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Моля, прочетете инструкциите внимателно и се
съобразявайте с тях по време на употреба на
машината. Тази брошура предоставя важни
насоки за безопасна употреба, монтаж и
поддръжка, както и полезни съвети за
най-добрите резултати при работа с машината.

Съхранявайте документацията на сигурно
място за евентуални справки или за бъдещи
собственици.

Моля, проверете, дали следните документи са
доставени с уреда:

• Ръководство за употреба
• Гаранционна карта
• Енергиен етикет

Чрез поставяне на този символ          на
продукта, ние потвърждаваме в съответствие с
всички относими европейски изисквания за
безопасност, здраве и околна среда,
предвидени в европейското законодателство
за този продукт.
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Уверете, че уредът не е повреден при
транспортирането. Ако е повреден, се
обадете за съдействие на центъра за
поддръжка GIAS. Неспазването на горното
може да застраши безопасността на уреда.
Можете да бъдете таксувани за обаждане в
сервиз, ако проблемът с машината ви е
причинен от неправилна употреба.
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1. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

• Уредът може да се използва от
деца на възраст от 8 години и
нагоре и лица с намалени
физически, сензорни или
умствени способности или липса
на опит и знания, ако се
надзирават или са били
инструктирани за използването на
уреда по безопасен начин и
разбират съответните опасности.
Децата не трябва да си играят с
пералнята. Почистването и
поддръжката не трябва да се
извършват от деца без надзор.

• ВНИМАНИЕ Неправилната
употреба на сушилнята може да
предизвика опасност от пожар.

• Този продукт е предназначен
само за домакинска употреба или
подобна, като:
- Кухненски области за
персонала в магазини, офиси и
други работни пространства;
- Ферми;
- Kлиенти на хотели, мотели и
др уги  ж ил ищни зони;
- Стаи за нощувки & закуска.
Употребата на този уред в среда,
различна от домашната, или за
функции, които не са типични за
домакинството, като търговска
употреба от експертни или
обучени потребители, се
изключва дори при описаното
по-горе използване.
Ако уредът се използва по начин,
който не е в съответствие с този,

това може да скъси живота
му и да отмени гаранцията на
производителя. Всяка
повреда, щета или загуба,
произтичаща от използване,
което не е в съответствие с
домашната или битовата
употреба (дори ако уреда се
намира в домашна среда)
няма да се приема от
производителя до степента,
позволена от закона.

• Този уред трябва да бъде
използван само за домашна
употреба или за изсушаване
на дрехи в къщи.

• Описаният уред трябва да се
използва единствено за
целта, за която е
предназначен, както е
описано в това ръководство.
Уверете се, че инструкциите
за монтаж и употреба са
напълно ясни, преди работа
с уреда.

• Не докосвайте сушилнята,
когато сте с мокри ръце или
крака.

• Не се облягайте на вратата,
докато зареждате машината
и не използвайте вратата, за
да повдигнете или
преместите машината.

• Не позволявайте на деца да
си играят с машината или
нейните бутони за
управление.
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• ВНИМАНИЕ Не използвайте уреда,
ако филтърът за мъх не е поставен
правилно или е повреден; мъхът
може да се запали.

• ВНИМАНИЕ На мястото на
символа за гореща повърхност
температурата се повишава по
време на работа на сушилнята и
може да надвиши 60С.

• Изваждайте щепсела от контакта.
Винаги изваждайте щепсела от
контакта преди почистване на
уреда.

• Не продължавайте да използвате
уреда, ако изглежда в
неизправност.

• На пода около машината не трябва
да има мъхчета и пухчета.

• След цикъла сушене, барабанът
може да е много горещ. Преди да
се извади прането е необходимо да
се остави да се охлади напълно
уредът.

• Финалната част на програмата за
сушене не включва нагряване
(цикъл на охлаждане), така че
артикулите да достигнат
температура, при която да не се
повредят.

• Сушилнята не трябва да се
използва, ако е била почиствана с
промишлени химикали.

• ВНИМАНИЕ: Никога не спирайте
сушилната машина преди края на
цикъла на сушене, освен ако не
извадите бързо всички изделия и ги
прострете, така че топлината да се
разсее.

• Максимално тегло при сушене:
вижте енергийния етикет.

Монтаж

• Не използвайте адаптери,
разклонители и/или удължители.

• Никога не монтирайте сушилнята
зад пердета и се уверете, че зад
нея не могат да падат или да се
събират предмети.

• Уредът не трябва да се монтира
зад заключваща се, плъзгаща се
или врата с панта от отсрещната
страна спрямо тази на сушилнята.

Важно: Уверете се, че по време на
транспортиране, сушилнята е в
изправено положение, ако е
необходимо можете да наклоните на
едната страна, както е показано;

Внимание: Ако продуктът е на
различна страна, изчакайте поне 4
часа преди да го включите, за да може
маслото да п р о т е ч е  о б р а т н о в
компресора. Неизпълнението на това
може да повреди компресора.



Прането
• Не сушете непрани дрехи в

барабанната сушилня.
• ВНИМАНИЕ Не сушете в машината

сухи материи, които са били
третирани с почистваща течност за
химическо чистене.

