Професійна пральна
машина
Модель MAYTAG MHN33PN

Інструкція з встановлення, використання і догляду

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Ця професійна пральна машина призначена для комерційного використання. Неповний перелік місць
використання: пральні самообслуговування, пральні гуртожитків, пральні харчових підприємств, пральні
готелів, пральні закладів освіти, пральні виробництв, тощо.
Для довгої якісної і надійної роботи необхідно дотримуватись рекомендацій цієї інструкції. Виробник,
імпортер, продавець не несе відповідальності і не компенсує витрати у випадках пов’язаних з порушення цій
інструкції.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ МАШИНИ ПОВНІСТЮ ОЗНАЙОМТЕСЬ З
ІНСТРУКЦІЯМИ
Цей знак попереджає вас про потенційну небезпеку, Після цього знака або попереджень
«НЕБЕЗПЕКА!», «ОБЕРЕЖНО!» або «УВАГА!» наводяться вказівки з техніки безпеки.
Недотримання цих вказівок може призвести до смерті або тяжких тілесних ушкоджень
Щоб знизити ризик смерті, пожежі, вибуху, ураження електричним струмом або травмування людей при
використанні приладу, необхідно дотримуватися наступних запобіжних заходів:


Повністю ознайомтесь з інструкціями перед
використанням приладу.



НЕ ТРЕБА прати або сушити речі, які були очищені,
промиті, просочені або заплямовані бензином,
розчинниками для хімчистки або іншими
легкозаймистими
або
вибухонебезпечними
речовинами, оскільки вони виділяють пари, які
можуть зайнятися або вибухнути.





НЕ ТРЕБА додавати в воду для прання бензин,
розчинники для хімчистки або інші легкозаймисті та
вибухонебезпечні речовини. Ці речовини випускають
пари, які можуть зайнятися або вибухнути. Не
зберігайте такого роду речовини поблизу приладу.
НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ дітям гратися з цим приладом або
всередині
нього.
Якщо
даний
прилад
використовується поруч з дітьми, за ними треба
пильно стежити. Перед тим, як вивести пральну
машину з експлуатації або викинути її, зніміть
дверцята або кришку. Недотримання цих вказівок
може призвести до смертельного результату або
тілесних ушкоджень.



НЕ ТРЕБА торкатися внутрішніх частин приладу під
час руху барабана або активатора, щоб запобігти
випадковому затягуванню.



При певних умовах, якщо система гарячого
водопостачання не використовувалась протягом 2 і
більше тижнів в ній може накопичуватися водень, що
є вибухонебезпечною речовиною. Якщо система
гарячого водопостачання не використовувалась
протягом 2 і більше тижнів відкрийте крани і злийте
воду протягом декількох хвилин.



НЕ ТРЕБА встановлювати та зберігати прилад у
місцях, де він буде піддаватися впливу погодних умов.
Він придатний для використання лише всередині
приміщень.



НЕ ТРЕБА порушувати цілісність панелі управління,
ремонтувати або замінювати будь-яку деталь даного
приладу або намагатися здійснити обслуговування,
якщо це спеціально не рекомендовано в інструкції з
технічного обслуговування для користувача або в
опублікованих інструкціях з ремонту для користувача,
які ви розумієте і маєте навички виконувати.



Подбайте про те, щоб навколо вашого приладу було
чисто і сухо для зменшення можливості нещасного
випадку.



НЕ ТРЕБА використовувати прилад, якщо він
пошкоджений, несправний, частково розібраний або
його деталі відсутні чи зламані, у тому числі у разі
пошкодження шнура живлення або вилки.



Вийміть вилку з розетки або вимкніть автоматичний
вимикач перед обслуговуванням. Натискання на
кнопку живлення НЕ вимикає живлення деяких
компонентів приладу.



Вказівки щодо заземлення дивіться у розділі «Вимоги
до електроживлення» Керівництва з установки.



