
BG

25

Български

Ñúäúðæàíèå

Ìîíòèðàíå, 26-27
Ðàçîïàêîâàíå è íèâåëèðàíå
Õèäðàâëè÷íè è åëåêòðè÷åñêè âðúçêè
Ïúðâî ïðàíå
Òåõíè÷åñêè äàííè

Ïîääðúæêà è ïî÷èñòâàíå, 28
Ñïèðàíå íà âîäàòà è èçêëþ÷âàíå íà åëåêòðîçàõðàíâàíåòî
Ïî÷èñòâàíå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà
Ïî÷èñòâàíå íà ÷åêìåäæåòî çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè
Ïîääðúæêà íà ëþêà è íà áàðàáàíà
Ïî÷èñòâàíå íà ïîìïàòà
Ïðîâåðêà íà ìàðêó÷à çà ñòóäåíàòà âîäà

Ìåðêè çà áåçîïàñíîñò è ïðåïîðúêè, 29
Îáùè ïðåäîõðàíèòåëíè ìåðêè
Ðåöèêëèðàíå

Îïèñàíèå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è ïóñêàíåòî 
íà äàäåíà ïðîãðàìà, 30-31
Òàáëî çà óïðàâëåíèå
Ñâåòëèííè èíäèêàòîðè
Âêëþ÷âàíå íà ïðîãðàìà

Ïðîãðàìè, 32
Òàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå

Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ, 33
Çàäàâàíå íà òåìïåðàòóðàòà
Çàäàâàíå íà öåíòðîôóãàòà
Ôóíêöèè

Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è äðåõè çà ïðàíå, 34
×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè
Ïîäãîòâÿíå íà ïðàíåòî
Ñïåöèôè÷íî ïðàíå
Ñèñòåìà çà èçìåðâàíå íà òîâàðà

Ïðîáëåìè è ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì, 35

Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå, 36

BG

IWC 6103

Èíñòðóêöèè çà ïîëçâàíå
ÏÅÐÀËÍÀ ÌÀØÈÍÀ

IWC 71051



14

BG

Ìîíòèðàíå

! Важно е да съхранявате инструкциите, 
за да можете да правите допълнителни 
справки по всяко време. В случай 
че пералната машина се продаде, 
преотстъпи или премести, трябва да 
се погрижите инструкциите винаги да 
я придружават, за да се предостави 
информация на новия собственик за 
работата и съответните предупреждения.
! Прочетете внимателно инструкциите: 
защото съдържат важна информация за 
монтажа, използването и безопасността.

Разопаковане и нивелиране
Разопаковане
1. Разопаковайте пералната машина.
2. Проверете дали пералната машина не 
е повредена при транспортирането. Ако е 
повредена, не я свързвайте, а се обърнете 
към продавача.

3. Свалете 
4-те винта за 
предпазване 
при транспорт 
и гумичката със 
съответната 
втулка, поставени 
от задната страна 
(виж показаното на 
фигурата).

4. Затворете отворите с предоставените 
пластмасови капачки.
5. Съхранете всички части: за да се 
монтират отново при необходимост 
пералната машина да бъде 
транспортирана.
! Опаковъчният материал не е детска 
играчка.

Нивелиране

1. Монтирайте пералната машина на 
равен и твърд под, без да я опирате в 
стени, мебели и др.

2. Ако подът 
не е идеално 
хоризонтален, 
компенсирайте 
неравностите, като 
отвиете или завиете 
предните крачета 
(виж фигурата); 
ъгълът на наклона, 
измерен върху 

работната повърхност, не трябва да 
надвишава 2°.
Точното нивелиране позволява машината 
да бъде стабилна и да се избягват 
вибрациите, шумът и преместването й 
по време на работа. Когато настилката 
е мокет или килим, регулирайте така 
крачетата, че под пералната машина да 
остане достатъчно място за вентилация.

Хидравлични и електрически 
връзки
Свързване на маркуча към 
водопроводната мрежа

1. Свържете 
захранващия маркуч, 
като го завиете към 
крана за студената 
вода с накрайник с 
газова резба 3/4 (виж 
фигурата). 
Преди да го 
свържете, източете 
водата, докато се 
избистри.

2. Свържете 
маркуча за 
студената вода към 
пералната машина, 
като го завиете 
към специалния 
щуцер, разположен 
от задната страна, 
горе вдясно (виж 
фигурата).

3. Внимавайте маркуча да не се прегъва и 
притиска.

! Налягането по водопроводната мрежа 
трябва да бъде в границите, указани 
в таблицата „Технически данни” (вж. 
следващата страница).

! Ако дължината на захранващия 
маркуч не е достатъчна, се обърнете 
към специализиран магазин или към 
оторизиран техник.

! Никога не използвайте вече употребяван 
маркуч.

! Използвайте тези, което са доставени с 
пералната машина.
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Свързване на маркуча за мръсната вода
 

Свържете маркуча 
за мръсната 
вода, без да го 
прегъвате, към 
канализационната 
тръба или 
към тръбата 
за отвеждане 
в стената, 
разположени на 
височина между 65 

и 100 см от пода, или го подпрете на ръба 
на мивката или ваната, 

свързвайки 
доставения 
водач към крана 
(вж. фигурата). 
Свободният край 
на маркуча за 
мръсната вода 
не трябва да 
бъде потопен във 
водата.

! Не се препоръчва използването на 
удължителни маркучи. Ако е необходимо, 
удължителят трябва да има същия 
диаметър като оригиналния и да не 
надвишава 150 см.

Свързване към електрическата мрежа
Преди да свържете щепсела в контакта, 
проверете дали: 
• контактът е заземен съгласно 

действащите стандарти;
• контактът може да поеме максималната 

мощност на натоварване на машината, 
указана в таблицата с техническите 
данни (виж следващата страница);

• захранващото напрежение е в границите 
на указаното в таблицата с техническите 
данни (виж следващата страница);

• контактът отговаря на щепсела на 
пералната машина. В противен случай 
заменете щепсела или контакта.

! Пералната машина не се монтира на 
открито, дори под навес, защото е много 
опасно да се остави на влиянието на 
атмосферните условия.
! За монтираната перална машина 
електрическият контакт трябва да бъде 
лесно достъпен.