• ВНИМАНИЕ Материалите от
пенеста гума могат, при
определени обстоятелства, при
нагряване, да предизвикат пожар
от спонтанно запалване.
Артикулите като микропореста
гума (латексна пяна), шапки за
душ, водоустойчив текстил,
гумирани артикули и дрехи или
възглавници с подложки от
микропореста гума НЕ СЛЕДВА да
се сушат в сушилнята.

• Винаги правете справка с
етикетите за грижа при пране  за
подходящи насоки при сушене.

• Дрехите трябва да са минали през
центрофуга или да са добре
изцедени, преди да се поставят в
сушилнята.

• Дрехи, от които тече вода не
трябва да бъдат поставяни в
сушилнята. Извадете запалки и
кибритени клечки от джобовете и
НИКОГА не използвайте запалими
течности в близост до машината.
НИКОГА не поставяйте пердета от
стъклени нишки в машината. Може
да настъпи раздразнение на
кожата, ако по други дрехи има
следи от стъклени нишки.
Дрехи, които са били замърсени с
течности  като олио за готвене,
ацетон, алкохол, петрол, керосин,
препарати за премахване на петна,
терпентин, вакси и средства за
премахване на вакси следва

да се перат с гореща вода с
допълнително количество
препарат, преди да се сушат в
сушилната машина.

• Омекотителите за тъкани и
подобните продукти следва да се
използват с ъ г л а с н о
и н с т р ук ц и и т е на
производителя.
Вентилация

• В стаята, където е разположена
сушилнята, трябва да се
предостави подходяща
вентилация, з а  д а  с е
п р е д о т в р а т и  в с м ук в а н е  н а
г а з о в е  о т уреди на гориво,
включително и открит огън, докато
сушилнята работи.

• Монтирайте гърба на уреда близо
до стена или вертикална
повърхност.

• Трябва да има разстояние от поне
12 mm между машината и други
предмети. Входящите и
изходящите маркучи трябва да се
предпазят от з а п уш в а н е .  З а  д а
с е  о с и г ур и подходяща
вентилация, разстоянието между
долната част на машината и пода
не трябва да бъде запушено.

• Не трябва да се отвежда въздух в
коминната система за отвеждане
на димните газове, идващи от
уреди работещи на газ или на
други горива.

• Редовно проверявайте дали
въздухът, който преминава в
сушилнята, не е ограничен.

• Редовно проверявайте филтъра за
мъх след употреба и почистване,
ако е необходимо.

• Уверете се, че зад сушилнята не
могат да падат или да се събират
предмети, тъй като5
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те могат да попречат на входния и
изходния въздух

• НИКОГА не монтирайте сушилнята
зад пердета.

• В случай, че сушилнята е
монтирана над пералнята, трябва
да се използва подходящ свързващ
комплект, в съответствие със
следната конфигурация.

- Свързващ комплект Мод.
35100019: за минимална
дълбочина на пералнята 49 cm
- Свързващ комплект Мод.
35900120: за минимална
дълбочина на пералнята 51 cm

Свързващият комплект трябва
бъде един от посочените по-горе,
който може да получите в сервиза
ни за резервни части.
Инструкциите за монтаж или
фиксиращи приставки са
предоставени със свързващия
комплект.

Не монтирайте уреда в стая с ниска
температура или в стая, където има
опасност от замръзване. При
температури на замръзване, уредът
може да не работи правилно.
Ако водата в хидравличната верига
замръзне, има риск от повреда на
следните компоненти: клапани,
помпи, маркучи. За по-добро
изпълнение, стайната температура
трябва да бъде между +2°С и +35°С.
Моля, не забравяйте, че работата в
студени условия (между +2 и +15°С)
може да доведе до образуване на
воден конденз и капки вода на пода.
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Проблеми в околната среда
• Всички използвани опаковъчни материали са

природосъобразни и рециклируеми. Моля,
изхвърляйте отпадъците природосъобразно.
Местната служба ще ви даде детайли относно
правилното изхвърляне на отпадъците.

• За осигуряване на безопасност при изхвърляне на
стара сушилня, извадете щепсела от контакта,
отрежете захранващия кабел и ги унищожете. За
предотвратите затварянето на деца в машината,
счупете пантите на вратата или ключа на вратата.

Европейска директива 2012/19/ЕС

Електрически изисквания
Сушилните работят при волтаж от
220--240V, 50 Hz еднофазно. Уверете, че
ел. веригата е поне 6 А.

• Електричеството може да бъде
изключително опасно. Този уред трябва
да бъде заземен.
• Контактът и щепселът трябва да са от
един и същи вид.
• Не използвайте адаптери и/или
удължители.

• Щепселът трябва да бъде достъпен за
изваждане след като уредът е монтиран.

Този уред е маркиран в съответствие с
Европейската директива 2012/19/EC,

Отпадъци от електрическо и

електронно оборудване (ОЕЕО).