При використанні пральної машини дотримуйтесь
вказівок, наведених у цій Інструкції з експлуатації та
Керівництві з установки.



Збережіть цю Інструкцію з експлуатації та
Керівництво з установки; у випадку передачі пральної
машини іншій особі, також передайте Інструкцію з
використання та Керівництво з установки.



Пральна машина може експлуатуватися дітьми віком
від 8 років, а також особами з обмеженими фізичними,
сенсорними або розумовими здібностями або
недостатнім досвідом і знаннями лише під наглядом та
після проходження інструктажу з безпечного
використання пральної машини та за умови, що вони
розуміють небезпеку, пов’язану з її використанням.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

ПРАВИЛЬНА УСТАНОВКА
Перед використанням пральну машину потрібно
правильно встановити та розташувати у
відповідності до Інструкцій з установки.


Встановлюйте або зберігайте прилад у місцях,
де він не буде піддаватися впливу температур
нижче нуля або несприятливим погодним
умовам, які можуть призвести до незворотного
пошкодження і до недійсності гарантії.



Належним чином заземлена пральна машина
повинна відповідати усім керівним правилам і
приписам. Дотримуйтесь детальних вказівок,
наведених в Інструкціях з установки.

ЯКЩО ПРИЛАД НЕ
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ


Закрийте крани водопостачання, щоб звести до
мінімуму витік у випадку поломки або розриву.
Перевірте стан шлангів наповнення; Ми
рекомендуємо замінювати шланги кожні 5
років.

ОБЕРЕЖНО!
Небезпека ураження електричним струмом
Підключається у заземлену розетку з 3 плоски
контактами.
НЕ знімайте заземлений контакт.
НЕ користуйтесь адаптером.
НЕ користуйтесь подовжувачем.
Невиконання цієї вимоги може призвести
смерті, пожежі або ураження електричним
струмом.

ІНСТРУКЦІЇ З ВСТАНОВЛЕННЯ
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ
Прочитайте ці інструкції уважно і повністю.

❑

 ВАЖЛИВО - Збережіть ці інструкції.
 ВАЖЛИВО - Дотримуйтесь всіх правил і приписів.
 Примітка для фахівця з установки – Залиште ці інструкції у Споживача.
 Примітка для споживача - Збережіть ці інструкції для використання у майбутньому.

❑

 Рівень навичок - Установка даного приладу вимагає базових знань з механічного та електричного
обладнання.
 Час виконання - 1-3 години

❑

 Правильна установка є обов'язком фахівця з установки.
 Гарантія не діє у випадку несправності приладу через неправильну установку.

ДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ:
[



• Цей прилад повинен бути належним чином заземлений і встановлений так, як описано у цій Інструкції з
установки.
[

Не встановлюйте і не зберігайте прилад у місцях, де він буде піддаватися впливу води/погодних умов. Див.
Розділ «Розташування вашої пральної машини».

ПРИМІТКА: Цей прилад має бути належним чином заземлений, а електропроводка пральної машини
повинна відповідати місцевим правилам і приписам.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

 Розвідний гайковий ключ, що відкривається до розміру 39,5мм
 Розвідний гайковий ключ або відкриті гайкові ключі 13мм та 14 мм
 Викрутка TORX T20
 Переставні кліщі
 Бульбашковий будівельний рівень
 Рулетка

ЗАПЧАСТИНИ ЩО ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ ПОСТАВКИ
А – U подібна направляюча шлангу
В – Шланг подачі води (2)
С – Прокладки шлангу подачі води (4)
D – Заглушки отворів транспортувальних болтів
E – багаторазова стяжка
F – зливний шланг
G – хомут шланга
H – адаптери шнура живлення

РОЗТАШУВАННЯ ВАШОЇ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ
ПРИМІТКА: Ця пральна машина призначена для встановлення як на підприємстві(комерційні пральні), так і в
публічних місцях (пральні самообслуговування).
Дотримуйтесь рекомендацій цієї інструкції. Вибір правильного місця встановлення гарантує найкращу
продуктивність використання приладу, мінімізує можливий шум і вібрацію, запобігає самовільному
пересуванню приладу під час роботи.