! Не използвайте удължители или 
разклонители.
! Кабелът не трябва да бъде огънат или 
сплескан.
! Захранващият кабел трябва да се 
подменя само от оторизирани техници.
Внимание! Фирмата отхвърля всякаква 
отговорност в случаите, в които тези 
норми не се спазват.

Първо пране
След инсталиране и преди употреба 
включете един цикъл на изпиране 
с перилен препарат, но без дрехи, 
задавайки програма 2.

65 - 100 cm

Òåõíè÷åñêè äàííè

Ìîäåë IWC 6103

Ðàçìåðè
øèðèíà      59,5 ñì
âèñî÷èíà    85 ñì
äúëáî÷èíà  52,5 ñì

Âìåñòèìîñò îò 1 äî 6 êã.

Åëåêòðè÷åñêî 
çàõðàíâàíå

Âèæ òàáåëêàòà ñ 
õàðàêòåðèñòèêèòå, 
ïîñòàâåíà íà ìàøèíàòà

Çàõðàíâàíå ñ 
âîäà

ìàêñèìàëíî íàëÿãàíå 
1 ÌÐà (10 bar)
ìèíèìàëíî íàëÿãàíå 
0,05 ÌÐà (0,5 bar)
îáåì íà êàçàíà 46 ëèòðà

Ñêîðîñò íà 
öåíòðîôóãàòà äî 1000 îáîðîòà/ìèíóòà

Програми 
за проверка 
съгласно 
Регламенти 
№ 1061/2010 
и № 
1015/2010 на 
Комисията

ïðîãðàìà 3; стандартна 
програма за памук при 
60°C.
ïðîãðàìà 4; стандартна 
програма за памук при 
40°C.

Ïåðàëíàòà ìàøèíà 
ñúîòâåòñòâà íà ñëåäíèòå 
Åâðîïåéñêè äèðåêòèâè:
- 2004/108/CE (çà 
åëåêòðîìàãíèòíà 
ñúâìåñòèìîñò)
- 2006/95/ÑÅ (çà íèñêî 
íàïðåæåíèå)
- 2002/96/CE

IWC 71051

53,5

52

2

3

7
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Поддръжка и почистване 

Спиране на водата и изключване 
на електрозахранването
• Затваряйте крана за вода след всяко 
изпиране. По този начин се ограничава 
износването на хидравличната 
инсталация на пералната машина и се 
ограничава опасността от течове.
• Изключвайте щепсела от електрическото 
захранване, когато почиствате пералната 
машина и по време на работи по поддръжката.

Почистване на пералната машина
Външната част и гумените части могат 
да се почистват с кърпа с хладка вода и 
сапун. Не използвайте разтворители или 
абразивни препарати.

Почистване на чекмеджето за 
перилните препарати

Извадете 
чекмеджето с 
повдигане и 
изтегляне навън 
(виж фигурата).
Измийте го под 
течаща вода. Това 
почистване трябва 
да се извършва 
често.

Поддръжка на люка и на барабана
• Оставяйте люка винаги открехнат за 

избягване образуването на неприятни 
миризми.

Почистване на помпата
Пералната машина е окомплектована със 
самопочистваща се помпа, която няма 
нужда от поддръжка. Възможно е обаче 
малки предмети (монети, копчета) да 
попаднат във филтъра, който предпазва 
помпата и се намира в долната й част.
! Уверете се, че цикълът на пране е 
завършил, и изключете щепсела от 
контакта.

За достъп до 
филтъра:

1. свалете панела 
в предната част 
на пералната 
машина с помощта 
на отвертка (вж. 
фигура);

2. отвийте 
капачката, като 
я завъртите в 
посока, обратна 
на часовниковата 
стрелка (виж 
фигура): нормално 
е да изтече малко 
вода;

3. почистете внимателно отвътре;
4. завийте отново капачката;
5. затворете отново панела, като, преди 
да го избутате към пералнята, се уверите, 
че сте поставили правилно закрепващите 
куки в специалните водачи.

Проверка на маркуча за студената 
вода
Проверявайте маркуча за студената вода 
поне веднъж годишно. Да се замени, ако 
е напукан и нацепен, защото по време 
на изпиране голямото налягане може да 
предизвика внезапно спукване.

! Никога не използвайте вече употребяван 
маркуч.
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Мерки за безопасност и 
препоръки
! Пералната машина е проектирана и произведена 
в съответствие с международните норми за 
безопасност. Предупрежденията тук са продиктувани 
по причини за безопасност и трябва да се четат 
внимателно.

Общи предохранителни мерки
• Този уред е предназначен изключително за 

домашна употреба.
• Този уред може да бъде използван от 

деца над 8 години и лица с ограничени 
физически, сетивни или умствени 
способности, или с недостатъчен опит 
и познания, ако те са наблюдавани или 
инструктирани относно използването 
на уреда от лице, отговорно за тяхната 
безопасност и разбират опасностите, 
свързани с употребата на уреда. Децата не 
трябва да си играят с уреда. Поддръжката и 
почистването не трябва да се извършват от 
деца без надзор.

• Пералната машина трябва да се използва 
само от възрастни хора съгласно инструкциите, 
предоставени в тази книжка.

• Не докосвайте машината, когато сте боси или с 
мокри или влажни ръце или крака.

• Изключвайте от контакта, като хващате за щепсела, 
а не като дърпате кабела. 

• Не отваряйте чекмеджето с перилните препарати, 
докато пералната машина работи.

• Не докосвайте маркуча за мръсната вода, защото 
може да достигне високи температури. 

• Никога не отваряйте люка със сила, защото може 
да се повреди механизма за безопасност, който 
предпазва от случайно отваряне.

• В случай на повреда по никакъв повод не достигайте 
до вътрешните механизми в опити за ремонт.

• Винаги контролирайте децата да не се доближават 
до работещата машина.

• По време на изпирането люкът се нагрява.
• Преместването да се извършва внимателно от 

двама или трима души. Никога от сам човек, 
защото пералната машина тежи много.

• Преди да заредите машината, проверете дали 
барабанът е празен.

Рециклиране
• Унищожаване на опаковъчния материал: спазвайте 

местните норми – по този начин опаковъчният 
материал може да се рециклира.

