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&��
���� �� ����	� �� �
�������.

�������	� �� �	������
�����	���� ��"�	�	� �����	�����	� ���	������ ���� ��-
�	������� � ��	���� �� �����. ����
����	���	 �� ���� �	��-
������	 
� ��������� ���	������� � ��	����, ����
����-
�� �	 ��������� �
��
����. ������ 
��
��'	� ���	������-
	� � ����� 
� ����(� ������.
�
������� �� �
���� 	 ����� � ����	�
�	
�������	

��������!��"��! ���� �	 
���������, ���������� ���
	��'�� ����!����.

• )� �
������'	� �� ����, � 	��� "���� ����, � ���!���
��
�"���� ��	�����	, �������� ���	���� ������� ��� ��-
�� �� ��	 � �
����� �� �
��
��	 �����. #� 	����� �� ��
�� ����*�����	� ��� �� ����	 ���	���	����� 
� ����	� �
����� �	 ����, �	������� 
� 	�$��	� ��
������	.

• )� �
������'	� �� ����	� �� �� �����	 � �����.
• +�$������'	� ���"�� ������"�� ��	������ ����" �	 ��-

��.
• ��
�	� ���"�� �����	� ����" �	 ����.
• ��
�	� ����	� � �������	� �*����� ����"� �	 ���	�	� ��

�����, ����	� � �	������.
• /�� �����	 ��� ��$���
�� 
� 
�(�	� �	 ����, �����"��-

�� �� �� ��	�����	�.
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$�%	 �
�&	 �� �
�������
• ����� �����!�� �
��*"�	� ����� � �
����	� (����� ��


�$�������	� �	 ���	��	� �� ��. ���!�.
• )� ������'	� �����������	� �� �����.
• +�����
���'	� �� � ����� 
� ���������� 
���!���� 
�8

��. (��!	� �����“#������ � �������”).
• /�� 
�$�����(��	 ����� � �������, 	�' 	����� �� �� ���-

�� �	 ���
����	���, �������	 �����
�� ����	 ��� ���� ���
�$���� ������������, 
� �� �� �
����� ������	.

• ����	��	� �������� �� ����	� (������� � ��������) 	���-
�� �� ���� ��!�� 0,5 bar (0,05 MPa) � 8 bar (0,8 MPa)

• ���	���������	� �	���� � ������	� (��� �� ����"��) �� ��-
�� �� ����	 ��
���	�	���� �	 ������.

• ;����	 	����� �� �� ����!� ��� ����������, ��	� �� �
-
��
��	 �����	�����	� ���� �����"�. +	��� �����"� ��
	����� �� �� �
��
��	 ��	����.

 ������&�		 �� �	������

'����
• �	�	����	� ����	� ������� � 	����-

��	��	� ���	���.
• &��
�	� 	������	��	� ���	���. ����	�

�	���� �����	�	� �����, 	����� ��
�������	� ��������.

• )� ���	�����'	� � �� �
��
��'	� �-
������ ����.

• )� ���	�����'	� � �� �
��
��'	� ���-
��, ����	� 	�����	���	� � � ����� �	 0
°C ��� ����	� � �
��!�� �� �	��������
�������.

• +�
��'	� ���	������	� 
� ���	�!, ��-
��!��� ��� �����.

• ;����	� ��, "� ���	, ����	� ���	���	�
����� � �����, �	������, ��	�'"�� ��
����(��� � "��	.

• )� ���	���'	� ����� 	��, ����	� ���	�-
	� �� ����� �� ��!� �� �� �	���� ����-
��.

• ������ �������'	�, ����	� ���	�	� ���-
��, 	�' ��	� � 	�!��. ������ ����	�
����
�� ��������.

• ;����	� ��, "� ��� ���������� �� ��
-
��$ ��!�� ����� � ���.

• ��������'	� ���"�	�	�, 	��� "� �� ���
����$�����	� ��
�	����� ��!�� ����� �
������.

�(���(��
 &�� 
)
&��	�
�&��� ��
��

��������!��"��! ���� �	 �!�� �
	���� ����.

• ;����	 	����� �� � 
�
����.
• ;����	� ��, "� ����������	� 
� ����-

	��"��	��	� �	 	������	� � ����� ���-
	��	�	�� �� ����	��
�$�������	�. � ��-
	���� ���"�' �� ����!�	� � ����	��	�$-
���.

• ������ �
��
��'	� ������� ���	����,
��	�'"�� �� ���� ���	��	.
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• )� �
��
��'	� ��
�����	��� � ����!�-
	���� ������.

• )� ����!��'	� 
�$�����(�� (���� �

�$�����(�� �����. +���!�	� �� ���
�����
� ��� ����	��	�$��� 
� �����	�
�� ������� 
�$�����( �����.

• ���*"�	� 
�$�����(�� (���� ��� ���-
	��	� ���� � ���� �� ���	������	�. ;��-
��	� ��, "� (�����	 
� 
�$������� �
���	��� ���� ���	�����	�.

• )� ����'	� 
�$�����(�� �����, 
� ��
�
��*"�	� �����. ������ �
�����'	�
(�����.

• )� ��'	� 
�$�����(�� ����� ��� (�-
���� � ����� ����.

• ;����	 ���	��	�	�� �� E.E.C. %����	�-
��	�.

*�� ��
�	�
�	

• )� ����!��'	� �����"�	� 
� ����.
• ;����	 	����� �� �� ����!� ��� ����-

������, ��	� �� �
��
��	 �����	���-
��	� ���� �����"�. +	��� �����"� ��
	����� �� �� �
��
��	 ��	����.

• ����� �� ����!�	� ����� ��� ���� 	��-
�� ��� 	�����, ���	� �� �� ���� �
��
-
���� ����� �����, ��	���	� ����� ����
�� �	�"� � 	�$, ����	� ����	 "��	�.

• ����	� �
��
��	� ����� 
� ���� �	,
�� �����	�, "� ���� 	�"���.

��
�������
�	


��������!��"��! ������	 �	
����������, 	���� ����, �!��,

�
������ ��� ������ �� �����.

• �
��
��'	� 	�
� ���� � ������� ���-
��.

• +�����'	� ���	������	� ���$� �������-
	� �� ������� �����	.

• )� ��	���'	� 
����	���� ��	������
��� �����	�, ��������� ��� 
����	��-

�� ��	������ � �����, � ���
��	 �� ����
��� ���$� ����.

• )� �������'	� �	����	� �� ���	�	�, ��-
��	� �������	� ����	�. +	����	� ��!�
�� � ����(�.

• ;����	� ��, "� �	� ����$���� ���"��
��	���� �����	� �	 ����	�.

• )� �����'	� ���	�'��� 
� �������� ��
����	����� 	�" �� ���� �� �����. +���-
!�	� �� ��� +����
��� ���	��, 
� ��
������	� ��' �������� ��!� �� �
��
-
��	�.

+�	�	 	 ��	��(��


��������!��"��! ������	 �	
���������� ��� ������ �� �����.

• )� �"��	��'	� ����� "��
 ����� ���'
��� ���.

• ��"��	��'	� ����� � �����!���� ����
����. �
��
��'	� ���� ���	����� ��-
���	�. )� �
��
��'	� ����
���� ��-
���	�, ����
���� �	�������, ��
	����	�-
�� ��� ��	���� �����	�.

���(��)��


��������!��"��! ���� �	
���������� ��� 
���������.

• �
��*"�	� ����� �	 ����	��
�$�������-
	�.

• �	��!�	� 
�$�����(�� ����� � �� �
-
$�����	�.

• �	�	����	� ��*"����	� �� ���	�"��	�,

� �� �� ����	 ���� � ������� �*�����
�� �� 
���*"�	 � �����.

�
�(	�
• +���!�	� �� ��� �����
� 
� �����	 ��

�����. ������"���� �
��
����	� ��-
�� �� ���������� ��
����� "��	�.
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$�	���	
 �� ��
��

1 <�����!� 
� ��
����� �� ������
�����	�

2 �������� 	����

3 %��!�� 
� �	������ �� ���	�"��	�

4 #������ � �����

5 ���� 
� �
	�"���� �� ����	�

6 ����������� ���"�	�

1 2

3

4

5

6

,
&�
��
 �� ��	���
 �� �
�	)�	 ��
�����	

 �	������� 
� ������ �����	, �
��
-
��� � ����� �� ������� � ��
� �� ��-
�������, ��� �����	 
� ����$���� ��
�	��, �
��
��� � ����� �� ��
�	� 
�
��'�	��� ���$� �	�� (��� � ���������).
��������	 �����	 
� ������� � ��
�
�� ��������� �� ������ � ��"���	� �� ��-
�����	� 
� ����. ������	�	 
� ����$��-
�� �� �	�� �� ������ � ����� �� ��
�	�

� ��'�	��� ���$� �	��.

 �	������� 
� ��$ ��� 	�"�� �����	�,
�
��
���� 
� �������	� ����. /�� �
��
-
��	� 	�"�� ������ �����	, ����'	� ��
��� ��
�	 �	��	����� �� �������	�.

 �	������� 
� 	�"�� ������� (�����	�-
	�� 
� 	�����, �����	 
� ���������).
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+�����'	� �������	� �� ���
����	��� �	����� ����"��	��	�, ���	� �� ����	 �
-
��
����, � �� ��������'	� ���������� � «MAX» 
��� � �	�������	� �� "�����!�	�

� ��
����� �� ������	� �����	�. ���"�� �����	�	��� 
� 	����� � �����	� 
� ��-
������� 	����� �� �� ��	���	 � �	�������	� ���� �	��	����� �� �������	� 
� ��-
��.

 ��
����� �� ���� �� ����
 	)	 �
�
� �
�	)
� ��
����� (
� ���"� �������-
�	� �!. "�������� 
� ��$ 
� ���� ��� 	�"�� ������ �����	" � ����� ">!�������
��	����").

-�%	�� �� �
��
�������'	� ���� ��� ������� !���	�� ��
�� ���
�	 � ��������. &� �� �� �� ������
���� ��� ������� !���	�� �� �� 
�	����	
� ��������, � ������	� � ���*"��� ��-
������ �������

&� �� �&�	(	���

	��� ��	��'�	��,

����	�	� ��	���
(��
 �� �� ��	����-
	�) ��	�� ��� ���-
	�"��	� � �����
�� "����������	�
�	�����, ����	� ��-
����	 �	��� $���-

��	���� /�� � ���-
�$�����, �
��
-
��'	� ����	�.

&� �� �
�&�	(	��-
�
 	��� ��	��'�	��
� �� ��
�	�����	�
��
��!��	� 
�	��-
���� �� ���	�"��	�,

����	�	� ��	���
����	�� �� "����-
������	� �	�����,
����	� ������	 �	�-
�� ���	������

/����� ���)
)� ������(�	� �	������ ��� �$��� �� ��������	� 	����. )� ��� � ���
�� �����	�-
�� 
� �
��� �� �������, � ��(� � ��	���	�, ���	��	� ����"�� � ������	. #� ��

���
��"��� ��� ���	��	��	� ������ �� ������(�	� �	������.
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1 2 3 4 5 6 7 8

10

9

1 �
)
&�� �� ������	�


2 ���� �� ����)�(��
 �&����� ��
�
���������

3 ���� $�0��

4 ���� ������1"�

5 ���� 2��"$ +21��"�

6 ���� �$�32"�4�2"$ �-�21/*1-
"�

7 ���� �41�4/�1�-1

8 ���� $42$!�" �41�4

9 �	)��� )���	�&� �� �2$/��1"1
*�14�,/1

10 �	��)
6

4��)	�� �� �	�()	�


)��������� ������		� ��
���	����������

���������

&����!��� �� �
�������	� ������$�

O��� %�����	���� �
�������

+��� ���
� Start/Pause (+	��	 / ���
�)

�������"�� ���	�"��	� � ���������

A��������� 
� ���� Delay (�	��!�� �	��	)

�
)
&�� �� ������	�
, ���� �� �&����� ��
�
������	���
 	 ��)	��	 ��		

/���( �
)
&�� �� ������	�

��
������ �� �� ���*"��	�/�
��*"��	�
����� �/��� �� �
����	� �������.

"���)�(��
 �&����� ��
�
������	���
�
+ ��	������ �� 	�
� ��	�� ��!�	� �� ��-
����	� ������		� �� ���	���������� ��
�
�����	� �������.
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"�)	��	 ��		:
-�������
 �� 	��)�&(��
�
����	� � �
����� 	�
� �������, ����	� 
�
�������	� �
������� �� �� �
	�"��, 
�
�� �� ����
�	 	�����	� �	 ����"�����.
����� �	������ �� ���	�"��	�, (� 	�����
�� �
	�"�	� ����	�. &� �� �
	�"�	� ����	�,
��"�	�	� ��
��� "+��� 
��������� ��
�������	�".

 �&��	���
+��� 
� ���"�� � ���	�	�"�� ���$� � ��-
�� ��� �������� 
���������� �� 	���-
��	��� �	 40°C ��� ���"�. �����	� 
�
���� (� �� ����!�, � 	�����	���	� 
�
���� (� �� ������. F�!�	� �� �
��
��-
	� 	�
� ����, ��� ����	� �� �
���	� ���-
����� 
�������� ���� � ��(���������
�� ���	�	� �������.
���
� ����
��� ����� 
� ����, ���	� � ���� 
������-
�� ��� �� ��!��� �	 ����!�����. ����-
��"���� �� �� ������	� ����"��	��	� 
�-
������ ����.
��
�����

+ �
������	� �� 	�
� ���� ������	� �
-
������ ����� �� ������� ���� ��
�	�
�� �������	� ����. �����	� 
� ���� (�
�� ����!�. #�
� ���� �� �����"�� 
�
����� 
�������� ����.
2
�� �)��
�

��� �
������	� �� 	�
� ����, ���$�	� ��
�
���	 � ���	��������	 �����	����, 
�
�� �� �
����� ����"�����	� ��. �� 	�
�
��"�� �������	� �	��� �-�����. ����� 	�-
��, ������	� (� �
����� ������� ����-
��	���� �
�������� � ����� �������.
F���������	� ������	 �� ���	����������

� �������	� 
� ���� �� ���� �� ����-
���� ��	���	�"��.
���)�	�
)� 	��)�&(��

#�
� ����	������ � ����	���� 	���, "� ��
��	� �������. /�� � ����$����� �� �
-
��
��	� ������	���� ����"��	�� ����
(������	���� �
�������), �
����	� 	�
�
����. F�����	� (� �
����� ������� ��-
����	���� �
��������. #�
� ���� ��

�����"�� 
� $���, ���	� �� ������"��
��� ������ �����	�, ��� � ��'���, ��-
��	� ����	� � ����� ����.
�����/�����
#�
� ��	�� �� �
������ �� �	��	���	� ���
�� �������	� �
�����	� �������.
$�)�
� �����
��������	� ��!� �� ���� 
������� �	 30
��� - 60 ��� - 90 ���, 2 "���, � ���� 	��� �
� �(� 1 "�� �� �������� 20 "���, � �-
��(	� �� 	�
� ��	��.
�	)��� )���	�&� �� �)&	����
(���	�&�
����	��	� ����"�� 9 ���	� �� �	��	���-
��	� � �������	� � ���
�� ���� ���	�"-
��	� ��!� �� �� �	����:
• ���	�: ���	�"��	� �� ��!� �� ���� �	��-

����. F�����	� ����	� ��� � ����� �
���� ��	����� � ��
���.

• �� ���	�: ���	�"��	� ��!� �� �� �	����.
��������	� � ����*"��� ��� ����	� �
�
	�"���.

• ����: ���	�"��	� (� �� �	���� ���� ��-
����� ����	�.

�	��)
6 (10)

10.1 10.2

)� ������ �� ���
�� ������	� �������-
���:
10.1: �)&	�(&� �� �
������� �� �
��
;�	��'�	��	� �� ���� ��
��!���	 �� ��	�-
��	� ����� ��
 ���
�� � ����� �� ����	�
10.2:
• *�
�
���
�
 �� 	�������� �������

+��� �
������	� �� �������	� �����-
!�	�����		� �� ���
�� � "����� � ����-
	� (�������  ). �����	�����	� ��
�
"������ ��	���	�"�� �� ��
�	� ��
����������	� �����"�	���� ��	����-
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���� 
� ����� ��� 	����. +��� ��	� ��-
�����	� �	��	���, �����	� �� ��������
�� ����� ����	�.

• $�)�
� �����
�
�����	� �	������, ���	����� ��� ���-
	��	��� ��	��, �� ������ �� ������ 
�
������� �������, ���� �����!�	��-
���		� �� �
����� ������� �� ���
��
�	����. +	�'���		�, 
������� 
� �	��-
!�� �	��	, �������� � ���� ������� ��
����� "�� � ���� ��	� ��	��� 1 "��, 
�-
�"�� �� �������� � ����� ����	�.