ОЕЕО съдържат замърсяващи вещества (които
могат да имат отрицателни последици върху
околната среда) и базови компоненти (които могат да
се използват отново). Важно е ОЕЕО да се подлагат
на специфично третиране, за да се отстранят и
изхвърлят по подходящ начин всички замърсители, а
материалите да се извлекат и рециклират.
Хората могат да играят важна роля в осигуряването
ОЕЕО да не причинят екологичен проблем;
съществено е да спазвате някои основни правила:

- ОЕЕО не следва да се третират като битов
отпадък;
- ОЕЕО трябва да се предават в съответните места
за събиране (наричани също екологични острови,
рециклиращи центрове, екологични платформи),
управлявани от общината или регистрирани
компании; много държави е възможно събиране на
ОЕОО по домовете.

В много държави, когато закупите нов уред, можете
да върнете стария на продавача, който да го вземе
безплатно едно към едно, стига оборудването да е от
същия вид и със същите функции като
предоставеното.

Сервиз GIAS
• За да си осигурите продължително, безопасно и

ефективно използване на този уред,
препоръчваме цялото обслужване и ремонт да се
изпълнява само от упълномощен сервизен
инженер на GIAS.

С ъ д ъ р ж а  ф л у о р и р а н
п а р н и к о в  г а з .
Херметично затворен.
R134a 10,260 [kg] / C02 еквивалент: 0,372[t] GWP1430

Можете да бъдете таксувани за
обаждане в сервиз, ако проблемът с
машината ви е причинен от неправилен
монтаж.

Ако захранващият кабел на уреда е
повреден, трябва да се смени със
специален кабел, който може да бъде
получен САМО от сервиза за резервни
части. Трябва да се монтира от
компетентно лице.

Не включвайте машината в контакта и
не я стартирайте докато не завърши
монтажът. За ваша безопасност, сушилнята
трябва да е монтирана правилно. Ако имате
някакви съмнения за монтажа, обадете се в
сервиза на GIAS за съвет.

Регулиране на крачетата

Когато машината е
монтирана, трябва да
регулирате крачетата
за нивото на уреда.
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2. ДРЕНАЖЕН МАРКУЧ:
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

За да избегнете източването на водния
резервоар след всеки цикъл на сушене, водата
може да бъде изхвърляна директно в отходна
тръба (същата дренажна система като
домакинските мивки). Правилниците за водата
забраняват свръзка към повърхност за
източване на вода. Дренажната тръба за вода
трябва да бъде разположена до сушилнята.

Комплектът се състои от: 1 маркуч и 1 кран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете и
извадете от ел. захранване сушилнята, преди
да проведете каквато и да е работа.

Монтирайте маркуча , както следва:

1. Обърнете машината
бавно на дясната й
страна.

4. Прикрепете черния
маркуч от комплекта
(като използвате
предоставените
конектор и скоби за
маркуч) към маркуча,
изваден от връзката с
моста.

5. Свържете новия
маркуч за източване към
маркуча за мръсна
вода.

6. След като машината е
поставена, проверете
дъното, за да се
уверите, че новият
маркуч не се огъва при
бутане на барабана на
място.

Свържете с
електрозахранващата
мрежа.

2. Маркучът за мръсна
вода се намира от
дясната страна на
машината (вж.
картинката). Сив
маркуч се свързва с
моста от лявата страна
на машината. Като
използвате клещите,
свалете скобата,
задържаща маркуча, от
моста.

Внимание: Ако продуктът е на различна
страна, изчакайте поне 4 часа преди да го
включите, за да може маслото да протече
обратно в компресора. Неизпълнението на
това може да повреди компресора.

3. Дръпнете маркуча от
връзката с моста.
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3. ПОДГОТОВКА НА ЗАРЕЖДАНЕТО
Преди да използвате сушилнята за пръв път:

• Mоля, прочетете внимателно тази книжка с
инструкции.
• Извадете всички предмети от барабана.
• Избършете барабана и вратата с влажна кърпа, за

да отстраните праха, който може да се е събрал по
време на транспортиране.

Подготовка на дрехите
Уверете се, че прането, което ще сушите е
подходящо за сушилня, както е посочено на
етикетите за грижа на всяка дреха. Уверете се, че
всички закопчалки са затворени и джобовете са
празни. Обърнете дрехите на обратно. Поставете
дрехите свободно в барабана, за да не се оплетат.

Да не се суши в машина:
Коприна, найлонови чорапогащници, деликатни
бродерии, платове с метални декорации, дрехи с PVC
или кожени ръбове.
ВАЖНО: Не сушете дрехи, които са били третирани с
течност от химическо чистене, или гумени дрехи
(опасност от пожар или експлозия).
В последните 15 минути (приблизително) зареждането
винаги се върти с хладен въздух.

Пестене на енергия
В сушилнята поставяйте само пране, което е минало
през центрофуга или е изцедено добре. Колкото
по-сухо е прането, толкова по-малко време ще се суши
и ще спестите електричество.

ВИНАГИ
• Опитвайте да сушите максималното тегло пране, за
да спестите време и електричество.
Проверявайте, дали филтърът е чист преди всеки
цикъл на сушене.

НИКОГА
• Не надвишавайте максималното тегло на прането –
това ще коства повече време и електричество.
• Не поставяйте мокри предмети в сушилнята: може да
се повреди уреда.

