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Благодарим ви, че избрахте този продукт.
 - За оптимално качество и максимална безопасност, моля 
прочетете внимателно тази инструкция за употреба.

 - Запазете тази инструкция за бъдещи справки.

Спецификации
NA-148XS1
220 - 240 V

50 Hz

2000 - 2350 W

596 mm (W) × 635 mm (D) × 840 mm (H)
78 kg
8 kg

Вижте “Консумация на вода и енергия” . 
( Стр. 46)

0 .03 - 1 MPa

 �  Проверка на електрозахранването
На основната табела е изписано 
електрическото захранване, 
необходимо за този уред. 
Проверете дали то отговаря 
на характеристиките на 
електрическата инсталация 
в дома ви.
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Тегло на продукта
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Консумация на вода

Налягане на водата в крана

Пране: 2000 W (230 V) 
Пара: 1000 W (230 V)
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Предпазни мерки
Моля, прочетете и спазвайте следните указания.

Може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

За безопасността на вас и вашето семейство
�zТози уред може да се използва от деца над 8 
години и от хора с психически, сетивни или 
ментални увреждания, както и липса на опит 
и знания, но само ако те са наблюдавани или 
инструктирани относно безопасната употреба 
на уреда и осъзнават възможните рискове.
�zДецата не трябва да играят с този уред.
�zУредът не трябва да се почиства и обслужва от 
деца, оставени без надзор.
�zДеца до 3 години трябва да се държат далече от 
уреда, освен ако не са под непрекъснат надзор.
�zПазете уреда от огън. Не поставяйте в барабана 
възпламеними вещества или напоени с тях тъкани. 
Дръжте ги далече от уреда. (За да предотвратите 
експлозия или пожар).
• Например: керосин, бензин, разредители за боя, 
бензол, спирт и др.
�zНе докосвайте барабана, преди да е спрял да се 
върти напълно, поради опасност от нараняване.

За да предотвратите токов удар, изгаряне, 
прегряване, възпламеняване или пожар
�zИзползвайте контакт с напрежение, отговарящо 
на посоченото на уреда. Не ползвайте преходник 
за щепсела, разклонител или удължител.
�zНе използвайте уреда, ако кабелът или щепселът 
са повредени. Ако кабелът е повреден, трябва да 
бъде заменен от производителя, от оторизиран 
сервиз или от квалифициран специалист.
�zНе включвайте и не изключвайте щепсела на 
захранващия кабел с мокри или влажни ръце.
�zВинаги вкарвайте щепсела на захранващия 
кабел докрай в контакта.
�zКогато изключвате щепсела от контакта, 
хващайте щепсела, а не дърпайте кабела.
�zКогато почиствате пералнята, изключете 
щепсела от контакта.

Ремонти
�zНе разглобявайте, не ремонтирайте и не 
преработвайте пералнята. 
При възникване на повреда, незабавно 
преустановете употребата на пералнята, 
изключете захранващия кабел от контакта и 
се обърнете към оторизиран сервизен център.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Предпазни мерки (продължение) 

 ВНИМАНИЕ
Може да доведе до нараняване или 
материални щети.

Правилна употреба
�zПералнята е подходяща за пране само на текстилни 
изделия със знак за пране в перални машини.
�zНе свързвайте пералнята към тръба за топла вода.
�zНе покривайте отворите, намиращи се в долната 
част на пералнята, например с килим и др.

За да предотвратите теч на вода
�zИзползвайте новия комплект маркучи, предоставен 
с пералнята. Не ползвайте стари маркучи.
�zАко няма да използвате пералнята известно време, 
например ако отивате на почивка, затворете крана 
за подаване на вода. В противен случай може да 
възникне теч, който да причини материални щети.

За да предотвратите нараняване или изгаряне
�zПазете пръстите си от 
пантата на вратата, 
когато отваряте или 
затваряте вратата.
�zНе се качвайте върху 
пералнята. Панта

�zВнимавайте да не се из-
горите, ако перете с пара 
или висока температура. 
Маркучът за източване, 
барабанът, вратата, лю-
кът и прането са горещи.

За да избегнете повреда на уреда или прането
�zНе използвайте уреда, 
ако транспортните 
прътове не са свалени.
Това може да предизвика 
силни вибрации.
�

Транспортни 
прътове

Уплътнение

 ВНИМАНИЕ

zНе перете дрехи, които 
са замърсени с расти-
телно масло, козметично 
масло и други подобни. 
Маслото може да се 
нагорещи, да деформира 
уплътнението на вратата 
и да предизивика теч.
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Проверка на вашата пералня Преди да започнете да перете
Проверки преди употреба

Преди първоначална употреба или 
ако пералнята не е била използвана 
дълго време, проверете следното:
�zСвързването на маркуча за 
подаване на вода и маркуча за 
източване (Стр. 40)
�zБезпроблемното подаване на 
вода при отваряне на крана.
�zВключването на щепсела.

Преди първоначална употреба
Нормално е пералнята да съдържа 
известно количество вода, останала 
след проверката в завода. За да се 
отмие влагата и други останки от 
производството, стартирайте:
- Програма “Памук”
- Температура по подразбиране 40 °C
- Без препарат, без дрехи

Подготовка на прането
Вижте етикетите на всяка дреха и 
сортирайте прането по цвят, тип 
тъкан и степен на замърсеност. 
Това ще ви помогне да изберете 
правилната програма и температура.
Нанесете препарат за отстраняване 
на петна върху замърсените части. 
�Сортиране
�zЦветните дрехи, които може да 
избелеят, трябва да се перат 
отделно (джинси и др.).

 �  Преди да поставите в барабана
За да предотвратите повреда на 
дрехите или пералнята, изпълнете 
следните стъпки:
�zОтстранете всички чужди тела от 
прането (монети, кламери и др.).

�zВържете връзките на престилки и др.
�zДрехи с орнаменти, връзки и др.: 
Обърнете дрехите обратно.
�zДрехи с ципове: Вдигнете ципо-
вете и обърнете дрехите обратно.
�zМалки артикули, сутиени с банели, 
дантели и др.: В мрежа за пране.

�zПреди пране махнете полепналите 
косми, козина, пясък и др. с четка.
�zУпорити петна или замърсявания: 
най-напред изперете на ръка.

Маркуч за източване 
на водата (Стр. 40,  41)

Захранващ кабел/щепсел*
* Формата на щепсела е 
различна в различните региони.

Входящ отвор за 
вода (Стр. 41)

Скоби на 
транспортните 
прътове (Стр. 38)

(Задна страна на уреда)

£ Коляно (Стр. 41) £ Капачки (2) (Стр. 39)

£  Маркуч за подаване на вода* (Стр. 40,  41) 
*С пералнята е предоставен един от следните два маркуча:

Обикновен 
маркуч

Маркуч с клапан 
за водата

Принадлежности

Регулируеми 
крачета (Стр. 39)

Чекмедже за перилни препарати (Стр. 12)

Врата

Панта

Отточен филтър 
(Стр. 31)
Ръчка за аварийно 
отваряне  (Стр. 32)

Уплътнение

Барабан 
(за пране/
центрофугиране)

Контролен панел
(Стр. 10)

П
ре

ди
 у

по
тр

еб
а
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3.  Пара

Свети, когато е избрана 
програма с пара.
Мига по време на действие на 
програма “Срещу намачкване” 
или “Освежаване”.

4. Допълнителни функции
Изобразяват се избраните допъл-
нителни функции. (Стр. 26,  27)

5. Температура
6. Скорост на центрофугиране
7. Таймер
8. Оставащо време

Показва приблизителното 
оставащо време до края на 
програмата.
Индикации за грешки
При наличие на проблем, се 
изобразява грешка (Стр. 36)

(напр. U11)

П
ре

ди
 у
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тр
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а

Контролен панел
Органи за управление Дисплей

На тази илюстрация са показани всички индикации, за да бъдат обяснени.

1. Включване [On] / Изключване [Off]

2. Програматор
Използвайте програматора, за 
да изберете най-подходящата 
програма за прането ви. (Стр. 18)

3. Дисплей (Стр. 11)

4. Бутон Старт/Пауза [Start/Pause]
За старт или пауза на програмата.

5. Бутон Температура [  °C]
За да изберете температурата 
на водата . (Стр. 24) 

 (Студена (Cold)) – 90 (90 °C)

6. Центрофугиране [      r/min]
За задаване на скорост на 
центрофугиране ( Стр. 25)

7. Бутон Време [     Time]
Задаване на времето до прик-
лючване на прането. (Стр. 25)

8. Допълнителни функции
С тези бутони може да добавяте 
функции към основната програма 
или да използвате Родителско 
заключване. (Стр. 28)

�z   : Родителско заключване
Натиснете и задръжте “Режим” 
поне 5 секунди, за да заключите 
вратата и органите за управление.

9. Индикатор ECONAVI
Свети или мига, когато работи 
програмата “AutoCare” (Авто-
матични грижи) (Стр. 23)

�zЗа да изключите пералнята и да 
я включите отново, натиснете “Off” 
(Изкл.) и изчакайте дисплеят да 
изгасне, преди да я включите.

Около 3 
секунди

Изгасва

�zАко включите пералнята и в рамки-
те на 10 минути не сте натиснали 
“Start/Pause” (Старт/Пауза), перал-
нята ще се изключи автоматично.

1. Заключване
 :  По време на работа

Вратата е заключена.
  :  Когато е активирано 

Родителско заключване
Вратата и органите за 
управление са заключени.

2. Индикатори за процеса
Всеки индикатор мига, показвайки 
текущия етап от програмата, и из-
гасва, когато процесът приключи.

