
Инструкции за употреба
и инсталиране

Сушилня с термопомпа
(Битова)

Модел: NH-P8ER1

®

Благодарим ви, че избрахте този продукт.

- За оптимално качество и максимална безопасност, 

моля прочетете внимателно тези инструкции.

- Запазете тези инструкции за бъдещи справки.
BG

NH-P8ER1_WGB_En.indd   1 2015/07/23   13:25:27



Благодарим ви за доверието, 

Много важно е да прочетете тези инструкции.
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което ни гласувахте с покупката на 
тази сушилня. Вашата нова сушилня 
е съобразена с всички изисквания 
за модерна грижа за прането; 
тя изсушава вашето пране бързо, 
като го оставя меко и гладко със 
специалните програми за деликатни 
тъкани. Нашата сензорна технология 
ще ви осигури лесно управление, 
и икономична работа на сушилнята.
Този уред е конструиран 
изключително и само за домашна 
употреба, и само за дрехи, които 
могат да бъдат сушени в сушилня.
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МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

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 физически, 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 напълно 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 постоянен надзор.
zНЕ оставяйте деца без надзор близо до 

уреда.
zДръжте домашните любимци далече от уреда.

Моля, прочетете и спазвайте следните указания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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zПазете уреда от огън. Не поставяйте в бара-
бана запалими вещества или напоени с тях 
тъкани. Дръжте ги далече от уреда. (За да 
предотвратите експлозия или пожар).
•Например: керосин, бензин, разредител, 
спирт, ацетон, почистващи препарати и др.

zНе докосвайте барабана, преди да е спрял да 
се върти напълно, за да не се нараните.

zУредът не трябва да бъде използван, ако за 
почистване са били използвани индустриални 
химикали. Съществува опасност от пожар.

zФилтрите за мъх трябва да се чистят редовно.
zНе трябва да позволявате мъх да се натрупа 

във и около уреда.
 zНе сушете неизпрани дрехи в сушилнята.
 zДрехи с петна от олио, ацетон, спирт, мазнини, 
петролни продукти, керосин, масло, препарати 
за отстраняване на петна, терпентин, восък, 
препарати за премахване на петна от восък и 
козметични масла не трябва да бъдат сушени 
в този уред, дори да са изпрани. Сушенето им 
може да предизвика пожар.
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zУверете се, че в джобовете на дрехите няма ни-
какви предмети. Специално проверете за запал-
ки или кибрити. Те могат да предизвикат пожар.

За да предотвратите токов удар, изгаряне, 
прегряване, възпламеняване или пожар
zИзползвайте контакт, чието напрежение отго-

варя на посоченото на уреда. Не използвайте 
преходник, разклонител или удължител.

zНе използвайте уреда, ако кабелът или щепсе-
лът са повредени. Ако кабелът или щепселът 
са повредени, те трябва да бъдат заменени 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.
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zКогато изключвате щепсела от контакта, 
хващайте щепсела, а не дърпайте кабела.

zПреди почистване, изключете щепсела от 

Правилна употреба
zГумени елементи, шапки за баня, плувни шапки, 

латекс, мушами, възглавници или дрехи с под-
плънки от латексова пяна, и други подобни, 
не трябва да бъдат сушени в сушилнята. 
Такива материали могат да се деформират, 
разпокъсат и да повредят сушилнята.

zНикога не прекъсвайте цикъла на сушене 
преди да е приключил; ако това е неизбежно, 
извадете дрехите от сушилнята и ги разсте-
лете да се охладят възможно най-бързо.

zПрез последния етап от цикъла на сушене не 
се подава топлина (етап на охлаждане), за да 
могат дрехите да останат с температура, при 
която няма да бъдат повредени.
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zСушилнята не трябва да бъде инсталирана зад 
заключваща се врата, плъзгаща се врата или 
врата с панти от противоположната страна на 
страната на сушилнята. Инсталирайте сушилня-
та, така че отварянето на вратата й да не бъде
 ограничено.
Така ще предотвратите опасността от заключ-
ване на деца в барабана на сушилнята. 

Ремонти
zНе разглобявайте, не ремонтирайте и не 

преработвайте сушилнята. 
При възникване на повреда, незабавно преус-
тановете употребата на сушилнята, изключете 
захранващия кабел от контакта и се обърнете 
към оторизиран сервизен център.
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Може да доведе до нараняване или 

Правилна употреба
zТози уред е подходящ за сушене само на текс-

тилни изделия, подходящи за сушене в сушилня.
zНе покривайте отворите, намиращи се в долна-

та част на сушилнята, например с килим и др.
zПродукти, като омекотител и други подобни, 

трябва да се използват според указанията на 
производителя.

