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A   КЛЮЧ ЗА ИЗБОР НА ПРОГРАМА 
С него можете да изберете желаната програма за пране като го завъртите 
(върти се и в двете посоки), така че програмата да съвпадне с индикаторната 
линия (p). Възможностите за избор на температура зависят от избраната 
програма (Вижте таблицата с програмите). 

 

B1  ИЗБОР НА СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ  

B2  ОТЛОЖЕН СТАРТ  

C1  БЕЗ АЛЕРГИИ  

C2   ПРАНЕ СЪС СТУДЕНА ВОДА  

G   ИНДИКАТОР ЗА ВРАТАТА - НАЧАЛО НА ПРОГРАМАТА  

H   БУТОН СТАРТ/ПАУЗА (НАЧАЛО) 

V   ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ 
                    Системата на дисплея Ви позволява да се информирате по всяко време за работата 
                    на уреда. 
 

        p  ИНДИКАТОРНА ЛИНИЯ 

 

„Технологията за бавни обороти“ е иновативна спирачна система, която позволява лесно и 
сигурно зареждане на пералната машина. 
Благодарение на двата амортисьора, поставени във всеки край, барабанът се отваря за 2 
секунди чрез леко натискане с пръсти върху централния бутон. 

 

 
 



 

Таблица с програми мод. EVOGT 10072D 
 

 

програма програма за 

 
приблиз. 

време 
мин. 

темп. 
регул. 

макс.ºC 

скорост 
на 

цетнрофуг. 
об/мин 

макс. 
натовар

ване 
кг 

зареждане с 
препарат 

бутони за 
опция С 

I II    

           

 
ПАМУК 

Бяло / Цветно пране с устойчиви 
цветове, с предпране 

дисплей 90º 1000 7      

* Устойчиви цветове дисплей 60º 1000 7      

* Деликатни цветове дисплей 40º 1000 7      

Деликатни цветове дисплей 30º 1000 7      

           
 

СМЕСЕНИ 
СИНТЕТИЧНИ 

МАТЕРИИ 

Устойчиви цветове дисплей 50º 1000 2      

Деликатни цветове дисплей 40º 1000 2      

Деликатни цветове дисплей 30º 1000 2      

           
ДЕЛИКАТНИ 

МАТЕРИИ 

 Вълна дисплей 30º 800 1      

 Ръчно пране дисплей 30º 800 2      

           

СПЕЦИАЛНИ 

 Изплакване дисплей  1000       

 Центрофуга дисплей  1000       

 Източване на водата дисплей         

Mish & Wash дисплей 40º 800 7      

Бързо пране 44 дисплей 40º 1000 3      

Бързо пране 30 дисплей 30º 1000 2      
    

 * програми, изпитани върху памучни материи, съгласно (ЕС) nº 1015/2010 и nº 1061/2010  

 

ПРОГРАМА ЗА ПАМУЧНИ МАТЕРИИ, температура  60ºC 

 

ПРОГРАМА ЗА ПАМУЧНИ МАТЕРИИ, температура  40ºC 
Тези програми са предназначени за пране на нормално замърсени памучни дрехи и, от гледна точка на 
консумацията на вода и енергия, са най-ефикасни за пране на памучни тъкани. 
Тези програми са разработени, да съответстват на температурата на пране, посочена на етикетите на дрехите, 
като трябва да се има предвид, че реалната температура на водата може слабо да се различава от установената 
за цикъла. 
 

Технически данни 
модел EVOGT 10072D 

Напрежение Сила на тока 

Налягане на 
хидравличната 

система 

Макс. мощност 

220-230 V 
50 Hz 

10 A 0,05-0,8 MPa 1500 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

ВАЖНО 
- Не използвайте течен перилен препарат за програми с предпране и / или с отложен старт. 

 

 
 
 
 
 
ПОДГОТОВКА НА ЦИКЪЛА НА ПРАНЕ 
1.- След като поставите дрехите, затворете капаците на барабана и се уверете, че са добре затворени. 
2.- Прибавете перилния препарат и добавките, без да превишавате индикаторната линия „MAX“. 
 .- препарат за предпране I 
 .- препарат за основно пране II 

 .- омекотител  



 
ИЗБОР НА ПРОГРАМА И ЖЕЛАНИ ОПЦИИ 
3.- Завъртете ключа за избор (А) на желаната програма. 
4.- Ако желаете, натиснете единия или и двата бутона за опции (C1, C2). 
  .- Препоръчва се, желаните опции да се изберат, преди да се натисне бутонът за начало на програмата H. 
  .- Да се има предвид, че ако фазата на пране е преминала момента, в който се задейства опцията, тя не се 
активира. 