 пране

 изплакване
 центрофугиране

 източване

ЗАБЕЛЕЖКИ

 �Операции с докосване
�zБутоните са капацитивни и 
реагират на докосване (освен 
бутоните за включване/изключ-
ване). Докосвайте ги с пръст.
�zАко до някой бутон се допре 
кърпа, напоена с вода или 
препарат, пералнята може да 
се повреди.
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Перилен препарат
Перилен препарат

Моля използвайте перилен препарат, 
образуващ малко пяна. Когато ползва-
те перилен препарат за температура 
под 20 °C (напр. 15 °C), препоръчваме 
ви програмата “Пране при 20 °C”.
�zЗа да не остане перилният препарат 
в чекмеджето, направете следното:
• Подсушете вътрешността на 

чекмеджето с мека кърпа.
• Проверете дали перилният 

препарат не е станал на буци.
Ако прах за пране все още остава в 
чекмеджето, сложете го в барабана.
�zАко забравите да сложите перилен 
препарат, преди старта на прането:
Изберете         с “Режим” (Стр. 26), за да  
източите водата и започнете отначало.

�zАко на опаковката на перилния 
препарат е указано, че той се 
поставя в барабана, НЕ го 
слагайте в чекмеджето за 
перилни препарати.
Препаратът няма да изтече напъл-
но и ще остане в чекмеджето, во-
дата ще прелее от чекмеджето и 
ще причини сериозна повреда.

 �Предпране
�zРазделете перилния препарат за 
предпрането и за основното пране.
�zИзползвайте прахообразен 
перилен препарат за основното 
пране. Ако използвате течен, той 
ще се отмие при предпрането.

Омекотител за водата
Ако живеете в район с твърда вода 
(обща твърдост (1 .3 mmol/L или по-
висока), препоръчваме ви да изпол-
звате препарат за омекотяване на 
водата. Той ще предотврати натруп-
ване на котлен камък и повреда.

�zЗа повече информация се обърне-
те към местното водоснабдяване.

Омекотител за тъкани
Премахва статичното електричество.
�zАко след края 
на прането в 
чекмеджето 
остава омеко-
тител, разре-
дете омекоти-
теля с вода, 
преди да го сложите в чекмеджето 
(не превишавайте максимума). 
Ако в чекмеджето е останал омеко-
тител: Избършете с влажна кърпа.

Колосване на прането
�zАко е трудно да излеете препа-
рата за колосване в чекмеджето
Разредете препарата с вода, 
преди да го излеете в чекмеджето 
(не превишавайте максимума). 
�zСлед като използвате колосване

1  Почистете чекмеджето за перилни 
препарати (Стр. 30)

2  Стартирайте програма “Кратка 15” 
(Стр. 19) без перилен препарат, 
за да почистите барабана.

Омекотител за 
тъкани

Вода

�zСложете перилен препарат и др., преди да натиснете “Старт/Пауза” .
�zПрочетете указанията на опаковките на перилния препарат и другите 
препарати за информация относно дозирането, в зависимост от 
количеството на прането, твърдостта на водата и др.

Омекотител за тъкани, препарат за колосване

Препарат за предпране

Ще бъде добавен авто-
матично в последния 
цикъл на изплакване.
�zНе трябва да 
превишава нивото 
“MAX” (95 ml)

Чекмедже за перилни 
препарати

ВНИМАНИЕ

Не ползвайте пералнята, когато 
чекмеджето е изтеглено.
Ще предизвикате теч на вода.

Когато ползвате функция 
“Предпране” (Стр. 27)

�zКогато използвате препарат за почистване на 
барабана, сложете го в това отделение. (Стр. 30)

Перилен препарат, омекотител за вода, белина, препарат за петна

П
ре

ди
 у

по
тр

еб
а

ЗАБЕЛЕЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА
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Пране
 �Подготовка
�zСортирайте прането и сложете 
прането в барабана.  (Стр. 9)
�zСложете перилен препарат . (Стр. 12)

1  Включете пералнята.

2  Изберете програма.
( Стр. 18,  19)

Ще се изпише нужното време.

 �Промяна на настройките

 �Допълнителни функции

3  Стартирайте работа.

�zПретегляне (около 30 сек.)

Някои програми не 
претеглят прането 
(Стр. 18, 19)

(Тегло на 
прането)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u

�zЩе се изпише нужното време
(преизчислено)

(напр .)

 . . . . . . . . . . . . . . . .u

Край на програмата.
(Ще прозвучи звуков сигнал 
и вратата  ще се отключи.)

�zСлед края на програмата, извадете 
цветното пране. Не го оставяйте 
дълго - може да се оцвети.

3 Промяна на настройките Използване на допълнителни функции

Промяна на настройките
След избора на програма, можете 
да промените следните настройки:

 Температура (Стр. 24)

 Центрофугиране (Стр. 25)

 Таймер (Стр. 25)

Допълнителни функции
След като изберете програма, 
можете да добавите следните 
допълнителни функции:

 Предпране (Стр. 27)
 Допълнително изплакване 
(Стр. 27)
 Лесно гладене (Стр. 27)

 Сκорост/Еко (Стр. 27)

 Режим (Стр. 26) (Избор на 
комбинация от пране, изп-
лакване и центрофугиране)

�zНастройките, които можете да 
промените и допълнителните 
функции са различни, и зави-
сят от избраната програма.
(Стр. 20, 21)

�zВнимавайте да не прещипете 
прането с вратата.
Това може да доведе до повреда 
на уплътнението и на пералнята.

�zНе поставяйте прекалено много 
пране в барабана.
Това може да причини силни 
вибрации и да повреди пералнята.

 �За да отворите вратата по 
време на работа
(Вратата се заключва по време 
на работа)

Натиснете “Пауза”.
(Вратата ще се отключи 
с леко щракване)

�zПо време на центрофугиране, 
спирането на въртенето на 
барабана може да отнеме 
около 1 минута.

Основен метод

ЗАБЕЛЕЖКИ

ЗАБЕЛЕЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА
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1

Пране
 �Подготовка
�zСортирайте прането и сложете прането в барабана. (Стр. 9).
�zСложете перилен препарат. (Стр. 12)

1  Включете пералнята.

2 Изберете програма 
“Памук”.

3  Натиснете два пъти 
“Скорост/Еко”.

 светва и се активира 
“Еко” режимът.

�zКогато перете при 60 °C, натиснете 
“  °C”, за да изберете 60 °C .

Светва

4  Стартирайте работа.

Край на програмата.
Ще прозвучи звуков сигнал и 
вратата ще се отключи.

Програми, свързани с цитираната 
консумация на енергия
С описаната по-долу процедура 
може да се постигне консумацията 
на енергия за стандартните програ-
ми. Тези програми “Стандартна 
програма за памук при 60 °C” и 
“Стандартна програма за памук 
при 40 °C” са стандартни програ-
ми, в съответствие с Регламенти 
(ЕС) 1015/2010 и 1061/2010.
Тези програми са подходящи за 
почистване на нормално замърсе-
но памучно пране и са най-ефи-
касните програми по отношение 
на своята комбинирана консума-
ция на енергия и вода при почис-
тване на този тип памучно пране.
• Действителната температура на 

водата може да е различна от 
посочената в програмата.

Прането използва по-малко вода и енергия, 
но продължава по-дълго време (Стр. 46).

Екологично пране

П
ра

не

ЗАБЕЛЕЖКА
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8 kg 1:20 - 2:10

4 kg 1:02 - 1:22

4 kg 0:55 - 1:00

3 kg 1:02

2 kg 0:40

Смесено

Цветни  .

 .

 
- без необходимост от ръчни 

настройки.

8 kg 0:52 - 2:57*4

Пране при ниска температура 
и ниска консумация на енергия 
на леко замърсен памук и лен.

4 kg 1:14 - 1:29

4 kg 0:46 - 0:49

2 kg 0:15

И
зп

ол
зв

ан
е 

на
 п

ар
а П
ра

не
 и

 п
ар

а

Дневно*2

Изпиране на неофициално 
ежедневно облекло с намаля-
ване на гънките, чрез пара.
• За артикули от памук, лен 

и памучни смеси.

2 kg 1:27

Ризи

Изпиране на замърсени яки и 
маншети на ризи и блузи, без 
образуване на гънки, чрез пара.
• За ризи и блузи от памук 

и памучни смеси.

2 kg 1:34

Срещу 
алергии

Отстраняване на алергени, 
като акари, полени и др., 
чрез пара.
• За артикули, които трябва да 

са нежни към кожата - бельо, 
чаршафи, бебешки дрехи 

5 kg 2:09 - 2:34

С
ам

о 
па

ра

Освежа-
ване*2*3

Цикъл за освежаване и 
премахване на миризми от 
чисти сухи дрехи, чрез пара.
• За намаляване на разтво-

рими във вода миризми, 
например на цигарен дим.

1 .5 kg 0:25

Срещу
намачква-
не*2*3

Намаляване на гънките на 
чисти сухи дрехи или изпрани 
и центрофугирани дрехи, чрез 
пара.

1 .5 kg 0:35

*1 При температурата по подразбиране за всяка програма
*2 Прането не се претегля след натискане на “Старт/Пауза. Работата 

започва веднага.
*3 Това не е програма за пране, затова тя не премахва замърсявания.
*4  Времето (2:07), показвано след старта на работата, може да се намали 

или удължи, в зависимост от данните, отчетени от сензорите.

Списък на програмите

П
ра

не

�zНеобходимото време в зависи от температурата, налягането на водата, 
условията на изпомпване и количеството пране.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Програма Описание Макс. товар Време*1 Програма Описание Макс. товар Време*1

Ти
п 

на
 т

ък
ан

ит
е

П
ес

те
не

 н
а 

ен
ер

ги
я

Програма, при която парамет-
рите на прането се определят 
автоматично с интелигентна 
сензорна технология.
Осигурява идеална грижа за 
прането, с отлични резултати 
на изпиране и оптимална 
консумация на вода и енергия.

Автоматични 
грижи 
(AutoCare)

Пране при 
20 °C

Пе
ст

ен
е н

а в
ре

ме Бързо изпиране на слабо за-
мърсен памук и лен за 50 мин.

Изпиране на малко 
количество слабо замърсени 
артикули за 15 минути.

