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КОМПЛИМЕНТИ

Със закупуването на този уред на 
Candy вие демонстрирате, че не 
правите компромиси: вие желаете 
само най-доброто.

Candy с удуволствие ви представя 
своята нова перална машина, резултат 
от дългогодишни проучвания и пазарен 
опит чрез директен контакт с 
Клиентите. Вие сте избрали качеството, 
издържливостта и високата 
производителност, които тази машина 
предлага. 

Candy също така предлага голямо 
разнообразие от други домашни 
уреди: перални машини, 
съдомиялни, сушилни, готварски 
печки, микровълнови фурни.  
традиционни фурни и котлони, 
хладилници и фризери.

Свържете се с вашия местен 
търговец за пълен каталог с 
продуктите на Candy. 

Този уред е предназначен за 
употреба в домашни и други 
подобни условия като напр:

- кухни за персонала в магазини, офиси 
и др. работна работна среда; 
- ферми; 
- от клиенти в хотели, мотели и друга 
жилищна среда; 
- хотели предлагащи нощувка със 
закуска.

Различна употреба на този уред от 
домашната среда или от типичните 
функции, като напр. търговска 
употреба от експерти или обучени 
клиенти, се изключва от 
гореспоменатите употреби. 

Ако уредът се използва по неподходящ 
начин това може да скъси живота му и 
може да анулира гаранцията. 
Всяка повреда по уреда или друга 
повреда или загуба причинена от 
употреба различна от домашната (дори 
и ако уреда се намира в домашна среда) 
няма да бъде приета от производителя 
в напълно допустимите от закона 
граници.

Моля прочетете тази книжка 
внимателно, тъй като тя дава важни 
насоки за безопасен монтаж, употреба 
и поддръжка, както и полезни съвети 
за постигане на най-добри резултати 
използвайки вашата пералня.

Пазете тази книжка на сигурно 
място за бъдещи консултации. 

Когато се свързвате с Candy или с 
Център за сервиз на клиенти винаги 
споменавайте модела, номера и G 
номера (ако има такъв на уреда - виж 
задния панел). 
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ГЛАВА 1

ОСНОВНИ 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПРИ ДОСТАВКА

При доставка проверете дали 
следните неща са включени 
към машината:

A) ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

B) АДРЕС ЗА
КЛИЕНТСКО
ОБСЛУЖВАНЕ И
СЕРВИЗ

C) СЕРТИФИКАТИ ЗА
ГАРАНЦИЯ

D) КАПАЦИ

E) КРИВКА ЗА ИЗХОДЯЩА
ТРЪБА

F) ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕЧЕН
ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ
ИЛИ ТЕЧНА БЕЛИНА
(КОНТЕЙНЕР)

ДРЪЖТЕ ГИ НА СИГУРНО 
МЯСТО   

Уверете се, че машината не е 
повредена при 
транспортирането. Ако е 
повредена, свържете се с най-
близкия център на Candy. 
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ГЛАВА 2

ГАРАНЦИЯ

Уредът се предоставя с 
сертификат за гаранция, който 
позволява безплатно 
обслужване от техническия 
сервиз за поддръжка. 



ГЛАВА 3

ВАЖНО:
ЗА ВСЯКО 
ПОЧИСТВАНЕ И 
ПОДДРЪЖКА

● Изключете щепсела

● Затворете крана за вода

● Всички уреди на Candy
са заземени. Уверете се, че 
главната мрежа също е заземена. 
Свържете се с квалифициран 
техник ако това не е така.  

Уредът отговаря на 
Европейски директиви 
73/23/EEC и 89/336/EEC, 
заменени от  2006/95/EC и 
2004/108/EC, и последващите 
поправки.

● Не докосвайте уреда с
мокри или влажни ръце и крака.

● Не използвайте уреда когато
сте с боси крака.

● Изключително внимание
трябва да се обърне, в случай, че 
удължител на захранването 
минава през банята. Избягвайте 
този вариант ако е възможно. 

ВНИМАНИЕ: ПО ВРЕМЕ 
НА ПРАНЕ ВОДАТА 
МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ 
ТЕМПЕРАТУРА ОТ 90°С.

● Преди да отворите вратата
на пералнята уверете се, че няма 
вода в барабана

МЕРКИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ



● Не използвайте адаптери
или раклонители.

● Този уред не е предназначен за 
употреба от хора (включително 
деца) с намалени
физически, сетивни или 
умствени възможности или без 
опит и знания, освен ако не 
бъде осигурен надзор или 
инструктаж от човек отговорен 
за сигурността им.

Децата трябва да бъдат под 
надзор, за да не си играят с 
уреда.

● Не дърпайте кабела или
самия уред, за да извадите 
щепсела от контакта.

● Не оставяйте уреда под
влияние на атмосферните 
условия (дъжд, слънце и т.н.)

● В случай на преместване
никога не повдигайте уреда за 
кнопката или за чекмеджето 
за перилния препарат.

● При транспортиране не
не облягайте вратата срещу 
количката.

Важно!
Когато уредът е разположен 
върху килим, внимавайте това 
да не пречи на долните 
вентилатори.  

● Повдигайте уреда по двойки
както е посочено на илюстрацята.

● В случай на повреда и/или 
неправилна работа изключете 
пералнята, затворете крана за 
входящата вода и не пипайте 
уреда. Свържете се с Центъра за 
техническа помощ на Candy за 
ремонт и изискайте оригинални 
резервни части на Candy. Ако не 
спазите тези норми, това може 
да компрометира сигурността на 
уреда.

● Ако захранващият кабел
бъде повреден трябва да бъде 
подменен със специфичен кабел 
предоставен от сервизния 
център. 
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ГЛАВА 4

МАКСИМАЛНО 
НАТОВАРВАНЕ 

 ЗАХРАНВАНЕ

ПРЕДПАЗИТЕЛ НА 
ЗАХРАНВЕНЕТО AMP

ЦЕНТРОФУГИРАНЕ

об.мин.

