через положение «Стоп»  и пе-
репрограммировать заданный цикл.

В течение времени задержки пуска крышка
будет заблокирована. Если необходимо ее
открыть, сначала переведите прибор в ре-
жим паузы, нажав на кнопку «Пуск/Пауза»

 . Закрыв крышку, нажмите на кнопку
«Пуск/Пауза»  .

Запуск программы
Чтобы начать цикл, нажмите на кнопку
«Пуск/Пауза»  . Соответствующий инди-
катор загорится зеленым цветом. В ходе
выполнения цикла селектор программ ос-
тается неподвижным – это нормально.
Включен индикатор, соответствующий те-
кущему циклу.

 +  : Предварительная стирка + Ос-
новная стирка

 +  : Полоскания + Отжим
 : Завершение цикла

В ходе набора прибором воды на ко-
роткое время может включиться слив-

ной насос.

Прерывание программы
Добавление белья в течение первых 10
минут
Нажмите кнопку "Старт/Пауза"  : соот-
ветствующий индикатор будет мигать зеле-
ным во время нахождения машины в со-
стоянии паузы. После того, как машина ос-
тановится, крышку можно будет открыть
только через 2 минуты. Чтобы возобновить
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выполнение программы, еще раз нажмите
кнопку "Старт/Пауза"  .
Изменение выполняемой программы
Перед тем, как внести изменения в выпол-
няемую программу, следует установить ма-
шину в паузу, нажав кнопку "Старт/Пауза"

 . Если изменение невозможно, кнопка
"Старт/Пауза"  в течение нескольких се-
кунд будет мигать красным светом. Если
вы, тем не менее, хотите изменить про-
грамму, вам следует отменить текущую
программу (см. ниже).
Отмена программы

Если вы хотите отменить программу, по-
верните селектор программ в положение
"Стоп"  .

Завершение программы
Машина остановится автоматически, инди-
катор кнопки «Пуск/Пауза»  погаснет, а
индикатор «Конец цикла»  загорится.
Дверцу можно открыть только через 2 ми-
нуты после остановки машины. Поверните
селектор программ в положение «Стоп» 
. Извлеките белье. Выньте вилку из розет-
ки и закройте водопроводный кран.

Режим ожидания: по окончании про-
граммы через несколько минут вклю-

чается система энергосбережения и заго-

рается соответствующий индикатор. Нажа-
тие любой кнопки машины выводит ее из
режима энергосбережения.

Программы стирки

Программа / Тип ткани Загрузка Доступные функции

 Хлопок (30°С – 90°С): изделия из белой
или цветной ткани, например, рабочая оде-
жда средней степени загрязненности, по-
стельное белье, скатерти, нижнее белье, по-
лотенца.
Макс. скорость отжима: 850 об/мин для мо-
дели ZWP581/ 1000 об/мин для модели
ZWQ5102,ZWQ5103/ 1200 об/мин для моде-
ли ZWQ5122

5,5 кг «Остановка с водой в баке», «Бы-
страя стирка», «Предварительная
стирка», «Дополнительное полоска-
ние», «Отсрочка пуска»

 Eco (  и  )1): изделия из белого
или цветного хлопка, например, рабочая
одежда средней степени загрязненности, по-
стельное белье, скатерти, нижнее белье, по-
лотенца.
Макс. скорость отжима: 850 об/мин для мо-
дели ZWP581/ 1000 об/мин для модели
ZWQ5102,ZWQ5103/ 1200 об/мин для моде-
ли ZWQ5122

5,5 кг «Остановка с водой в баке», «Пред-
варительная стирка», «Дополнитель-
ное полоскание», «Отсрочка пуска».

 Синтетика (30°C – 60°C): изделия из
синтетических тканей, нижнее белье, цвет-
ное белье, не требующие глажки блузки и
сорочки.
Макс. скорость отжима: 900 об/мин (850 об/
мин для модели ZWP581)

2,5 кг «Остановка с водой в баке», «Бы-
страя стирка», «Предварительная
стирка», «Дополнительное полоска-
ние», «Отсрочка пуска»
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Программа / Тип ткани Загрузка Доступные функции

 Легкая глажка (40°): стирка изделий из
хлопка и синтетики. Уменьшает образование
складок, тем самым облегчая глажку.
Макс. скорость отжима: 900 об/мин (850 об/
мин для модели ZWP581)

1 кг «Остановка с водой в баке», «Пред-
варительная стирка», «Дополнитель-
ное полоскание», «Отсрочка пуска».

 Специальные программы

 Деликатные ткани (30°С – 40°С): любые
вещи из тонких тканей, например, занавески.
Макс. скорость отжима: 700 об/мин

2,5 кг «Остановка с водой в баке», «Бы-
страя стирка», «Предварительная
стирка», «Дополнительное полоска-
ние», «Отсрочка пуска»

 Ручная стирка (40°C): стирка очень де-
ликатных вещи с ярлыком «ручная стирка».
Макс. скорость отжима: 850 об/мин для мо-
дели ZWP581/ 1000 об/мин для модели
ZWQ5102,ZWQ5103/ 900 об/мин для модели
1200

1 кг «Остановка с водой в баке», «От-
срочка пуска»

 Mix 20° (20°): Высокоэффективная про-
грамма стирки слабозагрязненного белья в
холодной воде. Для данной программы сле-
дует использовать моющее средство, дей-
ствующее в холодной воде.
Макс. скорость отжима: 900 об/мин (850 об/
мин для модели ZWP581)

3 кг «Остановка с водой в баке», «Допол-
нительное полоскание», «Отсрочка
пуска».

 Шерсть (40°С): шерстяные вещи, кото-
рые можно стирать в стиральной машине и
на которых есть ярлыки «чистая натураль-
ная шерсть, машинная стирка, не садится».
Макс. скорость отжима: 850 об/мин для мо-
дели ZWP581/ 1000 об/мин для модели
ZWQ5102,ZWQ5103/ 900 об/мин для модели
ZWQ5122

1 кг «Остановка с водой в баке», «От-
срочка пуска»

 «Спорт интенсив» (40°C): Для сильно- и
среднезагрязненной верхней спортивной
одежды. Машина автоматически выполнит
предварительную стирку для удаления пятен
грязи перед тем, как приступать к основной
стирке.2)

Макс. скорость отжима: 900 об/мин (850 об/
мин для модели ZWP581)

2,5 кг «Остановка с водой в баке», «Допол-
нительное полоскание», «Отсрочка
пуска».

 Занавески (40°С): стирка занавесок.
Добавляется дополнительная функция
«Предварительная стирка».
Макс. скорость отжима: 700 об/мин

2,5 кг «Остановка с водой в баке», «Допол-
нительное полоскание», «Отсрочка
пуска».
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Программа / Тип ткани Загрузка Доступные функции

 Полоскание: эту программу можно ис-
пользовать для полоскания вещей, высти-
ранных вручную.
Макс. скорость отжима: 850 об/мин для мо-
дели ZWP581/ 1000 об/мин для модели
ZWQ5102,ZWQ5103/ 1200 об/мин для моде-
ли ZWQ5122

5,5 кг «Остановка с водой в баке», «Допол-
нительное полоскание», «Отсрочка
пуска».

