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ВЪВЕДЕНИЕ

Употреба

Моля проверете дали следните неща 
са доставени с уреда:

  Инструкция за експлоатация 
 Гаранционна карта 
 Етикет за енергиен клас

Извадете машината от 
опаковаката близо до 
крайното положение на 
машината.

1- Срежете внимателно 
около основата на 
опаковаката и нагоре по 
един от ъглите.
2- Премахнете 
полиетиленовата обвивка и 
повдигнете сушилнята от 
полистиреновата основа.

Моля прочетете внимателно и спазвайте настоящите инструкции и оперирайте машината 
според тях. Тази книжка дава важни насоки за безопасно използване, монтиране, 
поддръжка и някои полезни съвети за постигане на най-добри резултати при използването 
на вашата машина.
Пазете цялата документация на сигурно място за бъдеща сверка или за бъдещи собственици.

Информация за доставка РАЗОПАКОВАНЕ НА ПРОДУКТА

Изхвърлете опаковката на безопасно 
място. Внимавайте да не попада в деца, 
тъй като е потенциално опасна.

Ако не извършите горепосоченото, това 
може да компрометира сигурността на уреда. 
Ремонта може да бъде за ваша сметка, ако 
проблема с машината е поради неправилна 
употреба.

Проверете дали не е повредена 
машината при транспортиране. Ако има 
щети обадете се на GIAS за сервиз.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени 
физически, сетивни или умствени възможности или без опит и знания, освен ако не бъде 
осигурен надзор или инструктаж от човек отговорен за сигурността им.

 Децата трябва да се контролират, за да не играят с уреда.
 ВНИМАНИЕ Неправилната употреба на уреда може да предизвика пожар.
 Тази машина е предназначена само за домашна употреба, за домашен текстил и дрехи.
 Тази машина трябва да се използва само за целите описани в този наръчник. Уверете се, 

инструкциите за монтиране и употреба са изцяло разбрани преди да използвате уреда.
 Не докосвайте уреда когато ръцете или краката ви са влажни или мокри.
Не се облягайте на вратата, когато пълните машината и не използвайте вратата, за да 

повдигате или премествате машината.
 Не позволявайте на деца да играят с машината или с контролните уреди.
 ВНИМАНИЕ Не използвайте уреда, ако пухеният филтър не е на място или е повреден;

ВНИМАНИЕ К ъдето се намира символът      за горещи повърхности, температурата се 
в сушилнята се покачва и може да надхвърли 60 градуса C.

 
Изключете щепсела от захранването. Винаги изключвайте щепсела преди да 

почистите уреда.
 Не използвайте машината ако е повредена.
Не позволявайте да се натрупат власинки или пух на пода около машината.
Вътрешният барабан може да бъде много горещ. Винаги изчаквайте машината да 

премине през цикъла на охлаждане преди да извадите прането.

пухът може да се възпламени.



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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Този уред е маркиран според 
Европейска директива 2002/96/
EC з а изхвърляне на електронно 
и електрическо оборудване  
(WEEE).
Като осигурите правилното изхвърляне на този 
продукт, вие помагате за предпазване от 
потенциални негативни последствия за 
околната среда и човешкото здраве, които могат 
да бъдат причинени от неправилно изхвърляне 
на този продукт. Символът върху този продукт 
указва, че този продукт не може да бъде 
третиран като битов отпадък. Той трябва да 
бъде предаден до съответния събирателен 
пункт за рециклиране на електронно и 
електрическо оборудване. За повече 
информация за третирането и рециклирането на 
този продукт, моля свържете се с вашата 
районна администрация, службите за 
сметосъбиране или магазина, където сте 
закупили продукта. Изхвърлянето трябва да се 
извърши според местните наредби за околна 
среда. 

Европейска директива 2002/96/EC

 За да се осигури сигурна и ефикасна 
работа на уреда, ние препоръчваме 
обслужване и ремонти да бъдат 
извършвани само от ауторизирани 
сервизни инженери на GIAS.

GIAS Сервиз

     Ако уредът не работи правилно или се 
повреди, изключете го и издърпайте 
щепсела от контакта. Консултирайте се със 
сервиз на GIAS за ремонт.

 Всички използвани опаковачни материали 
са екологични и рециклируеми. Моля 
изхвърлете опаковките по екологичен начин. 
Вашите местни власти ще могат да ви дадат 
подробности за методите и начините за 
изхвърляне.

 За да се осигури безопасност при 
изхвърляне на сушилнята, откачете 
главния щепсел от контакта, срежете 
главния захранващ кабел и го унищожете 
заедно с щепсела. За да не се затворят 
деца вътре в машината, счупете пантите 
на вратата или ключалката. 

