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Даний пристрій відповідно до Європейської директиви 2012/19/UE і Закону Респу-
бліки Польща „Про використане електричне та електронне устаткування” маркова-
но символом закресленого  контейнера для відходів.
Це маркування означає, що даний пристрій після завершення експлуатації  не мож-
на викидати разом з іншими побутовими відходами. 
Користувач зобов'язаний здати його у відповідний пункт збору відходів електрично-
го та електронного обладнання. Пункти збору, у т.ч. місцеві та районні пункти, утво-
рюють відповідну систему, що дозволяє здати цей пристрій. Відповідне поводження 

з використаним електричним та електронним обладнанням дозволяє уникнути шкідливих для 
здоров'я людини і навколишнього середовища наслідків, які можуть бути спричинені наявністю 
небезпечних компонентів та неправильним зберіганням і переробкою такого обладнання. 
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ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Шановні Клієнти,

Від сьогодні прання стає легшим, ніж будь-коли. Прально-сушильна машина «Hansa» 
поєднує легкість у користуванні та досконалу ефективність. Після прочитання цієї ін-
струкції, обслуговування прально-сушильної машини не буде проблемою.
Прально-сушильна машина, відвантажена з заводу, перед запакуванням пройшла де-
тальну контрольну перевірку щодо безпеки та функціональності. Саме тому всередині 
машини можуть бути залишки води або волога.
Будь ласка, уважно ознайомтеся з даною інструкцією з експлуатації перед ввімкненням 
пристрою.
Дотримання вказівок, що містяться у ній, дозволить уникнути неправильної експлуатації.
Інструкцію необхідно зберігати у легкодоступному місці.
Необхідно чітко дотримуватись положень інструкції з експлуатації, щоб уникнути не-
щасних випадків.

Увага!
Прально-сушильна машина призначена виключно для побутового використання 
та прання текстильних виробів та одягу, придатних для машинного прання в 
розчині прального засобу.

Перед підключенням прально-сушильної машини до мережі живлення необхідно її 
розпакувати та відрегулювати по горизонталі.
Виробник залишає за собою право вносити у пристрій зміни, які однак не впливатимуть 
на його роботу.

Використання
lПерш ніж розпочати користування прально-сушильною машиною, ознайомтеся з 
даною інструкцією.
lЗабороняється використовувати прально-сушильну машину на відкритому повітрі або 
в приміщеннях, де температура може опуститись нижче 0°C. 
lНе дозволяйте користуватися прально-сушильною машиною дітям та особам, які не 
ознайомилися з інструкцією по експлуатації.

Увага! Температура нижче 0°C може призвести до пошкодження прально-сушильної 
машини! 
У разі зберігання і транспортування машини при температурі нижче 0°C необхідно, 
щоб перед експлуатацією машина адаптувалася в температурі приміщення протягом 
8-ми годин. 

Декларація виробника

Цим виробник заявляє, що виріб задовольняє основні вимоги перелічених нижче єв-
ропейських директив:

l	 директива щодо низьковольтного обладнання 2014/35/ЄС, 
l	 директива щодо електромагнітної сумісності 2014/30/ЄС, 

тому виріб маркується знаком відповідності   і отримав декларацію відповідності, 
яку можна пред’являти органам, які контролюють ринок.
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ВКАЗІВКИ ВІДНОСНО БЕЗПЕКИ 
lЗасоби для  прання
Використовуйте тільки пральні засоби, призначені спе-
ціально для автоматичних пральних машин - особливо 
на програмі БАВОВНА.
Не дозволяється використовувати для прання жодних 
засобів, що містять розчинники, оскільки ці засоби мо-
жуть пошкодити окремі деталі машини і, крім того, можуть 
утворитися отруйні випаровування. Існує також небезпека 
займання і вибуху.
lЗавантаження прання
Не допускайте попадання всередину машини сторонніх 
предметів.  Необхідно обов’язково спорожнити кишені, 
застебнути блискавки і ґудзики. Дрібні речі помістити в 
мішок для прання або в наволочку, в іншому випадку вони 
можуть знищитись або пошкодити барабан і внутрішній 
бак.  У барабан можна завантажувати тільки таку кількість 
речей, яку передбачив виробник.
lПанель керування
   
Захистіть панель керування від заливання водою.