 Слив : цикл слива воды после функции
«Остановка с водой в баке».

5,5 кг  

 Слив : Выполнение цикла отжима со ско-
ростью от 500 до 850 об/мин в случае моде-
ли ZWP581/ 1000 об/мин для модели
ZWQ5102,ZWQ5103/ 1200 об/мин для моде-
ли ZWQ5122 после функции «Остановка с
водой в баке».

5,5 кг Отсрочка пуска

1) Стандартные программы для оценки класса энергопотребления.
В соответствии с евродирективой 1061/2010 данные программы являются эквивалентными
программам «Стандартная Хлопок 60°C» и «Стандартная Хлопок 40°C». Это наиболее
энергоэффективные программы для стирки этого типа белья нормальной степени загрязненности
из хлопка в части экономии как электроэнергии, так и потребления воды.

Температура воды на этапе стирки может отличаться от температуры, заявленной для выбран-
ной программы.

2) Рекомендуется не добавлять моющее средство для предварительной стирки.

Уход и очистка

Перед чисткой извлеките вилку из розетки.

Удаление накипи
Для удаления накипи используйте соответ-
ствующее некорродирующее средство,
предназначенное для стиральных машин.
Прочтите рекомендации изготовителя в от-
ношении дозировки и частоты использова-
ния.

Внешние поверхности
Внешние поверхности машины мойте теп-
лой водой с моющим средством. Не допу-
скается использование этилового спирта,
растворителей или подобных материалов.

Дозатор моющих средств
Для очистки действуйте следующим образ-
ом:

1

2

 

4

3

Сливной фильтр
Регулярно очищайте сливной фильтр, рас-
положенный на дне барабана:
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1
2

4

3
5

6

7
8

9

10
CLACK

11
CLACK

Фильтры наливного шланга
Для очистки действуйте следующим образ-
ом:

 

Меры предосторожности против
замерзания
Если температура в помещении, в котором
установлен прибор, может опуститься ниже
0°C, следует принять следующие меры
предосторожности.
• Закройте водопроводный вентиль и от-
соедините наливной шланг

• Поместите конец наливного шланга и
сливной шланг в емкость, стоящую на
полу

• Выберите программу «Слив» и дайте ей
проработать до конца.

• Отключите прибор от сети, повернув се-
лектор программ в положение «Стоп» 
.

• Извлеките вилку шнура питания прибора
из розетки.

• Снова присоедините наливной и сливной
шланги

Таким образом, вода, остававшаяся в
шлангах, будет слита, что предотвратит
образование льда, который сможет повре-
дить прибор.
Перед следующим включением проверьте,
что прибор установлен в месте, где
температура не будет опускаться ниже точ-
ки замерзания.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данный прибор предназна-
чен для эксплуатации при нормальной ком-
натной температуре. Производитель не не-
сет ответственности за повреждения, вы-
званные замерзанием.

Проблемы при работе

Перед отгрузкой с завода прибор проходит
многочисленные испытания. Тем не менее,
в случае обнаружения неисправности пе-

ред обращением в сервисный центр озна-
комьтесь с приведенными ниже раздела-
ми.
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Неисправность Возможные причины
Прибор не запускается
или не наполняется во-
дой.

• Прибор не включен в электросеть, неисправна электропроводка, от-
сутствует питание в системе электроснабжения.

• Неплотно закрыты крышка и створки барабана.

• Неверно выбрана команда пуска программы.

• Отключена вода, закрыт вентиль подачи воды.

• Загрязнены фильтры наливного шланга (см. «Уход и очистка»).

Прибор наполняется во-
дой, но вода сразу сли-
вается.

• U-образная часть системы слива расположена слишком низко (см.
«Установка»).

Прибор не переходит к
этапу полоскания или не
сливает воду.

• Сливной шланг засорен или перегнут.
• Забит фильтр слива (см. «Уход и очистка»).

• Сработал датчик дисбаланса: белье неравномерно распределено в
барабане.

• была выбрана программа «Слив», либо функции «Ночной цикл» или
«Остановка с водой в баке».

• U-образная часть слива установлена на неверной высоте.

Прибор не производит
отжим.

• Имеет место дисбаланс при отжиме. Добавьте еще белья или вруч-
ную распределите вещи в барабане.

Вода вокруг прибора. • Чрезмерное пенообразование и переполнение бака, вызванные из-
быточным количеством средства для стирки.

• Выбранное средство для стирки не предназначено для использова-
ния в стиральных машинах.

• Неверно подключена U-образная часть слива.

• Протекает наливной шланг.

Результаты стирки неу-
довлетворительны.

• Выбранное средство для стирки не предназначено для использова-
ния в стиральных машинах.

• Слишком много белья в барабане.

• Выбран неподходящий цикл стирки.

• Недостаточно моющего средства.

Чрезмерная вибрация и
шум прибора.

• Из прибора не удалена вся упаковка (см. «Установка»).

• Прибор не выровнен по горизонтали и не сбалансирован (см. «Уста-
новка»).

• Прибор установлен слишком близко к стене или мебели.

• Белье неравномерно распределено в барабане или его слишком ма-
ло.

• Через некоторое время работы прибора шум исчезнет.
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Неисправность Возможные причины
Цикл стирки продол-
жается слишком долго.

• Загрязнены фильтры наливного шланга (см. «Уход и очистка»).

• Отключена подача воды или электроэнергии.

• Сработал датчик перегрева двигателя.

• Температура поступающей воды ниже обычного.

• Сработала система безопасности по выявлению пенообразования
(избыток средства для стирки), и стиральная машина приступила к
сливу пены.

• Сработал датчик дисбаланса: была добавлена дополнительная фаза
для равномерного распределения белья в барабане.

Прибор останавливает-
ся во время выполнения
цикла стирки.

• Неисправность в системе подачи воды или электропитания.

• Выбрана функция «Остановка с водой в баке».

• Открыты створки барабана.

По окончании цикла
стирки крышка не откры-
вается.

• Слишком высокая температура внутри барабана.

• Блокировка крышки снимается через 1-2 минуты после завершения
цикла.

При наполнении дозато-
ра смягчитель попадает
прямо в барабан.

• Чрезмерное количество смягчителя – выше отметки «МАКС».

Кнопка «Пуск/Пауза» 1)

мигает красным цветом
2):

• Крышка не закрыта как следует.
• Засорен фильтр на линии слива воды.

• Сливной шланг засорен или перегнут.
• Слишком высоко закреплен сливной шланг (см. «Установка»).

• Засорен сливной насос.

• Засорены напорные трубы.

• Была отключена вода, был закрыт вентиль подачи воды.

1) В некоторых моделях может выдаваться звуковой сигнал
2) После устранения неисправности нажмите на кнопку «Пуск/Пауза» для перезапуска прерванной
программы.

Полезные советы

Загрузка белья
• Разделите белье на: белое белье, цвет-
ное белье, синтетику, тонкое деликатное
белье и изделия из шерсти.