• /�(
 �� �)����
��� ����	� �� ������� � ����	�	� ��-
��	 �� �� ���!�	 ����� ������ 
� ����-

��, �������  (�!. ��
��� "��� ��
��	��	�, ���...").

• "
���(	)
� 	��� �� ��	�
/�� � �
����� ����, ���	� �� � �����-
�	��� � ���	�����	� ������� 
� ����,
����(����	� 
� ������ Err �� ������

� ������� ������� � ����	� �� ������.
��������	� "������ ����"�� �� ��	���
5 
��"�� �� ����.

• /��6 �� ���������
����	� �������	� ������, �� ������
����(� ���� (  ). ����	��	� ����"��
9 � ���	��	� ����"�� �� ��	��� 5 ����-
��	. ���	�"��	� ��!� �� ���� �	������.

���(� ����
��

• ;����	� ��, "� ����	��"����	� �
�����	� ���������� �� �
������
����� ���	������	� 
� ���	�����-
��.

• �
����	� ����	����� � ���"�� ��-
	������ �	 ��������.

• )���'	� 2 ��	�� ���� � �	�������-
	� 
� ������� ����  �� "����-
�!�	� 
� ������	� �����	�, 
�

�� ��	�����	� ECO ���	���. +���
	��� ����	� ���� �� ���� �� ��'-
������	� 	�����	���, ��
 �������
���� � ������	�, 
� �� ����$��-
	� ����	����� ��	�	��� �	 ���
-
����	��	� � �������� � ��
���. �
-
��'	� ������ ��
� �	 �������
�����	 � �	�������	� 
� �������
���� � ����	� ������	�.

�
����)	���	�

-(�&(	 �	���)	
F�����	� � �������� � ��	��'�	��, ���	�
�
���� 
����� ������ � ������	� ���"��:
• ���� 
��������� �� �������	�
• �� ����"�� �� ������.
��� ������������ ��	������ �� ��	��� 4 �
5 
� ����� 6 �
&���	, 
�������	 ������ ��
�
��*"�� (����� �� ���
������	). ���
��	���� ��	������ �� 	�
� 2 ��	��� 
����-
���	 ������ �� ���*"�� �	����.
�)&	�(&� �� �
������� �� �
����
#��� ��	��'�	�� �� ���� ��
��!���	 ��
��	���	� ����� ��
 ����*�����, ��
 �� ��
��	������	�, "� ����	� ��!� �� �� �����-

�	 ��� �� ������	 �����. #�
� �������
��!� �� �� �
��
�� ���� ����	� ������-
	� ������ �� ����	�.
��� ��� ��
��"�� ��"��� 
� 
������� ��
	�
� �������:
1. ����� �� ��	����	� ��	�� 5: ���� ��

��!�	� �� �	��	���	� ������	�.
2. +��� ��	������ �� ��	�� 5: ���� ��

��!�	� �� �����	� �� ����� ����� ��-
����� ��� ����.

&� �� ��	�����	� ��� ����	�����	� 	�
�
����, ��	����	� ������������ 
� ����� 6
������� ��	���	� 2 � 3, ����	� �����	� 
�� ���!� ��� �
"�
�� �	 ������.
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*�
&	��
(�� ����
��

-��
����
 �� ����
�

�	����	� ���	�"��-
	�, ��	� �
����	�
�����	���� ���!-
��	� ' �����. ��-
�	���	� ����	� �
��������, ��	� ���-
��	� ���$�	� ����
� ���� � �� ��
-
	�����	�, �����	� �
��
��!�� ���"�.
&�	����	� ���	�"-
��	�.
;����	� ��, "� ��-
�� ��	����� ����
��!�� ���	�����-
	� � ���	�	�. +�(�-
�	���� ���� �	 �
	�-
"��� �� ���� ���
����!���� �� ��-
��	�.

���
�(��
 �� �
�	)�	� ��
����� 	
�
&�	�
)� �� ��&��	

%����	� �������	� � ��
��!�� �����
"�����!�	� 
� ��
����� �� ������	�
�����	�. �
����	� ����$�����	� ��-
��"��	�� ������ �����	, �
���	� ��
� �	�������	� 
� ������� ����  ��� �
���	��	��	� �	������� ����� �
�����-
	� �������/���� (�!. ���"� �������-
�	� � "<�����!� 
� ��
����� �� ������-
	� �����	�").
/�� � ����$�����, 
�����	� �����	�	��

� 	����� � �	�������	�, �	����
��� �

 (�
��
����	� ����"��	�� �� 	�����
�� �������� ������ MAX � "�����!�-
	�). &�	����	� �����	���� "�����!�	�.

��
����� �� ���� �� ����
 	)	 �
�
�
�
�	)
� ��
�����

"1+$�� - �)�
-
�	
 �� ��
�������,
�& 	��)�(��

��1G �� ����


"1�$2� - �)�
-
�	
 �� ��
�������,
�& 	��)�(��

4�,�" �
�	)
�
��
����� � (�
-
�
 �� ��(��
����


1& ��
������� �
 
 ( �
)��� �)-
�
�	
:

• %����	� �����-
��	� � ��
��!��
����� "�����!�-
	� 
� ��
����� ��
������	� ���-
��	�.
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��
������� 
 ���)�, � (	
 �
)�
�
 ��
	��)�(��
 ���� �� ����
:

• ������	� ��-
�����	� ������.

• �
����	� ����-
��� �����	.

• ���	���	� ��$�

� ���� � �	��-
�����	� 
� ��-
����� ����  .

• ��	����	� ��	������ ��$ �	 ��-
�����	�.

• +��� ���� �� �������	� 
� �
�-
���� � �������	� �	������� ���
��	���� ��$ 
� ����. �������	�
���� �������	� � � ������� �-
��!����.

��
������� 
 ����
, � (	
 �
)�
�
 ��
	��)�(��
 �
�
� �
�	)
� ��
�����:

• ������	� ��-
�����	� ������.

• �
����	� ����-
��� �����	.

&� ����"��	��-
	� �� �������

�����	 ������
��������'	� ��-
�	������	� �� ��-
�����	� �� �����	�
� �� �������'	�, "�
�����	�	 ��!�
�� �� ����� � "��-
���!�	�.

• )���'	� 	�"��� ������ �����	 �
�	�������	�  , ��
 �� ��������	�
�������	�, ���
��"��� �� �������	�.

• ��"��	���� �� "�����!�	� 
� ��
��-
������� �� ������	� �����	�.

��������!��"��! )� �
��
��'	�
�������	� � ���!���� ""1�$2�" �:

• K���	���� ������ �����	 ��� ���	
������ �����	.

• ���$ 
� ����.
• + ������� � �������.
• )� �
��
��'	� 	�"�� ������ �����	,

��� �������	� 
� ���� �� 
��"�� ���-
����.

� 	�
� ���"�� �
��
��'	� �������	� �
���!���� ""1+$��".

���
�
�
 �
���	���� ������� ��
�
&���(	� �
)
&�� �� ������	�
 (1)
&����	�	� �����	��� 
� �������	� �� �
-
�����	� �������.
&�����	� ���	�� ����"�� �� ��	��� 7

��"�� �� ����. ��������	 �����	�� ��
������� ��!� �� ���� 
����	�� � ���-
�� �� "����������	� �	����� � ����	�� ��
"����������	� �	�����.
&����	�	� �����	��� � ���!����  
�
�������� �� �������	�/�
��*"���� �� ��-
����	�.
"� &��� �� ��������� &���(	�� �
)
&-
�� ����(� �� ���
 ��(����� �� �)�
-
�	
  , �� 	�&)J�(��
 �� ��K	����.
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*1!"$! /�� 
����	�	� �������� �����	��
�� �������	� �� ����� ������� � �����
�� ����	� �� ������	�, "������	�
���	�� ����"�� �� ��	�� 7 ������� 	��
�	� � �� ���
�� ����(���� 
� ������ Err

� �� ���!�, "� �	� �������� ������
�
���. F�����	� ���� �� �
����
�����
�����	� �������.

���
�
�
 �&����� �� �
������	���
,
&�� ���	��
�
 ���� 2
����	� � �
����� ������ �������, �����	
��	���	�"�� ������� ����������	� ��
-
��!�� ������	 �� ���	���������� 
� 	�
�
�������. (&� ���������� ��
������	�
������	� �� ���	���������� �!. "��������

� ����").
)�	����	� 	�
� ��	�� ����������	��, 
� ��
������	� ������		� �� ���	����������, �
���"�' "� !����	� �� ���	��������	� ��-
��	� �� �� ����� ������	. +��	�� ���	��	-
���	 ������	��
���
�
�
 ��)	����� ��	� � ����	 3, 4,
5 	 6
� 
��������	 �	 �������	�, ����	 �� ��-
��	 ����������� ��
��"�� �������. #�
����	 �� �� �
����	 ���� �
������ �� !�-
����	� ������� � ���� �	��	����� ��
�������	�. ����	� 	�
� ��	��� �� ��	��-
��	, ���	��	��	� ���	����� ����"�� ���-
	��	. ����	� 	�
� ��	��� ����	 ��	����	�
�	����, ���	��	� ����"�� ������	. /��
���� �
����� ��������� ����, ��������-
	� �
�(
�� ���	�� ����"�� �� ��	��� 7
������� 3 �	� � ������	 �
��!�� ����-
(���� 
� ������ Err.
�!. ��
��� "������	 �� ����
", 
� ��
��
����	� ��� ���� � ��� ������� 
� ��-
�� ��!� �� �� �
��
��.
�����	��6�
 ���������, &�� ���	��
�

���� 7
&� �� ����	� �
�����	� �������, ��	��-
��	� 	�
� ��	��, ��	� ���	��	��	� 
�����
���	�� ����"�� ���� �� ����.
����	��	� ����"�� 9 ���	��, 
� �� ���-
!�, "� �����	 
��"�� �� ����	� � ���	�"-
��	� � 
���*"���.

/�� �	� �
����� �	��!�� �	��	, ������	�
������ 
��"�� ����	�� ������.

*1!"$! /�� ���� �
����� ���������
����, ����(����	� Err �� ������ ��
������ 
� ������� ������� � �
�(
����
������	���� ����"�� �� 	�
� ��	�� ����
3 �	�.

���
�
�
 "$�)�
� �����" ��
�
���	�&��
 �� ���� 8
����� �� �	��	���	� �������	�, ��� !�-
���	� �� �	��!�	� �	��	�, ��	����	� 	�
�
��	�� ����������	��, 
� �� �
����	� !���-
��	� 
�������.
+	�'���		� �� �
�����	� 
������� �� ��-
���� �� ������ 
� ������� �������, ����
�� ���
�� �	���� �����!�	�����		� ��
�������	�.
#����� �� �
����	� 	�
� ����, ���� ��	�
�	� �
����� �������	�, �� ���� �� �	� �
�	��	�����.
F�!�	� �� ������	� ��� �	����	� �����-
	� �� 
������� � ����� �����, ���� ��
��	����	� ��	�� 7.
�
������ �� �	��!�� �	��	 :
1. �
����	� �������	�, � ���� 	��� !�-

����	� ����.
2. �
����	� �	��!�� �	��	 "��
 ��	����-

�� �� ��	�� 8.
3. )�	����	� ��	�� 7:

- ������	� 
��"�� �	��������	� ��
"�����	�.
- �������	� (� 
��"��, ���� ��	� �
-
�����	� ����� �� 
������� �
	�"�.

�	���� �� �	��!���� �	��	 ���� �	��	���-
�� �� �������	�:
1. &���'	� �/;&/ �� ������	� ������,

��	� ��	����	� ��	�� 7.
2. )�	����	� ��	�� 8 �����!. )� ������

(� �� ����  '.
3. �	���� ��	����	� ��	�� 7, 
� �� �	��-

	���	� �������	�.
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*1!"$! 
• �
�����	� �	������ ��!� �� �� ������

���� ���� ��	���� �
������ �� �����-
��	� 
� ����.

• �� ����� �� 
�������	� ���	�"��	� (� �

���*"���. /�� �� ����!� �� �	����	�
���	�"��	�, ���� 	����� �� 
�����	�
�/;&/ �� ������	�, ��	� ��	����	� ��-
	�� 7, � ���� 	��� �� �
"���	� �������
����	�, ���� �� �	����	� ���	�"��	�.
+��� 
�	������ �� ���	�"��	� ��	����	�
�	���� ��(�� ��	��.

*1!"$! ����	� "�	��!�� �	��	" �

��
 �� ���� �
����� � �������	� 
�
�
	�"����.

������ �� ��	� 	)	 ����
%�
�������
��
��!�� � �� ������	� ����� ����,
���� �� ����	 �
������ �	 �������	�.
����� �� ������	� ������� ������,
	����� �� ���	� ������	� ������, ��	�
��	����	� ��	��� 7.
F�!�	� �� ������	� ����	�(� �������
���� ��	� � ������	�. &����	�	� ��������
�����	�� �� �������	� ��  � ���� 	���
�� �
����	� �� ����	� �������. +	��	�-
��'	� ����	� �������, ��	� ��	����	� �	-
���� ��	��� 7.
����	� 
� ���� � ��
��� ���� �� �� �
	�-
"�.
��
&��(��
 �� �������
&� �� �������	� ����	�(� �������, ��-
	����	� ��	��� 7- ���	��	��	� ���	��
����"�� 
��"�� �� ����. )�	����	� ��-
(�� ��	�� �	����, 
� �� �
�����	���

�������	�
$����� �� �������
&����	�	� �������� �����	�� �� �������-
	� ��  , 
� �� �	����	� �������	�, ���-
	� ����	�. +��� ��!�	� �� �
����	� ����
�������.
$�(����
 �� (���	�&���, �)
� &��
��������� 
 ������)�
����� 
���'	� ��
� �� ������	�, ��	�
��	����	� ��	��� 7.

/�� ���	�� ����"�� 9 ���� � ���� �����-
�� ����	� �
�����, ���	�"��	� ��!� �� ��-
�� �	������.
/�� ������	����	� ����"�� 9 ��	���
���*"���, 	��� �
��"���, "� ������	� ��-
"� 
������ ��� "� ����	� �� ����	� � 	���-
�� ������. � ������� ���"�' �� �� ��	��'-
	� �� �	����	� ���	�"��	� ��� ����!
/�� �� ��!� �� �	����	� ���	�"��	�, � ��
������ �� � �	����	�, 	����� �� �
��*"�	�
������	�, ��	� 
����	�	� �������� �����-
	�� ��  . +��� ������� ����	� ���	�"��-
	� ��!� �� ���� �	������.
($����
�
 (�	���	
 �� �	(� 	 �
��
-
�������� �� (����!).
+��� 
�	������ �� ���	�"��	� � ����$���-
�� �� �
����	� �������	� � ����	� �	-
����, � �� ��	����	� ��	�� 7.
* &��� �� ���������
�������	� ������ ��	���	�"�� ����.
���
��"���	 
������ ������� � �� ������
�� ������ ����(�  . ����	��	� ����"-
�� �� ��	��� 5 � ���	��	� ����"�� �� ��-
	��� 9 ������	.
/�� �	� 
����� ������� ��� ����, ��
���	� � ��
��� ��	��� ����, ��	���	�
����"�� 9 ��	��� �� ���	�. ���	�"��	�
��	��� ���������, 
� �� ���!�, "� ����	�
	����� �� ���� �
	�"���. ���
 	��� �����
��������	 �����!��� �� �� ���	� ��
��������� ��	������, ����	� �� �
	�"��
����	�.
+�����'	� ���	������	� �-����, 
� �� �
-
	�"�	� ����	�:
1. &����	�	� �������� �����	�� �� ��-

�����	� ��  .
2. �
����	� ������� 
� �
	�"���� ���

���	����������.
3. /�� � ����$�����, "��
 ��	������ ��

���	��	��� ��	�� ������	� ������		�
�� ���	����������	�.

4. )�	����	� ��	�� 5.
� ���� �� �������	�, ���	�"��	� �� �	-
��*"�� � ��!� �� �� �	����. &����	�	� ��-
���	��� �� �������	� �� ���!����  ,

� �� �
��*"�	� ������	�.
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�
����	� ����	� �	 �������� � �����	��-
�� ������	� ���� ��������	 � ��
��.
/�� �� ��
��������	� �� ����	� �(� ��-
��, 
�	����	� ����� 
� ����	�. ��	���	�

���	�"��	� �	������, 
� �� ����	���	�	�
���������	� �� ����� � �����	�� ��-
��
��.

