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Благодарим Ви, че избрахте перална
машина Candy.    Уверени сме, че тя ще
бъде вашият верен помощник за
сигурното изпиране на вашите дрехи,
дори деликатните, ден след ден.

Можете да регистрирате изделието на
адрес www.registercandy.com, за да
получите по-бърз достъп до
допълнителни услуги, запазени само за
най-лоялните ни клиенти.

Прочетете внимателно това ръководство
за правилно и безопасно използване на
уреда и за полезни съвети за ефективна
поддръжка.

Използвайте пералната машина
само след като прочетете внимателно
тези указания. Препоръчваме винаги да
държите това ръководство под ръка и в
добро състояние за бъдещите
собственици.

Моля, уверете се, че уредът е доставен
заедно с ръководството за употреба,
гаранционния сертификат, адреса на
сервизния център и етикета за енергийна
ефективност. Също така се уверете, че
тапите, извитият елемент за маркуча за
източване и тавичката за течен препарат
и белина (само при някои модели) са
приложени. Препоръчваме да пазите
всички тези компоненти.

Всеки продукт се идентифицира с
уникален код от 16 знака, наричан също
"сериен номер", отпечатан върху стикера.
Той може да бъде открит върху
вътрешната страна на вратата. Това е
уникален код на уреда, който ще ви е
нужен, за да регистрирате гаранцията на
продукта, или в случай че се наложи да
се свържете с Центъра за обслужване на
клиенти.

Условия на средата
Този уред е маркиран в
съответствие с Европейската
директива 2012/19/EC, Отпадъци
от електрическо и електронно
оборудване (ОЕЕО).

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

 ОЕЕО трябва да се предават в
съответните места за събиране,
управлявани от общината или
регистрирани фирми. В много държави
може да има събиране от дома за големи
ОЕЕО.

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

 Този продукт е предназначен само за
домакинска употреба или подобна, като:
- кухненски области за персонала в
магазини, офиси и други работни
пространства;
- ферми;
- клиенти на хотели, мотели и други
жилищни зони;
- заведения тип "спане+закуска".

Употребата на този уред
в среда, различна от домашната,
или за функции, които не са типични за
домакинството, като търговска употреба
от експертни или обучени потребители,
се изключва дори при описаното по-горе
използване. Ако уредът се използва по
начин, който не е в съответствие с този,
това може да скъси живота му и да
отмени гаранцията на производителя.
Всички щети по уреда или други повреди
или загуби, произтичащи от използване,
което не е в съответствие с домашната
или битовата употреба (дори ако се
намира в домашна среда) няма да се
приема от производителя до степента,
позволена от закона.

 Този уред може да се използва от
деца, навършили 8 години и лица с
намалени физически, сетивни и умствени
способности или липса на опит и
познания, ако са под наблюдение или
инструктирани за използването на уреда

по безопасен начин и разбират
свързаните с това опасности.
Децата не трябва да си играят
с уреда. Почистването и поддръжката не
трябва да се извършват от деца без
надзор.

Децата трябва да бъдат надзиравани, за
да се гарантира, че не си играят с уреда.

Децата на възраст под 3 години следва
да се държат далеч, освен ако не са
наблюдавани непрекъснато.

Ако захранващият кабел е повреден, той
трябва да се замени от производителя,
неговия сервизен представител или лице
с подобна квалификация с оглед
избягване на опасности.

 Използвайте само доставените с уреда
комплекти маркучи за свързване към
водоснабдителната мрежа (не
използвайте стари комплекти маркучи).

Налягането на водата трябва да е между
0,05 MPa и 0,8 MPa.

Уверете се, че основата на машината и
вентилационните отвори не са запушени
от килим.

 Състоянието "Изкл." се достига чрез
подравняване на референтната
маркировка на ключа за програмите във
вертикална позиция. Всяка друга
различна позиция на ключа включва
машината (само за модели със селектор
за програми).
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 Финалната част на програмата за
пране и сушене не включва нагряване
(цикъл на охлаждане), така че
артикулите да достигнат температура,
при която да не се повредят.

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

 След монтаж уредът трябва да
бъде позициониран така, че
щепселът да е достъпен.

Уредът не трябва да се монтира зад
заключваща се, плъзгаща се или
врата с панта от отсрещната страна
спрямо тази на пералнята със
сушилня, която ограничава пълното
отваряне на вратата на уреда.

 Максималният капацитет за
зареждане със сухи дрехи зависи от
използвания модел (вж. Контролен
панел).

 Уредът не трябва да се използва,
ако е бил почистван с промишлени
химикали.

Не сушете непрани дрехи в уреда.

 Изделията, които са замърсени с
вещества като олио, ацетон, спирт,
бензин, керосин, препарати за
премахване на петна, терпентин,
вакси и средства за отстраняването
им, следва да се перат в гореща
вода с допълнително количество
препарат, преди да се сушат в
сушилнята.

Артикулите като микропореста гума
(латексна пяна), шапки за душ,
водоустойчив текстил, гумирани
артикули и дрехи или възглавници с
подложки от микропореста гума не
следва да се сушат в сушилнята.

 Омекотителите за тъкани и
подобните продукти следва да се
използват съгласно инструкциите на
производителя.

Изделията с масла по тях могат да
се запалят спонтанно, особено при
излагане на източници на топлина,
като сушилна машина. Изделията се
нагряват, което предизвиква
оксидираща реакция с маслото,
оксидирането създава топлина.  Ако
топлината не може да се изведе,
изделията могат да се нагорещят
достатъчно, за да се запалят.
Струпването, подреждането или
съхраняването на засегнати от
масла артикули може да попречи на
разсейването на топлината и така
да създаде опасност от пожар.

 Ако е неизбежно тъканите,
съдържащи растителни масла или
такива за готвене, или замърсени с
продукти за грижа за коса да се
поставят в сушилна машина, те
следва първо да се изперат с
допълнително количество препарат
- това намалява, но не елиминира
опасността.

 Извадете всички предмети от
джобовете, като запалки и
кибритени клечки.

 За да направите справка с
продуктовия фиш, моля, вижте
уебсайта на производителя.
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Инструкции за безопасност

 Преди почистване или техническо
обслужване на пералната машина,
изключете уреда от контакта и
затворете крана за подаване на вода.

Уверете се, че електрическата система
е заземена.   В противен случай се
обърнете за помощ към
професионалист.

 Моля, не използвайте
преобразуватели, разклонители или
удължители.

ВНИМАНИЕ:
водата може да достигне
много висока
температура по време на
програмата за пране.

 Уверете се, че в барабана няма вода,
преди да отворите вратата.

Не дърпайте захранващия кабел или
уреда, за да изключите от контакта.