Сортирайте дрехите, както следва

• По символи за грижа

Можете да ги откриете на яката или

по вътрешния шев:

Подходящи за сушилня.

Сушене в машина при висока температура.

Сушене в машина само при ниска температура.

Да не се суши в машина.

Ако дрехата няма етикет за грижа, приемете,
че не е подходяща за сушене.
• По размер и дебелина
Когато зареждането е по-голямо от
капацитета на сушилнята, разделете дрехите
според дебелината им (например хавлии от
тънко бельо).
• По вид на тъканта
Памук/лен: кърпи, памучен трикотаж, спално
бельо и покривки от памук или лен.
Синтетични: Блузи, тениски, гащеризони и
т.н. от полиестер или полиамид, както и смеси
от памук и синтетични.

Не претоварвайте барабана – когато
обемистите предмети са мокри, това може да
надвиши теглото на дрехите (например:
спални чували и завивки).

4. ПОЧИСТВАНЕ И ТЕКУЩА
ПОДДРЪЖКА

Почистване на сушилнята

• Почистете филтъра и изпразнете
контейнера за вода след всеки цикъл на
сушене.

• Почиствайте редовно кондензатора.
• След всеки период на използване,

избършете вътрешността на барабана и
оставете вратата отворена за известно
време, за да позволите циркулацията на
въздух да го подсуши.

• Избършете външната страна на машината и
вратата с мека кърпа.

• НЕ използвайте абразивни кърпички или
почистващи препарати.

• За да предотвратите натрупване на влакна
или трудности при отварянето/затварянето
на капака, почиствайте вътрешната врата и
уплътнението с влажна кърпа след всеки
цикъл на сушене.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Барабанът, вратата и
прането може да са много горещи.

ВАЖНО Винаги изключвайте и
изваждайте щепсела от контакта преди
да почиствате уреда.
Относно данни за електричеството,
вижте табелката с номинали на
предната част на шкафа на сушилнята
(с отворена врата).
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5. ВОДЕН РЕЗЕРВОАР
Водата от прането по време на сушене се
събира в контейнер във вратата на сушилнята.
Когато контейнерът се напълни, индикаторът
на контролното табло ще светне,
сигнализирайки че контейнерът ТРЯБВА да се
изпразва след всеки цикъл на сушене.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ще се събира много малко вода
по време на първите няколко цикъла, когато
машината е нова, тъй като първо се пълни
вътрешния резервоар.

РАБОТА
1. Отворете вратата и заредете прането.
Уверете се, че дрехите не възпрепятстват
на затварянето на вратата.

2. Внимателно затворете вратата, като я
натиснете бавно, докато се чуе "кликване".

3. Завъртете бутона за избор на програма,
за да изберете желаната програма на
сушене (вж. Ръководство за програмите).

4. Натиснете бутона. Сушилнята ще
започне автоматично и индикаторът над
бутона ще свети постоянно.

5. Ако вратата се отвори по време на
програма, за да проверите прането, е
необходимо да натиснете за повторно
започване на сушенето, след като
затворите вратата.

6. Когато цикълът е към края си, машината
ще започне фаза на охлаждане, дрехите ще
се сушат при студен въздух, което ще
позволи охлаждането.

7. Когато програмата завърши, ще светне
индикаторът “END“.

Не отваряйте вратата по време на
автоматичните програми, за да може
дрехите да се изсушат.

За изваждане на резервоара на
контейнера в чекмеджето на

вратата

1. Внимателно извадете
резервоара за вода, като
хванете дръжката. (A)
Когато е пълен,
контейнерът за вода ще
тежи около 6 кг.

2. Наклонете
контейнера за вода, за да
го изпразнете през
тръбата. (B)

Когато е празен, върнете
контейнера както е
показано; (С) поставете
първо основата на
контейнера на място
както е показано (1), след
това внимателно бутнете
горната част на място (2).

3. Натиснете бутон
за рестарт на програмата.

Не отваряйте вратата
по време на
автоматичните
програми, за да могат
дрехите да се изсушат
правилно
.
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8. След завършването на цикъла, барабанът
ще се върти от време на време, за да намали
образуването на гънки. Това ще продължи
докато вратата се отвори.



6. ВРАТА и ФИЛТЪР
Издърпайте дръжката, за да отворите вратата.
За да рестартирате сушилнята, затворете вратата и
натиснете бутона
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато сушилнята се
използва, барабанът и вратата могат да са МНОГО
ГОРЕЩИ.

Филтър
ВАЖНО: За да поддържате ефективността на
сушилнята, проверявайте дали филтъра за мъхчета
е чист след всеки цикъл на сушене.
ВАЖНО: Не използвайте сушилнята без филтри.
Запушените филтри могат да удължат времето на
сушене и да причинят щети с последващо скъпо
почистване.
1. Издърпайте филтъра

нагоре.

2. Отворете филтъра,
както е показано.

3. Внимателно отстранете
мъхчетата с мека четка или
пръсти.

4 . Щракнете филтъра и
поставете обратно.

