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Дякуємо за вибір пральної машини Hoover. Ми 
пишаємося тим, що завжди можемо 
запропонувати нову, інноваційну та 
технологічно передову продукцію, з повним 
набором побутової техніки для забезпечення 
справжньої допомоги у вашому повсякденному 
житті.  

Пропонуємо вам зареєструвати ваш продукт на 
сайті www.registerhoover.com для отримання 
швидшого доступу до додаткових послуг 
спеціально збережених для наших 
найвідданіших клієнтів. 

Використовуйте пральну машину 
лише після того, як уважно прочитаєте цю 
інструкцію. Ми рекомендуємо вам завжди 
тримати цей довідник під рукою, і в гарному 
стані для будь-яких майбутніх власників. 

Будь ласка, перевірте, щоб побутовий прилад 
був доставлений разом з даним довідником з 
експлуатації, гарантійним талоном, адресою 
сервісного центру та етикеткою 
енергоефективності. Також перевірте щоб 
заглушки, гак кріплення зливного шлангу або 
лоток для відбілювача (тільки на деяких 
моделях) були у наявності. Ми рекомендуємо 
зберігати всі ці компоненти. 

Кожен продукт можна ідентифікувати за 
допомогою унікального 16-значного коду, який 
також називається "серійний номер" і 
надрукований на етикетці. Його можна знайти 
всередині дверного отвору. Цей код є 
унікальним для вашого продукту, який вам 
знадобиться для реєстрації гарантійного талону, 
або якщо вам треба буде звернутись до Центру 
обслуговування клієнтів. 

Умови навколишнього середовища  

 

Даний побутовий прилад 
виготовлений відповідно до 
Європейської директиви 
2012/19/EU щодо Відходів 

виробництва електричного та електронного 
устаткування (WEEE). 

WEEE містить як забруднюючі речовини (які 
можуть спричинити негативні наслідки для 
навколишнього середовища) так і основні 
компоненти (які можуть бути повторно 
використані). Важливо, щоб WEEE підлягали 
спеціальній обробці для того, щоб видалити і 
належним чином утилізувати всі забруднюючі 
речовини, а також поновити і переробити всі 
матеріали. Фізичні особи можуть відігравати 
важливу роль у забезпеченні того, щоб WEEE не 
стали проблемою навколишнього середовища; 
для цього необхідно дотримуватись деяких 
основних правил 

• Не слід розглядати WEEE як побутові 
відходи; 

• WEEE повинні бути передані у 
відповідні пункти збору під управлінням 
муніципалітету, або зареєстрованих 
компаній. У багатьох країнах, для 
великих WEEE може бути присутній 
домашній пункт збору. 

У багатьох країнах, коли ви купуєте новий 
побутовій прилад, старий прилад можна 
повернути постачальнику, який повинен зібрати 
прилад безкоштовно за принципом взаємно 
однозначної відповідності, доти поки 
обладнання відповідає типу і має такі ж 
функціональні можливості як і обладнання, яке 
постачається. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 

Цей побутовий прилад призначений для 
використання в домашньому господарстві та в 
схожих місцях та для аналогічних цілей, а саме: 

· В місцях знаходження кухарського 
персоналу магазинів, офісів та в інших 
виробничих умовах; 

· В заміських житлових будинках; 
· Клієнтами готелів, мотелів та в інших 

установах житлового типу; 
· В міні-готелях типу «ліжко та сніданок».  

Будь-яке використання цього приладу для інших 
цілей, ніж побутові або домашні, навіть 
спеціалістами чи підготовленим персоналом, не 
передбачене навіть у вищезазначених сферах 
застосування. Використання приладу іншим 
способом, що відрізняється від вказаного, може 
призводити до скорочення терміну служби 
приладу та визнання гарантії виробника 
недійсною. Будь-яке пошкодження приладу чи 
інше пошкодження чи шкода, що виникли в 
результаті його використання не для домашніх 
чи побутових цілей (навіть якщо він 
розташований в домашньому чи побутовому 
середовищі), не приймаються виробником в 
максимальній дозволеній законом мірі.  

• Діти віком від 8-ми років або особи з 
обмеженими фізичними, сенсорними або 
розумовими здібностями або нестачею 
досвіду і знань можуть використовувати 
цей побутовий прилад, якщо за ними 
наглядають, або вони мають інструкцію 
щодо безпечного використання приладу 
і розуміють пов’язані з цим небезпеки. 
Діти не повинні грати з побутовим 
приладом. Очищення и ремонт не 
повинні виконуватись дітьми без 
нагляду. 
 

• За дітьми треба наглядати щоб вони не 
грали з побутовим приладом. 
 

• Дітей віком до 3-х років треба тримати 
подалі, якщо за ними немає постійного 
нагляду.  
 

• При пошкодженні кабелю живлення, 
його повинен замінити виробник, агент з 
обслуговування або інший 

кваліфікований працівник з метою 
уникнення небезпеки.  
 

• Використовуйте лише шланги, які 
постачаються з побутовим приладом для 
підключення подачі води (не 
використовуйте вживані шланги).  
 

• Тиск води має бути в діапазоні 0.05 MПa 
– 0.8 MПa. 
 

• Переконайтесь, що килими чи килимові 
покриття не закупорюють основу або 
будь-які інші вентиляційні отвори. 
 

• Стан OFF (ВИМКНЕНО) досягається 
шляхом розміщення контрольної 
відмітки на блоці управління 
програмами/ручки у вертикальному 
положенні. Будь-яке інше положення 
цієї мітки встановлює машину в стан 
ON(УВІМКНЕНО) (тільки для моделей з 
регулятором програм). 
 

• Останній етап роботи сушарки пральної 
машини проходить без виділення тепла 
(цикл охолодження) для забезпечення 
того, що предмети досягли тієї 
температури, яка їх не пошкодить. 

 УВАГА: 
ніколи не вимикайте сушарку пральної 
машини до завершення циклу сушіння 
доки всі елементи не будуть швидко 
видалені і викладені таким чином, щоб 
тепло розсіювалось.  

• Після підключення, з встановленої 
машини має забезпечуватись легкий 
доступ до електричної розетки  

• Побутовий прилад не повинен бути 
розміщений за дверима, які 
закриваються, розсувними дверима або 
дверима з петлею на протилежному боці 
від сушарки пральної машини для 
уникнення обмеження повного відкриття 
дверцят сушарки пральної машини. 

• Максимальне завантаження сухою 
білизною залежить від моделі машини, 
що використовується (див. панель 
управління). 
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• Прилад не повинен використовуватися, 

якщо для очищення використовувалися  
промислові хімікати. 

• Не сушіть невипраний одяг в сушарці 
пральної машини. 

• Речі, які були забруднені такими 
речовинами, як рослинна олія, ацетон, 
спирт, бензин, гас, засоби для 
виведення плям,  скипидар, віск і 
засоби для змиття воску, перед 
сушінням в сушарці пральної 
машини, слід прати в гарячій воді з 
додатковою кількістю миючого засобу 
перед сушінням в сушарці пральної 
машини. 

• Такі речі, як поролон (латексна гума), 
шапочки для душу, водонепроникні 
тканини, вироби з гумовою підкладкою 
та одяг чи подушки з гумовими 
підкладками не повинні сушитись у 
сушарці пральної машини.  

• Пом'якшувачі тканин, або аналогічні 
засоби, повинні використовуватися, як 
зазначено в інструкції пом`якшувача 
тканин. 

• Забруднені маслом речі можуть 
самозайматися, особливо при впливі 
джерел тепла, таких як сушарка пральної 
машини. Речі нагріваються, 
спричиняючи реакцію окислення у 
маслі, реакція окислення виділяє тепло. 
Якщо теплу нікуди виділятись, речі 
можуть достатньо нагрітись і 
спалахнути. Шпунтування, укладання, 
або зберігання забруднених маслом 
речей не дасть теплу виділятись і 
створить небезпеку виникнення пожежі. 

• Якщо все ж таки треба помістити в 
сушарку пральної машини тканини, 
забруднені рослинним або кулінарним 
жиром, або продуктами для догляду за 
волоссям, їх спочатку треба випрати в 
гарячій воді з додатковою кількістю 
миючого засобу – це зменшить, але не 
усуне небезпеку. 

• Дістаньте такі предмети з кишень як 
запальнички і сірники. 

• Для того, щоб з’ясувати технічну 
специфікацію продукту, будь ласка, 
ознайомтеся з сайтом виробника. 

Правила техніки безпеки 

• Перед очищенням або технічним 
обслуговуванням пральної машини 
відключіть її від мережі 
електропостачання та закрийте 
водопровідний кран. 

• Прослідкуйте за тим, щоб 
електросистема була заземлена. В 
іншому випадку зверніться за 
допомогою до фахівця. 

• Не використовуйте перетворювачі 
частоти, розгалужувальні розетки або 
шнури-подовжувачі.  