• Следуйте инструкциям, приведенным на
ярлыках вещей с информацией по уходу
за ними.

• Некоторые цветные вещи могут обесцве-
чиваться при первой стирке. Рекомен-
дуется стирать их отдельно при первой
стирке.

• Застегните наволочки, закройте молнии,
зацепите крючки, защелкните кнопки.
Завяжите ремешки.

• Выньте из карманов все их содержимое
и расправьте вещи.

• Выверните многослойные изделия, изде-
лия из шерсти и вещи с аппликациями.

• При помощи специального средства для
стирки отстирайте сильно загрязненные
места.

• Соблюдайте осторожность при обраще-
нии с занавесками. Удалите крючки или
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поместите занавески в мешок для стирки
или наволочку.

• Не стирайте в приборе:
– белье с необработанными краями или
разрезами;

– бюстгальтеры «на косточках»;
• помещайте небольшие вещи в мешок
для стирки.

• При крайне малой загрузке на этапе от-
жима может иметь место дисбаланс. В
этом случае вручную распределите ве-
щи в барабане и снова запустите этап
отжима.

Стойкие пятна
Вода и средство для стирки могут не спра-
виться с некоторыми пятнами.
Такие загрязнения рекомендуется удалять
до загрузки одежды в прибор.
В продаже имеются специализированные
средства для выведения пятен. Используй-
те пятновыводители, подходящие к кон-
кретному типу пятен и ткани.

Средства для стирки и добавки
• Используйте только средства для стирки
и добавки, предназначенные специально
для стиральных машин:
– стиральные порошки для всех типов
тканей,

– стиральные порошки для изделий из
деликатных тканей (макс. температура
40°C) и шерсти,

– жидкие моющие средства, предпочти-
тельные для низкотемпературных про-
грамм стирки (макс. температура 60°C)

для всех типов тканей или специально
предназначенные для стирки только
шерстяных изделий.

• Не смешивайте разные средства для
стирки.

• В целях сохранения окружающей среды
не используйте средства для стирки в ко-
личествах, превышающих необходимые.

• Следуйте инструкциям, приведенным на
упаковке данных средств.

• Выбирайте средства, подходящие для
типа и цвета конкретной ткани, темпера-
туры программы стирки и уровня загряз-
ненности.

• Если в приборе отсутствует дозатор
средства для стирки с заслонкой, доба-
вляйте жидкие средства для стирки при
помощи дозирующего шарика, прило-
женного производителем средства для
стирки или наливайте средство для стир-
ки непосредственно в барабан.

Жесткость воды
Если вода в Вашем регионе имеет высо-
кою или среднюю жесткость, рекомендует-
ся использовать предназначенные для сти-
ральных машин смягчители для воды. В
регионах, где вода имеет низкую жест-
кость, использование смягчителя для воды
не требуется.
Чтобы узнать уровень жесткости воды в
Вашем регионе обратитесь местную служ-
бу контроля водоснабжения.
Используйте нужное количество смягчите-
ля воды. Следуйте инструкциям, приведен-
ным на упаковке данных средств.

Технические данные

Габаритные размеры Ширина / Высота / Глубина 400 / 890 / 600 мм

Подключение к электросети Напряжение
Общая мощность
Предохранитель
Частота

230 В
2300 Вт
10 A
50 Гц

Давление в водопроводной се-
ти

Минимум
Максимум

0,5 бар (0,05 МПа)
8 бар (0,8 МПа)

Уровень защиты от проникновения твердых частиц и влаги IPX4
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Водоснабжение 1)  Холодная вода

Максимальная загрузка Хлопок 5,5 кг

Скорость отжима Максимум 850 об/мин (ZWP581)
1000 об/мин
(ZWQ5102,ZWQ5103)
1200 об/мин (ZWQ5122)

1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".

Показатели потребления
Приведенные в таблице данные являются ориентировочными. Они могут меняться в
зависимости от количества и типа белья, температуры воды и окружающей темпера-

туры.
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Хлопок 60°С 5,5 1.15 58 133 64 60 53

Хлопок 40°С 5,5 0.70 58 131 64 60 53

Синтетика
40°С 2,5 0.55 46 102 37 37 35

Деликатные
ткани, 40°С 2,5 0.55 46 90 37 37 35

Шерсть/руч-
ная стирка
30°C

1 0.35 52 56 32 32 30

Стандартные программы для хлопка
Стандарт-
ная хлопок
60°С

5,5 0.96 47 214 64 60 53

Стандарт-
ная хлопок
60°С

2,5 0.81 33 165 64 60 53

Стандарт-
ная хлопок
40°С

2,5 0.59 33 129 64 60 53

1) По окончании фазы отжима.
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В отключенном состоянии (Вт) При оставлении во включенном состоянии
(Вт)

0.10 0.98

Информация, приведенная в таблице выше, соответствует постановлению еврокомиссии ЕС
1015/2010 о директиве о введении в действие 2009/125/EC.

Установка

Перед первым использованием машины
удалите всю защитную транспортировоч-
ную упаковку. Храните ее для возможной
транспортировки в будущем: транспорти-
ровка машины без защитной транспортиро-
вочной упаковки может привести к повре-
ждению внутренних компонентов и вызвать
возникновение утечек и неисправностей.
Машина также может быть повреждена в
результате физического контакта.

Распаковка

2

1

Снятие транспортировочной защиты

A B

C

A

1

2
B

2

1 B

C

Сохраните транс-
портировочные
болты на случай,
если придется пе-
ревозить прибор.

Для установки при-
бора на одном
уровне с находящи-
мися рядом пред-
метами мебели от-
режьте эти пласти-
ковые элементы.

Водоснабжение

90O90O90O
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В случае необходи-
мости передвиньте
наливной шланг в
направлении, пока-
занном на рисунке.
Для этого ослабьте
зажимную гайку и
расположите на-
ливной шланг вни-
зу, как показано на
рисунке. Затяните
зажимную гайку и
проверьте соедине-
ние на отсутствие
протечки.

Откройте водопро-
водный вентиль.
Убедитесь в отсут-
ствии протечек. Уд-
линять наливной
шланг нельзя. Если
он слишком корот-
кий, проконсульти-
руйтесь с сервис-
ным центром
Примечание. Про-
верьте герметич-
ность гидравличе-
ских соединений.

Слив
Присоедините U-об-
разное колено к
сливному шлангу.
Точка подсоединения
к сливному стояку
(или место слива в
раковину) должна
располагаться на вы-
соте 70-100 см.
Обеспечьте надежное крепление. Для
предотвращения возникновения сифонного
эффекта конец сливного шланга должен
находиться в воздухе (а не в воде).

max 
100 cm

min
70 cm

Сливной шланг никогда не должен быть
натянутым. Если он слишком короткий, об-
ратитесь за консультацией в местный авто-
ризованный сервисный центр.