Цей прилад потребує:





Крани систем гарячого і холодного водопостачання на відстані не більше 1,2 м від місця кріплення
шлангів водопостачання до приладу. Тиск в системі гарячого і холодного водопостачання у межах
137.9–689.6 kPa (20–100 psi).
Електричну розетку на відстані не більше 1,8м від місця прикріплення шнура живлення до курпусу
приладу
Систему водовідведення
Тверду, міцну, нерухому, неслизьку підлогу з нахилом не більше 2% здатну витримати 180 кг (вагу
приладу з білизною і водою)

Не треба встановлювати пральну машину:
1.
У місцях, де на неї можуть потрапляти краплі води або місцях, що піддаються впливу зовнішніх
погодних умов. Для належної роботи пральної машини температура навколишнього середовища повинна
бути не нижчою за 15°C. Для зберігання температура навколишнього середовища повинна бути вища за
0°C інакше залишки води в середині приладу можуть замерзнути і пошкодити прилад.
2.

У зоні, де вона може торкатися штор або портьєр.

3.

На килимовій доріжці. Підлога ПОВИННА бути твердою поверхнею з нахилом не більше 2%. Щоб
машина не вібрувала і не рухалась, вам, можливо, доведеться зміцнити підлогу.

ВАЖЛИВО:

Установочні зазори
 Забезпечте достатньо місця для вільного відкривання дверцят. Дверцята відкриваються на кут більше ніж
90°. Змінити напрямок відкриття дверцят неможливо.
 Забезпечте додатковий простір для зручного встановлення і подальшого обслуговування.
 Врахуйте зазори для техніки, що стоїть поруч.
 Мінімальні установочні зазори: з боків, ззаду, зверху = 25мм

ГАБАРИТИ

ОБЛАШТУВАННЯ ЗЛИВУ
Варіант 1. Злив в трубу на рівні не нижче 762 мм від підлоги. Див. мал. А і В. Діаметр зливного отвору
повинен бути не менше 50мм. Пропускна спроможність системи зливу повинна бути не менше 45л на
хвилину для кожної пральної машини.

Варіант 2. Злив в мийку. Див. мал. С. Об’єм мийки повинен бути не менше 76л. Верхній край мийки
повинен бути не менше ніж в 762 мм над підлогою.
Варіант 3. Злив в отвір в підлозі. Див. мал. D. Потребує облаштування сифону. Верхній вигин сифону
повинен бути на висоті не менше 710мм над підлогою.

УВАГА ! НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ ТА
ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ З ЦИМ ПРИЛАДОМ ПОДОВЖУВАЧ АБО
ШТЕПСЕЛЬ-АДАПТЕР.

❑

Пральна машина повинна бути заземлена у відповідності до місцевих правил і приписів.
ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЖА – окрема, правильно поляризована і заземлена 16-амперна паралельна мережа,
з’єднана з 16-амперним плавким запобіжником із затримкою спрацювання або автоматичним вимикачем.
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ – 2-провідне, із заземленням, 220-240 В, однофазне, 50 Гц, зі змінним струмом.
РОЗЕТКА З ГНІЗДОМ - правильно заземлена, 3-контактна розетка, яка має бути розташовані так, щоб шнур
живлення був доступний, коли машина знаходиться в установленому положенні.

ВИМОГИ ДО ЗАЗЕМЛЕННЯ
Неправильне підключення жили заземлення обладнання може призвести до ураження електричним струмом.
Проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком в, якщо ви сумніваєтеся в тому, чи правильно заземлений
прилад.
1.
2.

Пральна машина ПОВИННА бути заземлена. У разі несправності або поломки, заземлення знижує ризик
ураження електричним струмом, забезпечуючи шлях найменшого опору для електричного струму.