За да предотвратите нараняване или изгаряне
zПазете пръстите си от пантата на вратата, 

когато отваряте или затваряте вратата.
zНе се качвайте върху сушилнята.
zНе докосвайте алуминиевите ребра на гърба 

на филтъра на термопомпата. Докосването на 
острите ръбове може да причини нараняване.
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материални щети.
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УРЕДЪТ
ОПИСАНИЕ НА СУШИЛНЯТА
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ПРЕДНА СТРАНА

1 Програматор

2 Контролен панел

3 Воден резервоар

4 Врата

5 Мрежест филтър

6 Филтър на термопомпата

7 Въздушен отвор

8 Информационна табела

ЗАДНА СТРАНА

1  Тръба за изпразване на 

2  Захранващ кабел

3  Регулируеми крачета (4 броя)
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

51
0

54
9

NH-P8ER1

220 - 240 V

50 Hz

700 - 780 W

52 kg

8 kg

600 mm (Ш) x 600 mm (Д) x 850 mm (В)

Този продукт съдържа флуорирани парникови газове.

Тип на охладителната течност (хладилния агент):  R134a

Количество на охладителната течност (хладилния агент): 450 g

Общ GWP (потенциал за глобално затопляне): 1430

Херметизиран.

Проверете наличността на всички предоставени принадлежности.

Вакуумни крачета (4)

NH-P8ER1_WGB_En.indd   11 2015/07/23   13:25:29

Модел

Номинално захранващо напрежение

Номинална честота електрозахранване

Максимална входяща мощност

Тегло на продукта

Максимален товар (тегло на сухи дрехи)

Размери на продукта
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ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ
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1 Бутон Start/Pause 
(Старт/Пауза) 2 a, b, c: ИНДИКАТОРИ 3 Бутон Time 

(Отложен старт)
Използвайте го за задаване 

на времето до стартиране 

4 ДИСПЛЕЙ
Показва времето до 

стартиране на програмата 

или времето до края на  

START|PAUSE

5c

5b

5a

6

NH-P8ER1_WGB_En.indd   12
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програмата за сушене.

на програмата за сушене.

Използвайте този бутон, за 

да стартирате или спрете 

програма. При избиране, 

лампата на бутона мига. 

Когато програмата стар-

тира, лампата светва 

постоянно.

Светват, съответно 

когато трябва да почистите 

филтъра, да изпразните 

водния резервоар или 

когато заключването за 

деца е активирано. 
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5 a, b, c: ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ФУНКЦИИ

Използвайте ги за регули-

ране или разширяване на 

6 ПРОГРАМАТОР
(Включване/изключване 

и избор на програма)

НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИ 
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ПРОГРАМИ

основните програми.
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ИНСТАЛИРАНЕ 
И СВЪРЗВАНЕ
ИЗБОР НА МЯСТО
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Необходимо е свободно пространство, широко поне 60 cm. От двете страни и над 

сушилнята трябва да има поне по 10 cm свободно пространство, а зад нея – поне 

5 cm, както е показано на горната фигура. Ако не осигурите необходимото свободно 

Вентилационните прорези и отвори в предната и задната част на сушилнята трябва 

Не инсталирайте сушилнята в помещение, където тя може да замръзне.

Помещението, в което инсталирате сушилнята, трябва да бъде добре вентилирано и с 

температура между 10 °C и 25 °C. Когато сушилнята работи при ниска околна темпера-

тура, във вътрешността й може да се образува конденз. Ако във водния резервоар 

или в помпата замръзне вода, сушилнята може да се повреди.

Осветлението при сушилнята трябва да бъде достатъчно, за да виждате добре озна-

ченията на предния панел.
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винаги да бъдат открити.

пространство, сушилнята може да прегрее.
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ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА УРЕДА

51
0

54
9

Сушилнята може да бъде инсталирана свободно стояща на пода или, с помощта на 

вакуумните крачета, върху пералня със същите размери:

 – минимална широчина 517 mm, минимална дълбочина 476 mm. Повърхността, върху 

която инсталирате сушилнята, трябва да бъде чиста и нивелирана.

Използвайте предоставените вакуумни крачета. Те са конструирани, така че да не 

Пералнята, върху която желаете да инсталирате сушилнята, трябва да може да 

издържи тежестта на сушилнята (за повече информация, вижте инструкцията за 

употреба или техническите характеристики на пералнята).

Децата не трябва да играят с този уред.

Не се качвайте върху сушилнята.

4X

NH-P8ER1_WGB_En.indd   15 2015/07/23   13:25:30

позволяват на сушилнята да се хлъзга. 
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Поверете инсталирането на квалифициран сервизен 
специалист. Не инсталирайте сушилнята сами.

Ако инсталирането, тестовият пуск и инспекцията на 
сушилнята не бъдат извършени съгласно настоящата 
инструкция, Panasonic не носи отговорност за каквито 
и да е инциденти или щети.

Не закривайте отворите за охлаждане (вижте описанието 

Не се опитвайте сами да повдигате сушилнята. Сушилнята 
трябва да бъде повдигана от поне двама души.

Не поставяйте сушилнята върху килими с дълги влакна, тъй 
като ще бъде нарушена правилната циркулация на въздуха.

Сушилнята не трябва да бъде в контакт със стена, 
мебелировка и др.