 Не излагайте пералната машина на
дъжд, пряка слънчева светлина или
други атмосферни влияния. Да се
предпази от евентуално измръзване.

 Когато пренасяте уреда, не го
вдигайте с ключовете за контрол или
чекмеджето за препарат; при
транспортиране не облягайте вратата
на количката.  Препоръчително е
уредът да се пренася от двама души.

 В случай на неизправност и/или
повреда, изключете пералната
машина, затворете крана за водата и
не правете модификации по уреда.
Свържете се незабавно с Центъра за
обслужване на клиенти и използвайте
само оригинални резервни части.
Неспазването на тези указания може
да се отрази на безопасността на
уреда.

С поставяне на маркировката
върху този продукт, ние потвърждаваме
съответствие с всички относими европейски
изисквания за безопасност, здраве и околна
среда, приложими в законите за този
продукт.
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2. МОНТАЖ
Свалете захранващия кабел и

маркуча за източване от фиксиращите
1 скоби в задната част на машината

Отстранете винтовете за
транспортиране 2 или 4 (A) от гърба и
отстранете плоските шайби 2 или 4,
гумените тапи и пластмасовите
разделителни тръби (B) както е показано
на фиг. 1

 Ако пералнята е вградена, отвийте
транспортиращите винтове 3 или 4 (A) и
отстранете 3 или 4 плоските шайби,
гумените тапи и пластмасовите
разделителни тръби (B).

 При отстраняване на винтовете е
възможно разделителните тръби да
попаднат в уреда. Те могат да бъдат
отстранени чрез накланяне на уреда
напред и като ги съберете след това от
пода или от вътрешността на машината

Покрийте отворите за винтове по време
на транспортиране с пластмасовите
капачки 2 или 4, включени в чантичката с
инструкции.

ВНИМАНИЕ:
пазете опаковъчните
материали далеч от деца.

Поставете гофрираните пластмасови
листове, които се намират върху уреда при
разопаковане, върху основата на уреда,
както е показано на фигура 2 (в зависимост
от модела, изберете версия A, B или C)
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Инструкции за монтаж на
мебелната врата

Поставете шаблона върху обратната
страна на мебелната врата. Възможно
е да монтирате пантите и магнита за
затваряне от дясната или лявата
страна, в зависимост от
предпочитанията ви. Маркирайте
позициите на отворите за винтовете и
ги пробийте.

Фиксирайте пантите на място с 4-те
предоставени винта (A).

Фиксирайте магнита (B)  на място,
като използвате винта (C).

Монтирайте табелката (D) отдясно

или отляво, в зависимост от

предпочитанията ви.

Поставете пластмасовата стойка  (E)

под табелката и я фиксирайте с винт (F).

Щракнете капачетата  (G)  надолу.
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Монтирайте мебелната врата пред уреда
с помощта на пантите.  Поставете
раздалечителите под пантите (I) и след
това

фиксирайте с винт (H). H   I
Препоръчваме ви да
монтирате мебелната врата,
така че да се отваря отляво,
която е и посоката на отваряне
на вратата на уреда. Това ще
ви предостави повече
пространство при зареждане
на прането в машината.

 Плъзнете машината в отвора с
размерите, посочени на картинката.
Може да се постави цокъл пред уреда, но
височината му ще се определи от
височината, на която е поставена
машината.

4-те регулируеми крачета позволяват да
регулирате височината на уреда от 820
mm до макс. 840 mm. За да регулирате
височината, трябва да отстраните
винтовете, които са монтирани на всяко
краче и да ги замените предоставените
винтове с диаметър 5 mm. Повдигнете
крачетата до желаната височина и след
това затегнете винта в основата на
машината.
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Хидравлични връзки
 Свържете маркуча за вода с крана за

подаване на вода (фиг. 3) като използвате
единствено маркуча, доставен с уреда (не
преизползвайте стари маркучи).

 Някои модели е възможно да разполагат с
една или повече от следните функции:
HOT & COLD (ГОРЕЩО И СТУДЕНО)
(фиг. 4):

настройки за свързване към мрежата с
гореща и студена вода за по-ниско
потребление на енергия. Свържете сивата
тръба към крана за студена вода, а
червената към тази за гореща. Машината
може да се свърже само към крана за
студена вода: в този случай е възможно
някои програми да стартират няколко минути
по-късно.
AQUASTOP (фиг. 5):
устройство, разположено на тръбата за
подаване на вода, което спира водния поток,
ако тръбата е повредена; в този случай в
прозорчето “A”  се появява червена
маркировка и тръбата трябва да се смени.
За да развиете гайката, натиснете
еднопосочното заключващо устройство "В".
AQUAPROTECT – ТРЪБА ЗА
ПОДАВАНЕ С ПРЕДПАЗИТЕЛ (фиг. 6):
В случай на изтичане на вода от основната
вътрешна тръба "А", прозрачният задържащ
слой "B" ще задържи водата, за да позволи
завършването на програмата за пране. В
края на програмата се свържете с Центъра
за обслужване на клиенти, за да замените
тръбата за подаване.

Настройки

Пералната машина може да се монтира на
финалното си местоположение, ако маркуча
за подаване на вода не е притиснат или
заклещен.   Гофрираният  маркуч за
източване трябва да бъде поставен в
подходяща тръба на височина от 50 см до 85
см над пода, като използвате извития
елемент за маркуча за източване. Ако
маркучът се свързва под мивката, маркучът
трябва да е разположен на височина, за да
се предотврати избликване на вода от
сифона. Внимавайте да не притиснете или
заклещите маркуча за източване (фиг. 7).
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Регулирайте крачетата, както е показано на
фигура 8:

a. завъртете гайката по часовниковата
стрелка, за да освободите винта;

b. повдигнете или понижете крачето,
като го въртите, докато застане стабилно
на пода;

c. заключете крачето в позицията му, като
завъртите гайката, докато застане срещу
дъното на пералната машина.
Включете уреда в контакта.

ВНИМАНИЕ:
свържете се незабавно с
Центъра за обслужване на
клиенти, ако захранващия
кабел трябва да се подмени.

Чекмедже за препарат

Чекмеджето за препарат е разделено на 3
отделения както е показано на фиг. 9:
 отделение "1": за препарат за предпране;
отделение “    ”: за специални добавки,

омекотители, ароматизатори и др.;

ВНИМАНИЕ:
използвайте само течни препарати;
пералнята автоматично задава
допълнителните дози препарати при
всеки цикъл по време на последното
изплакване.

отделение "2": за перилен препарат.

ПРИ НЯКОИ МОДЕЛИ е включена чашка за
течен препарат (фиг. 10). За да я
използвате, трябва да я поставите в
отделение "2". По този начин, течния
препарат ще отиде в барабана в точния
момент. Чашката също може да използвана
за белина, при програма "Изплакване".