Бърза 50

Кратка 15

Типична ежедневна програма 
за памук, лен и памучни смеси.

Нежно изпиране на памук, 
лен и синтетика.

Нежно изпиране за 
синтетични тъкани, сатен, 
дантела и др.

Изпиране на големи 
артикули, като чаршафи и др.

Нежно изпиране на 
вълнени тъкани и вълнени 
смеси за ръчно и машинно 
пране.

Памук

Синтетика

Деликатни

Вълна

Завивки*2

Изпиране на смесени тъкани, 
например смеси от памук, лен, 
синтетика и др.

Изпиране за артикули от 
оцветен памук и смеси.

8 kg 1:09 - 1:44

4 kg 0:58 - 1:13
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40 °C 2 1400 500 - 
1400     

40 °C 2 800 500 - 
1200     

40 °C 2 800 500 - 
800  –   

30 °C 2 800 500 - 
800  –   –

30 °C 3 500 500  – –  –

40 °C 2 1400 500 - 
1400     

40 °C 2 1200 500 - 
1400     

Авто
(28 °C - 43 °C)

Авто
(2 - 3)

Авто
(1400) – – – – – – –

20 °C 2 1400 500 - 
1400  –   

40 °C 2 1200 500 - 
1400  –   

30 °C 1 800 500 - 
800 – – – – –

И
зп

ол
зв

ан
е 

на
 п

ар
а

40 °C 2 1200 500 - 
1200 –  –  

40 °C 2 500 500 - 
800 –  –  

60 °C 3 1200 60 °C 500 - 
1200 – – –  

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

Настройки

Програма

Автоматични настройки Диапазон на 
промяна (Стр. 24, 25)

Допълнителни функции
(Стр. 26, 27)

Температура Изплак-
вания

Центро-
фугиране Режим Скорост/

Еко Предпране

Информация за програмите

П
ра

не

Температура*1 Центро-
фугиране

Лесно
гладене

Допълнително
изплакване

Памук

Синтетика

Деликатни

Завивки

Вълна

Студена - 90 °C

Студена - 60 °C*2

Студена - 40 °C*2

Студена - 40 °C*2

Студена - 40 °C*2

*1: Студена (Cold):  свети
*2: Не може да се настройва на 20 °C

Студена - 40 °C*2

Студена - 40 °C*2

Студена, 20 °C

Студена - 60 °C*2

Студена - 30 °C*2

Студена - 90 °C*2

Студена - 60 °C*2

Автоматични 
грижи (AutoCare)

Пране при 20 °C

Бърза 50

Кратка 15

Смесено

Цветни

Дневно

Ризи

Срещу алергии

Освежаване

Срещу намачкване

Ти
п 

на
 т

ък
ан

ит
е

Пе
сте

не 
на 

ене
рги

я
Пе

сте
не

 на
 вр

ем
е
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Вълна
Вълна
Ризи
Цветни

 Използване на пара
 �За по-добри резултати
�zПри по-малки количества се 
получават по-добри резултати.
�zИзвадете дрехите възможно най-
скоро  след края на програмата и 
ги закачете на закачалки.

 �Пране и пара
(Програми “Дневно”, “Ризи” и 
“Срещу алергии”)
�zАко използвате сушилня, 
задайте програма “Smoothing” 
или “Gentle smoothing” .

 �Само пара
(Програми “Освежаване” и 
“Срещу намачкване”)
�zНе използвайте при деликатни 
тъкани, като вълна и коприна.

�zАко използвате при сухи арти-
кули, след края на  програмата 
артикулите ще са леко влажни.

�zАко температурата в барабана е 
висока, вратата няма да се отвори.
Ако използвате продължителна 
програма “Освежаване” изча-
кайте температурата в барабана 
да спадне.
�zЗа да отворите бързо вратата, 
вижте “За да отворите незабавно 
вратата” (Стр. 33).

Съвети за всяка програма
“Вълна” и “Деликатни”

 �При пране
�zСлагайте артикулите един по 
един, един върху друг.
�zЗа вълнени артикули използвайте 
нежен, течен перилен препарат.
�zЗа добро изплакване, използвайте 
“Допълнително изплакване” (Стр. 27)

 �При сушене
�zОкачете вълнените дрехи без 
щипки и без да ги сгъвате.
�zЗакачете найлоновите, белите и 
светлите дрехи на сянка (встрани 
от пряка слънчева светлина).
�zПолзвайте зака-
чалка за ризите,  
блузите и панта-
лоните.

 �Ако дрехите се свият при прането
1 Разпънете дрехата върху дъска 

за гладене.
2 Забодете дрехата с кар-

фици в оригиналните 
й размери и форма.

3 Използвайте ютия, 
за да я навлажните 
с пара и я оставе-
те да изсъхне.

“Завивки”
 �Могат да се перат
�zАртикули с         (Пране) или 

(Пране на ръка) на етикета .
�zОдеяла, от 100 % синтетика и 
100 % памук
�zФутон, от 100 % синтетика
�zЧаршафи �zКувертюри
�zКалъфи за матрак, 100 % синтетика

�zМоже да перете само по 1 артикул.
�zНе може да перете 100 % вълнени 
одеяла, одеала с дълги ресни и 
електрически одеяла (вкл. калъфа).
�zМоже да перете памучни одеяла 
и футон с тегло до 1 .5 kg.
�zНе ползвайте мрежа за пране (тя 
пречи на въртенето на барабана).

 �Поставяне завивките в барабана

Двата края на одеялото трябва 
да сочат навътре в барабана.

�zНе навивайте одеялата и кувер-
тюрите на топка. Също така, не ги 
нагъвайте безразборно. 
Това може да предизвика силни 
вибрации и повреда.

ЗАБЕЛЕЖКИ

ЗАБЕЛЕЖКА

П
ра

не

“Автоматични грижи”
При тази програма параметрите на 
прането се определят автоматично 
с интелигентни сензори ECONAVI. 
Осигурява отлични резултати на 
изпиране и оптимална консумация 
на вода и енергия, чрез автоматично 
определяне на типа пране, степента 
на замърсяване и перилния препарат.

 �Могат да се перат
Ежедневно памучно и синтетично 
пране, годно за 30 °C или 40 °C .  
За прането, изброено по-долу, ви 
препоръчваме следните програми:

ЗАБЕЛЕЖКИ

Тип на тъканите/
Артикули

Препоръчана
програма

Завивки
Деликатни тъкани

Синтетични 
тъкани, сатен, 
дантела, щампи, 
орнаменти и др.

Деликатни

Завивки

Вълна
Коприна
Ризи
Цветно пране

 �Индикатор ECONAVI
Свети, когато работи програмата 
“Автоматични грижи” (AutoCare). 
Мига зелена светлина по време на 
действие на сензорите ECONAVI .

 �Отчитане на сензорите ECONAVI
�zТемпературата на водата може да 
се настройва. Може да се избере 
по-ниска температура при по-сла-
бо замърсено пране, и по-висока 
(28 °C - 43 °C) при по-замърсено.
�zИндикацията за оставащото време 
може да се промени, в зависимост 
от отчетите на сензорите.

ЗАБЕЛЕЖКИ

�zНе използвайте перилни 
препарати или омекотител.
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Промяна настройките на програмите
След като изберете програма, 
можете да промените настройките 
на температурата и времето.

 �Подготовка
�zСортирайте прането и го сложете 
в барабана. (Стр. 9)
�zСложете перилен препарат . (Стр. 12)

1  Включете пералнята.

2  Изберете програма. 
 ( Стр. 18,  19)

3 Променете настройките на 
програмата.
�zДиапазон на настройване 
зависи от програмата.
(Стр. 20, 21)

4  Стартирайте работа.

Промяна на температурата

Може да промените температурата, 
в зависимост от типа на прането и 
степента на замърсяването му.

3  Натиснете.

При всяко натискане, 
избраната температура се 
променя.

 �Диапазон на настройване
 (Студена) - 90 °C (9 нива)

 �Насоки за настройване
�zПо-висока температура:
Бели, памучни, по-силно 
замърсени артикули.
�zПо-ниска температура:
Цветни, по-леко замърсени 
артикули и тъкани, които 
лесно се свиват.

r/min

Промяна на скоростта на центро-
фугиране за по-добро изцеждане 
или намаляване на намачкването.

3  Натиснете.

При всяко натискане, избраната 
скорост на центрофугиране се 
променя.

 �Диапазон на настройване
500 - 1400 об./мин. (5 нива)

 �Насоки за настройване
�zПо-висока скорост:
По-добро изцеждане.
�zПо-ниска скорост:
Намаляване на намачкването.

Time
Можете да зададете времето, след 
което прането да приключи.

3  Натиснете.

При всяко натискане, времето 
се променя. Ако натиснете и 
задържите “     Time”, времето 
се променя последователно.

 �Диапазон на настройване
До 24 часа (на стъпки през 
1 час)

 �За проверка на настройката
 Натиснете.

 �За отмяна на настройката
 

 Изключете пералнята.
(Всички настройки се отменят)

�zНе използвайте трудно разтворим 
препарат, както и препарат, който 
може да се втвърди преди старта 
на прането.
�zНе можете да задавате време за 
програма “Вълна” .

Промяна на скоростта на 
центрофугиране

Задаване времето на приклю-
чване на програмата

ЗАБЕЛЕЖКИ

ЗАБЕЛЕЖКА
�zМожете да промените скоростта 
на центрофугиране и след като 
започне програмата, докато не 
приключи прането. Спрете прог-
рамата на пауза и изпълнете 
стъпки 3 и 4 .
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Допълнителни функции при пране
Икономия на време, Икономия 

на енергия Speed/       Eco
Изберете, ако искате да перете 
бързо и икономично.

3  Натиснете.

Индикацията се променя при 
всяко натискане.

 Съкращава времето 
за пране, за слабо 
замърсено пране.