+�(���: ������� ����	� ���� ����*"-
����	� �� �������	� (� �� ���*"� ���	�-
��	� 
� �������� �� �������. N����		� ��

������ � ��������. + ��	������ �� ��'	�
� �� � ��	�� �����	 (� �
��
� �	 ���	��-
���	� �� �������� �� �������.

�)
��	 ��
���&	 	 ��(
�	

���	���
 �� ����
�
+����	� �������	� �� ���� 
� ���� ���$�
�	���	� �� ����� ���$�, ���	� � ���	���-
���	� 
� ���� �	 ���
����	���. +��	�-
��'	� ����	�, ���	� ������: ���� ����,
���	�� ����, �
���	���� 	�����, ���� 	�-
����, �����.
��
�	 ���
����
 �� ����
�
)����� �� ���	� ���� � ���	�� ���$� ��-
����������. A���	� ����	 �� �
����	 "��-
��	�	�" �� � ����� �� ����	�.
)���	� ���	�� ���$� ����	 �� ����	 ���
� ����� �� ����	� �� ����; 
�	��� 	�
	����� �� ����	 ���� �	����� �����
�	.
&���"�'	� �������	� 
� ��
��������, 
�-
	����	� �����	�, ����	� �� ��"�	�	� �
��"�	�	� � ����. &����!�	� ���"�� ��
-
��!�� ������ ��� ����� ���
��.
�����$��	� ����	�	� �	�� ���� ����-
	�.
�
	����'	� ������� 
��������	� �����	�
��� �������� �����	 ��� ��	� 
� ��-
��$���� �� �	��.
#��	���'	� ������� �����	���� ����	�-
	�. +����	� ����"��	� ��� �� 
����!�	� �
	���� ��� ���!�.
��
���(��
 �� �
���
;���	�	� �	�� ��!� �� �� ����	 �� ��-
��	 ����$��	� ���� � ���� � �����	 
�
����. �� 	�
� ��"��� � �����"�	����
�� �� 	��	���	 ���� ����	� ����.
/��(: 	��	���'	� ������� ��������	�
�	�� ��� �	����� ����. &� ��$� �	�� ��-
�����	� ���� ��( ��� ���� ��� ��������

�����	 
� �"��	���� �� �	��, ���� ���-
	� �� �
	����'	� � ���� � ����.
�� �� ����� ��(�: �������	� � ���
�-
��� �����	 
� ����$���� �� �	��, �-
�	���	� ���$�	� ���$� ���� ���� � ��'-
	� �	��	�; 	��	���'	� ������� �	�.
�������)	 ����	 �
���: �����!��	� �
	����	��, ��	���	� ���$�	� ���$� ����
����$���	 � ��'	� �	��	� � ���"��
���� � � ���	�.
�����: �������� ��������, ��
	������ �
����(� ����, ��� �����	 
� ����$����
�� ��!��, ��'	� �� �
��
�� �	����. ���-
����'	� � �	��	� �	 ��!��, ���	� �� ��
�	�����, 
�(�	� ������
��	� �	���	��� ��-
"� (� � ��
������ � 	����	� ��!� �� ��
�����.
�
��� � �����: 	��	���'	� � ������, �
-
�����	� ����� (���� ����	� ���$� � 	�
�
� ��	�'"��� ���	���).
4�
(�: ���������'	� ���� � 	��	���'	� �
������ (���� ����	� ���$� � 	�
� � ��	�'-
"��� ���	���).
'���	) � �	�	&�)&� 	 )
�	): ����-
���	� � ���	�� 1), ��	���	� ���$�	� ���$�
���� ���� � ��'	� �	��	�.
,
�(	): �������	� � ���	��, ���	� ��
�����	�, ���� ���	� 	��	���'	� �	��	� �
��	������ ���	. #��	���'	� ���"�� ��	�-
	�"�� �	�� � ������.
,
�(
� (	�: �	��	� ��� ���� � ���-
��� �����	, �
�����	� � 	��	���'	� �
���	�� ��� �������� ��������, ���� ���	�
�� �
�����	�. #��	���'	� ���"�� ��	�-
	�"�� �	�� � ������.
'���	): � 
��������	 �	 ���� �� ���	�-
��	�, ���� �������	� 	����	� � ���	�� 1),

1) �� ������'	� ���	�� ���$� �
���	���� ������
14
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���� 	��� � ���	�� ��������; 	��	���'	�
���"�� ��	�	�"�� �	�� ���$� ����	� 	���-
�� � ������ � ���� 	��� �
�����	� ����-
�	��.
�
��� � &�����: ���� 	��	���'	� � ��-
���	 
� �"��	���� �� �	��, ��	����
���	 ��� ���
���� �����	, ���� 	���
�
	����'	� � ��	� 
� ����$���� �� �	-
��.
�
�	)�	 ��
�����	 	 ���(&	
%����	� ��
��	�	� �	 ����	� 
�����	 � �	
�
���� �� ������ �����	 � ��	����	�
�� �������	� ����"��	��, 
� �� �� �
���-
�� ��
$�(���� � �� �� ��
�� ������	�
�����.
������ "� �� ��(��	��, ���	� ����	 �� ��
��
��!�	 � $���"���� �	, �"��	��(�	�
�����	� �����!�	 ��(��	��, ���	� � ��-
���� ����"��	�� ����	 �� ��
�	���	 ����-
��	��� ������ �� ������	�.
�
����	 �� ������ �����	 (� 
�����
�	 ���� �� 	����	� (���� 	����, �������
	����, ���"�� 	���� � 	. �.), ���	�, 	���-
��	���	� �� ���� � �	���	� �� 
������-
����.
���"�� ������ �����	� 
� ������ ��-
����, ��������� �� �
���, ����	 �� ��-
��	 �
��
���� � 	�
� ������:
• ��$ 
� ���� �� ���"�� ������ 	�����
• ��$ 
� ���� 
� ���� 	����� (����.

60°C) � ������� 	�����
• 	�"�� ������ �����	�, 
� ����"�-

	��� �� ������� 
� ���� � ����� 	��-
���	��� (60°C ����.) �� ���"�� ������
	����� ��� � �������� 
� �������	�
	�����.

��������	 �����	 � �������� �������
	����� �� ����	 ��	����� � �������	�
�	������� �	 "�����!�	� 
� ��
����� ��
������	� �����	�, ���� �� �	��	���
�������	� 
� ����.

/�� �
��
��	� 	�"�� �����	� 
� ����,
	����� �� ���� �
����� ������� �
�
�������.
�����	 ���� ���*"�� ���	��� 
� �������-
�����, ���	� �
������ �	������ ��	��-
�� �� ������	����� ������ �����	.
+�����'	� �������	� �� ���
����	���
�	����� ����"��	��	�, ���	� �� ����	 �
-
��
����, � �
 ��
(	K�(�6�
 ���&	��-
�	� � "MAX" ���& ( ��
)
�	
� �� �
&-
�
��
� �� �����
�
)
�	
 �� �
�	)�	-
�
 ��
�����	.
/)	�
��( �
�	)
� ��
�����, &
� ��
���
 	��)�(��
#��	 � ����"��	��	� ������ �����	
(� 
����� �	 	�� �� 	����	�, ����� �� 
�-
��!����, �	���	� �� 
���������� � 	���-
���	 �� �
��
����	� ����.
+�����'	� ���	������	� �� ���
����	���

� ����"��	��	�, ���	� �� �
��
��	�.
�
��
��'	� �-����� ������ �����	,
���:
• ���	� ����� ���� ����
• ����	� � ���� 
��������
• �� ����
���	 ������ ����"��	�� ��� �

����� �� ����	�.
��
�
�	 �� �(����� �� (����
#������		� �� ����	� �� ����������� � 	.
���. "�������" �� 	������	. ���������� 
�
�	���	� �� 	������	 �� ����	� ��� �����
��'�� ��!� �� ���� ���"��� �	 ���	��	-
��	� ����������	���� ������� ��� �	
���	��	� ������. /�� �	���	� �� 	������	
�� ����	� � ������ ��� ������,�����"-
���� �� ������	� �����	�	�� �� ����, ��-
	� ������ ������	� ���	������	� �� ���
-
����	���. ����	� �	���	� �� 	������	 ��
����	� � �����, ��������'	� ���	��	�� ��-
��"��	��	� ������ �����	.
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������	 �� ����


�������
'�&�	��)�� 	 �	�	��)�� �
��
������ –
$�	���	
 �� �	&�)� – '�&�	��)�	 �-
��	 �� �
������	���
 - '�&�	��)�
���
����
 �� ��&��	 – 4	� ����


O��		 $��
)
�	
 �� �
-
�	)
� ��
�����

 �1'�,"� 43/1"�1)

95° -  (+	����� ����)
������� ���� - �
��������
F���. ������	 �� ���	���������� 1200 ��./
���
F���. 
���!���� 8 �� - �������� ����"�-
�	�� 4 ��
�
)	 	)	 �(
��	 ������	 ��&��	 (���-
����� 
��������).

)/F/RN�/)> +����+##/
)/ T>)#��V;���/)>

&/%W�K/)> )/ �&�R/��/-
)>

���)�F�<)�2)

+;�>� AW�&�3)

PREWASH
R>+)� �R/%>)>

%��WR)�#>R)� �&�R/��/-
)>

 4)

 �	��
�	&�
60° -  (+	����� ����)
������� ���� - �
��������
F���. ������	 �� ���	���������� 900 ��./
���
F���. 
���!���� 3,5 �� - �������� ����"�-
�	�� 1,5 ��
�	��
�	��	 	)	 ��
�
�	 ��&��	: ���[�,
���	�� ���$�, �������(� �� ��
�, ���
�.

)/F/RN�/)> +����+##/
)/ T>)#��V;���/)>

&/%W�K/)> )/ �&�R/��/-
)>

���)�F�<)�2)

+;�>� AW�&�3)

PREWASH
R>+)� �R/%>)>

%��WR)�#>R)� �&�R/��/-
)>

 4)

 ��
�	�)�	 ������	

 P�"� 43/1"�
40° -  (+	����� ����)
������� ���� - �
��������
F���. ������	 �� ���	���������� 700 ��./
���
F���. 
���!���� �� 3 - )������� 
���!��-
�� �� 1,5
P	�	 ���
�		: ������� 	����� (�/)), ��-
���
�, �����	��.

)/F/RN�/)> +����+##/
)/ T>)#��V;���/)>

&/%W�K/)> )/ �&�R/��/-
)>

+;�>� AW�&�3)

PREWASH
%��WR)�#>R)� �&�R/��/-

)>

 4)

 HANDWASH
30° -  (+	����� ����)
������� ���� - �
��������
F���. ������	 �� ���	���������� 900 ��./
���
F���. 
���!���� 2 ��
+������� ������� 
� ���� 	����� ���
������ "��"�� ����".

)/F/RN�/)> +����+##/
)/ T>)#��V;���/)>

&/%W�K/)> )/ �&�R/��/-
)>
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�������
'�&�	��)�� 	 �	�	��)�� �
��
������ –
$�	���	
 �� �	&�)� – '�&�	��)�	 �-
��	 �� �
������	���
 - '�&�	��)�
���
����
 �� ��&��	 – 4	� ����


O��		 $��
)
�	
 �� �
-
�	)
� ��
�����

 *32"1
40°
������� ���� - �
��������
F���. ������	 �� ���	���������� 900 ��./
���
F���. 
���!���� 2 ��
�������� 
� ���� �� �����, �����
��"�-
�� 
� ������� ����, ���	� � 
� 	�����,
�����
��"��� 
� ��"�� ���� � ���� 	�-
����. -��
)
�&�: ���	�����	� �� ���� ��-
�� ���$� ��� �� ������	� ���$� ��!� ��
����
���� �������������. /�� �����	 ��
�
������ �������	� ��
� �� ���	����-
������, ������	� �(� ���$�, ����
����-
��	� ��"�� ����	� � ���� 	��� �
����	�
�������	� 
� ���	����������.

)/F/RN�/)> +����+##/
)/ T>)#��V;���/)>

&/%W�K/)> )/ �&�R/��/-
)>

 Mix
20°
������� ���� - �
��������
F���. ������	 �� ���	���������� 900 ��./
���
F���. 
���!���� 3 ��
�
��*"�	���� ������'�� ����	���� ��-
����� 
� ���� � �	����� ���� �� ���� 
�-
������� ���$�. #�
� ������� �
�����
�����	 
� ����, ��'	� � ��	���� � �	�-
���� ����.

)/F/RN�/)> +����+##/
)/ T>)#��V;���/)>

&/%W�K/)> )/ �&�R/��/-
)>

%��WR)�#>R)� �&�R/��/-
)>

 "1/��*1"�
30°
�������� – ��������� 
� ����� 40 ����	� – ������ � ���� � ��
���
F���. 
���!���� 8 ��
+������� ������� 
� ����� 
�������� ����. F�����	� �
������ ��-
������� �� 30°C. +��� �
	�"��� �� �����	� ������	� ���� ��	���	�"�� �
��	����� � ��
��� ����.
����� 
��"���� �� ���� ��
� �� ���� � ����$����� �� �
	�"�	� ����	�
"��
:
• ��� 	���(��
: 
����	�	� �������� �����	�� �� �������	� �� �����-

�� �
	�"���� (��	����	� ��	�� 7).
• ����(��
 	 �
������	���
: 
����	�	� �����	��� �� �������	� ��

�������	� T��	����������, ������	� ������		� �� ���	����������, ��-
	� ��	����	� ���	��	��� ��	�� � ��	����	� ��	�� 7.

*���! #�
� ������� �� ��!� �� �� �
��
�� 
� ����� ���� ��	���� ��	�
������ ��� �����. �
��'	� ������� �����	 
� �������	� ")��������" �
���	��	��	� �	�������. +��� ���� �� ���������	� (���� �
	�"���� �� ����-
	�), ��!�	� �� �
����	� �������	� 
� ���� (���� 
����	�	� �����	��� ��
�������	� ��  , ���� 	��� – �� �������	� � ��	����	� ��	�� 7).
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�������
'�&�	��)�� 	 �	�	��)�� �
��
������ –
$�	���	
 �� �	&�)� – '�&�	��)�	 �-
��	 �� �
������	���
 - '�&�	��)�
���
����
 �� ��&��	 – 4	� ����


O��		 $��
)
�	
 �� �
-
�	)
� ��
�����

 �-�21/*1"�U
�
��������
F���. ������	 �� ���	���������� 1200 ��./
���
F���. 
���!���� 8 ��
+ 	�
� ������� � ��
��!�� �� �� �
���-
��	 � ���	��������	 ���"�� ���$�, ���-
����	���� �
���� �� ����. F�����	� �
-
������ 3 �
��������, �������� �	 ��-
����� ����� ���	����������. +�����		�
�� ���	���������� ��!� �� �� ������.

)/F/RN�/)> +����+##/
)/ T>)#��V;���/)>

&/%W�K/)> )/ �&�R/��/-
)>

R>+)� �R/%>)>
%��WR)�#>R)� �&�R/��/-

)>

 �-4$,*1"�
�
	�"���� �� ����	�
F���. 
���!���� 8 ��
&� �
	�"���� �� ����	� � �������	� �
-
������� �� ������� � �
�����	� ����,
���	� 
�������	 � ����, ��	����� � ��
�-
��.

  

 0�"4�$P�+��1"�
�
	�"���� � ����� ���	����������
F���. ������	 �� ���	���������� 1200 ��./
���
F���. 
���!���� 8 ��
�	����� ���	���������� 
� ���$�, �
��-
�� �� ����, � ���� ������� � �
�����	�
����, ���	� 
�������	 � ����, ��	����� �
��
���. F�!�	� �� �
����	� ������		� ��
���	���������� "��
 ���	��	��� ��	��, 
�
�� � ���	���	� ��� 	�����	� 
� ���	��-
��������.

)/F/RN�/)> +����+##/
)/ T>)#��V;���/)>

 

 = �-/2
&� �	���� �� ����	�(� ������� ��� 
� �
��*"���� �� ������	�.

1) ���������	 ������	 �� ��6���	�
 �� ���
�)
�	
 �� 
�	&
�� �� 
�
��	�
+���� ������� 1061/2010, "�/F;<)�  ” � �
����� ���� ECO � “�/F;<)�  ” � �
�����
���� ECO �� ���	��	�� "�	�����	�� 60° ������� 
� ����" � "�	�����	�� 40° ������� 
�
����". #� �� ��'-����	����	� ������� � �	������� �� ����������� ������� � �	�������� ��
���� 
� ����� �� �������� 
�������� ���"�� ����.

#�����	���	� �� ����	� �� ��
�	� �� ���� ��!� �� �� ��
��"��� �	 	�����	���	�, ���-
"��� 
� �
�����	� �������.