Не кладіть випрані речі на машину!
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ВКАЗІВКИ ВІДНОСНО БЕЗПЕКИ 
lТранспорт
Перед початком робіт, пов’язаних з транспортуванням, 
від’єднайте пристрій машину від електромережі. Для 
транспортування необхідно прально-сушильну машину 
заблокувати (встановити транспортний захист). Див. роз-
діл ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНО-СУШИЛЬНОЇ МАШИ-
НИ. Транспортувати прально-сушильну машину тільки у 
вертикальному положенні.
lЗаводський щиток
Заводський щиток з основними характеристиками при-
строю кріпиться на задній стінці її корпусу, у верхній 
частині.
lОпіки
Вікно та дверцята машини сильно нагріваються під час 
прання. Не дозволяйте дітям перебувати поблизу ма-
шини.
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ВКАЗІВКИ ВІДНОСНО БЕЗПЕКИ 
lСушіння
Не сушити не випраний одяг.
lНе сушити одягу після хімічного прання або одягу,  пля-
ми з якого видалено за допомогою хімічних засобів.
lНе сушити одяг, забруднений такими речовинами, як 
олія, сира нафта, ацетон, спирт, бензин, гас, плямови-
відник, скипидар, віск.
lПеред завантаженням одягу в прально-сушильну ма-
шину потрібно видалити такі забруднення в гарячій воді, 
використовуючи велику кількість миючого засобу.
lНе сушити виробів з поролону, латексу, водостійких 
тканин, дощових плащів, гумових килимків, виробів го-
тової форми, одягу або подушок з наповненням з поро-
лону, тому що вони можуть розплавитися і пошкодити 
інші вироби, що перуться, або навіть пристрій. Перед 
підключенням пристрою уважно прочитайте цю інструк-
цію. Ремонти пошкоджень, викликаних неправильним 
під’єднанням або використанням обладнання, не по-
криваються гарантією.
УВАГА: Останньою частиною циклу сушіння є фаза охо-
лодження. У зв’язку з цим, не вимикайте прально-су-
шильну машину до закінчення циклу. В іншому випадку, 
потрібно швидко вийняти і повісити одяг, щоб охолоди-
ти його.
Утилізація
Перед утилізацією пральну машину слід для безпеки 
привести в повну непридатність.
Попередньо слід вийняти штекер з гнізда електромережі, 
а потім відрізати кабель живлення.
Далі слід діяти відповідно до місцевих положень по ути-
лізації відходів і сміття.
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ВКАЗІВКИ ВІДНОСНО БЕЗПЕКИ 
Перевірка стійкості
Після установки та вирівнювання прально-сушильної 
машини необхідно обов’язково перевірити рівність її 
положення і стійкість на всіх чотирьох ніжках.
Для цього потрібно натиснути на кожен кут машини і пе-
реконатися, що вона ні на одному з кутів не гойдається. 
Правильна горизонтальна установка машини є умовою 
її безпечної, тривалої та безаварійної роботи.

Увага!  Перед першим включенням необхідно почекати 
3 год., вирівняти по горизонталі та розблокувати машину.

Увага!  Неправильне встановлення по горизонталі, а осо-
бливо відсутність стійкості машини може стати причиною 
зміщення її під час експлуатації.

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 
років, а також особи з обмеженими фізичними та ро-
зумовими здібностями, як і люди, які не мають досвіду 
та знань в області поводження з пристроєм, за умови, 
що користування відбуватиметься під наглядом, було 
проведено інструктаж щодо безпечного використання 
пристрою, і якщо їм відомі пов’язані з цим ризики. Не 
дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Діти без нагляду 
не повинні проводити чистку та технічне обслуговування 
пристрою.

Діти до 3 років повинні залишитися осторонь, якщо вони
не знаходяться під постійним наглядом.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНО-СУШИЛЬНОЇ МАШИНИ
I. Усунення транспортного забезпечення (забезпечення необхідно зберігати до 
повного використання пральної машини, наприклад, на випадок переїзду).

l	Відкрутити ключем 4 транспортних болти 
l	Вийняти гумово-пластикові транспортні розпірки разом з прокладками і болтами. 
l	Закрити отвори заглушками, які знаходяться у мішечку з фурнітурою.

Перед початком експлуатації видалити всі транспортні забезпечення.

l	Не ставити прально-сушильну машину на килимові покриття!
l	Поверхня підлоги не може бути увігнута або мати нахил!
l	Необхідно звернути увагу на рівність поверхні підлоги, щоб прально-су-
шильна машина всією своєю вагою твердо спиралася на ніжки 
(а не на корпус)!

II. Установка і встановлення по горизонталі прально-сушильної машини

Після установки пристрою необхідно переві-
рити стійкість, натискаючи на кожен кут ма-
шини, і переконатися, що вона ні на одному з 
кутів не гойдається!

l	    Прально-сушильну машину встановити на твердій і рівній поверх-
ні. l	    Послабити пластикову гайку (2)

l	    Заблокувати підкладками (2)
l	    Відрегулювати рівень за допомогою ніжок та гайок (1)
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Зливний шланг знаходиться позаду 
пристрою. Закріпити зливний шланг 
таким чином, щоб він не переміщу-
вався під час роботи прально-су-
шильної машини (застосувати для 
цього коліно, як показано нижче). Не 
опускати кінець зливного шланга за-
надто глибоко у водостік!

III. Підключення до системи водопостачання

IV. Злив води

Шланг подачі води з прокладками знаходиться в барабані прально-сушильної машини.

lПідключення прально-сушильної машини до електромережі (мережева ро-
зетка) повинно знаходитись у доступному і зручному для користувача місці!
lПрально-сушильна машина повинна під'єднуватися до електромережі тіль-
ки за допомогою правильно встановленої розетки із заземленням!
lЗабороняється використовувати для під'єднання подовжувач!
lУ випадку пошкодження кабелю живлення звернутися в авторизований 
сервіс.
lУ лінії електроживлення, до якої під'єднуватиметься прально-сушильна 
машина, повинен бути встановлений запобіжник 10 А.
     

