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Работно напрежение/честота:
(V/Hz) (220-240) V~/50Hz; 
Общ ток (A): 10
налягане на водата (Mpa)
Максимум: 1 Mpa / Минимум: 0.1 Mpa
Обща мощност (W): 2100
Максимален капацитет на зареждане 
(Измиване) (kg) 5

Не монтирайте машината върху килим 
или подобни настилки, тъй като те не 
позволяват вентилиране на основата й.

Този уред не е предназначен за употреба 
от лица (вкл. деца) с намалени физически, 
сензорни или умствени способности, или 
с липса на нужния опит и познания, освен 
ако не са специално наблюдавани или 
инструктирани как да го използват. Децата 
трябва да се наблюдават, за да се уверите, 
че не играят с уреда.

- Обадете се в най-близкия упълномощен 
сервиз за смана, ако захранващият кабел 
не работи правилно.

ГЛАВА -1:  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА)
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- Използвайте само новият маркуч за 
постъпване на вода, който се доставя с 
машината, при осъществяване на входните 
връзки за вода. Никога не използвайте 
стари, използвани или повредени маркучи 
за постъпване на вода.

- Уредът може да се използва от деца над 
8 години и лица с намалени физически, 
сензорни или умствени възможности или 
при липса на опит и познания, ако бъдат 
наблюдавани или инструктирани относно 
употребата на уреда по безопасен начин 
и разберат присъщите на използването 
опасности. Децата не трябва да играят 
с уреда. Почиставнето и поддръжката 
не трябва да се извършват от деца без 
наблюдение.

Забележка: За софтуено копие от 
настоящото ръководство пишете на 
следния адрес “washingmachine@
standardtest.info”.В имейла си дайте 
информация за името на модела и 
серийния номер (20 цифри), който можете 
да видите на вратата на уреда.

ГЛАВА -1:  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА)
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ГЛАВА -1:  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
(ПРАВИЛНА УПОТРЕБА)

• Прочетете ръководството за потребителя.

• Машината е създадена за използване у дома. 
Използването за търговски цели води до отмя-
на на гаранцията. 

• Пазете домашните любимци далеч от машината.

• Проверете опаковката на машината преди монтажа, 
както и външните повърхности след разопаковане. Не 
работете с повредени машини или с машини с нарушена 
опаковка.

• Машината трябва да се монтира само от упълномощен 
сервиз. Вмешателствата в машината от лица, които не 
са служители на упълномощен сервиз, води до отмяна 
на гаранцията.

• Уредът не е предназначен за използване от лица 
(включително деца) с намалени физически, сензорни 
или умствени възможности, или лица с липса на опит 
и познания, освен ако не бъдат наблюдавани или инс-
труктирани относно употребата на уреда от отговорно за 
тяхната безопасност лице. Децата трябва да се наблю-
дават и да не им се позволява да си играят с уреда. 



BG -7-

ГЛАВА -1:  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
(ПРАВИЛНА УПОТРЕБА)

• Използвайте машината само за пране, което е 
подходящо за машинно пране.

• Преди да започнете работа с машината отстра-
нете 4 транспортни винта и гумените разделите-
ли от задната й страна. Ако винтовете не бъдат 
отстранени, причиняват силен шум и вибрации, 
и неправилно функциониране на продукта (кое-
то не се покрива от гаранцията).

•Машината не е защитена с гаранция за 
неизправности, причинени от всякакъв вид външни 
фактори (пестициди, пожар и др.). 

• Не изхвърляйте настоящото ръководство за 
потребителя; запазете го за бъдещи справки. Вие 
или някой друг може да се нуждаете от него в бъде-
ще.

Забележка: Спецификациите на машината могат да 
се различават в зависимост от закупения продукт.
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• Необходимата температура на околната среда за 
идеална работа на машината е 15-25°.

• Замръзналите маркучи могат да се скъсат и да 
експлодират. В регионите, в които температура-
та пада под нулата, околната температура може 
да застраши безопасната работа на електронната 
платка. 

• Уверете се, че дрехите, които поставяте в маши-
ната, не съдържат чужди тела (пирони, игли, моне-
ти, запалки, кламери и др.) в джобовете. Подобни 
предмети могат да повредят машината.

•Преди да започнете да използвате машината може 
да се обадите в най-близкия упълномощен сервиз и 
да изискате безплатна помощ за монтаж и обучение 
във връзка с използването и работата на машината.

• Препоръчва се изперете за първи път 
при програма за памук 90˚ и без пране като 
поставите ½ доза препарат във 2 отделение на 
чекмеджето за препарати.

ГЛАВА -1:  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
(ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)
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• Тъй като препаратът и омекотителят, които са изложени 
на влиянието на въздуха за по-продължителен период, 
могат да формират твърди остатъци, поставяйте препарата 
или омекотителя в чекмеджето за препарат в началото на 
всяко пране.

• Препоръчва се да изключвате машината и да спирате 
крана за вода, ако не предвиждате да я използвате за по-п-
родължителен период от време. Освен това, ако оставите 
вратата на машината отворена, ще предотвратите образу-
ването на лоши миризми, дължащи се на влага.

•Възможно е в машината да остане малко вода след края 
на изпитанията и тестовете, които се провеждат според 
процедурите за качествен контрол. Това не води до повре-
ди на машината.

• Помнете, че опаковъчните материали на машината е 
възможно да бъдат опасни за децата. 

• Запазете опаковъчните материали на място, където деца-
та не могат да ги достигнат или ги изхвърлете. 

• Използвайте програми за предпране само с много мръсно 
пране.

ГЛАВА -1:  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
(ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)
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• Никога не отваряйте чекмеджето за 
препарат по време на работа на уре-
да.

• В случай на неизправност първо 
изключете уреда и след това спрете 
водата. Не правете опити за ремонт. 
Винаги се обръщайте към упълномо-
щен сервиз за съвет.

• Количеството пране, което поста-
вяте в машината не трябва да 
надхвърля посочения максимум.
 
• Никога не отваряйте насилствено 
вратата на работещата машина.

• Прането на замърсени с брашно 
дрехи води до повреди в машината. 
Не перете замърсени с брашно дрехи 
в машината.

ГЛАВА -1:  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
(ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)
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ГЛАВА -1:  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
(ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)

• Спазвайте инструкциите за използване 
на препарати/кондиционери на тъкани на 
техния производител.

• Установете машината на място, където 
вратата й може да се отваря изцяло. (Не 
монтирайте машината на места, на които 
вратата й не може да се отвори напълно.) 

• Поставяйте машината на места, къ-
дето може да се проветрява добре при 
постоянни условия на въздушна циркула-
ция.
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ГЛАВА -1:  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА)

Необходимо е да прочетете следните 
предупреждения. Можете да защитите 
себе си и любимите си хора от фа-
тални наранявания и рискове.

ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ!

Не докосвайте изпускателния маркуч и 
водата по време на изпускането й, тъй 
като уредът може да достигне много ви-
соки температури по време на работа.
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ГЛАВА -1:  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА)

РИСК ОТ СМЪРТ ПОРАДИ ТОКОВ УДАР!

• Не изполвайте разклонители или удължи-
тели.

• Не включвайте машината в повредени 
контакти.

•При изключване никога не дърпайте кабе-
ла - винаги хващайте щепсела.

• Не включвайте и не изключвайте уреда 
от контакта с влажни ръце, за да избегнете 
токов удар. 

• Никога не докосвайте машината с влажни 
ръце или крака.

• Обадете се в най-близкия упълномощен 
сервиз за смана, ако захранващия кабел 
не функционира правилно.  
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Риск от наводнение!

• Проверете дали водата изтича бързо или не 
преди да поставите маркуча за източване в 
мивката. 

• Вземете необходимите мерки, за да предотла-
тите изплъзване на маркуча.

• Силата на откат на маркуч, който не е поставен 
правилно, може да го измести. Отстранете сто-
пера от мивката, за да не блокира отвора й.

ГЛАВА -1:  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА)
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Опасност от пожар!

• Не съхранявайте възпламеними течности в 
близост до машината.