2) #�
� ���� �� � ��	���� �� 	�����	���, �-����� �	 40° C.
3) /�� �
����	� ����	� "+��� ���
�" "��
 ��	������ �� ��	�� 3, � �����"�	���� �� ������	�

����������	� ����"��	�� ����, ���	� � ���
���. %���	��� � � ���� 
���!����, �� � �
���	��
���!����� �� ��"��	��	� �� �
�����.

4) /�� �
��
��	� 	�"�� �����	� 
� ����, 	����� �� �
����	� ������� ��
 ��>%��/)>.
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+�	�	 	 ��	��(��


��������!��"��! #����� ��
�&�R\<�#> ����� �	

����	��
�$�������	�, ���� ��
��������	� �"��	���� ��� 	�$��"����
�����!����.

���	( &�)
� &���&
���������� ����	�, ���	� �
��
����, ��-
���!� �������. %���� ���� � ������"�� �
������	� �� �� �
��
�� �����	�	�� 
�
����. #��� 	����� �� �� ������, ����	� ��
���	�, � ���	��	�	��� � ���	������	� ��
���
����	��� �� �����	�	��� 
� ����.
#��� (� ������ �� �� ����	���	� ����-

�����	� �� �	������� �� �������.
*��K� ��	��(��

��"��	�	� ������	� "��	 �� ������ ����
��� ���� � ���� � ������	� ������.
��	��(��
 �� �
&�
��
� ��
�����
�
)
�	
 �� �
�	)�	�
 ��
�����	
�	�������	� 
� ��
����� �� ������ ��-
���	� � ������� 	����� �� �� �"��	��
�������.

�
����	� "����-
�!�	�, ��	� ��	��-
��	� ������ ��*-
"����	� � �� �
���-
�	� �����. �
��'-
	� �� ������ ��
	�"�(� ����, 
� ��
����$��	� ���"��
����� �	 ��	����
��$ 
� ����.

&� ���������� ��
�"��	����	� ���-
��	� "��	 �� �	��-
�����	� 
� �������
��!� �� ���� �
��-
����.

��	��(��
� �� (���
K����� ��
&���)� �� �
&�
��
�

+��� ��	� �	� �
��-
���� "�����!�	�,
�
��
��'	� �����
"�	��, 
� �� �"�-
�	�	� ��	������		�
�� ������ � �� �	�
�������, "� �	� ��-
��$���� ���"��
��	�	��� �	 ��$ 
�
���� �	 �����	� �
�����	� "��	 �� ��-
����.

���	���	� �	���� "�����!�	� � ����	�
�������	� 
� �
�������, ��
 �� �����-
	� ���$� � ��������.

��	��(��
 �� ������
����	� 	����� �� �� �������� �������
� ������� ���:
• �����	 �� �
	�"�� �/��� �� ���	������-

��;
• �����	 �
���� �����"��� ��� � �����

�� �
	�"���� ����� ������ �� ���-
��	� ��	� ��
����� ����, ����	� � ��.,
���	� �������	 ���	�;

• ��� ������ � �
	�"����	� �� ����	�
(
� ���"� ���������� ��!	� ����� “���
�� ��	��	�, ���...”).

��������!��"��! ����� ��
�	����	� ���	�"��	� �� ���	�,

�
��*"�	� ����� � �
����	� (����� �	
���	��	�.

+�����'	� ������	� �	���:
• �
����	� (����� �	 ���	��	�.
• /�� � ����$�����, �
"���'	�, ����	� ��-

��	� �� �$����.
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�	����	� ���	�"��-
	� ��� ���	�.
���	���	� � ���-

��	 �� ���	� ��-
����� ���, 
� �� ��-
����	� 	���, ���	�
(� �
	�"�.

�
	����	� �����"�

� ����� �
	�"��-
�� �� ����, ��	�-
��	� �� � ���� �
��$��	� ���"��	�
��.

����	� ��� �� �
	�"� ����, ��
��'	� ��-
��� �� ���	� "��
 
����	��� ����	��
�� "����������	� �	����� � �
����	�
���	���. /�� � ����$�����, �
��
��'	�
���(�. ��� �	�	�������� �� ����� ����-
�� 	����� �� ���	� ���� �� ���� 
�
���������� �� �
	����	� ����.
�
��'	� ���	��� �� 	�"�(� ����, 
� ��
�	�	����	� ���"�� ����� �	 �����.

�	�	����	� "�!��-
	� "��	��� � �����-
	� �	 ���
��	� ��
���	��� � ��	���
�� ���	�.

�����	���� ������	� ���� ��	���	 ��
���	� �� ���	� (	�' �� ���	� �	��"�-
��). /�� �� �� ���	�, ����!�	� �� � ��-
��� �����
�� ���	��.
���	���	� ����	�� ���"��	� �� �����"�

� ����� �
	�"���� �� ���� � �� �����-
	� ����	�� �� ���	�	� ��.

�	���� ��	���	�
���	��� � ���	�,
��	� �� ��
���!�-
	� ������� � ��-
������	� ����"�.
&���'	� ����� ��-
��� �� ���	�,
��	� �� 
����	�	�
� ����� �� "����-
������	� �	�����.
&�	����	� ���	�"-
��	� �� ���	�.

*"�'1"��! ����	� �����	 ��
�
��
��, � 
��������	 �	 �
�����	�

������� � ��
��!�� � ���	� �� ���
����(� ����.
)����� �� �����'	� ����� �� ���	� �
����� �� ����. ������ �
"����'	�, ����	�
�����	 
������ ������ �� ���� � �
��
��. ��� ��	�����	� �� �����
����	�� ������	� ���� � 
����� 
�	����	,

� �� �
�����	� 	�"��� � ����	� �� �� ��
����	 �� �� �
����	.

��	��(��
 �� (���	�
 �	)��	 �� (��

*1!"$! /�� �����	 �� �� ���� � ����
��� �� ���� 	����� �����, �	��	����	
��	�� ���� � !��	� ��� �� ������ (��� �
��������) �� ���
�� ���	��	�� ������
(�!. �����	� "��� �� ��	��	�, ���..." 
�
���"� ��������	�), ������	� ����
�$����	� ���	�� �� �� 
������.
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&� �"��	���� �� �$����	� ���	�� 
� ��-
��:

• &�	����	� �����

� ����.

• ��
��'	� �����-
"� �	 �����.

• ��"��	�	� ���-
	��� � �����"� �
	����� "�	��.

• &���'	� �����"� ����	�� �� �����.
;����	� ��, "� ����
����	� � $����-
	�"��.

• �	��'	� �����"� �	 ������	�. %��!	�
�����
� ����, 	�' ��	� ��!� �� �
	�-
"� ����� ����.

• ��"��	�	� ���	��� ��� ���	��� �
	����� "�	�� ��� � ��"� ��	.

35° 45°

• &���'	� �	���� �����"� ��� ������	�
� �� �����	�, "� ����������	� � �	��-
��	�.

• �	����	� ����� 
� ����.

��
�����	 �
�&	 ��
%� ������(��

/�� ������	� � �
��!��� �� 	�����	���
�� 0°C, 	����� �� �� �
���	 ����� ���-
�
�� �����.
• &�	����	� ����� 
� ����	�.

• ��
���	�	� �����"� 
� ������� �� ��-
��.

• ���	���	� ���� �� �����"� 
� �����
�
	�"���� � 	�
� �� �����"� 
� �������
�� ���� � �����, ��	���� �� ���, �
��'	� ��
��!���	 �� ����	� �� �� �	��-
��.

• &���'	� ����	�� �����"� 
� ������� ��
���� � ��	���	� �����"� 
� ����� �
-
	�"���� �	���� �� ���	�	� ��, ���� ��	�
�	� �� ���!��� ���"��	�.

• ����	� �	���� ��
��������	� �� �
��
-
��	� ������	�, �������'	� ������	�
	�����	��� �� � ��� 0°C.

��
K� 	���(��
 �� (��
/�� ����	� �� �� � �
	�"���, ��	��	� �
������� ��"��, 
� �� �
	�"�	� ����	� �	
������	�:
• �
����	� (����� �	 ���	��	�;
• 
�	����	� ����� 
� ����	�;
• ��� � ����$�����, �
"���'	�, ����	� ��-

��	� �� �$����;
• �	����	� ���	�"��	� ��� ���	�;
• ��	���	� ����� �� ��� � ��	���	�

���� �� �����"� 
� ����� �
	�"���� �
����. F�$��	� ���"��	� ��. ������ ���-
��	����	� ����	� (� �� �
	�"� � ������.
����	� ������	 �� ������, ��	���	�
����	�� ���"��	� �� �����"�. �
��
-
��	� ������. ���	���	� ��������	�, ��-
��	� ��� �� �
	�"� ����;

• �� ����$������	 �"��	�	� ���	�,
���	� � ������ �-����;

• ��	���	� ����	�� �����"� 
� �����
�
	�"���� �� ���	�	� ��, ���� ��	� �	�
�� ���!��� ���"��	�;

• 
����	�	� �	���� ���"��	� �� ���	�
� 
�	����	� ���	�"��	�.

 
21www.zanussi.com

pr
ec

iz
.h
u



*1!"$! ����� �	, ����	� �
	�"��	� ����
��
 �����"� 
� ����� �
	�"����, 	�����
�� �����	� 2 ��	�� ���� � �	�������	� 
�
������� ���� �� "�����!�	� 
�
������	� �����	� � �� ����	�

�������	� 
� �
	�"����. #��� (�

���'�	�� ��$ (
��	)� � (� ����	���	�
��	�����	� �� ���
��
��� ������
�����	 
� ������(�	� ����.

/�& �� �����	�
, �&...

)���� ������� �� ���!�	 �� ���� ��
������	���� �����!�� ��� ������, ���-
	� ����	 �� �� �	�	����	 �����, ��
 �� ��
���� 	�$���. ����� �� �� ����!�	� � ���	-
��� �����
�� ���	��, �
�����	� �
������-
	� �-���� �������.
�� ����� �� ����	�	� �� ������	� � ��
-
��!�� �
�(
���� ���	�� ����"�� �� ��-
	�� 5 �� 
��"�� �� ����, �� ������ �� ��
���� ����' �	 ������	� ������ 
� ������
� ������������ ��
 20 ������� �� ��
-

��"���	 ������� 
������ �������, ���	� �-
��
��, "� ������	� �� ����	�:
•  : ������ � �������	� �� ����	�.
•  : ������ � �
	�"����	� �� ����.
•  : �	������ ���	�"��.
����	� �������	 � �	�	�����, ��	����	�
��	��� 5, 
� �� ����	� �	���� �������	�.
/�� ���� ���"�� ������� �������	 ��-
���!��� �� ��(��	����, ������	� �� ���
���	��� �����
�� ���	��.

���)
� *������ ��	�	��/�
K
�	


'�K	���� �
 �����	��:

���	�"��	� �� � 
�	������. 
• &�	����	� ���	�"��	� �����.
]�����	 �� � ��	���� ������� � ���	��	�.
• ���	���	� (����� � ���	��	�.
���	��	�	 ���� 
�$�������.
• �������	� �������	� ����	�����	������.
F��!����	 ����
�	�� � �
�����.
• +����	� ����
�	���.
��������	 �����	�� �� �������	� �� � �
��������� ������� �
��	���	 5 �� � ��	����	.
• &����	�	� �������� �����	�� �� �������	� � ��	����	� �	��-

�� ��	��� 5.
�
����� � ����	� �	��!�� �	��	.
• /�� !����	� �� �
���	� ������� ����	�, �	����	� �	��!����

�	��	.
/�	������� � ����������	� 
� ��
������	 �� ����.
• %���	�����'	� ����������	� 
� ��
������	 �� ����.
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���)
� *������ ��	�	��/�
K
�	


'�K	���� �
 �
 ��)�	:

�����	 
� ���� � 
�	�����. 
• �	����	� ����� 
� ����.
F����"�	 
� ������� �� ���� � ���"��� ��� ������	. 
• �������	� �����'���� �� �����"� 
� ������� �� ����.
V��	���	 � �����"� 
� ������� ��� �$�����	 ���	�� �� 
����-
��. 
• ��"��	�	� ���	��	� 
� ������� �� ����. (�!. "��"��	���� ��

���	��	� 
� ������� �� ����" 
� ���"� ��������	�).
���	�"��	� �� � ����� 
�	������. 
• &�	����	� ���	�"��	� �����.

'�K	���� �
 	���(� 	/	)	
�
 �
������	��:

F����"�	 
� �
	�"���� � ���"��� ��� ������	. 
• �������	� �����'���� �� �����"� 
� �
	�"���� �� ����.
V��	���	 
� �
	�"���� � 
�����	��. 
• ��"��	�	� �����!��� ���	��.
�
����� � ���� ��� �������, ���	� 
������� � ���� � ��
���
��� �
��*"�� ���"�� �	�� �� ���	����������.
• �
����	� ������� 
� �
	�"���� ��� ���	����������.
�����	� �� � ���������� ��
�������� � ��������.
• ���������	� ����	�.

� ��� 	�� (��:

�
��
���� � �������� ������ ����"��	�� ������ �����	
��� ����$���( �����	 (����
��� �������� ����� ���).
• )�����	� ����"��	��	� ������ �����	 ��� �
��
��'	�

����� �����.
�������	� ���� ���� 	�"��� �	 ����� �	 ���	�	� �� ����
���� ��
�����"� 
� ������� �� ����. #��� �������� �� ��!�� �����, 	�'
��	� ����	� �� �	�"� � �����"�; ������	� ���� �����"�	 � ���-
!�� �	 ������	� �	����.
• �������	� �����'���� �� �����"� 
� ������� �� ����.
F����"�	 
� ������� ��� �
	�"���� � �������.
• �������	� �� � ���.
���"��	� �� �����"� 
� ����� �
	�"���� �� � �	�	������ ���
���	���	 �� � ������� 
���	 �� ���	�	� �� ���� �"��	����.
• ���	���	� ���"��	� �� �����"� 
� ����� �
	�"���� ��� 
�-

��'	� ����� ���	���.

"
���()	�
)�	 �
��)���	
� ����
�:

�
��
��� � �������� ����� �����	 
� ���� ��� ����$���(
�����	 
� ����.
• ;����"�	� ����"��	��	� ������ �����	 ��� �
��
��'	�

����� �����.
;���	�	� �	�� �� �� 	��	����� ���� ����	�.
• �
��
��'	� �������� �����	� 
� 	��	����� �� ����	�

�	��.
)� � ���� �
����� ���	��	��	� 	�����	���.
• �������	� ���� �	� �
����� ���	��	��	� 	�����	���.
&������� � �������� ������ ����"��	�� ����.
• )�����	� 
�������	� ����"��	��.
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���)
� *������ ��	�	��/�
K
�	


*���	�&��� �
 �
 �(���:

��������	� �����!��� �� ����	�.
• �
"���'	� �������	� �� ����*"�.
&���*"����	� �� ���	�"��	� �(� � ��	����.
• �
"���'	� ����	� ���	��	� ����"�� 9 ������.
� �������� ��� ����.
• �
����	� ������� 
� �
	�"���� ��� ���	����������, 
� �� �
-

	�"�	� ����	�.

'�K	���� (	��	�� 	)	 

K����:

#������	��	� ���	��� � ������"��	� ��	������ �� �� �	�	��-
����.
• �������	� ���� �����	 � ���	���� �������.
�����	� ���"�	� �� �� ����������
• �������	� ���� �����	 � ��������� �������.
�����	� �� � ���������� ��
�������� � ��������.
• ���������	� ����	�.
F�!� �� ��� 	����� ����� ���� � ��������.
• &�����	� ���"� ����"��	�� ����.

0
������	���
� ����(�
&��� 	)	 ��K	���� �
 �
�-
�����	��:

>���	�����	� ��	��'�	��	� 
� �	������� �� �������� � �����	�-
��, 
�(�	� ����	� �� � ���������� ��
�������� � ��������.
�����	� �� ����
������ "��
 ����	�� 
����	��� �� ��������.
#��� ��!� �� �� ���"� ������� �	�, ���� �� �
"�
�� ���������
� ��������	� ���	���������� �� ��!� �� 
��"�� �	����. /��
���� 10 ����	� ����	� ��� �(� �� � ���������� ��
��������
� ��������, ������	� ���� �� 
��"�� �� ���	��������. � 	����
���"�' ����
������	� ����	� ��"�� � �
����	� �������	� 
�
���	����������.
• ���������	� ����	�.
&�������	� ����"��	�� ���� � 	����� �����.
• %�����	� �(� ���$�, ����
������	� ��"�� ����	�, � ����

	��� �
����	� �������	� 
� ���	����������.