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНО-СУШИЛЬНОЇ МАШИНИ

Тиск води мін. 0,01 МПа (0,1 бар), макс.1 МПа (10 бар).
Прально-сушильну машину слід під'єднувати до холодної води. 
l	після під'єднання переконатися, що шланг не перекручений і не перетис-
нений,
l	після під'єднання шлангу і крану перевірити їх на герметичність,
l	регулярно перевіряти стан шлангу.

Використовувати тільки 
нові, цілісні шланги, що 
входять в комплект при-
строю.
Забороняється вико-
ристовувати вживані 
шланги.

V. Підключення до електромережі

max 100 cm
min 60 cm
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ОПИС ПРАЛЬНО-СУШИЛЬНОЇ МАШИНИ

При виборі програми прання необхідно звертати увагу 
на символи на етикетках одягу.

I. Прання

II. Хімічна чистка

III. Барабанна сушарка

кип'ятіння темп. 
900 

нормальне темп. 
600 C

нормальне темп. 
400 C

НЕ прати!

делікатне  ручне

всі розчинники всі, окрім TRI тільки бензинНЕ застосовувати 
хімічну чистку! 

нормальна низька висока НЕ сушити!

IV. Прасування
1100C 1500C 2000C НЕ прасу-

вати!

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ НА ЕТИКЕТКАХ ОДЯГУ

90

Відсік для засобів 
прання

Барабан прально-су-
шильної машини

Кришка насосного 
фільтру

Ручка 
вікна

Панель управ-
ління

■ ■

■ ■

■
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ОПИС ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТА ДИСПЛЕЯ 

1. Ручка вибору програми
2. Дисплей
3. Кнопка вибору температури 
4. Кнопка вибору швидкості віджиму
5. Кнопка вибору рівня сушіння
6. Кнопка додаткової функції Затримка Старту
7. Кнопка Старт/Пауза
5+6. Батьківське блокування Child Lock

43 5 6 7
5 6+

■ ■ ■ ■ ■■

1 2

■ ■



12

ОПИС ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТА ДИСПЛЕЯ 

1.   Ручка вибору програми
Користувач може вибрати відповідну програму прання, сушіння або прання з су-
шінням, в залежності від ступеню забруднення, виду та кількості завантаження в 
барабан, яка забезпечить більш ефективне та результативне прання. Після запуску 

програми зміна позиції ручки вибору програми (за винятком  ) не вплине на змі-
ну параметрів попередньо заданої програми.

2.   Дисплей
lНа дисплеї відображається: час, температура, швидкість віджиму, затримка стар-
ту 1-23 години. Крім того, відображаються індикатори додаткових функцій 
(затримка старту і рівні сушіння                    або індикатор таймера сушіння ), і 
кнопка Старт/Пауза. Після завершення програми блимає напис End.

lПід час дії програми відображається час, що залишився до завершення програми
 Час, що відображається на таймері, є виключно прогнозованим і може різнитись від 
фактичного часу прання, в залежності від температури, тиску води, завантаження 
прання в барабан, кількості порошку і т.п. Час автоматично оновлюється під час 
прання, допускається його тимчасова затримка та стрибки.

l	Child Lock 
Коли активний Child Lock, спроба перемикання програми або зміни налаштувань 
призводить до появи миготливого напису CL на дисплеї.

3.   Кнопка вибору температури
Ця кнопка дозволяє встановити температуру прання. Натискання кнопки призво-
дить до відображення доступних для даної програми  налаштувань температури 
води або опції прання у холодній воді (без підігріву). Залежно від програми, на дис-
плеї відображаються наступні температури - - ° C (холодна вода) -  30°C - 40°C - 
50°C - 60°C -70°C - 80°C - 90°C. Для програми Еко можна вибрати тільки:  
 - - (холодна вода) або 20°C.

4.   Кнопка вибору швидкості віджиму
Ця кнопка використовується для установки швидкості віджиму під час зливу води з 
пральної машини. Щоб змінити налаштування, потрібно натиснути кнопку. Залежно 
від обраної програми, на дисплеї відображається -(вимкнення віджиму) - 400 - 600 
- 800 - 1000 - 1200.
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ОПИС ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ ТА ДИСПЛЕЯ 

5.   Кнопка вибору рівня сушіння

I.   Вибір шляхом налаштування рівня сушіння:
     Можна обрати 1 з 3 рівнів сушіння:
    a) рівень 1: „для прасування” -    рекомендований для речей, призначених для 

прасування після сушіння.

   b) рівень 2: „на вішак” -  рекомендований для речей, які потрібно повісити на 
вішак  після сушіння.

   c) рівень 3: „у шафу”-  рекомендований для речей, призначених для складання у 
шафу одразу після сушіння

II. Вибір шляхом налаштування часу сушіння:
   Можна вибрати 30, 60 і 120 хвилин в залежності від типу, кількості 
   завантажуваного одягу та уподобань користувача.

6.   Кнопка додаткової функції Затримка старту
Ця кнопка використовується для установки затримки старту програми. Доступне 
налаштування в діапазоні 1-23 годин. Натисніть кнопку, щоб встановити час, через 
який програма буде запущена.