НАЛЯГАНЕ НА ВОДАТА

НАПРЕЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



ГЛАВА 5

НАСТРОЙКА И 
МОНТИРАНЕ

Преместете машината до 
постоянното й място без 
основата на опаковката.

Внимателно срежете 
поддържащата лента, която 
държи кабела и 
отводнителния маркуч. 

Махнете трите придъжащи 
винта маркирани с (А)  и трите 
шайби маркирани с (В).

Запушете 4-те отвора 
използвайки капачета 
намиращи се в пакета с 
книжката с инструкции.

ВНИМАНИЕ:
НЕ ОСТАВЯЙТЕ 
ОПАКОВКАТА В ОБСЕГА 
НА ДЕЦА ТЪЙ КАТО ТЯ Е 
ПОТЕНЦИАЛНО 
ОПАСНА.
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Закрепете капака от нагънатия 
материал в долната част, както 
е показано на фигурата.

Свържете захранващия 
маркуч към крана.

Уредът трябва да бъде свързан 
към водопроводната мрежа с 
нов маркуч. Стари маркучи не 
трябва да се използват. 

ВАЖНО:
НЕ ОТВАРЯЙТЕ КРАНА 
В ТОЗИ МОМЕНТ

Поставете пералнята до стената. 
Окачете изходящата тръба за 
ръба на ваната, като внимавате 
тръбата да не е усукана или 
притисната. 

По-добре е да свържете 
отводнителния маркуч към 
фиксирана тръба с диаметър 
по-голям от този на изходящата 
тръба и с височина поне 50 см. 
Ако е необходимо използвайте 
приложения пластмасов ръкав.
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 Използвайте 4-те крачета, 
за да нивелирате машината 
спрямо пода: 

СИН - НУЛА (N)

КАФЯВ - ФАЗА (L)

ЖЪЛТО-ЗЕЛЕН      - ЗЕМЯ  (            )

След монтиране уредът така 
трябва да бъде разположен, че 
щепселът да може да бъде 
достиган.  

а) Завъртете гайката по посока 
на часовниковата стрелка, за да 
освободите настройващата 
шайба на крачето. 

б) Завъртете крачето, за да го
повдигнете или да го свалите 
докато стъпи здраво на земята. 

в) Заключете крачето на 
позицията като завъртите 
гайката обратно на 
часовниковата стрелка докато 
опре на дъното на машината.  

Уверете се, че кнопката е на 
позиция “OFF” (изключено) и 
вратата на машината е затворена. 

Включете щепсела.

ВНИМАНИЕ:
ако се наложи да смените 
захранващия кабел, 
свържете жиците според 
съответните цветове/кодове: 
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ГЛАВА 6

КОНТРОЛНИ УРЕДИ

Дръжка на вратата

Кнопка таймер за програми за 

пране с позиция OFF (изключено) 

Бутон за температура на изпиране 

Бутон за скорост на центрофуга

Бутон за степен на замърсеност

Бутони със светл. индикатори 

Бутон за интензивно изпиране 

Бутон аква-плюс 

Бутон отложен старт

Бутон против измачкване

Бутон старт

Светл. индикатор за закл. врата

Цифров дисплей 

Чекмедже за перилен препарат



A

“ДЕТЕКТОР за килограми”
(Функцията е активна са мо за 
програмите за Памук и Синтетика) 
По време на всяка фаза “Kg 
ДЕТЕКТОРА за килограми” 
позволява да се следи теглото на 
товара в барабана. Така, в момента, 
в който “ДЕТЕКТОРА ЗА 
КИЛОГРАМИ” бъде задействан, в 
първите 4 минути от изпирането, 
той:
- настройва необходимото 
количество вода
- определя продължителността на 
цикъла
- контролира изплакването Според 
типа на избраните тъкани: - 
настройва ритъма на въртене на 
барабана според типа на тъканите - 
разпознава наличието на кожа, и 
добавя при нужда, допълнително 
вода при изплакване
- настройва скоростта на 
центрофугиране според товара, 
като по този начин се избягва 
разместване. 
По този начин “ДЕТЕКТОРА за 
килограми” може да реши коя е 
най-подходящата програма за 
всяко индивидуално пране от 
стотици възможни комбинации. 
“ДЕТЕКТОРЪТ за килограми” 
отговаря на нуждата за лесна 
употреба като позволява опростено 
избиране на програми.  Всъщност, 
вие трябва само да задаедте на 
машината типа на тъканите в 
барабана и степента на 
замърсяване, за да постигнете 
перфектно изпиране с възможно 
най-високото ниво на сушене с 
центрофугиране, което се грижи за 
вашите дрехи. 

ДРЪЖКА НА ВРАТАТА 
За да отворите вратата завъртете 
дръжката както е показано на 
фигурата. Специално устройство за 
сигурност предпазва от отваряне 
на вратата веднага след края на 
цикъла. Изчакайте 2 ми. след като 
цикълът на изпиране е приключил 
и светлината за заключена врата е 
изгаснал преди да отворите 
вратата. В края на цикъла 
завъртете превключвателя на 
програмите на позиция OFF 
(изключено).

  ОПИСАНИЕ НА 
КОНТРОЛНИТЕ УРЕДИ



B
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА 
ПРОГРАМИ С ПОЗИЦИЯ 
OFF /ИЗКЛЮЧЕНО/
КОГАТО ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ 
НА ПРОГРАМИ БЪДЕ 
ЗАВЪРТЯН, ДИСПЛЕЯ 
СВЕТВА, ЗА ДА ПОКАЖЕ 
НАСТРОЙКИТЕ ЗА 
ИЗБРАНАТА ПРОГРАМА. 
ДНЕС ПОВЕЧЕТО ПРАХОВЕ 
ЗА ПРАНЕ СА ПОДОБРЕНИ, 
ЗА ДА ИЗПИРАТ 
ЕФЕКТИВНО ПРИ ПО-
НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ, 
ПОРАДИ ТОВА НИЕ СМЕ 
НАСТРОИЛИ ФАБРИЧНИТЕ 
ТЕМПЕРАТУРИ НА ВСЯКА 
ПРОГРАМА НА ПО-НИСКИ 
НИВА, КАТО ПО ТОЗИ 
НАЧИН ПЕСТИМ ЕНЕРГИЯ 
И НАМАЛЯВАМЕ 
КАРБОННИЯ ОТПЕЧАТЪК 
НА ВАШАТА МАШИНА. 
МОЖЕТЕ ДА ИЗБЕРЕТЕ ПО-
ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА 
НАТИСКАЙКИ БУТОНА. 
МОЛЯ ВИЖТЕ 
РЪКОВОДСТВОТО ЗА 
ПРОГРАМИ ЗА 
МАКСИМАЛНИТЕ 
ТЕМПЕРАТУРИ НА ВСЯКА 
ПРОГРАМА.
ЗА ДА ИЗКЛЮЧИТЕ 
МАШИНАТА ЗАВЪРТЕТЕ 
НА ПОЗИЦИЯ OFF