2015/07/23   13:25:31

на сушилнята).
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ИНСТАЛИРАНЕ
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Нивелирайте сушил-

нята надлъжно и 

напречно, като вър-

тите регулируемите 

крачета, позволя-

ващи корекция до 

+/- 1 cm. Ползвайте 

нивелир и ключ 

Сушилнята трябва да бъде инсталирана върху стабилна, 
здрава, чиста и суха повърхност, за да не се хлъзга. 
Уверете се, че регулируемите крачета са чисти.

Вибрациите, местенето на сушилнята из помещението или 
шумната работа, поради неправилно регулирани крачета, 
не се покриват от гаранцията.

Понякога, по време на работа може да се появи неестествен 
или силен шум; това най-често се случва поради неправилно 
инсталиране на сушилнята.

NH-P8ER1_WGB_En.indd   17 2015/07/23   13:25:31

номер 22.
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ИЗТОЧВАНЕ НА КОНДЕНЗИРАЛАТА ВОДА
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Влагата от прането се извлича от кондензатора и се събира във водния 

резервоар.

По време на сушенето, светването на индикатор ще ви предупреди, когато водният 

резервоар се напълни и трябва да бъде изпразнен.

За да не прекъсвате цикъла на сушене, поради напълване на водния резервоар, 

можете да свържете тръбата за изпразване на кондензатора, която се намира на 

задната страна на сушилнята, директно към канализацията.

1 За да извадите 

тръбата от 

държача, който се 

намира на задната 

страна на сушил-

нята (отляво, под 

капака), използвай-

те плоска отвертка 

и издърпайте вни-

мателно тръбата.

2 Свържете 

тръбата към 

канализацията, 

на максимална 

височина 80 cm 

над пода.
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Ако свързвате тръбата за изпразване на кондензатора към 
канализацията, се уверете, че тя е закрепена добре, за да 
предотвратите изливането на вода, което може да причини 
неочаквани повреди и щети.
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СВЪРЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО
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Оставете сушилнята неподвижна в продължение на поне 2 часа, 
преди да я свържете към електрическата инсталация, за да може 
системата да се стабилизира.

Включете захранващия кабел директно в контакта. Не използвайте 

удължител или разклонител, поради опасност от прегряване и 

пожар. Информация за номиналното захранващо напрежение и др. 

ще намерите на информационната табела под рамката на вратата.
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2ч.

След инсталирането, трябва да имате свободен достъп до 
контакта, към който е свързана сушилнята. Необходимо е 
контактът да бъде занулен (в съответствие с местната 
нормативна уредба и законодателство).

За да предотвратите повреда в резултат на пик в напрежението, 

причинен от светкавица и др., ви препоръчваме да използвате 

устройство за защита от пренапрежения клас I между контакта 

и сушилнята.
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ПОСЛЕДВАЩО ТРАНСПОРТИРАНЕ

ПРЕМЕСТВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

510
54
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След всеки цикъл на сушене в помпата остава малко количество 

кондензирана вода. Включете сушилнята, изберете една от програмите 

и оставете сушилнята да работи около половин минута. Така останалата 

вода ще бъде изпомпана и ще бъде предотвратена евентуална повреда 

на сушилнята при транспортирането.

Ако сушилнята не е била транспортирана съгласно инструк-
циите, трябва да я оставите неподвижна в продължение на 
поне 2 часа, преди да я свържете към електрическата 
инсталация. Ако не го направите, термопомпата може да се 
повреди, като ремонтът няма да бъде покрит от гаранцията.

Внимавайте да не повредите охладителната система.

Ако сушилнята не може да бъде пренесена в изправено положение, наклонете я наляво.
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След транспортирането, оставете сушилнята неподвижна в 
продължение на поне 2 часа, преди да я свържете към елек-
трическата инсталация, за да се стабилизира системата. 
Препоръчваме монтажът и свързването да бъдат извършени 
от квалифициран сервизен специалист.

Ремъкът трябва да бъде сменян само от квалифициран серви-
зен специалист, като се използва оригинална резервна част.
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ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА

1 2
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54
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Преди първоначална 

употреба, почистете 

барабана на сушил-

нята. Използвайте 

влажна кърпа и мек 

почистващ препарат.

Отворете вратата откъм лявата й страна.
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СУШЕНЕ (СТЪПКИ 1 – 6)
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1. ПРОВЕРКА НА ЕТИКЕТИТЕ НА ДРЕХИТЕ

95

95

60 °C
60

60

40 °C
40

40

30 °C
30

30

Ръчно 
пране

Прането 
не е 
позволено

c1

Избелването не е позволено

A

Перхлоретилен 
R11, R113, 
Керосин

P

Химическо 
чистене с 
керосин, чист 
спирт и R113

F

Макс. температура 
на гладене 200°C

Гладенето 
не е позволено

Поставете 
на равна 

Прострете мокро

Прострете

Висока температура

Ниска температура

Сушенето в 
сушилня 
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Нормално пране
Деликатно пране

Избелване

Химическо 

Гладене

Сушене

Максимална 
температура
95 °C

Избелване в студена вода

чистене

хоризонтална 
повърхност

не е позволено

Максимална 
температура

Максимална 
температура

Максимална 
температура

Химическо 
чистене с всички 
препарати

Химическото 
чистене 
не е позволено

Макс. температура 
на гладене 150°C

Макс. температура 
на гладене 110°C
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2. ПОДГОТОВКА НА ПРАНЕТО
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1. Сортирайте прането по тип и дебелина на текстила (вижте таблицата с програми).