Электрическое подключение
Стиральная машина должна подключаться
только к однофазной сети напряжением
230 В. Проверьте номинал предохраните-
лей 10 А для 230 В. Прибор не должен под-
ключаться через удлинитель, имеющий од-
ну или несколько розеток. Проверьте, что
вилка заземлена и оборудована в соответ-
ствии с действующими положениями
Размещение
Установите прибор на плоскую и твердую
поверхность в вентилируемом месте. Про-
следите за тем, чтобы прибор не касался
стены или мебели. Точное выравнивание
прибора по горизонтали позволяет предот-
вратить вибрации, шум и смещение прибо-
ра во время работы.

 

Охрана окружающей среды

Материалы с символом  следует сдавать
на переработку. Положите упаковку в
соответствующие контейнеры для сбора
вторичного сырья.
Принимая участие в переработке старого
электробытового оборудования, Вы
помогаете защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом  .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке вторичного
сырья или обратитесь в свое
муниципальное управление.

Утилизация изделия

Все материалы, на которых имеется
символ  , являются перерабатывае-

мыми. Доставьте их в место сбора отходов
(можно узнать в местном самоуправлении)
для последующей переработки. При утили-
зации Вашей машины снимите с нее все
детали, могущие быть опасными для окру-
жающих: срежьте электрический кабель
как можно ближе к машине.
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Информация по охране окружающей
среды

С целью экономии воды и электроэ-
нергии и, тем самым, защиты окру-

жающей среды, мы рекомендуем:
• стремитесь использовать машину на
полную загрузку.

• программы предварительной стирки и
замачивания применяйте только для
сильнозагрязненных вещей.

• используйте количество моющих средств
с учетом жесткости воды, объема и сте-
пени загрязненности белья.
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Може змінитися без оповіщення.

Інформація з техніки безпеки
Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно про-
читати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідаль-
ності за пошкодження або травми, що виникли через непра-
вильне встановлення або експлуатацію. Завжди зберігайте ін-
струкцію до приладу для користування в майбутньому.

Безпека дітей і вразливих осіб
Попередження! Існує ризик задушення, ушкоджень чи
втрати працездатності.

• Не дозволяйте користуватися приладом особам, у тому чи-
слі дітям, з обмеженими фізичними або розумовими здібно-
стями чи недостатнім досвідом і знаннями. При користуван-
ні приладом такі особи мають перебувати під наглядом або
виконувати вказівки відповідальної за їх безпеку людини.

• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному для ді-
тей місці.

• Усі миючі засоби слід тримати в недоступному для дітей
місці.

• Не допускайте дітей та домашніх тварин до відчинених
дверцят приладу.

• Якщо прилад оснащено захистом від доступу дітей, реко-
мендується його увімкнути.
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Загальні правила безпеки
• Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть
прилад і вийміть вилку з розетки.

• Не змінюйте технічні характеристики приладу.
• Дотримуйтесь максимального обсягу завантаження 5,5 кг

(див. розділ «Таблиця програм»).
• У разі пошкодження електричного кабелю виробник або йо-
го сервісна служба чи інша кваліфікована особа має заміни-
ти його. Робити це самостійно небезпечно.

• Мінімальний робочий тиск води має становити 0,5 бар (0,05
МПа), а максимальний — 8 бар (0,8 МПа)

• Килим не повинен закривати вентиляційні отвори в основі
приладу (за наявності).

• Прилад слід підключати до водопроводу за допомогою но-
вих наборів шлангів, що постачаються. Старі набори шлан-
гів використовувати вдруге не можна.

 Інструкції з техніки безпеки

Установка
• Перед встановленням приладу потрібно
видалити всі транспортувальні болти і
пакувальні матеріали.

• Збережіть транспортувальні болти. Коли
ви знову переміщуватимете прилад, не-
обхідно буде заблокувати барабан.

• Не встановлюйте і не використовуйте
прилад, якщо він пошкоджений.

• Не встановлюйте та не користуйтеся
приладом у приміщеннях, де температу-
ра опускається нижче 0 °C.

• Дотримуйтеся інструкцій з установки, що
входять у комплект разом із приладом.

• Переконайтеся, що підлога, на якій буде
встановлено прилад, є рівною, міцною,
чистою і термостійкою.

• Не встановлюйте прилад у місцях, де не
можна повністю відкрити дверцята при-
ладу.

• Прилад важкий, тому будьте обережні,
пересуваючи його. Обов’язково одягайте
захисні рукавички.

• Подбайте про те, щоб повітря могло
вільно циркулювати між приладом і під-
логою.

• Відрегулюйте ніжки для забезпечення
необхідної відстані між приладом та ки-
лимом.

Підключення до електромережі

Попередження! Існує ризик займання
чи ураження електричним струмом.

• Прилад повинен бути заземленим.
• Переконайтеся, що електричні парамет-
ри на табличці з технічними даними від-
повідають параметрам електромережі. У
разі невідповідності слід звернутися до
електрика.
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• Завжди користуйтеся правильно встано-
вленою протиударною розеткою.

• Не використовуйте розгалужувачі, пере-
хідники й подовжувачі.

• Під час встановлення приладу пильнуй-
те, щоб не пошкодити кабель живлення і
штепсель. Для заміни пошкодженого ка-
белю слід звернутися у сервісний центр
або до електрика.

• Вставляйте штепсельну вилку у розетку
електроживлення лише після закінчення
установки. Переконайтесь, що після ус-
тановки є вільний доступ до розетки
електроживлення.

• Не тягніть за кабель живлення, щоб від-
ключити прилад від електромережі. Вим-
кнення з розетки завжди здійснюйте, ви-
тягаючи за штепсельну вилку.

• Не торкайтеся кабелю живлення чи
штепсельної вилки вологими руками.

• Цей прилад відповідає Директивам ЄС.

Підключення до водопроводу
• Будьте обережні, аби не пошкодити
шланги.

• Прилад слід підключати до водопроводу
за допомогою нових наборів шлангів, що
постачаються. Старі набори шлангів ви-
користовувати вдруге не можна.

• Перш ніж підключити прилад до нових
труб або до труб, які впродовж тривалого
часу не використовувалися, зачекайте,
поки потік води стане прозорим.

• При першому користуванні приладом пе-
реконайтеся у відсутності протікання.

Експлуатація

Попередження! Існує ризик
отримання травм, ураження струмом,

пожежі, опіків або пошкодження приладу.

• Цей прилад призначений лише для дом-
ашнього використання.

• Дотримуйтеся інструкцій з безпеки, що
зазначені на упаковці миючого засобу.

• Не кладіть займисті речовини чи предме-
ти, змочені в займистих речовинах, усе-

редину приладу, поряд з ним або на ньо-
го.

• Подбайте про те, щоб у білизні не зали-
шалося металевих предметів.

• Не підставляйте під прилад ємність для
збору води в разі можливого протікання.
Звертайтеся до сервісної служби за ін-
формацією про приладдя, яке дозво-
ляється використовувати.

Догляд та чистка

Попередження! Існує ризик
травмування або пошкодження

приладу.

• Не використовуйте воду з пульверизато-
ра або пару для чищення приладу.

• Протріть прилад вологою м’якою ганчір-
кою. Застосовуйте лише нейтральні мию-
чі засоби. Не застосовуйте абразивні за-
соби, абразивні серветки, розчинники
або металеві предмети.