ВНИМАНИЕ:

някои препарати се отстраняват по-
трудно. В този случай препоръчваме
специалният дозатор да бъде
поставен в барабана (пример на фиг.
11).
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3. ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

Съвети за зареждане

ВНИМАНИЕ:  при сортиране на прането
се уверете че:

- сте премахнали металните предмети като
фиби, игли, монети от прането;

- сте закопчали калъфките за възглавници,
затворили сте циповете, вързали сте
коланите и панделките на халатите;

- сте премахнали ролките и кукичките от
пердетата;

- сте прочели внимателно етикетите за
пране на дрехите;

- сте премахнали упоритите петна с помощта на специални
препарати.

Когато перете черги, покривала за легла
или други тежки артикули, препоръчваме
да избягвате центрофугиране.

За пране на вълна се уверете, че
изделието може да се пере в машина и е
маркирано със символа "Чиста вълна" с
етикет "Не се сбива" или "Подходящо за
пране в машина".

Полезни съвети за потребителя

Ръководство за природосъобразна и
икономична употреба на уреда.
Поставяйте максимално количество
пране
 Ще постигнете най-добро използване на

енергията, водата, препарата и времето,
като зареждате максималното
препоръчително количество пране.
Пестете до 50% от енергията, като
перете с пълно зареждане вместо 2 пъти
при половин зареждане.

Необходимо ли е предпране?
Само за силно замърсено пране!

СПЕСТЕТЕ препарат, време, вода и
между 5 и 15% от потреблението на
енергия, като НЕ избирате Предпране за
леко до нормално замърсено пране.

Необходимо ли е горещо пране?

 Обработете предварително петната с

препарат за петна или накиснете
засъхналите петна във вода преди пране,
за да намалите необходимостта от
програма за горещо пране.Пестете до 50%
от енергията, като перете с програма за
пране при 60°C.

Преди да използвате програма за
сушене...
ПЕСТЕТЕ енергия и време, като изберете

висока скорост на центрофугиране, за да
намалите съдържанието на вода в
прането, преди да използвате сушилня.

Следва кратко ръководство със съвети и
препоръки за използване на препарат при
различни температури.  Във всеки случай
винаги четете указанията върху препарата
за правилно използване и дозиране.

Когато перете силно замърсено бяло
пране, препоръчваме да използвате
програми за памук при 60°C и нагоре
с нормален прах за пране (силен),
който съдържа избелващи вещества и
осигурява отлични резултати при
средни/високи температури.

За пране между 40°C и 60°C видът на
използвания препарат трябва да е
подходящ за вида на тъканта или
нивото на замърсяване. Нормалните
прахове са подходящи за "бели" или
цветни тъкани със силно замърсяване
за бързо пране, докато течните
препарати или "защитаващите
цветовете" прахове са подходящи за
цветни тъкани с леки нива на
замърсяване.

За пране при температури под 40°C,
препоръчваме да се използват течни
препарати или такива, които изрично
са маркирани като подходящи за
пране при ниски температури.

За пране на вълна или коприна
използвайте само предназначени за тези
тъкани препарати.
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4. ПОДДРЪЖКА И ГРИЖИ
За почистване на външната страна на
пералната машина използвайте влажна
кърпа, като избягвате абразиви, спирт
и/или разтворители.  За поддържане на
оптимална ефективност при пране
препоръчваме да почиствате редовно
чекмеджето за сапун и филтрите.  Също
така се препоръчва почистване веднъж
месечно със специален препарат.




 Извадете и почистете филтъра; когато
приключите, го поставете на мястото му,
като го завъртите по часовниковата
стрелка. Дръжката на филтъра е
заключена, когато не може да бъде
завъртяна и когато е в хоризонтална
позиция. Поставянето на малко
количество течен сапун върху
филтърното уплътнение ще ви помогне
при монтиране.

Повторете предходните стъпки в обратен
ред, за да сглобите частите наново.

Почистване на чекмеджето
 Препоръчваме ви да почиствате

чекмеджето, за да избягвате
натрупването на остатъци от препарат и
добавки.

За да го направите, извадете чекмеджето,
почистете го с течаща вода и го
поставете обратно в уреда.

 Уверете се, че капачката на сифона е
поставена правилно.

Почистване на филтъра

 Пералната машина е снабдена със
специален филтър, улавящ едри
остатъци, като копчета или монети, които
могат да запушат канала.

 Налично само при определени модели:
издърпайте гофрирания маркуч,
отстранете тапата и източете водата в
съд.

Уверете се, че в барабана няма вода.

 Преди да развиете филтъра, ви
препоръчваме да поставите
попивателен парцал под него, за да
запазите пода сух.  Малко количество
вода ще изтече от филтъра, докато го
сваляте - това е нормално.

 Завъртете филтъра обратно на
часовниковата стрелка до края на
лимита.

Препоръки при преместване или
когато уредът няма да се използва
за дълъг период

 В случай че пералната машина се
съхранява в неотоплявано помещение
за дълъг период от време, източете
цялата вода от тръбите.

Изключете пералната машина от контакта.
 Отстранете тръбата от системата за

източване и я закачете в задната част на
машината, за да източите водата в купа.

 Свържете тръбата за източване със
системата за източване и закрепете за
задната част на машината, когато
приключите.

 Поддържайте стъклото на вратата и
уплътненията чисти.

Гаранцията на производителя покрива
само механични или електрически
неизправности в продукта. Повреди,
причинени от пренасяне, монтаж или
неправилна употреба няма да бъдат
покрити и може да ви бъде наложена
такса за поправка.
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5.БЪРЗО РЪКОВОДСТВО
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Тази перална машина автоматично
адаптира нивото на водата според типа и
количеството пране. Системата осигурява
по-ниско потребление на енергия и
осезаемо намаляване на времето за пране.

Избор на програма

Включете пералнята и изберете програма.

6. НАСТРОЙКИ И ПРОГРАМИ

Регулирайте температурата на прането при
необходимост и натиснете съответните
бутони за "опция".

СУШЕНЕ
Ако желаете цикълът на сушене да
започне автоматично след изпиране,
трябва да изберете желаната
програма за пране и да зададете
цикъла на сушене от бутона за ИЗБОР
НА СУШЕНЕ. Или можете да изчакате
края на програмата за пране и след
това да изберете програма на сушене
и размера на зареждане.


Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА, за да

стартирате.

 В края на програмата, на екрана ще се
появи съобщението "Край" или при някои
модели ще се включи светлинният
индикатор за край на програмата.

Изчакайте индикаторът да се
изключи, преди да отворите вратата.


