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Перед початком експлуатації виробу уважно прочитайте цю інструкцію. 
Збережіть цю інструкцію
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Шановний ПокуПцю!
Компанія Digital ElEctronics ltD., Usa дякує Вам за придбання даного виробу і 
сподівається, що Ви отримаєте задоволення від його експлуатації.
Щоб досягти оптимальної якості роботи виробу, будь-ласка, уважно прочитайте цю 
інструкцію перед установкою, експлуатацією і обслуговуванням.
Компанія Digital ElEctronics ltD., Usa гарантує високу якість виробу при умові 
дотримання всіх правил експлуатації, наведених в інструкції.
Цей виріб призначений для використання тільки в домашніх умовах, не пов’язаних зі 
здійсненням підприємницької діяльності.
Компанія Digital ElEctronics ltD., Usa не несе відповідальності і не розповсюджує 
гарантійне обслуговування на виріб, недоліки якого виникли з причини порушення 
користувачем правил використання, транспортування, зберігання, дій третіх осіб, 
непереборної сили (пожежі, природної катастрофи тощо), потрапляння побутових 
комах або гризунів, впливу інших сторонніх факторів, а також з причини суттєвих 
порушень технічних вимог, що зазначені в інструкції користувача, включаючи 
нестабільність параметрів електромережі.
Компанія Digital ElEctronics ltD., Usa залишає за собою право на зміну дизайну, 
комплектації і технічних характеристик виробу без попереднього повідомлення у 
зв’язку з постійним вдосконаленням виробництва продукції. 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
1. Обслуговування і ремонт пральної машини має виконувати тільки кваліфікований 

спеціаліст сервісного центру.
2. Використовуйте та тримайте пральну машину тільки в приміщенні при температурі 

+12 — +18°С, вологості до 70%. 
3. Пральна машина повинна встановлюватись на рівну, тверду площину та 

використовуватись тільки в приміщенні для прання. Щоб запобігти корозії та 
пошкодженню ізоляції, не встановлюйте пральну машину в ванні. 

4. Пральна машина має бути підключена до окремої розетки з заземленням. 
Перед підключенням впевніться, що параметри електичної мережі відповідають 
специфікації.

5. Не використовуйте для підключення пральної машини подовжувач або трійник.
6. Не включайте пральну машину, якщо вона пошкоджена, несправна, частково 

розібрана, якісь частини пральної машини відсутні або зламані, пошкоджений 
кабель живлення або вилка.

7. Після прання завжди витягайте вилку з розетки. Виймаючи вилку, не тягніть за 
кабель. Витягайте вилку, взявши її рукою.

8. Не вставляйте і не витягайте вилку з розетки мокрими руками. Витирайте вилку від 
пилу сухою ганчіркою.

9. Перед будь-яким ремонтом або доглядом за пральною машиною, зливайте воду 
та від’єднуйте кабель живлення від розетки.

10. Не доторкуйтесь до білизни або внутрішніх частин пральної машини під час 
роботи.

11. Не кладіть мокру білизну, важкі або гарячі речі, інші предмети наверх пральної 
машини.

12. Слідкуйте, щоб під пральною машиною і навкруги неї не було нагрівальних 
приладів та займистих предметів, таких як папір, пух, ганчірки, хімічні препарати 
тощо. Слідкуйте, щоб на пральну машину не падали прямі сонячні промені.

13. При пранні різних виробів користуйтесь рекомендаціями виробника цих виробів. 
Щоб запобігти деформації пластикового корпусу, температура води для прання 
не повинна перевищувати 55 °С.

14. Речі, попередньо оброблені засобами чищення з вмістом розчинників (засоби 
виведення плям, бензин, спирт, гас) належить попередньо прополоскати вручну, 



3

U
A

Ін
ст

р
ук

ц
ія

 к
о

р
и

ст
ув

ач
а

щоб запобігти перебігу небезпечної неконтрольованої реакції під час прання. 
Щоб запобігти аномальної вібрації, не періть в машині плащові тканини.

15. Не дозволяйте використовувати пральну машину дітям та особам  з обмеженими 
можливостями. 

16. Не дозволяйте дітям грати з упаковкою, тому що є небезпека задихнутись, 
закрившись в коробці або заплутавшись в плівці. Якщо поряд з пральною 
машиною знаходяться діти, уважно слідкуйте за ними.

17. Нехтування заходами безпеки може привести до пожежі, удару електричним 
струмом або травми.