УВАГА: Якщо під час відліку часу затримки сталося відключення живлення, функція 
затримки розпочне повторний відлік одразу після відновлення живлення.

7.   Кнопка СТАРТ/ПАУЗА
Кнопка СТАРТ/ПАУЗА служить для запуску та зупинки роботи прально-сушильної 
машини. Якщо прально-сушильна машина працює, світиться індикаторСТАРТ/ПА-
УЗА. У режимі ПАУЗА діод СТАРТ/ПАУЗА блимає.
Функція ПАУЗА може використовуватись для намочування завантажуваного одягу 
для програми прання. 
Після запуску вибраної програми прання слід зачекати приблизно 10 хвилин, тоді 
натиснути кнопку СТАРТ/ПАУЗА. Після завершення вибраного часу намочування 
слід повторно натиснути кнопку СТАРТ/ПАУЗА і прально-сушильна машина про-
довжить програму. Намочування покращує ефект прання у випадку сильно забруд-
неного одягу.

1-2 кг 3-4 кг 5 кг
    „для прасування” √ √ X

„на вішак" X √ √

„у шафу” X √ √
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СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ

1.   Антиалергенна програма Allergy Safe:
Ця програма призначена для дітей і людей з чутливою шкірою. Основне прання 
стандартно відбувається при температурі 60°C (можливе налаштування темпера-
тури: 60/50/40/30 / - "холодна вода"), потім відбувається чотири цикли полоскання.
Крім того, на всіх етапах полоскання вода нагрівається до 30°С

2.   Програма Щоденні 60': 
60 хвилин, установка температури 60°С, щоденна програма з одним циклом поло-
скання і віджиманням на максимальній швидкості. Ця програма може бути викори-
стана для прання кольорових тканин, бавовни та льону.

3.   Програма Супер короткі 15'
Ці програми використовуються для освіження одягу. Вони містять всі три стадії 
прання:
- основне прання
- ополіскування 
- віджимання

4.   Програма Еко 20
Програма використовується для прання одягу при температурі 20°C.

5.  Програма сушіння (нормальне - 5 кг і делікатне - 3,5 кг)
     В обох цих програмах прання можливий вибір 3 рівнів сушіння та вибір трьох 
     доступних опцій часу сушіння для обох цих програм.

6.  Програма прання з сушінням (бавовна - 5 кг - прання і 5 кг - сушіння)
     В обох цих програмах прання можливий вибір 3 рівнів сушіння та вибір трьох 
     доступних опцій часу сушіння для обох цих програм.
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ВКАЗІВКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ

II. Налаштування затримки старту програми 
Функцію затримки старту можна використати, наприклад, у випадку користування 
пільговим тарифом на електроенергію.
Процедура:
1. Зачиніть вікно прально-сушильної машини
2. Встановити ручку вибору програми на обрану програму (див. таблицю у подаль-
шій частині інструкції).
3. Залежно від потреб, обрати додаткові функції або змініть параметри прання.
4. Натиснути кнопку Затримки старту.
5. Обрати налаштування часу в діапазоні від 1 до 23 годин. На дисплеї з'явиться 
від 1 год. до 23 год.
6. Натиснути кнопку [Старт/Пауза]. Прально-сушильна машина переходить в режим 
очікування. 
Програма буде автоматично розпочата після завершення часу затримки.

III. Завершення програми  
1. Після завершення програми на дисплеї з'явиться блимаючий напис End. 
2. Закрутити кран подачі води.

3. Ручку вибору програми встановити в положення   . 
4. Від'єднати прально-сушильну машину від електромережі.
5. Відчинити вікно прально-сушильної машини та вийняти прання.

IV. Анулювання і зміна програми  
Щоб зупинити програму слід встановити ручку вибору програми в позицію  на 
декілька секунд. Далі повторно вибрати потрібну програму.

УВАГА: Після анулювання програми, і наступного встановлення ручки у довільне 
положення (у випадку, коли в барабані знаходиться вода), прально-сушильна ма-
шина автоматично увімкне відкачування. Далі повторно вибрати потрібну програму.

I. Вибір програми 
1. Встановити ручку вибору програми на потрібну програму (див. таблицю у по-
дальшій частині інструкції).
2. Щоб пристосувати програму до індивідуальних потреб, можна змінити налашту-
вання температури, швидкість віджиму, встановити рівень сушіння, час сушіння або 
встановити затримку старту.
3. Натиснути кнопку Старт/Пауза.
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ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

УВАГА:  Вищевказаний час є виключно прогнозованим і може різнитись від фактичного часу прання, в залежності від температу-
ри, тиску води, завантаження прання в барабан і т.п. Час автоматично оновлюється під час прання, допускається його тимчасова 
затримка та стрибки.


Д

одати пральний засіб або засіб для пом
'якш

ення, якщ
о необхідно, 

l
П

отрібен засіб, без якого прання буде нееф
ективним

 
xН

е м
ож

на додавати пральний засіб або засіб для пом
'якш

ення.  