❑

Оскільки ваша пральна машина оснащена шнуром живлення із заземлюючим проводом і
заземлювальним штекером, вилка ПОВИННА бути підключена у відповідну обміднену розетку, яка
належним чином встановлена і заземлена у відповідності до усіх місцевих правил. У разі виникнення
сумнівів, викличте кваліфікованого електрика. НЕ ТРЕБА відрізати або змінювати контакт заземлення
на шнурі живлення. Якщо розетка має лише два виходи, власник зобов’язаний запросити
кваліфікованого електрика для заміни її на правильно заземлену 3-контактну розетку.
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РОЗПАКУВАННЯ І ПІДГОТОВКА ДО ПІДКЛЮЧЕННЯ

УВАГА ! ВАЖКЕ !
Вага запакованого приладу 111 кг. Використовуйте 2 або більше людей для пересування приладу.
Після розпакування пральної машини упаковку слід утилізувати у відповідності до норм місцевого
законодавства. Не залишайте пакувальні матеріали у місцях досяжних для дітей. Діти часто
використовують їх для гри. Вкрита килимом, покривалом або листом пластика картонна коробка легко
перетворюється на герметичну камеру, що може стати причиною задухи.
❑

ПРИМІТКА: Якщо ви встановлюєте під машину підставку (п’єдестал), слідуйте інструкціям з
установки, які поставляються у комплекті з п'єдесталом.
1.
Встановіть розпакований прилад так, щоб задня стінка була досяжна на відстані приблизно 120 см
від місця її остаточного розташування.
2.

Гайковим ключем 13мм відкрутіть, але не повністю 4 транспортувальні болти

3.

Як тільки болти стануть рухомими перемістіть їх до центру отворів і повністю витягніть разом з
пластиковими проставками. Можете зберегти транспортувальні болти на випадок майбутнього
переміщення продукту

4.

Вивільніть шнур живлення

5.

Закрийте отвори пластиковими заглушками що входять до комплекту поставки
8

ПРИМІТКА: Залишення транспортувальних болтів може призвести до значної незбалансованості пральної
машини і її пошкодження
Збережіть усі болти для використання в майбутньому.
ПРИМІТКА: Якщо пізніше вам доведеться транспортувати пральну машину, необхідно повторно встановити
допоміжні засоби для перевезення, щоб уникнути пошкодження при транспортуванні. Зберігайте ці
допоміжні засоби.
6.

Виберіть адаптер шнура живлення, що відповідає вашому стандарту розетки живлення

7.

З’єднайте адаптер з шнуром живлення

8.

Помістіть з’єднання в захисну коробку і надійно закрийте її

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВОДОПОСТАЧАННЯ
ЗАУВАЖЕННЯ: Використовуйте нові шланги і нові ущульнювачі, що їдуть в комплеті. Не використовуйте
матеріали що були у використанні.

1.

Переконайтесь, що ви вийняли все з барабана пральної машини

2.

Під’єднайте шланги до кранів гарячої а холодної води. Закрутіть руками. Легко затягніть ключем.

3.

Опустіть вільні кінці шлангів у мийку або ємність. Відкрийте крани. Перевірте потік. Перевірте і
відмітьте щоб розрізняти холодний і гарячий шланг. Закрийте крани.

4.

Під’єднайте шланги до пральної машини відповідно до позначок: С – холодна вода, Н – гаряча вода.
Закрутіть руками. Легко затягніть ключем.
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ЗАУВАЖЕННЯ: Не затягуйте занадто сильно щоб не пошкодити різьбу. Краше затягнути несильно і
при потребі затягнути дужче після перевірки на протікання
5.

Повністю відкрийте крани і переконайтесь що немає протікання. При потребі затягніть з’єднання
дужче.

ЗАУВАЖЕННЯ: Замініть шланги і ущільнювачі після 5 років використання. Перевіряйте з’єднання
щороку, вчасно замінюйте пошкодженні елементи.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КАНАЛІЗАЦІЇ
Використовуйте зливний шланг, що йде у комплекті
1. Одягніть хомут на зливний шланг

2.