'�K	���� 	���(� �
�	��
�
K��:

F�����	� � �������� � 	���� 	� ����	����	��, ��'	� �
����
���, ��
��"�� �	 	�
� �� ����������	� ����	����	���. #�
� ���
����	�������	�� ��������� �-����� �	��	 � �-���������� ��
-
��������� �� ����	� � �������� �� ���	����������, ���	� �
�-������ ��	�'"����	 �� ������	�.

* �������� �
 �
 (	��� (-
��:

F�����	�, ��
����� �� ���������� 	�$�������, ����	�	 �����
�������"��, ��	� �
��
��	 ����� ����� ����, ��
 	��� �� ���
��
������� �� ��"��	��	� �� ����.

/�� �� �	� � ���	����� �� �	����	� ��� ��-
��	� �������, ����!�	� �� � ����� ���-
��
�� ���	��. ����� �� �� �����	�, �-
������	� ������, ����'��� ����� � ��	�-
	� �� 
��������	� �� ����	� ������:
�����
���	 ���	�� (� ����� �	 ��� 	�
�
����������.

Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
         Ser. No. ... ... ...

M
od

. .
.. 

...
 ..

.

Pr
od

. N
o.

 ..
. .

.. 
..

   
   

   
   

   
   

   
   

 S
er

. N
o.

 ..
. .

.. 
...
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4
��	�
�&	 ����	

��
���� ^�����
����"���
%����"���
%����"��� (������	�� ��
��-
��)

60 ��
85 ��
60 ��
63 ��

+���
���� � ����	��"����	�
���!�
)���!���� - ��(� ��(���	 -
����
�	��

����������	� 
� ����
����	� ��� ����	��"����	� ���!� � ��-
���� �� 	������	� � ����� �� ��	������ ��� �� ���	�"��	� ��
�����.

)������� �� ��������������	� F��������
F���������

0,05 MPa
0,8 MPa

F��������� ����"��	�� ���� ����� 8 ��1)

������	 �� ���	���������� F��������� 1200 ��./���.

1) F��������� ����"��	�� ���� ������
�� � EN60456.

����	 �� ���
�)
�	
�
%����	� �	 	�
� 	������ �� �����
�	����. ��
��"�� ��"��� ����	 �� ������	
�����	�: ����"��	��	� � ���� �� ����	�, ����	� � 	�����	���	� �� ������	� ���-

��.

������	 -��
-
����


(&�)

���
�)
�	

�� 
)
&��
-
�
��	� (kWh)

���
�)
�	

�� (�� ()	��	)

��	�)	�	�
)-
�� ����)�	-

�
)��� ��
���������

(�	���	)

$��������
()��� (%)1)

����� 60 °C 8 1.4 63 160 53

����� 40 °C 8 0.6 63 130 53

+��	�	��� 40 °C 3,5 0.6 54 80 35

V��� 	����� 40
°C 3 0.6 63 65 35

�����/��"��
���� 30 °C 2 0.25 55 60 30

���������	 ������	 �� ����&  

+	�����	�� 60
°C ���� 8 1.17 55 205 53

+	�����	�� 60
°C ���� 4 0.77 50 159 53

+	�����	�� 40
°C ���� 4 0.7 50 161 53

1) � ���� �� ��
�	� �� ���	����������.
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�
�	� ��&). (W) �
�	� $������	 (W)
0.10 0.98

����������	�, ���"��� � 	������	� �-���� � � ���	��	�	��� � ��������	� �� >����'���	� ��-
����� 1015/2010 �����	��� 
� ��������2009/125/EC.

�����)	���


�����&(��

���"�� 	������	�� ���	��� � ������"��
��	������ 	����� �� ����	 �
������
���� ��	���� �� ������	�.
������"���� �� �� �
�	� ���"�� ����-
��������, �
��
���� 
� ����
�, 	��� "�
�� ����	 �� ����	 ��	����� ��, ��� ��-
����	� 	����� �	���� �� ���� 	������	�-
����.

+��� ����	� ��
�-
������� �����	��-
�� ��	���	� ����-
��	� �� ����� ��
����� ��, 
� �� �	-
�	����	� ����	�-
������	� ������ �	
�����	� ' "��	.

�
����	� 
�$�����-
(�� ����� � �����-
"� �	 ���!�"�	� �

����	� "��	 ��
�����.

��
���	�	� 	��	�
���	�

�
����	� ���	��	-
��	� ���	������
��
����"�	���.

�	����	� ���	�"��-
	�, �	�	����	� �-
���	������	� ��-
�����, ���	�����
�� ��	�	�����	�
�� ���	�"��	� � �
-
����'	� ���"��
���$� �	 ��������.

&�	����	� �-���-
��� ����� �	��� �
���	� �-������ �	-
���� ��� ���	��	-
��	� ���	������
	��, ���	� (� ��-
����	� � ����, �
��'	� �� ������ �
���!��	� � ���	���-
���.

��	�	�	���

���	�����'	� ������	� ���$� �����
	����� ����� ���	����. ;����	� ��, "�
����������	� �� ��
��$ ����� ������	�
�� � ��
���	�	���� �	 ������, ����
�� �
	. �. ;����	� ��, "� ������	� �� �� �����
�� �	���	� ��� �� ����� ��$������ �����-
��. )�������'	� ������	� ������, ��	�
�������	� ��� ������	� ���"�	�	�. ���"�-
	�	� ��!� �� �� 
�	����	 
� ����������,
	�' ��	� ���*"��	 ����
����!�(a ��'��,
�� ������	� #�NA�/ �� � $���
��	���� �
�	������.
���"�� ����$����� ���	��'�� ����	 �� ��
������	 � ���(	� �� ��*".
#�"��	� ���������� ����	���	��� �����-
���	�, ���� � �����	����	� �� ������	�
� ����� �� ����	�. )����� �� ��	���'	�
���	��, ����� ��� ������ ��	������ ��
������	�, 
� �� ���������	� ��������	�
�� ���.
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��� ����$������	,
������	� ���	��'-
��	� � �������.

/��)
&� �� ���
�	 &���
�� (4055126249)
)���"�� �� �	���
���� �����.
������	� ���"�	� �� �����"��	 
� �
-
��
���� ������� �� �������, $��
����
��� ������� ����$���	�.
���	���	� ������	� ���"�	�, 
� �� ����	-
���	�	� ��������, ������ � ��
���	����
�� ����� � ����� �� ����	�.
�����	���� ��"�	�	� ����!���	� ���
������	� ���	������.
$�(� �� ���(��
 �� (��

��������!��"��! 4��	 ��K	��
����(� �� �
 �(���
 &�� 	����	&

�� ����
�� (��

*"�'1"��! ����� ����
���� ��
������	� ��� ��� 	���������, ���

	���������, ��'	� �� � ��� �
��
��� 
�
�
���	�� �����, ����	� ���	�	�"��
����"��	�� ����, 
� �� �����	� ��������
��	�	���, ���	� ����	 �� �� ������	 �
	����	�

*"�'1"��! )� �
��
��'	� �����"�
�	 �������� �� ���� 
� ����
����

��� �
	�"���� �� ������� �� ����.

+���!�	� �����"�
��� ���� � ��
��
3/4". ������ �
��
-
��'	� �����"�, ��-
�	���� 
����� �
�����.

35° 45°

%�����	 ���' �� �����"� 
� �������,
��'	� �� ����
�� � �����, ��!� �� ��
����(�, ���	� � ���
��� �� ������	�.
"
 ����(�6�
 ���&��� �� ���(��
 ��
(��, ��&� �
 �� 
 ����
� ���)�.&�-
���	�	� �����"� ������ ��� ������� �

��������	 �	 �
����	� �� ����� 
� ��-
��. ���	���	� ������� �����"�, ��	�
��
$����	� ���	��������	� ��'��. +���
��	� �
��������	� �����"� 
� �������
�� ���� �� 
������'	� �� 
�	����	� ��-
�	��������	� ��'��, 
� �� �� �
�����	 	�-
"���.

*"�'1"��! F����"�	 
� ������� ��
���� �� 	����� �� ���� ����!����.

/�� 	�' � �������� ���, � ��� �� ����	�
�� ���	�	� �����, 	����� �� ���	� ���,
�-����� �����", ������� �������� 
�
	����� ����.

����(��
 �� (��
����	 �� �����"� 
� �
	�"���� ��!� �� ��-
�� ��	���� � 	�� ��"���:

-�&��
� �� ����
�� �	(&� � ��%-
�� �� �)������-
(	� (��� �� ���-
&���.

� 	�
� ���"�', �����	� ��, "� ����	 ��
��!� �� �� �	��"�, ����	� ������	� �
-
	�"�� ���� #��� ��!� �� �� ������ "��

�����
���� �� �����"� ��� ����� � ��-
"� ���� ��� "��
 
������� �� �����"�
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A változtatások jogát fenntartjuk.

Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat elqtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelq üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelqsséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhetq helyen az útmuta-
tót.
Gyermekek és fogyatékkal él] személyek biztonsága

Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata.
• Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy

mentális képesség~, illetve megfelelq tapasztalatok és ismere-
tek híján lévq személy használja, beleértve a gyermekeket is.
Ha ilyen személyek használják a készüléket, a biztonságukért
felelqs személynek kell qket felügyelnie, illetve a készülék hasz-
nálatára vonatkozóan útmutatást kell biztosítani számukra.

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

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

szer~ azt bekapcsolni.
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Általános biztonság
• Karbantartás elqtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a háló-

zati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• Ne változtassa meg a készülék m~szaki jellemzqit.
• Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet, mely 8 kg

tömeg~ lehet (lásd a „Programtáblázat” cím~ fejezetet).
• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a gyártó

szerelqjének vagy más hasonlóan képzett személynek ki kell
cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elq.

• 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 levq szellqzqnyílá-
sokat (ha vannak) a készülék alatti szqnyeg ne zárja el.

• A készülék vízhálózatra történq csatlakoztatásához használja a
mellékelt, új tömlqkészletet. Régi tömlqkészlet nem használható
fel újra.

 Biztonsági el]írások

Üzembe helyezés
• Távolítsa el az összes csomagolást és a

szállítási rögzítqcsavarokat.
• �rizze meg a szállítási rögzítqcsavarokat.

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 hqmérséklet 0 °C alatt van,
vagy ahol ki van téve az idqjárásnak.

• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.

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

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

• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintq
a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavé-
delmi keszty~t.

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

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

Elektromos csatlakoztatás

Vigyázat T~z- és áramütésveszély.

• A készüléket kötelezq földelni.
• Ellenqrizze, hogy az adattáblán szereplq

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

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

• 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 elérhetq legyen.

• 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 történq csatlakoz-

tatásához használja a mellékelt, új tömlq-
készletet. Régi tömlqkészlet nem használ-
ható fel újra.

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

• A készülék elsq használata elqtt ellenqriz-
ze, hogy nincs-e szivárgás.

Használat

Vigyázat Személyi sérülés, áramütés,
t~z, égési sérülés vagy a készülék

károsodásának veszélye áll fenn.

• A készüléket háztartási környezetben hasz-
nálja.

• 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.

• Ne érintse meg az ajtóüveget egy program
m~ködése során. Az üveg forró lehet.

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

• Ne tegyen a készülék alá edényt azért,
hogy az esetleg a készülékbql szivárgó viz-
et összegy~jtse. 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 gqzt.

• 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.

 
31www.zanussi.com

pr
ec

iz
.h
u



Termékleírás

1 Mosószer adagoló fiók

2 Kezelqpanel

3 Ajtófogantyú

4 Adattábla

5 Leeresztq szivattyú

6 Állítható lábak

1 2

3

4

5

6

Mosószer adagoló fiók

 Rekesz az elqmosásnál és az áztatási fá-
zisban használt mosószer, illetve (ha van
ilyen) a folteltávolító fázisban használt folteltá-
volító számára. Az elqmosási és az áztatási
mosószer adagolása a mosási program kezde-
tén történik. A folteltávolító adagolása a foltel-
távolító fázis alatt történik.

 Rekesz a fqmosáshoz használt mosópor
vagy folyékony mosószer számára. A folyé-
kony mosószert csak közvetlenül a program
elindítása el]tt töltse a rekeszbe.

 Rekesz a folyékony adalékok számára (öb-
lítqszer, keményítq).
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához kövesse a gyártó útmutatásait, és
semmiképpen ne lépje túl a mosószer-adagoló fiókban lévq «MAX» jelölést. Az öblítqszert
vagy a keményítqt a mosási program elindítása elqtt kell a rekeszbe önteni.
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 A por vagy folyadék állagú mosószer kiválasztására szolgáló terel]lap (további
részletekért lapozza fel a „Napi használat” cím~ fejezetben „A por vagy folyadék állagú mosó-
szer kiválasztására szolgáló terelqlap” cím~ szakaszt).

Gyermekek biztonsága
Ügyeljen arra, hogy háziállatok vagy gyer-
mekek ne mászhassanak a mosógép dobjá-
ba. Annak elkerülése érdekében, hogy gyer-
mekek vagy háziállatok bezáródjanak a dob-
ba, a mosógép különleges funkcióval rendel-
kezik.

Ennek a funkciónak
az aktiválásához
forgassa el az ajtó
belsején lévq gom-
bot (annak lenyomá-
sa nélkül) az óramu-
tató járásával mege-
gyezq irányba addig,
amíg a vájat vízszin-
tes állásba nem ke-
rül. Ha szükséges,
használjon egy ér-
mét.

A funkció kikapcso-
lásához és az ajtó
bezárásának lehetq-
vé tételéhez forgas-
sa el a gombot az
óramutató járásával
ellenkezq irányba
addig, amíg a vájat
függqleges állásba
nem kerül.

Kezel]panel
A következq oldalon a kezelqpanel képe látható. A képen a programválasztó gomb, vala-
mint a gombok, a jelzqfények és a kijelzq látható. Ezeket a megfelelq számok jelzik a kö-

vetkezq oldalakon.

1 2 3 4 5 6 7 8

10

9
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1 Programválasztó gomb

2 CENTRIFUGÁLÁSI sebességet mér-
sékl] gomb

3 OPCIÓK gomb

4 EL|MOSÁS gomb

5 VASALÁSKÖNNYÍT| gomb

6 EXTRA ÖBLÍTÉS gomb

7 INDÍTÁS/SZÜNET gomb

8 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb

9 AJTÓ ZÁRVA jelz]fény

10 Kijelz]

Szimbólumtáblázat

Centrifugálás sebességének
csökkentése

Elqmosás

Öblítés tartás Vasaláskönnyítq

Kiegészítq funkciók Extra öblítés

Szupergyors Start / Szünet

Eco Ajtó zárva

Gyerekzár Késleltetett indítás

Programválasztó gomb, centrifugálási sebesség gomb és
rendelkezésre álló opciók

Programkapcsoló
Lehetqvé teszi a készülék be/ki kapcsolását
és/vagy egy program kiválasztását.
Centrifugálás sebességének csökkentése
Ennek a gombnak a megnyomásával módo-
síthatja a kiválasztott program centrifugálási
sebességét.
Rendelkezésre álló opciók:
Öblít]stop
Ennek a funkciónak a választásakor a gép
nem ereszti le az utolsó öblítqvizet, hogy
megóvja a ruhanem~ket a gy~rqdéstql. Az aj-
tó kinyitása elqtt ki kell üríteni a vizet. A víz le-
eresztéséhez, kérjük, olvassa el "A program
végén" c. részt.

 Eco
Energiatakarékos mód az enyhén vagy átla-
gosan szennyezett pamut és m~szálas ruha-
nem~k 40 °C-on vagy ennél magasabb hqfo-
kon végzett mosásához. A mosás idqtartama
meghosszabbodik, a mosóvíz hqfoka pedig
csökken. Ezt a kiegészítq funkciót akkor hasz-

nálhatja, amikor normál mértékben szennye-
zett ruhákat mos, és energiát szeretne megta-
karítani.
Szupergyors
Rövid ciklus enyhén szennyezett darabokhoz
vagy csak felfrissítést igénylq ruhanem~höz.
Ezért azt javasoljuk, hogy csökkentse a mos-
nivaló töltetét.
El]mosás
Az opció kiválasztásakor a mosógép a fqmo-
sás elqtt egy elqmosási ciklust hajt végre. A
mosás idqtartama hosszabb lesz. Ez az opció
erqsen szennyezett ruhanem~ esetén aján-
lott.
Vasaláskönnyít]
Ennek az opciónak a kiválasztása révén a ru-
hanem~ finom mosásra és centrifugálásra ke-
rül, nehogy meggy~rqdjön. Ilyenkor vasalni is
könnyebb. Továbbá a gép néhány további öb-
lítést végez egyes programok esetében. Pa-
mut programok esetén a maximális centrifu-
gálási sebesség automatikusan csökkentésre
kerül.