УВАГА: 
Під час циклу прання вода може 
досягати дуже високих температур. 

 

• Перед відкриттям дверцят 
переконайтесь, що в барабані немає води. 

• Не тягніть за шнур живлення або за 
прилад, щоб вимкнути машину  

• Не допускайте контакту пральної 
машини з прямими сонячними 
променями, дощем, або іншими 
атмосферними опадами. Захищайте від 
можливого переохолодження. 

• При переміщенні, не піднімайте пральну 
машину за ручки або відсіки для миючих 
засобів; під час транспортування, ніколи 
не кладіть пральну машину дверцями на 
візок. Ми рекомендуємо піднімати 
пральну машину вдвох. 

• У випадку неполадок та/або несправної 
роботи, вимкніть пральну машину, 
закрийте кран подачі води і не 
порушуйте цілісність приладу.  
Негайно зверніться до Центру 
обслуговування клієнтів і 
використовуйте лише оригінальні 
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запасні частини. Недотримання цих 
інструкцій може поставити під загрозу 
безпечність приладу. 

Розміщуючи знак на цей продукт, ми 
підтверджуємо відповідність всім 
відповідним європейським нормам безпеки, 
охорони здоров'я та екологічних вимог, які 
застосовуються в законодавстві для даного 
продукту. 
 

2. Установка 

• Зніміть з шнура живлення і зливного 
шлангу закріпний хомутик на задній 
частині машини. 

• Відкрутіть 2 або 4 транспортних гвинти 
(A) з заду і зніміть 2 або 4 плоскі шайби, 
гумові заглушки і пластикові розпірні 
трубки (B), як показано на малюнку 1. 

• Якщо пральна машина вбудована, 
відкрутіть 3 або 4 транспортні гвинти 
(A) і зніміть 3 або 4 гумові заглушки і 
пластикові розпірні трубки (B).  

• Під час відкручування гвинтів зрідка 
розпірні труби потрапляють всередину 
приладу. Вони можуть бути видалені 
шляхом нахилу приладу вперед і 
підняття їх з підлоги або з підставки 
машини. 

• Закрийте відкриті отвори для 
транспортних гвинтів 2 або 4 
пластиковими кришками, доданими до 
пакету інструкції. 

 

УВАГА: 
тримайте пакувальні матеріали подалі від 
дітей 
 

• Помістіть гофрований пластиковий лист, 
який під час процесу розпакування 
можна знайти на верхній частині 
приладу, в основу приладу, як показано 
на малюнку 2 (в залежності від моделі, 
розгляньте версію A, B або C). 
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Гідравлічні з’єднання 
• Підключіть шланг подачі води до 

водопровідного крану(мал. 3) при цьому 
використовуйте лише той шланг, що 
входить до комплекту пральної машини (не 
використовуйте старі шланги). 

• Деякі моделі можуть мати одну чи більше з 
наступних функцій: 

• ГАРЯЧА ТА ХОЛОДНА (мал. 4): 
можливість підключення до мережі 
водопостачання через кран з гарячою або 
холодною водою для більшої 
енергоефективності. Під’єднайте сіру трубу 
до водопровідного крану з холодною водою 

, а червону — до крану з гарячою 
водою. Машину можна підключити тільки 
до крану з холодною водою: в такому 
випадку деякі програми можуть 
запускатись з затримкою на декілька 
хвилин.  

• АКВАСТОП (мал. 5): 
прилад, розташований на трубі 
водопостачання, що зупиняє потік води у 
разі пошкодження труби; в такому випадку 
у віконці «А» з’явиться червона відмітка, і 
трубу потрібно буде замінити. Щоб 
відкрутити гайку, натисніть на 
односторонній пристрій блокування «В».  
АКВА-ЗАХИСТ труба водопостачання 
із захисним пристроєм (мал. 6): 

У випадку течі з основної внутрішньої труби и 
"A" у прозорій захисній трубці "B" 
знаходитиметься вода, яка дозволить закінчити 
цикл прання. В кінці циклу зверніться до 
Центру обслуговування клієнтів для заміни 
труби водопостачання. 

 

Налаштування 

• Пральна машина повинна бути встановлена 
таким чином, щоб шланг заповнення водою 
не був перекручений або стиснутий. 
Гофрований шланг для відведення води 
повинен бути вставлений в відповідну 
зливну трубу на висоті від 50 см до 85 см 
над підлогою за допомогою підтримки для 
вигнутої труби зливу. Якщо 
використовується з'єднання під раковиною, 
дренажний шланг слід прокласти над 
отвором переливу раковини для запобігання 
зворотного сифона. Необхідно бути 
обережним, щоб уникнути перегинів або 
стиснення зливного шлангу (мал. 7). 
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• Вирівняйте прилад за допомогою ніжок, 
як показано на малюнку 8: 
a. поверніть гайку за годинниковою 

стрілкою, щоб послабити гвинт; 
b. поверніть ніжку, щоб підняти або 

опустити її, поки вона не торкнеться підлоги; 
c. заблокутет ніжку, закручуючи гайку, 

поки вона щільно не притиснеться нижньої 
частини пральної машини. 

• Увімкніть побутовий прилад.  
 

УВАГА: 
Зверніться до Центру обслуговування 
клієнтів, якщо буде необхідна заміна шнура 
живлення. 

 

Контейнер для миючих засобів 

 
Контейнер для миючих засобів розділений на 3 
відсіки, як показано на малюнку 9: 

• відсік "1": для миючого засобу для 
попереднього прання; 

• відсік “”: для спеціальних добавок, 
пом'якшувачів, крохмалю, 
ароматизаторів і т.д.; 

 

УВАГА: 
Використовуйте лише рідкі засоби; пральна 
машина налаштована на автоматичне 
дозування добавок в кожному циклі 
протягом останнього ополіскування   

 
• відсік "2": для миючого засобу 

 
Чашка для рідкого миючого засобу також 
входить ДО ДЕЯКИХ МОДЕЛЕЙ  (мал. 10). 
Для її використання, розмістіть її у відсіку "2". 
Таким чином рідкий миючий засіб потрапить бо 
барабану у потрібний час. Чаша також може 
бути використана для відбілювача при виборі 
програми "Ополіскування". 
 

УВАГА: 
деякі миючі засоби важко видалити. В цьому 
випадку ми рекомендуємо використовувати 
спеціальний контейнер, який треба 
розмістити в барабані (приклад на малюнку 
11). 
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3. ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ 
 

Рекомендації щодо завантаження 

УВАГА: під час сортування білизни: 
− видаліть металічні об’єкти, такі як 

заколки-пряжки, шпильки, монети; 
− застебніть наволочки для подушок, 

блискавки, скріпіть ослаблені пояса та 
вузькі частини довгого одягу; 

− зніміть ролики з портьєр; 
− ретельно прочитайте етикетки з 

вказівками щодо прання вашого одягу; 
− виведіть стійкі плями за допомогою 

спеціального засобу.  
• При пранні килимів, покривал або іншого 

важкого одягу не застосовуйте віджим. 
• Перш ніж прати шерсть переконайтесь, що 

річ придатна для прання в машині та має 
маркування «Чиста шерсть» або етикетки 
«Не віджимати» або «Дозволяється 
машинне прання».  

 

Корисні поради для користувача 

Довідник з екологічно чистого та економічного 
використання вашого приладу.  
Максимальне завантаження пральної 
машини 

• Застосування максимального 
завантаження білизни допоможе 
максимально економно використовувати 
енергію, воду, засіб для прання та час.  
Економте до 50% енергії, завантажуючи 
машину для прання на максимальний 
об’єм, а не наполовину. 

Чи потрібне попереднє прання? 

• Ця функція призначена лише для сильно 
забрудненої білизни! 
НЕ застосовуйте «Попереднє прання» 
для слабких та середніх забруднень. Це 
допоможе вам ЕКОНОМИТИ пральний 
засіб, час, воду та від 5 до 15% енергії.  

Чи є потреба в пранні гарячою водою? 
• Перед пранням попередньо обробіть 

плями плямовивідником або розмочіть 
засохлі плями водою. Це допоможе 
уникнути необхідності застосування 
гарячого прання.  
За рахунок застосування програми 
прання за температури 60°С 
економиться до 50% енергії. 
 

Перед використанням програми сушіння… 

• ЕКОНОМТЕ енергію та час, обравши 
більш високу швидкість віджиму для 

зменшення кількості води у білизні 
перед використанням програми сушіння. 

Нижче наведено короткий довідник з 
порадами та рекомендаціями щодо 
використання засобу для прання при 
різних температурах. Щоразу див. 
інструкцію з правильного застосування та 
дозування засобу для прання.  

 
Для прання сильно забруднених білих речей 
використовуйте програму для бавовняних 
тканин з температурою 60°С або вище та 
звичайний пральний порошок (підвищеної 
ефективності), що містить відбілюючі речовини, 
за рахунок чого при середніх/високих 
температурах досягаються відмінні результати 
прання. 
 