Під’єднайте шланг до приладу

3.

Під’єднайте інший кінець шлангу до системи відводу води згідно вибраної вами схеми

ЗАУВАЖЕННЯ: Задля запобігання сифонного ефекту рекомендується не герметизувати місце
з’єднання зливного шлангу з зливною трубою

ВИРІВНЮВАННЯ ПРИЛАДУ
Встановлення приладу рівно і непохитно запобігає утворенню зайвого шуму і вібрації.
1.
2.
3.

Ключем 14мм відпустіть контргайки на гвинтах ніжок.
Керуючись показаннями будівельного рівня, вкручуючи/викручуючи ніжки налаштуйте їх висоту так,
щоб прилад стояв рівно і непохитно.
Ключем 14мм затягніть контргайки на гвинтах ніжок

ЗАВЕРШЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ
1.

Переконайтесь, що виконані вимоги безпеки щодо електричного живлення і заземлення

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перевірте щоб не залишилося невстановлених елементів
Перевірте що всі ваші інструменти присутні, нічого не залишилося в/на/під приладом
Приберіть пакувальні матеріали
Перевірте, що крани відкриті і ніде нема протікання
Підключіть прилад до електромережі
Додайте до лотку половинну дозу миючого засобу, виберіть будь-який цикл прання, запустіть
машину і дочекайтеся закінчення циклу.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

1 – Індикація температури води для прання: HOT-гаряча, WARM-тепла, COLD-холодна.
2 – Етап програми: PREWASH – попередне прання, WASH-основне прання, RINSE-ополіскування,
DRAIN/SPIN – злив і віджим, PAUSE – пауза.
3 – Час до закінчення програми.
4 – Вибрана програма прання.
5 – Кнопки вибору і запуску програми прання.
6 – Кнопка зупинки виконання програми.
ВІДСІК ДЛЯ ХІМІЧНИХ ЗАСОБІВ

1 - Відділення для миючого засобу. Використовуйте високоефективні рідкі миючі засоби.
2- Відділення для рідкого відбілювача
3- Відділення для пом’якшувача/кондиціонера тканини

ПОЧАТОК РОБОТИ
1. Завантажте білизну
2. Зачиніть дверцята
3. Додайте миючий засіб
4. Натисніть одну з кнопок вибору програм прання
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Після встановлення та першого включення дисплей відобразить напис «0 MINUTES» , треба відкрити і
закрити дверцята, дисплей почне блимати написом «SELECT CYCLE» (виберіть цикл).

Збій електропостачання.
Якщо під час прання трапився збій електричного живлення з’явиться блимаючий напис «RESELECT
CYCLE» (підтвердіть вибір циклу прання). Натисніть кнопку для перезапуску пральної машини.
Блокування дверцят.
Під час прання двері автоматично блокуються. Розблокування станеться після закінчення циклу або
після 2 хвилин від моменту припинення електропостачання.
Рухомий напис «out of order», що змінюється індикацією діагностичного коду свідчить про те, що
пристрій вийшов з ладу.

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

Цикл
WHITES
COLORS

BRIGHT
COLORS

DELICATES&K
NITS

Рекомендації

Тривалість
циклу(хв)

Температур
а води для
прання

Кількість
полоскань

Швидкість
віджиму
(об/хв)

57

Гаряча*

3

800

57

Тепла**

3

800

60

Холодна***

2

1000

57

Тепла**

3

750

Найкраще підходить
для білих речей з
міцних тканин
Для кольорових речей
і змішанного
завантаження
Для яскравих речей.
Прання відбувається в
холодній воді щоб
запобігти втрати
кольору
Для делікатних і
в’язаних речей.
Зменшена
інтенсивність рухів
під час прання

QUICK CYCLE Щвидке прання речей,
(на дисплеї
що мають незначне
45
Тепла**
3
індикується як
забруднення.
WOOLENS)
*- залежить від температури гарячого водопостачання.
** - залежить від температури гарячого водопостачання, приблизно дорівнює 30-35°С
** - дорівнює температурі холодного водопостачання.