* - стандартна програма прання бавовняних тканин при 60°C.
Це програма прання нормально забруднених бавовняних тканин. Це також найбільш ефективна програма прання з огляду комбі-
нованого споживання енергії та води для даного типу тканин.
Примітка: Фактична температура води може різнитись від зазначеної температури циклу.
** - стандартна програма сушіння бавовняних тканин.

Програми прання

Н
азва програм

и
Тем

п. 
м

акс. 
[°C

]

 
М

акс. 
ш

вид-
кість 

відж
и-

м
ання

[об./хв.]

 
М

акс. завантаження
[кг]

Д
оступні додаткові 

ф
ункції 

В
ідсік для засобів прання

Ч
ас

[год.:хв.]
кількість 

прань
Реком

ендації щ
одо виду за-

вантаження

Рівні 
су-

ш
іння

1, 2, 3

Ч
ас 

су-
ш

іння
1, 2, 3

П
опе-

реднє 
прання

О
сновне 

прання
П

ом
'як-

ш
уваль-

ний 
засіб

П
рання

С
уш

іння
П

рання 
з 

суш
інням

Бавовна 
90°

1200
7,0

-
5,0

1, 2, 3
30, 60, 120

x
l


3:05

3
С

ильне або середнє забруднення 
одягу з бавовни та дитяча білизна, 
щ

о вим
агає кип'ятіння.

Бавовна Е
ко*

60°
1200

7,0
-

5,0
1, 2, 3

30, 60, 120
x

l


3:25
2

Легко забруднений одяг  з бавовни 
або льону.

Е
ко 20

20°
1200

3,5
-

3,5
1, 2

30, 60, 120
x

l


1:45
2

Легко забруднений, просякнутий 
потом

 одяг  з бавовни або льону. 
П

рання в тем
п. 20°C

С
интетичний одяг

60°
800

3,5
-

2,5
1, 2, 3

30, 60, 120
x

l


2:02
2

Д
уж

е брудний синтетичний одяг 
або з синтетичних сум

іш
ей (нейлон, 

сорочки, блузки).

В
овна

30°
600

2,5
-

-
-

-
x

l


0:55
3

П
рим

ітка: 
Н

е 
прати 

вовняного 
одягу, на етикетці якого є сим

вол за-
борони прання у пральній м

аш
ині.

Гардини
40°

600
2,5

-
-

-
x

l


1:55
2

П
рограм

а 
призначена 

для 
прання 

гардин.

П
олоскання

-
1200

7,0
-

5,0
1, 2, 3

30, 60, 120
x

x


0:43
3

П
рограм

а ополіскування з додаван-
ням

 покращ
ую

чих засобів, напри-
клад, антистатичних, пом

'якш
уваль-

них). Д
ля дуж

е делікатних тканин 
потрібно зм

енш
ити оберти.

А
нтиалергенне

60°
800

7,0
-

5,0
1, 2

30, 60, 120
x

l


3:00
4

П
рограм

а призначена для прання 
одягу для лю

дей з чутливою
 ш

кі-
рою

, наприклад, для дітей.

В
ідж

им
ання

-
1200

7,0
-

5,0
1, 2, 3

30, 60, 120
x

x
x

0:20
-

В
ідж

им
ання 

прання, 
наприклад, 

після ручного прання.

Коротке пран-
ня 15’

30°
800

1,5
-

-
1

30, 60, 120
x

l


0:15
1

Легко забруднений, просякнутий потом
 

одяг  з бавовни або льону.

Щ
оденні 60°60’

60°
1200

3,5
-

-
1,2

30, 60, 120
x

l


1:00
1

Брудна бавовна, кольорові тканини, 
льняні тканини.

Програми 
сушіння

Д
елікатне суш

іння
-

-
-

3,5
-

1 - 1:00
2 - 1:40
3 - 2:40

30,60,120
-

-
-

-
П

рограм
а призначена для суш

іння 
делікатних тканин.

30,60,120
-

-
-

-

30,60,120
-

-
-

-

30,60,120
-

-
-

-

Бавовна суш
іння**

-
-

-
5,0

-
1 - 1:00
2 - 2:36
3 - 3:40

30,60,120
-

-
-

-
П

рограм
а призначена для суш

іння 
одягу з бавовни.

30,60,120
-

-
-

-

30,60,120
-

-
-

-

30,60,120
-

-
-

-

Програми 
прання і 
сушіння

Ш
видке прання і 

суш
іння

30°
800

-
-

0,5
1

-
x

l


0:33
1

П
рограм

а призначена для ш
вид-

кого прання та суш
іння невеликої 

кількості одягу до 0,5 кг (напр., 
3 сорочки).

Бавовна прання і 
суш

іння
90°

1200
-

-
5,0

1, 2, 3
30,60,120

x
l


4:45

3
П

рограм
а призначена для прання і 

суш
іння одягу з бавовни.
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, ЩО ВИНИКЛИ В ХОДІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ
Проблема Ймовірна причина / Вирішення
Прально-сушильна машина не 
працює

- Відкрутити кран
- Очистити сито на шлангу подачу води
- Зачинити дверцята прально-сушильної машини
- Натиснути кнопку [Старт/Пауза]

Витік води - Правильно підключити провід подачі води.