2. Закопчейте копчетата, затворете циповете, вържете връзките и обърнете 

3.
 

Поставете много деликатните дрехи в специална торба за пране на подобни тъкани.

Следните типове облекла не трябва да бъдат сушени в 
сушилнята, тъй като може да се деформират:

• кожени дрехи и други кожени продукти;
• промазани или третирани по друг начин облекла;
• дрехи с дървени, пластмасови или метални аксесоари;
• дрехи с пайети;
• облекла с метални аксесоари, които може да ръждясат.
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джобовете обратно. 
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ВКЛЮЧВАНЕ НА СУШИЛНЯТА

ЗАРЕЖДАНЕ НА СУШИЛНЯТА

1 2
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54
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Свържете уреда към електрозахранването, като включите 

щепсела на захранващия кабел в контакта.

За да активирате осветлението в барабана, завъртете 

програматора на произволна позиция.

Отворете вратата, като натиснете лявата й страна 

навътре към сушилнята.

Поставете дрехите в барабана (уверете се, че 

Не поставяйте в сушилнята пране, което не е изстискано 
или центрофугирано (препоръчваме минимални обороти 

Затворете вратата на сушилнята.
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на центрофугиране: 800 об/мин). 

барабанът е празен).



25

3. ИЗБОР НА ПРОГРАМА

6

2c

2b

2a

5c

5b

5a

1

6
3

4

51
0

54
9

По време на работа, програматорът няма да се върти 

За да изберете програма, завъртете програматора (6) наляво 

или надясно (в зависимост от типа на прането и колко сухо 

желаете да бъде то).
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автоматично.
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ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ

Програма
Ниво на изсушаване

Макс. 
тегло

Пране Допълнителни 

 Памук
Сухо
За гардероб +

За гардероб  1)

За гладене

8 kg • Отложен старт
• Сухо
• Против намачкване

 Смесено
За гардероб
За гладене

3.5 kg Дрехи, произведени от смесени 
тъкани (панталони, тениски, 

• Отложен старт
• Сухо
• Против намачкване

Програми за време

 Прогр. време 90

 Кратка 60

 Експресна 30

4 kg Дрехи, които трябва да бъдат 
напълно изсушени, малко количес-
тво пране или единични облекла.

• Отложен старт
• Против намачкване
• Студен въздух

 
5 kg • Отложен старт

• Сухо
• Против намачкване

 
2 kg

 
2 kg • Отложен старт

• Сухо
• Против намачкване

 Синтетика
Сухо
За гардероб

3.5 kg Дрехи от синтетични тъкани или 
със съдържание на такива влакна 
(тениски, панталони, костюми, 
чорапи, чорапогащи, рокли и др.)

• Отложен старт
• Сухо
• Против намачкване

2 kg Пране, което трябва да бъде 
сушено при ниски температури 
(блузи, деликатно бельо, ризи с 
допълнителни декорации и др.) – 
Препоръчваме използването на 
специална торба за пране.

• Отложен старт
• Сухо
• Против намачкване
• Студен въздух

1) Стандартната програма за памук, наречена „Памук – За гардероб“, може да бъде разпозната по символа         .
 Това е най-ефективната програма по отношение на консумацията на енергия.
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функции

Обикновено памучно пране (кърпи 
за лице, хавлиени кърпи, плетени 
чорапи, тениски, панталони, 
кухненски текстил и др.)

костюми и др.)

Големи по обем дрехи (чаршафи, 
големи покривки, кърпи и др.)

Вълнени облекла и дрехи със 
смесени тъкани, съдържащи 
вълна (пуловери, шалове и др.)

Ризи и блузи

Завивки

Вълна

Ризи

 Деликатни
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4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

(ДОПЪЛНЕНИЯ)

51
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54
9

Включете/изключете 

функцията, като 

натиснете съответния 

бутон (преди да 

натиснете бутона 

Start/Pause).

Сухо
При всяко натискане на бутона, нивото на изсушаване и времето 

за изпълнение на програмата ще се променят (три нива).

Студен въздух
За освежаване на чисти дрехи със свеж въздух.

Против намачкване 
Предотвратява намачкването на дрехите, ако не извадите 

прането от сушилнята веднага след края на програмата.