• Съдържащите сяра отстранители на бои мо-
гат да причинят корозия. Поради тази причина 
никога не използвайте материали за отстраня-
ване на боя върху машината.

• Никога не използвайте продукти, които съ-
държат разтворители (например газ за миене) 
в машината.

• Отстранете всички предмети от джобовете 
на дерхите (игли, кламери, запалки и др.) при 
поставяне на дрехите в машината.

Възможен е риск от експлозия или пожар.

 

ГЛАВА -1:  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА)
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Опасност от падане и нараняване!

• Не се качвайте върху машината! Горният й плот 
може да се счупи и да се нараните.

• Подредете маркуча, кабела и опаковката на ма-
шината по време на монтажа. В противен случай 
може да се спънете и да паднете.

• Не обръщайте машината обратно или настра-
ни. 

• Не повдигайте машината като я държите за 
нейните части (чекмедже за препарат, врата). Те 
могат да се счупят и да доведат до нараняване.

• Съществува риск от препъване и нараняване, 
ако материали, като маркуч и кабел не са пра-
вилно съхранени след монтажа на машината.  
     

Машината трябва да се носи от 2 
души или повече.

ГЛАВА -1:  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА)
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Безопасност за децата!

• Не оставяйте децата без наблюдение в 
близост до машината. Децата могат да се 
затворят в машината и да възникне риск от 
задушаване.

• Стъклото и повърхността на врата-
та могат да се нагреят значително по 
време на работа на машината. Поради тази 
причина докосването на машината може да 
изгори нежнат детска кожа.

• Пазете опаковъчните материали далеч от 
деца.

• Възможно е отравяне при консумира-
не на препарати за пране или поддръжка. 
Възможни са още дразнения в очите или ко-
жата при контакт с препарата. Съхранявай-
те почистващите материали далеч от обсега 
на децата.

ГЛАВА -1:  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА)



BG -18-

Отстраняване на опаковъчните материали 

Опаковъчните материали защитават машината от повреди, 
които могат да възникнат по време на транспортиране. Опа-
ковъчните материали са щадящи околната среда и могат да 
се рециклират.
Рециклирането на материалите осигурява спестявания от 
суровини и намалява създаването на отпадъци.

Изхвърляне на старите машини

Старите електрически и електронни устройства могат да 
съдържат части за повторно използване.
Никога не изхвърляйте старите уреди, които не 
използвате, заедно с домакинските отпадъци.

Уверете се, че частите на старите електрически 
или електронни устройства ще бъдат използвани 
отново, като предадете уредите в специални пунктове, орга-
низирани от местните власти.

Уверете се, че старите уреди се съхраняват на подхо-
дящо масто за безопасността на децата, докато бъдат 
изведени от дома.
 

ГЛАВА -1:  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
ОПАКОВКА И ОКОЛНА СРЕДА
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ГЛАВА -1:  ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕСТЯВАНЕ

Следва важна информаиця, която ще ви 
помогне да използвате машината по-е-
фективно:

• Количеството на поставеното в перална-
та машина пране не трабва да надхвърля 
максималното обозначено количество.
По този начин машината ще работи в режим 
на спестяване.

• Не използвайте функцията за предпра-
не за малко и нормално замърсени дрехи. 
Това ще спести електричество и вода.
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ГЛАВА -2:  ПРЕГЛЕД НА УРЕДА
ОБЩ ИЗГЛЕД

Електронен дисплей

Манипулатор за 
програми

Горна тава

Чекмедже за препарат

Контейнер

Капак на филтъра на 
помпата
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ГЛАВА -2:   ПРЕГЛЕД НА УРЕДА
ОБЩ ИЗГЛЕД

Транспортен обезопасител 
Винт

Винт за транспортна безо-
пасност

Винт за транспортна безо-
пасност

Винт за транспортна безо-
пасност

Клапан на входа за вода

Изпускателен маркуч

Захранващ кабел
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ГЛАВА -2:  ПРЕГЛЕД НА УРЕДА
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Работно напрежение / 
честота (V/Hz)

Общ ток (A)

Налягане на водата (Mpa)

Обща мощност (W)

Максимален капацитет за 
сухо пране (kg)

Обороти при центрофугиране 
(об. / мин.)

Брой програми

Размери                         
(Височина x ширина x 
дълбочина) (mm)

Максимум: 1 Mpa
Минимум: 0.1 Mpa

2100

845 x 597 x 497

15

5

10

(220-240) V~/50Hz

500-800-1000
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Преди да започнете работа с 
машината е необходимо да 
отстраните 4 транспортни винта 
и гумените радзелители от 
задната й страна. Ако винтове-
те не бъдат отстранени, причи-
няват силен шум и вибрации, и 
неправилно функциониране на 
продукта (което не се покрива 
от гаранцията).

Поради тази причина транс-
портните винтове трябва да 
се разхлабят чрез завъртане 
в обратна на часовниковата 
стрелка посока при използване 
на подходящ гаечен ключ.

ГЛАВА -3:  МОНТИРАНЕ НА МАШИНАТА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТРАНПОРТНИТЕ ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ 
ВИНТОВЕ

X

X

4

4
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Транспортните винтове се 
отстраняват чрез издърпване.

Поставете доставените в чанта-
та с аксеоари пластмасови 
капачки за транспортни винто-
ве на местата на отстранените 
транспортни винтове.

Транспортните обезопасителни 
винтове трябва да се съхраня-
ват и да се използват в случай 
на транспортиране.

БЕЛЕЖКА: Преди 
първото използване 
на машината се увере-
те, че транспортните 
винтове са отстране-
ни.
Повредите в машини 
с неотстранени транс-
портни винтове са 
извън обхвата на га-
ранцията.

ГЛАВА -3:  МОНТИРАНЕ НА МАШИНАТА
(ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ ВИНТО-
ВЕ)

X4
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• Не поставяйте машината върху килим или други меки 
подови настилки, които предотвратяват вентилиране на 
основата й.

• За да осигурите тиха работа без вибрации на машината, 
е необходимо да я поставите върху неплъзгащ се твърд 
под.

• Можете да нивелирате машината с помщта на опорите.

• Разхлабете пластмасовата регулационна гайка.

ГЛАВА -3:  МОНТИРАНЕ НА МАШИНАТА
(Настройка на регулируемите опори)



BG -26-

-• Можете да регулирате опорите нагоре и надолу, като 
ги завъртите. 

• След като нивелирате уреда, притиснете отново наго-
ре пластмасовата гайка за регулиране.

ГЛАВА -3:  МОНТИРАНЕ НА МАШИНАТА
(РЕГУЛИРАНЕ НА ОПОРИТЕ НА МАШИНАТА)

X4
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• Никога не поставяйте картон, дървена подложка или 
други подобни материали под машината, ако искате да 
я нивелирате правилно на земя. 

•  При почистване на пода, върху който сте поставили 
машината, внимавайте да не нарушите нивелирането 
на опорите.

ГЛАВА -3:  МОНТИРАНЕ НА МАШИНАТА
(РЕГУЛИРАНЕ НА ОПОРИТЕ НА МАШИНАТА)
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• Пералната машина работи с 220-240V и 50Hz.

• Кабелът на захранването на пералната ма-
шина е оборудван със специален заземителен 
щепсел. Щепселът винаги трябва да се поставя в зазе-
мен контакт 10 ампера.

• Стойността на тока на предпазителя трябва да бъде 10 
ампера. 
Стойността на тока на свързаната към щепсела 
захранваща линия също трябва да бъде 10 ампера. 

• Ако не разполаате с такъв контакт и съответен предпа-
зител, повикайте квалифициран техник.

• Не поемаме отговорност за щети, които възникват по-
ради работа без заземяване.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Работата с машината при 
ниско напрежение води до намаляване 
на експлоатационния й живот и ограни-
чаване на ефективността.