Изключете пералната машина.
За всеки вид пране вижте таблицата с
програмите и следвайте работната
последователност, както е посочено.
Технически характеристики
Налягане на водата:
мин. 0,05 Mpa / макс. 0,8 Mpa (0.05  MPa
налива около 1 литър вода за 10
секунди)
Центрофугиране r.p.m.: Вж. табелката
с данни.
Входяща мощност/ Захранващ ток/
Напрежение на захранването: Вж.
табелката с данни.

A Селектор за програми в позиция
OFF

B  Бутон СТАРТ/ПАУЗА
C  Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
D  Бутон за ИЗБОР НА СУШЕНЕ
Е БЪРЗА / бутон за СТЕПЕН

НА ЗАМЪРСЯВАНЕ
F Бутон за ИЗБОР НА

ТЕМПЕРАТУРА
G Бутон за СКОРОСТ НА

ЦЕНТРОФУГИРАНЕ
F+G ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИШИ

H  Дигитален дисплей
I   Индикатори за ИЗБОР НА

СУШЕНЕ
L  Индикатор за ЗАКЛЮЧЕНА

ВРАТА
M Индикатор за ДЕТЕКТОР KG
N  Индикатор за ЗАКЛЮЧВАНЕ

НА КЛАВИШИ
O  Индикатори за ИЗБОР НА

ТЕМПЕРАТУРА
P  Индикатори за СКОРОСТ НА

ЦЕНТРОФУГИРАНЕ
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Селектор за ПРОГРАМИ с
позиция OFF

Когато бутонът СТАРТ/ПАУЗА бъде
натиснат, възможно е да са
необходими няколко секунди, преди
уредът да започне работи.

При завъртане на селектора за
програми дисплеят светва, за да покаже
настройките за избраната програма.
С оглед пестене на енергия в края на
програмата или при период на
неактивност, нивото на контраст на
дисплея се понижава.
N.B.:  За да изключите машината,
завъртете селектора на програмата на
позиция ИЗКЛ.

 Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА, за да
стартирате цикъла на сушене.

След избор на програма селекторът остава
неподвижен на избраната програма до
края ѝ.


 На дисплея се извежда съобщение "End"

(Край) в края на програмата и светлинният
индикатор за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА ще
изгасне. След това можете да отворите
вратата.

 Изключете пералната машина, като
завъртите селектора на позиция ИЗКЛ.

Селекторът за програма трябва да се
върне в позиция ИЗКЛ. в края на всяка
програма или при стартиране на
следваща програма за пране преди
избиране и стартиране на следващата
програма.

ДОБАВЯНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА
АРТИКУЛИ СЛЕД НАЧАЛОТО НА
ПРОГРАМАТА (ПАУЗА)
 Натиснете и задръжте бутона

СТАРТ/ПАУЗА за около 2 секунди (някои
светлинни индикатори и индикаторът за
оставащото време ще мигат, като
показват, че машината е поставена на
пауза).

 Изчакайте индикаторът да се изключи,
преди да отворите вратата.

Преди да отворите вратата се
уверете, че нивото на водата е под
нивото на отваряне, за да избегнете
наводнение.

 След като добавите или извадите
артикули, затворете вратичката и
натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА
(програмата ще продължи от момента, в
който е била прекъсната).

ОТМЯНА НА ПРОГРАМАТА

 За да отмените програмата, завъртете
селектора на програмата на позиция
ИЗКЛ.

 Изчакайте 2 минути, докато защитното
устройство отключи вратата.

Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ

Бутон СТАРТ/ПАУЗА

Затворете вратата ПРЕДИ да изберете
бутона СТАРТ/ПАУЗА.

Натиснете, за да стартирате избраната
програма.

 Този бутон ви позволява да зададете
предварително програмата за пране, за
да отложите старта й с до 24 часа.

 За да отложите старта, използвайте една
от следните процедури:

- Изберете желаната програма.
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- Натиснете веднъж бутона за отложен
старт, за го активирате (на екрана ще се
появи h00) и след това го натиснете
отново, за да зададете отложен старт с
1 час (на екрана ще се появи h01).
Предварително зададеното време за
отложен старт се увеличава с 1 час с
всяко натискане на бутона, до изписване
на h24 върху екрана, след което, при
следващо натискане на бутона
отложеният старт ще се рестартира и ще
започне отброяването от нула.

- Потвърдете с натискане на бутона
СТАРТ/ПАУЗА. Отброяването ще
започне и след изтичането му,
програмата ще стартира автоматично.
Възможно е да отложите отложения

старт, като завъртите селектора за
програма на позиция OFF.

При прекъсване на
електрозахранването, при
стартираната програма, специална
памет запазва избраната програма и
при възстановяване на
електрозахранването, програмата
продължава от там, откъдето е била
прекъсната.

Ако надвишите максималния товар
при сушене, посочен в таблицата на
програмите, прането може да не бъде
добре изсушено.

 Ако искате да отмените избраната
програма преди старта й, моля,
натиснете бутона, докато светлините
изгаснат или завъртете селектора за
избор на програми в позиция OFF.

Програма "Само сушене":
Със завъртане на бутона, изберете
желаната програма за сушене, в
зависимост от тъканите на вашето пране.
С натискането на този бутон е възможно
да изберете степента на сушене,
различна от тази по подразбиране (с
изкл. на програмата за сушене на
вълнени изделия).

 За да отмените програмата по време на
фазата на сушене, моля, натиснете
бутона за около 3 секунди.

Следните опции следва да се
избират преди натискане на бутона
СТАРТ/ПАУЗА.  Ако е избрана опция,
която не е съвместима с избраната
програма, индикаторът за опция
първо мига и след това се изключва.

ВНИМАНИЕ:
След отмяна на програма на сушене,
ще започне фазата на охлаждане и
трябва да изчакате около 10/20
минути преди да отворите вратата.

Бутон за ИЗБОР НА СУШЕНЕ

За цикъл за автоматично
пране/сушене: след като сте избрали
подходяща програма, в зависимост от
тъканите на прането, трябва да изберете
степен на сушене, като натиснете този
бутон. В края на програмата на пране,
избраният цикъл на сушене ще започне
автоматично.

Ако програмата за пране не е
съвместима с автоматично сушене,
тази функция няма да се активира.

 На дисплея се извежда съобщение "End"
(Край) в края на програмата и
светлинният индикатор за ЗАКЛЮЧЕНА
ВРАТА ще изгасне. След това можете да
отворите вратата.

Възможно е да отложите цикъла на
сушене, като завъртите селектора за
програми на позиция ИЗКЛ.
Необходимо е да изчакате края на
фазата на охлаждане (10-20 минути) и
индикаторът за ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
да изгасне преди да отворите
вратата.