Натиснете бутона "Старт/
Пауза", за да започне избрания 
цикъл.  
Програмата продължава да 
върви докато превключвателя на 
програми е на избраната 
програма докато свърши цикъла. 

Изключете пералнята като 
завъртите превключвателя на 
"OFF" /изключено/. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА 
ПРОГРАМИ ТРЯБВА ДА 
БЪДЕ ВЪРНАТ В 
ПОЗИЦИЯ "OFF" 
/ИЗКЛЮЧЕНО/ В КРАЯ НА 
ВСЕКИ ЦИКЪЛ  ИЛИ 
КОГАТО СТАРТИРАТЕ 
СЛЕДВАЩО ИЗПИРАНЕ 
ПРЕДИ ИЗБИРАНЕ И 
СТАРТИРАНЕ НА 
СЛЕДВАЩАТА 
ПРОГРАМА.  
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БУТОН “ТЕМПЕРАТУРА НА 
ИЗПИРАНЕ”
Когато бъде избрана програма 
съответния индикатор ще светне, за 
да покаже препоръчаната 
температура на изпиране. Бутонът 
може да бъде използван за да се 
увеличава или намалява 
температурата на избрания от вас
цикъл. При всяко натискане на 
бутона, новата температура се 
показва на индикатора за 
температура. 
Ако искате да извършите студено 
изпиране всички индикатори 
трябва да са угаснали. 

БУТОН ЗА "СКОРОСТ 
НАЦЕНТРОФУГАТА"

Центрофугирането е много важно 
за премахването на колкото се 
може повече вода прането без да се 
повредят тъканите.  Вие можете да 
настройвете скоростта на 
центрофугата по ваше желание. 
Като натиснете този бутон вие 
можете да намалите максималната 
скорост, а ако желаете цикъла може 
да бъде отменен. 
За да активирате отново цикъла на  
центрофугиране е достатъчно да 
натиснете бутона, докато 
достигнете желаната скорост на 
въртене. 
За да не се повредят тъканите не е 
възможно да увеличавате 
скоростта над автоматично 
зададената за всяка отделна 
програма.  

Възможно е да се смени скоростта 
по всяко време без да се спира или 
поставя на пауза машината. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
МАШИНАТА Е 
СНАБДЕНА СЪС 
СПЕЦИАЛЕН 
ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД, 
КОЙТО ПРЕКРАТЯВА 
ЦЕНТРОФУГИРАНЕТО, 
АКО ТОВАРЪТ Е 
НЕБАЛАНСИРАН. ТОВА 
НАМАЛЯВА ШУМА И 
ВИБРАЦИИТЕ НА 
МАШИНАТА, КОЕТО 
УВЕЛИЧАВА ЖИВОТА  И.
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БУТОН “СТЕПЕН НА 
ЗАМЪРСЯВАНЕ” 
Натискайки този бутон (активен 
само за програмите ПАМУК и 
СМЕСЕНИ ТЪКАНИ) има избор 
от 3 степени за интензивност на 
изпиране, в зависимост от това 
колко са замърсени тъканите. 
След като програмата е избрана 
светлинния индикатор 
автоматично ще покаже 
настроеното ниво на замърсяване 
за програмата. При избиране на 
различно ниво на замърсяване 
съответния индикатор ще 
светне. Напр.: Използвайки 
този бутон за цикъла Бързо
изпиране, ще ви даде 
възможност да изберете 
цикъл от 14, 30 или 44 
минути.

СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ 
ЗА БУТОНИТЕ 
Тези индикатори светват, когато 
съответния бутон е натиснат. 
Ако е избрана опция, която не 
съответства на избраната 
програма светлината на бутона 
първо мига, след което изгасва. 

Бутоните за допълнителни опции 
трябва да бъдат избрани преди да 
натиснете бутона СТАРТ.

БУТОН ИНТЕНЗИВНО ИЗПИРАНЕ
Като се натисне този бутон, който 
може да се активира само при 
циклите за Cotton /памук/
сензорите на новата сензорна 
система влизат в действие. Те 
влияят на избраната температура, 
като я задържат на постоянно ниво 
по-време на цикъла на изпиране, и 
на механичната функция на 
барабана. 
Барабанът е направен да 
превключва на две различни 
скорости във важни моменти. 
Когато перилният препарат 
навлезе в дрехите барабанът се 
върти по такъв начин, че 
препарата се рапределя 
равномерно; по време на 
изпирането и плакненето, обаче, 
скоростта се увеличава, за да се 
оптимизира почисващото 
действие. Благодарение на тази 
специална система ефективността 
на процедурата на изпиране се 
подобрява БЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА 
ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА 
ПРОГРАМАТА. 