Для прання при температурі від 40°С до 60°С 
використовуйте тип прального засобу, 
спеціально призначений для даного типу 
тканини та рівня забруднення.  
 
Звичайні порошки призначені для «білих» або 
кольорових тканин, що не линяють, з сильним 
забруднення, а рідкі засоби для прання або 
порошки «для захисту кольору» придатні для 
сильно забруднених кольорових речей. 
 
Для прання при температурі нижче 40°С 
рекомендуємо застосовувати рідкі засоби для 
прання або засоби, що спеціально призначені 
для прання при низькій температурі. 
 
Для прання шерсті або шовку застосовуйте 
пральні засоби, що спеціально створені для 
таких тканин. 
 
  



 
10 

4. ОБСЛУГОВУВАННЯ І ОЧИЩЕННЯ 
 

Для очищення зовнішньої поверхні пральної 
машини, використовуйте вологу тканину, без 
використання абразивних матеріалів, спиртів 
та/або розчинників. Для забезпечення гарного 
прання ми рекомендуємо регулярно чистити 
ящик для мила та насосні фільтри. Також 
рекомендується щомісячне технічне прання з 
використанням власного очищувача. 
Очищення контейнера 

• Ми рекомендуємо очищати контейнер 
для уникнення накопичення миючих 
засобів і залишок добавок. 

• Для цього витягніть ящик, докладаючи 
невелике зусилля, очистіть його 
проточною водою і встановіть в корпус. 

• Переконайтесь, що ковпачок сифону 
правильно встановлений. 

Очищення фільтра 

• Пральна машина постачається із 
спеціальним фільтром, призначеним для 
відловлювання великих залишкових 
предметів, таких як ґудзики або монети, 
що можуть забивати зливні отвори.  
 

• Доступний лише в деяких моделях: 
витягніть гофрований шланг, видаліть 
пробку та злийте воду в контейнер.  
 

• Перед відкручуванням фільтра 
рекомендуємо підставити під нього 
гігроскопічну тканинку, щоб підлога 
залишилась сухою. 

 
• Поверніть фільтр проти часової стрілки 

до упору у вертикальному положенні.  
 

• Вийміть фільтр та почистіть його; після 
того як закінчите, вставте фільтр на 
місце та поверніть за часовою стрілкою. 
 

• Для повторної збірки всіх частин 
повторіть попередньо описані дії в 
зворотному напрямку.  

 
Рекомендації щодо пересування машини та 
підготовки до довгострокового зберігання без 
експлуатації 

• Якщо пральна машина буде зберігатись 
в приміщенні без опалення впродовж 
тривалого часу, слід злити воду з усіх 
труб. 

• Відключіть машину від мережі 
електроживлення. 

• Зніміть трубку з дренажної системи і 
закріпіть на задній стороні машини, 
опустіть її, повністю зливаючи воду в 
резервуар. 

• Після закінчення зафіксуйте дренажну 
трубку з дренажною системою і 
затисніть затискачем на задній частині 
машини. 

• Зберігайте скло дверцят і прокладку 
чистими. 

Гарантія виробника поширюється лише 
на неполадки в продукті механічної або 
електричної природи. Несправності, 
спричинені обробкою, установкою або 
неправильним використанням не 
покриваються, і кожний ремонт має бути 
оплачений. 
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5. КОРОТКИЙ ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА  

Пральна машина автоматично регулює рівень 
води відповідно до типу та кількості білизни, що 
переться. Така система забезпечує зменшення 
енергопостачання та значне скорочення 
тривалості прання. 

Вибір програми 
• Увімкніть пральну машину та виберіть 

необхідну програму. 
• Відрегулюйте температуру прання, при 

необхідності, та натисніть на кнопку 
вибраної програми.  

СУШІННЯ 
Якщо ви хочете, щоб цикл сушіння автоматично 
розпочався після прання, оберіть необхідну 
програму, натиснувши кнопку DRYING 
SELECTION (Вибір програми сушіння).  
Або ви можете обрати програму сушіння і об’єм  
завантаження після завершення прання. 

• Для початку прання натисніть на кнопку 
START/PAUSE (СТАРТ/ПАУЗА). 

• В кінці циклу на дисплеї з’явиться 
позначка «end» («кінець») або 
засвітиться відповідна світлодіодна 
лампочка. 

Перш ніж відкрити дверцята зачекайте, поки 
індикатор DOOR LOCKED не згасне. 

• Вимкніть пральну машину. 

Для будь-якого типу прання звіряйтесь з 
табличкою програм та виконуйте вказану 
послідовність операцій.  
Технічні дані 

Тиск води: 
мін 0,05 МПа / макс 0,8 Мпа 
(0,05 МПа подає приблизно 1 л води протягом 10 
секунд) 
Віджимання об/хв: Див. табличку з 
паспортними даними. 
Потужність на вході/Підсилювач 
запобіжника для струму 
живлення/Номінальна напруга: 
Див. табличку з паспортними даними. 
 
 

6. УПРАВЛІННЯ ТА ПРОГРАМИ 
 

 
A Вибір програми в положенні OFF 
(ВИМКН.) 
B Кнопка START/PAUSE (СТАРТ/ПАУЗА) 
C Кнопка DELAY START 
(ВІДТЕРМІНОВАНИЙ СТАРТ) 
D Кнопка DRYING SELECTION / STEAM 
FUNCTION (ВИБІР ПРОГРАМИ СУШІННЯ 
/ ФУНКІЯ ПАРИ) 
E Кнопка RAPID / STAIN LEVEL 
(ШВИДКИЙ РЕЖИМ / СТУПІНЬ 
ЗАБРУДНЕННЯ) 
F Кнопка TEMPERATURE SELECTION 
(ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ) 
G Кнопка SPIN SPEED (ШВИДКІСТЬ 
ВІДЖИМАННЯ) 
F+G KEY LOCK 
H Цифровий дисплей 
I Світловий індикатор DRYING SELECTION 
(ВИБІР ПРОГРАМИ СУШІННЯ) 
L Світловий Індикатор DOOR LOCKED 
(БЛОКУВАННЯ ДВЕРЦЯТ) 
M Світловий індикатор KG MODE 
N Світловий індикатор KEY LOCK 
(БЛОКУВАННЯ КЛАВІШ) 
O Світловий індикатор TEMPERATURE 
SELECTION (ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ) 

P Світловий індикатор SPIN SPEED 
(Швидкість віджиму) 

Q Сфера ONE TOUCH  
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Вибір ПРОГРАМИ в положенні OFF 
(ВИМК.) 
 

Коли перемикач програм вмикається, на дисплеї 
починають відображатися налаштування для 
вибраної програми.  
Для більшої енергоефективності, в кінці циклу 
або в стані бездіяльності рівень контрасту на 
дисплеї знижується.  
 
N.B.: Для вимкнення машини поставте 
перемикач програм в положення OFF 
(ВИМК). 

• Для активації вибраного циклу натисніть 
кнопку START/PAUSE  
(СТАРТ/ПАУЗА). 

• Після того, як програму вибрано, 
перемикач залишатиметься в тому 
самому положенні, вказуючи на 
програму, до закінчення циклу прання. 

• На дисплеї з'явиться "End" в кінці 
програми і індикатор DOOR LOCKED 
згасне, після цього можна відкрити 
дверцята. 

• Щоб вимкнути машину, поставте 
перемикач в положення OFF (ВИМК). 

В кінці кожного циклу прання або на 
початку наступного циклу, перед 
вибором наступної програми та запуском, 
перемикач програм слід ставити в 
положення OFF (ВИМК). 
 

Кнопка START/PAUSE (СТАРТ/ПАУЗА) 
 

Закрийте дверцята ПЕРШ НІЖ натиснути 
кнопку START/PAUSE  (СТАРТ/ПАУЗА) 

• Натисніть її для запуску обраного циклу. 

Після натискання кнопки START/PAUSE 
(Старт/Пауза) може пройти декілька секунд 
перш ніж побутовий прилад почне 
працювати 

ДОДАВАННЯ АБО ВИЙМАННЯ РЕЧЕЙ 
ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ПРОГРАМА 
РОЗПОЧАЛАСЯ (ПАУЗА) 

• Натисніть кнопку START/PAUSE 
(СТАРТ/ПАУЗА) та утримуйте 
впродовж 2 секунд (засвітиться 
індикаторна лампочка та почне блимати 
індикатор часу, що залишився до кінця 

циклу, вказуючи на те, що машину 
поставлено на паузу). 

• Почекайте доки не згасне індикатор 
DOOR LOCKED (Блокування дверцят) 
перш ніж відкрити дверцята.  

Перед тим, як відкрити двері, будь ласка, 
перевірте щоб рівень води був нижче 
дверного отвору для уникнення 
затоплення. 