Настройката по подразбиране е два часа. Продължителността 

на програмата може да бъде зададена в стойности от нула до 

максимум четири часа. Функцията се изключва, когато вратата 

5a

5b

5c

5b 5c+

5a

5b

5c
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на сушилнята бъде отворена. 

Заключване за деца
За да включите функцията за защита от деца (Заключване за деца), 

натиснете едновременно бутоните (5b) и (5c) и ги задръжте за 

поне три секунди. Индикаторът ще светне, за да потвърди избора.

Следвайте същата процедура, за да изключите функцията. Когато 

заключването за деца е активирано, програмата и допълнителните 

функции не могат да бъдат променяни. Уредът може само да бъде 

изключен със завъртане на програматора в положение "Off". 

Заключването за деца остава активирано, дори когато уредът 

бъде изключен. За да изберете нова програма, трябва първо да 

изключите функцията Заключване за деца.
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Отложен старт3

Част от функциите не могат да бъдат избирани при някои от 
програмите; в такъв случай, сушилнята ще ви предупреди със 
светлинен и звуков сигнал (вижте Таблицата с програми).

3

4
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Използвайте тази функция, за да стартирате цикъла на сушене 

след определен период от време.

Стартът на програмата може да бъде отложен до пет часа, 

през 30-минутни интервали, или до 24 часа през 1-часови 

интервали. (4)

Функцията се активира при натискане на бутона Start/Pause. 

Времето се измерва в минути. Когато отброяването достигне 

до нула, избраната програма ще се стартира автоматично.

За да прекъснете или промените времето за отлагане на 

програмата, натиснете бутона Start/Pause. Натиснете бутона 

(3), за да изберете ново време за отлагане на програмата. За да 

потвърдите новата настройка, натиснете бутона  Start/Pause.

За бърза отмяна на настройката за отложен старт, натиснете 

бутона (3) и го задръжте в продължение на 3 секунди.

Ако електрозахранването прекъсне, преди времето за отложен 

старт да е изтекло, натиснете бутона Start/Pause, за да 

възстановите отброяването.
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След изключване на уреда от контакта, всички настройки 
ще бъдат рестартирани към фабричните им стойности, освен 
силата на звуковия сигнал, функцията Против намачкване и 

СИЛА НА ЗВУКОВИЯ СИГНАЛ

В резултат на ниско захранващо напрежение или на различно 
количество пране, времето за сушене може да варира. То се 
актуализира редовно на дисплея.

РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ

Ако не изберете или стартирате програма, или не извършите как-

вото и да е друго действие в рамките на 5 минути след включването 

на сушилнята, дисплеят автоматично ще се изключи, за да пести 

електроенергия. Лампата на бутона Start/Pause ще мига.

Дисплеят ще се включи отново, когато завъртите програматора 

или натиснете бутон. Дисплеят ще се изключи също и ако след 

приключване на програмата не предприемете действие в продъл-

жение на пет минути. Лампата на бутона Start/Pause ще мига.

P o = 0.10

P I = 0.5

T I = 10.0
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Заключване за деца.

Изберете силата на звуковия сигнал, като едновременно натиснете 

бутона (5a) и завъртите програматора по посока на часовниковата 

стрелка до първоначалната му позиция.

При всяко натискане на бутона (5a), силата на звуковия сигнал се 

променя (три нива). Нивото на силата на звуковия сигнал се 

индикира на дисплея. Запазва се последната зададена настройка.

време на режим ‘оставена включена’ [мин]

измерена мощност в режим ‘изключена’ [W]

измерена мощност в режим ‘оставена включена’ [W]
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5. СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Натиснете бутона Start/Pause (Старт/Пауза).

На дисплея се показва времето за отложен старт (ако е избрано 

такова) или се отброява оставащото време до края на програмата. 

Индикаторите до избраните функции светят.

2c

2b

2a

5c

5b

5a

1

6
3

4

6. КРАЙ НА ЦИКЪЛА НА СУШЕНЕ

Краят на цикъла на сушене ще бъде известен със звуков сигнал. 

Индикаторите ще светнат и лампата на бутона Start/Pause ще 

мига.

2c

2b

2a

5c

5b

5a

1

6
3

4 1. Отворете вратата на сушилнята.

2. Почистете филтрите (вижте раздела Почистване…).

3. Извадете дрехите от барабана.

4. Затворете вратата!

5. Изключете сушилнята (завъртете програматора 

в положение "Off").

6. Изпразнете водния резервоар.

7. Изключете захранващия кабел от контакта.

След като цикълът на сушене приключи, незабавно извадете 
дрехите от барабана, за да не се намачкат отново.

Показваното време за сушене е базирано на изчисления и 
тестове, извършени в съответствие със стандарта EN 61121, 
и в процеса на сушене може да се промени няколко пъти, 
в зависимост от теглото и влагата на прането.
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ПОЧИСТВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ

1

2
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Сушилнята е оборудвана със система за филтриране, състояща се 

от няколко филтъра. Те предотвратяват попадането на замърсявания 

в системата на топлообменника.