Завантажені у прально-сушиль-
ну машину речі не відтиснуті

- Повторно рівномірно завантажити речі у барабан, очистити 
фільтр насоса.

Неприємний запах у барабані 
прально-сушильної машини

- Запустити цикл з високою температурою, без завантаженням з 
пральним засобом.

Відсутність води в барабані - Відкрутити кран подачі води.

Влжа залишається у відсіку для 
пом"якшуючого засобу

- Потрібно натиснути „грибок”, який знаходиться у центральному 
відсіку.

Прання погано ополіскується -  Правильно дозувати пральний засіб, в залежності від забруд-
нень та твердості води (див. рекомендації на упаковці прального 
засобу)
-  Очистити фільтр насоса

Прально-сушильна машина не 
заповнюється водою

- Відкрити кран подачі води
-  Перевірити налаштування програми
-  Перевірити тиск води
-  Повторно під'єднати шланг подачі води
-  Зачинити дверцята прально-сушильної машини
-  Перевірити, чи шланг подачі води не перегнутий і не заблоко-
ваний

Одночасна подача та відтік 
води.

- Перевірити, чи кінець зливного шланга знаходиться вище рівня 
води в прально-сушильній машині (шланг повинен знаходитися 
на висоті від 0,6 м -1 м.

Неправильний відплив води - Перевірити фільтр насоса
-  Перевірити зливний шланг
-  Перевірити висоту зливного шланга, який повинен знаходитися 
на висоті 0,6 -1 м від підлоги

Вібрація прально-сушильної 
машини

-  Перевірити, чи усунуті транспортні забезпечення
-  Встановити по горизонталі прально-сушильну машину
-  Заблокувати ніжки (затягнути гайки)

Піна з контейнера для прально-
го засобу

-   Зменшити дозу застосовуваного прального засобу
- Перевірити жорсткість води і кількість використовуваного праль-
ного засобу, а також тип прального засобу, використовуваного в 
барабані прально-сушильної машини

Переривання роботи праль-
но-сушильної машини до закін-
чення програми

- Перевірити електричне живлення, подачу та взлив води.

Шум, викликаний роботою 
зливного насоса після видален-
ня води

- Вода була видалена з барабана, але залишилась невелика 
кількість води в насосі та зливному шланзі. Безперервна робота 
зливного насоса спричиняє всмоктування повітря і характерний 
шум, який не вказує на будь-які порушення.

Короткі перерви у роботі під час 
циклу прання

- Пральна машина автоматично поповнює кількість води
- Перерва викликана видаленням надлишкової піни

Речі не висушені або злегка 
підсушені

- Дуже велике завантаження - зменшити кількість завантаження 
відповідно до таблиці програм
- Почекати близько 15 хвилин, і увімкнути повторне сушіння
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ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, ЩО ВИНИКЛИ В ХОДІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Коди помилок пральної машини

Покази дисп-
лея

Причина Рішення

E01

Дверцята праль-
но-сушильної 
машини відчинені

Перевірте, чи зачинені дверцята; перевірте, чи 
одяг не притиснуло дверцятами прально-су-
шильної машини.

E02

Низький тиск 
води; відсутність 
води в праль-
но-сушильній 
машині 

Відкрити кран з водою, перевірити шланг подачі 
води і фільтр; перевірити тиск води.

E03

Неправильний 
відплив води

Перевірити насос зливу води та фільтр.

E04

У прально-су-
шильній машині 
занадто багато 
води 

Спробувати ще раз увімкнути машину або зв'я-
затись з СЕРВІСНИМ ЦЕНТРОМ.

Пральна машина оснащена системою сигналізації, яка за допомогою "КОДІВ ПОМИЛОК", 
що відображаються на дисплеї, допомагає у випадку виникнення незначних проблем, 
зв'язаних з неправильною експлуатацією. Система відображення "КОДІВ ПОМИЛОК" 
дозволяє встановити та усунути їх причину.
При виявленні помилки будуть світити індикатори, згідно з таблицею нижче:
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИСТКА

I. Очищення фільтра 
насосу 

II. Очищення крану подачі води

Фільтр насосу чистити приблизно 
після кожних 20 прань.
Несвоєчасне очищення фільтру 
ускладнює відведення води з 
прально-сушильної машини!

lВідімкнути прально-сушильну 
машину від електромережі,
lЗакрити кран подачі води,
lВідкрити кришку фільтра рукою 
або плоскою викруткою.

lВідкрутити шланг подачі води,
lВзятись щипцями за стрижень ситечка фільтру,
lВийняти та очистити фільтр (пензликом).

lВідкрутити фільтр, lВийняти та очистити 
фільтр.

Повторний мон-
таж фільтру 
-  у зворотньому 
порядку.

III. Очищення відсіку для засобів прання - слід чистити щонайменше раз на 
місяць.

lВитягти відсік (одночасно натиснути 
обмежувач витягування).

lОчистити під проточною водою 
(щіткою або серветкою).

lВставити відсік

Для очищення корпусу і пластикових елементів виробу не дозволяється використовувати 
розчинники, гострі, абразивні засоби чищення (наприклад, порошок або молочко для 
чищення)! Використовувати слід м'які рідкі миючі засоби та м'які ганчірки. Не використо-
вувати губок.