ГЛАВА -3:  МОНТИРАНЕ НА МАШИНАТА
(EЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ)
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• Машината може да има един вход (за студена вода) 
или два входни маркуча (топла/студена вода) в зависи-
мост от спецификациите.
Маркучът с бяла капачка трябва да се свърже към входа 
за студена вода, а маркучът с червена капачка - към 
входа за топла вода (приложимо е за машини с два вхо-
да за вода).

• За да елиминирате течовете в точките на контакт, се 
осигуряват 1 или 2 гайки в опаковката на маркуча (при-
ложимо за машини с два входа за вода).
Монтирайте гайките към края на входните маркучи за 
вода откъм страната на крана.

• Монтирайте новия входен маркуч за вода към кран с 
резба ¾ ˝.

• Свържете края на бялото коляно на входния маркуч 
за вода към белия филтриран входен клапан за вода 
от задната страна на машината. Червеното коляно се 
свързва към червения филтриран вход (приложимо е 
само за машини с два входа за вода).
Затегнете пластмасовите части на съедиението на ръка.
Ако не можете да определите условията, оставете 
връзките да бъдат направени от квалифициран водопро-
водчик.

• Воден поток с налягане 0,1-1 Mpa позволява на ма-
шината да работи по-ефективно.) (Налягане от 0,1 Mpa 
означава, че през крана протичат повече от 8 литра вода 
в минута.)

• Уверете се, че в контактните точки няма течове след 
пълно затваряне на крана, когато направите връзките.

ГЛАВА -3:  МОНТИРАНЕ НА МАШИНАТА
(СВЪРЗВАНЕ НА ВХОДНИЯ МАРКУЧ ЗА ВОДА)

3/4”

10
 m

m
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• Уверете се, че новият входен маркуч за вода не е огъ-
нат, счупен или с неподходящ размер.

• Ако машината има два входа за вода, температурата 
на входа за гореща вода не трябва да надхвърля 70°C.

Забележка: Използвайте само доставе-
ните с машината нови входни маркучи 
за вода при свързване към водопрово-
да.
Никога не използвайте стари, използ-
вани или повредени входни маркучи за 
вода. 

ГЛАВА -3:  МОНТИРАНЕ НА МАШИНАТА
(СВЪРЗВАНЕ НА ВХОДНИЯ МАРКУЧ ЗА ВОДА)
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• Краят на маркуча за източване на водата може 
да се монтира към специален апарат, директно 
свързан към отвора на канализацията или изходно-
то съединение на коляното на мивката.

•Никога не правете опити да удължавате маркуча 
за източване на вода чрез наставяне.

• Не поставяйте маркуча за източване на машината 
в съдове, кофи или мивки.

• Уверете се, че маркучът за източване на водата 
не е огънат, усукан, скъсан или удължен. Обърнете 
внимание:

• Маркучът за източване на вода трябва да се 
монтирана на височина от максимум 100 cm от 
земята.

ГЛАВА -3:  МОНТИРАНЕ НА МАШИНАТА
(СВЪРЗВАНЕ КЪМ КАНАЛИЗАЦИЯТА)

~ 95 cm ~ 140 cm

~ 145 cm ~ 95 cm

0 
– 

m
ax

. 1
00

 c
m

˜ ˜95 cm 150 cm
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ГЛАВА-4:   ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чекмедже за препарат

Манипулатор за 
програми

Светлинни индика-
тори за функции
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ГЛАВА -4:  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
(ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПРЕПАРАТ)

Можете да използвате пласти-
ната за определяне на нивото на 
течността, когато искате да перете 
с течен препарат. Можете да използ-
вате течни препарати при всички 
програми, без предпране. Поставете 
апарата за течен препарат във второ-
то отделение (предлага се в машина-
та) на чекмеджето за препарат (*) и 
задайте количеството на препарата. 
(Използвайте препоръчваното от 
производителя на препарата коли-
чество). 
Не надхвърляйте МАКСИМАЛНОТО 
ниво. Използвайте апарата само за 
течни препарати. Не използвайте при 
прахове за пране. Извадете апарата.)

Отделение за препарат 
за основно пране

Апарат за течен препарат (*)

Шпакла за прах за 
пране (*)

Възможни позиции на ни-
вото за прах за пране

Отделение за оме-
котител

Отделение за препарат 
при предпране
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ОТДЕЛЕНИЯ

Отделение за препарат за  
пране:  

В това отделение могат да се 
използват само материали като 
препарат за пране (течен или прахообразен), препарат 
срещу образуване на котлен камък и други подобни.
При първото инсталиране на машината можете да наме-
рите апарата за течни перилни препарати в чекмеджето. (*)

Отделение за омекотител, кола, препарати:

Можете да използвате омекотител за пране 
(препоръчват се посочените от производителя 
на препарата количества). Понякога омекоти-
телите за тъкани, които използвате по време 
на прането, могат да останат в отделението. 
Причина за това е, че омекотителите имат 
голям вискозитет. За да се предотвратят 
подобни ситуации, се препоръчва използване 
на по-вискозни препарати или омекотителят 
първо трябва да се разреди и след това да се използва.

Отделение за предпране:

Това отделение трябва да се използва 
само при избор на функция за предпра-
не.
Предпрането се препоръчва при силно 
замърсено пране.

(*) Спецификациите на машината могат 
да се различават в зависимост от закупения продукт.

ГЛАВА -4:  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
(ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПРЕПАРАТ)
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ГЛАВА -4:  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
(МАНИПУЛАТОР ЗА ПРОГРАМИРАНЕ)

• С манипулатора за програмиране можете да изберете 
програма за изпиране на прането.

• Изборът на програма се осъществява чрез завъртане 
на манупулатора в двете посоки.

• Уверете се, че манипулаторът за програмиране е точно 
на програмата, която искате да изберете. 
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ГЛАВА -4:  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
(ЕЛЕКТРОНЕН ДИСПЛЕЙ)

Панел на дисплея

Светлинни индикато-
ри за допълнителни 
функции

Бутон за стартиране/
пауза

Бутон за допълнителни 
функци 1

Пране

Изплакване

Центрофу-
гиране

Край

Допълнителна функция за таймер за забавяне
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ГЛАВА -4:  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
(ЕЛЕКТРОНЕН ДИСПЛЕЙ)

Светлинните индикатори на машината показват след 
колко време ще се стартира, избраните допълнителни 
фунции и етапът, на който се намира програмата.(

 предпране /етап на същинското пране,  етап на 
изплакване, етап на центрофугиране).

Нещо повече. Електронният дисплей предупреждава с 
помощта на комбинацията от светлинни индикатори кога 
в машината има неизправност, както и за завършването 
на програмата за пране като показва израза „Finished“ 
(Край) веднага след избраната програма за пране за-
върши.
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• Върху дрехите има етикети, които посочват начина на пра-
не. Перете и сушете дрехите в зависимост от указанията на 
етикета

• Разделяйте прането според типа (памук, синтетика, дели-
катни тъкани, вълна и др.), температурата на пране (студена 
вода, 30°, 40°, 60°, 90°) и степента на замърсяване (леко 
замърсени, замърсени, силно замърсени дрехи).

• Никога не перете заедно бели и цветни дрехи.

• Перете цветните дрехи отделно при първото пране, тъй като 
могат да пускат.

• Уверете се, че в прането няма метални предмети. Проверя-
вайте дожбовете и извадете опасните предмети.

ВНИМАНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Неизправностите, които възникват 
вследствие на проникване на чужди тела 
в машината не се покриват от гаранцията. 

• Отворете циповете и разкопчайте дрехите.

• Отстранете металните или пластмасови куки на завесите и 
ги поставете в машината без тах или ги поставете в платнена 
чанта.

• Обърнете дрехи като гащи, трикотаж, тениски и потници.

• Перете чорапи, кърпи и малки дрехи в мрежа за пране.