18

B
G

Бутон за БЪРЗА / СТЕПЕН НА
ЗАМЪРСЯВАНЕ
Този бутон ви позволява да избирате
между две различни опции, в зависимост
от избраната програма.
- БЪРЗА

Този бутон става активен, когато
изберете програма "БЪРЗА" (14/30/44
мин.) от селектора. Също така ви
позволява да изберете една от трите
посочени продължителности.

- Бутон за СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

 След като изберете програма,
зададеното време за пране на тази
програма ще се покаже автоматично.

 Тази програма ви позволява да избирате
между 3 степени на интензивност на пране,
които променят продължителността на
програмата, в зависимост от степента на
замърсяване на тъканите (може да се
използва само при някои програми, както е
показано в таблицата с програми).

Бутон ИЗБОР НА
ТЕМПЕРАТУРА

 Този бутон ви позволява да променяте
температурата на програмите на пране.

 Не е възможно да увеличите
температурата над позволения максимум
за програмата, с цел предпазване на
тъканите.

 Ако искате да изпълните студено пране,
всички индикатори трябва да са
изключени.

Бутон за СКОРОСТ НА
ЦЕНТРОФУГИРАНЕ

 С натискането на този бутон е възможно
да намалите максималната скорост и ако
желаете да отмените центрофугирането.

 Ако на етикета не е посочена конкретна
информация, можете да използвате
максималната скорост на
центрофугиране в програмата.

За да се предотврати евентуално
повреждане на тъканите, не можете
да увеличите скоростта над
допустимия максимум.

 За да активирате отново цикъла на
центрофугиране, натискайте бутона,
докато достигнете желаната скорост.

 Възможно е да променяте скоростта на
центрофугирането без да паузирате
машината.

Предозирането на препарата може да
предизвика прекомерно количество
пяна. Ако машината засече
прекомерно количество пяна, тя
може да изключи фазата на
центрофугиране или да увеличи
продължителността на програмата и
да повиши потреблението на вода.

Машината е оборудвана със
специално електронно устройство,
което спомага по време на
центрофугиране при небалансирано
зареждане.   Това намалява шума и
вибрациите и удължава живота на
машината.

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИШИ

При едновременното натискане на бутона
за ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА и бутона
за СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ
за около 3 секунди, машината ви
позволява да заключите клавишите.  По
този начин можете да избегнете
нежелани грешки, ако без да искате
натиснете бутон от екрана по време на
цикъл.

 Заключването на клавишите може да се
отмени, с натискане на двата бутона
едновременно или чрез изключване на
уреда.
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ДИГИТАЛЕН ДИСПЛЕЙ

Индикаторната система на екрана ви
позволява да следите постоянно
състоянието на машината.

3) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА

Светлинният индикатор светва, когато
врата е плътно затворена.

Затворете вратата ПРЕДИ да изберете
бутона за ВКЛ./ИЗКЛ.

1       2 3 4      6 7

 При натискане на СТАРТ/ПАУЗА при
затворена врата на машината,
светлинният индикатор ще премигне и
след това ще светне.

5
1) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ИЗБОР
НА СУШЕНЕ
Светлинните индикатори показват степента
на сушене, която може да бъде избрана от
съответния бутон:

ДОПЪЛНИТЕЛНО СУШЕНЕ
(подходящо за хавлии, халати и
обемисти изделия).

ГОТОВИ ЗА ГЛАДЕНЕ
(оставя прането готово за гладене).

ГОТОВИ ЗА ПРИБИРАНЕ
(за изделия, които ще се приберат
без гладене).

2) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА
ПРОГРАМАТА

 Когато е избрана програмата, на екрана
автоматично се показва
продължителността на програмата,
която може да варира, в зависимост от
зададените опции.

 По време на началната фаза на цикъла,
машината изчислява актуалното
необходимо време, на база размер на
зареждането, съдържание и зададени
опции.  След това ще се покаже
реалното време за пране. Това време
може да се преизчисли по време на
пране, в зависимост от количеството
препарат и обема на зареждане.

Ако вратата не е затворена добре,
светлинният индикатор ще мига за
около 7 секунди, след което
командата за старт ще бъде
автоматично отменена.   В този
случай, затворете правилно вратата
и натиснете бутона за
СТАРТ/ПАУЗА.


 Изчакайте индикаторът да се изключи,

преди да отворите вратата.
4)  Светлинен индикатор „Detector Kg“

(функцията е активна само при
някои програми)

 През първите минути от цикъла,
индикаторът "Detector Kg" остава
включен, докато интелигентният сензор
претегля прането и задава
времетраенето на цикъла и
консумацията на вода и енергия.

 По време на всяка фаза от прането, "Kg
Detector" позволява да наблюдавате
информация относно зареждането в
барабана и през първите минути от
прането, индикаторът:
- задава необходимото количество вода;
- определя продължителността на
програмата;
- контролира изплакването, в зависимост

от вида тъкани;
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- регулира ритъма на въртене на
барабана според тип тъкани;

- разпознава наличието на прекомерно
количество сапунена пяна и ако е
необходимо регулира количеството
вода за изплакване.

- регулира скоростта на центрофугиране
според зареждането, и така
предотвратяване дисбаланс.

5) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИШИ

Светлинният индикатор показва, че
клавишите са заключени.

6)  СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА
ТЕМПЕРАТУРА НА ПРАНЕТО

Те показват, че температурата на прането
за избраната програма може да бъде
променена (ако е позволено) от съответния
бутон. Ако искате да изпълните студено
пране, всички индикатори трябва да са
изключени.

7) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА
СКОРОСТ НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ

Показва, че скоростта на центрофугиране
за избраната програма може да бъде
намалена или пропусната от съответния
бутон.



2
1

Таблица на програмите

ПРОГРАМА

1)
1

(МАКС.) * 2
(вж. контролния панел)

Бяло 2)
4)

Памук** 2)

(МАКС.) 2         1
6       6       7      8       8       9 90°

6     6       7      8       8       92 60°
Памук и
предпране

4)
4) 6       6       7      8       8       9 60°

Смесени 2)
4)

Baby Care 2)

4)
4)

Ежедневна 59
мин.

3       3     3,5     4       4      4,5 60°

4       4     4,5 5,5    5,5      6 60°

2       2     2,5     3       3       3 60°

14' 1       1       1 1,5    1,5    1,5 30°

Бърза 3) 4) 30' 2       2 2,5 2,5    2,5    2,5 30°

44' 3       3 3,5 3,5    3,5    3,5 40°

Изплакване - - - - - - -

Източване и центрофугиране - - - - - - -

Деликатни 2       2 2,5 2,5 2,5    2,5 40°

За ръчно пране и коприна 1       1       1 2       2       2 30°

Вълна 1       1       1      2       2       2 40°

Вълна 1       1       1 2       2       2 -

Смесени
(сушене) 3       3 3,5     4       4      4,5 -

Памук
(сушене) 4       5       5      5 6       6 -
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Капаците
т (пране)

(kg)

A (kg) B (kg)

Първо
сушене

Второ
сушене

6 4 2

6 5 1

7 5 2

8 5 3

8 6 2

9 6 3

B
G

3) С избора на БЪРЗА програма от
селектора, ще можете да
изберете една от трите бързи
програми с продължителност 14’,
30’ и 44’.