Индикатор за грижа на филтъра
Светва, когато филтърът се нуждае от
почистване.

Проверете и евентуално почистете главния филтър и
филтрите, разпределени в долната част на сушилнята.
Ако прането не се суши, проверете дали филтърът не е
запушен.

АКО ЧИСТИТЕ ФИЛТЪРА ПОД ВОДНА
СТРУЯ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ГО ИЗСУШИТЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако отворите вратата по
средата на програма, преди да завърши
програмата за охлаждане, дръжката може да е
гореща. Моля, бъдете особено внимателни, когато
опитвате да изпразните водния резервоар по
време на програма.

Почистване на филтър на кондензатор

1. Отстранете капака.

2. Завъртете двете
заключващи лостове по
посока обратна на
часовниковата стрелка
и издърпайте предния
капак.

3. Внимателно
отстранете рамката на
филтъра и почистете
праха или мъхчетата от
филтъра с кърпа. Не
използвайте вода при
почистване на филтъра.

4. Отстранете
внимателно гъбата от
мястото и след това
измийте под течаща
вода, като го въртите, за
да отстраните всякакъв
прах или мъхчета.

5. Поставете филтрите
и предния капак като се
уверите, че е поставен
правилно в посочената
от стрелката позиция
(позиция нагоре).
Затворете капака с
лостовете.

6. Поставете обратно
капака.
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7. БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
ИНДИКАТОРИ

А-Избор на програма-Със завъртане на
бутона в двете посоки е възможно да се избере
желаната програма за сушене. За да отмените
избора или да изключите сушилнята, завъртете
бутона на "ИЗКЛ".
B- Цифри на дисплея - Дисплеят показва
оставащото време за сушене, отложеното
време в случай на отложен старт и други
известия за настройки.
С-Бутони
1.Бутон “старт/пауза”
За стартиране на избраната програма и/или за
спирането й.
2.Супер лесно гладене - Тази опция
позволява намаляване на гънките и
заплитанията, благодарение на редуващите се
движения на барабана по време и след сушене
и автоматичната настройка на нивото на
сушене за гладене (нивото на сушене може да
се променя след избор на опцията)
Тази опция може да се настрои до 5 минути
след началото на програмата и се активира
само за автоматични програми.
3.Бързи програми - Възможно е да
превключите автоматична програма на БЪРЗА
до 3 минути след старта на програмата.
Последователно натискане увеличава времето
(30-45-59 мин.). След избора, за зануляване на
функцията за автоматично сушене е нужно да
изключите сушилнята
В с л у ч а й на несъвместимост, всички LED
индикатори премигват бързо 3 пъти.

4. Бутон за избор на сушене
Позволява задаване на желаното ниво на
сушене (опция за редакция до 5 минути
след началото на програмата):

Готови за гладене: оставя дрехите
леко влажни за по-лесно гладене.
Сушене за закачалка: За да станат
дрехите готови за закачане

Сушене за гардероб: За пране,
което да може да се прибере директно
Допълнително сушене: за напълно
сухи дрехи, идеално за пълно
зареждане.

Този уред е оборудван с функция
"Мениджър на сушенето". При
автоматични програми, всяко ниво на
междинно сушене, преди достигане на
избраното, се показва с премигване на
светлинния индикатор, отговарящ на
достигнатата степен на изсушаване В
случай  на несъвместимост, всички LED
индикатори премигват бързо 3 пъти.

5. Отложен старт - Позволява отлагане
на стартирането на програмата от 1 до 24
часа през 1-часови интервали. Избраното
отлагане се показва на екрана. След
натискане на бутона "СТАРТ", показаното
време намалява час по час. Като отворите
капака при зададен отложен старт, след
като го затворите отново, натиснете
"старт", за да продължите броенето.

6. Запаметяване - Тази опция ви
позволява да съхраните опциите,
зададени за определен цикъл.
ЗАПАЗВАНЕ > Когато програмата работи,
натиснете бутона "памет" за три секунди.
Контролният индикатор "памет" премигва
три пъти и запазва зададените опции за
цикъла, избран в диапазона. .
Извикване: След избор на програма,
натиснете бутона "памет", за да видите
запаметените опции.

7. Избор на времеви цикъл - Възможно
е да превърнете програма от автоматична
в програмирана до 3 минути след
стартиране на програмата.
Последователно натискане увеличава
времето през 10-минутни интервали.
След избора, за зануляване на функцията
за автоматично сушене е нужно да
изключите сушилнята.
В случай на несъвместимост, всички LED
индикатори премигват бързо 3 пъти.
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Максимално тегло при сушене
Памук Посочен макс.

капацитет
Синтетични или

деликатни
Макс. 4 кг

Ръководство при сушене

8. Заключване на клавиши
Тази функция позволява блокиране на нежелани
промени в зададените опции на лентата по време на
фазата на сушене.
Активиране/деактивиране: Натиснете бутони 4 и 5
едновременно за две секунди. На екрана се показва
знакът "LOC". При отключване на опцията на екрана
се показва "Unl" само веднъж. При отваряне на
капака с активирано заключване на клавишите,
програмата спира, но заключването остава: за да
рестартирате програмата, трябва да премахнете
заключването и да натиснете "старт". Когато
сушилнята е изключена, опцията се деактивира
автоматично.
Заключването на клавишите може да се промени по
всяко време на програмата.