 

ГЛАВА -5:  ПОДГОТОВКА ЗА 
ПРАНЕ(РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРАНЕТО)

DGV
DSH

SFH
S

DGV
DSH

SFH
S

DGV
DSH

SFH
S

DGV
DSH

SFH
S

DGV
DSH

SFH
S

DGV
DSH

SFH
S

DGV
DSH

SFH
S

DGV
DSH

SFH
S

DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHSDGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS
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ГЛАВА -5:  ПОДГОТОВКА ЗА 
ПРАНЕ(РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРАНЕТО)

 

 

 

 

 

 

Възможно 
избелване

Не 
избелване

Нормално 
пране

Без гладе-
не

Температурата на 
гладене е макси-

мум 200°C

Температурата на 
гладене е макси-

мум 150°C

Химическо 
чистене

Без химическо 
чистене 

Оставете на 
равна повърхност

Не се разрешава 
изсушаване чрез 

изстискване
Подсушете чрез 

простиране
Проснете 
влажни

Химическо чистене 
с газово масло, 

чисто разрешава се 
спирт и R113

Перхлоретилен 
R11, R13, 
Петрол

Перхлоретилен 
R11, R113, газово 

масло

F P A
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• Отвоерте вратата на машината.

• Ръазгънете прането в машината.

БЕЛЕЖКА: Забележка: Максималният 
капацитет на машината може да бъде 
различен в зависимост от типа на пра-
нето, степента на замърсяване и избра-
ната програма. Не надхвърляйте макси-
малния капацитет за сухо пране, който 
можете да видите в таблицата с програми.   

Можете да вземете за пример следната таблица с тегла.

• Поставяйте всяка дреха поотделно.

• Уверете се, че прането не залепва между капака и 
уплътнението под него, когато затворите вратата на маши-
ната.

• Притиснете вратата на машината. Ще чуете щракване от 
заключването й.

• Затворете вратата на машината правилно. В противен случай тя 
няма да стартира.

ГЛАВА -5:  ПОДГОТОВКА ЗА 
ПРАНЕ  ПОСТАВЯНЕ НА ДРЕХИТЕ В МАШИНАТА

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

ТИП НА ПРАНЕТО ТЕГЛО (gr)
200
500

1200
700
200
100
250

Хавлии
Ленени тъкани
Хавлии за баня
Покривки за легла
Калъфки за възглавници
Бельо 
Покривки за маса

заключване
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Количеството на препарата, който трябва да добавите в машината, зависи от 
следните критерии:

• Използването на препарат се основава на степента на замърсяване на пра-
нето. Не включвайте предпарне, освен при силно замърсено пране. Поста-
вяйте малко количество препарат във второто отделение на чекмеджето за 
препарат.

• При силно замърсено пране избирайте програма с предпране и поставяйте 
1/4 от препарата в първото отделение на чекмеджето за препарат и ¾ във 
второто.

• Използвайте препарати за автоматични перални машини. Количеството на 
използвания препарат е отпечатано върху опаковката на препарата.

•  Колкото по-твърда е водата, толкова повече препарат трябва да използвате.

•  Количеството на използвания препарат се увеличава с увеличаването на 
количеството на прането. 

•  Поставете омекотител в отделението за омекотител на чекмеджето за пре-
парати. Не надхвърляйте МАКСИМАЛНОТО ниво. В противен случай омекоти-
телят ще изтече с водата за изплакване.

• Препоръчва се да разреждате омекотителите с голяма плътност до степен, 
позволяваща да бъдат поставени в чекмеджето. Това е необходимо, тъй като 
омекотителите с голяма плътност задръстват водния поток и не позволяват 
протичане на ометокителя.

• Можете да използвате течни препарати при всички програми, без предпране. 
За тази цел поставете пластината за ниво на течния препара от плика с аксе-
соари или доставения апарат за течни препарати (*)
във второто отделение на чекмеджето за препарат и задайте количеството на 
течния препарат според нивата на пластината. Помнете, че трябва да извади-
те пластината за течен препарат.

(*)Спецификациите на машината могат да се различават в зависимост от заку-
пения продукт.

ГЛАВА -5:  ПОДГОТОВКА ЗА 
ПРАНЕ (ДОБАВЯНЕ НА ПРЕПАРАТ В МАШИНАТА)
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ГЛАВА -5:  ПОДГОТОВКА ЗА 
ПРАНЕ (РАБОТА С МАШИНАТА)

• Включете машината.

• Отворете крана за вода.

• Отворете вратата на машината.

• Ръазгънете прането в машината.

• Притискайте вратата на машината докато 
чуете звук от заключване.

 

Избор на програма

Изберете подходяща програма за прането от таблицата 
с програми.
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ГЛАВА -5:  ПОДГОТОВКА ЗА 
ПРАНЕ (РАБОТА С МАШИНАТА)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

Преди да стартирате програмата 
можете да изберете допълнителна 
функция. 

• Натиснете бутона на допълнителна-
та функция, която искате да изберете.

• Ако на дисплея свети непрекъснато символът на допълнителната 
функция означава, че избраната функция ще се активира.

• Ако на дисплея примигва символа на допълнителната функция, 
тя няма да се активира.
       

Причини за неактивиране:

• Допълнителната функция не е приложима в 
програмата, която искате да използвате.

• Машината вече е преминала през етапа, по 
време на който може да се активира допълни-
телната функция.
  
• Функцията не е съвместима с вече избрана 
допълнителна функция.
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ГЛАВА -5:  ПОДГОТОВКА ЗА 
ПРАНЕ (РАБОТА С МАШИНАТА)

СИСТЕМА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПОЛОВИН НА-
ТОВРВАНЕ

Машината предлага система за разпознаване на поло-
вин натоварване.

В случай, че поставите приблизително половината или 
по-малко количество от максималния капацитет на ма-
шината, тя работа така, че да спестява време за пране, 
вода и енергия. При активиране на функцията за поло-
вин натоварване машината може да завърши програма-
та за по-кратко време.
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1- Таймер за отложен старт

Чрез използването на тази фунтция може-
те да стартирате машината със закъсне-
ние от “3h, 6h, 9h, 12h”.

За да използвате допълнителната 
функция за отложен старт:

- Натиснете еднократно бутона за отложен 
старт.

- Показва се светлинен индикатор  “3 h”. 

- Натискайте бутона за отложен старт до 
поява на времето, при което искате да 
стартира програмата за пране.

- За да активирате отложения старт, кой-
то сте избрали за програмата, можете да 
натиснете произволен бутон на допълни-
телна функция, освен бутона “Старт/го-
товност” .

ГЛАВА-5:  ПОДГОТОВКА ЗА 
ПРАНЕ  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

3h
6h
9h
12h

Отложен 
старт
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ГЛАВА -5:  ПОДГОТОВКА ЗА 
ПРАНЕ    ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

Ако пропуснете отложения старт, който 
желаете, можете да се върнете на желаното 
време като продължите да натискате бутона 
за отложен старт.

Ако искате да прекъснете отложения старт, 
е необходимо да натиснете още веднъж 
бутона. Символът спира да примигва на 
електронния дисплей.

За да изпълните функцията за отложен 
старт, машината трябва да бъде стартирана 
чрез натискане на бутона за стартиране/
пауза. 

3h
6h
9h
12h
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ГЛАВА -5:  ПОДГОТОВКА ЗА 
ПРАНЕ  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

2- Без центрофуга(*)

Ако не искате да включвате центрофу-
гиране 
на прането, можете да използавте тази 
допълнителна 
функция.

Чрез натискане на бутона за работа без 
центрофуа  , при включен светлинен 
индикатор на символа.

(*) В зависимост от модела

Бутон 
No Spin
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ГЛАВА-5:  ПОДГОТОВКА ЗА 
ПРАНЕ  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

3-  Анти-алергично пране(*)

В програмите, при които се активира 
тази допълнителна функция, машината 
извършва допълнително изплакване на 
прането преди последното изплакване.

Можете да активирате програмата като на-
тиснете бутона на допълнителната функция 
за противоалергично пране, когато светлиният 
индикатор на символа  светне.

Анти-а-
лергично 

пране

(*) В зависимост от модела
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ГЛАВА-5:  ПОДГОТОВКА ЗА 
ПРАНЕ  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

4- Лесно гладене(*)

Можете да активирате функция за по-
малко намачкване на прането, тъй като 
последното се извършва чрез прилагане 
на допълнителна фунтция.