4) Програми за автоматично сушене.

Моля, прочетете тези бележки:
* Максималният капацитет за зареждане

със сухи дрехи зависи от използвания
модел (вж. Контролен панел).

(Само за модели с отделение за
течен препарат)

При наличието на изделия с петна,
които изискват третиране с течни
избелващи препарати,
предварителното отстраняване на
петната може да се извърши в
пералната машина.
Излейте белината в контейнера за
течна белина, поставен в отделението
маркирано с "2" в чекмеджето за
препарат и задайте специалната
програма ИЗПЛАКВАНЕ.
След приключване на фазата,
завъртете селектора за програми на
позиция OFF, добавете останалите
дрехи и продължете с нормално пране
с подходяща програма.

1) След избор на програма, на екрана се
посочва препоръчителната
температура, която може да бъде
понижена (ако позволява) от
съответния бутон.

2) За показаните програми можете да
регулирате продължителността и
интензивността на прането с помощта
на бутона НИВО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАБОРАТОРИИТЕ
ЗА ИЗПИТВАНЕ     (Реф.    EN    50229
Стандарто)
Пране
Използвайте програмата ** за максимална
степен на замърсяване, максимална
скорост на центрофугиране и температура
от 60°C. Програмата се препоръчва също
и за изпитване с ниска температура.
Сушене
Първо сушене с A kg (зареждането
съдържа: калъфки и хавлии за ръце)
при избор на програма за сушене на
памучни изделия

готови за прибиране

Второ сушене с B kg (зареждането
съдържа: чаршафи и хавлии за ръце)
при избор на програма за сушене на
памучни изделия

готови за прибиране.
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Избор на програма

За почистване на различни видове тъкани
и разнообразни нива на замърсяване
пералната машина има специфични
програми за удовлетворяване на всички
нужди за изпиране (вж. таблицата с
програми).

Бяло пране
Интензивно пране.   Финалното
центрофугиране при максимална скорост
дава по-ефективно премахване.
Памук
Тази програма е подходяща за пране на
нормално замърсено памучно пране и е
най-ефикасната програма по отношение на
комбинирано потребление на енергия и
вода за памучно пране.
Памук и предпране
Тази програма е създадена за
отстраняване на по-упорити петна от
белите памучни дрехи. Предпрането
гарантира отстраняването на упорити
замърсявания.  В отделение "1" добавете
количество препарат, равно на 20% от
това, използвано за основното пране.
Смесени
Прането и изплакването оптимизират
скоростта и ритъма на барабана и нивата
на вода. Деликатното въртене намалява
образуването на гънки по тъканите.

Baby Care
Тази програма позволява идеално
изпиране на всички бебешки дрехи със
дезинфекциращ ефект, при зададена
минимална температура от 60°C.
За оптимални резултати при
дезинфекциране, ви препоръчваме да
използвате препарат за пране на прах.

Ежедневна 59 мин.
Тази специално разработена програма,
поддържа високото качество на изпиране,
докато в същото време намалява
изключително много времето. Проектирана
е за малки зареждания (вижте таблицата с
програмите).

Бърза (14/30/44 Min.)
Програмата е подходяща за малки и леко
замърсени зареждания. Когато използвате
тази програма е препоръчително да
намалите количеството препарат, което
обикновено използвате. След като изберете
"Бърза" програма, можете да изберете една
от трите налични програми.

Изплакване
Тази програма изпълнява 3 изплаквания с
междинно центрофугиране (което може да се
намали или изключи от съответния бутон).
Използва се за изплакване на всеки вид
тъкан, например след пране на ръка.

Източване + Центрофугиране
Програмата изпълнява източването и
максимално центрофугиране.
Центрофугирането може да се премахне
или намали с бутона СКОРОСТ НА
ЦЕНТРОФУГА.

Деликатни
Тази програма намалява периодите на
въртене на барабана по време програмата
и е особено подходяща за пране на
деликатни тъкани.  Цикълът на пране и
изплакване се изпълняват при високо
налягане на водата, за да се осигури
отлично изпълнение.

За ръчно пране и коприна
Тази програма позволява деликатно
изпиране на изделия, която са обозначени
с етикети "Само за ръчно пране" и такива,
направени от коприна, обозначени с етикет
"Да се пере като коприна".

Вълна
Тази програма изпълнява цикъл на пране,
предназначен за вълнените тъкани, които
могат да се перат в перална машина, или
артикулите за ръчно пране.
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СУШЕНЕ

ВНИМАНИЕ:
Дозаторите за концентрирани течни
или прахообразни перилни препарати
трябва да се извадят от барабана
преди стартирането на програмите за
сушене.

Барабанът сменя посоката си по време на
цикъла на сушене, за да предпази прането
от заплитане и така да удължи цикъла на
сушене. Използва се студен въздух през
последните 10-20 минути от цикъла на
сушене, с цел намаляване образуването на
гънки.

Сушене на вълна
Програмата с ниска температура, идеална
за сушене на вълнени изделия с
максимална грижа и мекота, намалява
търкането на тъканите и предотвратява
евентуалното избледняване.  Препоръчва
се да обърнете наопаки всички дрехи
преди сушене. Продължителността зависи
от количеството дрехи и избраната скорост
на центрофугиране.  Цикълът е подходящ
за малки зареждания до 1 кг. (3 пуловера).

Програмата на тази машина за
сушене на вълна е одобрена от The
Woolmark Company за сушене на
вълнени дрехи, обозначени за пране
в машина, при условие че
продуктите се перат и сушат
съгласно инструкциите на етикета и
тези на производителя на тази
машина.

В Обединеното кралство, Ирландия,
Хонконг и Индия търговската марка
Woolmark е сертификационна
търговска марка. M0000

Смесено (Ниска температура)
Програмата с ниска температура е
подходяща за синтетични и смесени тъкани
(винаги спазвайте етикетите за грижа на
прането).

Памук (Висока температура)
Програмата с висока температура е
подходяща за памучни и ленени тъкани
(винаги спазвайте етикетите за грижа на
прането).



2
5

7. ЦИКЪЛ ЗА СУШЕНЕ

 Препоръките при сушене са общи, но
практическия опит от употребата на
продукта ще ви помогне да постигнете
най-добри резултати при сушене.