Автоматично против гънки
Тази опция автоматично активира движение против гънки в
началото (в случай на активиране на дисплея) и в края на
сушенето. Това позволява да се запази барабана в
движение, така че да не се намокрят изсъхналите дрехи и да
се запазят меки до 6 часа от края на програмата ако нямате
възможност да извадите веднага прането. Активира се на
всеки 10 минути.
За да спрете движенията, задайте бутона на ИЗКЛ.

D- Led
Воден резервоар - Светва, когато е нужно да се
изпразни резервоара за вода от конденз.
Почистване на филтъра - Светва, когато се изисква
почистване на филтъра. За предпочитане е да поставите
обувките с подметките нагоре.
Охлаждане - Светва, когато програмата е в
последната фаза на охлаждане
E- Зона SMART TOUCH - натискане на бутона за
СТАРТ/ПАУЗА позволява да стартирате
предварително изтеглен цикъл, докато
селекторът за избор на програма е в позиция
Touch (за да изтеглите цикъл от приложението,
вижте съответния раздел от ръководството за
потребителя).

Почиствайте филтрите преди да изпълните всяка
програма

Програмата на тази
м а ш и н а  з а  с у ш е н е
н а  в ъ л н а  е одобрена от
The Woolmark Company за
сушене на вълнени дрехи,
обозначени за пране в
машина, при условие че
продуктите се перат и

сушат съгласно инструкциите на етикета и тези
на производителя на тази машина. M1530.
В Обединеното кралство, Ирландия, Хонконг и
Индия търговската марка Woolmark е
сертификационна търговска марка.

APPAREL CARE

Стандартният цикъл СУШЕНЕ НА ПАМУК ( ) е
най енергийно ефективен и е подходящ за сушене
на нормално мокро памучно пране.
Таблицата на последната страница показва
приблизителното време и консумация на енергия
от основните програми на сушене.

Технически спецификации
Капацитет на
барабана 78,5
Максимално
зареждане

Виж енергийния
етикет

Височина 85 cm
Ширина 60 cm
Дълбочина 48,7 cm

Енергиен клас
Виж енергийния
етикет

Информация за лабораториите за
изпитване

EN 61121 Програма за използване _____
СУШЕНЕ НА ПАМУК ПАМУК ИЛИ
ГЛАДЕНЕ НА ПАМУК ПАМУК ИЛИ БЕЛИ
ЛЕСНА ГРИЖА ДЕЛИКАТНИ ИЛИ
ЗА ТЕКСТИЛ СИНТЕТИЧНИ

Реалната продължителност на цикъла
на сушене зависи от началното ниво на
влажност на прането, от скоростта на
въртене, вида и количеството
зареждане, чистотата на филтрите и
околната температура.
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Консумация на енергия в
режим „изключен“

0,40 W

Консумация на енергия в
режим “вкл.“

0,80 W



8. ИЗБОР НА ПРОГРАМА И ЗАДАВАНЕ НА ФУНКЦИЯ

ПРОГРАМА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
КАПАЦИТЕТ

(kg)

ВРЕМЕ ЗА
СУШЕНЕ

(мин.)

Бяло
Правилната програма за сушене на памучни, гъби и хавлии. Пълна *

Памук Програма Еко норма (простиране) сушене.
Най-ефективната програма за потребление на енергия.
Подходяща за памук и бельо.

6 *

Смесено сушене За общо сушене на различни платове, като памук, лен,
смесени, синтетични.

4 *

Цветно Деликатна и специална програма за сушене на тъмни или
цветни памучни или синтетични дрехи. 4 *

Синтетични За сушене на деликатни и синтетични платове, които се нуждаят
от акуратно и специфично третиране

4 *

Ризи
Тази специална програма е създадена за сушене на ризи с
минимално оплитане и гънки, благодарение на специфичните
движения на барабана. Препоръчва се да извадите дрехите
незабавно след програмата за сушене.

2,5 *

Бельо

Специален цикъл за сушене на спално бельо с огромни размери,
като пердета, чаршафи и покривки. Благодарение на
специфичното движение на барабана, спалното бельо ще бъде
изсушено с минимум заплитане и гънки.

6 220‘

Дънки
Специално за униформено изсушаване на платове като джинси
или дънки. Препоръчва се да обърнете дрехите наопаки преди
сушене. 4 *

Завивки
Идеална програма за униформено сушене на покривала, юргани
и завивки, освежавайки гладкостта на перата 4 *

Спорт

Специално за технически облекла за спорт и фитнес, суши
внимателно с особено внимание за избягване на свиване и
разваляне на еластичния плат

4 *

Вълна Вълнени дрехи: програмата може да се използва за сушене
на до 1 кг пране (около 3 пуловера). Препоръчва се да
обърнете наопаки всички дрехи преди сушене. Времето
може да варира според размерите и дебелината на
зареждане и избраното въртене по време на пране. В края
на програмата, дрехите са готови за носене, но ако са
по-тежки, ръбовете може да са малко мокри: препоръчваме
да ги оставите да изсъхнат по естествен път. Препоръчваме
да изваждате дрехите в самия край на програмата.
Внимание: затепването на вълната е необратимо; моля,
сушете само дрехи със символ (symbol "ok tumble"); тази
програма не се препоръчва за акрилни дрехи.