Защита на околната среда
  Проверете дали продукта няма видими следи 

от повреда преди да го използвате. Ако е 
повреден не го използвайте, а се обадете на 
сервиз.

Не използвайте адаптери, разклонители 
и/или удължители.
 Не монтирайте сушилнята до завеси и 

внимавайте де на падат и да се натрупват 
предмети зад сушилнята.

  Уредът не трябва да бъде монтиран зад 
врата с ключ, ролетна врата или врата с 
панти от противоположната страна на тези 
на вратата на сушилнята. 

Монтиране

 Не сушете неизпрани дрехи в сушилнята.
 ВНИМАНИЕ Не сушете текстили

третирани с почистващи химикали.
ВНИМАНИЕ Материали от пореста гума 

при определени условия при нагряване 
могат спонтанно да се самозапалят. 
Материали като пореста гума, шапки за баня, 
непромокаеми текстили, гумирани части или 
дрехи и възглавници с гумирана пяна НЕ 
ТРЯБВА да бъдат сушени в сушилнята.

 Винаги гледайте етикетите на дрехите за
това дали са подходящи за сушене.

Дрехите трябва да бъдат центрофугирани или 
добре изцедени преди да бъдат поставени в 
сушилнята. Дрехи, от които капе вода не трябва 
да бъдат поставяни в сушилнята.

З адължително трябва от джобовете да се 
извадят запалки и клечки кибрит. В близост до 
сушилнята НИКОГА не трябва да се използват 
запалими течности.

 Завеси със стъклени влакна НИКОГА не
трябва да се слагат в машината. Ако другите 
дрехи бъдат замърсени със стъклени влакна 
могат да причинят кожни раздразнения.

 Дрехи, които са били замърсени с вещества
Тъкани замърсени с мазнина, ацетон, 
бензин, керосин, терпентин, вакса трябва 
да бъдат почистени с топла вода и 
препарат преди да бъдат сложени в 
сушилнята.

 Омекотители за дрехи и други подобни 
продукти трябва да бъдат използвани 
според инструкциите на производителя.

Пране



Изход за въздух в основата 

Внимание: Ако уредът е на другата страна, 
изчакайте поне 4 часа преди да го 
включите, за да се стече отново маслото в 
компресора. Ако това не се направи, 
компресорът може да се повреди. BВG 5

Монтаж

Сушилните са предназначени да работят 
на 220-240V, 50 Hz монофазен ток. 
Мрежата трябва да бъде поне с рейтинг 6A.

Електричеството може да е много опасно.

Този уред трябва да бъде заземен.
Контактът и щепсела на уреда трябва да 
са от един тип. 

Не използвайте разклонители и/или 
удължители. Щепселът трябва да бъде 
достъпен за изключване след 
монтиране на уреда.

CE сертифициран уред отговаря на 
Европейска директива 2004/108/EC, 
2006/95/EC и последвалите поправки.

Изисквания към електрическото 
захранване

  Ако захранващият кабел на уреда е 
повреден, той трябва да бъде подменен 
със специален кабел САМО от сервизните 
резервни части. Той трябва да бъде 
инсталиран от компетентно лице.

      Може да ви таксуват за сервизно 
обслужване, ако проблемът с машината е 
причинен от неправилно монтиране.

Щом машината е на 
място крачетата 
трябва да бъдат 
настроени, за да е 
нивелирана 
машината. 

Настройка на крачетата

Трябва да бъде осигурена адекватна 
вентилация в помещението, където е 
разположена сушилнята, за да се 
предотврати попадането на газове от 
уреди използващи други горива и открит 
огън в помещението на сушилнята. 

  Изходящия въздух не трябва да се 
отвежда към аспиратор, който се използва 
за отвеждане на изпарения от други уреди.

 Редовно проверявайте дали въздухът 
минаващ през сушилнята не е възпрепятстван.

 Проверете филтъра за влакна след 
работа и го почиствайте ако е необходимо.

Входът и изходът трябва да се пазят от 
задръствания. З а да се осигури адекватна 
вентилация, мястото между дъното на 
машината и пода не трябва да се запълва. 
Трябва да има разстояние поне от 12мм 
между машината и други предмети.

 Не позволявайте предмети да падат или 
да се събират зад сушилнята, тъй като 
могат да попречат на вентилацията.

 НИКОГА не монтирайте уреда до завеси.

Вентилация

      Не включвайте машината към 
електрическата мрежа, докато монтирането не 
приключи. От съображения за сигурност тази 
сушилня трябва да бъде монтирана правилно. 
Ако имате съмнения обадете се на сервиз на 
GIAS за съвет.