800

Споживання води за 1 цикл прання становить 45л.
ЗАУВАЖЕННЯ.
Після натискання будь-якої кнопки вибору програм, якщо двері зачинені, відразу почнеться цикл
прання. Кнопка STOP/PAUSE лише призупиняє виконання вибраної програми але не анулює її виконання.
Вибрана програма повинна бути виконана до кінця і лише після цього можливо вибрати іншу програму
прання.
Можливо перервати і анулювати програму що виконується. Для цього потрібно увійти в сервісне
меню (див. нижче), потім увійти в режим діагностики(див. нижче), вийти з режиму діагностики, вийти з
сервісного меню. Виконання програми буде перервано і можна буде вибрати інший цикл прання.
СЕРВІСНЕ МЕНЮ І СИСТЕМНІ НАЛАШТУВАННЯ
УВАГА ! Повністю прочитайте інструкції перед тим як втручатися в налаштування.
Для входу в сервісне меню(режим налаштувань) потрібно ввести Сервісний Код Доступу (див. розділ
Сервісний Код Доступу). Для роботи з сервісним меню використовуються три нижні кнопки і дисплей.
Дисплей буде відображати до 4 цифр і/або букви і десятичну крапку, якими буде закодовано параметр і
його величина.




Кнопка BRIGHTS використовується для зміни величини параметру
Кнопка DELICATES AND KNITS використовується для переходу на наступний параметр.
Коротке натискання призводить до переходу на наступний параметр. Утримання цієї кнопки
приводить до автоматичної зміни параметрів з періодом 1 секунда.
Кнопка QUICK CYCLE використовується для вибору або відміни параметру. Якщо не вказано
інше, достатньо одного натискання.

Таблиця кодування параметрів
Параметр кодується лівою частиною коду, значення – правою.
Код
Пояснення
6 00
Для моделі без монетоприймача код за замовчуванням - 6 00.

Тривалість прання 11 хвилин. Діапазон налаштування 9-17. Примітка: ця опція не
використовується в циклі швидкого прання «QUICK CYCLE».
Додаткове полоскання. Значення: 00 – вимкнено, Ar – активовано.
Лічильник циклів: 00 – вимкнено, 0С – активовано. Для активації потрібно натиснути QUICK
CYCLE 3 рази. Опцію неможливо деактивувати.

7 11
8 00
9 00
від 1. 00
до n. 00
r. 800
U. 00
A1. 00
A2. 03
_ __

Не використовується в моделі без монетоприймача.
Максимальна швидкість віджиму обертів на хвилину. Значення: 600, 750, 800, 1000 (Буде
показано як 999).
Не використовується
Тривалість попереднього прання в хвилинах. Значення: 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Тривалість фінального віджиму в хвилинах. Значення: 3-8.
Лічильник циклів. Буде показано або в сотнях циклів (перша цифра 1), або в одиницях(перша
цифра 2). Наприклад: 1 02 відповідає 200 циклам, 2 25 відповідає 25 циклам

Для виходу з сервісного меню див. розділ нижче.
СЕРВІСНИЙ КОД ДОСТУПУ
Для входу в сервісне меню(режим налаштувань) натисніть кнопки в такій послідовності :
 Верхня ліва
 Нижня права
 Верхня права
 Нижня ліва
При спробі ввести неправильний код система не буде реагувати на нові спроби введення коду протягом 15
секунд. Зачекайте 15 секунд перед тим як спробувати знову.
Для виходу з сервісного меню(режим налаштувань) зробіть одне з нижчевказаного:
 вимкніть живлення, потім увімкніть
 Не натискайте кнопки, зачекайте 2 хвилини (Не діє в режимі діагностики)