Можете да активирате програмата чрез 
натискане на бутона на допълнителната 
функция за лесно гладене при включва-
не на светлинния индикатор на символа 

 .

Лесно гладене

(*) В зависимост от модела
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5- Предпране(*)

Можете да подложите силно замърсено-
то пране на предпране преди основното 
пране като използвате тази допълни-
телна функция. При използване на тази 
фунция трябва да поставяте препарат в 
първото отделение на чекмеджето за 
перилни препарати.

Можете да активирате програмата 
като натиснете бутона на функция-
та за предпарне при задействане на 
светлинния индикатор на символа .
 

Предпране

ГЛАВА-5:  ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ПРАНЕ   
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

(*) В зависимост от модела
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ГЛАВА-5:  ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ПРАНЕ   
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

6- Допълнително изплакване (*)

Можете да включите функция за до-
пълнително изплакване н апрането като 
използвате тази допълнителна функция.

Можете да активирате програмата чрез 
натискане на бутона на функцията за до-
пълнително изплакване при включване на 
светлинния индикатор на символа .

Допълнително 
изплакване

(*) В зависимост от модела
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ГЛАВА-5:  ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ПРАНЕ   
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

7- Изпиране със студена вода(*)

Можете да използвате тази допълнителна 
функция, когато искате да изперете със 
студена (течаща) вода.

Можете да активирате програмата чрез 
натискане на бутона на допълнителната 
функция за изпиране със студена вода при 
включване на светлинния индикатор на 
символа .

Студена вода

(*) В зависимост от модела
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ГЛАВА-5:  ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ПРАНЕ   
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

Бързо 
пране

8- Бързо пране(*)

Чрез използване на тази допълнителна 
функция можете да перете по-кратко и да 
изразходвате по-малко енергия и вода. ( 
Препоръчва се да поставяте пране, което 
е по-малко от половината капацитет на избраната 
програма за пране.)

Можете да активирате програмата чрез натискане на 
бутона на допълнителната функция за бързо пране при 
включване на светлинния индикатор на символа .

БЕЛЕЖКА: В случай, че поставите пране, 
равняващо се половината или по-малко от по-
ловината капацитет на избраната програмата, 
машината ще разпознае това, благодарение 
на системата за автоматично разпознаване 
на половин натоварване, и избраната програ-
ма ще изпере прането за по-малко време и при 
по-малка консумация на енергия и вода. Кога-
то машината разпознае половин натоварване, 
светлинният индикато на символа  се включва 
автоматично.

(*) В зависимост от модела
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9-Бутон за стартиране/пауза

С натискането на бутона за стартиране/
пауза может да стартирате избраната 
програма или да спрете работеща програ-
ма. Ако превключите машината в режим 
на готовност, светлинният индикатор на 
бутона за стартиране/готовност ще примигва 
на електронния дисплей.

ГЛАВА -5:  ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ПРАНЕ   
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

Washing
Rinsing

Spinning
End

Start-Pause
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ГЛАВА -5:  ПОДГОТОВКА ЗА 
ПРАНЕ (БЛОКИРОВКА ЗА ДЕЦА)

За да избегнете влияние върху протичането на програмата от 
натискане на бутони или изключване на програмата при пра-
не, можете да се възползвате от функцията за блокиране за 
деца.

Блокирането за деца се активира при едновременно натиска-
не на бутони 1 и 2 на допълнителните функции за повече от 
3 секунди. При активиране можете да видите светлинните 
индикатори на допълнителните функции на дисплея.

При натискане на бутон при активна блокировка за деца 
започва примигване на светлинните индикатори на допълни-
телните функции.

Ако по време на активна блокировка за деца работи програ-
ма, манипулаторът за програмиране се превключва на пози-
ция CANCEL и се избира друга програма. Избраната преди 
това програма продължава от мястото на прекъсване.

За да деактиврате блокировката, е достатъчно да натисне-
те същите бутони за повече от 3 секунди. При деактивиране 
на блокировката за деца на дисплея примигват светлинните 
индикатори на допълнителните функции.
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ГЛАВА -5:  ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ПРАНЕ  
(ОТКАЗ НА ПРОГРАМА)

Ако искате да прекратите работеща програма:

1- Превключете манипулатора за програми на позиция 
“CANCEL”.

2- Машината спира прането и програмата се прекратява.

3- За да източите водата в машината, превключете мани-
пулатора за програми на произволна програма.

4- Машината ще извърши необходимите действия по 
източването и ще прекрати програмата.

5- Можете да стартирате друга програма. 
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Машината спира автоматично веднага след завършване 
на избраната програма.

- На дисплея започва примигване на светлинен индикатор 
за край.

- Можете да отворите вратата на машината и да извадите прането.

- Оставете вратата на машината отворена, за да могат вътрешните 
части да изсъхнат след като отстраните прането.

- Превключете манипулатора за програми на позиця CANCEL.

- Изключете машината.

- Спрете водата.

ГЛАВА-5: ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ПРАНЕ   
ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОГРАМА
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ГЛАВА -6:  ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

COTTON 90°

Температура на изпиране (°C)

Температура на изпиране (°C)

Максимално количество сухо пране 
(kg)

Максимално количество сухо пране 
(kg)

5,0

5,0

2 

1&2 

Тип на прането / Описания

Тип на прането / Описания

Продължителност на програмата 
(мин.)

Продължителност на програмата 
(мин.)

Отделение за препарат

Отделение за препарат

Силно замърсено памучно и ленено пране. (Бельо, 
ленени тъкани, покривки за маса, хавлии (максимум 
2,5 kg), чаршафи и др.

Замърсено памучно или ленено пране. (Бельо, 
ленени тъкани, покривки за маса, хавлии 
(максимум 2,5 kg), чаршафи и др.

195

160

90°

60°

Pre-Wash Cotton

БЕЛЕЖКА: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗЛИЧВА 
В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОЛИЧЕСТВОТО НА ПРАНЕТО, ТИПА НА ВОДАТА, ОКОЛНАТА 
ТЕМПЕРАТУРА И ИЗБРАНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.
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ГЛАВА -6:  ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

БЕЛЕЖКА: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗЛИЧВА 
В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОЛИЧЕСТВОТО НА ПРАНЕТО, ТИПА НА ВОДАТА, ОКОЛНАТА 
ТЕМПЕРАТУРА И ИЗБРАНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.

COTTON ECO

5,0

5,0

2 

2 

Замърсено памучно или ленено пране.
(Бельо, ленени тъкани, покривки за маса, 
хавлии (максимум 2,5 kg), чаршафи и др.

Замърсено памучно или ленено пране.
(Бельо, ленени тъкани, покривки за маса, 
хавлии (максимум 2,5 kg), чаршафи и др.

190

185

60°

40°

COTTON 40 C°

60 C°
Температура на изпиране 
(°C)
Максимално количество сухо 
пране (kg)

Тип на прането / Описания

Продължителност на програ-
мата (мин.)

Отделение за препарат

Температура на изпиране (°C)

Максимално количество 
сухо пране (kg)

Тип на прането / Описания

Продължителност на програ-
мата (мин.)

Отделение за препарат
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ГЛАВА -6:  ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

БЕЛЕЖКА: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗЛИЧВА 
В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОЛИЧЕСТВОТО НА ПРАНЕТО, ТИПА НА ВОДАТА, ОКОЛНАТА 
ТЕМПЕРАТУРА И ИЗБРАНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.

ECO 20°

Температура на изпиране (°C)

Температура на изпиране (°C)

Максимално количество сухо пране 
(kg)

Максимално количество сухо пране 
(kg)

2,5

3,0

2 

2 

Тип на прането / Описания

Тип на прането / Описания

Продължителност на програмата 
(мин.)

Продължителност на програмата 
(мин.)

Отделение за препарат

Отделение за препарат

По-малко замърсени памучни и ленени 
тъкани. (Бельо, чаршафи, покривки за маса, 
хавлии (макс. 2 kg), одеала и др.

