
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Пральна машина
WM-9135, WM-9145,



ОПИС ПРИЛАДУ

Дякуємо, що обрали пральну машину Mirta!
Щоб забезпечити � тривале та ефективне використання, 

уважно прочитайте цю інструкцію.

1. Таймер
2. Пральна камера
3. Активатор 
4. Подача води
5. Кришка пральної камери
6. Фільтр
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Експлуатація пральної машини за умови виконання вимог цього 
керівництва - безпечна.
- Перед включенням пральної машини в електромережу переконай-
теся в справності шнура, вилки і розетки. Напруга в мережі має 
відповідати технічним даним пральної машини.
- Відключайте пральну машину належним чином, не тягніть за шнур 
електроживлення.
- Не використовуйте пральну машину з пошкодженим шнуром або 
вилкою, при виявленні несправностей в роботі не намагайтеся 
розібрати � самі, зверніться до сервісного центру.
- Не дозволяйте дітям самостійно користуватися пральною маши-
ною.
- Не допускайте попадання води на панель управління.
- Пральна машина повинна бути обов'язково заземлена через розет-
ку з заземлюючим контактом, приєднаним до заземлювального 
проводу електромережі.
Не застосовуйте воду температурою вище 50˚С
- Не використовуйте для чищення миючі засоби, які містять в собі 
абразивні матеріали і хімічні активні речовини.
- Після закінчення використання необхідно відключити пральну 
машину від електромережі.
 -При пошкодженні кабелю живлення його заміну, щоб уникнути 
небезпеки, повинен виробляти виробник, сервісна служба або анало-
гічний кваліфікований персонал.



ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПІДКЛЮЧЕННЯ

1. Встановіть пральну машину на рівну підлогу. Максимальний кут 
нахилу машини повинен бути менше 2°C.
2. Машина повинна знаходитись на відстані більше 5 см від стіни. Це 
забезпечить низький рівень шуму під час � роботи.
3. Розетка для вилки кабелю пральної машини повинна мати заземлен-
ня, виконане належним чином.

Увага!
1. Не підключайте шнур заземлення до газової або водопровідної труби.
2. Щоб уникнути удару електричним струмом, не використовуйте 
машину із пошкодженим шнуром живлення або вилкою.
3. Не допускайте, щоб діти, а також люди, які не володіють достатніми
навичками, використовували пральну машину без нагляду чи поперед-
нього інструктажу.
4. При виявленні несправності машини зверніться до відповідного 
сервісного центру.

Застереження!
Рівень води у пральній машині не повинен перевищувати зазначеної 
позначки. Якщо вода почне текти з машини, вимкніть � та закрийте 
бак. Можливо у машині є неполадки.
Увага! 1. Не завантажуйте в бак більше вказаного об`єму білизни. При 
дуже великому обсязі прання машина буде працювати повільно і це 
скоротить термін � служби.
2. Від'єднайте зливний шланг, якщо машина не використовується.
3. Під’єднайте зливний шланг, коли необхідно злити воду після прання.



ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПРАННЯ
Необхідно переконатися в тому, що в кишенях одягу, білизни не зали-
шилися ключі, монети, шпильки і т.д. Відсортуйте речі за кольором і 
ступенем забруднення.
2. Встановіть програму прання відповідно обраному типу тканини.
3. Покладіть білизну і необхідну кількість порошку в бак для прання. 
Відкрийте кран подачі води і заповніть бак до необхідного рівня, в 
залежності від кількості білизни.
4. Поверніть перемикач режимів роботи проти годинникової стрілки в 
вибране положення «Нормальне» або «Швидке» прання.
5. Встановіть таймер прання на вибраний Вами час (машина почне 
роботу тільки після включення таймера).

ПОЛОСКАННЯ
Дія по установці режимів полоскання такі ж, як і при пранні, але без 
додавання миючих засобів.

ПІСЛЯ ПРАННЯ
- Закрийте водопровідний кран та злийте воду.
- Вийміть вилку кабелю з розетки.
- Витягніть білизну та вимийте фільтр.
- Закрийте кришку і підійміть зливний шланг.
- Протріть внутрішню поверхню баку м'якою тканиною.
- Не використовуйте спирт або інші абразивні речовини для чищення.
ОЧИЩЕННЯ СІТКИ ФІЛЬТРА
Циркуляція в пральній машині забезпечує автоматичне потрапляння 
ворсу і пуху в фільтр. Рекомендується чистити сітку фільтра після 
кожного використання.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД



ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ

БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!

Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче 
електричне обладнання до відповідного пункту збору відходів.

Цей прилад не призначений для користування особами (зокрема малолітніми дітьми) з обмеже-
ними фізичними, розумовими або психічними можливостями чи з браком досвіду та знань, за 
винятком випадків безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу, або коли 
особою, яка є відповідальною за їхню безпеку, надано необхідні інструкції щодо користування 
приладом. Малолітні діти повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу, щоб унеможли-
вити їхню гру з приладом.

Модель: WM-9135, WM-9145,

ПРОБЛЕМА МОЖЛИВА ПРИЧИНА ВИРІШЕННЯ
МАШИНА НЕ ЗАПУСКАЄТЬСЯ - ТАЙМЕР ДЛЯ ПРАННЯ НЕ ВСТАНОВЛЕНО

- МАШИНА НЕ ПІДКЛЮЧЕНА ДО МЕРЕЖІ АБО 
  ЗАПОБІЖНИК ЗЛАМАНИЙ
- ФІКСАТОР БЛОКУВАННЯ НЕ ЗАБЛОКОВАНИЙ

- ВСТАНОВІТЬ ТАЙМЕР
- ПІДКЛЮЧІТЬ МАШИНУ ДО МЕРЕЖІ АБО 
  ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
- ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

МАШИНА НЕ ЗЛИВАЄ ВОДУ - ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ НЕ ОПУЩЕНО
- ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ ПЕРЕТИСНУТО АБО 
  ВІН ЗАСМІТИВСЯ
- ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ ЗАНУРЕНО У ВОДУ

- ОПУСТІТЬ ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ
- ОЧИСТІТЬ ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ ВІД СМІТТЯ

- ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ ЗАНУРЕНО У ВОДУ

МАШИНІ НЕ ВИСТАЧАЄ СИЛ 
ПОВЕРНУТИ БАРАБАН

- ЗАНАДТО ВЕЛИКИЙ ОБ’ЄМ БІЛИЗНИ У МАШИНІ
- РЕМІНЬ ПРИВОДУ ПОРВАНО
- ЗАНАДТО МАЛЕНЬКА ПОТУЖНІСТЬ ПРАННЯ

- ЗМЕНШИТЕ КІЛЬКІСТЬ БІЛИЗНИ
- ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
- ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Технічні характеристики:
Напруга 220 В, частота 50 Гц, потужність 220 Вт. 



Facebook.com/Mirta.ua
Youtube.com/mirtabrand
Instagram.com/mirta_electronics
www.mirta.ua

ПРАННЯ
Необхідно переконатися в тому, що в кишенях одягу, білизни не зали-
шилися ключі, монети, шпильки і т.д. Відсортуйте речі за кольором і 
ступенем забруднення.
2. Встановіть програму прання відповідно обраному типу тканини.
3. Покладіть білизну і необхідну кількість порошку в бак для прання. 
Відкрийте кран подачі води і заповніть бак до необхідного рівня, в 
залежності від кількості білизни.
4. Поверніть перемикач режимів роботи проти годинникової стрілки в 
вибране положення «Нормальне» або «Швидке» прання.
5. Встановіть таймер прання на вибраний Вами час (машина почне 
роботу тільки після включення таймера).

ПОЛОСКАННЯ
Дія по установці режимів полоскання такі ж, як і при пранні, але без 
додавання миючих засобів.

ПІСЛЯ ПРАННЯ
- Закрийте водопровідний кран та злийте воду.
- Вийміть вилку кабелю з розетки.
- Витягніть білизну та вимийте фільтр.
- Закрийте кришку і підійміть зливний шланг.
- Протріть внутрішню поверхню баку м'якою тканиною.
- Не використовуйте спирт або інші абразивні речовини для чищення.
ОЧИЩЕННЯ СІТКИ ФІЛЬТРА
Циркуляція в пральній машині забезпечує автоматичне потрапляння 
ворсу і пуху в фільтр. Рекомендується чистити сітку фільтра після 
кожного використання.