 Препоръчваме да зададете по-ниска
температура на сушене от посочената,
когато използвате уреда за пръв път, с
цел установяване на желаната степен на
сушене.

 Препоръчваме да не сушите тъкани,
които се протриват, като килимчета или
изделия с дълъг косъм, за да
предотвратите запушването на
въздухопровода.

 Препоръчваме да сортирате прането по
следния начин:

- по символи за грижа при сушене,
които се намират върху етикетите на
дрехите

Подходящи за сушилня.

Сушене в машина при висока
температура.
Сушене в машина само при ниска
температура.
Да НЕ СЕ СУШИ в машина.

Ако дрехата няма етикет за грижа,
приемете, че не е подходяща за
сушене.

- по размер и дебелина
Когато зареждането е по-голямо от
капацитета на сушилнята, разделете
дрехите според дебелината им
(например хавлии от тънко бельо).
- по тип тъкан
Памук/лен: кърпи, памучен трикотаж,
спално бельо и покривки от памук или
лен.
Синтетични:  Блузи, тениски, гащеризони
и т.н. от полиестер или полиамид, както
и смеси от памук и синтетични.

 Сушете само
центрофугирано пране.

Правилния начин да сушите

Отворете вратата.

 Заредете прането, като не превишавате
максималното допустимо зареждане,
посочено в таблицата с програми. За
обемни (напр. чаршафи) или
абсорбиращи изделия (напр. хавлии или
дънки) в препоръчително да намалите
зареждането.

 Затворете вратата.
 Изберете най-подходящата програма за

сушене за вашето пране.
 Сушилнята може да изпълнява следните

видове сушене:

- Програма с ниска температура, която
се препоръчва за вълнени изделия

( символ върху селектора за
програми).

- Програма с висока температура, която
се препоръчва за смесени тъкани
(синтетични/памук)

( символ върху селектора за
програми).

- Програма с ниска температура, която
се препоръчва за памук, хавлии, ленени
и конопени тъкани и т.н.
( символ върху селектора за
програми).

 Изберете степента на сушене, която
желаете:

ДОПЪЛНИТЕЛНО СУШЕНЕ
(подходящо за хавлии, халати и
обемисти изделия).
ГОТОВИ ЗА ГЛАДЕНЕ
(оставя прането готово за гладене).
ГОТОВИ ЗА ПРИБИРАНЕ
(за изделия, които ще се приберат
без гладене).
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При избиране на програмата за
сушене на вълна, не можете да
зададете степен на сушене, различна
от тази по подразбиране.

 Машината ще изчисли необходимото
време за сушене и оставащото ниво на
влага в прането, според вида зареждане
и зададеното сушене.

 Уверете се, че кранът е отворен и че
отходния маркуч е поставен правилно.

ВНИМАНИЕ:
Не сушете изделия със специална
подплата (напр. юргани, якета с дебела
подплата и т.н.) и такива от много
деликатни тъкани. Ако дрехите са
мокри/сухи, заредете по-малко изделия,
за да предотвратите образуването на
гънки.

 Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА (върху
дисплея ще се покаже оставащото
време за сушене).

 За да изключите машината, завъртете
селектора на програмата на позиция
ИЗКЛ.

Отворете вратата и извадете прането.

Затворете крана.

ОТМЯНА НА ПРОГРАМАТА

 За да отмените програмата на сушене,
натиснете и задръжте бутона за ИЗБОР
НА СУШЕНЕ за 3 секунди.

ВНИМАНИЕ:
След отмяна на програма на сушене,
ще започне фазата на охлаждане и
трябва да изчакате около 10-20
минути преди да отворите вратата.

За правилна работа на уреда е
препоръчително да не прекъсвате
фазата на сушене, освен ако не е
абсолютно належащо.

Уредът изчислява времето до края
на избраната програма, според
стандартно зареждане.
По време на цикъла, уредът
коригира времето според размера и
състава на зареждането.

По време на фазата на сушене,
барабанът ще  ускори към по-висока
скорост, за да разпредели
равномерно прането и да оптимизира
изпълнението при сушене.

 Когато програмата завърши, върху
дисплея ще се изпише "Край".  След
5 минути, уредът ще премине в режим на
готовност (при някои модели, на дисплея
ще се появят две линии).
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8. ЦИКЪЛ ЗА АВТОМАТИЧНО
ПРАНЕ/СУШЕНЕ

Не можете да надвишавате
максималния товар при сушене,
посочен в таблицата на програмите,
защото в противен случай прането
може да не бъде добре изсушено.

- Пране
 Отворете чекмеджето и поставете

правилното количество препарат.

 Вижте списъка с програми за пране,
относно различните тъкани (напр. силно
замърсено памучно пране) и изберете
желаната програма с натискане на
съответния бутон.

Регулирайте температурата на пране, ако
е необходимо.

Натиснете бутоните за опции (ако е
необходимо).

 Уверете се, че кранът е отворен и че
отходния маркуч е поставен правилно.

- Сушене

 Изберете степента на сушене, която
желаете:

 В края на фазата на пране, върху
дисплея ще се изпише оставащото
време за сушене.

 Когато програмата завърши, върху
дисплея ще се изпише "Край". След 5
минути, уредът ще премине в режим на
готовност (при някои модели, на дисплея
ще се появят две линии).

 За да изключите машината, завъртете
селектора на програмата на позиция
ИЗКЛ.

Отворете вратата и извадете прането.

Затворете крана.

ОТМЯНА НА ПРОГРАМАТА

 За да отмените програмата на сушене,
натиснете и задръжте бутона за ИЗБОР
НА СУШЕНЕ за 3 секунди.

ВНИМАНИЕ:
След отмяна на програма на сушене,
ще започне фазата на охлаждане и
трябва да изчакате около 10-20
минути преди да отворите вратата.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СУШЕНЕ
(подходящо за хавлии, халати и
обемисти изделия).

ГОТОВИ ЗА ГЛАДЕНЕ
(оставя прането готово за гладене).

За правилна работа на уреда е
препоръчително да не прекъсвате
фазата на сушене, освен ако не е
абсолютно належащо.

ГОТОВИ ЗА ПРИБИРАНЕ
(за изделия, които ще се приберат
без гладене).

При избиране на програмата за вълна
е налична само степента за сушене по
подразбиране.

Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА:
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9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ И ГАРАНЦИЯ
Ако считате, че пералната машина не работи както трябва, направете справка с краткото
ръководство по-долу за някои практични съвети за решаване на най-разпространените
проблеми.