• Після того як ви докладете або виймете 
речі, закрийте дверцята та натисніть 
кнопку СТАРТ/ПАУЗА 
(START/PAUSE) (програма відновиться 
з того місця, в якому була зупинена). 

СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

• Для скасування програми встановіть 
перемикач програм в положення OFF 
(ВИМК).. 

• Почекайте 2 хвилини, поки захисний 
механізм не розблокує дверцята. 

Кнопка DELAY START 
(ВІДТЕРМІНОВАНИЙ СТАРТ) 

• Ця кнопка дозволяє заздалегідь 
запрограмувати цикл прання і відкласти 
початок циклу до 24 годин. 

• Для того, щоб відкласти початок 
виконайте наступні дії: 

− Оберіть необхідну програму. 

− Натисніть кнопку відтермінованого 
старту один раз для її активації (на 
дисплеї з'явиться h00),  потім натисніть її 
ще раз, щоб встановити 1 годину 
відтермінування (на дисплеї з'явиться 
повідомлення h01). Відтермінування 
збільшується на 1 годину кожен раз, 
коли натискається кнопка, поки h24 не 
з'явиться на дисплеї, після цього 
натискання на кнопку ще раз скасує 
затримку початку до нуля. 

− Підтвердьте налаштування, натиснувши 
на кнопку START / PAUSE 
(СТАРТ/ПАУЗА). Почнеться відлік часу 
і коли він закінчиться програма буде 
автоматично запушена. 
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• Встановивши перемикач програм у 
положення OFF (ВИМК) можливо 
скасувати затримку початку циклу. 

Якщо рівень напруги в мережі 
енергопостачання зменшиться під час 
прання, спеціальна система 
запам’ятовування збереже налаштування та 
при відновленні рівня напруги машина 
відновить цикл з того місця, на якому він 
перервався. 

Кнопки параметрів повинні бути обрані 
перед натисканням кнопки START/PAUSE 
(СТАРТ/ПАУЗА). У разі вибору параметра, 
що не сумісний з обраною програмою, 
світловий індикатор опції блиматиме і 
згасатиме. 

DRYING SELECTION / STEAM FUNCTION 

(ВИБІР ПРОГРАМИ СУШІННЯ / ФУНКЦІЯ 
ПАРИ) 

Ця кнопка дозволяє обирати з-поміж двох 
функцій: 

- DRYING SELECTION (ВИБІР ПРОГРАМИ 
СУШІННЯ) 

• Для автоматичного циклу прання / 
сушіння: 
після вибору програми прання 
відповідно до типу білизни, оберіть 
ступінь сухості, натиснувши на цю 
кнопку. Після закінчення програми 
прання автоматично розпочнеться 
вибраний вами режим сушіння  

Якщо програма прання несумісна з обраною 
програмою сушіння, дана функція не буде 
активована. 

При перевищенні максимального об’єму 
завантаження білизни для сушки, 
зазначеного в таблиці програм, білизна може 
бути погано висушена.  

• Якщо ви хочете скасувати налаштування 
до початку програми, будь ласка, 
натисніть кнопку кілька разів, поки 
світловий індикатор не згасне або 
встановіть перемикач програм в 
положення OFF (ВИМК). 

• Цикл лише сушіння: 
виберіть за допомогою ручки потрібну 
програму сушіння відповідно до типу 
тканин. Натискаючи на дану кнопку 
можна вибрати ступінь сухості, яка 

відрізняється від встановленої за 
замовчуванням (за винятком програми 
сушіння вовни). 

• Для скасування програми під час етапу 
сушіння, натискайте н кнопку протягом 
3 секунд.  

УВАГА: 
Після скасування програми сушіння, 
почнеться етап охолодження, будь ласка, 
зачекайте близько 10/20 хвилин, перш ніж 
відкрити дверцята. 

• На дисплеї з'явиться "End" в кінці 
програми і індикатор DOOR LOCKED 
(Блокування дверцят) згасне, після цього 
можна відкрити дверцята. 

Також програму сушіння можна 
скасувати, встановивши перемикач 
програм в положення OFF. Необхідно 
почекати до завершення етапу 
охолодження (10/20 хвилин) і до згасання 
світлового індикатора DOOR LOCKED 
(БЛОКУВАННЯ ДВЕРЦЯТ) перш ніж 
відкривати дверцята.  

 

- STEAM FUNCTION (ФУНКЦІЯ ПАРИ) 

Після вибору програми "ACTIVE STEAM" 
(АКТИВНА ПАРА), оберіть між трьома 
різними параметрами інтенсивності пари, які 
підходять для сухої або мокрої білизни в 
залежності від типу тканини: 

- ACTIVE STEAM (АКТИВНА ПАРА) 
Синтетика/Змішаний (вибір за 
замовчуванням) +1 з'являється на дисплеї 
Ця програма підходить для синтетики і 
змішаних типів білизни. У разі мокрого одягу 
(тобто після прання) якщо вибрано 
розладжування складок після обертання, сухий 
одяг досягне ідеального рівня вологості для 
легкого прасування. Середній проміжок часу. 

- Active Steam (Активна пара) Бавовна 
(тільки при натисканні кнопки) +2 з’явиться 
на дисплеї 
Ця програма призначена для бавовняних речей. 
У разі мокрого одягу (тобто після прання) якщо 
вибрано розладжування складок після 
обертання, сухий одяг досягне ідеального рівня 
вологості для легкого прасування. Середній 
проміжок часу. 
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- Steam Refresh (Освіження парою) 
(тільки при натисканні кнопки) +3 з’явиться 
на дисплеї 
Завдяки дії пари, цикл дозволяє освіжити і 
розгладити складки одягу після використання. 
Ця програма складається з початкової фази, в 
якій подається пара, і надлишок вологи 
видаляється на заключному етапі, щоб 
забезпечити швидке використання. Цей цикл 
підходить для сухого одягу. 

Ця функція підходить для максимального 
завантаження до 1,5 кг. 

 Кнопка RAPID / STAIN LEVEL 

(ШВИДКИЙ РЕЖИМ / СТУПІНЬ 
ЗАБРУДНЕННЯ) 

Ця кнопка дозволяє обрати між двома різними 
варіантами, в залежності від обраної програми: 

- RAPID (ШВИДКИЙ РЕЖИМ) 

Кнопка активується при виборі програми 
RAPID (ШВИДКИЙ РЕЖИМ) (14/30/44 хв.) 
на регуляторі і дозволяє обирати один з трьох 
зазначених проміжків часу.  

- Кнопка STAIN LEVEL (СТУПІНЬ 
ЗАБРУДНЕННЯ) 

• Після вибору програми, буде 
автоматично показаний налаштований 
для прання час . 

• Ця опція дозволяє обрати між 3 рівнями 
інтенсивності прання, змінюючи 
довжину програми, в залежності від 
того, скільки тканин забруднено (можна 
використовувати тільки на деяких 
програмах, як показано в таблиці 
програм) 

Кнопка TEMPERATURE SELECTION 
(ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ) 

• Ця кнопка дозволяє змінювати 
температуру циклів прання. 

• З метою захисту тканин підвищення 
температури вище максимально 
допустимого в програмі, неможливе. 

• Якщо ви хочете попрати в холодній воді 
все індикатори повинні бути вимкнені. 

Кнопка SPIN SPEED (ШВИДКІСТЬ 
ВІДЖИМАННЯ) 

• При натисканні на цю кнопку, можна 
зменшити максимальну швидкість 
обертання, і за бажанням, цикл 
віджимання можна скасувати. 

• Якщо на етикетці не вказана конкретна 
інформація, можна використовувати 
максимальне обертання, запрограмоване 
в програмі 

З метою захисту тканин підвищення швидкості 
обертання вище максимально зазначеного 
неможливе. 

• Для повторного запуску програми 
віджиму натисніть кнопку, поки не буде 
встановлена необхідна вам швидкість 
віджиму. 

• Можна змінити швидкість віджиму, не 
перериваючи програму пральної 
машини. 

Надмірне використання миючого засобу 
може спричинити надмірне піноутворення. 
Якщо побутовий прилад виявляє наявність 
надлишкової піни, він може скасувати фазу 
обертання або продовжити програму і 
збільшити споживання води. 

 

Пральна машина оснащена спеціальним 
електронним пристроєм, який скасовує 
запуск віджимання, коли завантаження 
незбалансоване. Це зменшує шум і вібрацію в 
пральній машині і так продовжує термін 
служби вашого побутового приладу. 

 

KEY LOCK (БЛОКУВАННЯ КЛАВІШ) 

• Одночасне натискання кнопок 
TEMPERATURE SELECTION (ВИБІР 
ПРОГРАМИ СУШІННЯ) та SPIN 
SPEED (ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМУ) 
протягом 3 секунд дозволяє заблокувати 
клавіші. Таким чином, ви можете 
уникнути випадкових і небажаних змін, 
якщо кнопка на дисплеї буде випадково 
натиснута під час циклу. 