HБУТОН "АКВА-ПЛЮС

Като натиснете този бутон вие 
можете да активирате тази нова 
система за изпиране в 
програмите Colourfast /цветни/
и Mixed Fabrics /смесени 
тъкани/ благодарение на новата 
сензорна система. Тази опция 
третира с внимание тъканите на 
дрехите и деликатната кожа на 
този, който ги облича. Прането 
се пере в много по-голямо 
количество вода и това, заедно с 
новото комбинирано действие 
на барабанните цикли, където 
водата се пълни и изпразва, ще 
ви даде дрехи изпрани и 
изплакнати перфектно.  
Количеството вода при пране се 
увеличава, така, че перилния 
препарат се разтваря напълно, 
осигурявайки ефективно 
почистване. Количеството вода 
се увеличава също и при цикъла 
на изплакване, което премахва 
всички следи от перилен 
препарат от тъканите.еп
Функцията е специално 
проектирана за хора с деликатна 
и чувствителна кожа, за които 
дори и най-малките следи от 
перилен препарат могат да 
причинят раздразнение или 
алергия. 
Също така ви съветваме да 
използвате тази функция за 
детски дрехи и деликатни 
тъкани по принцип, или когато 
изпирате хавлиени дрехи, които 
абсорбират по-голямо 
количество перилен препарат. 
За да осигурите най-доброто 
изпиране активирайте тази 
функция винаги при програмите 
за деликатни дрехи или за 
вълнени дрехи и ръчно 
изпиране.  



IБУТОН "ОТЛОЖЕН СТАРТ"
Този бутон ви позволява да 
препрограмирате цикъла на 
изпиране, за да отложите старта с 
до 24 часа. За да отложите старта 
следвайте следната процедура: 
Изберете желаната програма. 
Натиснете бутона веднъж, за да 
го активирате (h00 се появява на 
дисплея) и след това го 
натиснете, за да изберете 1 час 
отлагане (h01 се появява на 
дисплея); предварително 
зададеното забавяне се увеличава 
с един час с всяко натискане на 
бутона, докато се появи 24 на 
дисплея, след което натискането 
на бутона отново ще занули 
дисплея и ще започне отново от 
нула. 

Потвърдете натискайки бутона
“СТАРТ/ПАУЗА” (светлината 
на дисплея ще започне да 
мига). Обратното броене ще 
започне и когато свърши 
програмата ще започне 
авоматично.

Възможно е да отмените 
отложения старт като направите 
следното: Натиснете и задръжте 
бутона за 5 секунди докато на 
дисплея се покаже избраната 
настройка. 
На този етап можете да 
стартирате програмата, която сте 
избрали преди това като 
натиснете бутона "СТАРТ/
ПАУЗА" или да отмените 
процеса като преместите 
превключвателя на позиция OFF 
(изключено) и след това изберете 
нова програма.

BG
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БУТОН ПРОТИВ ИЗМАЧКВАНЕ 

Функцията против измачкване 
(няма я за програмите за памук) 
минимизира измачкването 
възможно най-много с 
уникалната система против 
измачкване, която е 
предназначена за специфични 
тъкани.    
СМЕСЕНИ ТЪКАНИ - водата 
постепенно се охлажде по време 
на последните две изплаквания, 
без центрофугиране, след което 
деликатно въртене осигурява 
максимално отпускане на 
тъканите.

ДЕЛИКАТНИ ТЪКАНИ – 
последните две изплаквания са 
без центрофугиране, след което 
дрехите се оставят във вода 
докато не дойде време да бъде 
изпомпана. Когато сте готови да 
извадите дрехите, натиснете 
бутона против измачкване, 
което ще изпомпа водата. 
ВЪЛНЕНИ/РЪЧНО ИЗПИРАНЕ 
– след последното изплакване 
дрехите се оставят във вода, 
докато не дойде време за 
изваждане и индикатора на 
бутона започне да мига.
Когато сте готови да извадите 
дрехите, натиснете бутона 
против измачкване, което ще 
изпомпа водата и ще 
центрофугира дрехите.

Ако не желаете да 
центрофугирате, а само да 
изпомпите водата:

- Завъртете програмния 
превключвател на 
позиция OFF;

-Изберете програмата за изпомпване     

- Включете отново уреда като 
натиснете бутона СТАРТ/
ПАУЗА.



M БУТОН СТАРТ 

Натиснете, за да стартирате 
избрания цикъл. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
НЯКОЛКО СЕКУНДИ 
СЛЕД СТАРТА ЦИКЪЛА 
НА ИЗПИРАНЕ ЩЕ 
ЗАПОЧНЕ. ПРЕЗ 
ПЪРВИТЕ 4 МИНУТИ ОТ 
ЦИКЪЛА ДЕТЕКТОРА 
ЗА КИЛОГРАМИ 
(АКТИВЕН САМО ЗА 
ПРОГРАМИТЕ ЗА 
ПАМУК И СИНТЕТИКА) 
ЩЕ ИЗТЕГЛИ ДРЕХИТЕ 
И ПРОМЕНИ 
ОСТАВАЩОТО 
МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ 
ЗА ИЗПИРАНЕ НА 
ДИСПЛЕЯ  НА ВСЕКИ 
ПЕТ СЕКУНДИ ДОКАТО 
БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНО 
ТЕГЛОТО. ДОКАТО 
ДЕЙСТВА ТАЗИ 
ФУНКЦИЯ, "ДЕТЕКТОРА 
ЗА КГ" Е ВКЛЮЧЕН.

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ 
СЛЕД КАТО ПРОГРАМАТА Е 
СТАРТИРАЛА (ПАУЗА)
Натиснете и задръжте бутона 
"СТАРТ/ПАУЗА" за две секунди, 
мигащите светлини на бутоните 
за опциите и индикатора за 
оставащото време показват, че 
машината е на пауза, настройте 
според желанието си и натиснете 
отново бутона “СТАРТ/
ПАУЗА”, за да спрат да мигат 
светлините.

Ако желаете да добавите или да 
извадите дрехи по време на 
изпиране, изчакайте 2 минути, 
докато устройството за сигурност 
отключи вратата. Когато 
приключите с манипулацията, 
затворете вратата, натиснете 
бутона СТАРТ и уредът ще 
продължи работа от там от където 
е спрял.