Никога не използвайте сушилнята, ако не сте поставили 
всички филтри или ако филтрите са повредени. 
Натрупването на твърде много влакна от дрехите може 
да причини сериозна повреда в сушилнята.

1       Mрежест филтър

2 Филтър на 

термопомпата
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ПОЧИСТВАНЕ НА МРЕЖЕСТИЯ ФИЛТЪР ВЪВ ВРАТАТА
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1 Отворете капака 

на филтъра и 

извадете мрежестия 

2 Забършете 

внимателно 

мрежата, за да 

отстраните влакна 

и други остатъци.

3 Поставете мре-

жестия филтър 

и затворете капака.
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Винаги  затваряйте капака на филтъра във вратата, като 
внимавате да не прещипете пръстите си.

уплътнението на вратата.

Почиствайте мрежестия филтър след всеки цикъл на сушене.

Ако е необходимо, почистете рамката на филтъра и 

филтър.



33

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА НА ТЕРМОПОМПАТА

51
0

54
9

Поставете попивателна кърпа на пода пред сушилнята 

(възможно е да се разлее вода).

1 Отворете вън-

шния капак 

(хванете дръжката 

от лявата страна и 

я дръпнете надолу).

2 Използвайте 

дръжката, за да 

извадите пенестия 

филтър на термо-

3 Извадете пенес-

тия филтър на 

термопомпата от 

дръжката. Почистете 

корпуса на термо-

помпата с влажна 

кърпа. Внимавайте 

да не повредите ох- 

4 Измийте фил-

търа под теча-

ща вода. Подсушете 

го преди да го вър-

Когато поставяте обратно пенестия филтър на термопомпата, 
се уверете, че филтърът е поставен правилно в поддържащата 
рамка; в противен случай топлообменникът може да се запуши.

Почиствайте пенестия филтър поне веднъж на всеки пет 

Не докосвайте алуминиевите ребра на гърба на филтъра на 
термопомпата. Острите ръбове може да ви наранят.

Затворете капака на корпуса (натиснете го нагоре и към 
уреда, докато застане на мястото си).
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цикъла на сушене.

нете на мястото му.

ладителната система.

помпата.



34

ИЗПРАЗВАНЕ НА ВОДНИЯ РЕЗЕРВОАР
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Изпразвайте водния резервоар след всеки цикъл на сушене.

1 Извадете водния 

резервоар.

2 Обърнете вод-

ния резервоар 

и излейте водата. 

Когато се изпразни, 

го върнете обратно 

на мястото му.

Водата от водния резервоар не е годна за пиене. Ако бъде 
добре филтрирана, може да бъде използвана за гладене.

Никога не добавяйте химикали, ароматизатори, парфюми 
и други подобни във водния резервоар.

Преди почистване, изключете електрозахранването на 
сушилнята. Завъртете програматора в положение "Off" 
и изключете захранващия кабел от контакта.

3 За да изпразни-

те резервоара 

по-лесно, изтеглете 
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тръбичката.
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ПОЧИСТВАНЕ НА СУШИЛНЯТА
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Почиствайте корпуса на сушилнята, като използвате влажна кърпа и мек почистващ 

препарат. Никога не използвайте разтворители и почистващи препарати, които могат 

да повредят сушилнята (съобразете се с препоръките и предупрежденията на 

производителите на съответните препарати). 

Преди почистване, винаги изключвайте захранващия кабел 
на сушилнята от контакта.
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Подсушете всички външни части на сушилнята с мека кърпа.
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ПРЕКЪСВАНЕ И ПРОМЯНА 
НА ПРОГРАМАТА
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ПРЕКЪСВАНИЯ

Прекъсване на програмата

Натиснете бутона Start/Pause (Старт/

Пауза), за да спрете временно (пауза)/

Отваряне на вратата

Ако по време на работа отворите вратата 

на сушилнята, цикълът на сушене ще 

прекъсне.

Когато затворите вратата и натиснете 

бутона Start/Pause, сушенето ще 

продължи от точката на прекъсване.

Пълен воден резервоар

ПРОМЯНА НА ПРОГРАМАТА/

ФУНКЦИИТЕ

Натиснете бутона Start/Pause (Старт/

Пауза) и завъртете програматора на 

положение "Off".

Изберете друга програма/функция и 

натиснете отново бутона Start/Pause.
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продължите изпълнението на програмата.

Когато водният резервоар се напълни, 

изпълнението на програмата за сушене 

ще прекъсне (индикаторът 2b ще започне 

да мига).

Изпразнете водния резервоар (вижте 

раздела Почистване и обслужване).

Натиснете бутона Start/Pause, за да 

продължите цикъла на сушене от точката 

на прекъсване.

Прекъсване на електрозахранването

Когато електрозахранването бъде 

възстановено, лампата на бутона 

Start/Pause ще започне да мига.

За да продължите процеса на сушене, 

натиснете бутона Start/Pause.

ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА 

ПЕРСОНАЛНИ НАСТРОЙКИ

Първоначалните настройки могат да 

бъдат променени. Когато изберете прог-

рама и допълнителни функции, можете да 

запаметите комбинацията от избраните 

настройки, като натиснете бутона Start/

Pause и го задържите пет секунди.

Сигналната лампа на бутона Start/Pause 

Натиснете бутона Start/Pause, за да 

стартирате процеса на сушене.

Променената комбинация ще се извежда 

при всяко включване на сушилнята.

Използвайте същата процедура, за да 

промените запаметената комбинация.

и звуков сигнал ще потвърдят избора ви. 

S C (settings changed) (настройката е про-

менена) ще се появи кратко на дисплея.



37

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ…?
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Различни външни смущения (например 

от електрическата инсталация) могат да 

доведат до показване на съобщения за 

грешки (вижте таблицата на следващата 

• изключете уреда и изчакайте поне 

една минута;

• включете уреда и рестартирайте 

програмата за сушене.

• Ако грешката продължи, се обърнете 

към оторизиран сервизен център.

• Можете сами да решите повечето 

от проблемите, възникващи при 

употребата на сушилнята.

• Ремонтите могат да бъдат 

извършвани само от оторизиран 

• Ремонтни или гаранционни 

претенции за повреди, възникнали 

в резултат на неправилно свързване 

или използване на уреда, не се 

покриват от гаранцията. В такива 

Гаранцията не покрива неизправности и повреди, възникнали 
в резултат на странични фактори (светкавици, токови удари, 
природни бедствия и др.)
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страница). В такива случаи:

сервизен специалист.

случаи ремонтът се заплаща от 

клиента.
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Какво да направите...?

• • Проверете дали захранващият 
кабел  е включен правилно в 
контакта. 

• Проверете предпазителя.

• Програмата не е 
стартирана съгласно 
инструкциите.

• Вратата не е затворена 
добре.

• Водният резервоар е пълен.
• Избрана е функция за 

отложен старт.

• Прочетете отново 
инструкциите за употреба.

• Натиснете вратата към уреда, 
за да се затвори добре.

• Изпразнете водния резервоар 
(вижте раздела Почистване и 
обслужване).

• Изчакайте докато показаното 
време изтече.

• Филтрите не са почистени. 
Стаята не е с добра 
вентилация.

• Температурата в стаята 
не е подходяща.

• Прането не е добре изстис-
кано или центрофугирано.

• Количеството на прането 
е много голямо или много 
малко.

• Почистете филтрите.
• Инсталирайте сушилнята в под-

ходящо помещение (вижте раз-
дела Инсталиране и свързване).

• Проверете дали температурата 
в стаята, където е инсталирана 
сушилнята, не е много висока 
(над 25°C) или ниска (под 10°C).

• Прането не е добре изстискано 
или центрофугирано, или е 
избрана неподходяща програма 
за сушене.

• Използвайте подходяща прог-
рама или програма с фиксирано 
времетраене. Увеличете степен-
та на изсушаване за избраната 
програма (функция за интен-
зивно сушене).

• Количеството на прането, 
което сушите, е голямо.

• Сушите дрехи с различна 
дебелина.

• Сушите различни видове 
дрехи.

• Уверете се, че прането е 
сортирано по вид и размер на 
дрехите, в зависимост от избра-
ната програма (вижте раздела 
Сушене – Подготовка на пра-
нето и Таблица с програми).

• Осветлението не се 
включва, когато отворите 
вратата на сушилнята.

• Изключете сушилнята от 
контакта и се обърнете към 
оторизиран сервизен център.

• Водният резервоар е пълен.
• Ако водният резервоар е 

празен, проблемът е в 
помпата.

• Изпразнете водния резервоар 
(вижте раздела Почистване и 
обслужване).

• Изключете уреда от контакта и се 
обърнете към оторизиран сервиз.

• Задръстени филтри.
• Ако филтрите са чисти, тази 

индикация може да показва 
повреда на компресора.

• Почистете филтрите.
• Изключете уреда от контакта и се 

обърнете към оторизиран сервиз.

Запишете кода на грешката/повредата: F0, F1 или F2, изключете уреда от контакта 

и се обърнете към оторизиран сервизен център.
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Проблем/Грешка 

Сушилнята не работи.

На сушилнята се подава 
електрозахранване, но 
барабанът не се върти 
и сушилнята не работи.

Дрехите не се сушат 
или времетраенето на 
сушенето е над 4 часа.

Неравномерно 

Проблем с осветлението 
на барабана.

На дисплея: F3

На дисплея: F4

Причина

Няма електрическо 
захранване от контакта.

изсушено пране.
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Редовното почистване на филтрите спомага за постигането на 

оптимално времетраене на сушенето и минимална консумация 
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СУШИЛНЯ

Използването на омекотител при прането не е необходимо, тъй 

като дрехите са меки и нежни след сушенето им в сушилнята. 