Утилізація

Попередження! Існує небезпека
травмування або задушення.

• Відключіть прилад від електромережі.
• Відріжте кабель живлення і викиньте йо-
го.

• Зніміть дверний замок, щоб уникнути за-
пирання дітей і домашніх тварин у прила-
ді.

Сервісне обслуговування
• Для ремонту приладу звертайтеся у сер-
вісний центр. Рекомендується використо-
вувати тільки оригінальні запасні части-
ни.

Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам Технічного
регламенту обмеження використання
деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні
(постанова Кабінета Міністрів України
№1057 від 3 грудня 2008р.)
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Опис виробу

1

3

2

1 Панель керування

2 Ручка кришки

3 Регульовані опорні ніжки

Панель керування

1 2 3

4567

1 Перемикач програм

2 Кнопка ВІДКЛАДЕНИЙ ПУСК

3 Індикатори виконання циклу

4 Кнопка «ПУСК/ПАУЗА»

5 Кнопка ДОДАТКОВЕ ПОЛОСКАННЯ

6 Кнопка ФУНКЦІЇ

7 Кнопка ВІДЖИМАННЯ
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Контейнер дозатора

 Попереднє прання
 Прання
 Пом’якшувач (не наповнювати ви-

ще позначки MAX M  )

Як запустити цикл прання?

Використання машини вперше

• Переконайтеся, що під'єднання до
систем електроживлення та водопо-
стачання виконане відповідно до ін-
струкцій, наведених у розділі "Уста-
новка".

• Вийміть з барабана полістирольний
блок та будь-які матеріали.

• Запустіть перший цикл прання при
90°C, не завантажуючи речей, але
додавши засіб для прання, щоб по-
мити бак для води.

Щоденне користування

Завантаження білизни
• Відкрийте криш-
ку приладу.

• Відкрийте бара-
бан, натиснувши
кнопку з блоку-
ванням A: Дві за-
сувки розблоко-
вуються автома-
тично.

• Завантажте білизну, закрийте барабан і
кришку пральної машини.

Попередження! Перед закриванням
кришки переконайтеся, що барабан

закрито належним чином:
• Коли дві засувки закриті,
• кнопка з блокуванням A відтиснута.

Дозування засобів для прання
Насипте певну кількість прального порошку
у відділення для прання  та попередньо-
го прання  , якщо вибрано опцію «попе-
реднє прання». За потреби налийте пом’як-
шувач тканини у відділення  .

A

Вибір програми
Встановіть перемикач програм на відповід-
ну програму. Кнопка «Пуск/пауза»  бли-
має зеленим світлом.
Якщо під час виконання циклу повернути
перемикач програм на іншу програму, то
прилад проігнорує нову програму. Кнопка
«Пуск/Пауза»  блиматиме червоним світ-
лом кілька секунд.

Вибір швидкості віджимання
Натисніть кнопку «Віджимання»  , щоб
змінити швидкість віджимання, якщо по-
трібно виконати віджимання білизни зі
швидкістю, відмінною від тієї, яка встано-
влена приладом. Також можна вибрати
функцію «Полоскання без зливу»  .
Щоб дізнатися про максимальну швидкість
віджимання, див. розділ «Програми пран-
ня».
Полоскання без зливу 
При виборі цієї функції вода, що залиши-
лась після останнього полоскання, не зли-
вається; у такий спосіб можна запобігти
утворенню складок на білизні.

 
39www.zanussi.com



Після завершення програми, якщо було ви-
брано функцію «Полоскання без зливу» 
, потрібно вибрати програму «Віджимання»

 або «Злив»  , щоб завершити цикл і
злити воду.

Вибір функцій 
Ви маєте встановлювати різні опції після
того, як встановите програму, і до того, як
натиснете кнопку «Пуск/пауза»  (див.
«Таблиця програм»). Натисніть потрібну
кнопку/кнопки: засвічуються відповідні інди-
катори. Після повторного натискання інди-
катори згасають. Якщо одна з опцій є несу-
місною з вибраною програмою, кнопка
«Пуск/пауза»  блимає червоним.

Функція «Попереднє прання» 
Прилад запускає попереднє прання при
температурі, що не перевищує 30°C.

Функція «Швидко» 
Час прання буде скорочений у залежності
від обраної програми.

Функція «Додаткове полоскання» 
Пральна машина додатково виконає одне
або декілька полоскань під час циклу. Ця
функція рекомендується для людей із чут-
ливою шкірою та в регіонах із м’якою во-
дою.

«Відкладений запуск» 
Ця функція дозволяє відкласти пуск про-
грами прання на 3, 6 або 9 годин натискан-
ням кнопки «Відкладений пуск»  .
Ви можете скасувати або змінити трива-
лість затримки запуску програми в будь-
який момент, перш ніж натиснете кнопку
«Пуск/пауза»  , натиснувши кнопку «Від-
кладений пуск»  ” знову (коли всі індика-
тори не горять, програма прання запустить-
ся негайно).
Щоб змінити або скасувати відкладений за-
пуск після натискання кнопки «Пуск/пауза»

 , виконайте наступні дії.
• Щоб скасувати відкладений пуск і розпо-
чати цикл негайно, натисніть кнопку
«Пуск/Пауза»  , а потім кнопку «Відкла-

дений пуск»  . Натисніть кнопку «Пуск/
пауза»  , щоб запустити цикл.

• Щоб змінити час, на який відкладено
пуск, ви повинні перевести перемикач
програм в положення «Стоп»  і заново
запрограмувати свій цикл прання.

Поки йде відлік часу відкладеного запуску,
кришка залишається заблокованою. Щоб
відкрити кришку, спершу переведіть при-
лад в режим паузи, натиснувши кнопку
«Пуск/пауза»  . Після закривання кришки
знову натисніть кнопку «Пуск/пауза»  .

Запуск програми
Натисніть кнопку «Пуск/пауза»  , щоб за-
пустити цикл. Відповідний індикатор засві-
титься зеленим світлом. Перемикач про-
грам під час виконання циклу не рухається.
Це не є ознакою несправності. Засвічується
індикатор, що відповідає поточному циклу.

 +  : Попереднє прання + Прання
 +  : Полоскання + Віджимання
 : Завершення циклу

Зливний насос може працювати протя-
гом короткого часу, коли прилад на-

повнюється водою.

Переривання виконання програми
Додавання білизни протягом перших 10
хвилин
Натисніть кнопку «Пуск/пауза»  : доки
прилад перебуває в режимі паузи, відповід-
ний індикатор блимає зеленим світлом.
Кришку можна відкрити лише приблизно
через 2 хвилини після зупинки пральної ма-
шини. Знову натисніть кнопку «Пуск/пауза»

 , щоб відновити виконання програми.
Змінення програми, що виконується
Щоб змінити поточну програму, слід спер-
шу перевести пральну машину в режим
паузи, натиснувши кнопку «Пуск/пауза»  .
Якщо змінити програму неможливо, то
кнопка «Пуск/пауза»  буде блимати чер-
воним світлом упродовж кількох секунд. Як-
що все ж потрібно змінити програму, ска-
суйте поточну програму (див. нижче).
Скасування програми
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Якщо потрібно скасувати програму, повер-
ніть перемикач програм у положення
«Стоп»  .