 Пере с по-малко 
вода и енергия, но 
по-дълго време.
Както е програмирано

Допълнително изплакване
Extra   Rinse

Ако се притеснявате, че в прането ви 
може да остане препарат, добавете 
цикъл на Допълнително изплакване.

3  Натиснете.

 светва (активирано) или 
изгасва при всяко натискане.

�zМожете да промените настройка-
та за “Допълнително изплакване” 
и след като започне програмата. 
Спрете програмата на пауза и 
изпълнете стъпки 3 и 4 .

Намаляване на гънките
Easy Iron

Центрофугира с 800 об./мин. или 
по-малко, за намаляване на гънките 
и по-лесно гладене

3  Натиснете.

 светва (активирано) или 
изгасва при всяко натискане.

�zБарабанът се върти с прекъсва-
ния, докато отворите вратата 
или около 30 минути, след като 
прането е приключило.

Предпране
Prewash

Може да изперете два пъти прането, 
като добавите цикъл на Предпране. 
За силно замърсени артикули.

3  Натиснете.

 светва (активирано) или 
изгасва при всяко натискане.

При всяка програма можете 
да зададете комбинация от 
допълнителни функции.

 �Подготовка
�zСортирайте прането и го сложете 
в барабана. (Стр. 9)
�zСложете перилен препарат . (Стр. 12)

1  Включете пералнята.

2  Изберете програма.
 (Стр. 18, 19)

3 Задайте допълнителни функции.
�zВъзможните функции са 
различни, в зависимост от 
програмата. (Стр. 20, 21)
�zАко изберете недостъпна 
функция, ще прозвучи сигнал 
за грешка.

4  Стартирайте работа.

Избор и активиране на процеси
Mode

Можете да изберете комбинация 
от процеси на пране, изплакване 
и центрофугиране.

3  Натиснете.

Индикацията се променя при 
всяко натискане.

*1*2 Изплакване

*1 Центрофугиране

 *2 Пране и изплакване

 *1 Изплакване и центрофугиране

Източване

  Както е програмирано

*1 Най-напред се извършва източ-
ване, ако в барабана има вода.

*2 Водата от изплакването остава.

Д
оп

ъл
ни

те
лн

и 
ф

ун
кц

ии

ЗАБЕЛЕЖКА

ЗАБЕЛЕЖКИ

Скорост

Еко

изгасва

�zМожете да промените настрой-
ката за “Лесно гладене” и след 
като започне програмата. Спрете  
програмата на пауза и изпълнете 
стъпки 3 и 4 .
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Изключване на звуковия сигнал

Звуковият сигнал (зумер) в края на 
програмата може да бъде изключен.

1  Включете пералнята.

2
  

Натиснете едновременно за 
около 5 секунди.

Зумерът ще се изключи, след 
като прозвучи звуков сигнал.

 �За активиране
За да включите отново зумера, пов-
торете операцията. Зумерът ще се 
включи след два звукови сигнала.

Родителско заключване

Тази функция заключва вратата, за 
да не бъде отворена от деца. Деак-
тивират се и органите за управление.

1  Включете пералнята.

2   Натиснете за поне 
5 секунди.

Светва

 �За деактивиране (отключване)
Натиснете за поне 
5 секунди.
(   изчезва.)

�zНе обръщайте внимание на 
звуковите сигнали. Задръжте 
“Режим” натиснат, докато 
заключването се деактивира.

Промяна на настройките на уреда Поддръжка
Филтър за подаване на вода

Ако водата не се подава правилно, 
почистете филтъра за водата.

Филтър за 
подаване на вода

1 Затворете крана за водата.
2 Включете пералнята и 

стартирайте програма “Памук” 
без пране и препарат в барабана. 
(Стр. 17)

3 След 1 минута изключете перал-
нята. Водата от маркуча за пода-
ване на вода ще е източена.

4 Разкачете маркуча за подаване 
на вода и почистете филтъра.

Филтър за 
подаване на вода

Четка и др.

 �Ако маркучът е оборудван с 
клапан за подаване на водата

Разкачете маркуча от крана и 
почистете филтъра на маркуча 
по същия начин.

Маркуч с клапан за 
подаване на водата

Филтър

Ако маркучът за вода замръзне
1 Увийте топли кърпи около 

накрайниците на маркуча за 
подаване на вода.

Накрайници

Маркуч за 
подаване 
на вода

2 Сипете 2 до 3 литра топла вода 
(около 50 °C) в барабана.

3 Изберете         от “Режим” 
(Стр. 26) и стартирайте работа.

�zАко пералнята ви е доставена 
при отрицателна температура, 
оставете я на стайна темпера-
тура за 24 часа, преди да я 
инсталирате и използвате, за 
да се разтопи ледът в нея.

П
од
др
ъж

ка

ЗАБЕЛЕЖКА
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Поддръжка (продължение)

Уплътнение
Чекмедже 
за препарат

Щепсел

Барабан

Люк

Кран

Отточен филтър

Чекмедже за препарати
Остатъците от перилния препарат 
се натрупват и може да се развие 
плесен, ако не се почистват редовно.
1 Издърпайте чекмеджето за 

перилни препарати.

2 Извадете капака за омекотител.

3 Измийте чекмеджето с вода.
4 Поставете капака за омекотител 

и вкарайте чекмеджето за перил-
ни препарати на мястото му.

Уред
Почистете външността на пералнята 
с мека кърпа.

�zНе поливайте пералнята с вода.

 �Уплътнение на вратата и люк
Избършете всички петна и мъх.

 �Пералня
Почистете външността на пералнята 
с мека кърпа и нежен препарат.

Барабан
Веднъж месечно стартирайте прог-
рама “Памук” 60 °C, без да слагате 
нищо в барабана. Това ще намали 
развитието на бактерии и миризми.

�zАко ползвате препарат за почист-
ване на барабана или белина, пос-
тавете около 30 ml в чекмеджето 
за перилни препарати. (Стр. 12)
�zПри ползване на препарат срещу 
котлен камък, следвайте указа-
нията на производителя.

Отточен филтър
Почиствайте мъха от отточния фил-
тър веднъж месечно, за да не се нат-
рупа и затрудни изтичането на вода.
1 Изключете пералнята и изключете 

щепсела от контакта.
2 Отворете капака на отточния фил-

тър с плоска отвертка и махнете 
капака на отточния филтър.

Капак на отточния филтър
3 Издърпайте улея и поставете 

подходящ съд, за да съберете 
водата, която ще изтече.

Улей

Съд

ВНИМАНИЕ

Не изваждайте отточния филтър, 
когато в барабана има вода, нап-
ример по време на работа. Може 
да изтече голямо количество вода, 
която може и да е много гореща.

4  Завъртете бавно отточния филтър, 
за да го разхлабите, но да не изтече 
голямо количество вода наведнъж.

Отточен филтър

5 Издърпайте отточния филтър.

6 Отстранете всичкия мъх и др.
7  Затегнете отточния филтър, като го 

въртите, докато спре (два оборота).

8 Поставете капака на отточния 
филтър.

ЗАБЕЛЕЖКИ

ЗАБЕЛЕЖКА
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Проблем Възможна причина и решение

П
ер

ал
ня

Бутоните не 
работят

 - Настройките не могат да се променят по време на 
работа. Само настройките на скоростта на центро-
фугиране, “Допълнително изплакване” и “Лесно 
гладене” могат да се променя при пауза на процеса.

 - Активно е Родителско заключване (          ) . (Стр. 28)

Вратата не се 
отваря

 - Заключването на вратата по време на работа може 
да е активно (Стр. 14)

 - Активно е Родителско заключване (          ). (Стр. 28)
 - Температурата на водата в барабана е много висока.
 - Нивото на водата в барабана е много високо.

 ■ За да отворите незабавно вратата
 (1) Изключете пералнята и след това я включете 

отново (Стр. 10).
 (2) Изберете програма “Памук” .
 (3) Изберете         от “Режим” (Стр. 26) и стартирайте.

 - Ако вратата е заключена и изключите пералнята 
или електрозахранването спре, вратата ще остане 
заключена, докато не включите пералнята отново.

Необичайна 
миризма

 - Гумените части на пералнята може да миришат 
отначало, но с времето ще спрат.

 - Стартирайте 60 °C програма, за да почистите (Стр. 30)

П
ра

не

В пералнята не 
влиза вода

 - Кранът за водата може да е затворен.
 - Възможно е да е спряна водата.
 - Маркучът за подаване на вода е замръзнал . (Стр. 29)
 - Филтърът за водата може да е задръстен. (Стр. 29)

По време на пране 
се добавя вода

 - Нормално е - водата се подава автоматично, когато 
нивото се понижи или при тежко пране.

По време на пране 
се изпомпва вода

 - Това е нормално. Ако има остатъчна пяна, водата 
се изпомпва и подава, за да я отмие. (Нарича се 
отчитане на пяната).

 - Дори ако в барабана се подава директно вода, тя 
може да бъде изпомпана.

Подаването на 
вода спира и поч-
ва изпомпване

 - Подаването на вода спира автоматично, когато 
водата в барабана достигне определено ниво. Може 
да бъде изпомпано известно количество вода. (Тази 
функция се нарича отчитане на препълването).

Отстраняване на проблемиАварийно отваряне на вратата
Когато вратата остане заключена 
при прекъсване на електричеството 
или при изобразяване на грешка, 
започваща с “H”, вратата може да 
бъде отворена по следния начин:

1 Изключете пералнята и отворете 
капака на отточния филтър (Стр. 31).

2 Ако в барабана има вода, изто-
чете я, като извадите отточния 
филтър (Стр. 31).

3 Дръпнете ръчката за аварийно 
отваряне на вратата.
Вратата ще се отключи и ще 
може да бъде отворена.