 

C1   бутон БЕЗ АЛЕРГИИ  
Благодарение на новата АКТИВНА СЕНЗОРНА СИСТЕМА, натискайки бутона, можете да задействате специален 
цикъл на пране, който е приложим за всички програми и видове материи, запазва тъканите им и щади деликатната 
кожа. 
Чрез зареждане на повече вода и благодарение на новата комбинация от цикли на въртене на барабана - пълен и 
без вода, се постига перфектно изплакване и почистване на дрехите. По време на прането количеството вода се 
увеличава, за да се постигне перфектно разтваряне на препарата, гарантиращо ефикасно изпиране. Водата за 
изплакване също се увеличава, за да се отстранят всички следи от препарат в тъканите. 
Тази функция е разработена специално за хора с деликатна и чувствителна кожа, при които дори най-малките 
остатъци от препарат могат да предизвикат раздразнение или алергия. 
Също така се препоръчва, тази функция да се използва за пране на детски дрехи и всякакви деликатни материи, 
както и за облекла за къпане, чиито тъкани са склонни да задържат перилни препарати. 
Тази опция е неактивна при програмата за пране на вълна. 
 

C2  бутон за пране със студена вода  
С натискането на този бутон могат да се реализират всички цикли на пране, без подгряване на водата, докато 
всички останали характеристики на програмата остават непроменени (ниво на водата, времетраене, ритъм на 
пране и т.н.). Програмите за пране със студена вода са предназначени за тъкани, чиито цветове не са устойчиви и 
за пране на завеси, завивки, особено деликатни синтетични материи, малки килими или леко замърсени тъкани. 
 

 
5.- Ако желаете, можете да изберете скоростта на центрофугиране (B1) 

B1 бутон за избор на скорост на центрофугиране  
След като изберете програмата, на дисплея ще се появи максималната скорост на центрофугиране, разрешена за 
дадената програма. Всеки път, когато натискате бутона за центрофугиране, скоростта намалява със 100 оборота в 
минута. Минималната разрешена скорост е 400 об/мин. Можете да изключите центрофугирането като натиснете 
няколко пъти бутона. 
 

6.- След като изберете желаните опции, за да започне програмата, натиснете бутона за начало Н и пералната 
машина ще стартира желаната програма. 
Ако желаете да отмените избраната опция, достатъчно е да натиснете отново бутона (индикаторът ще изгасне). 
 

B2 бутон Отложен старт  
Този бутон позволява да се програмира началото на цикъла за пране с максимално забавяне от 24 ч. 
За да програмирате отлагане на старта, направете следното: 
Изберете желаната програма. 
Натиснете веднъж бутона, за да го активирате (на дисплея ще се появи надпис 00h), и отново, за да програмирате 
забавяне от 1 час (на дисплея ще се появи надпис 01h). При последователно натискане програмираното забавяне 
се увеличава с 1 час, докато достигне максимума от 24h. При следващо натискане броячът се нулира и 
забавянето се връща в начална позиция. 
Потвърдете, като натиснете бутона „СТАРТ/ПАУЗА“ (индикаторът на дисплея ще започне да примигва), за да 
зададете програмата, която ще се включи автоматично. 
Отложеният старт може да се отмени по следния начин: 
Задръжте бутона натиснат в продължение на 5 секунди, докато на дисплея се появят параметрите на избраната 
програма. 
На този етап можете да стартирате веднага избраната програма, натискайки бутона „СТАРТ“ (Н), или да отмените 

операцията, като поставите ключа за избор на програма в позиция  (OFF) и изберете друга програма. 
 
Изчисляване на времетраенето на програмата - време на цикъла (V) 
В момента, в който изберете програма, автоматично се изписва времетраенето на цикъла, което може да варира 
според избраните опции. 
След като програмата започне, на дисплея се появява информация, която показва на потребителя, колко време 
остава до края на прането. 
 

 



 

Индикатор за безопасност на вратата - светлинен индикатор за начало на програмата (G)  
Светва, след като се натисне бутонът „СТАРТ“, Н. 
След като сте натиснали бутона „СТАРТ“, първоначално светлината ще премигне няколко пъти, а след това ще 
остане светната до края на прането. 
Светлината ще изгасне 2 минути след края на прането, за да покаже, че вече е възможно да се отвори вратата. 
 

Отменяне / Смяна на програма 
Ако желаете да смените или отмените вече започнала програма, направете следното: 

- Поставете ключа за избор на програма на позиция  (OFF). В този момент програмата е отменена и можете, ако 
  желаете, да изберете нова. 
- Изберете новата програма. 
- Натиснете отново бутона (H). 
- Пералната машина ще стартира програмата, която сте избрали. 
 

Паузиране на програма 
Възможно е да спрете за кратко програмата за пране, за да добавите още дрехи. За целта направете следното: 
- Натиснете бутона (H) и го задръжте, докато индикаторите на бутоните за опции и дисплея за оставащо време (V) 
  започнат да примигват. 
 
- Когато индикаторът за безопасно отваряне на вратата изгасне (приблизително след 2 минути), отворете вратата 
и добавете дрехите. 
- Затворете внимателно вратите на барабана и външния капак. 
- Натиснете бутона (H) и пералната машина ще продължи програмата. 
 

Когато програмата приключи, на дисплея ще се появи надпис „END“. 
Изчакайте, докато индикаторът за безопасно отваряне на вратата (G) изгасне (приблизително след 2 минути). 
 

„За да извадите прането, завъртете ключа за избор на програма в позиция  (OFF)“ и отворете вратата на 
пералната машина и капаците на барабана. 
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