Времето за сушене ще бъде по-кратко и консумацията на 

електроенергия ще бъде по-ниска, ако дрехите са добре 

изстискани или центрофугирани преди сушенето. Чрез избор 

на подходяща програма за сушене, ще избегнете прекаленото 

изсушаване на дрехите, както и проблеми при гладенето или 

свиване на тъканите.

на електроенергия.

Най-икономичният начин на сушене е сушенето на препоръчи-

телното количество пране за едно зареждане (вижте Таблица 

с програми). Не се препоръчва сушене на деликатни тъкани в 

сушилнята, поради възможна деформация.

Когато сушите по-малко количество пране или отделни облекла, 

сензорът може да не отчете правилно количеството на влагата 

в прането. В такива случаи ви препоръчваме да сушите по-

малките количества пране с подходящите програми, или с 

програми с фиксирано времетраене.
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МИСЛЕТЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
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Изхвърляне на опаковката

Опаковката, използвана за предпазване 

на уреда при транспортиране, е изцяло 

годна за рециклиране. За информация 

относно рециклирането, моля свържете 

се с местните власти.
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Изхвърляне на старото 

Само за Европейския съюз 

рециклиране

Този символ, поставен върху уреда и/или 

съпътстващите го документи, означава, 

че електрическото и електронното 

оборудване не трябва да се изхвърля при 

битовите отпадъци.

За надлежната обработка, възстановяване 

или рециклиране, моля занесете уреда в 

обозначените събирателни 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.

оборудване

и страните със системи за 
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КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Запазваме си правото за промени и грешки в инструкциите за употреба.

Времетраене

 8 kg 1.40 kWh 160

4 kg 0.86 kWh 96

1) Резултатите, посочени тук, отговарят на стандарта EN 61121. Всеки резултат показва 

стойността, необходима до завършването на всяка програма с активиран процес 

Против намачкване.

2) Посочените в таблицата консумация на енергия и времетраене може да варират, 

в зависимост от разликите в температурата на стаята, типа и количеството на 

прането, колебанията в напрежението на електрозахранването и използваните 

3) Програмата Памук – За гардероб е подходяща за сушене на нормално влажно 

памучно пране и е най-ефективната програма за памук по отношение на консума-

цията на енергия, съгласно Регламент (ЕС) № 932/2012 на Комисията. Тази програма 

е стандартната програма за памук и може да бъде разпозната по символа       .

Консумация на енергияПрограма Товар

Памук За гардероб

Консумацията на енергия и времетраенето на процеса Против намачкване не са 

включени.

допълнителни функции.
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ПРОДУКТОВ ФИШ
(ЕС) № 392/2012

Panasonic

NH-P8ER1

Номинален капацитет в 

килограми памучно пране за 

стандартната програма за памук

kg 8

Кондензационна

с термопомпа

A+++

176.8

Консумация на енергия в kWh годишно, въз основа на 160 цикъла на сушене по стандартната прог-
рама за памук при пълен и при частичен товар, и консумация при режими с ниска мощност. Дейст-
вителната консумация на енергия за един цикъл ще зависи от това как се използва машината.

Да

Консумация на енергия за 

стандартната програма за памук

kWh 1.40

kWh 0.86

Консумация на мощност за 

стандартната програма за памук 

при пълен товар

W 0.10

W 0.50

10

"Стандартната програма за памук", използвана при пълен и при частичен товар, представ-
лява стандартната програма за сушене, за която се отнася информацията върху етикета и 
в продуктовия фиш. Тази програма е подходяща за сушене на нормално влажно памучно 
пране и е най-ефективната програма за памук по отношение на консумацията на енергия.

Среднопретеглено времетраене 

на стандартната програма за памук
При пълен и частичен 
товар

123

Времетраене на стандартната 

програма за памук

160

96

Клас на ефективност на кондензацията по скала от 

G (най-ниска ефективност) до A (най-висока ефективност)
A

Средна ефективност на кондензацията 

за стандартната програма за памук

При пълен и частичен 

товар
% 91

Среднопретеглена ефективност на конден-

зацията за стандартната програма за памук

При пълен и частичен 

товар
% 91

Ниво на звуковата мощност за 

стандартната програма за памук
dB 66

Не

Име на доставчика

Идентификатор на модела на доставчика

Тип на сушилната машина

Клас на енергийна ефективност

Среднопретеглена годишна консумация на енергия

Автоматична барабанна сушилна машина

Времетраене на режима "оставена включена"

За вграждане

При пълен товар

При пълен товар

При частичен товар

Режим "изключена"

Режим "оставена включена"

При пълен товар

При частичен товар

При пълен товар

kWh/година

мин.

мин.

мин.

мин.
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СЕРВИЗНА МРЕЖА
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   √ 
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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 √   
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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 

 
√ 

 
√ 
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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 

 
 

  
√ 
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BG

Продуктът съдържа флуорирани 
парникови газове.
Тип на охладителната течност:  
R134a
Количество на охладителната 
течност: 450 g
Общ GWP (потенциал за 
глобално затопляне): 1430
Херметизиран.
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