Фільтр 
насоса

Повторний мон-
таж фільтру 
-  у зворотньому 
порядку.
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ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПРАННЯ 

Рекомендується застосування засобів для прання загаль-
ного призначення в порошку або рідині для повного діапа-
зону температур відповідно до рекомендацій виробника 
засобу для прання, зазначених на упаковці.
Засоби для прання  
l Засіб для прання засипати у відсік, позначений символом   .
l Засіб для прання для попереднього прання засипати у відсік, 
позначений символом .

Рідкі засоби для прання
l  Встановити пластину, що входить у комплект, у відсіку     
(мал. нижче).
l Влити рідкий засіб для прання у відсік, позначений

Пом'якшувальні засоби, що додаються для ополіскування
l  Пом'якшувальний засіб влити у середній відсік, позначений 
символом  .
lНе наливати більше позначки, зазначеної у відсіку,                  
максимального рівня. Засіб буде використаний при остан-
ньому ополіскуванні.
Перед першим пранням необхідно виконати один цикл в ви-
сокій температурі без завантаження наступним чином:
lПідключити пральну машину до електромережі
lВідкрити кран подачі води
lВстановити ручку вибору програми на прання у високій 
температурі
lДодати відповідний миючий засіб і натиснути кнопку  
[Старт/Пауза].

I. Засоби для пран-
ня та покращення 
прання

II. Перше прання

Стійкі плями
Перед пранням обробити білизну плямовивідним засобом 
відповідно до інструкції застосування

Сильне забруднення:
lПри одному циклі прати меншу кількість білизни
lДодавати більше засобу для прання
l Після прання сильно забрудненого одягу (наприклад, робо-

чого одягу) або одягу, який втрачає волокна, рекомендується, 
з метою промивання прально-сушильної машини, включити 
програму прання з температурою 60°С без завантаження, 
наприклад, БАВОВНА. 

 Невеликі забруднення:
lДив. розділ “Економія”.

III. Забруднення
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ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПРАННЯ 

Жорстка вода викликає відкладення вапняного осаду.
Інформацію про ступінь жорсткості води можна отримати в 
найближчій Водопровідній Станції.
Рекомендується при кожному пранні додавати пом'якшувальні 
засоби.

V. Жорсткість води

VI. Збій напруги
     (пам'ять програми)

Від'єднання прально-сушильної машини від мережі або збій 
напруги не викликає скидання програми. Пральна машина 
запам'ятовує місце переривання програми і продовжує її після 
появи напруги.
Не відчиняйте дверцята прально-сушильної машини при від-
сутності напруги. 

VII. Заванта-
ження

Стосується прання:
Максимальна ємність барабану 7 кг:
Рекомендується завантажувати речі в барабан машини на-
ступним чином:
lбавовна, джинси, дитячий одяг - макс. повний барабан  (не 
завантажувати барабан понад встановлену норму, тому що це 
тільки погіршить якість прання!)  
l синтетика - макс.1/2 барабану
lвовна, шовк, тонкі делікатні тканини - макс. прибл. 1/3 ба-
рабану

УВАГА! Не перезавантажувати прально-сушильну машину! 
Якщо речі будуть щільно набиті в барабан машини, це може 
призвести до їх пошкодження!

Максимальна кількість завантаження, в залежності від 
програми, вказана у таблиці програм.

Стосується сушіння:
Максимальна ємність барабану 5 кг.

Обмеження споживання електроенергії та води
Невелику кількість білизни з невеликим забрудненням слід 
прати, застосовуючи відповідну програму, наприклад, 
КОРОТКЕ ПРАННЯ. 
Додатково прально-сушильна машина має функцію виявлення 
меншої кількості завантаження. На програмі: Бавовна при не-
повному завантаженні прально-сушильна машина зменшить 
споживання води та електроенергії, а також зменшить час 
прання. 

IV. Економія
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XI. Дозування Відповідно до рекомендацій виробника засобу для прання
Надто мало засобу для прання:
lРечі робляться сірими
lУтворюються жирові відкладення і вапняний осад

Надто багато засобу для прання:
lСильно піниться
lНизька якість прання, недостатнє виполіскування засобу з 
тканин.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПРАННЯ 

IX. Блокада 
дверцят

Прально-сушильна машина оснащена блокадою, яка блокує 
дверцята під час прання. Після завершення програми прання 
прально-сушильна машина автоматично розблокує дверцята. 
Якщо необхідно відчинити дверцята під час програми прання, 
слід натиснути кнопку ПАУЗА і почекати близько 2-х хвилин, 
поки двері розблокуються.

ПРИМІТКА 1: Якщо в барабані знаходиться вода або тем-
пература є високою, відчинити дверцята неможливо.
ПРИМІТКА 2: Підчас деяких етапів прання відчинити двер-
цята неможливо.