Силно замърсени или смесени синтетични 
тъкани. (Найлонови чорапи, ризи, блузи, 
синтетика, включително панталони, и др.)

94

90

20°

40°

EASY CARE
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ГЛАВА -6:  ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

БЕЛЕЖКА: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗЛИЧВА 
В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОЛИЧЕСТВОТО НА ПРАНЕТО, ТИПА НА ВОДАТА, ОКОЛНАТА 
ТЕМПЕРАТУРА И ИЗБРАНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.

WOOL

Температура на изпиране (°C)

Максимално количество сухо пране 
(kg)

Максимално количество сухо пране 
(kg)

2,0

5,0

2 

-

Тип на прането / Описания

Продължителност на програмата 
(мин.)

Продължителност на програмата 
(мин.)

Отделение за препарат

Отделение за препарат

Вълнени тъкани с етикет за машинно 
пране.

Ако искате допълнително изплакване на 
прането при завършването му, можете да 
използвате тази програма за всякакъв тип 
тъкани.

45

36

30°

-

ИЗПЛАКВАНЕ

Тип на прането / Описания

Температура на изпиране (°C)
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БЕЛЕЖКА: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗЛИЧВА 
В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОЛИЧЕСТВОТО НА ПРАНЕТО, ТИПА НА ВОДАТА, ОКОЛНАТА 
ТЕМПЕРАТУРА И ИЗБРАНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.

ГЛАВА -6:  ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

ЦЕНТРОФУГИРАНЕ

Температура на изпиране (°C)

Температура на изпиране (°C)

Максимално количество сухо пране 
(kg)

Максимално количество сухо пране 
(kg)

5,0

2,0

-

2 

Тип на прането / Описания

Продължителност на програмата 
(мин.)

Продължителност на програмата 
(мин.)

Отделение за препарат

Отделение за препарат

Ако желаете допълнително центрофугиране 
на прането при завършване на програмата, 
можете да използавте тази програма с 
различен тип пране.

Деликатно пране или пране, при което се 
препоръчва ръчно изпиране.

17

91

-

30°

ДЕЛИКАТНИ ТЪКАНИ/РЪЧНО ПРАНЕ

Тип на прането / Описания
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БЕЛЕЖКА: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗЛИЧВА 
В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОЛИЧЕСТВОТО НА ПРАНЕТО, ТИПА НА ВОДАТА, ОКОЛНАТА 
ТЕМПЕРАТУРА И ИЗБРАНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.

ГЛАВА -6:  ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

SPORTS WEAR

Температура на изпиране (°C)

Температура на изпиране (°C)

Максимално количество сухо пране 
(kg)

Максимално количество сухо пране 
(kg)

3,0 

3,0

2 

2

Тип на прането / Описания

Тип на прането / Описания

Продължителност на програмата 
(мин.)

Продължителност на програмата 
(мин.)

Отделение за препарат

Отделение за препарат

Спортно облекло

Замърсени памучни, синтетични, цветни и 
ленени материи, които се перат зедно.

83

83

30°

30°

MIXED
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ГЛАВА -6:  ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

BLOUSES / SHIRTS

Температура на изпиране (°C)

Максимално количество сухо пране 
(kg)

Максимално количество сухо пране 
(kg)

3,0

2,0

2

2 

Тип на прането / Описания

Тип на прането / Описания

Продължителност на програмата 
(мин.)

Продължителност на програмата 
(мин.)

Отделение за препарат

Отделение за препарат

Замърсени памучни, синтетични и 
смесени ризи и блузи, които се перат 
заедно.

Позволява да перете замърсени памучни, цветни или 
ленени материи при  60°C в рамките на 60 минути.

106

60

60°

60°

DAILY 60 min.

БЕЛЕЖКА: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗЛИЧВА 
В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОЛИЧЕСТВОТО НА ПРАНЕТО, ТИПА НА ВОДАТА, ОКОЛНАТА 
ТЕМПЕРАТУРА И ИЗБРАНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.

Ако машината има допълнителна фунтция за бързо изпиране, можете да поставите 2 kg 
или по-малко пране в машината. Изпирането се извършва за 30 минути.

Температура на изпиране (°C)
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ГЛАВА -6:  ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

БЕЛЕЖКА: Тъй като периода за пране е кратък, е необходи-
мо по-мако количество препарат в сравнение с останалите 
програми. Времето за работа на програмата се увеличава, 
ако машината разпознае нестабилно натоварване. Можете 
да отворите вратата на машината 2 минути след завърш-
ване на прането. (Времето от 2 минути, след което можете 
да отворите вратата на машината, не е включено във вре-
метраенето на програмата.)

RAPID 15 min.

Температура на изпиране (°C)

Максимално количество сухо 
пране (kg) 2,0

2 

Тип на прането / Описания

Продължителност на 
програмата (мин.)

Отделение за препарат

Можете да перете леко замърсени, 
памучни, цветни и ленени материи в 
рамките на 15 минути.

15

30°

БЕЛЕЖКА: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗЛИЧВА 
В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОЛИЧЕСТВОТО НА ПРАНЕТО, ТИПА НА ВОДАТА, ОКОЛНАТА 
ТЕМПЕРАТУРА И ИЗБРАНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.
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ГЛАВА -7:  ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ НА МАШИНАТА  
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)

Изключете машината преди поддръжка 
и почистване.

Спрете крана за вода преди поддръжка 
и почистване.

ВНИМАНИЕ: Частите на машината могат да 
се повредят, ако използвате почистващи 
препарати с разтворители.

Не използвайте почистващи препарати с 
разтворители
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ГЛАВА -7:  ПОДДРЪЖКА И ПОЧИТВАНЕ НА МАШИНАТА   
(ФИЛТРИ НА ВХОДОВЕТЕ ЗА ВОДА)

Филтрите служат да предотвратят проникване на чужди вещества 
от водата в машината и се предлагат от двете страни - при крана и в 
края на водния клапан в маркуча за вода на машината.
Ако машината не може да налее достатъчно 
количество вода, въпреки че кранът е отворен, 
означава, че филтрите са замърсени.
(Препоръчва се да почиствате фиртъра на помпата 
веднъж на 2 масеца)

• Разединете маркучите за подаване на вода.

• Извадете филтрите от клапана на входа за вода като 
използвате пинсети и след това ги почистете с четка и 
вода.

• Разглобете филтрите от страната на крана на входа 
за подаване на вода ръчно и ги почистете. 

• След като почистите филтрите можете да ги 
поставите обратно на място.

ВНИМАНИЕ: 
Филтрите на клапаните на входа за подаване 
на вода могат да се задръстят поради 
замърсявания на крана или липса на 
необходимата поддръжка на клапаните. Това 
може да доведе до повреда, предизвикваща 
течове в машината.

Произтичащите от това повреди не се 
покриват от гаранцията.
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ГЛАВА -7:  ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ НА МАШИНАТА  
(ФИЛТЪР НА ПОМПАТА)

 

Филтърната система за предотвратяване на  проникването в помпата 
на нишки от прането и други малки материяли  по време на източване 
на водата при края на прането удължават експлоатационния живот на 
помпата. Препоръчва се да почиствате филтъра на помпата веднъж на 
2 месеца. За да почистите филтъра на помпата:

• За да отворите капака на помпата, можете да 
използвате шпаклата за прах за пране (*) или пласти-
ната за ниво на течния препарат, които се доставят с 
машината.

• Поставет крайната точка на пластмасовата част в 
процепа на капака на помпата и притиснете назад. 
Това води до отваряне на капака.

•Преди да отворите капака на филтъра поставете съд 
пред него, за да предотвратите изтичане на пода на 
останалата в машината вода.

• Разхлабете капака на филтъра в обратна на ча-
совниковата стрелка посока и след това излейте 
водата. 

Забележка: Възможно е да се наложи да изпразните съда за събиране 
на вода няколко пъти, в зависимост от количеството на водата в маши-
ната.