 
15 

• Блокування клавіш можна просто 
відмінити, знову одночасно натиснувши 
дві кнопки, або вимкнувши прилад. 

 

Цифровий дисплей 

Система індикаторів дисплея дозволяє постійно 
отримувати інформацію про стан пральної 
машини. 

 

1) СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР DRYING 
SELECTION (ВИБІР ПРОГРАМИ 
СУШІННЯ) 

Індикатори відображають ступінь сухості, який 
можна обрати за допомогою відповідної кнопки: 

EXTRA DRY  
(Підходить для рушників, халатів і 
громіздкої білизни). 

IRON DRY 
(білизна готова до прасування). 

CUPBOARD DRY 
(для одягу, який не буде прасуватись) 

2) ТРИВАЛІСТЬ ЦИКЛУ 

• Після вибору програми, дисплей 
автоматично покаже стандартну 
тривалість циклу, яка може змінюватися 
в залежності від обраних параметрів. 

• Під час початкової фази заповнення 
циклу пральна машина обчислює 
фактичний час, необхідний для циклу, на 
основі розміру завантаження, змісту та 
обраних параметрів. Потім буде 
відображено реальний час прання. Цей 
час може змінитися під час прання в 
залежності від кількості миючого засобу 
і балансування завантаження. 

3) СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР DOOR 
LOCKED (БЛОКУВАННЯ ДВЕРЦЯТ) 

• Світловий індикатор загоряється, коли 
дверцята повністю закриті. 

Закрийте дверцята ПЕРШ НІЖ натиснути 
кнопку START/PAUSE (СТАРТ/ПАУЗА). 

• Коли кнопка START/PAUSE 
(СТАРТ/ПАУЗА) натиснута на машині з 
закритими дверцятами, індикатор блимне на 
мить, потім почине світитися постійним 
світлом. 

Якщо дверцята не закриті, індикатор буде 
продовжувати блимати протягом приблизно 7 
секунд, після чого команда запуску буде 
автоматично скасована. У цьому випадку 
закрийте дверцята належним чином і натисніть 
кнопку START/PAUSE (СТАРТ/ПАУЗА). 

• Зачекайте поки не погасне індикатор 
DOOR LOCKED (БЛОКУВАННЯ 
ДВЕРЦЯТ) перш ніж відкрити дверцята. 

4) СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР KG MODE  
(функція доступна лише на певних 
програмах) 

• Протягом перших хвилин циклу, 
індикатор "Kg Mode" світитиметься поки 
інтелектуальний датчик буде зважувати 
білизну і регулювати час циклу, 
споживання води і електрики, 
відповідно. 

• Протягом кожної фази прання індикатор 
"Kg Mode" дозволяє контролювати 
інформацію про завантаження для 
прання в барабані, і в перші хвилини 
прання він: 

− регулює кількість необхідної води; 
− визначає тривалість циклу прання; 
− контролює полоскання в залежності від 

типу обраної для прання тканини; 
− регулює ритм обертання барабана для 

типу тканини, яка переться;  
− визначає наявність занадто великої 

кількості мильної піни, та, при 
необхідності, регулює кількість 
промивної води; 

− регулює швидкість віджиму відповідно 
до навантаження, що дозволяє уникнути 
будь-якого дисбалансу. 

5) СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР KEY LOCK 
(БЛОКУВАННЯ КЛАВІШ) 
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Світловий індикатор показує, що клавіші 
заблоковані. 

6) СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР 
ТЕМПЕРАТУРИ ПРАННЯ 

Показує температуру прання обраної програми, 
яку можна змінити (де це дозволено) за 
допомогою відповідної кнопки. 
Якщо ви хочете попрати в холодній воді всі 
індикатори повинні бути вимкнені. 

7) СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР SPIN SPEED 
(Швидкість віджиму) 

Показує швидкість віджиму обраної програми, 
яку можна зменшити або скасувати за 
допомогою відповідної кнопки
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Технологія ONE TOUCH 

Цей побутовий прилад оснащений технологією 
ONE TOUCH, що дозволяє взаємодіяти за 
допомогою додатку на смартфонах на базі 
операційної системи Android і оснащений 
функцією NFC (Зв'язок малого радіусу дії). 

• Завантажте на свій смартфон додаток 
Hoover Wizard 

Додаток Hoover Wizardi доступний для 
пристроїв як з системою Android так і IOS, як 
для планшетів так і для смартфонів. Проте, 
ви можете взаємодіяти з пральною машиною 
і скористатися наданими можливостями One 
Touch тільки з Android смартфонів, 
оснащених технологією NFC, відповідно до 
нижченаведеної функціональної схеми: 
Смартфон Android з 
технологією NFC 

Взаємодія з пральною 
машиною + 
можливості 

Смартфон Android 
без технології NFC 

Лише підключення 

Планшет Android Лише підключення 
Apple iPhone Лише підключення 
Apple iPad Лише підключення 
 
ФУНКЦІЇ  
Основні функції, доступні при використанні 
додатку: 

• Голосовий інструктор - керівництво, 
яке допоможе вам обрати ідеальний 
цикл тільки три голосові входи 
(одяг/тканини, колір, ступінь 
забруднення). 

• Програми - скачування та запуск нових 
програм прання. 

• Clever Care – розумна перевірка та  
Авто-гігієнічні цикли і керівництво з 
усунення неполадок. 

• Звіти - статистичні дані щодо прання і 
поради щодо більш ефективного 
використання вашої пральної машини.  

Отримайте повну інформацію щодо функцій 
ONE TOUCH, переглядаючи додаток у 
демонстраційному режимі або перейдіть за 
посиланням: 
www.hooveronetouch.com 
 
ЯК КОРИСТУВАТИСЬ ONE TOUCH  
ПЕРШИЙ РАЗ – Реєстрація пральної 
машини 

• Відкрийте меню "Налаштування" 
вашого Android смартфону і активуйте 
функцію NFC в меню "Бездротовий 
зв'язок і Мережі". 

Залежно від моделі смартфону і його версії 
операційної системи Android, процес 
активації NFC може відрізнятися. Зверніться 
до керівництва смартфону для більш 
докладної інформації. 
 

• Поверніть регулятор в положення One 
Touch, щоб включити датчик на панелі 
приладу. 

• Запустіть програму, створіть профіль 
користувача і зареєструйте побутовий 
прилад, слідуючи інструкціям на екрані 
телефону або «Короткого довідника», 
додаєтсья до пральної машини. 

Більше інформації, F.A.Q. і відео для легкої 
реєстрації доступно на: 
www.hooveronetouch.com/how-to 
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НАСТУПНИЙ РАЗ – Звичайне використання 
• Кожного разу, коли ви захочете керувати 

пральною машиною за допомогою 
додатку, спочатку ви повинні активувати 
режим One Touch поворотом регулятора 
на індикатор One Touch. 

• Переконайтеся, що ваш телефон 
розблоковано (з режиму очікування) і 
функція NFC активована; Потім 
виконайте описані раніше дії. 

• Якщо ви хочете почати цикл прання, 
завантажте білизну, додайте миючий 
засіб і закрийте дверцята. 

• Оберіть потрібну функцію в додатку 
(наприклад: Запуск програми, цикл 
розумної перевірки, оновлення 
статистики і т.д.). 

• Дотримуйтесь інструкцій на екрані 
телефону, ТРИМАЮЧИ ЙОГО НА 
логотипі One Touch на панелі управління 
пральної машини, коли це пропонується 
зробити за допомогою програми. 

 
ПРИМІТКИ:  
Розташуйте свій смартфон так, щоб антена 
NFC на його задній частині відповідала 
положенню логотипу One Touch на приладі 
(як показано нижче). 

 
 

 
Якщо ви не знаєте де знаходиться ваша NFC 
антена, трохи покрутіть ваш смартфон над 
логотипом One Touch, поки додаток не 
підтвердить з'єднання. Для успішної передачі 
даних важливо ТРИМАТИ СМАРТФОН 
НАД ПАНЕЛЛЮ УПРАВЛІННЯ 
ПРОТЯГОМ ЦИХ ДЕКІЛЬКОХ СЕКУНД; 
повідомлення на пристрої проінформує про 
правильне завершення операції та сповістить 
про те, коли можна буде прибрати смартфон. 
 
Товстий чохол або металеві наклейки на 
вашому смартфоні можуть вплинути або 
перешкодити передачі даних між пральною 
машиною і телефоном. При необхідності, 
зніміть їх. 
 
Заміна деяких частин смартфона (наприклад, 
задньої кришки, батареї і т.д. ...) на не 
оригінальні, може привести до того, що 
антена NFC зникне, перешкоджаючи 
використанню всіх функцій додатку. 
 