• Европеиската директива 2002/96/CE за отпадъците 
от електрическо и електронно оборудване предвижда 
домакинските електроуреди да не се изхвърлят заедно 
с обичайните твърди градски отпадъци. Извадените 
от употреба уреди трябва да бъдат събирани отделно 
с цел да бъде увеличен делът на подлежащите на 

повторна употреба и рециклиране материали, от които 
са направени, както и да бъдат избегнати евентуални 
вреди за здравето и околната среда. Символът 
“зачеркнато кошче” е поставен върху всички продукти, 
за да напомня за задължителното разделно събиране.

    За допълнителна информация относно правилното 
изваждане от употреба на домакинските 
електроуреди, интересуващите се могат да се 
обърнат към службата за събиране на отпадъци 
или към дистрибуторите.
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×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè: çà äîçèðàíå 
íà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè è äîáàâêèòå (âæ. "Ïåðèëíè 
ïðåïàðàòè è äðåõè çà ïðàíå").

Áóòîí ON/OFF: çà âêëþ÷âàíå è èçêëþ÷âàíå íà 
ïåðàëíÿòà.

Ïðîãðàìàòîð ÏÐÎÃÐÀÌÈ: çà çàäàâàíå íà ïðîãðàìèòå. 
Ïî âðåìå íà èçïúëíåíèå íà ïðîãðàìàòà êëþ÷úò 
îñòàâà íåïîäâèæåí.

Áóòîíè ñúñ ñâåòëèííè èíäèêàòîðè ÔÓÍÊÖÈß: çà 
ñåëåêòèðàíå íà âúçìîæíèòå ôóíêöèè. Ñâåòëèííèÿò 
èíäèêàòîð çà èçáðàíàòà ôóíêöèÿ ùå ïðîäúëæè äà 
ñâåòè.

Ïðîãðàìàòîð ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ: çà çàäàâàíå 
íà öåíòðîôóãà èëè çà èçêëþ÷âàíåòî é (âæ. 
"Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ").

Ïðîãðàìàòîð ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ: çà çàäàâàíå íà 
òåìïåðàòóðà èëè ïðàíå ñúñ ñòóäåíà âîäà (âæ. 
"Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ").

Ñâåòëèííè ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÈ ÇÀ ÕÎÄ ÍÀ ÖÈÊÚË/
ÇÀÁÀÂÅÍÎ ÂÊËÞ×ÂÀÍÅ: çà äà ñëåäâàòå õîäà íà 
èçïúëíåíèå íà ïðîãðàìàòà çà ïðàíå.
Âêëþ÷åíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ïîêàçâà, ÷å ñå 
èçâúðøâà îïðåäåëåíà ôàçà îò öèêúëà.
Àêî å çàäàäåíà ôóíêöèÿòà "Çàáàâåíî âêëþ÷âàíå", ùå 
ñå ïîñî÷âà âðåìåòî, îñòàâàùî äî ñòàðòèðàíåòî íà 
ïðîãðàìàòà (âæ. ñúñåäíàòà ñòðàíèöà).

Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ: çà äà 
ñå ðàçáåðå äàëè ëþêúò ìîæå äà ñå îòâîðè (âæ. 
ñúñåäíàòà ñòðàíèöà).

Áóòîí ñúñ ñâåòëèíåí èíäèêàòîð START/PAUSE: 
çà ñòàðòèðàíå íà ïðîãðàìèòå èëè âðåìåííîòî èì 
ïðåêúñâàíå.
Çàáåëåæêà: çà çàäàâàíå íà ïàóçà â ïðàíåòî 
íàòèñíåòå îòíîâî áóòîíà - èíäèêàòîðúò ùå 
ìèãà ñ îðàíæåâà ñâåòëèíà, äîêàòî ñâåòëèííèÿò 
èíäèêàòîð, óêàçâàù èçïúëíåíèå íà ôàçà, ùå 
ñâåòè íåïðåêúñíàòî. Àêî ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð 
ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ  å óãàñíàë, ùå ìîæå äà ñå îòâîðè 
âðàòàòà íà ëþêà.
Çà ïðîäúëæàâàíå íà öèêúëà ïðàíå îò ìÿñòîòî, â 
êîåòî å áèë ïðåêúñíàò, íàòèñíåòå îòíîâî òîçè áóòîí.

Ðåæèì íà stand by
Â ñúîòâåòñòâèå ñ íîâèòå íîðìàòèâè çà ïåñòåíå 
íà åíåðãèÿ òàçè ïåðàëíà ìàøèíà å ñíàáäåíà ñúñ 
ñèñòåìà çà àâòîìàòè÷íî èçêëþ÷âàíå (stand by), 
êîÿòî ñå çàäåéñòâà ñëåä íÿêîëêî ìèíóòè â ñëó÷àé, ÷å 
ìàøèíàòà íå ñå èçïîëçâà. Íàòèñíåòå çà êðàòêî áóòîí 
ON-OFF (ÂÊË.-ÈÇÊË.) è èç÷àêàéòå ìàøèíàòà äà ñå 
çàäåéñòâà îòíîâî.
Потребление в режим „Off“ (Изкл.) : 1 W
Потребление в режим „On“ (Вкл.) : 1 W

Îïèñàíèå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è 
ïóñêàíåòî íà äàäåíà ïðîãðàìà

Ñâåòëèííè ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÈ ÇÀ 
ÕÎÄ ÍÀ ÖÈÊÚË/ÇÀÁÀÂÅÍÎ 
ÂÊËÞ×ÂÀÍÅ

Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð 
ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ

Áóòîí ñúñ 
ñâåòëèíåí 
èíäèêàòîð
START/
PAUSE

Òàáëî çà óïðàâëåíèå

×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå  
ïðåïàðàòè

Ïðîãðàìàòîð 
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ

Áóòîíè ñúñ ñâåòëèííè 
èíäèêàòîðè ÔÓÍÊÖÈßÁóòîí ON/OFF

Ïðîãðàìàòîð 
ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ

Ïðîãðàìàòîð 
ÏÐÎÃÐÀÌÈ
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Ñâåòëèííè èíäèêàòîðè

Ñëåäÿùèòå ñâåòëèííè èíäèêàòîðè äàâàò âàæíà 
èíôîðìàöèÿ.
Åòî êàêâî êàçâàò:

Îòëîæåí ñòàðò
Àêî å àêòèâèðàíà ôóíêöèÿòà "Çàáàâåíî âêëþ÷âàíå" (âæ. 
"Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ"), ñëåä ïóñêàíå íà ïðîãðàìàòà ùå 
ñâåòíå èíäèêàòîðúò çà èçáðàíîòî çàáàâÿíå:

Â òå÷åíèå íà âðåìåòî ùå ñå âèçóàëèçèðà îñòàâàùîòî 
çàáàâÿíå ÷ðåç ìèãàíå íà ñúîòâåòíèÿ ñâåòëèíåí 
èíäèêàòîð:

Ñëåä êàòî èçòå÷å çàäàäåíîòî âðåìå çà îòëàãàíå íà 
ñòàðòà, èçáðàíàòà ïðîãðàìà ùå ñå âêëþ÷è.