Ръчка за аварийно 
отваряне на вратата

ВНИМАНИЕ

�zМоже да се изгорите сериозно, 
ако температурата е висока.
-  Отворете вратата, след като 

температурата спадне.
�zМоже да се нараните сериозно, 
ако отворите вратата, докато 
барабанът се върти.
-  Отворете вратата, след като 

барабанът спре да се върти.
�zАко отворите вратата, когато 
през люка се вижда вода, може 
да се излее голямо количество 
вода.
- Източете водата, като извади-

те отточния филтър (Стр. 31).
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Проблем Възможна причина и решение
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В барабана на 
пералнята не 
постъпва вода 
при изплакване

 - Преди да изплаква, пералнята центрофугира, за да 
изпомпа останалата вода. Следва пълнене на вода.

 - Ако пералнята отчете разбалансирано пране, 
започва изплакване, за да балансира прането.

 - Ако след пране има остатъчна пяна, водата се 
изпомпва и подава, за да я отмие. (Нарича се 
отчитане на пяната).

При центрофуги-
ране барабанът 
спира и се завър-
та няколко пъти

 - Нормално е. Пералнята е отчела дисбаланс на 
прането и опитва да го коригира.

 - Прането може да е много леко. 
¦Добавете една-две кърпи за баня.

По уплътнението 
и вратата остава 
пяна и вода

 - Пяна и вода могат да останат, в зависимост от типа 
на прането и перилния препарат. Избършете пяната 
или водата, преди да извадите прането.

Прането полепва 
по барабана

 - При функция “Еко” или “Speed”, ако прането е 
много, може да полепне по барабана.

В
ре

м
е Показваното 

оставащо време 
се променя

 - Оставащото време е за ориентир и се преизчислява.
 - Оставащото време може да се увеличи, ако се 
променят настройките за изплакване или центро-
фугиране, или прането е разбалансирано.

 - Оставащото време може да бъде по-дълго или по-
късо при работа на програмата “AutoCare” .

П
ер

ил
ен

 п
ре

па
ра

т 
и 

пя
на

Няма достатъчно 
пяна или има 
много пяна

 - Количеството пяна може да варира в зависимост от 
температурата, нивото и твърдостта на водата.

При следното може да се получи по-малко пяна:
 - Може да сте сипали прахообразен перилен 
препарат директно в барабана.
¦Трябва да го сипете в чекмеджето . (Стр. 12)

 - Може да сте сипали малко перилен препарат.
 - Прането може да е много замърсено.
 - Количеството на прането може да е много голямо.

При следното може да се получи повече пяна:
 - Може да сте използвали много перилен препарат.

Проблем Възможна причина и решение

Пе
ри

ле
н п

ре
па

ра
т и

 пя
на

Омекотителят за 
тъкани прелива

 - Може да сте превишили нивото “MAX”, отбелязано 
на чекмеджето. (Стр. 12)

 - Може да сте разляли течността, ако сте затворили 
чекмеджето прекалено рязко.

Има остатъчен 
перилен препарат 
след края на 
прането

 - Може да сте сипали прахообразен перилен 
препарат директно в барабана
¦Трябва да го сипете в чекмеджето. (Стр. 12)

Ш
ум

Чува се необи-
чаен шум или 
има вибрации

 - Проверете дали няма метални предмети в барабана.
 - Проверете дали транспортните прътове са махнати
( Стр. 38)

 - Вижте дали пералнята е инсталирана на равна, 
стабилна повърхност.

Ако никое от горните не е причина за проблема, моля 
свържете се със специализиран сервиз.

Има шум при 
изпомпване на 
водата

 - Нормално е: шумът се получава от работата на 
помпата.

Д
ру

ги

Електричеството 
спира, докато 
пералнята работи

 - Когато електрозахранването бъде възстановено, 
стартирайте работата на пералнята отначало.

Електрическият 
предпазител 
прекъсва

 - Трябва да откриете какво е предизвикало задейст-
ването на предпазителя и да го отстраните. След 
това стартирайте работата на пералнята отначало.

Подаването на 
вода прекъсва

 - Когато възстановят водоподаването, възможно е 
водата първоначално да е замърсена.
¦ Откачете маркуча за подаване на вода и източете 

всичката замърсена вода от крана. След това 
свържете маркуча за подаване на вода . (Стр. 41)

Дисплеят не е 
ясен  - Вероятно дисплеят е осветен от слънцето.

Отстраняване на проблеми (продължение)

О
тс
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е 
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Изплакването 
започва преди 
въртенето да е 
спряло
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 Съобщения за грешки
Какво да направите
Проверете за наличие на някой от следните проблеми:

 - Маркучът за източване на водата е задръстен.
 - Маркучът за източване на водата е потопен във вода.
 - Маркучът за източване на водата е по-дълъг от 3 m .
 - Маркучът за източване на водата е замръзнал.

Почистете отточния филтър, ако се е задръстил. (Стр. 31) 
Отстранете проблема, отворете вратата, затворете я 
и стартирайте прането отново.

Вратата е отворена

Какво да направите
Проверете дали вратата е затворена добре.
Затворете вратата добре и натиснете бутона Старт.

3а да осигури тиха работа и най-добри резултати при изпи-
рането, тази пералня е конструирана, така че да разпознава 
небалансираното и неравномерно разпределеното пране.
Това не е повреда. Вижте по-долу какво да направите.
Какво да направите

 - Ако прането е прекалено тежко, разплетете прането.
 - Има големи артикули. Ако е така, намалете прането.
 - Ако прането е прекалено леко, добавете една-две хавлии.
 - Проверете дали пералнята е на равна стабилна повърхност.
 - Нивелирайте пералнята, като регулирате крачетата.

Отстранете проблема, отворете вратата, затворете я 
и стартирайте прането отново.

Подаването на 
вода невъзможно

Какво да направите
Проверете за наличие на някой от следните проблеми:

 - Кранът за вода е затворен.
 - Водопроводът или маркучът е замръзнал.
 - Водоподаването е прекъснато.
 - Филтърът за подаване на вода е задръстен. (Стр. 29)

Отстранете проблема, отворете вратата, затворете я 
и стартирайте прането отново.
Ако се появи червена маркировка на маркуч за подаване на 
вода с клапан, клапанът е прекъснал водоподаването.
Трябва да смените маркуча за подаване на вода с нов 
маркуч с клапан (No . AXW-598865) 

Съобщение за грешка започващо с буква “H” .
Какво да направите
Натиснете бутона за изключване Off. Ако съобщението остане 
или се повтори, когато натиснете бутона Старт (Start), изключете 
пералнята от контакта и се обърнете към специализиран сервиз.

Избор на правилното място
�z  Поверете инсталирането на квалифициран сервизен специалист. 
�z  Panasonic не носи отговорност за каквито и да е инциденти, щети или 
наранявания, възникнали в резултат на инсталиране на пералнята 
по начини, различни от описаните тук.

Размери на пералнята

(d)
(e)

(c)

(a)

(b)

 

 �Места, където пералнята не 
трябва да бъде инсталирана
 - На влажни места или където 
пералнята може да бъде изло-
жена на дъжд или влага (опас-
ност от токов удар или пожар).

 - Места, които не са равни и 
стабилни (може да възникнат 
вибрации и шум).

 - На пряка слънчева светлина 
(може да се получат дефор-
мации и повреди).

ВНИМАНИЕ
Не поставяйте пералнята на 
място, където температурата 
може да стане отрицателна.

 �  Вграждане на пералнята
 - Инсталирайте пералнята, така че 
щепселът и контактът, в който го 
включвате, да са винаги достъпни.

 - Инсталирайте пералнята, така че 
около нея да има достатъчно 
свободно място.
(a): 3 mm или повече отгоре
(b): 3 mm или повече отзад
(c): 2 mm или повече отляво
(d): 2 mm или повече отдясно
(e): 60 cm или повече
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Източването на 
вода невъзможно

Центрофугирането
невъзможно
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Преместване и инсталиране
 Нивелиране на уреда

Пригответе гаечен ключ No .17 
(продава се отделно).

4 регулируеми крачета
(1) (2)

(4)
(3)

Гайка

Краче

1

2

3

1 Разхлабете гайката, като 
използвате гаечния ключ.

2 Регулирайте височината на 
крачето, като го въртите.

3 Затегнете гайката . 
(Използването на нивелир 
улеснява регулирането.)

 
�zУверете се, че всички гайки са 
затегнати добре. Уверете се, 
че всички крачета са захванати 
добре към пералнята.
Ако не са, пералнята може да 
се мести.

Транспортни прътове държат 
вътрешността на пералнята 
неподвижна при преместване.

Барабан

Транспортни 
прътове

�zНе включвайте пералнята, без 
да сте свалили транспортните 
прътове. Това ще предизвика 
силни вибрации.
�zЩе имате нужда от транспортните 
прътове и скобите отново, ако 
местите пералнята, така че ги 
запазете.
�zАко транспортирате пералнята, 
трябва да поставите транспортните 
прътове и скобите. Поставете 
транспортните прътове в обратен 
ред на свалянето им . Ако се зат-
руднявате при наместването им, 
опитайте следното:
 - Вкарайте транспортния прът, 
докато го въртите.

 - Вкарайте и наместете двата 
транспортни пръта едновременно.

 - Вкарайте транспортния прът, 
докато местите леко барабана.

 �Сваляне на транспортните прътове 

Транспортни 
прътове (2)

1 Развийте двата винта.

(Задна страна на 
пералнята)

2 Свалете скобата.

3 Вкарайте скобата в прореза на 
транспортния прът и завъртете 
на 90 градуса.

4 Издърпайте транспортния прът. 
Прътът спира два пъти, докато 
излиза. Дърпайте пръта, докато 
го въртите.

 5 Поставете капачките върху 
отворите. Ако капачките не са 
поставени, чужди тела могат да 
попаднат в пералнята и да я 
повредят.

   Отстраняване на транспортните прътове 
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ЗАБЕЛЕЖКА

ЗАБЕЛЕЖКИ
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Свързване на маркучите
Свържете правилно маркучите, за да избегнете теч на вода.