1 70‘

Против алергии
Специална програма, която суши и едновременно помага за
намаляване на основните алергени, като домашен прах,
косми от домашни любимци, полени и остатъци от прахове
за пране.

4 220‘

Против гънки Това е топла програма, която само за 12 мин. помага да се
изгладят гънките 2,5 *

Refresh

Идеалната програма за премахване на лоши миризми от
бельото и за изглаждане на гънки. 2,5 *

Позиция „презаписване“ на копчето за взаимодействие с приложението за
смартфон и изтегляне на програмите (вижте специалния раздел). Програмата
Auto-Clean, която дезинфекцира уреда, е фабрично настроена.

* Реалната продължителност на цикъла на сушене зависи от началното ниво на влажност на прането, от
скоростта на въртене, вида и количеството зареждане, чистотата на филтрите и околната температура
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SMART TOUCH

Уредът е снабден с технология Smart Touch,
която ви позволява да взаимодействате, през
приложението, чрез смартфони с операционна
система Android и такива, снабдени с функция
NFC (Near Field Communication).

● Свалете приложението  Candy simply-Fi  на
вашия смартфон.

• Smart Care - умни проверки,
автоматично почистване и наръчник за
отстраняване на неизправности.

• My Statistics – Статистика от сушене и
препоръки за по-ефикасна употреба на
машината.

Открийте всички детайли за функциите Smart
Touch, като преглеждате приложението в
режим DEMO или отидете на:
www.candysmarttouch.com

Приложението Candy simply-Fi е налично
за таблети и телефони с операционни
системи Android и iOS. Въпреки това,
можете да си взаимодействате с
машината и да се възползвате от
потенциала на Smart Touch само със
смартфони Android, които са оборудвани
с технология NFC, според следната
функционална схема:

Смартфони Android с
технология NFC

Взаимодействия с
машината +
съдържанието

Смартфони Android без
технология NFC Само съдържание

Таблет Android Само съдържание
Apple iPhone Само съдържание
Apple iPad Само съдържание

ФУНКЦИИ
Основните функции, които са налични от
приложението са:

• Voice   Assistant – ръководство, което ви
помага да изберете идеалната програма само
с три гласови команди (дрехи/тъкани, цвят,
степен на сушене).

• Cycles – Изтегляне и стартиране на нови
програми за пране.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ SMART
TOUCH

ПЪРВИ ПЪТ - Регистрация на машината
върху App.

Влезте в меню "Настройки" на вашия
смартфон Android и активирайте
функцията NFC от менюто "Безжична
връзка & Мрежи".

В зависимост от модела на смартфона
и версията на операционната система
Android, процесът по активиране на
функцията NFC може да бъде различен.
Вижте повече детайли в
ръководството за смартфони.

• Завъртете селектора на позиция Smart
Touch, за да активирате сензора на
таблото.

• Отворете приложението, създайте
потребителски профил и регистрирайте
уреда, като следвате инструкциите на
екрана на телефона или тези от "Бързото
ръководство" съпътстващо машината.

Повече информация, често задавани
въпроси и видео за лесна регистрация
са налични на:
www.candysmarttouch.com/how-to
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СЛЕДВАЩИЯТ ПЪТ - Редовна
употреба

• Всеки път когато искате да управлявате
машината чрез приложението, трябва първо
да активирате режима Smart Touch, като
завъртите селектора към индикатор Smart
Touch.

• Уверете се, че сте отключили телефона (от
режим на готовност) и че сте активирали
функцията NFC; след това следвайте
стъпките, упоменати по-горе.

• Ако искате да стартирате програма за
сушене, заредете дрехите и затворете
вратата.

• Изберете желаната функция от
приложението (напр.: стартиране на
програма, програма Smart Checkup,
обновяване на статистика и т.н.…).

• Следвайте инструкциите на екрана на
телефона, КАТО ГО ДЪРЖИТЕ ВКЛЮЧЕН
върху Smart Touch логото на таблото на
машината, когато приложението ви накара
да го направите.

БЕЛЕЖКИ:

Поставете смартфона, така че антената NFC
на гърба да съвпада с позицията на логото
Smart Touch върху командното табло на
уреда.

Ако не знаете позицията на антената NFC,
леко движете смартфона с кръгообразни
движения над логото на Smart Touch, докато
приложението не потвърди, че е установена
връзка. За да бъде трансферът на данни
успешен, е важно ДА ДЪРЖИТЕ
СМАРТФОНА ВЪРХУ ТАБЛОТО ПО ВРЕМЕ
НА ЦЯЛАТА ПРОЦЕДУРА (няколко секунди);
съобщение върху устройството ще ви
информира за правилния резултат от
операцията и ще ви каже, когато можете да
преместите телефона.