Ñâåòëèííè èíäèêàòîðè çà òåêóùèòå ôàçè
Ñëåä êàòî å èçáðàí è ñòàðòèðàí æåëàíèÿò öèêúë íà 
ïðàíå, ñâåòëèííèòå èíäèêàòîðè ùå ñâåòâàò åäèí ñëåä 
äðóã, çà äà óêàçâàò õîäà íà öèêúëà:

Áóòîíè çà ôóíêöèÿ è ñúîòâåòíè ñâåòëèííè 
èíäèêàòîðè
Ïðè èçáîð íà ôóíêöèÿ ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð 
ùå ñâåòíå. Àêî èçáðàíàòà ôóíêöèÿ íå å ñúâìåñòèìà 
ñúñ çàäàäåíàòà ïðîãðàìà, ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí 
èíäèêàòîð ùå ìèãà è ôóíêöèÿòà íÿìà äà ñå àêòèâèðà. 
Àêî èçáðàíàòà ôóíêöèÿ íå å ñúâìåñòèìà ñ äðóãà 
ïðåäâàðèòåëíî çàäàäåíà, ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð, 
ñúîòâåòñòâàù íà ïúðâàòà èçáðàíà ôóíêöèÿ, ìèãà 
è ñå àêòèâèðà ñàìî âòîðàòà, êàòî èíäèêàòîðúò íà 
àêòèâèðàíàòà ôóíêöèÿ ñâåòâà.

 Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð áëîêèðàí ëþê
Ñâåòåùèÿò ñâåòîèíäèêàòîð ïîêàçâà, ÷å ëþêúò å áëîêèðàí, 
çà äà ñå âúçïðåïÿòñòâà îòâàðÿíåòî ìó; çà äà îòâîðèòå 
ëþêà èç÷àêàéòå ñâåòîèíäèêàòîðà äà óãàñíå; (èç÷àêàéòå 
îêîëî 3 ìèíóòè).Çà îòâàðÿíå íà ëþêà ïî âðåìå íà ïðàíå ñå 
íàòèñêà áóòîí START/PAUSE; ìîæå äà îòâîðèòå ëþêà, àêî 
ñâåòîèíäèêàòîðúò ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ å óãàñíàë.

Âêëþ÷âàíå íà ïðîãðàìà
1. Âêëþ÷åòå ïåðàëíÿòà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà ON/OFF. Âñè÷êè èíäèêàòîðè ùå ñå âêëþ÷àò è ùå ñâåòÿò â 
ïðîäúëæåíèå íà íÿêîëêî ñåêóíäè, ñëåä êîåòî ùå óãàñíàò è ùå ñâåòè ñ ïóëñèðàùà ñâåòëèíà èíäèêàòîðúò START/
PAUSE.

2. Çàðåäåòå äðåõèòå çà ïðàíå è çàòâîðåòå ëþêà.

3. Çàäàéòå æåëàíàòà ïðîãðàìà ñ êëþ÷à ÏÐÎÃÐÀÌÈ.

4. Çàäàéòå òåìïåðàòóðàòà íà ïðàíå (âæ. "Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ").

5. Çàäàéòå ñêîðîñòòà íà öåíòðîôóãèðàíå (âæ. "Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ").

6. Ïîñòàâåòå ïåðèëåí ïðåïàðàò è äîáàâêè âæ. "Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è äðåõè çà ïðàíå".

7. Èçáèðàíå íà æåëàíèòå ôóíêöèè.

8. Âêëþ÷åòå ïðîãðàìàòà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà START/PAUSE, ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ùå ñâåòè 
ïîñòîÿííî â çåëåí öâÿò. Çà äà îòìåíèòå çàäàäåíèÿ öèêúë, ïîñòàâåòå ìàøèíàòà â ïàóçà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà 
START/PAUSE, è èçáåðåòå íîâèÿ öèêúë.

9. Êîãàòî ïðîãðàìàòà ñâúðøè, ùå ñâåòíå èíäèêàòîðúò . Êîãàòî ñâåòîèíäèêàòîðúò ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ  óãàñíå, 
ìîæå äà îòâîðèòå ëþêà. Èçâàäåòå ïðàíåòî è îñòàâåòå ëþêà ïðèòâîðåí, çà äà èçñúõíå áàðàáàíúò. Èçêëþ÷åòå 
ïåðàëíÿòà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà ON/OFF.

Ïðàíå

Èçïëàêâàíå

Öåíòðîôóãà

Èçòî÷âàíå íà âîäàòà

Êðàé íà ïðàíåòî



1 90° 1000    - 7 62 2,21 78 170’

2 60°
(Max. 90°) 1000 -    7 62 1,23 58 195’

3 40° 1000 -    7 62 0,99 82 190’
4 20° 1000 -    7 - - - 170’
5 40° 1000 -    7 62 0,66 54 90’
6 60° 800 -    3 44 0,93 47 110’
6 40° 800 -    3 44 0,57 46 95’

7 30° 400 -  - - 2 - - - 60’
8 40° 800 -   - 1,5 - - - 70’
9 30° 0 -   - 1 - - - 55’
10 40° 800 -   - 3,5 - - - 70’

11 30° 800 -   - 1,5 71 0,19 31 15’

12 30° 600 -   - 3 - - - 85’
13 30° 600 -   - 3 - - - 60’

14 30° 600 -   - - - - 60’

- 1000 - -   7 - - - 36’

- 1000 - - - - 7 - - - 16’

(4):

ВРЪХНИ ДРЕХИ

Продължителността на цикъла, показана на дисплея или посочена в ръководството, е приблизително изчислена въз основа на стандартните условия. 
Реалното времетраене може да  варира в зависимост от множество фактори като температура и налягане на водата при пълнене, температура на 
въздуха в помещението, количество перилен препарат, количество, вид и тегло на прането, допълнително избрани опции.
1) Програма за проверка съгласно стандарт 1061/2010: задайте программа 2 с температура 60°C.
Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, 
подходящ е за дрехи, които могат да се перат на 60°C. Действителната температура на пране може да се различава от указаната.
2) Програма за проверка съгласно стандарт 1061/2010: задайте програма 3 с температура 40°C.
Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, 
подходящ е за дрехи, които могат да се перат на 40°C. Действителната температура на пране може да се различава от указаната.
За всички институции, извършващи изпитания:
3) Дълга програма за памук: задайте програма 3 с температура 40° C.
4) Кратка програма за памук: задайте програма 5 с температура 40° C.
5) Дълга програма за синтетични тъкани: задайте програма 6 с температура 40° C.