(*) Спецификациите на машината могат да се различават в зависимост 
от закупения продукт.
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ГЛАВА -7:  ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ НА МАШИНАТА  
(ФИЛТЪР НА ПОМПАТА)

• Почистете чуждите тела от филтъра с четка.

• След като почистите филтъра, поставете 
капака му и затегнете като го завъртите по 
посока на часовниковата стрелка.

• При затваряне на капака на помпата се 
уверете ,че частите от вътрешната страна на 
капка съвпадт с отворите в предния панел. 

• Върнете на място капака на помпата в обра-
тен ред на разглобяването

ПРУДУПРЕЖДЕНИЕ!
Тъй като водата в помпата може да 
бъде гореща, е необходимо да изчакате, 
докато се охлади.
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ГЛАВА -7:  ПОДДРЪЖКА И ПОЧИТВАНЕ НА МАШИНАТА   
(ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПРЕПАРАТ)

Препаратите могат да се натрупат в отделението за препарат и корпу-
са в течение на времето.
За да почистите остатъците, разглобявайте и почиствайте отделението 
за препарати през определени периоди. Препоръчваме да почиствате 
филтъра на помпата на всеки 2 месеца.
За да извадите чекмеджето за препрати:

• Издърпайте докрай чекмеджето за препарати.

• Продължавайте да дърпате и натиснете показаната по-долу зона в 
чекмеджето за препарата. След което извадете чекмеджето.

• Измийте го с помощта на четка.

• Съберете остатъците в корпуса на чекмеджето и ги изхвърлете.

• Сглобете чекмеджето за препарат след подсушаване, като използва-
те кърпа за подсушаването му.

• Не мийте чекмеджето в съдомиална машина.

Апарат за течни препарати (*)

Извадете апарата за ниво на течните перилни препарати за почиства-
не както е показано на илюстрацията и почистете добре остатъците 
от препарати. Поставете апарата обратно на място. Уверете се, че сте 
отстранили всички остатъци.
(*) Спецификациите на машината могат да се различават в зависимост 
от закупения продукт.
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ГЛАВА -8:  СТОПЕР ЗА ИЗПЛАКВАНЕ /КОРПУС / БАРА-
БАН

Стопер за изплакване
Разглобете чекмеджето за перапати. Разглобете стопера за изплаква-
не и почистее остатъците от омекотител. Поставете стопера на място 
след като го почистите. Проверете дали е поставен правилно.

Корпус

Почистете външния корпус на машината с топла вода 
и незапалим почистващ препарат, който не води до 
надраскване на корпуса на машината. След изплаква-
не с вода подсушете като използвате мека и суха 
кърпа.

Барабан

Не оставяйте в машината метални предмети, като 
игли, кламери, монети и др. Те водят до формиране 
на ръжда по барабана. За да почистите петната от 
ръжда, използвайте нехлорен почистващ препарат и 
следвайте инструкциите на производителя му. Никога 
не използвайте тел или други подобни твърди предме-
ти за почистване на петна от ръжда.



BG -72-

Всички ремонти трябва да се извършват от упълномо-
щен сервиз. Ако машината изисква ремонт или не мо-
жете да остраните неизправност с помощта на следната 
информация:

• Изключете машината.
• Спрете водата.

(*) Вижте главата относно поддръжката и почистването 
на машината.

ГЛАВА -9:  ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

НЕИЗПРАВНОСТ

Машината не стартира.

Машината не налива 
вода.

Тя не е включена. Включете машината.

Сменете предпазителите.

Проверете дали има ток.

Натиснете бутона за 
стартиране/пауза.

Превключете бутона за 
програми на желаната 
позиция.

Затворете вратата на 
машината.

Пуснете водата.

Проверете маркуча за по-
даване на вода и отстра-
нете усукването.
Почистете филтрите на 
маркуча за вода. (*)

Почистете филтрите на 
входните клапани. (*)

Затворете вратата на 
машината.

Неизправни предпазители.

Спиране на електричеството.

Не е натиснат бутона за 
стартиране/пауза.

Позиция „Стоп“ на 
скалата за програ-
миране.

Вратата на машината не е 
напълно затворена.

Водата е спряна от крана.

Възможно усукване 
на маркуча за вода.

Задръстване на 
маркуча за вода.

Задръстен филтър на 
входния клапан.

Вратата на машината 
не е напълно затво-
рена.

ВЪЗМОЖНА 
ПРИЧИНА

ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
НЕИЗПРАВНОСТИ
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ГЛАВА -9:  ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

(*) Вижте главата относно поддръжката и почистването на 
машината.
(**) Вижте главата за монтаж на машината.

Машината не източва 
водата.

Машината вибрира.

Запушен или усукан 
маркуч за източване.

Проверете маркуча за 
източване и го почистете или 
отстранете усукването.

Задръстен филтър на 
помпата.

Прането е неравно-
мерно разпределено в 
машината.

Разпределете равно-
мерно прането в 
машината.

Краката на машината не 
са нивелирани. 

Нивелирайте краката 
на машината. (**)

Не са разглобени 
стойките за транс-
портиране.

Разглобете обезопаси-
телните стойки на маши-
ната. (**)

По-малко количество пране 
в уреда.

Това не води до бло-
киране на работата на 
машината.

Машината е претоварена 
с пране или прането е 
разпределено неравно-
мерно.

Не поставяйте повече 
пране от препоръчва-
ното количество и го 
разпределяйте равно-
мерно в машината.

Машината е поста-
вена върху твърда 
повърхност.

Не поставяйте ма-
шината върху твърди 
повърхности.

Почистете филтъ-
ра на помпата. (*)

НЕИЗПРАВНОСТ ВЪЗМОЖНА 
ПРИЧИНА

ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
НЕИЗПРАВНОСТИ
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ГЛАВА -9:  ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

В чекмеджето за препарат 
се формира твърде много 
пяна.

Използвано е твърде 
голямо количество 
препарат.

Натиснете бутона за старти-
ране/пауза. За да предотвра-
тите формирането на пяна, 
смесете лъжица омекотител с 
полови литър вода и изсипе-
те сместта в чекмеджето за 
препарат. След 5-10 минути 
натиснете отново бутона 
за стартиране/пауза. При 
следващото пране регули-
райте съответно дозата на 
препарата.

Използвайте препарати, 
произведени за автома-
тични перални машини.Използване на погрешен 

препарат.

Степента на замърсяване 
на прането не отговаря на 
избраната програма.

Изберете програма, която е 
подходяща за степента на 
замърсяване на прането. 
(Вижте таблицата с програ-
ми)

Регулирайте количеството 
на препарата въз основа на 
количеството и степента на 
замърсяване на прането.

Използвано е недоста-
тъчно количество 
препарат.

В машината има по-
вече пране от макси-
малния й капацитет.

Зареждайте машината с 
количество пране, което не 
надхвърля максималния й 
капацитет.

Незадоволителен резултат 
при пране.

НЕИЗПРАВНОСТ ВЪЗМОЖНА 
ПРИЧИНА

ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
НЕИЗПРАВНОСТИ
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(**) Вижте главата за монтаж на машината.

Незадоволителен 
резултат при пране.

Водата се източва 
непосредствено след 
постъпване в машината.

По време на прането в 
барабана няма вода.

По дрехите остават 
остатъци от препарат за 
пране.

По прането остават 
сиви петна.

Твърда вода.
( Замърсена, варовита 
вода и др.)

Неравномерно разпре-
деление на прането в 
машината.

Краят на маркуча за 
източване на вода е 
твърде ниско за пози-
цията на машината.

Няма неизправност. В 
барабана няма вода.

Неразтворимите 
частици на някои 
препарата могат да 
полепнат по прането 
и да оставят бели 
петна.

Причината за подобни 
петна може да бъде 
масло, сметана или 
грес.

Регулирайте количеството 
на препарата въз основа 
на инструкциите на него-
вия производител.

Разпределете прането 
равномерно и пра-
вилно в машината.

Поставете маркуча за 
източване на вода на 
подходяща височина  (**) 

Изплакнете допълни-
телно, като установите 
машината на програмата 
“Rinsing”, или почистете 
петната като използвате 
четка след изсъхване на 
дрехите.