КОМПЛЕКТАЦІЯ
Пральна машина с кабелем живлення та вилкою – 1 шт

Заливний шланг – 1 шт

Диск центрифуги– 1 шт (DW-609WB / DW-720WB)

Водяний насос – 1 шт (DW-609WB / DW-720WB )

Інструкція користувача – 1 шт

ОПИС
DW-74WB/DW-74WC/DW-74WG/DW-74WR Однобакова

1. Панель керування 
2. Таймер 
3.  Регулятор режиму 
4. Водоприймач
5. Активатор 
6. Корпус 

7. Кабель живлення з вилкою 
8. Пластикові ніжки 
9. Зливний шланг 
10. Заливний шланг 
11. Фільтр

1

411

5

6

7

8

9

10

мал.1 

2

3
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Панель керування

DW-609WB / DW-720WB Двобакова напівавтоматична

Кг

ВодоприймачТаймер

Злив

Нормальний
Режим

Панель керування

мал.2 
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1. Панель керування
2. Водоприймач прання
3. Таймер прання
4. Регулятор режиму
5. Таймер віджиму
6. Водоприймач віджиму
7. Кришка баку прання
8. Бак прання
9. Активатор

10. Корпус
11. Заливний шланг 
12. Диск центрифуги 
13. Кабель живлення з вилкою
14. Кришка баку віджиму  

(зовнішня та внутрішня)
15. Бак віджиму
16. Зливний шланг
17. Фільтр
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ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ
Встановіть пральну машину на плоску рівну поверхню.
Не розташовуйте пральну машину поряд з електричною, газовою плитою, радіатором 
опалення і іншими генеруючими тепло приладами.
Перевірте Ваше джерело живлення. Ця пральна машина потребує джерела живлення 
220В, 50Гц.
Забезпечте під’єднання пральної машини до окремої трьохконтактної розетки з 
заземленням. Якщо Ви не знаєте, чи правильно заземлена Ваша пральна машина, 
зверніться до сервісного центру.
Встановіть один кінець заливного шлангу у водоприймач баку прання.
Під’єднайте другий кінець заливного шлангу до крану з водою.
Розмістіть зливний шланг на плоскій поверхні на рівні підлоги.
Вийміть диск центрифуги з баку віджиму. (DW-609WB / DW-720WB)
Впевніться, що таймер прання знаходяться в положенні „0”. 
Впевніться, що таймер віджиму знаходяться в положенні „0”. (DW-609WB / DW-720WB)
Вставте вилку в розетку. Впевніться, що вилка надійно вставлена в розетку.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Прання
1. Наберіть воду в бак прання.Воду можна набирати заливним шлангом або якоюсь 

ємністю, наприклад, відром.
2. Добавте потрібну кількість миючого засобу в бак прання.
3. Покладіть білизну в бак прання. Рівень води дещо підвищиться. Слідкуйте, щоб 

рівень води не перевищував верхню відмітку.
4. Встановіть режим роботи в положення «Делікатний» або «Нормальний». 

Поверніть таймер на бажаний час прання (див. Таблицю 1). Машина почне прати.

Таблиця 1.  

Тканина та ступінь забруднення Режим роботи
Час прання,

хв
Синтетика, вовна, напіввовна, шовк, 
трикотаж, ніжне, тонке, кольорове, 
змішані волокна, злегка забруднені речі.

Делікатний 3-9

Бавовна, льон, забруднені речі. Нормальний 12-15

Примітка

Вийміть з кишень все зайве - цвяхи, заколки, сірники, ручки, 
монети, ключі тощо. 
Витрусіть пісок з кишень та відворотів.
Застібніть блискавки та зав’яжіть зав’язки на одязі.
Полагодіть зношені та розірвані речі.
Штани, плетені та трикотажні речі виверніть назовні.
Делікатні вироби та невеликі речі (колготки, шкарпетки, хусточки 
тощо) періть в сіточці або наволочці. 
Білу та кольорову білизну періть окремо.
Для більш забруднених речей встановлюйте більший час прання

Злив
1. Витягніть білизну.
2. Встановіть режим роботи в положення „Злив”. 
3. Вода почне зливатись.
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Полоскання
1. Наберіть воду в бак прання.
2. Встановіть режим роботи «Нормальний». Поверніть таймер прання на 3 хв. 

Машина почне полоскати.
3. Злийте воду. Коли вода витече, переведіть регулятор роботи в положення 

«Нормальний».
4. Повторіть полоскання при необхідності.