РЕЖИМ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДІАГНОСТИКИ
Для входу в режим обслуговування і діагностики спочатку увійдіть в інженерне меню. Знаходячись в
пункті 6 меню натисніть і утримуйте кнопку QUICK CYCLE 1 секунду.
Після входу в режим обслуговування і діагностики весь дисплей почне блимати, робота приладу
припиниться, діагностичні коди зітруться. Код несправності може зберегтись якщо несправність не
усунена. Потрібно усунути несправності щоб продовжити обслуговування і діагностику.
В цьому режимі ви можете скористатися п’ятьма циклами:







Цикл очищення пральної машини. Для запуску, коли весь дисплей блимає, натисніть STOP /
PAUSE. Використовуйте цикл очищення один раз на місяць. Використовуйте рідких хлорний
відбілювач. Цей цикл не слід переривати. ВАЖЛИВО! Переконайтесь що барабан повністю
пустий. Не кладіть ніякі предмети або одяг до машини під час цього циклу.
Цикл безкоштовного прання в машині з монетоприймачем. Для запуску, коли весь дисплей
блимає, натисніть BRIGHTS.
Цикл послідовного огляду роботи систем. Для запуску, коли весь дисплей блимає, натисніть
WHITES. Цей цикл задіює всі системи приладу в максимальному робочому діапазоні, що
дозволяє повністю перевірити роботу, включно з поведінкою датчику тиску.
Цикл віджиму на максимальній швидкості. Для запуску, коли весь дисплей блимає, натисніть
COLORS.
Цикл швидкої перевірки. Для запуску, коли весь дисплей блимає, натисніть DELICATES AND
KNITS. Цей цикл забезпечує швидку перевірку роботи клапанів холодної та гарячої води,
дозаторів, двигуна зливного насосу. Також включає операції з блокування дверей, зливу і
віджимання.

Натискання QUICK CYCLE призводить до негайного припинення будь-якого циклу і виходу з режиму
обслуговування і діагностики.

РЕЖИМ ДОВІДКИ
Для входу в режим довідки спочатку увійдіть в інженерне меню. Знаходячись в пункті 2. ХХ натисніть
BRIGHTS. У режимі довідки відображається стан входів і виходів:
Символ на дисплеї
Значення
Wash
Воду набрано до рівня прання
*
Виявлено зниження напруги нижче 198 В
° (коло над цифрами)
Двері зачинено
DOOR LOCKED
Сенсор дверей підтверджує закриття
COLD
Реле холодної води включено
HOT
Реле гарячої води включено
OR
Двері розблоковано
AVAILABLE
Зливна помпа включена
ДІАГНОСТИЧНІ КОДИ
d5
d9
d13
F20
F22

Помилка в системі монетоприймача 1 (не використовується в моделях без монетоприймача)
Критичне зниження напруги живлення довше ніж на 8 секунд
Помилка в системі монетоприймача 2 (не використовується в моделях без монетоприймача)
Помилка при наповненні водою. Відсутність сигналу остаточного заповнення після 4
хвилин заповнення. Збій в роботі вхідного клапану або збій в роботі датчику тиску.
Помилка закриття дверей. Збій в роботі замка дверей, або хтось намагається запустити
прання вручну замкнувши датчик

ПРИМІТКА: Технічна інформація що включає коди помилок і електричну схему приладу прикріплено до
внутрішньої частини нижньої передньої панелі.