Завершення програми
Пральна машина припиняє роботу автома-
тично, кнопка «Пуск/пауза»  гасне і заго-
рається індикатор «Завершення циклу» 

. Кришку можна відкрити лише приблизно
через 2 хвилини після зупинки пральної ма-
шини. Встановіть перемикач програм у по-
ложення «Стоп»  . Витягніть білизну.
Від’єднайте прилад від електромережі та
перекрийте водопровідний кран.

Режим очікування: через декілька
хвилин після закінчення програми вми-

кається система економії електроенергії, і

загораються відповідні індикатори. З режи-
му економії електроенергії можна вийти на-
тиснувши будь-яку кнопку.

Програми прання

Програма/тип білизни Заванта-
ження

Доступні функції

 Бавовна (30–90 °С): Білі або кольорові
речі, наприклад робочий одяг із середнім
ступенем забруднення, постільна білизна,
скатертини, натільна білизна, рушники.
Макс. швидкість віджимання: 850 об/хв для
моделі ZWP581/1000 об/хв для моделі
ZWQ5102,ZWQ5103/1200 об/хв для моделі
ZWQ5122

5,5 кг Полоскання без зливу, Швидко, Попе-
реднє прання, Додаткове полоскання,
Відкладений запуск

 Eco (  і  )1): білі або кольорові
бавовняні речі, наприклад, робочий одяг се-
реднього ступеня забруднення, постільна бі-
лизна, скатертини, натільна білизна, рушни-
ки.
Макс. швидкість віджимання: 850 об/хв для
моделі ZWP581/1000 об/хв для моделі
ZWQ5102,ZWQ5103/1200 об/хв для моделі
ZWQ5122

5,5 кг Полоскання без зливу, Попереднє
прання, Додаткове полоскання, Від-
кладений запуск

 Синтетика (30–60 °С): синтетика, натіль-
на білизна, кольорова білизна, сорочки, які
не треба прасувати, блузи.
Макс. швидкість віджимання: 900 об/хв (850
об/хв для моделі ZWP581)

2,5 кг Полоскання без зливу, Швидко, Попе-
реднє прання, Додаткове полоскання,
Відкладений запуск

 Полегшене прасування (40 °С): для ба-
вовни та синтетики. Зменшується зминання
та полегшується прасування.
Макс. швидкість віджимання: 900 об/хв (850
об/хв для моделі ZWP581)

1,0 кг Полоскання без зливу, Попереднє
прання, Додаткове полоскання, Від-
кладений запуск

 Спеціальні програми

 Делікатні речі (30–40 °С): для будь-яких
делікатних матеріалів, наприклад занавісок.
Макс. швидкість віджимання: 700 об/хв

2,5 кг Полоскання без зливу, Супершвидко,
Попереднє прання, Додаткове поло-
скання, Відкладений запуск
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Програма/тип білизни Заванта-
ження

Доступні функції

 Ручне прання (40 °С): Дуже делікатні
речі з позначкою «для ручного прання» на
етикетці.
Макс. швидкість віджимання: 850 об/хв для
моделі ZWP581/1000 об/хв для моделі
ZWQ5102,ZWQ5103/900 об/хв для моделі
1200

1,0 кг Полоскання без зливу, Відкладений
запуск

 Mix 20° (20 °С): програма холодного
прання з економним споживанням електрое-
нергії, призначена для легко забруднених
речей. Для цієї програми слід використовува-
ти миючий засіб, який є активним у холодній
воді.
Макс. швидкість віджимання: 900 об/хв (850
об/хв для моделі ZWP581)

3,0 кг Полоскання без зливу, Додаткове по-
лоскання, Відкладений запуск

 Вовна (40 °С): Вироби з вовни, які можна
прати в машині, з позначкою на етикетці «чи-
ста нова вовна, для машинного прання, не сі-
дає».
Макс. швидкість віджимання: 850 об/хв для
моделі ZWP581/1000 об/хв для моделі
ZWQ5102,ZWQ5103/900 об/хв для моделі
ZWQ5122

1,0 кг Полоскання без зливу, Відкладений
запуск

 Спортивний одяг (40 °С): для вуличного
спортивного одягу з високим і середнім рів-
нем забруднення. Пральна машина автома-
тично додає етап попереднього прання пе-
ред основним пранням, щоб позбутися плям
бруду.2)

Макс. швидкість віджимання: 900 об/хв (850
об/хв для моделі ZWP581)

2,5 кг Полоскання без зливу, Додаткове по-
лоскання, Відкладений запуск

 Занавіски (40 °С): для прання занавісок
і штор. Вмикається функція попереднього
прання.
Макс. швидкість віджимання: 700 об/хв

2,5 кг Полоскання без зливу, Додаткове по-
лоскання, Відкладений запуск

 Полоскання. За допомогою цієї програ-
ми можна полоскати речі, випрані вручну.
Макс. швидкість віджимання: 850 об/хв для
моделі ZWP581/1000 об/хв для моделі
ZWQ5102,ZWQ5103/1200 об/хв для моделі
ZWQ5122

5,5 кг Полоскання без зливу, Додаткове по-
лоскання, Відкладений запуск

 Злив : злив води після програми «Поло-
скання без зливу».

5,5 кг  
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Програма/тип білизни Заванта-
ження

Доступні функції

 Віджимання : Цикл віджимання від 500
до 850 об/хв для моделі ZWP581/1000 об/хв
для моделі ZWQ5102,ZWQ5103/1200 об/хв
для моделі ZWQ5122 після виконання функ-
ції «Полоскання без зливу».

5,5 кг Відкладений запуск

1) Стандартні програми для показників споживання, зазначених на ярлику енергоспоживання.
Згідно з директивою 1061/2010 ці програми є, відповідно, «стандартною програмою для прання
бавовни за температури 60°C» і «стандартною програмою для прання бавовни за температури
40°C». Це найбільш ефективні програми з точки зору споживання електроенергії та води для
прання бавовняних виробів із середнім ступенем забруднення.

Температура води під час фази прання може відрізнятися від температури, заявленої для обра-
ної програми.

2) Рекомендується не додавати миючий засіб на етапі попереднього прання.

Догляд та чистка

Перш ніж виконувати операції з догляду за
приладом, відключіть його.

Видалення накипу
Щоб видалити накип, користуйтеся відпо-
відними антикорозійними засобами, розро-
бленими для пральних машин. Прочитайте
етикетку, щоб дізнатися, яку кількість засо-
бу треба засипати і як виконувати очищен-
ня від накипу.

Догляд за корпусом
Для миття корпусу машини застосовуйте
мильну воду. Для чищення корпусу не мож-
на застосовувати спирти, розчинники або
аналогічні хімікати.