 �Максимални разстояния на свързване на маркучите и електрозахранването

Маркуч за подаване на вода
 �Налягане на водата и дебит
�zНалягане на водата: 0 .03-1 .0 MPa 
Ако налягането е по-високо, трябва 
да инсталирате редуцир вентил.
�zДебит на водата от крана: 
5 литра в минута или повече.

 �Свързване на маркуча

ВНИМАНИЕ

�zНе усуквайте, не мачкайте, не пре-
работвайте и не режете маркуча.
�zЗатегнете добре накрайника.

1 Закрепете единия край на маркуча 
към отвора за подаване на вода 
на пералнята и затегнете 
накрайника на ръка.

Отвор за пода-
ване на вода
Маркуч за пода-
ване на вода

(Задна страна)

2 Закрепете другия край на маркуча 
към крана и го затегнете на ръка.

мин.
10 mm

3/4"
Маркуч с клапан 

за вода Обикновен маркуч

3 Бавно отворете крана и проверете 
за течове около свръзките.

Маркуч за източване
 �Източване в мивка

ВНИМАНИЕ

Закрепете маркуча за източване  
с коляното, за да не изпадне от 
мивката.

Коляно 
(предоставено)

 �Източване в отточна тръба

Отточна тръба

 �Източване в сифон

ЗАБЕЛЕЖКИ
�zНе усуквайте, не дърпайте и не 
прегъвайте маркуча.
�zНе потапяйте края на маркуча 
във вода.

Свързване отляво

Свързване отдясно

Мивка

Маркуч за подаване на вода

Маркуч за подаване на вода

Маркуч за източване

Сифон

145 cm

95 cm

85 cm

p

q

Повдигане на 
маркуча за 
източване 
(макс . 100 cm)

Сифон

95 cm

140 cm

40 cm

Мивка

p

q

Маркуч за източване
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Повдигане на 
маркуча за 
източване 
(макс . 100 cm)
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Проверка на инсталирането
Списък за проверка на елементите на уреда

Транспортни прътове
�zОтстранени ли са и двата 
пръта? Поставени ли са 
капачките? (Стр. 38, 39)

Щепсел £
�zВключен ли е уредът в контакт 
AC (променливотоков) 220-
240 V (вижте задната корица)?

Тестов пуск след инсталирането

1 Отворете крана за водата.

2 Затворете вратата, без пране 
в барабана.

3  Включете пералнята.

4  Изберете програма 
“Бърза 50”. 

5  Изберете       .

6  Стартирайте работа.

7   Изключете и включете 
пералнята.

8  Изберете            .

9
 

Натиснете за 
около 5 секунди.

 се изобразява.

10  
 Натиснете, докато                 

е изобразено, за старт на теста.
 се изобразява. . . . . . .u

Тестът ще приключи след около 
3 минути.

Теч на вода £
�zПроверете уреда, маркучите 
и връзките за течове. (Стр. 40)

Нетипични шумове £
�zУверете се, че пералнята е 
нивелирана. (Стр. 39)

Показани грешки £
 Невъзможно източване 
(Стр. 36)

 Невъзможно подаване 
на вода (Стр. 36)

�

Регулируеми крачета £
�zСтабилни ли са и добре ли 
са затегнати? (Стр. 39)

Маркуч за подаване на вода £
�zПравилно ли е свързан? 
Има ли течове, нормално ли 
е водоподаването?  (Стр.  41)

Местоположение £
�zПералнята върху равна, 
стабилна повърхност ли е? 
�zРаботи ли пералнята без да 
вибрира? (Стр. 39)

Маркуч за източване £
�zПравилно ли е свързан? 
Има ли течове, нормално ли 
е източването? (Стр. 41)

Маркуч за 
подаване 
на вода

Маркуч за източване

ЩепселТранспортни прътове (2)

Регулируеми 
крачета (4)

Не отстранявайте скобата на маркуча 
за източване, намираща се горе вляво.
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zНивелирана ли е пералнята?
(Стр. 39)

zСлед като отстраните проб-
лема, отворете и затворете 
вратата, и натиснете “Старт/
Пауза” за повторен тест .
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За вашата безопасност, моля 
прочетете този текст внимателно 

Този уред има заземен щепсел за 
ваша безопасност и удобство. 
В щепсела е поставен 13-амперов
предпазител. Ако трябва да смените 
предпазителя, моля уверете се, че 
го заменяте с 13-амперов предпа-
зител, одобрен от ASTA или BSI за 
BS1362. Проверете дали върху 
предпазителя е поставен символът 
на ASTA       или BSI      .
Ако предпазителят е покрит с капаче, 
след смяната на предпазителя тряб-
ва задължително да поставите капа-
чето. Не използвайте щепсела без 
капаче. Ако изгубите капачето, 
купете ново от дилър на Panasonic.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако щепселът на захранващия 
кабел не съответства и не може 
да се включи в контакта на 
електрическата инсталация във 
вашия дом, той трябва да бъде 
замени от квалифициран 
специалист. 
Изхвърлете стария щепсел по 
безопасен начин.

Смяна на предпазителя
Предпазителят се намира на 
различно място, в зависимост от 
типа на щепсела (Фигура А и 
Фигура B). 
Проверете типа на щепсела и 
сменете предпазителя, както е 
описано по-долу.
Отворете капака на предпазителя 
с отвертка. Сменете предпазителя 
и затворете капака.

 - Фигура А

 - Фигура B

Eлектрозахранване (за Обединено кралство и Република Ирландия) Мислете за околната среда

Изхвърляне на старото 
оборудване  
Само за Европейски съюз 
и страните със системи за 
рециклиране

Този символ, поставен върху уреда 
и/или съпътстващите го документи, 
означава, че електрическото и елек-
тронното оборудване не трябва да 
се изхвърля при битовите отпадъци.
За надлежната обработка, възстано-
вяване или рециклиране, моля зане-
сете уреда в обозначените събира-
телни пунктове, съобразно местното 
законодателство.
Правилното изхвърляне на този 
уред ще спомогне за спестяването 
на ценни ресурси и ще предотврати 
евентуални вреди върху околната 
среда и човешкото здраве. Моля,
свържете се с местните власти за 
информация за рециклирането.
При неправилно изхвърляне на уреда, 
могат да ви бъдат наложени санкции,
съгласно местното законодателство.

Информация за потребители 
в страни извън Европейски 
съюз
Този символ е валиден само в 
рамките на Европейски съюз. 
Ако искате да изхвърлите този 
уред, моля обърнете се към 
дилъра си за  информация 
относно изхвърлянето му.

Препоръчани перилни 
препарати, съобразно 
Регламент (ЕС) 1015/2010
Използвайте правилния перилен 
препарат за най-добър резултат.

 - Стандартен перилен препарат 
за пране, усточиво на висока 
температура (Студена - 90 °C) 
Програма: “Памук”, “Дневно”, 
“Бърза 50”, или “AutoCare”

 - Перилен препарат за цветно 
пране, без белина и оптични 
изсветлители (Студена - 40 °C) 
Програма: “Цветни”, “Смесено”  
или “AutoCare”

 - Перилен препарат за дели-
катни тъкани, без оптични 
изсветлители (Студена - 40 °C) 
Програма: “Деликатни”

 - Перилен препарат за вълнени 
тъкани (Студена - 40 °C) 
Програма: “Вълна”
�zВъзможният температурен 
диапазон зависи от избраната 
програма . (Стр. 20)

Изхвърляне на опаковката
Опаковката, която ползваме за 
предпазване на пералнята при 
транспортиране, е изцяло годна 
за рециклиране. За информация 
относно рециклирането, моля 
свържете се с местните власти.

Използване на сушилня
За да спестите енергия, моля 
изберете правилната програма 
и обороти на въртене, съгласно 
инструкциите на сушилнята.

(само за Обединено кралство и 
Република Ирландия).
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40 °C – 8 kg 0 .90 kWh 75 L 2:10

40 °C*1 4 kg 0 .40 kWh 40 L 3:00

60 °C*1
8 kg 0 .63 kWh 50 L 3:45

4 kg 0 .48 kWh 40 L 3:25

20 °C – 4 kg 0 .19 kWh 50 L 1:29

40 °C – 4 kg 0 .54 kWh 40 L 0:49

30 °C – 2 kg 0 .16 kWh 23 L 0:15

40 °C – 4 kg 0 .58 kWh 50 L 1:22

30 °C – 2 kg 0 .50 kWh 55 L 0:40

40 °C – 2 kg 0 .65 kWh 40 L 1:27

40 °C – 2 kg 0 .62 kWh 31 L 1:34

60 °C – 4 kg 1 .94 kWh 98 L 2:34

*1 Резултатите изчислени за Еко функция и при максимални обороти на 
центрофугиране съгласно EN 60456.

*2 Изчислените консумация на вода, енегрия и време може да варират 
поради разлики в налягането, твърдостта и температурата на водата, 
температурата в стаята, типа и количеството пране, колебания в 
електрозахранването и допълнителните функции.

Продуктов фиш
Panasonic
NA-148XS1

Номинален капаци-
тет в kg памук за 
стандартната 
програма за памук

kg 8

A+++
117

Консумация на енергия в kWh за година, въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за прог-
рами за памук при 60 °C и 40 °C при пълен и частичен товар, и консумация при режим с ниска 
мощност. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва машината.

Консумация на енергия
при стандартната
програма за памук

kWh 0 .63
kWh 0 .48
kWh 0 .40

Среднопретеглена 
консумация на мощност

W 0 .2
W 0 .2

L/год. 9750
Консумация на вода в литри за година, въз основа на 220 стандартни цикъла на 
пране за програми за памук при 60 °C и 40 °C при пълен и частичен товар. 
Действителната консумация на вода ще зависи от това как се използва машината.
Клас на ефективност на сушене с центрофугиране по 
скала от G (най-малко ефикасно) до А (най-ефикасно) B

Максимална скорост на
центрофугиране, пости-
гана за стандартната
програма за памук

1400

1400

Остатъчно съдържание
на влага, постигано за
стандартната програма
за памук

53

Стандартните програми за памук при 60 °C и 40 °C с Еко опция са стандартните програми 
за изпиране, за които се отнася информацията на етикета и в продуктовия фиш. Тези прог-
рами са подходящи за почистване на нормално замърсено памучно пране и са най-ефи-
касните програми по отношение на своята комбинирана консумация на енергия и вода.