34
 

www.zanussi.com

pr
ec

iz
.h
u



Extra öblítés
Ezt a készüléket az energiával való takaré-
kosságra fejlesztették ki. Ha szükséges, hogy
a ruhanem~t extra mennyiség~ vízzel öblítse
ki (extra öblítés), válassza ezt az opciót. A
mosógép néhány további öblítést hajt végre.
Ez az opció a mosószerekre érzékeny egyé-
neknél és olyan helyeken ajánlott, ahol a víz
nagyon lágy.
Start Szünet
Ez a gomb lehetqvé teszi a kiválasztott prog-
ram indítását vagy megszakítását.
Késleltetett indítás
Ezzel a gombbal 30 perccel - 60 perccel - 90
perccel, 2 órával és óránkénti lépésekkel ma-
ximum 20 órával késleltetheti a programot.
Ajtó zárva jelz]fény
A 9 jelzqfény világít, amikor a program elindul,
és jelzi, ha az ajtó kinyitható:
• a jelzqfény világít: az ajtó nem nyitható. A

gép üzemel, vagy az üstben maradó vízzel
leállt.

• a jelzqfény nem világít: az ajtó nyitható. A
program befejezqdött, vagy a víz kiürítése
megtörtént.

• villogó jelzqfény: néhány perc múlva ki le-
het nyitni az ajtót.

Kijelz] (10)

10.1 10.2

A kijelzqn a következq információk láthatók:
10.1: Gyermekbiztonsági zár
Ez az eszköz lehetqvé teszi, hogy a készülé-
ket m~ködése alatt felügyelet nélkül hagyja.
10.2:
• A beállított program id]tartama

A program kiválasztása után annak idqtar-
tamát órában és percben mutatja a gép (pl.

 ). Az idqtartamot automatikusan szá-
mítja ki a gép, minden ruhatípus esetén a
javasolt maximális töltet alapján. A program
megkezdése után a fennmaradó idqt a gép
percenként frissíti.

• Késleltetett indítás
A megfelelq gombok megnyomásával beál-
lított Kiválasztott késleltetés néhány má-
sodpercig megjelenik a kijelzqn, majd a ki-
választott program idqtartama jelenik meg
ismét. A késleltetési idqtartam értéke órán-
ként egy egységgel csökken, majd, amikor
1 óránál kevesebb van hátra, percenként
csökken.

• Riasztási kódok
Üzemelési problémák elqfordulása esetén
bizonyos riasztási kódok jelenhetnek meg,
például:  (lásd a „Mit tegyek, ha...” c.
fejezetet).

• Helytelen opcióválasztás
Ha egy kiválasztott opció nem egyeztethetq
össze a beállított mosási programmal, az
Err üzenet jelenik meg néhány másodperc-
re a kijelzq alsó részén. A 5 gomb beépített
piros jelzqfénye villogni kezd.

• Program vége
Amikor a program befejezqdött, egy villogó
nulla (  ) jelenik meg. A 9 jelzqfény és a 5
gomb jelzqfénye kialszik. Az ajtó nyitható.

Els] használat

• Gyqzqdjön meg róla, hogy az elektro-
mos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak.

• Távolítsa el a polisztirol tömböt és min-
den más anyagot a dobból.

• Öntsön 2 liter vizet a mosószerfiók 
fqmosási rekeszébe, hogy aktiválja az
ECO szelepet. Utána futtasson le ru-
hanem~ behelyezése nélkül egy pa-
mutciklust a legmagasabb hqmérsékle-
ten, hogy eltávolítsa a dobból és az
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üstbql a gyártás folyamán esetlegesen
visszamaradt szennyezqdéseket. Önt-

sön a fqmosási rekeszbe 1/2 adag mo-
sószert, és indítsa el a gépet.

Személyre szabás

Hangjelzések
A készülék fel van szerelve egy hangjelzq
egységgel, amely a következq esetekben szó-
lal meg:
• a ciklus végén
• hiba esetén.
A 4 és 5 gombok egyidej~, kb. 6 másodper-
cig tartó megnyomásával a hangjelzés kikap-
csolható (kivéve a hibák esetét). A két gomb
ismételt megnyomásával lehet a hangjelzést
újra bekapcsolni.
Gyermekbiztonsági zár
Ez az eszköz lehetqvé teszi, hogy a készülé-
ket felügyelet nélkül hagyja, és nem kell ag-
gódnia, hogy a gyermekek megsérülnek a ké-

szülék miatt, vagy kárt okoznak a készülék-
ben. Ez a funkció akkor is m~ködik, amikor a
mosógép ki van kapcsolva.
Két különbözq módon lehet beállítani ezt az
opciót:
1. Mielqtt megnyomja a 5 gombot: nem le-

hetséges a gép elindítása.
2. Miután megnyomta a 5 gombot: nem le-

hetséges a gépen semmilyen programot
vagy opciót megváltoztatni.

Ennek az opciónak a bekapcsolásához vagy
kikapcsolásához tartsa kb. 6 másodpercig
egyszerre lenyomva a 2 és 3 gombot, amíg a

 ikon megjelenik a kijelzqn, illetve elt~nik a
kijelzqrql.

Napi használat

A ruhanem� behelyezése

Az ajtófogantyút kife-
lé húzva óvatosan
nyissa ki az ajtót.
Helyezze a ruhákat
egyenként a mosó-
gép dobjába szétte-
rítve, amennyire
csak lehet. Csukja
be a készülék ajtaját.
Gyqzqdjön meg ar-
ról, hogy az ajtó és a
vízzáró szigetelés
közé nem szorult-e
be ruha. Ellenkezq
esetben mosás köz-
ben víz szivároghat
ki, vagy tönkremehet
a ruha.

A mosószer és az öblít]szer adagolása

Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Mérje
ki a szükséges mosószermennyiséget, ön-
tse azt a  fqmosási rekeszbe vagy a
megfelelq rekeszbe, és ha a kiválasztott
program/opció megköveteli (további részle-
teket lásd a "Mosószertartó" c. részben).
Szükség esetén öntsön öblítqszert a  je-
lölés~ rekeszbe, (a felhasznált mennyiség
nem lépheti túl a rekeszben lévq "MAX" jel-
zést). Óvatosan tolja be a rekeszt.
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A por állagú vagy a folyékony mosószer
kiválasztására szolgáló terel]lap

FENT – A terel]lap
állása POR állagú
mosószer esetén

LENT – A terel]lap
állása FOLYADÉK
állagú mosószer
esetén f]mosáskor

Ha a terel]lap nem a megfelel] helyzet-
ben áll:

• Húzza ki ütközésig
a mosószertartót.

A terel]lap alsó állásban van, és mosó-
port szeretne használni:

• Hajtsa fel a terelq-
lapot.

• Mérje ki a mosó-
szert.

• Töltse a mosóport
a  fqmosási re-
keszbe.

• Távolítsa el a mosópor maradványo-
kat a terelqlapról.

• A mosási program végén a fqmosási
rekeszben mosópor maradvány talál-
ható. Ellenqrizze, hogy a terelqlap a
megfelelq helyzetben áll-e.

A terel]lap fels] állásban van, és folyé-
kony mosószert szeretne használni:

• Hajtsa le a terelq-
lapot.

• Mérje ki a mosó-
szert.

A mosószer
mennyiségét il-

letqen kövesse a ter-
mék csomagolásán
feltüntetett utasításo-
kat, illetve ellenqriz-
ze azt is, hogy a mo-
sószert a rekeszbe
szabad-e betölteni.

• Töltse a folyékony mosószert a  re-
keszbe úgy, hogy ne haladja meg a tere-
lqlapon látható szintjelzést.

• Csukja be a mosószertartó fiókot.
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Vigyázat Ne állítsa a terelqlapot „LENT”
állásba a következq esetekben:

• Zselé vagy s~r~ állagú folyékony mosószer.
• Mosópor.
• Elqmosást tartalmazó programok.
• Ne használjon folyékony mosószert olyan

esetekben, amikor a mosási program nem
azonnal indul el.

Ezekben az esetekben a terelqlapnak
„FENT” helyzetben kell állnia.

A kívánt program kiválasztása a
programválasztó gomb (1) segítségével
Fordítsa a programválasztó gombot a kívánt
programra.
A 7 gomb zöld jelzqfénye villogni kezd. A
programválasztó gombot az óra járásával
megegyezq és ellentétes irányban is lehet for-
gatni.
Forgassa a programválasztó gombot  állás-
ba a program törléséhez / a készülék kikap-
csolásához.
Miután a program véget ért, a programvá-
lasztó gombot  állásba kell fordítani a
gép kikapcsolása érdekében.

Fontos Ha a készülék m~ködése közben
forgatja el a programválasztó gombot egy
másik programra, a 7 gomb piros jelzqfénye
háromszor felvillan, és a kijelzqn az Err
üzenet jelzi a helytelen választást. A gép nem
hajtja végre az újonnan kiválasztott
programot.

Válassza a centrifugálási sebességet a 2
gombbal
Amikor kiválasztotta a kívánt programot, a ké-
szülék automatikusan felkínálja az adott prog-
ramhoz megengedett maximális centrifugálási
sebességet. (A programok maximális centrifu-
gálási sebessége a „Mosási programok” cím~
részben található.)
Ha eltérq sebességen kívánja centrifugálni a
ruhanem~t, e gomb ismételt lenyomásával
módosíthatja a centrifugálási sebességet.
Ilyenkor világít a megfelelq jelzqlámpa.

A rendelkezésre álló opció kiválasztása a
3, 4, 5 és 6 gombok megnyomásával
A programtól függqen különbözq funkciók
használhatók együtt. Ezek a kívánt program
kiválasztása után és a program elindítása
elqtt állíthatók be. Amikor ezeket a gombokat
megnyomja, a megfelelq jelzqfények világíta-
nak. Amikor ismét megnyomja, a jelzqfények
kialszanak. Rossz opció választásakor a 7
gomb beépített piros jelzqfénye 3-szor felvil-
lan, és a kijelzqn az Err üzenet jelenik meg.
A mosási programok és az opciók össze-
egyeztethetqségére vonatkozóan lásd a «Mo-
sási programok» c. fejezetet.
Program elindítása a 7 gomb
megnyomásával
A kiválasztott program elindításához nyomja
meg a gombot, és a megfelelq zöld jelzqfény
nem villog tovább.
A 9 jelzqfény világít, jelezve, hogy a készülék
megkezdte a m~ködését, és az ajtó zárva
van.
Ha késleltetett indítást állított be, a mosógép
megkezdi a visszaszámlálást.

Fontos Ha helytelen kiválasztás történt,
néhány másodpercig az Err üzenet jelenik
meg a kijelzqn, és a gomb piros jelzqfénye 3-
szor felvillan.

Késleltetett indítás kiválasztása a 8 gomb
megnyomásával
Mielqtt elindítaná a programot, és az indítást
késleltetni szeretné, ezt a gombot nyomja
meg a kívánt késleltetés kiválasztásához.
A kiválasztott késleltetési idqtartam értéke je-
lenik meg a kijelzqn néhány másodpercig,
majd ismét a program idqtartama jelenik meg.
Az opciót a program beállítása után és a
program elindítása elqtt kell kiválasztani.
A késleltetési idqtartamot bármikor törölheti
vagy módosíthatja, a 7 gomb megnyomása
elqtt.
A késleltetett indítás kiválasztása:
1. Állítsa be a programot és a kívánt opció-

kat.
2. Válassza ki a késleltetett indítást a 8

gombbal.
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3. Nyomja meg a 7 gombot:
- a gép megkezdi az óránkénti vissza-
számlálást.
- a program a kiválasztott késleltetés le-
telte után elindul.

A késleltetett indítás elvetése a program elin-
dítása után:
1. Állítsa SZÜNET üzemmódba a mosógé-

pet a 7 gomb megnyomásával.
2. Nyomja meg a 8 gombot egyszer. A kijel-

zqn a következq jelenik meg:  '.
3. A program elindításához nyomja meg is-

mét a 7 gombot.

Fontos 
• A beállított késleltetési idq hossza csak a

mosási program ismételt kiválasztása után
módosítható.

• Az ajtó a késleltetés teljes idqtartama alatt
zárva marad. Ha ki kell nyitnia az ajtót, a 7
gomb megnyomásával SZÜNET helyzetbe
kell állítania a mosógépet, majd várjon né-
hány percig, mielqtt kinyitná az ajtót. Az aj-
tó becsukása után ismét nyomja meg ugya-
nazt a gombot.

Fontos A Késleltetett indítás opció nem
használható a szivattyúzás programmal.

Beállítás vagy futó program módosítása
Bizonyos opciókat azelqtt módosíthat, hogy a
program végrehajtaná azokat.
Bármilyen változtatás elqtt elqször a 7 gomb
lenyomásával állítsa a mosógépet szünet
üzemmódba.
Egy már megkezdett programot csak úgy le-
het megváltoztatni, ha újraindítja azt. Fordítsa
a programválasztó gombot  állásba, majd
az új programnak megfelelq állásba. Indítsa el
az új programot a 7 gomb ismételt megnyo-
másával.
A dobban lévq mosóvíz nem ürül ki.
Program megszakítása
Egy futó program félbeszakításához nyomja
meg a 7 gombot; a megfelelq jelzqfény villog-
ni kezd. A program újraindításához nyomja
meg újra ugyanezt a gombot.

Program törlése
Forgassa a programkapcsolót  állásba a fo-
lyamatban lévq program törléséhez. Most már
kiválaszthat egy új programot.
Az ajtó nyitása a program indítása után
Elqször állítsa a gépet szünet üzemmódba a
7 gomb megnyomásával.
Ha a 9 jelzqfény villog, és néhány másodper-
cen belül kialszik, az ajtó kinyitható.
Ha a 9 jelzqfény továbbra is világít, azt jelenti,
hogy a készülék már a felf~tési fázisban van,
vagy a víz szintje túl magas. Semmi esetre se
próbálja meg erqltetni az ajtó kinyitását!
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem le-
hetséges, a programválasztó gombot  ál-
lásba forgatva kapcsolja ki a gépet. Néhány
perc múlva ki lehet nyitni az ajtót.
(Ügyeljen a víz szintjére és h]mérsékleté-
re!).
Az ajtó bezárása után válassza ki újra a prog-
ramot és az opciókat, majd nyomja meg a 7
gombot.
Miután a program véget ért
A mosógép automatikusan leáll. Hangjelzések
hallhatóak, és a villogó  jelzés jelenik meg a
kijelzqn. A 5 gomb jelzqfénye és a 9 jelzqfény
kialszik.
Ha olyan programot vagy opciót állított be,
amely a dobban maradó vízzel fejezqdik be, a
9 jelzqfény tovább világít. Az ajtó zárva ma-
rad, jelezve, hogy a vizet még le kell ereszte-
ni. Ez idq alatt a víz leeresztéséig a dob rend-
szeres idqközönként továbbra is forog.
Az alábbi utasításokat követve eressze le a
vizet:
1. Forgassa a programválasztó gombot 

állásba.
2. Válassza a szivattyúzás vagy a centrifu-

gálás programot.
3. A megfelelq gombok megnyomásával

csökkentse a centrifugálási sebességet,
ha szükséges.

4. Nyomja meg a 5 gombot.
Miután a program véget ért, az ajtó kinyitható.
Forgassa a programválasztó gombot kikap-
csolt  állásba a mosógép kikapcsolásához.
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Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan el-
lenqrizze, hogy a dob üres-e. Ha nem kíván
további mosást végezni, zárja el a vízcsapot.

Hagyja nyitva az ajtót a penész vagy a kelle-
metlen szagok képezqdésének megelqzésé-
hez.

Készenlét: Miután a program befejezqdött,
néhány másodperc elteltével az energiataka-
rékos rendszer bekapcsol. A kijelzq fényereje

lecsökken. Bármely gombot megnyomva a
készülék kilép az energiatakarékos állapotból.