ЗА МОДЕЛИ SMART TOUCH
Приложението Candy  simply-Fi има функция Smart Check-up, която ви позволява да
проверявате функционалностите и състоянието на уреда по всяко време.  За да
използвате приложението Candy simply-Fi, вие се нуждаете от смартфон Android с
технология NFC. Можете да откриете повече информация в приложението.
Ако на екрана на машината се появи съобщение за грешка (чрез код или премигващи
светлинни индикатори), трябва да включите приложението на вашия смартфон
Android с включена технология NFC. Поставете телефона срещу логото Smart Touch
върху контролното табло. Сега трябва да можете да прочетете директорията за
неизправност и да разрешите проблема.

КОД ЗА ГРЕШКА

 Модели с екран: кодът за грешка представлява номер, предшестван от буквата "Е"
(например: E2 = Грешка 2).

Модели без екран: кодът за грешка представлява последователно премигване на всеки
светлинен индикатор. Кодът за грешка представлява броя премигвания, последвани от
5-секундна пауза (например: две премигвания – 5-секундна пауза – две премигвания –
повторение = Грешка 2).

Грешка Възможни причини и практични решения
E2 (с екран)
2 премигвания на
светлинните индикатори
(без екран)

Машината не зарежда вода.

Уверете се, че кранът за водата е отворен.
Уверете се, че маркучът за подаване на вода не е прегънат, притиснат
или заклещен.
Уверете се, че тръбата за източване е с правилната височина (вижте
раздела за монтаж).
Затворете крана за вода, отвийте маркуча от гърба на
машината и се уверете, че филтъра "против пясък" е чист и не е блокиран.

E3 (с екран)
3 премигвания на
светлинните индикатори
(без екран)

Пералната машина не източва вода.

Уверете се, че филтърът не е запушен.
Уверете се, че тръбата за източване не е прегъната, притисната или
заклещена.
Уверете се, че домашната система за източване не е блокирана и
позволява на водата да премине свободно. Опитайте се да източите
водата в мивката.

E4 (с екран)
4 премигвания на
светлинните индикатори
(без екран)

Образува се твърде много пяна и/или вода.

Уверете се, че използвате правилното количество препарат и той е
подходящ за перална машина.

E7 (с екран)
премигвания на
светлинните индикатори
(без екран)

Проблем с вратичката.

Уверете се, че вратичката е затворена правилно.
Уверете се, че дрехите в барабана не пречат на пълното затваряне
на вратичката.
Ако вратичката е заключена, изключете машината и извадете
захранващия кабел от контакта. Изчакайте 2-3 минути и отворете
отново вратичката.

Всеки друг код Изключете машината и извадете захранващия кабел от контакта. Изчакайте минута.
Включете машината и рестартирайте програмата. Ако грешката възникне отново,
свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.
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Проблем Възможни причини и практични решения

Пералната машина
не се включва / не
стартира.

Уверете се, че уредът е включен в ел. захранване в работещ контакт.
Уверете се, че захранването работи.
Уверете се, че стенният контакт работи, като го проверите с друг
уред, например лампа.
Възможно е вратичката да не е затворена правилно: отворете и
затворете отново.

Проверете дали желаната програма е избрана правилно и дали
бутонът за старт е натиснат.
Уверете се, че машината не е паузирана или в режим на отложен старт.

Водата изтича по
пода около
пералната машина

Това може да се дължи на теч в уплътнението между крана и тръбата
за подаване; в този случай го заменете и затегнете тръбата и крана.

Уверете се, че предният филтър не е запушен.
Пералната машина
не центрофугира

Машината е оборудвана със сензорна система, която защитава
зареждането и уреда от повреди, ако зареждането не е балансирано
преди центрофугиране. Това може да доведе до:

• Машината опитва да балансира зареждането, като увеличава времето
за центрофугиране.
• Намаляване на скоростта на центрофугиране, за да се намалят
вибрациите и шума.
• Центрофугирането спира, за да защити машината и зареждането.
В този случай извадете зареждането, разплетете заплетените дрехи,
заредете отново машината и рестартирайте центрофугирането.

Това може да се дължи на факта, че водата не
се е източила: изчакайте няколко минути. Ако проблемът продължи,
вижте секция "Грешка 3".
Някои модели включват функция "без центрофуга": уверете се, че не е
включена.
Проверете, кои опции са избрани и ефекта им върху центрофугирането.

Прекомерното количество препарат може да попречи на
центрофугирането. Уверете се, че използвате правилното количество
препарат.

Възможно е пералната машина да не е изцяло нивелирана: при
необходимост регулирайте крачетата както е посочено в съответния
раздел.
Уверете се, че транспортиращите винтове, гумените тапи и
пластмасовите разделителни тръби са свалени.

ДРУГИ АНОМАЛИИ

Силни вибрации /
шумове по време на
центрофугиране

Уверете се, че в барабана няма чужди предмети (монети, панти,
копчета и т.н.).

Стандартната гаранция на производителя покрива механични или електрически
неизправности в продукта, причинени от пропуски от производителя.  Ако
повредите са причинени от външни фактори, неправилна употреба или са
резултат от неспазване на инструкциите, може да ви бъде наложена глоба.
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Използването на екологични препарати без
фосфати може да предизвика следните
ефекти:

- по-мътна източена вода: Този ефект е
свързан със суспендираните зеолити,
които не се отразяват отрицателно на
ефективността на изплакването.

- бял прах (зеолити) по дрехите в края
на прането: това е нормално, прахът не
попива в тъканта и не променя цвета ѝ.
За да отстраните зеолитите, изберете
програма за изплакване.  В бъдеще
използвайте по-малко количество препарат.

- пяна във водата при последното
изплакване: не винаги показва, че
изплакването не е добро. В бъдеще
използвайте по-малко количество
препарат.

- обилна пяна: Това често се дължи на
анионните повърхностно активни
вещества в препаратите, които се
отстраняват трудно от прането.
В този случай, не изплаквайте повторно
за да отстраните този ефект: няма да
има резултат. Препоръчваме да
проведете поддръжка чрез измиване със
специален препарат.

Ако проблемът продължи да се проявява
или ако подозирате, че има неизправност,
свържете се незабавно с Центъра за
обслужване на клиенти на Candy.

Винаги се препоръчително да използвате
оригинални резервни части, които са
налични в оторизираните центрове за
обслужване на клиенти.

Гаранция
Продуктът има гаранция съгласно общите
условия, посочени в приложения към
продукта сертификат. Гаранционният
сертификат трябва да е попълнен
надлежно и да се запази, за да бъде
представен в Упълномощен сервизен
център на Candy при необходимост.
Трябва да предоставите доказателство за
покупка, в случай на поправка, която се
покрива от гаранцията.

Производителят отказва всякаква
отговорност за грешки при печат в
приложената към този продукт
брошура. В допълнение той също
така си запазва правото да прави
всякакви промени, които счита за
полезни, по продуктите, без да
променя основните им
характеристики.
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