Времетраене
на стандартната
програма за памук

225
205
180

5 - 10 сек.
dB 53
dB 74 

Да

(ЕС) №1061/2010

Консумация на вода и енергия
Програма Температура Избрана е 

Еко функция Тегло Консумация
на енергия*2

Консумация
на вода*2 Време*2

Д
ру
ги

Еко

Еко

Памук

Пране при 20 °C

Бърза 50

Кратка 15

Синтетика

Вълна

Име на доставчика
Идентификатор на модела

Клас на енергийна ефективност
Среднопретеглена годишна консумация на енергия

Среднопретеглена годишна консумация на вода

при 60 °C и пълен товар

kWh/год.

при 60 °C и пълен товар
при 60 °C и частичен товар
при 40 °C и частичен товар
в режим изключена
в режим оставена включена

при 60 °C и пълен товар

при 40 °C и частичен товар

при 60 °C и пълен товар

при 60 °C и пълен товар
при 60 °C и частичен товар
при 40 °C и частичен товар

Пране
Центрофугиран

об/мин

об/мин

%

мин.
мин.
мин.

Времетраене на режима "оставена включена"
Издаван въздушен 
шум
Свободностоящ уред

Дневно

Ризи

Срещу алергии
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Сервизна мрежа

Д
ру
ги

Списък с упълномощени сервизни центрове от Panasonic.  
Списъкът със сервизи може да бъде променян периодично. 
Преди да посетите някой сервиз, моля свържете се за проверка 
и инструкции за най-близкия сервизен център.

Категория  
Страна 

 
Име на сервиз 

 
Адрес 

 

Пощ. 
код 

 
Град 

 
Телефон 

 
Факс 

 
E-MAIL адрес Аудио-

Видео 
 

Телеком Бяла 
техника

България ЛАС Сервиз ж.к. Стрелбище, бл.1 1404 София 02/8580102  lasservice@lasbg.eu √ √ √ 
България ЛАС Сервиз - Яворов бул. Яворов 50-56 1164 София 02/9627107  lcd_service@lasbg.eu √ √ √ 
България АВЕ Сервиз ул. Славянска 83A 2700 Благоевград 073/881777  office@aveservice.com   √  √ 
България Кръстев – Ел. системи ул. Янко Комитов 16В 8000 Бургас 056/880835  ess_bs@abv.bg √ √ √ 
България МАКС СЕРВИЗ ул. Братя Миладинови 

110 
9000 Варна 052/650660  maxservice@maxservice-

bg.com 
√ √ √ 

България ЕТ Веселина Кръстева бул. Княз Борис I 17 3700 Видин 094/606168  gkservice@mbox.vidin.net √ √ √ 
България Видеомакс ул. Кетхудов 33 3000 Враца 092/625015  videomaxvr@gmail.com √  √ 
България СИ Сервиз ул. Магистрална 40 5000 Велико Търново 062/670468  ciserviz@abv.bg √ √ √ 
България Технолизинг ул. Цанко Дюстабанов 15 5300 Габрово 066/33100  slavo@nat.bg √  √ 
България Сервиз Митачи ул. Княз Борис I бл.9 2600 Дупница 0701/50015  mitachi2000@yahoo.co.uk √  √ 
България ДП Сервиз ул. Тонзос 4 6100 Казанлък 0431/65646  andromeda_bg@yahoo.com √ √ √ 
България Сервиз Ботев ул. Гюешевко шосе 5 2500 Кюстендил 078/552494  botev_vat@mail. bg √ √ √ 
България ВАЧЕВ И КО ул. Трети Март 216 3400 Монтана 089/8356473  r_va4ev@yahoo.com √ √ √ 
България Логос Ел ул. Цар Освободител 59 4400 Пазарджик 034/442908  toshkin@yahoo.com √ √ √ 
България Сервиз Ботев ул. Св. Кирил и Методий 21 2300 Перник 0896/799383  botev_vat@mail. bg √  √ 
България Кристал Електроникс ул. Русе 2 5800 Плевен 064/808625  iliana.arnaudova@btc.bg √  √ 
България Галактика сервиз ул. Вит, к-с Прециз 5800 Плевен 064/970503  vanja_simeonova@ 

hotmail.com 
√ √ √ 

България Пулсар бул. Източен 22 4000 Пловдив 032/664945  pulsar_iztok@evrocom.net √  √ 
България Сервиз ОТО ул. Приста 1 7000 Русе 082/847440  sony_service@oto-ru.com √ √ √ 
България Сервиз TAX ул. Хан Кубрат 7 2000 Самоков 0722/66789  et.tax@abv.bg √  √ 
България Белев Сервиз ул. 7-ми септември 7500 Силистра 088/7161837  belevservice@mail.bg √  √ 
България Сервиз Гама ул. Никола Петрини 15A 8800 Сливен 044/633007  sasho@etabg.com √ √ √ 
България Недстар бул. България 2 4700 Смолян 0301/63747  nedstar@mail.bg √  √ 
България Сервиз Радина ж.к. Железник 6000 Стара Загора 042/670766  radinas@mail.bg √ √ √ 
България Сервиз Нален Недев бул. Плиска 8 9700 Шумен 054/865280  nalen55@ro-ni.net √ √ √ 
България Глобал Сервиз Подлез на Гара Юг 9300 Добрич 058/605715  global_service@abv.bg √  √ 

 
България Роял Електроникс ул. Нишава 113A 1000 София 02/9461244  bakalov@royal.bg  √  
България Роял Електроникс кв. Дианабад,  бул. Г. М. 

Димитров, блок 60 
1000 София 02/9624220  bakalov@royal.bg √   

България Роял Електроникс Технически Университет 
блок 7, хале 4 

1000 София 02/8733660  bakalov@royal.bg   √ 

България Роял Електроникс ж.к.. Люлин,  
бул. Европа 119 

1000 София 02/4003132  bakalov@royal.bg √   

България Роял Електроникс бул. Вл. Варненчик 227, 
Технополис 

9000 Варна 052/506063  bakalov@royal.bg √   

България Роял Електроникс бул. Санкт Петербург 
133, Технополис 

4000 Пловдив 032/688803  bakalov@royal.bg √   

България Роял Електроникс пл. Вапцаров 6 2770 Банско 0749/88084  bakalov@royal.bg √  √ 
България Роял Електроникс бул. Св. Димитър 

Солунски 5, Технополис 
2700 Благоевград 073/829135  bakalov@royal.bg √   

България Роял Електроникс ул. Братя Миладинови 4 2700 Благоевград 073/881777  bakalov@royal.bg √   
България Роял Електроникс ул. Александър 

Стамболийски 37 
2140 

 
Ботевград 

 
0723/93263 

 
 bakalov@royal.bg √  √ 

България Роял Електроникс ул. Стефан Стамболов 72 8000 Бургас 056/832048  bakalov@royal.bg √   
България Роял Електроникс кв. Лазур, бл. 119 8000 Бургас 056/841697  bakalov@royal.bg   √ 
България Роял Електроникс кв.  Славейков 94 8000 Бургас 0878939396  bakalov@royal.bg √   
България Роял Електроникс ул. Медникарска  1 5000 Велико Търново 062/622057  bakalov@royal.bg √  √ 
България Роял Електроникс бул. Панония 28 3700 Видин 0889482501  bakalov@royal.bg √   
България Роял Електроникс ул. Кетхудов 33 3000 Враца 092/625015  bakalov@royal.bg √  √ 
България Роял Електроникс ул. Цанко Дюстабанов 15 5300 Габрово 066/803100  bakalov@royal.bg √  √ 
България Роял Електроникс Кольо Фичето 2 9300 Добрич 058/603060  bakalov@royal.bg   √ 
България Роял Електроникс Технополис, Околовр. 

шосе, Добротица 54 
9300 

 
Добрич 

 
058/622911 

 
 bakalov@royal.bg √   

България Роял Електроникс ул. Старозагорска 8 
(детската градина) 

6100 
 

Казанлък 
 0431/64909 

 bakalov@royal.bg   √ 

България Роял Електроникс ул. Христо Ботев 32 6100 Казанлък 0431/83486  bakalov@royal.bg √   
България Роял Електроникс бул. Беломорски 4 6600 Кърджали 0361/62090  bakalov@royal.bg √  √ 
България Роял Електроникс ул. Гюешевко шосе 5 2500 Кюстендил 078/552494  bakalov@royal.bg √  √ 
България Роял Електроникс ул. Неофит Рилски17 5500 Ловеч 068/601697  bakalov@royal.bg √   
България Роял Електроникс ул. Неофир Бозвели 8 3600 Лом 0887614656  bakalov@royal.bg √  √ 
България Роял Електроникс ж.к. Пъстрина,  

ул. А. Златарев 17 
3400 

 
Монтана 

 
0898356473 

 
 bakalov@royal.bg √   

България Роял Електроникс Младост 1, бл.3, в.Г, ет.1 3400 Монтана 096/305733  bakalov@royal.bg   √ 
България Роял Електроникс ул. Възраждане 10 7900 Омуртаг 0605/3443  bakalov@royal.bg √  √ 
България Роял Електроникс ул. Дойран 24 4400 Пазарджик 034/445959  bakalov@royal.bg √  √ 
България Роял Електроникс кв. Пашов, до бл. 12 2300 Перник 076/608011  bakalov@royal.bg √   
България Роял Електроникс ул. Цар Борис III 48 2850 Петрич 0745/22996  bakalov@royal.bg √  √ 
България Роял Електроникс ул. П. Цветков 29 5800 Плевен 064/823105  bakalov@royal.bg   √ 
България Роял Електроникс кв. Сторгозия, бл. 20 5800 Плевен 064/680325  bakalov@royal.bg √   
България Роял Електроникс ул. Иван Вазов 31 7200 Разград 084/641256  bakalov@royal.bg √   
България Роял Електроникс ул. Жеравна 100Б 7200 Разград 084/661464  bakalov@royal.bg   √ 