Дебелите калъфи или металните стикери
върху телефона могат да попречат на
прехвърлянето на данни между машината и
телефона. Свалете ги, ако е необходимо.

Подмяната на някои от компонентите на
смартфона (напр. задния капак, батерията и
т.н...) с части, които не са оригинални, може
да доведе то отстраняване на антената NFC,
като попречи на цялостната употреба на
приложението.

Управлението и контрола на машината
чрез приложението е възможно само
"отблизо": следователно не е възможно
да изпълнявате операции от разстояние
(напр.: от друга стая; извън къщата).

БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ
Параметър Спецификации

Безжичен стандарт ISO/IEC 14443 Тип A и NFC Forum Тип 4

Честота 13,553-13,567 MHz (централна честота 13,560 MHz)

Ограничение на
магнитното поле

< 42dBµA/m (на 10 метра)

С настоящето Candy Hoover Group Srl
декларира, че уредът, маркиран с
отговаря на основните изисквания на
Директива 2014/53/ЕС. За да получите копие на
декларацията за съответствие, моля, свържете
се с производителя на: www.candy-group.com
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9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ЗА МОДЕЛИ SMART TOUCH
Приложението Candy  simply-Fi има функция Smart Check-up, която ви позволява да
проверявате функционалностите и състоянието на уреда по всяко време. За да използвате
приложението Candy simply-Fi, вие се нуждаете от смартфон Android с технология NFC.
Можете да откриете повече информация в приложението.
Ако на екрана на машината се появи съобщение за грешка (чрез код или премигващи светлинни
индикатори), трябва да включите приложението на вашия смартфон Android с включена
технология NFC и поставите смартфона пред Smart Touch логото на контролния панел. Сега
трябва да можете да прочетете директорията за неизправност и да разрешите проблема.

Каква може да е причината за...
Проблеми които потребителят може да поправи
Преди да се обадите на сервиза за технически
съвет, моля, прегледайте следния списък. Ще
бедете таксувани, ако се окаже, че машината
работи или е била монтирана или използвана
неправилно.
Ако проблемът продължава след извършване на
препоръчаните проверки, моля, обадете се на
сервиза, те могат да ви асистират по телефона.
Показаното време до края може да се промени
по време на цикъла на сушене. Времето за край
се проверява постоянно по време на цикъла на
сушене и времето се регулира, за да даде
най-доброто време. Показаното време може да
се увеличи или намали по време на цикъла на
сушене и това е нормално.

Времето за сушене е прекалено дълго/дрехите
не са достатъчно сухи...
• Избрали ли сте правилната програма/време на
сушене?
• Дрехите бяха ли прекалено мокри? Дрехите бяха
ли добре изцедени и минати през центрофуга?
• Има ли филтъра нужда от почистване?
• Има ли кондензатора нужда от почистване?
• Сушилнята прекалено заредена ли е?
• Има ли запушвания в отворите, отдушниците и в
долната част на сушилнята?
Сушилнята не работи...
• Има ли работещо електрическо захранване към
сушилнята? Проверете с друг уред (например
лампа).
• Щепселът правилно ли е вкаран в контакта?
• Има ли прекъсване на захранването?
• Предпазителят изгорял ли е?
• Вратата напълно затворена ли е?
• Сушилнята включена ли, както в щепсела, така и
от бутона?
• Избрано ли е време или програма за сушене?
• Машината включена ли е отново след отваряне
на вратата?
• Машината спряла ли е да работи поради това, че
контейнерът за вода е пълен и трябва да се
изпразни?

Сушилнята е шумна...
• Изключете уреда и се обадете на GIAS за
съвет.
Индикаторът е включен...
• Има ли филтъра нужда от почистване?
• Има ли кондензатора нужда от почистване?
Индикаторът е включен...
• Водният резервоар трябва да се изпразни?

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
Ако след извършването на всички
препоръчителни проверки, проблемът все още
продължава, моля, обадете се на сервиза за
съвет.
Те могат да ви асистират по телефона или да
уредят подходяща среща с инженер по
условията на гаранцията. Но е възможно да ви
бъде начислена такса, ако следното се отнася
за вашата машина:
• Работи правилно.
• Не е монтирана в съответствие с
инструкциите за монтаж.
• Използвана е неправилно.

Резервни части
Винаги използвайте оригинални резервни части,
налични от сервиза.

Сервиз

За сервиз и поправки, се свържете с вашия
местен сервизен инженер.

Производителят отхвърля всякаква
отговорност в случай на печатни грешки в
тази книжка. Производителят също така си
запазва правото да прави съответните
промени в продуктите без да променя
основните им характеристики.
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ЕНЕРГИЯ КАПАЦИТЕТ ВРЕМЕ

Капацитет (кг) 7
Клас A+

Бяло пране Енергия kWh 2,54
Време Min. 273

Бяло пране Енергия kWh 2,35
Време Min. 251

Памук Енергия kWh 2,03
Време Min. 220

Памук ½ Енергия kWh 1,11
Време Min. 125

Бяло пране Енергия kWh 1,58
Време Min. 172