Керування та контроль пральної машини за 
допомогою програми можна здійснювати 
лише «поблизу»: тому виконувати віддалені 
операції (наприклад.: З іншої кімнати, поза 
домом) неможливо. 
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Таблиця програм 
 

 
ПРОГРАМА 

 

1) 

 
 (див. панель управління) 

6 
+ 

4 
кг

 

6 
+ 

5 
кг

 

7+
 5

 к
г 

8+
 5

 к
г 

8+
 6

 к
г 

9+
 6

 к
г 

10
+ 

6 
кг

 

10
+ 

7 
кг

 

2  1 

 Активна пара 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 -    

 
Змішаний      2) 

                         4) 
3 3 3,5 4 4 4,5 5 5 40°    

 
4) 

All Hygiene 4 4 4,5 5,5 5,5 6 6,5 6,5 60°    

 

  Все в одному  4) 
      59 хв. 

 

2 2 2,5 3 3 3 3,5 3,5 40°    

 

14' 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 30°    

Швидкий 3) 4)  30' 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 40°    

44' 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 40°    

 
Бавовна**   2) 

4) 6 6 7 8 8 9 10 10 60°    

 
Білий +     2) 

Попереднє   4) 
прання 

6 6 7 8 8 9 10 10 90°    

 
Полоскання - - - - - - - - - ∆   

 
Стікання та 
Віджим 

- - - - - - - - -    

 
Делікатне 

прання 
2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 40°    

 Вовна та шовк 1 1 1 2 2 2 2 2 30°    

 
Суха вовна 1 1 1 1 1 1 1 1 -    

 
Змішаний 
(сушіння) 3 3 3,5 4 4 4,5 5 5 -    

 
Бавовна 

(сушіння) 4 5 5 5 6 6 6 7 -    

 

Параметри, що налаштовуються і взаємодіють з додатком на вашому смартфоні для завантаження 
циклів (див спеціальний розділ). Виробник встановлює програму Auto-Hygiene за замовчуванням, 
яка буде санувати пральну машину. 
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Будь ласка, прочитайте дані примітки: 

* Максимальний об’єм завантаження сухої 
білизни, в залежності від моделі (див панель 
управління). 
∆ (Тільки для моделей з відсіком для рідкого 

миючого засобу) 
Коли на деяких речах є плями, які треба 
видалити за допомогою рідких 
відбілювачів, попереднє видалення плям 
можна виконати в пральній машині. 
Налийте відбілювач у відсік для рідкого 
відбілювачу, вставлений у відсік, 
позначений символом "2" в контейнері для 
миючих засобів, а також оберіть 
спеціальну програму полоскання. 
Коли цей етап завершиться, поверніть 
регулятор програм в положення 
OFF(ВИМК.), додайте решту тканин і 
розпочніть звичайне прання, обравши 
найбільш підходящу програму. 

1. Під час вибору, на дисплеї відображається 
рекомендована температура прання, яку 
можна зменшити (якщо це можливо) за 
допомогою відповідної кнопки. 

2. Для показаних програм ви можете 
відкоригувати тривалість та інтенсивність 
прання за допомогою кнопки STAIN 
LEVEL. 

3. Програма RAPID на регуляторі, яку 
можна обрати за допомогою кнопки 
RAPID, дозволяє обрати одну з трьох 
доступних швидких програм:14 ', 30' і 44 '. 

4. Програми для автоматичного сушіння 
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРІЙ 
ТЕСТУВАННЯ (Посилання: Стандарти EN 
50229) 
Прання 
Використовуйте програму ** з вибором 
максимального ступеня забрудненості, 
максимальної швидкості віджиму і температури 
60°С. Програма також рекомендується для 
випробувань з більш низькою температурою.  
Сушіння 
Перше сушіння при А кг (завантаження 
включає в себе: наволочки та рушники для рук) 
при виборі програми сушіння бавовни ( ) 
cupboard dry ( ) 

Друге сушіння при В кг (завантаження включає 
в себе: простирадла та рушники для рук) при 
виборі програми сушіння бавовни ( ) 
cupboard dry ( ) 

Емність 
(прання) 

(кг) 

А (кг) В (кг) 
Перше 

сушіння 
Друге сушіння 

6 4 2 
6 5 1 
7 5 2 
8 5 3 
8 6 2 
9 6 3 

10 6 4 
10 7 3 
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Вибір програм 

Для очищення різних типів тканин і різних 
ступенів забруднення, у пральній машині є 
спеціальні програми для задоволення всіх 
потреб прання (дивіться таблицю програм). 

ПРАННЯ 

Active steam (Активна пара) 
Ця ексклюзивна програма використовує 
обробку паром, що дозволяє зменшити і 
розгладити складки, досягаючи ідеального рівня 
вологості для легшого прасування. 
Завдяки спеціальним кнопкам можна виділити 
три різні рівні інтенсивності, які відповідно до 
типу тканини підходять для сухих чи вологих 
речей. 

Технологія ALL IN ONE (все в одному) 
Ця пральна машина оснащена інноваційною 
системою, яка подає струмінь рідини під 
високим тиском, який розбризкує суміш води і 
миючого засобу безпосередньо на завантаження. 
Використаний в даній пральній машині 
спеціальний рух двигуна управляє рухом 
барабана під час запуску кожної програми. У 
поєднанні зі струменем під високим тиском, 
який розбризкує суміш миючого засобу на 
навантаження, цикл включає в себе набір 
обертальних рухів, які допомагають миючому 
розчину проникати в волокна, що сприяє 
видаленню бруду і забезпеченню кращого 
результату прання. 
Система ALL IN ONE також використовується 
під час фаз подачі води, де завдяки високому 
тиску струменя повністю видаляються залишки 
миючих засобів, які залишились на одязі.  

Змішаний тип 

Ця програма дозволяє прати разом тканини 
різного типу і різних кольорів. Обертальні рухи 
барабана і рівень води контролюються під час 
фаз прання і полоскання. Точні обертальні рухи 
попереджають утворення великої кількості 
складок в тканинах. Завдяки технології ALL IN 
ONE, можлива повна оптимізація циклу прання. 

ВАЖЛИВІ ПОРАДИ ЩОДО ПРОЦЕСУ 
ПРАННЯ: 

• Новий, кольоровий одяг слід прати 
окремо, що найменше 5 або 6 разів. 

• Деякі великі темні речі, такі як джинси і 
рушники завжди слід прати окремо. 

• Ніколи не змішуйте ПОГАНО 
ПОФАРБОВАНІ тканини. 

All Hygiene 
Ця програма забезпечує глибоке очищення, 
ефективну дезінфекцію і протиалергічну дію 
завдяки оптимізованому циклу з урахуванням 
температури і циклу полоскання, усуваючи 
алергени і залишки миючих засобів. Ідеально 
підходить для людей з чутливою шкірою. Вона 
підходить для бавовняного одягу, який треба 
прати при 60°C і пропонується знижене 
завантаженні. 

ALL IN ONE 59 хв. 
Ця спеціально розроблена програма підтримує 
високу якість процесу прання і у  той же час 
скорочує час прання. Програма призначена для 
зниження завантаження (див. таблицю програм). 

Rapid (Швидкий режим) (14-30-44 хв.) 

Рекомендується цикл прання для низьких 
завантажень і незначного забруднення. При 
використанні цієї програми рекомендується 
зменшити кількість миючого засобу, який 
зазвичай використовується, для уникнення 
непотрібних відходів. При виборі програми 
RAPID і натисканні на кнопку ви можете 
вибрати одну з трьох доступних програм. 

Бавовна 
Ця програма підходить для очищення 
бавовняних речей середнього забруднення. Це 
найбільш ефективна программа з точки зору 
об'єднаного споживання енергетики і води для 
прання бавовняної білизни. 

Білий + Попереднє прання 
Ця програма була розроблена для видалення 
сильних плям з білого бавовняного одягу. 
Попереднє прання гарантує жорстке видалення 
бруду. Додайте у відсік "1" певну кількість 
миючого засобу, яка дорівнює 20% від 
швидкості його використання під час основного 
прання.  



 
22 

Полоскання 
Ця програма виконує 3 полоскання з проміжним 
віджимом (який може бути зменшений або 
скасований за допомогою відповідної кнопки). 
Вона використовується для ополіскування будь-
яких типів тканин, наприклад, після 
попереднього ручного прання. 

Стікання і Віджим 
Програма виконує стікання і максимальний 
віджим. Можна скасувати або зменшити віджм 
за допомогою кнопки SPIN SPEED. 

Делікатне прання 
Ця програма зменшила періоди обертання 
барабана під час циклу і, зокрема, підходить для 
прання делікатних тканин. Цикл прання і 
полоскання виконуються з використанням 
високого рівня води для забезпечення 
найкращого результату. 