 

Категория  
Страна 

 
Име на сервиз 

 
Адрес 

 

Пощ. 
код 

 
Град 

 
Телефон 

 
Факс 

 
E-MAIL адрес Аудио-

Видео 
 

Телеком Бяла 
техника

България Роял Електроникс Технополис,  
ул. 7-ми септември 23 

7500 
 

Силистра 
 

0887161837 
 

 bakalov@royal.bg √  √ 

България Роял Електроникс ул. Н. Петринин 15A 8800 Сливен 044/633207  bakalov@royal.bg √  √ 
България Роял Електроникс ул. Овчарска 42A 8800 Сливен 044/662080  bakalov@royal.bg √  √ 
България Роял Електроникс ул. Елисавета Багряна 

1B 10 
8800 

 
Сливен 

 
044/622505 

 
 bakalov@royal.bg   √ 

България Роял Електроникс кв. Невяста 7, вх. Б, ет.1, 
ап.29 

4700 
 

Смолян 
 

0886181657 
 

 bakalov@royal.bg √  √ 

България Роял Електроникс ул. Поп Минчо Кънчев 
142 

6000 
 

Стара Загора 
 

042/651551 
 

 bakalov@royal.bg √   

България Роял Електроникс ул. Ген. Столетов 84A 6000 Стара Загора 042/605080  bakalov@royal.bg   √ 
България Роял Електроникс ул. Гълъбец 2 7700 Търговище 0601/29982  bakalov@royal.bg √  √ 
България Роял Електроникс ул. П. Р. Славейков 3 6300 Хасково 038/661799  bakalov@royal.bg √  √ 
България Роял Електроникс бул. Г. Димитров 22,  

м-н "Фонбокс" 
6200 

 
Чирпан 

 
0416/96001 

 
 bakalov@royal.bg √  √ 

България Роял Електроникс ул. Вл. въстание 65 9700 Шумен 054/831122  bakalov@royal.bg √   
България Роял Електроникс ул. Московска 8 9700 Шумен 054/868045  bakalov@royal.bg   √ 
България Роял Електроникс бул. Плиска 8 9700 Шумен 054/865280  bakalov@royal.bg √   
България Роял Електроникс ул. Граф Игнатиев 147 8600 Ямбол 046/640808  bakalov@royal.bg √  √ 
България Роял Електроникс бул. Димитър Благоев 4 8600 Ямбол 046/663533  bakalov@royal.bg   √ 

           
 

България
 

K&K сервиз 
 

ул. Коста Лулчев 58 1000 
 

 
София 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

  
√ 

 

 
България

 
K&K сервиз ж.к. Дружба,  

бул. Искърско шосе 7 
 

1528 
 

 
София 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз бул. Европа 189, 

Техномаркет Люлин 
 

1331 
 

 
София 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 

 
България

 
K&K сервиз бул.Цариградско шосе, 

Техномаркет Европа 
 

1784 
 

 
София 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 

 
България

 
K&K сервиз бул. Христо Ботев 101 

 
1000 

 

 
София 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

  
√ 

 

 
България

 
K&K сервиз ж.к. Люлин 

бл. 033 
 

1000 
 

 
София 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

  

 
България

 
K&K сервиз ул. Никола Алексиев 5 

 
5930 

 
Белене 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 

 
България

 
K&K сервиз 

бул.Яне Сандански, 
Техномаркет 
Благоевград 

2700 
 

Благоевград 
 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 

 
България

 
K&K сервиз ул. Димитър Йосифов 1 

 
2700 

 
Благоевград 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Александър 

Стамболийски 37 
 

2140 
 

Ботевград 
 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

  
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул.Транспортна 

Техномаркет Бургас 
 

8000 
 

Бургас 
 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз 

кв. Славейков,  
Я. Комитов, 
 Приб. завод 

8000 
 

Бургас 
 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Янко Комитов 16B 

 
8000 

 
Бургас 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз Ул. Юрий Венелин  

бл. 40 
 

8000 
 

Бургас 
 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз бул. Цар освободител,  

Техномаркет Варна 
 

9000 
 

Варна 
 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Д-р Басанович 22 

 
9000 

 
Варна 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Атанас Томов 9 

 
9000 

 
Варна 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Братя Миладинови 

110 
 

9000 
 

Варна 
 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 

 
България

 
K&K сервиз 

ул. Магистрална, 
Техномаркет  
В. Търново 

5000 
 

Велико 
Търново 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

  
√ 

България Роял Електроникс ул. Приста 1 7000 Русе 082/847440  bakalov@royal.bg √   
България Роял Електроникс ул. Христо Зографски 2 2000 Самоков 0722/66504  bakalov@royal.bg   √ 
България Роял Електроникс бул. България 100 2000 Самоков 0722/66969  bakalov@royal.bg √   



50 51

Д
ру
ги

Сервизна мрежа (продължение)
 

Категория  
Страна 

 
Име на сервиз 

 
Адрес 

 

Пощ. 
код 

 
Град 

 
Телефон 

 
Факс 

 
E-MAIL адрес Аудио-

Видео 
 

Телеком Бяла 
техника

 
България

 
K&K сервиз ул. Оборище 12Ж 

 
5000 

 

Велико 
Търново 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 

 
България

 
K&K сервиз ул. Полк. Кетхудов 33 

 
3000 

 
Враца 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 

 
България

 
K&K сервиз ул. Спас Соколов 30 

 
3000 

 
Враца 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Николаевска 134 

 
5300 

 
Габрово 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Драма 55 

 
2900 

 
Гоце Делчев 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз 

 
ул. Цар Симеон 12 

 
6400 

 
Димитровград 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз 

 
ул. Кольо Фичето 2 

 
9300 

 
Добрич 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз Подлеза на Гара Юг 

 
9300 

 
Добрич 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 

 
България

 
K&K сервиз ул. Княз Борис, бл.9 

 
2600 

 
Дупница 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз ж.к. Бистрица, 

бл.46  
 

2600 
 

Дупница 
 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Кочево 37 

 
2050 

 
Ихтиман 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Тонзос 4 

 
6100 

 
Казанлък 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Веслец 30 

 
6600 

 
Кърджали 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Гюешевско шосе 5 

 
2500 

 
Кюстендил 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 
 

 
България

 
K&K сервиз ул. Цачо Шишков 21 

 
5500 

 
Ловеч 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Цар Освободител 59 

 
4400 

 
Пазарджик 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Никола Вапцаров 10 

 
4400 

 
Пазарджик 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Средец 91 

 
4000 

 
Пловдив 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Марин Дринов 25 

 
4000 

 
Пловдив 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз бул. България, 4 км., 

Техномаркет Пловдив 
 

4000 
 

Пловдив 
 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 
 

 
България

 
K&K сервиз бул. Македония 65 

 
4000 

 
Пловдив 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз бул. Източен 22 

 
4000 

 
Пловдив 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Ген. Баранов 8 

 
7800 

 
Попово 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Жеравна 110 

 
7200 

 
Разград 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Ангел Кънчев 5 

 
7200 

 
Разград 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

  

 
България

 
K&K сервиз ж.к. Освобождение,  

бл.68 
 

7200 
 

Разград 
 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

  

 
България

 
K&K сервиз бул. Липник 113A 

 
7000 

 
Русе 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 
 

 
България

 
K&K сервиз ул. Княз Александър 

Батенберг 2 
 

5000 
 

Велико 
Търново 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 

 

Категория  
Страна 

 
Име на сервиз 

 
Адрес 

 

Пощ. 
код 

 
Град 

 
Телефон 

 
Факс 

 
E-MAIL адрес Аудио-

Видео 
 

Телеком Бяла 
техника

 
България

 
K&K сервиз ул. Отец Паисий 1A 

 
7000 

 
Русе 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Михаил Арнаудов 2 

 
7000 

 
Русе 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Приста 1 

 
7000 

 
Русе 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Мостова 17 

 
7000 

 
Русе 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ж.к. Здравец,  

ул. Прага 11 
 

7000 
 

Русе 
 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Панайот Хитов 50 

 
7000 

 
Русе 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
 

 
√ 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Хан Кубрат 7 

 
2000 

 
Самоков 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Даме Груев 7 

 
2800 

 
Сандански 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

  

 
България

 
K&K сервиз ул. Македония 29 

 
2800 

 
Сандански 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Никола Петков 30 

 
5250 

 
Свищов 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Бъкстон 1A 

 
8800 

 
Сливен 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Елисавата Багряна 1 

 
8800 

 
Сливен 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Хан Пресиян 9 

 
4700 

 
Смолян 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз 

кв. Железник,  
Техномаркет  
Стара Загора 

6000 
 

Стара Загора 
 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

  

 
България

 
K&K сервиз ул. Ген Столетов 84 

 
6000 

 
Стара Загора 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Братя Жекови 6 

 
6000 

 
Стара Загора 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз кв. Запад 3, зад бл. 70 

 
7700 

 
Търговище 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Цар Освободител 25 

 
6300 

 
Хасково 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

 
 

 
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Цар Самуил 3-9 

 
6300 

 
Хасково 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз бул. България 29A 

 
6300 

 
Хасково 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Московска 8 

 
9700 

 
Шумен 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

   
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Граф Игнатиев 147 

 
8600 

 
Ямбол 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
√ 

  
√ 

 
България

 
K&K сервиз ул. Михаил Лъкатник 7 

 
8600 

 
Ямбол 

 

02/9700970 
02/9700971 
02/9700974 

 
02/9700977 

 
support@kkservice.bg 

 
 

  
√ 