Използвайте максималното 
количество препарат според 
инструкциите на произво-
дителя му при следващото 
пране.

ГЛАВА -9:  ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

НЕИЗПРАВНОСТ ВЪЗМОЖНА 
ПРИЧИНА

ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
НЕИЗПРАВНОСТИ
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ГЛАВА -9:  ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Центрофугирането не се 
извършва или стартира 
късно.

Няма неизправност. Акти-
виране на системата за 
управление на небаланси-
рано натоварване.

Системата за управление на 
натоварването се опитва да 
разпредели прането равно-
мерно. 
Центрофугирането за-
почва след като прането се 
разпредели. При следващото 
пране разпределете дрехите 
равномерно в машината.

НЕИЗПРАВНОСТ ВЪЗМОЖНА 
ПРИЧИНА

ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
НЕИЗПРАВНОСТИ
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ГЛАВА -10: АВТОМАТИЧНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА 
НЕИЗПРАВНОСТИ И 
КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ

Машината е оборудвана със системи, които могат да 
вземат необходимите предпазни мерки и да ви пре-
дупредят в случай на неизправност с помощта на непре-
късната самодиагностика по време на пране.

(*) Вижте главата относно поддръжката и почистването 
на машината.

Отворена врата на 
машината.

Налягането на водата в 
машината е ниско. 

Неизправна помпа 
или запушен филтър 
на помпата, или 
неизправност в електри-
ческото свързване на 
помпата.

В машината има твърде 
много вода.

Почистете филтъра на помпата. Ако 
проблемът не бъде отстранен, се обърнете 
към упълномощен сервиз. (*)

Пуснете водата. Възможно е прекъсване на 
водоподаването. Ако проблемът не бъде 
отстранен, машината ще спре автома-
тично. Изключете машината от контакта, 
спрете водата и се обърнете към упълно-
мощен сервиз.

Затворете вратата на машината. Ако 
машината продължава да показва 
неизправност, я изключете и извадете 
щепсела от контакта. Свържете се с 
упълномощен сервиз.

КОД ЗА ВЪЗМОЖНА 
НЕИЗПРАВНОСТ

КАКВО ТРЯБВА 
ДА НАПРАВИТЕ

E01

E03

E02

E04

Пране

Пране

Пране

Пране

Изплакване

Край

Край

Изплакване

Изплакване

Изплакване

Машината ще източи водата сама. 
След източването изключете машината 
иизвадете щепсела. Спрете водата и се 
обърнете към упълномощен сервиз.
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ГЛАВА -11: ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Алкохолни напитки: Зоната на петното трабва 
първо да се изпере със студена вода и след това 
да се потопи в смес от глицерин и вода и да се 
изплакне с вода и оцет.

Боя за обувки: Петното трябва да се изтърка 
внимателно без да се повреди материята и след 
това да се изтъка с препарат и да се изплакне. 
Ако не се отстрани, трябва да се изтърка със смес 
от 1 част спирт (96˚) и две части вода, след което 
да се изпере с топла вода.

Чай и кафе: Разгънете частта с петна от прането 
през отвора на съд и изсипете толкова топла вода, 
колкото може да издържи материята.
Ако материята позволява, изперете с белина.

Шоколад и какао: След като потопите прането в 
студена вода и го изтъркате със сапун или препа-
рат, го изперете при подходяща за типа на мате-
рията температура. В случай, че петното все още 
е видимо, избършете с кислородна вода (3%).
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ГЛАВА -11: ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Доматено пюре: След като изтъркте изсъхналото 
петно без да повредите прането, го потопете във 
вода за 30 минути и след това изтъркайте и изпе-
рете с препарат.

Варени яйца: Отстранете засъхналото вещество 
от прането и след това избършете с гъба или мека 
кърпа потопена в студена вода. Изтъркайте с пре-
парат и изперете с разредена белина.

Петна от грес и масло: Първо отстранете остатъ-
ците. Изтъркайте петното с препарат и изперете с 
топла, сапунена вода.

Горчица: Приложете глицерин към областта на 
петното. Изтъркайте с препарат и изперете. Ако 
петното не се отстрани, избършете със спирт. (За 
синтетичните и цветни тъкани се използва смес от 
1 част спирт и 2 части вода)
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ГЛАВА -11: ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Плодове: Прокарайте зоната с петнотопрез отво-
ра на съд и изсипете студена вода. Не изсипвайте 
топла вода върху петното. Избършете със студена 
вода и нанесете глицерин. Оставете да кисне 1-2 
часа и след това поръсете с няколко капки оцет и 
изплакнете.

Петна от трева: Изтрийте частта на петното с 
препарат. Използвайте белина при прането, ако 
тъканта позволява. Избършете вълнените дрехи 
със спирт. (За синтетичните и цветни тъкани се 
използва смес от 1 част спирт и 2 части вода)

Блажна боя: Петното трябва да се отстрани като 
се приложи разтворител преди да изсъхне. След 
това трябва да се изтърка с препарат и да се 
изпере.

Петна от изгаряне: Ако прането позволява 
използване на белина, можете да я добавите 
към водата за изплакване. При пране на вълнени 
тъкани върху петното се поставя кърпа, натопена 
в кислородна вода и след това се изглажда, като 
върху първата кърпа се постави суха. След пра-
вилно изплакване можете да изперет дрехата.
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ГЛАВА -11: ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Петна от кръв: Накиснете прането в студена вода 
за 30 минути. Ако петното не се отстрани, потопе-
те в смес от вода и амоняк (3 лъжици амоняк в 4 
литра вода) за 30 минути.

Сметана, сладолед и мляко: Накиснете прането 
в студена вода и изтрийте петната с препарат. Ако 
петното не се отстрани, използвайте белина до 
подходящата за дрехата степен. (Не използвайте 
белина за цветни дрехи.)

Пръст: Петната от пръст трябва да се почистват 
възможно най-бързо. Петната трябва да се изпи-
рат със смес от вода и препарат. Ако не могат да 
бъдат остранени, изтъркайте с кислородна вода 
(3%).

Мастило: Подложете областта с петното на те-
чаща вода и изчакайте докато изтече мастилото 
от петното. След това изтъркайте с вода, лимон и 
препарат и изперете след 5 минути.
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ОПИСАНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ЕТИКЕТ И СПЕСТЯВАНЕ 
НА ЕНЕРГИЯ 

Марка

Енергиен клас

Енергоконсумация

Ниво на шума по време на 
пране

Ниво на шума по време 
на центрофугиране

Клас на ефективност при центрофуги-
ране

Капацитет за сухо пране

Годишна енергоконсу-
мация

Модел
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ОПИСАНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ ЕТИКЕТ И СПЕСТЯВАНЕ 
НА ЕНЕРГИЯ 

Консумацията на вода и енергия могат да бъдат 
различни в зависимост от водното налягане, твърдостта 
на водата, нейната температура, околната температура, 
количеството на прането, избора на допълнителни фунт-
кции и флуктоациите в напрежението. Консумацията на 
вода и енергия се намалават, ако използвате машината 
според предложения от избраната програма капацитет, 
перете по-малко замърсените дрехи или ежедневното 
пране при къси програми, почиствате уреда периодично, 
използвате машината в подходящо за енергоспестяване 
време.
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ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТАРИТЕ МАШИНИ

Този символъ върху продукта или опаковката по-
казва, че продуктът не трябва да се третира като до-
макински отпадък. Вместо това трябва да се предава 
в специални пунктове за рециклиране на електри-
ческо и електронно оборудване.
Ще дадете своя принос за избягване на възможните 
отрицателни влияния върху природата и човешкото 
здраве, кото биха могли да възникнат поради непра-
вилна процедура за третиране на отпадъците, като 
осигурите правилното унищожаване на стария про-
дукт.
Рециклирането на материалите помага за запазване 
на природните ресурси.
По-подробна информация относно рециклирането 
на продукта можете да получите в местната община, 
службата за събиране на отпадъци или магазина, от 
който сте закупили продукта.
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