ОТМЯНА НА ПРОГРАМАТА 
За да отмените програмата 
завъртете превключвателя в 
позиция OFF /изключено/. 
Изберете друга програма. За 
зануляване на програмата 
превключвателя трябва да бъде на 
позиция OFF /изключено/.
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ИНДИКАТОР ЗА ЗАКЛЮЧЕНА 
ВРАТА 
Светлинният индикатор “Door 
Locked” (заключена врата) 
светва, когато вратата е напълно 
затворена и машината е 
включена. 
Когато бъде натиснат бутона 
СТАРТ на машината при 
затворена врата, индикаторът 
примигва за момент и след това 
светва.
Ако вратата не е затворена 
индикаторът ще продължи 
да мига.
Специално устройство за 
сигурност предпазва от отваряне 
на вратата веднага след края на 
цикъла. Изчакайте 2 мин. след 
като цикълът на изпиране е 
приключил и светлината за 
заключена врата е изгаснала 
преди да отворите вратата. В 
края на цикъла завъртете 
превключвателя на програмите 
на позиция OFF (изключено).

“ДИГИТАЛЕН” ДИСПЛЕЙ
Системата от индикатори на 
дисплея ви позволява постоянно 
да сте информиран за статуса на 
машината:

1) ТЕМП. НА ИЗПИРАНЕ
Когато бъде избрана програма, 
съответния индикатор ще светне, 
за да покаже препоръчителната 
температура на изпиране.  
Бутона за намаляване или 
увеличаване на температурата 
може да бъде използван според 
вашия избор за цикъла на 
изпиране. С всяко натискане на 
бутона новата температура се 
показва на индикатора. Ако 
желаете да извършите студено 
изпиране всички индикатори 
трябва да са изключени. 

2) СВЕТЛИНА НА ВРАТАТА
Когато бъде натиснат бутона 
СТАРТ/ПАУЗА, светлината 
първо започва да примига след 
което спира и остава включена до 
края на изпирането. 2 минути 
след края на изпирането 
светлината изгасва, което значи, 
че вратата може да бъде отворена. 
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3) СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГАТА
Когато програмата бъде избрана, 
максималната скорост на 
центрофугата се показва на 
дисплея. Натискайки бутона за 
центрофугата ще намали 
оборотите с 100 оборота с всяко 
натискане. Минималната скорост 
е 400 оборота в минута, или е 
възможно да бъде изключена 
центрофугата като натиснете 
бутона неколкократно. 

4) СВЕТЛИНА ОТЛОЖЕН СТАРТ
Тази светлина светва, когато е 
избран отложен старт.

5) ВРЕМЕ ЗА ИЗПИРАНЕ
Когато е избрана програма дисплея 
автоматично ще покаже 
максималната продължителност за 
пълено натоварване, което може да 
варира, в зависимост от избраните 
опции. След като започне 
програмата вие ще бъдете постоянно 
информиран за оставащото време до 
края на изпирането. Уредът 
изчислява времето до края на 
избраната програма на базата на 
стандартно натоварване, като по 
време на цикъла уреда коригира 
времето според размера и състава 
на прането.

6)ДЕТЕКТОР ЗА КИЛОГРАМИ 
индикатора е наличен за 
програмите за памук и синтетика, 
по време на първите 4 минути от 
цикъла интелигентния сензор ще 
изтегли прането и ще настрои 
времето на цикъла, съответно и 
консумацията на вода и 
електроенергия.  

7) НИВО НА ЗАМЪРСЕНОСТ
Когато е избрана програма 
индикаторът автоматично ще 
покаже нивото на замърсяване за 
съответната програма. При 
избиране на различно ниво на 
замърсяване съответния 
индикатор ще светне. 
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40°
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До:
30°

До:
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60°

40°

40°

30°

30°

30°

-

-

-

40°

40°

30°

20°

ПРЕПОРЪЧАНА
ТЕМП. 

°C

Устойчиви тъкани 
Памук, лен с предв. 

изпиране

Памук, смесени
устойчиви,
цветни

Смесени тъкани и синтетика 
Памук, смесени, синтетика

Устойчиви тъкани
Смесени и синтетика 

Бърза 14 минути

Изплакване

Центрофугиране

Източване

Много деликатни тъкани

Вълнени годни за 
"Автоматично 

изпиране"

Ръчно изпиране

Устойчиви тъкани
Смесени и синтетика

ГЛАВА 7
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ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ

ЗАРЕЖДАНЕ НА 
ПРЕПАРАТ

ПРОГРАМНИЯ 
ПРОГРАМАТОР 
НА ПОЗИЦИЯ:

ПРОГРАМА ЗА ТЕГЛО
МАКС
kg*

МАКС ТЕМП.
°C

7

7

3,5

1

2

3

-

-

-

2

1

1

7

8

8

4

1,5

2,5

3,5

-

-

-

2,5

2

1,5

8

Устойчиви тъкани
Смесени и синтетика 

Бърза 30 минути

Устойчиви тъкани
Смесени и синтетика 

Бърза 44 минути



Моля прочетете тези инструкции
* Максимален товар от сухи дрехи, според използвания модел  (виж табелата с рейтинга).

Натискайки бутона за температура на изпиране ви дава възможност да перете при всякаква 
температура под максимално позволената. 

Скоростта на центрофугиране също може да бъде намалена, за да отговаря на препоръките върху 
етикета на тъканите или за много деликатни тъкани да отмените напълно центрофугирането, като 
тази опция се активира чрез бутона за скорост на центрофугиране.

** СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПАМУК СПОРЕД (EU) No 1015/2010 и No 
1061/2010

ПРОГРАМА ЗА ПАМУК с температура 60°C 
ПРОГРАМА ЗА ПАМУК с температура 40°C

Тези програми са подходящи за изпиране на нормално замърсено памучно пране и са 
най-ефективните програми по отношение комбиниран разход на вода и енергия за 
изпиране на памучни дрехи. 
Тези програми са разработени в съответствие с температурите на етикетите на дрехите и 
действителната температура на водата може леко да се различава от заявената 
температура за дадения цикъл. 

1) За посочените програми можете да променяте продължителността и интензивността на изпиране 
използвайки бутона за степен на замърсяване. 