4

Outwear (програма 7) е разработена за пране на водонепромокаеми тъкани и грейки (пр. горетекс, полиестер, 
найлон); за постигане на по-добри резултати използвайте течни перилни препарати в доза, подходяща за половин 
зареждане; предварително обработете маншетите, яките и петната; не използвайте омекотители или перилни 
препарати с омекотители. С тази програма не могат да се перат якета пълнени с пух.

леко
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Çàäàâàíå íà òåìïåðàòóðàòà
Çàâúðòàéêè êëþ÷à ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ, ñå çàäàâà òåìïåðàòóðàòà íà ïðàíå (âæ. Òàáëèöà íà ïðîãðàìèòå).
Òåìïåðàòóðàòà ìîæå äà ñå ïîíèæè äî ïðàíå ñúñ ñòóäåíà âîäà ( ).
Ïåðàëíÿòà àâòîìàòè÷íî ùå ïîïðå÷è äà ñå çàäàäå òåìïåðàòóðà, êîÿòî å ïî-âèñîêà îò ìàêñèìàëíàòà òåìïåðàòóðà, 
ïðåäâèäåíà çà âñÿêà ïðîãðàìà.

Çàäàâàíå íà öåíòðîôóãàòà
Çàâúðòàéêè êëþ÷à ÖÅÍÒÐÎÔÓÃÀ, ñå çàäàâà ñêîðîñòòà íà öåíòðîôóãèðàíå çà èçáðàíàòà ïðîãðàìà. 
Ìàêñèìàëíèòå ïðåäâèäåíè ñêîðîñòè çà ïðîãðàìèòå ñà:
Ïðîãðàìè  Ìàêñèìàëíà ñêîðîñò
Ïàìó÷íè  1000 îáîðîòà â ìèíóòà
Ñèíòåòè÷íè òúêàíè 800 îáîðîòà â ìèíóòà
Âúëíà   800 îáîðîòà â ìèíóòà
Êîïðèíà,   ñàìî èçòî÷âàíå
Ñêîðîñòòà íà öåíòðîôóãèðàíå ìîæå äà ñå íàìàëè èëè äà ñå èçêëþ÷è, êàòî ñå èçáåðå ñèìâîëúò .
Ïåðàëíÿòà àâòîìàòè÷íî ùå ïîïðå÷è äà ñå öåíòðîôóãèðà ñúñ ñêîðîñò, ïî-âèñîêà îò ìàêñèìàëíî ïðåäâèäåíàòà çà 
âñÿêà ïðîãðàìà.

Ôóíêöèè
Äîïúëíèòå ôóíêöèè çà ïðàíå, ïðåäâèäåíè â ïåðàëíàòà ìàøèíà, äàâàò âúçìîæíîñò çà ïîñòèãàíå íà æåëàíîòî áÿëî 
è ÷èñòî ïðàíå:
Çà àêòèâèðàíå íà âúçìîæíèòå ôóíêöèè;
1. íàòèñíåòå áóòîíà, ñúîòâåòñòâàù íà æåëàíàòà ôóíêöèÿ;
2. ñâåòâàíåòî íà ñúîòâåòíèÿ èíäèêàòîð ïîêàçâà, ÷å ôóíêöèÿòà å èçáðàíà.

Áåëåæêà: Áúðçîòî ìèãàíå íà èíäèêàòîðà ïîêàçâà, ÷å ñúîòâåòíàòà ôóíêöèÿòà íå ìîæå äà áúäå èçáðàíà çà 
çàäàäåíàòà ïðîãðàìà.

С избирането на тази опция механичните движения, температурата и водата са оптимизирани за пране с 
намалено зареждане на леко замърсени памучни и синтетични дрехи (виж „Tаблица с програмите“). С “
” може да се пере за по-кратко време, с намален разход на вода и енергия. Препоръчва се да се използва доза 
течен перилен препарат, подходяща за количеството на заредения товар. 
! Íå ìîæå äà ñå àêòèâèðà ñ ïðîãðàìèòå 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, , . 

 Èçáåëâàíå
Цикъл на избелване, подходящ за отстраняване на упорити петна. Напомняме ви да изсипете белината в 
допълнителното отделение (виж “Цикъл на избелване”).
! Íå ìîæå äà ñå àêòèâèðà ñ ïðîãðàìèòå 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, .

 Äîïúëíèòåëíî èçïëàêâàíå
Ñ èçáîðà íà òàçè ôóíêöèÿ ñå óâåëè÷àâà åôèêàñíîñòòà íà èçïëàêâàíåòî è ñå ãàðàíòèðà ìàêñèìàëíî îòñòðàíÿâàíå 
íà ïåðèëíèÿ ïðåïàðàò. Ïîäõîäÿùà å çà îñîáåíî ÷óâñòâèòåëíà êîæà.
! Íå ìîæå äà ñå àêòèâèðà ñ ïðîãðàìèòå 11, . 

 Îòëîæåí Ñòàðò
Çàáàâÿ ïóñêàíåòî íà ìàøèíàòà äî 12 ÷àñà.
Íàòèñíåòå ìíîãîêðàòíî áóòîíà, äîêàòî ñâåòíå èíäèêàòîðúò, ñúîòâåòñòâàù íà æåëàíàòà ñòîéíîñò çà âðåìå íà çàáàâÿíå. 
Ïðè ïåòîòî íàòèñêàíå íà áóòîíà ôóíêöèÿòà íÿìà äà å àêòèâíà.
Çàáåëåæêà: Ñëåä êàòî âåäíúæ å íàòèñíàò áóòîíà START/PAUSE, âðåìåòî çà îòëàãàíå íà ñòàðòà ìîæå äà ñå ïðîìåíè 
ñàìî ñ íàìàëÿâàíå, êàòî ñå ñòèãíå äî ïóñêàíå íà èçáðàíàòà ïðîãðàìà.
! Âàëèäíà ñ âñè÷êè ïðîãðàìè.

Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ

! Изключение: с избиране на програма 2 температурата може да се повиши до 90°.
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Setting the temperature
Turn the TEMPERATURE knob to set the wash temperature (see Table of wash cycles).
The temperature may be lowered, or even set to a cold wash .
The washing machine will automatically prevent you from selecting a temperature which is higher than the maximum value 
set for each wash cycle.
! Exception: if the 2 programme is selected, the temperature can be increased up to a value of 90°C.

Setting the spin speed
Turn the SPIN SPEED knob to set the spin speed for the selected wash cycle. 
The maximum spin speeds available for each wash cycle are as follows:
Wash cycles Maximum spin speed
Cottons  1000 rpm
Synthetics 800 rpm
Wool  800 rpm
Silk  drain only

The spin speed may be lowered, or the spin cycle can be excluded altogether by selecting the symbol .
The washing machine will automatically prevent you from selecting a spin speed which is higher than the maximum speed 
set for each wash cycle.

Functions
The various wash functions available with this washing machine will help to achieve the desired results, every time.
To activate the functions:
1. Press the button corresponding to the desired function;
2. the function is enabled when the corresponding indicator light is illuminated.

Note: If the indicator light flashes rapidly, this signals that this particular function may not be selected in conjunction with the 
selected wash cycle.

Selecting this option enables you to suitably adjust drum rotation, temperature and water to a reduced load of lightly soiled 
cotton and synthetic fabrics (refer to the “Table of wash cycles”). “ ” enables you to wash in less time thereby saving 
water and electricity. We suggest using a liquid detergent suitably measured out to the load quantity. 

! This function may not be used in conjunction with wash cycles 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, , . 

 Stain removal
Bleaching cycle designed to remove the toughest stains. Please remember to pour the bleach into extra compartment 4 (see 
“Bleach cycle”).

! This function may not be used in conjunction with wash cycles 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, . 

 Extra rinse
By selecting this option, the efficiency of the rinse is increased and optimal detergent removal is guaranteed. It is particularly 
useful for sensitive skin.

! This function may not be used in conjunction with wash cycles 11, . 

 Delay timer
This timer delays the start time of the wash cycle by up to 12 hours.
Press the button repeatedly until the indicator light corresponding to the desired delay time switches on. The fifth time the but-
ton is pressed, the function will be disabled.
N.B. Once the START/PAUSE button has been pressed, the delay time can only be modified by decreasing it until launching 
the set programme.

! This option is enabled with all programmes.

Personalisation
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useful for sensitive skin.

! This function may not be used in conjunction with wash cycles 11, . 

 Delay timer
This timer delays the start time of the wash cycle by up to 12 hours.
Press the button repeatedly until the indicator light corresponding to the desired delay time switches on. The fifth time the but-
ton is pressed, the function will be disabled.
N.B. Once the START/PAUSE button has been pressed, the delay time can only be modified by decreasing it until launching 
the set programme.

! This option is enabled with all programmes.

Personalisation
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Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è 
äðåõè çà ïðàíå

×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè
Äîáðèÿò ðåçóëòàò îò ïðàíåòî çàâèñè è îò ïðàâèëíîòî 
äîçèðàíå íà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè. ñ ïðåäîçèðàíå 
íå ñå ïåðå ïî-åôèêàñíî, à òîâà âîäè äî îòëàãàíå íà 
íàëåïè ïî âúòðåøíàòà ñòðàíà íà ïåðàëíàòà ìàøèíà 
è äî çàìúðñÿâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà.
! Íå èçïîëçâàéòå ïðåïàðàòè çà ðú÷íî ïðàíå, çàùîòî 
îáðàçóâàò ìíîãî ïÿíà.
! Използвайте прахообразни перилни препарати за 
бели памучни тъкани за предпране и за пране при 
температура над 60°C.
! Уверете се, че следвате указанията, посочени върху 
опаковката на перилния препарат.

Èçòåãëåòå ÷åêìåäæåòî çà 
ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè è 
èçñèïåòå ïðàõà çà ïðàíå 
è äîïúëíèòå ïðåïàðàòè 
ïî ñëåäíèÿ íà÷èí.

îòäåëåíèå 1: Ïðåïàðàò çà ïðåäïðàíå (íà ïðàõ 
Ïðåäè äà èçñèïåòå ïðåïàðàòà, ïðîâåðåòå äàëè íå å 
ïîñòàâåíî äîïúëíèòåëíîòî îòäåëåíèå 4.
îòäåëåíèå 2: Ïðåïàðàò çà ïðàíå (íà ïðàõ èëè òå÷åí
Òå÷íèÿò ïðåïàðàò ñå èçñèïâà ïðåäè âêëþ÷âàíåòî íà 
ìàøèíàòà.
îòäåëåíèå 3: Äîïúëíèòåëíè ïðåïàðàòè (îìåêîòèòåë è äð
Îìåêîòèòåëÿò íå òðÿáâà äà èçëèçà èçâúí ðåøåòêàòà. 
äîïúëíèòåëíî îòäåëåíèå 4: Áåëèíà

Öèêúë íà èçáåëâàíå

! Îáèêíîâåíàòà áåëèíà ñå èçïîëçâà çà óñòîé÷èâè 
áåëè òúêàíè, à äåëèêàòíàòà áåëèíà çà öâåòíè, 
ñèíòåòè÷íè è âúëíåíè òúêàíè.

Ïîñòàâåòå ïðèëîæåíîòî 
äîïúëíèòåëíî îòäåëåíèå 4 
â îòäåëåíèå 1.
Ïðè äîçèðàíåòî 
íà áåëèíàòà íå 
íàäâèøàâàéòå 
ìàêñèìàëíîòî íèâî, 
ïîêàçàíî íà öåíòðàëíèÿ 
ùèôò (âèæ ôèãóðàòà).