Примітка

Ця пральна машина обладнана нижнім зливом. Вода зливатись 
не буде, якщо якась частина зливного шлангу буде піднята вище  
20 см рівня підлоги. 
Вода з двобакової машини зливається за допомогою водяного 
насосу. (DW-608WB / DW-720WB).

Примітка
Для додаткового полоскання можна набрати воду в бак віджиму, 
а потім злити.

Примітка
Для більш габаритних речей обирайте більший час віджиму.
При відкриванні кришки баку віджиму автоматично спрацьовує 
гальмівний пристрій і віджим припиняється.

Віджим DW-609WB / DW-720WB)
1. Розкладіть рівномірно білизну в баку віджиму (див. Таблицю 2). Першими кладіть 

малі речі. Притисніть білизну до дна.
2. Накрийте білизну диском центрифуги (мал.3).
3. Закрийте внуртішню та зовнішню кришки баку віджиму.
4. Поверніть таймер віджиму на бажаний час (див. Таблицю 2).

Таблиця 2

Тип виробів Тип тканини Час віджиму, хв
Делікатне Синтетика 1
Нормальне 
неважке 

Бавовна, льон (білизна, наволочки, рушники, 
сорочки, піжами, хустки тощо)

2-4

Нормальне 
важке

Бавовна (простирадла, рядно, скатерки, халати, 
джинси, штани, комбінезони тощо)

3-5

мал.3 

Прання та віджим  (DW-609WB / DW-720WB)
Ви можете одночасно прати і віджимати білизну в пральній машині.
1. Періть білизну в баку прання згідно розділу „Прання”.
2. Віджимайте білизну в баку віджиму згідно розділу „Віджим”.
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ДОГЛЯД 

Чищення машини

Корпус пральної машини зовні та всередені мийте ганчіркою, 
змоченою теплою водою з нейтральним миючим засобом.
Щоб видалити осад від жорсткої води, використовуйте тільки 
спеціально призначені для пральних машин засоби.

Чищення фільтру

Візьміться за рамку фільтра, натисніть донизу і потягніть на себе 
(мал. 4). 

Ретельно прополощіть фільтр від сміття.(мал. 5 ). 

Для встановлення фільтра на місце спочатку вставте нижню частину 
фільтру, а потім натисніть на верхню частину фільтру.

Після кожного використання протирайте поверхні пральної машини вологою 
серветкою, потім сухою. В разі значного забруднення, протріть поверхні з 
використанням м’яких миючих засобів, після чого протріть насухо.

Використовуйте та тримайте пральну машину тільки в приміщенні при 
температурі +12 — +18°С, вологості до 70%.

ПЕРЕД ТИМ ЯК ЗВЕРНУТИСЬ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ
Пральна машина не працює.

Вставте вилку в розетку.
Встановіть таймер прання в положення відмінне від „0”.
Якісь предмети заважають обертатись активатору.
Перегорів запобіжник. 

Вібрація при віджимі (DW-609WB/ DW-720WB).

Машина встановлена не на рівну поверхню.
Білизна розміщена в баку віджиму нерівномірно.
Білизна не притиснута диском центрифуги.
В баку віджиму надто багато білизни.

Вода не зливається.

Зливний шланг забився сміттям.
Зливний шланг перегнутий.
Зливний шланг не розміщений у площині підлоги.

мал.5 

мал.4 
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СПЕЦИФІКАЦІЯ
DW-609WB
Двобакова 

DW-720WB
Двобакова 

DW-74WB
DW-74WC
DW-74WG
DW-74WR

Однобакова 
Напруга 220-240 В/ 50 Гц 220-240  В / 50 Гц 220-240  В / 50 Гц
Потужність прання /  
віджиму

230Вт / 135 Вт 380 Вт / 180 Вт 365 Вт

Таймер прання / 
віджиму

15 / 5 хв 15 / 5 хв 15 / - хв

Габаритні розміри 
(ШхГхВ)

710 х 410 х 805 мм 710 х 425 х 810 мм 460 х 425 х 830 мм

Завантаження 
прання /віджим

6,0 кг / 3,8 кг 7,2 кг /  5,0 кг 7,0 кг 

Водяний насос + + -
Клас захисту від 
протікання

IPX4 IPX4 IPX4

Вага нетто / брутто 15,8 кг / 17 кг 16,5 кг / 18 кг 10 кг / 11 кг
Корпус пластік пластік пластік
Колір

синій синій
синій, кремовий, 

зелений, червоний