Вовна та шовк 
Ця програма дозволяє делікатний цикл прання, 
який особливо підходить для одягу, визначеного 
як «прати в пральній машині» з вовняних 
тканин і виробів з шовку або вказаного як 
«прати як шовк» на етикетці тканини. 

СУШІННЯ 

УВАГА: 
Дозатори, що використовувались для 
концентрованих порошків і рідких миючих 
засобів, повинні бути видалені з барабани 
перед початком програм сушіння в барабані. 

Барабан змінює напрямок під час циклу сушіння 
для запобігання заплутування білизни і ще 
більш кращого сушіння. Холодне повітря 
використовується протягом останніх 10/20 
хвилин циклу сушіння для зведення до мінімуму 
утворення складок. 

Суха вовна 
Низька температура програми сушіння ідеально 
підходить для сушіння вовняного одягу з 
максимальною обережністю і м'якістю для 
зменшення тертя тканин і уникнення можливих 
повсть. Рекомендується вивернути одяг 
навиворіт перед сушінням. Відлік часу 
пов'язаний із кількістю прання і швидкістю 
віджиму, обраних для прання. Цикл підходить 
для невеликих завантажень до 1 кг (3 светри). 

 

 
Цикл сушіння вовни даної пральної машини 
бів схвалений «The Woolmark Company" для 
сушіння випраних в пральній машині речей з 
вовни за умови, що продукти перуть і сушать 
відповідно до інструкцій на етикетці одягу і 
інструкцій виробником цієї машини. 

У Великобританії, Ірландії, Гонконгу та Індії 
товарний знак Woolmark є товарним знаком, 
який гарантує відповідність товару вимогам 
стандартів. 

 

Змішаний тип (Низька температура) 
Програма сушіння при низькій температурі 
рекомендується для синтетичних і змішаних 
тканин (завжди звіряйтеся з етикеткою по 
догляду за білизною). 

Бавовна (Висока температура) 
Програма сушіння при високій температурі 
рекомендується для бавовняних тканин і тканин 
з льону (завжди звіряйтеся з етикеткою по 
догляду за білизною). 

ONE TOUCH 

 
Параметри ручок, які налаштовуються і які ви 
повинні вибрати, коли хочете передати машині 
команду з додатку і завантажити/почати цикл 
(див. спеціальний розділ і довідник користувача 
з додатку для отримання додаткової інформації). 
В опції One Touch виробник встановлює за 
замовчуванням цикл «Auto-Hygiene», 
розроблений для очистки барабану, видалення 
неприємних запахів і продовження термін 
служби пральної машини. Перед запуском 
циклу "Авто-Hygiene" переконайтеся, що в 
барабані немає ніякого завантаження, 
використовуйте власну миючий засіб для 
пральної машини або пральний порошок. 
Залиште дверцята машини відкритими в кінці 
циклу, щоб барабан просохнув. Рекомендується 
повторювати кожні 50 циклів прання. 
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7. ЦИКЛ СУШІННЯ 

• Поради стосовно сушіння мають 
загальний характер, але практичний 
досвід використання продукту допоможе 
вам досягти найкращих результатів 
сушіння. 

• Ми рекомендуємо при першому 
використанні приладу встановити більш 
низьку тривалість сушіння, ніж вказано, 
для встановлення потрібного ступеня 
сухості. 

• Ми рекомендуємо не сушить тканини, 
які легко протерти, такі як килими або 
одягу з довгим ворсом для уникнення 
засмічення повітропроводу. 

• Ми рекомендуємо вам сортувати білизну 
наступними способами: 

- відповідно до символів сушіння, які 
зображені на етикетках одягу 

Підходить для сушіння в барабані. 

Сушіння в барабані при високій 
температурі. 

Сушіння в барабані лише при низькій 
температурі. 

НЕ СУШИТИ в барабані 

Якщо на одязі немає етикетки про догляд, ви 
маєте взяти до уваги те, що одяг можливо не 
можна сушити. 

- За розміром і товщиною 
Кожного разу, коли завантаження прання 
більше, ніж потужність сушарки, розділіть одяг 
в залежності від товщини (наприклад, рушники 
з тонкого матеріалу). 

- За типом тканини 
Бавовна/льон: рушники, бавовняний трикотаж, 
постільна та столова білизна. 
Синтетика: блузи, сорочки, халати і т.д., 
виготовлені з поліестеру або поліаміду, а також 
з хлопково-синтетичних сумішей. 

• Сушіть лише попередньо віджатий одяг. 

 

Правильний спосіб сушіння 

• Відчиніть дверцята. 

• Заповніть барабан білизною, що не 
перевищує максимальне завантаження 
сушарки, зазначене в таблиці програм. 
Для великих речей (наприклад, 
простирадл) або для речей з сильною 
поглинаючою властивістю (наприклад, 
рушники або джинси), так можна 
зменшити завантаження. 

• Закрийте дверцята. 

• Встановіть диск програм на найбільш 
відповідну програму сушіння для 
вашого білизни. 

• Сушарка пральної машини може 
виконувати наступні види сушіння: 

- Програма сушіння при низькій температурі 
рекомендується для вовняних тканин 

(Символ на циферблаті програми). 

- Програма сушіння при низькій температурі 
рекомендується для змішаних тканин: 
(Синтетика/бавовна) синтетичні тканини. 
(Символ на циферблаті програми) 

- Програма сушіння при високій температурі 
рекомендується для бавовни, махрових 
рушників, льону, пенькових тканин і т.д. 
(Символ на циферблаті програми) 

• Виберіть необхідну вам ступінь сухості: 

EXTRA DRY  
(Підходить для рушників, халатів і 
громіздкої білизни). 

IRON DRY 
(білизна готова до прасування). 

 

CUPBOARD DRY 

(для одягу, який не буде прасуватись) 
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При виборі програми для вовни, неможливо 
обрати будь-який інший ступінь сухості крім 
стандартного. 

• Сушарка пральної машини розрахує час, 
необхідний для сушіння і рівень 
вологості, що залишився в білизні, в 
залежності від типу завантаження і 
обраного типу сушіння. 

• Натисніть кнопку START/PAUSE (на 
дисплеї буде відображатися час сушіння, 
який залишився). 

 

Прилад розраховує час до закінчення обраної 
програми відповідно до стандартного 
завантаження. 
Під час циклу, прилад коригує час в 
залежності від розміру і складу 
завантаження. 

 

Під час фази сушіння барабан обертається на 
більш високій швидкості, щоб розподілити 
навантаження і оптимізувати ефективність 
сушіння. 

• Після закінчення програми на  дисплеї 
з'явиться слово "End". Через 5 хвилин 
прилад перейде в режим очікування (на 
деяких моделях, дисплей покаже два 
рядки).  

• Вимкніть машину, повернувши 
перемикач програм в положення OFF. 

• Відкрийте дверцята і дістаньте білизну. 

• Закрийте кран. 

СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ СУШІННЯ 

• Для скасування програми сушіння, 
натисніть і утримуйте кнопку DRYING 
SELECTION протягом 3 секунд. 

УВАГА: 
Після скасування програми сушіння, 
почнеться етап охолодження, і ви повинні 
чекати близько 10/20 хвилин, перш ніж 
відкрити дверцята. 

Для забезпечення належної роботи приладу, 
рекомендується не переривати цикл сушіння, 
якщо це не є абсолютно необхідним. 
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8. АВТОМАТИЧНИЙ ЦИКЛ 
ПРАННЯ/СУШІННЯ 

Ви не може перевищувати максимальний об’єм  
завантаження білизни для сушіння, зазначене в 
таблиці програм, в іншому випадку завантажені 
речі можуть бути погано висушені. 

- Прання 

• Відкрийте контейнер і додайте 
правильну кількість миючого засобу. 

• Зверніться до списку програм прання 
для тканин, які необхідно випрати 
(наприклад, дуже брудна бавовна) і 
встановіть ручку на потрібну програму. 

• За необхідності відрегулюйте 
температуру прання. 

• Натисніть кнопки опцій (якщо потрібно). 

• Переконайтеся, що кран відкритий і що 
зливний шланг правильно 
розташований. 

- Сушіння 

• Оберіть необхідну вам ступінь сухості: 

EXTRA DRY  
(Підходить для рушників, халатів і 
громіздкої білизни). 

IRON DRY 
(білизна готова до прасування). 

CUPBOARD DRY 
(для одягу, який не буде прасуватись) 

При виборі програми для вовни, доступний 
лише стандартний ступінь сухості. 

• Натисніть кнопку START/PAUSE.  

• Наприкінці фази прання на дисплеї 
відображається час висихання, який 
залишився до кінця. 

• Коли програма завершила роботу на 
дисплеї з'явиться слово "End". Через 5 
хвилин прилад перейде в режим 
очікування (на деяких моделях, дисплей 
покаже два рядки). 

• Вимкніть машину, повернувши 
перемикач програм в положення OFF. 