Ñàìî çà èçáåëâàíå èçñèïåòå áåëèíàòà â 
äîïúëíèòåëíîòî îòäåëåíèå 4, èçáåðåòå ïðîãðàìà 
“èçïëàêâàíå”  è âêëþ÷åòå äîïúëíèòåëíàòà ôóíêöèÿ çà 
"èçáåëâàíå" .
Çà èçáåëâàíå ïî âðåìå íà ïðàíå èçñèïåòå ïåðèëíèÿ 
ïðåïàðàò è äîïúëíèòåëíèòå ïðåïàðàòè, èçáåðåòå 

æåëàíàòà ïðîãðàìà è âêëþ÷åòå äîïúëíèòåëíàòà 
ôóíêöèÿ çà "èçáåëâàíå" .
Èçïîëçâàíåòî íà äîïúëíèòåëíîòî îòäåëåíèå 4 
èçêëþ÷âà ïðåäïðàíåòî.

Ïîäãîòâÿíå íà ïðàíåòî
• Ðàçïðåäåëåòå ïðàíåòî ñúîáðàçíî:
 - òèïà íà òúêàíèòå/ñèìâîëà âúðõó åòèêåòà.
 - öâåòîâåòå: îòäåëåòå öâåòíèòå îò áåëèòå äðåõè.
• Èçïðàçíåòå äæîáîâåòå è ïðîâåðåòå êîï÷åòàòà.
• Не надвишавайте указаните стойности в “Таблица с 

програмите“, отнасящи се за теглото на сухото пране:

Êîëêî òåæàò äðåõèòå çà ïðàíå?
 1 ÷àðøàô 400-500 ã
 1 êàëúôêà 150-200 ã
 1 ïîêðèâêà 400-500 ã
 1 õàâëèÿ 900-1200 ã
 1 êúðïà 150-250 ã

Ñïåöèôè÷íî ïðàíå
Âúëíåíè òúêàíè:  Ñ ïðîãðàìà 8 å âúçìîæíî äà ñå ïåðàò 
â ïåðàëíÿ âñÿêàêâè âúëíåíè äðåõè, ñúùî è òåçè ñ åòèêåò 
"ñàìî çà ðú÷íî ïðàíå" . Çà ïîñòèãàíå íà ïî-äîáðè 
ðåçóëòàòè èçïîëçâàéòå ñïåöèàëåí ïåðèëåí ïðåïàðàò è 
íå íàäâèøàâàéòå 1,5 kg ïðàíå.
Êîïðèíà: èçïîëçâàéòå ñïåöèàëíàòà ïðîãðàìà 9 çà 
ïðàíå íà âñè÷êè äðåõè îò êîïðèíà. Çà äåëèêàòíèòå 
òúêàíè ñå ïðåïîðú÷âà èçïîëçâàíåòî íà ñïåöèàëåí âèä 
ïåðèëåí ïðåïàðàò.
Ïåðäåòà: препоръчва се да се сгънат и поставят в 
доставената торбичка. Èçïîëçâàéòå ïðîãðàìà 9.
Jeans: ïðåäè ïðàíå îáúðíåòå äðåõèòå è èçïîëçâàéòå ñàìî 
òå÷åí ïåðèëåí ïðåïàðàò. Èçïîëçâàéòå ïðîãðàìà 10.

Ñèñòåìà çà èçìåðâàíå íà òîâàðà
Ïðåäè âñÿêî öåíòðîôóãèðàíå, ñ öåë èçáÿãâàíå 
íà ïðåêàëåíè âèáðàöèè è çà ðàâíîìåðíî 
ðàçïðåäåëÿíå íà òîâàðà, áàðàáàíúò ñå çàâúðòà 
ñ ìàëêî ïî-âèñîêà îò òàçè ïðè ïðàíåòî ñêîðîñò. 
Àêî ñëåä íàïðàâåíèòå ïîñëåäîâàòåëíè îïèòè 
òîâàðúò âñå îùå íå å ïåðôåêòíî ðàçïðåäåëåí, 
ìàøèíàòà èçâúðøâà öåíòðîôóãèðàíå ïðè ñêîðîñò, 
ïî-íèñêà îò ïðåäâèäåíàòà. Ïðè íàëè÷èå íà 
ïðåêàëåí äåáàëàíñèðàíå ïåðàëíÿòà èçâúðøâà 
ðàçïðåäåëåíèåòî âìåñòî öåíòðîôóãàòà. Çà 
óëåñíÿâàíå íà ïî-äîáðîòî ðàçïðåäåëåíèå íà òîâàðà 
è ïðàâèëíîòî ìó áàëàíñèðàíå ñå ïðåïîðú÷âà äà ñå 
ñìåñâàò äðåõè çà ïðàíå ñ ãîëåìè è ìàëêè ðàçìåðè.

1 2
3

4
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Ïðîáëåìè è ìåðêè çà 
îòñòðàíÿâàíåòî èì

Âúçìîæíî å ïåðàëíàòà ìàøèíà äà îòêàæå äà ðàáîòè. Ïðåäè äà ñå îáàäèòå â ñåðâèçà çà òåõíè÷åñêà ïîääðúæêà 
è ðåìîíò (âæ. "Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå"), ïðîâåðåòå äàëè íå ñòàâà âúïðîñ çà ëåñíî ðåøèì ïðîáëåì, êàòî ñè 
ïîìîãíåòå ñúñ ñëåäâàùèÿ ñïèñúê.

Ïðîáëåìè:

Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå ñå âêëþ÷âà

Öèêúëúò íà èçïèðàíå íå çàïî÷âà

Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå ñå ïúëíè 
ñ âîäà (áúðçî ìèãà ñâåòëèííèÿò 
èíäèêàòîð çà ïúðâàòà ôàçà íà 
ïðàíå

Ïåðàëíÿòà íåïðåêúñíàòî ñå ïúëíè 
è èçòî÷âà

Ïåðàëíàòà íå ñå èçòî÷âà èëè íå 
öåíòðîôóãèðà

Ïåðàëíàòà âèáðèðà ìíîãî ïî âðåìå 
íà öåíòðîôóãèðàíå

Ïåðàëíàòà èìà òå÷

Ñâåòëèííèòå èíäèêàòîðè íà 
"îïöèèòå" è ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð 
íà "START/PAUSE" ìèãàò è åäèí îò 
ñâåòëèííèòå èíäèêàòîðè íà "òåêóùà 
ôàçà îò ïðîãðàìàòà" è íà "áëîêèðàí 
ëþê" ñâåòÿò ïîñòîÿííî

Îáðàçóâà ñå òâúðäå ìíîãî ïÿíà

Âúçìîæíè ïðè÷èíè / Ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì:

• Ùåïñåëúò íå å âêëþ÷åí êúì åëåêòðè÷åñêè êîíòàêò èëè íå å äîáðå 
âêëþ÷åí, çà äà ïðàâè êîíòàêò.