Hasznos javaslatok és tanácsok

Foltok eltávolítása
Elqfordulhat, hogy a makacs foltokat nem le-
het csak vízzel és mosószerrel eltávolítani.
Célszer~ a mosás elqtt külön kezelésnek alá-
vetni qket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha
a folt már megszáradt, áztassa be a ruhát éj-
szakára speciális mosószert tartalmazó vízbe,
majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóben-
zinnel, majd puha ruhára helyezve itassa fel;
ismételje meg többször a m~veletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpen-
tinnel a foltot, majd puha felületre helyezve
ujjbegyével, egy pamutanyag segítségével
itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy
valamilyen hideg rozsdatisztítóval kezelje.
Bánjon óvatosan a régebbi kelet~ rozsdafol-
tokkal, mert azok már megtámadták a cellu-
lózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyu-
kadhat.
Penészfolt: fehérítqszerrel tisztítsa, melyet
alapos öblítés kövessen. Ily módon csak a fe-
hér, illetve a klórra nem érzékeny színes ru-
hanem~k tisztíthatók.
F�: mosószerrel kissé kenje be az anyagot,
majd kezelje hígított hipoklorittal (csak a klór-
ral szemben ellenálló fehér és színes ruhane-
m~k esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a
foltot acetonnal 2), majd puha ruhára helyezve
itassa fel; ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a fol-
tot acetonnal, majd kezelje alkohollal. Az
esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorit-
tal tüntesse el.

Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni,
majd ecet- vagy citromsavval kezelje a foltot,
végül öblítse ki. Az esetlegesen megmaradó
nyomokat hipoklorittal tüntesse el.
Tinta: a tinta összetételétql függqen nedvesí-
tse be elqbb acetonnal 2), majd ecetsavval; a
fehér ruhanem~n esetlegesen visszamaradó
nyomokat hipoklorittal tisztítsa meg, majd jól
öblítse át.
Kátrányfolt: elqbb folttisztítóval, alkohollal
vagy benzinnel kezelje, majd a végén tisztító-
pasztával dörzsölje át.
Mosószerek és adalékanyagok
A mosás minqsége a mosószer kiválasztásá-
tól és helyes adagolásától függ. A helyes ada-
golás a pazarlás elkerülését és a környezet
védelmét jelenti.
Annak ellenére, hogy a mosószerek biodegra-
dábilisak, olyan elemeket is tartalmaznak,
amelyek károsítják a természet kényes ökoló-
giai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtá-
jától (kényes, gyapjú, pamut stb.), színétql, a
mosás hqfokától és a szennyezettség mérté-
kétql.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalom-
ban lévq mosószer felhasználható:
• mosópor valamennyi anyagtípushoz
• mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és

gyapjú mosáshoz
• folyékony mosószerek valamennyi anyag-

fajtához, elsqsorban az alacsony hqfokú
(max. 60°C-os) programokhoz, illetve a
csak gyapjú mosására szolgáló speciális
mosószerek.

2) m~selymet ne tisztítson acetonnal
40

 
www.zanussi.com

pr
ec

iz
.h
u



A mosószert és az esetlegesen alkalmazott
adalékanyagokat a mosásprogram kezdete
elqtt kell a megfelelq rekeszbe önteni.
Ha folyékony mosószert használ, elqmosás
nélküli programot kell választania.
A készülék átforgató rendszere a koncentrált
mosószerek optimális felhasználását teszi le-
hetqvé.
Az adalékanyagok mennyiségének megvá-
lasztásához kövesse a gyártó útmutatásait, és
semmiképpen ne lépje túl a mosószer-ada-
goló rekeszben látott "MAX" jelölést.

Vízkeménységi fok
A víz keménységét az ún. keménységi szint
szerint osztályozzák. Erre vonatkozó informá-
ciót az adott vízm~tql vagy az illetékes önkor-
mányzattól lehet kérni. Ha víz keménységi fo-
ka közepes vagy magas, javasoljuk, hogy tölt-
sön be vízlágyítót, mindig a gyártó utasításait
követve. Amikor a keménységi fok alacsony,
állítsa be újra a mosószer mennyiségét.

Mosási programok

Program
Maximális és minimális h]mérséklet – Cik-
lus leírása – Maximális centrifugálási se-
besség – Maximális ruhatöltet – Anyag faj-
tája

Kiegészít] funkciók Mosószer adagoló

 PAMUT1)

95° –  (Hideg)
Fqmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./
perc
Max. töltet: 8 kg – Féltöltet: 4 kg
Fehér és színes pamut (közepesen szennye-
zett ruhadarabok).

CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
CSÖKKENTÉSE

ÖBLÍTÉS TARTÁS
ECO 2)

SZUPERGYORS3)

EL�MOSÁS
VASALÁSKÖNNYÍTÉS

EXTRA ÖBLÍTÉS

 4)

 M�SZÁL
60° -  (Hideg)
Fqmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./
perc
Max. töltet: 3,5 kg – Féltöltet: 1,5 kg
M�szálas vagy kevertszálas szövetek: alsó-
nem~k, színes ruhadarabok, mérettartó ingek,
blúzok.

CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
CSÖKKENTÉSE

ÖBLÍTÉS TARTÁS
ECO 2)

SZUPERGYORS3)

EL�MOSÁS
VASALÁSKÖNNYÍTÉS

EXTRA ÖBLÍTÉS

 4)

 Speciális programok

 KÍMÉL|
40° -  (Hideg)
Fqmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 700 ford./
perc
Max. töltet: 3 kg – Féltöltet: 1,5 kg
Kényes szövetek: akril, viszkóz, poliészter.

CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
CSÖKKENTÉSE

ÖBLÍTÉS TARTÁS
SZUPERGYORS3)

EL�MOSÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS

 4)
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Program
Maximális és minimális h]mérséklet – Cik-
lus leírása – Maximális centrifugálási se-
besség – Maximális ruhatöltet – Anyag faj-
tája

Kiegészít] funkciók Mosószer adagoló

 KÉZI MOSÁS
30° -  (Hideg)
Fqmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./
perc
Max. töltet: 2 kg
Speciális program „kézi mosás” kezelési cím-
kével ellátott kényes szövetek számára.

CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
CSÖKKENTÉSE

ÖBLÍTÉS TARTÁS

 GYAPJÚ
40°
Fqmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./
perc
Max. töltet: 2 kg
Gépben mosható gyapjúhoz, valamint kézzel
mosható gyapjúhoz és kényes szövetekhez
való mosási program. Megjegyzés: A túl ke-
vés ruha vagy túl nagy tömeg~ darabok kie-
gyensúlyozatlanságot okozhatnak. Ha a ké-
szülék nem hajtja végre az utolsó centrifugá-
lási fázist, tegyen be további darabokat, vagy
rendezze el újra a töltetet kézzel, majd válas-
sza ki a centrifugálási programot.

CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
CSÖKKENTÉSE

ÖBLÍTÉS TARTÁS

 Mix
20°
Fqmosás – öblítések
Maximális centrifugálási sebesség: 900 ford./
perc
Max. töltet: 3 kg
Magas hatékonyságú hideg mosási program
enyhén szennyezett ruhákhoz. Ehhez a prog-
ramhoz olyan mosóport kell használni, amely
hideg vízzel is hatékony.

CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
CSÖKKENTÉSE

ÖBLÍTÉS TARTÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
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Program
Maximális és minimális h]mérséklet – Cik-
lus leírása – Maximális centrifugálási se-
besség – Maximális ruhatöltet – Anyag faj-
tája

Kiegészít] funkciók Mosószer adagoló

 ÁZTATÁS
30°
Elqmosás – áztatás kb. 40 percig – az áztatóvíz a dobban marad
Max. töltet: 8 kg
Speciális program erqsen szennyezett ruhák számára. A készülék 30 °C hqmér-
sékleten áztatást végez. Az idq lejártával a készülék automatikusan leáll, és a víz
a dobban marad.
Új mosási fázis indítása elqtt a
• Csak szivattyúzás program elindításával le kell ereszteni az áztatóvizet: fordít-

sa a programválasztó gombot a szivattyúzás programra (majd nyomja meg a 7
gombot).

• Szivattyúzás és centrifugálás: forgassa a programválasztó gombot a centrifu-
gálás programra, csökkentse a centrifugálási sebességet a megfelelq gombbal,
majd nyomja meg a 7 gombot.

Figyelem! Ez a program nem használható nagyon kényes szövetek, például se-
lyem vagy gyapjú esetén. Az áztatási program mosószerét töltse a megfelelq re-
keszbe. Az áztatás végén (miután kiürítette a vizet) kiválaszthatja a mosási prog-
ramot (elqször fordítsa a programválasztó gombot  állásba, majd a programra,
és nyomja meg a 7 gombot).

 ÖBLÍTÉSEK
Öblítés
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./
perc
Max. töltet: 8 kg
Ezzel a programmal kiöblítheti és kicentrifu-
gálhatja a kézzel mosott pamut ruhanem~ket.
A gép 3 öblítést végez, ezt pedig egy utolsó
hosszú centrifugálás követi. A centrifugálási
sebesség csökkenthetq.

CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
CSÖKKENTÉSE

ÖBLÍTÉS TARTÁS
VASALÁSKÖNNYÍTÉS

EXTRA ÖBLÍTÉS

 SZIVATTYÚZÁS
Víz leeresztése
Max. töltet: 8 kg
Az utolsó öblítqvíz leeresztésére használható
az olyan opcióval rendelkezq programok ese-
tében, melyeknél a víz a dobban marad.
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Program
Maximális és minimális h]mérséklet – Cik-
lus leírása – Maximális centrifugálási se-
besség – Maximális ruhatöltet – Anyag faj-
tája

Kiegészít] funkciók Mosószer adagoló

 CENTRIFUGÁLÁS
Szivattyúzás és hosszú centrifugálás
Maximális centrifugálási sebesség: 1200 ford./
perc
Max. töltet: 8 kg
Külön centrifugálás kézzel mosott ruhanem~k
számára, és olyan opcióval rendelkezq prog-
ramok esetében, melyeknél a víz a dobban
marad. A megfelelq gomb megnyomásával ki-
választhatja a ruhatípusnak megfelelq centri-
fugálási sebességet.

CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
CSÖKKENTÉSE

 

 = KI
Az éppen folyamatban lévq program törléséhez vagy a készülék kikapcsolásához.

1) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára
A 2010/1061 számú rendelkezésnek megfelelqen a „PAMUT  ” ECO kiegészítq funkcióval és a
„PAMUT  ” ECO kiegészítq funkcióval az átlagosan szennyezett pamut ruhanem~ mosásához
használatos, szabványos program. Ezek a leghatékonyabb programok a normál szennyezettség~ pamut
ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást és az energiafogyasztást illeti.

A mosási fázis tényleges vízhqmérséklete eltérhet a megadott program-hqmérséklettql.

2) Az opció 40 °C alatti hqmérsékleten nem aktív.
3) Ha a 3 gomb megnyomásával a Szupergyors beállítást választja, javasoljuk, hogy csökkentse a

maximális töltetet a jelzett értékeknek megfelelqen. Teljes töltettel is moshat, de a tisztítás így nem lesz
tökéletes.

4) Ha folyékony mosószert használ, EL�MOSÁS nélküli programot kell választania.

Ápolás és tisztítás

Vigyázat LE KELL VÁLASZTANIA a
készüléket az elektromos hálózatról,

mielqtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási
munkát végezne.

Vízk]tlenítés
A használt víz rendszerint tartalmaz vízkövet.
Jó elképzelés az, ha idqközönként vízlágyító-
szert használ a mosógépben. Alkalmazza ezt
bármilyen ruhanem~ mosása nélkül, és a víz-
lágyító gyártójának útmutatásai szerint. Ez se-
gíteni fog a vízkqlerakódások kialakulásának
megelqzésében.

Küls] tisztítás
A készülék külsq felületét csak vízzel és szap-
pannal tisztítsa meg, majd törölje alaposan
szárazra.
A mosószer-adagoló fiók tisztítása
A mosópor és az adalékanyagok tartóreke-
szeit rendszeresen tisztítani kell.
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A reteszt lefele
nyomva és a fiókot
kifelé húzva vegye ki
a mosószertartót.
Mossa le folyóvíz
alatt, hogy eltávolítsa
az esetleges mosó-
por-lerakódásokat.

A tisztítás megkön-
nyítése érdekében
az adalékszereknek
fenntartott rekesz fel-
sq része kivehetq.

A fiók helyének tisztítása

Amikor a fiók nincs a
helyén, egy kis kefe
segítségével tisztítsa
meg a helyét, gon-
doskodva arról, hogy
a nyílás felsq és alsó
részérql is eltávolít-
son minden mosó-
pormaradványt.

Helyezze vissza a fiókot, és futtasson le egy
öblítési programot behelyezett ruhanem~
nélkül.

A szivattyú tisztítása
A szivattyút rendszeresen ellenqrizni kell, kü-
lönösen, ha:
• a készülék nem üríti ki a vizet, és/vagy nem

centrifugál;
• a készülékbql furcsa zaj hallható a víz üríté-

se közben, mely a kivezetq szivattyút elzá-
ró tárgyak jelenlétének tudható be, mint biz-
tosítót~k, érmék stb;

• probléma merül fel a vízleeresztésnél (to-
vábbi részletekért lásd a „Mit tegyek, ha...”
c. fejezetet).

Vigyázat A szivattyúajtó kinyitása elqtt
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a

tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból.

A következqk szerint járjon el:
• Húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóalj-

zatból.
• Szükség esetén várja meg, amíg a víz le-

h~l.

Nyissa ki a szivattyú-
nál lévq ajtót.
Helyezzen egy
edényt a szivattyú
alá, amelybe a gép-
bql távozó víz foly-
hat.

Húzza ki a vészlee-
resztq csövet, tegye
az edénybe, és ve-
gye le róla a dugót.

Amikor már nem folyik belqle víz, csavarja
le a szivattyú fedelét az óramutató járásával
ellentétes irányba forgatva, és vegye ki a
sz~rqt. Szükség esetén használjon egy fo-
gót. Tartson kéznél egy rongyot, amivel fel-
itathatja a vizet, amely a fedél eltávolítása-
kor távozhat a gépbql.
Tisztítsa meg a sz~rqt folyó víz alatt, hogy
eltávolítson belqle minden szöszt.

Távolítsa el a szivat-
tyúházból és a sziv-
attyú lapátkerekérql
az idegen tárgyakat
és szöszöket.
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Figyelmesen ellenqrizze, hogy a szivattyú
lapátkereke forog-e (szaggatottan forog). Ha
nem forog, lépjen kapcsolatba a márkaszer-
vizzel.
Tegye vissza a dugót a szivattyú vészlee-
resztq csövére, majd helyezze vissza a he-
lyére a csövet.

Helyezze vissza a
sz~rqt a szivattyúba
a speciális vezetqsí-
nekbe. Jól csavarja
vissza a szivattyú
fedelét az óramutató
járásával megegye-
zq irányba forgatva.

Csukja be a szivat-
tyú ajtaját.

Figyelem M~ködés közben, illetve a
kiválasztott programtól függqen forró víz

lehet a szivattyúban.
Soha ne távolítsa el a szivattyú fedelét a
mosási ciklus közben: mindig várja meg, amíg
a készülék befejezi a mosási ciklust, és
leereszti a vizet. Amikor visszahelyezi a
szivattyú fedelét, gyqzqdjön meg arról, hogy
megfelelqen rászorította, nem szivárog, és
kisgyermekek nem tudják eltávolítani.

A vízbevezet] sz�r]k tisztítása

Fontos Ha a készülék nem szív vizet, sokáig
tart, mire megtelik vízzel, az indítógomb
sárgán villog, vagy a kijelzq (ha van) erre

vonatkozó hibaüzenetet jelenít meg (további
információkért lásd a „Mit tegyek, ha...” cím~
fejezetet), ellenqrizze a vízbevezetq sz~röket
dugulás szempontjából.

A vízbevezetq sz~rqk tisztítása:

• Zárja el a vízcsa-
pot.

• Csavarja le a csö-
vet a csapról.

• A csqben lévq
sz~rqt tisztítsa
meg egy kemény
sörtéj~ kefével.

• Csavarja vissza a csövet a csapra. Ügyel-
jen arra, hogy csq szorosan csatlakozzon.

• Csavarja le a tömlqt a készülékrql. Tart-
son a közelben egy törlqrongyot, mert
némi víz távozhat.

• Tisztítsa meg a szelepben lévq sz~rqt ke-
mény sörtéj~ kefével vagy egy ronggyal.

35° 45°

• Csavarja vissza a tömlqt a gépre, és
ügyeljen arra, hogy a csatlakozás szoros
legyen.

• Nyissa ki a vízcsapot.

Fagy elleni óvintézkedések
Ha a mosógépet 0°C alatti hqmérsékleten
hagyják, bizonyos óvintézkedéseket meg kell
tenni.
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• Zárja el a vízcsapot.
• Csavarja le a befolyócsövet.
• Helyezze a szivattyú kivezetq csövének a

végét és a befolyócsq végét a padlózatra
elhelyezett edénybe, és vezesse ki a vizet.

• Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyez-
ze vissza a helyére a szivattyú kivezetq
csövét, ügyelve arra, hogy lezárja az erre
szolgáló dugóval.