2) Използвайки бутона за степен на змърсяване при цикъла за бързо изпиране, ви позволява да 
изберете цикъл с 14, 30 или 44 минутна продължителност.

Когато само няколко от дрехите имат петна, които изискват третиране с избелващ препарат, 
предварителното премахване на петна може да бъде извършено в пералната машина. 
Поставете препарата в контейнера за избелващи течни препарати, който е в улея маркиран с 
"2" в чекмеджето за перилни препарати и изберете специалната програма "ИЗПЛАКВАНЕ       .
Когато тази фаза приключи, завъртете програмния превключвател на позиция OFF /
изключено/, добавете останалите тъкани и продължете с нормалното изпиране използвайки 
най-подходящата програма. 
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За различните материи и за 
различните степени на 
замърсяване, пералнята има 
различни програми в 
зависимост от: цикъл на 
изпиране, температура и 
продължителност на цикъла 
(вижте таблицата с програмите 
за изпиране). 

УСТОЙЧИВИ ТЪКАНИ 
Програмите са предназначени 
за максимално изпиране и 
изплакванията, с интервали за 
центрофугиране, осигуряват 
перфектно изплакване. 
Последното центрофугиране 
премахва водата по-ефикасно. 

СМЕСЕНИ И СИНТЕТИЧНИ 
ТЪКАНИ
Главното изпиране и 
изплакването дават най-добри 
резултати благодарение на 
ротационните фази на барабана 
и нивата на водата. 
Внимателното центрофугиране 
означава, че тъканите се 
намачкват по-леко. 

ПРОГРАМА ЗА БЪРЗО 
ИЗПИРАНЕ
Програмата за бързо изпиране 
позволява цикъла да приключи 
само за 14 мин.! Тази програма 
е подходяща за леко замърсени 
памучни и смесени тъкани. 
Използвайки бутона за ниво на 
замърсяване ще ви позволи да 
изберете цикъл от 14, 30 или 44 
мин. Когато избирате бързата 
програма, ви препоръчваме да 
използвате 20% по-малко 
препарат за пране от 
препоръчаните количества на 
опаковката. За повече 
информация за тези програми, 
моля вижте таблицата с 
програми.  

ИЗБИРАНЕ НА 
ПРОГРАМИ



ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛНО 
ИЗПЛАКВАНЕ
Тази програма включва три 
изплаквания с междинни 
центрофугирания (които могат да 
бъдат намалявани или 
изключвани използвайки 
съответния бутон). Може да се 
използва за изплакване на 
всякакви тъкани, напр. след 
ръчно изпиране. 

СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА 
ЗА БЪРЗО 
ЦЕНТРОФУГИРАНЕ 
Тази програма работи на 
максимални обороти 
(скоростта може да бъде 
намалена използвайки 
съответния бутон).

Тази програма може също така 
да се използва след избелване 
(виж таблицата с програмите).

ИЗПОМПВАНЕ
Тази програма изпомпва 
водата.

ДЕЛИКАТНИ ТЪКАНИ
Това е нов цикъл на изпиране, 
който променя изпирането и 
накисването и е специално 
препоръчан за много 
деликатни тъкани. Циклите на 
изпиране и плакнене се 
извършват с по-високи нива 
на водата за по-добри 
резултати.  

ПРОГРАМА ЗА ВЪЛНА 
Програма предназначена за 
изпиране на вълнени материи. 
Цикълът се състои от различни 
периоди на активност и паузи. 
Програмата е с максимална 
температура от 40° и включва 3 
изплаквания и кратко 
центрофугиране.  



"РЪЧНО ИЗПИРАНЕ"

Тази перална машина има също 
и програма за внимателно 
"ръчно изпиране". Тази 
програма предоставя пълен 
цикъл на изпиране за дрехи 
определени на етикета само за 
"ръчно изпиране". Програмата е 
с максимална температура от 
30° и включва 3 изплаквания и 
кратко центрофугиране.

ПРОГРАМА "EcoMix" 

Тази иновативна програма ви 
позволява да изпирате заедно 
различни тъкани и цветове, като 
памучни, синтетика и смесени 
тъкани само на 20°C и 
предоставя чудесно почистване. 
Консумацията на тази програма е 
40% по-малка от 
конвенционалната програма за 
памук на 40°C. 



✿

✿

✿

✿

✿

✿

✿

✿

✿

✿
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ЧЕКМЕДЖЕ ЗА 
ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

а“със символ ✿”  е за специални 
добавки, омекотители за дрехи, 
ароматизатори, изсветлители и 
др.;

ЗАБЕЛЕЖКА: НЯКОИ 
ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ 
СЕ ПРЕМАХВАТ ТРУДНО. 
ЗА ТЯХ ПРЕПОРЪЧВАМЕ 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 
СПЕЦИАЛЕН 
ДИСПЕНСЪР НАМИРАЩ 
СЕ В БАРАБАНА.

ЗАБЕЛЕЖКА: 
ПОСТАВЯЙТЕ ТЕЧНИ 
ПРОДУКТИ САМО В 
ОТДЕЛЕНИЕТО 
ОЗНАЧЕНО С “✿”.
МАШИНАТА Е  
ПРОГРАМИРАНА 
АВТОМАТИЧНО ДА 
ПОЕМА ДОБАВКИ ПО 
ВРЕМЕ НА 
ПОСЛЕДНОТО 
ИЗПЛАКВАНЕ.

Чекмеджето за препарат е 
разделено на 3 отделения:

-  перилния препарат    
  за предпране.

- отделението обозначено 

- отделението обозначено с
"2" е за перилния препарат за 
основно то изпиране.

Ако използвате течни перилни 
препарати, моля, поставете 
специалния контейнер осигурен 
в отделение "2" на чекмеджето 
за препарат. Това осигурява 
попадането на течния перилен 
препарат в барабана в точния 
етап от цикъла на изпиране.

Този специален контейнер 
трябва да бъде поставен в 
отделение "2" на чекмеджето, 
също, когато използвате 
програмата "ИЗПЛАКВАНЕ" за 
избелване на дрехите с 
препарат. 