• Відкрийте дверцята і вийняти білизну. 

• Закрийте кран. 

СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ СУШІННЯ 

• Для скасування програми сушіння 
натисніть і тримайте кнопку DRYING 
SELECTION протягом 3 секунд. 

УВАГА: 
Після скасування програми сушіння, 
почнеться етап охолодження, зачекайте 
близько 10/20 хвилин, перш ніж відкрити 
дверцята. 

Для забезпечення належної роботи приладу, 
рекомендується не переривати цикл сушіння, 
якщо це не є абсолютно необхідним.
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9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ І ГАРАНТІЯ 

Якщо ви вважаєте, що пральна машина працює несправно, зверніться до інструкцій, які наведені нижче і 
які включають в себе деякі практичні поради про те, як виправити найбільш поширені проблеми. 

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ З ONE TOUCH 

Додаток Hoover Wizard має функцію розумної перевірки, що дозволяє в будь-який час підтвердити 
функціональність і стан продукту. Щоб використовувати додаток Hoover Wizard вам потрібен 
Android смартфон з технологією NFC. 
Більш детальну інформацію можна знайти в додатку. 
Якщо дисплей пральної машини показує помилку (кодом або блимаючими LED індикаторами), ви 
повинні запустити додаток на Android смартфоні з увімкненою NFC. Розташуйте ваш смартфон 
навпроти логотипу One Touch на панелі управління. Тепер можете прочитати каталог 
несправностей, щоб вирішити цю проблему. 

ФОРМАТ КОДУ ПОМИЛКИ 

• Моделі з дисплеєм: на помилку вказує число, якому передує літера "E" (приклад: E2 = Помилка 
2). 

• Моделі без дисплея: на помилку вказує спалахів кожного LED індикатора. Код помилки 
показується кількістю спалахів, за якими наступає пауза в 5 секунд (приклад: два спалахи - пауза 5 
секунд - два спалахи - Повторення = Помилка 2). 

 

Показана Помилка Можливі причини та практичні поради 

E2 (з дисплеєм) 
2 спалахи LED 
індикаторів 
(без дисплея) 

Пральна машина не може отримати воду. 
Переконайтеся, щоб кран подачі води був відкритий. 
Переконайтеся, щоб шланг подачі води не був зігнутий, перекручений або 
затиснутий. 
Переконайтеся, щоб зливний отвір знаходився на правильній висоті (див. 
розділ установки) 
Закрийте кран подачі води, відкрутіть наливний шланг від задньої частини 
пральної машини і переконайтеся, що фільтр "анти-пісок" чистий і не 
заблокований. 

E3 (з дисплеєм) 
3 спалахи LED 
індикаторів  
(без дисплея) 

Пральна машина не зливає воду. 
Переконайтеся, щоб фільтр не був засмічений. 
Переконайтеся, щоб зливний шланг не був зігнутий, перекручений або 
затиснутий. 
Переконайтеся, щоб домашня система дренажу не була блокована, і дозволяла 
Безперешкодне відходження води. Спробуйте злити воду в раковину. 

E4 (з дисплеєм) 
4 спалахи LED 
індикаторів  
(без дисплея) 

Занадто багато мильної піни та/або води 
Перевірте чи правильна кількість миючого засобу в даний час 
використовується і чи миючий засіб призначений для використання в пральній 
машині. 

E7 (з дисплеєм) 
7 спалахів LED 
індикаторів  
(без дисплея) 

Проблема з дверима 
Переконайтеся, що двері закриті правильно. 
Переконайтеся, що одяг всередині барабана не перешкоджає повному закриттю 
дверцят. 
Якщо дверцята заблоковані, вимкніть і відключіть пральну машину від 
електричної розетки живлення, почекайте 2-3 хвилини і знову відкрийте 
дверцята. 

Будь-який інший код Вимкніть і відключіть пральну машину, зачекайте хвилину. Увімкніть машину 
та перезапустіть програму. Якщо помилка виникає знову зверніться 
безпосередньо в уповноважений Центр обслуговування клієнтів. 
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ІНШІ НЕСПРАВНОСТІ 

Проблема Можливі причини та практичні поради 

Пральна машина не 
працює / не 
запускається 

Переконайтеся, щоб прилад був підключений до робочої електричної розетки. 
Переконайтеся, щоб живлення було включене. 
Переконайтеся, що розетка працює, перевіривши її за допомогою іншого 
пристрою, наприклад, лампи. 
Дверцята можуть бути погано закриті: відкрийте і закрийте їх знову. 
Перевірте, чи правильно була вибрана необхідна програма, і натиснута кнопка 
старту.  
Переконайтеся, щоб програма машини не знаходилась в режимі паузи або в 
режимі затримки початку прання. 

Вода просочилася на 
підлогу біля 
пральної машини 

Це може бути спричинене витоком з ущільнення між краном, шлангом подачі 
води і клапаном наповнення; в цьому випадку, замініть його і правильно 
затягніть з'єднання шлангів. 
Переконайтеся, щоб передній фільтр був правильно закритий. 

Пральна машина не 
віджимає 

Машина оснащена системою виявлення, яка захищає завантаження і прилад від 
пошкоджень, якщо завантаження перед віджимом не збалансоване. 
Це може привести до: - 
• Машина намагається збалансувати завантаження, збільшуючи час віджиму. 
• Зниження швидкості віджиму для зменшення вібрації і шуму. 
• Цикл віджиму перервано для захисту машини і завантаження. 
Якщо це відбувається, дістаньте завантаження, розплутайте його, 
перезавантажте речі і перезапустіть програму віджиму. 
Це може бути пов'язано з тим, що вода повністю не стікає: зачекайте кілька 
хвилин. Якщо проблема залишається невирішеною, див. розділ Помилка 3. 
Деякі моделі включають в себе функцію "без віджиму": переконайтеся, що її не 
активовано. 
Перевірте, які параметри вибрані та їх вплив на цикл віджиму. 
Надмірна кількість миючого засобу може перешкоджати циклу віджиму, 
використовуйте правильну кількість миючого засобу. 

Під час віджиму 
чутно сильну 
вібрацію/звуки 

Пральна машина може бути не повністю вирівняна: при необхідності, 
відрегулюйте ніжки, як зазначено в спеціальному розділі. 
Переконайтеся, що транспортні гвинти, гумові заглушки і розпірні труби були 
видалені. 
Переконайтеся, що усередині барабана немає ніяких сторонніх предметів 
(монети, петлі, кнопки, і т.д.). 

 

Стандартна гарантія виробника покриває несправності, викликані електричними або механічними 
несправностями в продукті через дії або бездіяльність виробника. Якщо виявляється, що несправність 
спричинена факторами за межами поставленого продукту, неправильного використання або в результаті 
не дотримання інструкції по використанню, може бути накладений штраф. 
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Використання екологічних миючих засобів без 
фосфатів може призвести до таких ефектів: 

- каламутна зливна вода після 
ополіскування: Цей ефект пов'язаний з 
підвісними цеолітами, які не мають негативного 
впливу на ефективність полоскання. 

- білий порошок (цеоліти) на білизну в кінці 
прання: це нормально, порошок не 
поглинається тканиною і не змінює свій колір. 
Щоб видалити цеоліти, виберіть програму 
ополіскування. В майбутньому подумайте про 
використання трохи менше миючого засобу. 

- піна у воді під час останнього полоскання: 
зовсім не обов'язково, щоб це вказувало на 
погане полоскання. Подумайте про 
використання меншої кількості миючого засобу 
під час прання у майбутньому. 

- сильна піна: Це пов'язано з аніонними 
поверхнево-активними речовинами, наявними в 
миючих засобах, які важко усунути з білизни. 
У цьому випадку, не використовуйте повторне 
полоскання для усунення цього ефекту: це 
взагалі не допоможе. Ми пропонуємо 
проведення прання з використанням власного 
очищувача.  

Якщо проблема залишається невирішеною, або 
якщо ви підозрюєте несправність, негайно 
зверніться до уповноваженого Центру 
обслуговування клієнтів. 

Рекомендується завжди використовувати 
оригінальні запасні частини, які доступні в 
наших уповноважених Центрах обслуговування 
клієнтів 

  

Гарантія 

На продукт розповсюджується гарантія 
відповідно до умов і положень, зазначених в 
гарантійному талоні доданому до виробу. 
Гарантійний талон має бути належним чином 
заповнений та збережений для того, щоб у разі 
потреби показати його в уповноваженому 
Центрі обслуговування клієнтів. Доказ покупки 
має бути пред’явлений під час будь-якого 
пов’язаного з гарантією ремонту 

 

Виробник не несе відповідальності за 
можливі помилки в буклеті, доданому до 
цього продукту. Крім того, він також 
залишає за собою право вносити будь-які 
зміни, які будуть визнані корисними для його 
продукції, без змін в її головні 
характеристики. 
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