• Íÿìàòå òîê âêúùè.

• Ëþêúò íå å çàòâîðåí äîáðå.
• Áóòîíúò ON/OFF íå å áèë íàòèñíàò.
• Áóòîíúò START/PAUSE íå å áèë íàòèñíàò.
• Êðàíúò çà âîäà íå å îòâîðåí.
• Çàäàäåíî å çàáàâÿíå, êîåòî ñå å íàñëîæèëî âúðõó âðåìåòî çà ïóñêàíå 

(âæ. "Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ").

• Ìàðêó÷úò çà ñòóäåíàòà âîäà íå å ñâúðçàí êúì êðàíà.
• Ìàðêó÷úò å ïðåãúíàò.
• Êðàíúò çà âîäà íå å îòâîðåí.
• Íÿìà âîäà ïî âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà.
• Íàëÿãàíåòî å íåäîñòàòú÷íî.
• Áóòîíúò START/PAUSE íå å áèë íàòèñíàò.

• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà íå å ìîíòèðàí ìåæäó 65 è 100 ñì îò 
çåìÿòà (âæ. "Ìîíòèðàíå").

• Êðàÿò íà ìàðêó÷à çà ìðúñíàòà âîäà å ïîòîïåí âúâ âîäà (âæ. "Ìîíòèðàíå").
• Êàíàëèçàöèîííàòà òðúáà â ñòåíàòà íÿìà îòäóøíèê.
Àêî ñëåä òåçè ïðîâåðêè ïðîáëåìúò íå ñå ðåøè, çàòâîðåòå êðàíà çà 
âîäàòà, èçêëþ÷åòå ïåðàëíàòà ìàøèíà è ïîçâúíåòå â ñåðâèçà. Àêî 
æèëèùåòî âè ñå íàìèðà íà ïîñëåäíèòå åòàæè íà ñãðàäàòà, íàëÿãàíåòî 
íà ñòóäåíàòà âîäà ìîæå äà å íèñêî, ïîðàäè êîåòî ïåðàëíàòà ìàøèíà 
íåïðåêúñíàòî ñå ïúëíè è èçòî÷âà. Çà èçáÿãâàíå íà òîâà íåóäîáñòâî â 
òúðãîâñêàòà ìðåæà ñå ïðåäëàãàò ïîäõîäÿùè âúçâðàòíè êëàïàíè.

• Ïðîãðàìàòà íå ïðåäâèæäà èçòî÷âàíå: ñ íÿêîè ïðîãðàìè òðÿáâà äà ñå 
èçâúðøâà ðú÷íî.

• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà å ïðèòèñíàò (âæ. "Ìîíòèðàíå").
• Êàíàëèçàöèîííàòà òðúáà å çàïóøåíà.

• Ïðè ìîíòàæà áàðàáàíúò íå å áèë îòáëîêèðàí ïðàâèëíî (âæ. "Ìîíòèðàíå").
• Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå å íèâåëèðàíà (âæ. "Ìîíòèðàíå").
• Ïåðàëíàòà ìàøèíà å ïðèòèñíàòà ìåæäó ìåáåëè è ñòåíà (âæ. 

"Ìîíòèðàíå").

• Ìàðêó÷úò çà ñòóäåíàòà âîäà íå å äîáðå ñâúðçàí (âæ. "Ìîíòèðàíå").
• ×åêìåäæåòî çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè å çàïóøåíî (çà ïî÷èñòâàíåòî ìó 

âæ. "Ïîääðúæêà è ïî÷èñòâàíå").
• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà íå å ôèêñèðàí äîáðå (âæ. "Ìîíòèðàíå").

• Èçêëþ÷åòå ìàøèíàòà è èçâàäåòå ùåïñåëà îò êîíòàêòà, èç÷àêàéòå îêîëî 
1 ìèíóòà è ÿ âêëþ÷åòå îòíîâî.

 Àêî íåèçïðàâíîñòòà íå ìîæå äà ñå îòñòðàíè, ïîòúðñåòå óñëóãèòå íà 
Ñåðâèçà.

• Ïåðèëíèÿò ïðåïàðàò íå å çà àâòîìàòè÷íà ïåðàëíà (òðÿáâà äà èìà 
íàäïèñ "çà àâòîìàòè÷íà ïåðàëíà", "çà ïðàíå íà ðúêà è çà àâòîìàòè÷íà 
ïåðàëíà" èëè ïîäîáåí íàäïèñ).

• Äîçèðàíåòî å áèëî òâúðäå ãîëÿìî.
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Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå

Ïðåäè äà ñå ñâúðæåòå ñ òåõíè÷åñêèÿ ñåðâèç:
• Ïðîâåðåòå äàëè ìîæåòå äà ðåøèòå ñàìè ïðîáëåìà (âæ. "Ïðîáëåìè è ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì");
• Âêëþ÷åòå îòíîâî ïðîãðàìàòà, çà äà ïðîâåðèòå äàëè íåèçïðàâíîñòòà å îòñòðàíåíà;
• Â ïðîòèâåí ñëó÷àé ñå îáúðíåòå êúì îòîðèçèðàíèÿ òåõíè÷åñêè ñåðâèç íà òåëåôîííèÿ íîìåð, óêàçàí íà 

ãàðàíöèîííàòà êàðòà.

! Íèêîãà íå ïîëçâàéòå óñëóãèòå íà íåîòîðèçèðàíè òåõíèöè.

Ñúîáùåòå:
• òèïà íà ïðîáëåìà;
• ìîäåëà íà ìàøèíàòà (Mod.);
• ñåðèéíèÿ íîìåð (S/N).
Òàçè èíôîðìàöèÿ ñå íàìèðà íà ôàáðè÷íàòà òàáåëêà, ðàçïîëîæåíà íà çàäíàòà ñòðàíà íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è â 
ïðåäíàòà ÷àñò, ñëåä êàòî ñå îòâîðè ëþêúò.