ГЛАВА 10

ПРОДУКТЪТ

ВАЖНО:
Когато перете тежки завивки, 
одеала и други тежки неща, 
препоръчително е да не 
използвате центрофуга. 

За да бъдат изпирани в 
автоматична пералня 
вълнените дрехи и предмети 
трябва да бъде обозначено 
на етикета им, че са годни за 
това.

ВАЖНО:
При сортиране на 
дрехи се убедете, че:
- tняма метални предмети

(напр. брошки, карфици, 
безопасни игли, монети и 
др.

- калъфките на възгллавници 
са с копчета, ципове и 
кукички и те са закопчани,  
и дългите връвки на 
халатите са завързани на 
възел.

- кукичките на пердетата са 
премахнати.

- обръщайте внимание 
на етикетите на дрехите.

- при сортиране всички
устойчиви петна трябва 
да се премахнат преди 
изпиране използвайки 
препоръчните на етикета 
препарати за петна.
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Следвайки това 
ръководство ще си 
осигурите екологична и 
икономична употреба на 
вашия уред.

ОПТИМИЗИРАЙТЕ 
НАТОВАРВАНЕТО

Осигурете най-доброто 
използване на енергия, вода и 
перилен препарат 
използвайки максимално 
препоръчаното натоварване. 
Спестете до 50% от енергията 
като изпирате един пълен 
товар вместо две половинки. 

ИМАТЕ ЛИ НУЖДА ОТ
ПРЕДПРАНЕ?
Само за силно замърсено пране! 
СПЕСТЕТЕ перилен препарат, 
време, вода и между 5 и 15% от 
консумацията на енергия като не 
избирате предпране за леко и 
нормално замърсени дрехи. 

ИМА ЛИ НУЖДА ОТ ГОРЕЩО
ИЗПИРАНЕ? 

Предварително почиствайте 
петната с препарат за петна 
или накисвайте сухите петна 
във вода преди изпиране, за 
да намалите нуждата от 
програма за горещо 
изпиране. Спестете до 50% от 
енергията като използвате 
програма на 60°С.

НА ВНИМАНИЕ НА 
КЛИЕНТА



ИЗПИРАНЕ

ВАРИРАЩ КАПАЦИТЕТ

Тази машина автоматично 
адаптира нивото на водата към 
типа и количеството на прането.  
По този начин можете да 
настроите "персонално" изпиране 
от гледна точка пестене на енергия. 
Тази система намалява 
консумацията на енергия и 
разумно намалява времената за 
изпиране.  

ПРИМЕР:

Мрежеста торба трябва 
да бъде използвана за 
деликатни тъкани.

Нека да предположим, че 
прането се състои от СИЛНО 
ЗАМЪРСЕНИ ПАМУЧНИ 
ДРЕХИ (упоритите петна 
трябва да се премахнат с 
подходящ препарат за петна).

● Отворете чекмеджето за 
перилния препарат (Р).

● Сложете 120 гр. в основното 
отделение обозначено с "2".

● Сложете 50 мл. от желания
омекотител в отделението 

за добавки ✿ .

● Затворете чекмеджето за 
перилни препарати (Р).

Препоръчително е да не перете 
товар изцяло съставен от 
хавлиени материи, тъй като те 
поемат много вода и стават тежки. 



● Уверете се, че крана за вода е 
отворен.

● Също така, че отводнителната 
тръба е на място.

ИЗБОР НА ПРОГРАМА 
Вижте ръководството за 
програми, за да изберете най-
подходящата програма. 
Чрез завъртане на 
превключвателя се избират 
програми. 
На дисплея ще се покажат 
опциите за избраната програма.

Настройте температурата на 
изпиране ако е необходимо.

Натиснете бутона за опции 
(ако се изисква).

След това натиснете бутона 
СТАРТ. Когато бъде натиснат 
бутона СТАРТ машината 
започва работния режим. 

Програмата продължава, 
като програмния 
превключвател остава на 
избраната позиция докато 
приключи цикъла.

Внимание: В случай на прекъсване 
на захранването докато машината 
работи, специална памет запазва 
избраната програма, като след 
възстановяване на захранването тя 
продължава от там където е била 
прекъсната. 

● Когато програмата приключи
думата “End” (край) ще се 
появи на дисплея.

● Изчакайте заключващата система 
на вратата да освободи (около 2 
мин. след края на програмата).

● Изключете машината като 
завъртите програмния 
превключвател на позиция 
"OFF" /изключено/.

● Отворете вратата и извадете 
прането.

● Затваряйте клапана на водата 
след употреба.

ЗА ВСИЧКИ ТИПОВЕ 
ИЗПИРАНЕ СЕ 
КОНСУЛТИРАЙТЕ С 
ТАБЛИЦАТА И 
СЛЕДВАЙТЕ ПОСОЧЕНИЯ 
РЕД НА ОПЕРАЦИИТЕ.
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Не използвайте абразиви, спирт 
и/или разтворители върху 
външното покритие на 
машината. Достатъчно е да 
използвате влажна кърпа. 

Пералната машина 
изисква много малко 
поддръжка:

● Почистване отделенията на 
чекмеджето.

● Почистване на филтъра

● Преместване или 
продължителни периоди, в 
които машината не се 
използва.

ПОЧИСТВАНЕ 
ОТДЕЛЕНИЯТА НА 
ЧЕКМЕДЖЕТО

Въпреки, че не е абсолютно 
необходимо е препоръчително 
да почиствате остатъците от 
препарат за пране, избелващи 
препарати и омекотители 
отделенията на чекмеджето. 

Извадете отделенията като 
дърпате внимателно.

Почистете с вода.

Поставете отделенията обратно 
на местото им.

ПОЧИСТВАНЕ И 
ПОДДРЪЖКА



● Отворете капака

● Наличен само за някои
модели: 
Издърпайте оребрения 
маркуч, премахнете капачката 
и източете водата в съд.  

● Преди да извадите филтъра, 
сложете попивателна хавлия 
под капака на филтъра, за да 
оберете малките количества 
вода, които може да са 
останали в помпата.