X. Делікатні 
тканини

Програма:
lВибрати відповідну програму прання (напр., ВОВНА).
Завантаження:
Не перевантажувати прально-сушильну машину, макс.1/3 
барабану див. розділ VII  
Завантаження

VIII. Контроль 
рівномірності 
завантаження

В електронному контролері пристрою передбачена система 
контролю балансування.
Перед початком віджимання система перевіряє рівномірність 
розподілення речей в барабані.
У випадку сильної нерівномірності система контролю декілька 
разів пробує змінити розподілення одягу в пральній машині. 
Іноді недостатньо таких проб для відповідного розподілення 
одягу (у разі прання махрових халатів, простирадл, які, випрані 
разом з іншими речами, перекручуються або збиваються).
Система може відреагувати двома способами:
lприйняти нерівномірне розподілення одягу та 
зменшити швидкість віджимання,
lвиявити надто нерівномірне розподілення одягу та не 
дозволити віджимання.
В обох випадках після завершення прання необхідно відчинити 
дверцята, вручну розподілити речі всередині барабану, зачи-
нити дверцята і знову увімкнути функцію віджимання. 
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- Тип                                                WDHS 1260 L / WDHS 1260 LS / WDHS 1260 LW
- Номінальна напруга                    220В-240B / ~50Гц
- Номінальна потужність                           2200 Вт 
- Захист від перевантаження по струму  10 А
- Об'єм барабана для прання                 макс. 7 кг
- Об'єм барабана для сушіння                макс. 5 кг
- Тиск води                                       мін. 0,1 МПа (1 бар)
                                                         макс. 1 МПа (10 бар)
- Розміри В x Ш x Г                           845 / 597 / 582 [мм]
- Вага нетто                                                  78 кг
- Відповідає вимогам положень ЄС норма EN 50229.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
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ГАРАНТІЯ 

Гарантійні обов`язки виконуються у відповідності до гарантійної карти.
Виробник не несе відповідальності за пошкодження, які були завдані через неправильне 
користування виробом.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
1. Вимоги споживачів, згідно з чинним законодавством України, можуть бути подані протягом        
12 місяців з дня початку дії гарантійного строку, тобто з дати придбання (підтверджується 
продавцем у гарантійному талоні). 
2. Строк служби виробу складає 7 років. 
Дата виробництва знаходиться в серійному номері. Остання цифра позначає рік виробництва, 
наступні двi цифри позначають тиждень виробництва
 
У будь-якій аварійній ситуації необхідно:
• Відключити електроживлення
• Звернутися за ремонтом

Шановний покупець! 
AMICA WRONKI S.A. дякує Вам за Ваш вибір. Ми впевнені, що товари нашої марки Hansa будуть 
задовольняти всі Ваші потреби, а якість товару відповідає найкращим світовим стандартам. 

Сервісне обслуговування
ТОВ „Крок-ТТЦ”                ТОВ „Наш сервiс”
02225,Україна, Київ,         04060, Україна, Київ
вул. Радужная, 25 Б         вул. Щусєва 44
тел: 0 -800-504-504          тел: 0-800-500-153
http://krok-ttc.com/             0-800-503-015
                                           www.nash-service.com.ua

Компанія виробник 
Вироблено «AMICA WRONKI  S.A.» , 64-510 Wronki , str., Mickewicza 52, Польща 
На підприємствi «Organize Sanayi Bolgesi» , Vestel Beyaz Esya Camasir Fabrikasi ,45030 Manisa , 
Туреччина 

Якщо у вас е пропозиції або питання по продуктах Hansa зв`яжiться с Представництвом в 
Україні
ТОВ «Ханса Україна»
тел. + 38 044 456 5507
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ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

Максимальне завантаження речей для 
прання 
(суха білизна) (кг)

7,0

*Максимальне завантаження речей для 
сушіння (кг)

5,0

Швидкість віджимання (об. /хв.) 1200
Кількість програм 15
Робоча напруга (В) 220-240В
Частота (Гц) ~50 Гц
Тиск води (МПа) мін. 0,1 МПа (1 бар), макс.1 МПа (10 бар)
Розміри (ВxШxД) (мм) 845x597x582
Енергоспоживання 
(прання, віджимання, сушіння) (кВт/год/
циклl)

5,67 кВт/год/цикл

Енергоспоживання 
(тільки прання і віджимання) (кВт/год/
цикл)

1,23 кВт/год/цикл

Споживання води 
(прання, віджимання, сушіння) (л/цикл)

118 л/цикл

Споживання води (тільки прання та 
віджимання) 
(л/цикл)

53 л/цикл

Програми управління у відповідності зі стандартом: EN 50229
Програма, застосовувана для циклу прання:
„Бавовна Еко”, завантаження: 7 кг, температура. 60°C, швидкість віджимання: 1200 
об/хв.
Програми, застосовувані для циклу сушіння:
I. Програма сушіння для першої частини завантаження
Програма: “Бавовна сушіння”, завантаження: ~3,5 кг 

Опція: Сушіння: на вішак 

II. Програма сушіння для другої частини завантаження
Програма: “Бавовна сушіння”, завантаження: ~3,5 кг 

Опція: Сушіння: на вішак 

*Примітка: Не можна сушити невипраний одяг
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