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ
ОЧИЩЕННЯ УЩІЛЬНЮВАЧА ДВЕРЕЙ
1. Відкрийте дверцята та переконайтесь що барабан пустий
2. Ретельно огляньте ущільнювач дверей, при потребі відсуньте його щоб видалити сторонні об’єкти
3. Видаліть забруднення слабким розчином хлорного відбілювача, витріть насухо через 5 хвилин
Важливо:
 Користуйтеся захисними рукавичками
 Дотримуйтесь інструкцій виробника хімічного засобу
ВИКОРИСТАННЯ ЦИКЛУ АВТОМАТИЧНОЇ ОЧИСТКИ
Цей прилад має спеціальний цикл автоматичної очистки (див. розділ Режим обслуговування і
діагностики), який використовує більші обсяги води в поєднанні з хлорним відбілювачем для ретельного
очищення внутрішньої частини приладу.
Важливо: Прочитайте цю інструкцію повністю до початку процесу очищення
При необхідності цикл очищення можна перервати подвійним натисканням кнопки QUICK CYCLE.
Одначе це не зупинить роботу негайно, пральна машина виконає ополіскування для повного видалення
залишків відбілювача.
1. Відкрийте дверцята та переконайтесь що барабан пустий
2. Додайте до диспенсера відбілювача 160мл. хлорного відбілювача. Важливо: не додавайте миючі
засоби, не перевищуйте дозу відбілювача. Це може спричинити пошкодження приладу.
3. Зачиніть дверцята і диспенсер
4. Увійдіть в режим обслуговування і діагностики. Знаходячись в пункті 6 меню натисніть і
утримуйте кнопку QUICK CYCLE 1 секунду. Коли весь дисплей почне блимати, натисніть STOP /

5.

6.
7.




PAUSE. Примітка: Двері заблокуються і барабан почне обертатися, потім двері розблокуються,
заблокуються знову і цикл продовжиться.
Перед набором води барабан буде обертатися близько 3 хвилин для перевірки відсутності в ньому
сторонніх речей.
a. Якщо машина не виявить сторонніх предметів, то перейде до п.6
b. Якщо машина відчує наявність сторонніх предметів, то покаже код помилки «rL» або «F34» і розблокує двері. Натисніть QUICK CYCLE для відміни коду помилки і повторіть
пп.1,3,4 щоб запустити цикл знову
Почнеться набір води. Чекайте закінчення циклу автоматичної очистки.
Після закінчення циклу лишіть дверцята трохи відчиненими для кращої вентиляції баку пральної
машини.
Завжди використовуйте високоефективні концентровані миючі засоби
Завжди залишайте дверцята трохи відчиненими після закінчення будь якого циклу.
Використовуйте цикл автоматичної очистки щомісяця

Догляд за зовнішніми поверхнями
Для очищення зовнішніх частин приладу попередньо вимкніть його живлення. Використовуйте м’яку
вологу тканину. Не користуйтесь миючими засобами що містять абразиви.
Догляд за лотком для миючих засобів
Лоток для миючих засобів можна легко вийняти для очищення.
1. Натисніть на заскочку, що перешкоджає його мийманню, потягніть на себе
2. Вийміть вставки, вичистіть залишки миючих засобів і пом’якшувача
3. Ретельно вимийте лоток і вставки під проточною водою. Увага! Не мийте лоток в посудомийній
машині!
4. Поверніть вставки на місце, вставте лоток на місце.
Догляд за шлангами підводу води
Замінюйте шланги кожні 5 років. Під час встановлення нового шлангу напишіть на ньому дату
встановлення водостійким маркером. Раз на рік перевіряйте стан шлангів, і щільність з’єднання. Відразу
замінюйте пошкоджені елементи.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для замовлення сервісних робіть звертайтеся до продавця або до ТОВ «Вірлпул компані Україна» за
телефоном 0-800-30-20-30. Будьте готові під час дзвінка повідомити дату продажу, встановлення, а також
модель і серійних номер, що зазначені на приладі.
Увага! Виробник, імпортер, продавець, не підтримують гарантію і не компенсують витрати у випадках
коли:
 Прилад зберігався, або транспортувався неналежним чином
 Встановлення було виконано з порушенням вимог, викладених в цій інструкції
 Прилад використовувався не за призначенням
 Порушено правила експлуатації
 Виявлено потрапляння всередину приладу сторонніх предметів, тварин, хімічних речовин.
 Виявлено спроби ремонту, модернізації, втручання в конструкцію приладу, що здійснювались
неавторизованою особою.