● Завъртете филтъра обратно на 
часовниковата стрелка, докато 
застане във вертикална 
позиция.

● Извадете и почистете.

● След почистване поставете 
обратно, като завъртите 
прореза на филтъра по 
часовниковата стрелка. След 
това следвайте описаните по-
горе процедури в обратен ред.

ПРЕМЕСТВАНИЯ ИЛИ ДЪЛГИ 
ПЕРИОДИ, В КОИТО 
МАШИНАТА НЯМА ДА СЕ 
ИЗПОЛЗВА
При евентуално преместване или 
дълъг период, в който машината 
няма да се използва стоейки в 
неотоплено помещение, 
отводнителния маркуч трябва да 
бъде изпразнен от останалата в 
него вода.
Уредът трябва да бъде 
изключен от контакта. Имате 
нужда от купа. Откачете 
отводнителния маркуч от 
скобата и наклонете над 
купата, докато изтече цялата 
вода.  
Повторете същата операция 
със захранващия маркуч.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА
Машината е снабдена със 
специален филтър за задържане 
чужди частици, които могат да 
заседнат в дренажа, като монети, 
копчета и др. Тези предмети по 
този начин могат лесно да бъдат 
възстановени. Процедурите за 
почистване на филтъра са 
следните:  
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BG

ГРЕШКА

Ако проблемът не е отстранен, моля свържете се с Сервизния Център на Candy. За адекватно обслужване посочете 
номера на пералната машина, който е на табелката върху вътрешната страна на корпуса, върху гаранционния сертификат. 
Важно
1 Използването на екологични препарати без фосфати може да доведе до следните ефекти:

1. Не работи на нито
една програма

2. Не зарежда вода

3. Не изхвърля вода

4. Вода по пода около
пералнята

5. Не центрофугира

6. Силни вибрации по
време на 
центрофугиране

7. На дисплея са изписани 
грешки 0, 1, 5, 7, 8,9

8. На дисплея е изписана
грешка 2 

9. На дисплея е изписана
грешка 3

10. На дисплея е изписана
грешка 4 

Главния щепсел не е включен

Основния прекъсвач не е включен

Няма захранвене

Изгорял предпазител на ел. мрежата

Отворена е вратата

Виж причина 1

Клапана за входяща вода е затворен

Таймерът не е настроен правилно

Огъване на отводнителната тръба

Запушен филтър

Теч от уплътнението между крана и 
входящия маркуч

Машината не е изхвърлила 
водата

Избран режим "без центрофуга" (някои модели)

Пералнята не е нивелирана

Скобата за транспортиране не е махната

Прането не е разпределено равномерно

–

Не пълни вода

Не изпомпва вода

Машината е препълнена с вода.

Включете щепсела

Включете основния прекъсвач

Проверете

Проверете

Затворете вратата

Проверете

Отворете клапана за водата

Настройте таймера на правилната позиция

Изправете отводнителната тръба

Проверете филтъра

Подменете уплътнителя и затегнете 
маркуча към крана

Изчакайте няколко минути докато 
машината изпомпи водата

Завъртете програматора на 
центрофугиране.

Настройте специалните крачета.

Махнете транспортната скоба

Разпределете прането равномерно

Обадете се на сервиз.

Проверете дали е включена водата.

Проверете дали отводнителния маркуч е чист.
Проверете дали отводн. маркуч е прищипан.

Изключете захранването на водата. 
Обадете се на сервиз.

ПРИЧИНА МЕРКИ

- Изхвърлената вода след плакнене може да е по-мътна поради съдържащите се зеолити. Това не намалява ефективността
изплакванията

- Наличието на бял прах (зеолити) върху дрехите след цикъла на изпиране. Това не се отлага в тъканите и не променя
цветовете.

- Наличието на пяна във водата по време на последното изплакване, не означава непременно неадекватно изплакване.
- Нейонизираните повърхностни агенти от препаратите намиращи се в пералната машина често са трудни за премахване

при самото изпиране, и дори и в малки количества, могат да произведат видими количества пяна.
- Използване на допълнителни изплаквания в случаи като този няма резултат.

2. Ако вашата пералня спре да работи, извършете гореописаните проверки преди да се обадите на Сервизния център 
на Candy. 



Производителят не носи отговорност в случай на печатни грешки в 
тази брошура. Производителят също си запазва правото да прави 
промени в своите продукти без да променя основни характеристики. 

Препоръки за използване на прах за пране при различни температури
Когато перете силно замърсени бели дрехи, ние препоръчваме използването на програмите за 
памук на 60°C или по-големи от нормалните количества прах за пране, който съдържа 
избелващи вещества, които при средни/високи температури дават отлични резултати. За 
изпиране между 40°C и 60°C използваният препарат трябва да е подходящ за тъканта и степента на 
замърсяване. Нормалните прахове са подходящи за "бели" или цветни силно замърсени тъкани, 
докато течните препарати или "праховете за цветни дрехи" са подходящи за цветни леко замърсени 
дрехи. 
За изпиране при температури под 40°C ние препоръчваме използването на течни перилни 
препарати или на препарати, на които специално е указано, че са подходящи за нискотемпературно 
изпиране. 
За изпиране на вълна или коприна, използвайте само препарати със специална формула за тези 
тъкани. 
За дозировка, моля, следвайте инструкциите на етикета на опаковката на препарата. 



Този уред е маркиран според Европейската директива 2002/96/EC за отпадъци от 
електронно и електрическо оборудване.
Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, вие помагате за 
предпазване от потенциални негативни последствия за околната среда и 
човешкото здраве, които могат да бъдат причинени от неправилно изхвърляне на 
този продукт. Символът върху този продукт указва, че този продукт не може да 
бъде третиран като битов отпадък. Той трябва да бъде предаден до съответния 
събирателен пункт за рециклиране на електронно и електрическо оборудване. За 
повече информация за третирането и рециклирането на този продукт, моля 
свържете се с вашата районна администрация, службите за сметосъбиране или 
магазина, където сте закупили продукта. 
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