• Amikor újra használni kívánja a gépet, gyq-
zqdjön meg arról, hogy a környezeti hqmér-
séklet meghaladja a 0 °C-ot.

Víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti ki a vizet, a következqket
kell tenni:
• Húzza ki a dugót a konnektorból.
• Zárja el a vízcsapot.
• Szükség esetén várja meg, amíg a mosóvíz

kih~l.
• Nyissa ki a szivattyúnál lévq ajtót.
• Tegyen egy edényt a padlózatra, és helyez-

ze bele a kivezetq csq végét. Vegye le róla

a dugót. A víz a gravitáció miatt belefolyik
az edénybe. Amikor az edény megtelik, te-
gye vissza a sapkát a csqre. Ürítse ki az
edényt. Addig ismételje ezt az eljárást,
amíg még folyik víz a gépbql.

• Ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa
meg a szivattyút.

• Tegye vissza a dugót, és akassza vissza a
kivezetq csövet;

• Csavarja vissza a szivattyúfedelet, és csuk-
ja be az ajtót.

Fontos Minden egyes alkalommal, amikor a
vizet a kivezetq csövön keresztül kiüríti, ezt
követqen kb. 2 liter vizet a mosószertartó
fqmosás szerinti rekeszébe kell önteni, majd
le kell futtatni a vízleeresztq programot. Ez
m~ködésbe hozza az ECO szelepegységet,
amellyel elkerülheti, hogy a mosószer egy
része a következq mosáskor felhasználatlanul
maradjon a gépben.

Mit tegyek, ha...

Bizonyos problémák az egyszer~ karbantar-
tás hiánya vagy elqvigyázatlanságok miatt kö-
vetkeznek be, ezek szerelq kihívása nélkül is
könnyen orvosolhatók. Mielqtt a márkaszer-
vizhez fordulna, végezze el az alábbi ellenqr-
zéseket:
Elqfordulhat, hogy a gép m~ködése közben a
5 gomb piros jelzqfénye villogni kezd, a kö-
vetkezq riasztási kódok egyike megjelenik a
kijelzqn, és 20 másodpercenként hangjelzés
hallható, jelezve, hogy a gép nem m~ködik:

•  : probléma a vízellátásnál.
•  : probléma a víz elvezetésénél.
•  : nyitott ajtó.
A probléma megszüntetését követqen nyomja
meg a 5 gombot a program újraindításához.
Ha a probléma az összes ellenqrzés után is
fennáll, forduljon a márkaszervizhez.
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Jelenség Lehetséges ok / megoldás

A gép nem indul:

Az ajtó nincs becsukva. 
• Csukja be jól az ajtót.
A hálózati kábel csatlakozódugasza nincs megfelelqen csatlakoztatva
a hálózati aljzatba.
• Dugja a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatba.
Nincs feszültség a hálózati aljzatban.
• Ellenqrizze lakásában az elektromos hálózatot.
A fqbiztosíték kiégett.
• Cserélje ki a biztosítékot, vagy kapcsolja fel a megszakítót.
A programválasztó gomb nincs megfelelqen beállítva, és nem nyomta
meg a 5 gombot.
• Forgassa el a programválasztó gombot, és nyomja meg ismét a 5

gombot.
Késleltetett indítás van beállítva.
• Ha a ruhát azonnal ki szeretné mosni, törölje a késleltetett indítást.
A Gyermekbiztonsági zár be van kapcsolva.
• Kapcsolja ki a Gyermekbiztonsági zárat.

A gép nem tölt be vizet:

A vízcsap zárva van. 
• Nyissa ki a vízcsapot.
A befolyócsq összenyomódott vagy megtört. 
• Ellenqrizze a befolyócsq csatlakozását.
Eltömqdött a befolyócsqben lévq sz~rq vagy a bemenq szelep sz~rq-
je. 
• Tisztítsa meg a vízbevezetq sz~rqket. (A további részleteket lásd „A

vízbevezetq sz~rqk tisztítása” címszó alatt).
Az ajtó nincs jól becsukva. 
• Csukja be jól az ajtót.

A gép nem ereszti le a vizet,
és/vagy nem centrifugál:

Összenyomódott vagy megtört a kifolyócsq. 
• Ellenqrizze a kifolyócsq csatlakozását.
A lefolyósz~rq eldugult. 
• Tisztítsa meg a lefolyósz~rqt.
Olyan opciót vagy programot választott, melynek végén a víz a dob-
ban marad, vagy amely az összes centrifugálási fázist mellqzi.
• Válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás programot.
A ruhanem~ eloszlása a dobban nem egyenletes.
• Rendezze át a ruhanem~t.
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Jelenség Lehetséges ok / megoldás

Víz van a padlón:

Túl sok mosószert vagy nem megfelelq mosószert (túl sok hab kelet-
kezik) használt a mosáshoz.
• Csökkentse a mosószer mennyiségét, vagy használjon másik mo-

sószert.
Ellenqrizze, hogy a befolyócsq valamelyik illesztésnél nem szivárog-e.
Ezt nem mindig lehet könnyen meglátni, mivel a víz a csövön folyik le;
ellenqrizze, hogy nedves-e.
• Ellenqrizze a befolyócsq csatlakozását.
A befolyócsq vagy a kifolyócsq megsérült.
• Cserélje ki egy újjal.
A vészleeresztq csqre nem tették vissza a dugót, vagy a sz~rqt nem
megfelelqen csavarták be a tisztítás után.
• Tegye vissza a kupakot a vészleeresztq csqre, vagy csavarja be

teljesen a sz~rqt.

A mosás eredménye nem ki-
elégít]:

Túl kevés vagy nem megfelelq mosószert használt.
• Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másik mosó-

szert.
Mosás elqtt nem kezelte a makacs foltokat.
• A makacs foltok kezelésére használjon a kereskedelemben kapható

termékeket.
Nem a megfelelq hqmérsékletet választotta ki.
• Ellenqrizze, hogy a megfelelq hqmérsékletet választotta-e.
Túl sok ruhát tett a készülékbe.
• Csökkentse a töltet mennyiségét.

Nem nyílik ki az ajtó:

A program még mindig fut.
• Várja meg a mosási ciklus végét.
Az ajtózár még nem oldott ki.
• Várjon, amíg a 9 jelzqfény kialszik.
Víz van a dobban.
• A víz kiürítéséhez válassza a szivattyúzás vagy a centrifugálás

programot.

A gép vibrál vagy zajos:

Nem távolította el a szállításhoz használt csavarokat és a csomago-
lást.
• Ellenqrizze, hogy a készülék üzembe helyezése megfelelq-e.
Nem állította be megfelelqen a lábakat
• Ellenqrizze, hogy a készülék vízszintben áll-e.
A ruhanem~ eloszlása a dobban nem egyenletes.
• Rendezze át a ruhanem~t.
Lehet, hogy túl kevés ruhanem~ van a dobban.
• Helyezzen be több ruhát.
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Jelenség Lehetséges ok / megoldás

Kés]n indul a centrifugálás, il-
letve a készülék egyáltalán
nem centrifugál:

Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította a centrifugá-
lást, mert a ruhanem~ eloszlása a dobban nem volt egyenletes. A ru-
hanem~ egyenletes elosztása a dob ellenkezq irányba való forgatásá-
val történik. Az egyensúly helyreállításához és a megfelelq centrifugá-
lás beindításához lehet, hogy ezt többször meg kell ismételni. Ha a ru-
hanem~ eloszlása 10 perc elteltével sem megfelelq a dobban, a gép
nem végzi el a centrifugálást. Ebben az esetben rendezze át kézzel a
ruhanem~t, és válassza ki a centrifugálás programot.
• Rendezze át a ruhanem~t.
A töltet túl kicsi.
• Tegyen be további darabokat, rendezze át kézzel a töltetet, majd

válassza ki a centrifugálás programot.

A gép szokatlan zajt bocsát ki:

A készülékbe szerelt motor a hagyományos motortípusokhoz képest
szokatlan zajt ad ki. Az új típusú motor lágyabb indítást biztosít, a ru-
hanem~t pedig egyenletesebben osztja el centrifugálás közben a dob-
ban, ugyanakkor a készülék számára fokozott stabilitást nyújt.

Nem látható víz a dobban:
A modern technológián alapuló mosógépek rendkívül hatékonyan
üzemelnek, nagyon kevés vizet használnak fel, ami a teljesítményüket
nem befolyásolja.

Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároz-
nia a problémát, forduljon szakszervizhez. A
telefonálás elqtt jegyezze fel a gép típusát,
gyári számát és a vásárlás idqpontját, mert
ezeket a szakszerviz kérni fogja Öntql.
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M�szaki adatok

Méretek Szélesség
Magasság
Mélység
Mélység (Általános méretek)

60 cm
85 cm
60 cm
63 cm

Elektromos csatlakoztatás
Feszültség – Összteljesítmény –
Biztosíték

Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó információk a készülék aj-
tajának belsq szélén lévq adattáblán találhatók.

Hálózati víznyomás Minimum
Maximum

0,05 MPa
0,8 MPa

Maximális töltet Pamut 8 kg1)

Centrifugálási sebesség Maximum 1200 ford./perc

1) Maximális töltet az EN60456 elqírásnak megfelelqen.

50
 

www.zanussi.com

pr
ec

iz
.h
u



Fogyasztási értékek
A címkén szereplq adatok tájékoztató jelleg~ek. Az értékek különbözq okok miatt változ-
hatnak, pl. a ruhanem~ jellege és mennyisége, a víz és a környezeti hqmérséklet függvé-

nyében.

Programok Töltet
(kg)

Energiafo-
gyasztás (kWh)

Vízfogyasztás
(liter)

Program hoz-
závet]leges
id]tartama

(perc)

Fennmaradó
nedvesség

(%)1)

Pamut 60 °C 8 1.4 63 160 53

Pamut 40 °C 8 0.6 63 130 53

M~szál 40 °C 3,5 0.6 54 80 35

Kímélq 40 °C 3 0.6 63 65 35

Gyapjú/Kézi mo-
sás 30 °C 2 0.25 55 60 30

Szabványos pamut program  

Szabványos pa-
mut 60 °C 8 1.17 55 205 53

Szabványos pa-
mut 60 °C 4 0.77 50 159 53

Szabványos pa-
mut 40 °C 4 0.7 50 161 53

1) a centrifugálási fázis végén.

Kikapcsolt állapotban (W) Bekapcsolva hagyva (W)
0.10 0.98

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

Üzembe helyezés

A csomagolás eltávolítása
A készülék használata elqtt távolítsa el a szál-
lításhoz használt csavarokat és a csomago-
lóanyagot.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt
tartozékot qrizzen meg, mert a késqbbi szállí-
tásoknál szükség lehet azokra.
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Miután eltávolított
minden csomago-
lást, óvatosan fek-
tesse a gépet a hát-
lapjára, és távolítsa
el a mosógép alján
található polisztirol
blokkot.

Vegye ki a hálózati
tápkábelt és a kifo-
lyócsövet a készülék
hátlapján lévq csq-
tartókból.

Csavarozza ki a há-
rom csavart.

Csúsztassa ki az ott
található m~anyag
távtartókat.

Nyissa ki a kerek aj-
tót, távolítsa el a po-
lisztirol tömböt,
amely az ajtó tömíté-
sére van illesztve, to-
vábbá vegyen ki
minden egyéb tár-
gyat a dobból.

Dugaszolja be a ki-
sebb felsq lyukat és
a két nagyot a meg-
felelq m~anyag du-
gaszokkal, amelyek
a kezelési kéziköny-
vet tartalmazó zacs-
kóban vannak.

Elhelyezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófelüle-
ten kell elhelyezni. Gyqzqdjön meg arról, hogy
a gép körül a levegq áramlását ne akadályoz-

za szqnyeg, padlószqnyeg stb. A gépnek nem
szabad a konyha falához vagy bútoraihoz ér-
ni. Vízszintezze be a mosógépet a lábak eme-
lésével vagy lesüllyesztésével. Lehetséges,
hogy nehéz a lábak beállítása, mivel önzáró
anyát tartalmaznak, de a gépnek vízszintesen
és stabilan KELL állnia.
Bármilyen szükséges módosítás csqkulccsal
elvégezhetq.
A pontos vízszintbe állítás megelqzi a vibráci-
ót, a zajt és a készülék elmozdulását az üze-
melés alatt. Ne helyezzen a gép alá kartont,
fát vagy hasonló anyagot a padlózat esetle-
ges szinteltérésének a kiegyenlítésére.

Ha szükséges, hasz-
náljon vízszintezqt a
beállítás ellenqrzé-
séhez.

Gumitalpkészlet (4055126249)
Beszerezhetq a hivatalos márkakereskedqnél.
A gumitalpak használata kimondottan ajánlott
mozgó, csúszós illetve fa talapzaton.
Szerelje fel a gumitalpakat, hogy megelqzze a
rezgést, zajt és a készülék m~ködés közbeni
elmozdulását.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
Vízellátás

Vigyázat A készüléket a hidegvíz-
vezetékhez kell csatlakoztatni

Figyelem Ha új vagy hosszabb ideig
nem használt csqvezetékre kell

csatlakoznia a készüléket, ajánlatos egy
bizonyos mennyiség~ vizet átereszteni rajta,
mielqtt a befolyócsövet rákötné. Ily módon az
esetleges lerakódások eltávolíthatók.

Figyelem Ne használja a korábbi
készülékrql származó befolyócsövet a

vízvezetékhez való csatlakozásra.

52
 

www.zanussi.com

pr
ec

iz
.h
u



Csatlakoztassa a be-
folyócsövet egy 3/4"-
os csavarmenetes
csaphoz. Mindig a
készülékhez mellék-
elt csövet használja.

35° 45°

A befolyócsq másik vége, amely a készülék-
hez csatlakozik, elforgatható a képen látha-
tó módon.
Ne helyezze el a befolyócsövet lefelé. A
vízcsap helyzetétql függqen a csövet balra
vagy jobbra szögben vezesse el. A szorító-
gy~r~ meglazításával állítsa be helyesen a
csövet. Miután beállította a befolyócsövet,
ügyeljen arra, hogy megszorítsa ismét a
szorítógy~r~t a szivárgások megelqzése ér-
dekében.

Figyelem A befolyócsövet nem szabad
meghosszabbítani. Ha a csq túl rövid

lenne, és nem óhajtja a csapot áthelyezni,
egy másik, erre a célra szolgáló hosszabb,
komplett csövet kell venni.

Vízkivezetés
A kifolyócsövet három különbözq módon lehet
elhelyezni:

Egy mosdókagyló
szélére er]sítve a
m�anyag cs]veze-
t] segítségével.

Ez esetben fontos, hogy a csq könyökrésze
vízleeresztés közben ne csússzon le a pe-
remrql. Ennek érdekében a csaphoz vagy a
falhoz rögzítheti azt (például zsinórral).

A mosdókagyló kivezetésének egyik leá-
gazásához csatlakoztatva. Ennek a leága-
zásnak a szagelzáró fölött kell elhelyezked-
nie oly módon, hogy a csq könyökrésze leg-
alább 60 cm-re legyen a talajtól.
Közvetlenül lefolyócs]be, amely legalább
60 cm és legfeljebb 90 cm magasan helyez-
kedik el. A kifolyócsq vége legyen mindig jól
szell]zött, azaz a lefolyócsq belsq átmérqje
legyen nagyobb a kifolyócsq külsq átmérqjé-
nél. A kifolyócsövet nem szabad megtörni.

Környezetvédelmi tudnivalók

A következq jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra:  . Újrahasznosításhoz
tegye a megfelelq 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
felelqs hivatallal.
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Csomagolóanyagok

A  jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosít-
hatóak.
>PE<=polietilén
>PS<=polisztirén
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra ke-
rüljenek, a megfelelq helyre (vagy tartályokba)
kell qket elhelyezni.
Környezetvédelmi tanácsok
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiá-
val, és hozzá szeretne járulni a környezet vé-

delméhez, az alábbi ötleteket ajánljuk a figyel-
mébe:
• A normál szennyezettség~ ruhanem~t elq-

mosás nélkül is kimoshatja, mert így mosó-
szert, vizet és idqt takarít meg (és egyben
védi a környezetet!).

• A gép gazdaságosabban üzemel, ha telje-
sen meg van töltve.

• Megfelelq elqkezeléssel a foltok és bizo-
nyos szennyezések eltávolíthatóak, majd a
ruha alacsonyabb hqmérsékleten mosható.

• A mosószert a víz keménységi foka, a
szennyezettség mértéke és a mosni kívánt
ruhanem~ mennyisége szerint adagolja.
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