Контейнер дозатора
Для чищення виконайте такі дії :

1

2

 

4

3

Зливний фільтр
Регулярно чистіть зливний фільтр, розта-
шований у нижній частині барабана:

1
2

4

3
5

6
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7
8

9

10
CLACK

11
CLACK

Фільтри шлангу подачі води
Для чищення виконайте такі дії:

 

Запобіжні заходи на випадок морозу
Якщо прилад перебуває під дією темпера-
тур нижче позначки 0°C, потрібно вжити та-
ких запобіжних заходів:

• Перекрити кран і від’єднати шланг подачі
води.

• Помістити кінець шланга та зливний
шланг у раковину на підлозі.

• Вибрати програму «Злив» і дозволити їй
відпрацювати до кінця циклу.

• Від’єднати машину від джерела живлен-
ня встановленням ручки вибору програм
у положення «Стоп»  .

• Витягніть штекер із розетки.
• Встановити на місце шланг подачі води
та зливний шланг.

Таким чином, вода, що залишилася в
шлангах, зливається, що запобігає утво-
ренню льоду, який може спричинити пош-
кодження машини.
Перед повторним вмиканням приладу пе-
реконайтеся, що його встановлено в примі-
щенні, в якому температура не впаде ниж-
че нуля.
ПРИМІТКА Цей прилад створений для ко-
ристування за нормальної температури
приміщення. Виробник не несе відповідаль-
ності за пошкодження, що є результатом
замерзання приладу.

Збої у роботі приладу

Прилад пройшов численні перевірки на за-
воді. В разі виявлення несправності прочи-

тайте наведену нижче інформацію, перед
тим як звертатися до сервісного центру.

Проблеми Причини
Прилад не запускається
або не заповнюється во-
дою:

• прилад належним чином не підключений до електромережі, електроо-
бладнання не працює, перебої в електропостачанні;

• кришка приладу і стулки барабана закриті не щільно;

• команда запуску програми не була належним чином вибрана;

• припинено подачу води, перекрито водопровідний кран;

• фільтри впускного шланга забруднені (див. розділ «Догляд та чист-
ка»).

Прилад заповнюється
водою, проте вода ві-
дразу зливається:

• гачок зливного шланга зафіксований надто низько (див. розділ «Уста-
новка»).
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Проблеми Причини
Прилад не виконує по-
лоскання або не зливає
воду:

• зливний шланг засмітився або перегнувся;

• засмітився фільтр системи зливу( див. розділ «Догляд та чистка»);

• активувався датчик дисбалансу: білизна розподілена в барабані не-
рівномірно;

• було вибрано програму «Злив» чи функцію «Нічний цикл» або «Поло-
скання без зливу»;

• неправильно вибрана висота для гачка зливного шланга.

Прилад не виконує від-
жимання:

• проблеми з рівномірним розподіленням завантаженої білизни: додай-
те більше білизни або вручну розподіліть речі в барабані.

Вода навколо приладу: • передозування миючого засобу спричинило переливання піни;

• миючий засіб не підходить для машинного прання;

• гачок зливу не встановлено належним чином;

• протікає впускний шланг.

Результати прання неза-
довільні:

• миючий засіб не підходить для машинного прання;

• надто багато білизни в барабані;
• обрано невідповідний цикл прання;

• недостатньо миючого засобу.

Прилад вібрує і шумить: • з приладу не знято всі пакувальні матеріали (див. розділ «Установ-
ка»);

• прилад не вирівняний і не збалансований (див. розділ «Установка»);

• прилад знаходиться надто близько до стіни або до меблів;

• білизну нерівномірно розподілено в барабані, замало білизни в бара-
бані;

• прилад знаходиться у стадії припрацювання двигуна, шум з часом
зникне.

Цикл прання триває над-
то довго:

• фільтри впускного шланга забруднені (див. розділ «Догляд та чист-
ка»);

• відключено живлення або подачу води;

• активувався датчик перегріву двигуна;

• температура води на вході нижча, ніж звичайно;

• активувалася система виявлення піни (передозування миючого засо-
бу), внаслідок чого пральна машина почала зливати піну;

• активувався датчик дисбалансу: додано ще одну фазу для рівномір-
ного розподілу білизни в барабані.

Прилад зупиняється під
час циклу:

• проблеми з подачею води або живлення;

• вибрано полоскання без зливу;

• стулки барабана відкриті.

Кришка не відкривається
після завершення вико-
нання циклу:

• температура всередині барабана надто висока;

• кришка розблоковується через 1-2 хвилини після завершення циклу.

Під час заливання в кон-
тейнер дозатора пом’як-
шувач протікає безпосе-
редньо в барабан:

• перевищено максимальний рівень.
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Проблеми Причини

Кнопка «Пуск/пауза» 1)

мигтить червоним світ-
лом 2):

• кришку не закрито належним чином;

• засмітився фільтр системи зливу;

• зливний шланг засмітився або перегнувся;

• зливний шланг зафіксований надто високо (див. розділ «Установка»);

• забився дренажний насос;

• закупорено стояк;
• водопровідний кран закритий, подача води припинена.

1) На деяких моделях можуть лунати звукові сигнали.
2) Після вирішення проблеми натисніть кнопку «Пуск/пауза», щоб перезапустити перервану
програму.

Корисні поради

Завантаження білизни
• Розподіліть білизну за типами: біла,
кольорова, синтетика, делікатні вироби
та вовна.

• Дотримуйтеся вказівок щодо прання, на-
ведених на етикетках із догляду за одя-
гом.

• Деякі кольорові речі можуть линяти під
час першого прання. Рекомендується
перші рази прати їх окремо.

• Наволочки застебніть на ґудзики, застеб-
ніть «блискавки», гачки та кнопки. За-
стебніть ремені.

• Звільніть кишені та розправте одяг.
• Виверніть навиворіт багатошарові ткани-
ни, вовняні вироби й одяг із фарбовани-
ми зображеннями.

• Речі із значними плямами періть зі спе-
ціальним миючим засобом.

• Будьте обережні при пранні фіранок. Зні-
міть усі гачки та покладіть фіранки в мі-
шок для прання чи наволочку.

• Не можна прати в приладі:
– Білизну з не підшитими краями або ро-
зірвану білизну

– Бюстгальтери з «кісточками»
• Для прання дрібних речей користуйтеся
мішками для прання.

• Завантаження малої кількості білизни
може призвести до дисбалансу під час

віджимання. У такому випадку розподі-
літь речі в барабані вручну і знову увім-
кніть цикл віджимання.

Стійкі плями
Для видалення деяких плям води та мию-
чого засобу недостатньо.
Рекомендуємо видаляти ці плями перед
тим, як класти речі в прилад.
Можна користуватися спеціальними засо-
бами для видалення плям. Користуйтеся
спеціальним засобом для видалення плям,
що застосовується до відповідного типу
плям та тканини.

Миючі засоби та добавки
• Застосовуйте лише миючі засоби та до-
бавки, призначені для використання в
пральних машинах:
– пральні порошки для всіх типів вол-
окон,

– пральні порошки для делікатних (макс.
40°C) та вовняних виробів,

– рідкі миючі засоби, бажано для низько-
температурних програм прання (макс.
60°C) для всіх типів волокон або спе-
ціально лише для вовни.

• Не використовуйте одночасно миючі за-
соби різних типів.

• З метою захисту навколишнього середо-
вища не використовуйте миючі засоби в
понаднормових кількостях.
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• Дотримуйтесь інструкцій, наведених на
упаковці цих засобів.

• Використовуйте засоби, що підходять
для типу та кольору тканини, температу-
ри програми і рівня забруднення.

• Якщо прилад не оснащений дозатором
миючого засобу з відкидною кришкою,
додавайте рідкі миючі засоби за допомо-
гою дозуючого пристрою (постачається
виробником миючого засобу) або зали-
вайте рідкий миючий засіб прямо в бара-
бан.

Жорсткість води
Якщо жорсткість води у вашій місцевості
висока або середня, рекомендується кори-

стуватися пом'якшувачем води для праль-
них машин. У місцевостях із м'якою водою
немає потреби використовувати пом'якшу-
вач води.
Щоб дізнатися жорсткість води у вашій міс-
цевості, зверніться до місцевої служби во-
допостачання.
Використовуйте належну кількість пом’як-
шувача води. Дотримуйтесь інструкцій, на-
ведених на упаковці цих засобів.

Технічні дані

Габарити Ширина/висота/глибина 400/890/600 мм

Підключення до електромережі Напруга
Загальна потужність
Запобіжник
Частота струму

230 В
2300 Вт
10 A
50 Гц

Тиск у мережі водопостачання Мінімальний
Максимальний

0,5 бар (0,05 МПа)
8 бар (0,8 МПа)

Клас захисту від проникнення твердих часток і вологи IPX4

Подача води 1)  Холодна вода

Максимальне завантаження Бавовна 5,5 кг

Швидкість віджимання Максимальна 850 обертів на хвилину
(ZWP581)
1000 обертів на хвилину
(ZWQ5102,ZWQ5103)
1200 обертів на хвилину
(ZWQ5122)

1) Приєднайте водопровідний шланг до водопровідного крана з різьбленням 3/4 дюйма.

Показники споживання
Дані в цій таблиці є приблизними. Різні причини можуть впливати на дані: кількість і
тип білизни, вода та температура навколишнього середовища.
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Бавовна 60
°C

5,5 1.15 58 133 64 60 53

Бавовна 40
°C

5,5 0.70 58 131 64 60 53

Синтетика
40 °C

2,5 0.55 46 102 37 37 35

Делікатні
тканини 40
°C

2,5 0.55 46 90 37 37 35

Вовна / Руч-
не прання
30 °C

1 0.35 52 56 32 32 30

Стандартні програми прання бавовняних речей
Стандартна
програма
для прання
бавовни 60
°C

5,5 0.96 47 214 64 60 53

Стандартна
програма
для прання
бавовни 60
°C

2,5 0.81 33 165 64 60 53

Стандартна
програма
для прання
бавовни 40
°C

2,5 0.59 33 129 64 60 53

1) Наприкінці фази віджимання.

Режим «Вимк.» (Вт) Режим «Залиш. увімк.» (Вт)
0.10 0.98

Інформація, наведена в таблицях вище, відповідає положенням норми Європейської комісії
1015/2010 і директиві 2009/125/EC.
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Установка

Перш ніж запускати прилад уперше, вида-
літь усе захисне пакування, що використо-
вувалося для транспортування. У разі не-
обхідності у транспортуванні в майбутньо-
му пакування зберігайте: При транспорту-
ванні неубезпеченого приладу можуть бути
пошкоджені внутрішні елементи, що при-
зведе до протікання та несправностей.
Прилад може бути також пошкоджений
шляхом фізичного контакту.

Розпаковування

2

1

Зняття елементів, що використовуються
під час транспортування

A B

C

A

1

2
B

2

1 B

C

Зберігайте транс-
портувальні болти
на випадок, якщо
ви захочете пере-
везти прилад.

Щоб встановити
прилад на однако-
вий рівень із от-
очуючими меблями,
відріжте ці пласти-
кові елементи.

Водопостачання

90O90O90O

У разі необхідності
перемістіть шланг
подачі води у на-
прямку, позначено-
му на зображенні.
Для цього відпу-
стіть кругову гайку
шланга подачі води
та опустіть його, як
показано на зобра-
женні. Затягніть
кругову гайку та пе-
реконайтеся у від-
сутності підтікань.

Відкрийте кран по-
дачі води. Переко-
найтеся у відсутно-
сті протікань. Забо-
роняється подовжу-
вати шланг подачі
води. Якщо він над-
то короткий, звер-
ніться у сервісну
службу.
Примітка! Перевір-
те щільність сантех-
нічних з'єднань.
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Злив
Установіть гачок на
зливний шланг. За-
фіксуйте все у точці
зливу (або в ракови-
ні) на висоті між 70 і
100 см. Переконайте-
ся у надійності розмі-
щення. Повітря по-
винно потрапляти в
кінець шланга для уникнення ризику сифо-
нування.
Не можна розтягувати зливний шланг. Як-
що він надто короткий, зверніться до майс-
тра.

Підключення до електромережі
Цю пральну машину потрібно підключати
лише до однофазної лінії з напругою В. 230
В. Перевірте запобіжник: 10 А 230 В. При-

max 
100 cm

min
70 cm

лад не можна підключати за допомогою по-
довжувача або багатовивідного адаптера.
Переконайтеся у заземленні штекера, а та-
кож його відповідності чинним нормам.

Встановлення
Установіть прилад на рівній і твердій по-
верхні у вентильованому приміщенні. Пе-
реконайтеся, що прилад не торкається сті-
ни або меблів. Точне горизонтальне поло-
ження запобігає вібрації, шуму та перемі-
щенню машини під час роботи.

 

Охорона довкілля

Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
символом  . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини.
Допоможіть захистити навколишнє
середовище та здоров’я інших людей і
забезпечити вторинну переробку
електричних і електронних приладів. Не
викидайте прилади, позначені відповідним
символом  , разом з іншим домашнім
сміттям. Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій місцевості
або зверніться до місцевих муніципальних
органів влади.

Утилізація приладу

Матеріали, позначені символом  ,
підлягають вторинній переробці. Утилі-

зуйте їх у пункті збору відходів (отримайте
відомості про нього від місцевого органу

самоврядування) з метою збирання та вто-
ринної переробки. Під час утилізації прила-
ду вийміть усі компоненти, які можуть ста-
новити небезпеку для інших людей: обріж-
те кабель електроживлення в нижній части-
ні приладу.

Захист довкілля

Щоб заощадити воду, електроенергію
та задля збереження довкілля, реко-

мендуємо:
• По можливості завантажуйте прилад
максимально, щоб уникнути прання дріб-
них партій.

• Застосовуйте програми попереднього
прання та замочування лише у разі силь-
ного забруднення білизни.

• Використовуйте відповідну кількість засо-
бу для прання з урахуванням жорсткості
води, завантаження та ступеню забруд-
неності білизни, яку ви перете.
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