Важно: При транспортиране уредът трябва да е 
в изправено положение, ако е необходимо 
трябва само да наклоните на указаната страна.



МАРКУЧ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ: 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

ВНИМАНИЕ!  Изключете и издърпайте 
щепсела на сушилнята от мрежата преди 
да извършвате всякакви дейности.

Монтирайте маркуча както следва:

1.Наклонете маши-
ната бавно на дясна-
та страна.

2. Тръбата за отпа-
дъчни води се 
намира в дясната 
страна на машината. 
Сивия маркуч трябва 
да се свърже към 
контейнера. 
Използвайте 
клещи,за да 
извадете скобата на 
тръбата от мостчето.

3. Издърпайте маркуча от
конектора.

4. Закрепете черния
маркуч от комплекта 
използвайки конектора 
и тръбните скоби, към 
маркуча, който 
извадихте от мостовото 
съединение.

5. След като машината
е на място, 
проверете дъното, за 
да се уверите, че 
новия маркуч не е 
прищипан, когато 
избутате сушилнята 
на мястото и.
6. Свържете новия
маркуч към 
отводнителния 
канал.
7. Включете
маркуча към 
електрическата 
мрежа.

Внимание: Ако 
уредът е на другата 
страна, изчакайте 
поне 4 часа преди да 
го включите, за да се 
стече отново 
маслото в 
компресора. Ако 
това не се направи, 
компресорът може 
да се повреди.

За да не се налага изпразване на водния 
контейнер след всеки цикъл на сушене, 
водата, която нормално се събира след 
сушенеможе да се отведе директно към 
отводнителна тръба (същата като на 
кухненската мивка). Наредбите за водата 
забраняват свързването към повърхностен 
дренаж. Отводнителната тръба трябва да се 
намира близо до сушилнята.

Комплектът се състои от:1 маркуч и 1 
конектор.

       Не монтирайте уреда в стая, където 
има опасност от образуване на лед. При 
температура близка до точката на 
замръзване уредът може да не работи 
правилно: има риск от повреда, ако водата 
замръзне в хидравличната верига 
(клапани, маркучи, помпи). За по-добра 
работа температурата в помещението 
трябва да бъде между +2°C и +35°C.

МАРКУЧ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ: ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ
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Подготовка на дрехите за зареждане
Преди да използвате сушилнята за пръв път:

Моля прочетете тези инструкции внимателно
Махнете всички предмети от барабана.
 Забършете барабана и вратата отвътре 

влажна кърпа, за да премахнета праха, 
който се е събрал при пренасянето.

Уверете се, че прането, което ще сушите в 
сушилнята е подходящо за целта от 
символите на етикетите на всяка дреха. 
Проверете дали всички закопчалки са 
захванати и дали всички джобове са празни. 
Обърнете дрехите наопаки. Поставете 
дрехите свободно, за да не се заплетат.

Подготовка на дрехите

   Памучни тъкани        Макс. 8 кг 
   Синтетични тъкани   Макс. 4 кг

Максимален капацитет на сушене

       Не претоварвайте барабана, едри 
предмети, когато са мокри могат да превишат 
максимално позволеното натоварване (напр. 
спални чували и юргани).

Сортирайте прането по следния начин

. .

.

Според символите за безопасност 
Символите могат да се намерят на якат 
или етикета:

  Подходящо за центрофугиране.

        Сушене при високи температури.

   Сушене при ниски температури.

Не сушете/центрофугирайте.

Ако дрехата няма такъв етикет се пиема, че 
не е подходяща за сушене. 

Според количеството и дебелина. 
Когато дрехите са повече от капацитета на 
сушилнята разделете ги по плътност 
(напр.хавлии от тънко бельо).

Според вида на тъканите
Памучни/ленени: Хавлии, памучно жарсе, 
завивки и покривки. 
Синтетични: Блузи, ризи, горни дрехи, и др. 
от полиестер и полиамид, както и памучни/
синтетични комбинации. 

По степен на сушене 
Сортирайте: гладене с ютия, без гладене. За 
деликатни тъкани      натиснете бутона, за да 
намалите температурата на сушене. 

Вълнени дрехи, коприна, деликатни 
платове, найлонови чорапи, бродерии, 
платове с метални украси, дрехи с PVC 
или гумени покрития, маратонки, едри 
предмети като напр. спални чували.

Не сушете:

ВАЖНО: Не сушете дрехи, които са 
били третирани с химикали или гумени 
дрехи (поради опасност от запалване).

Поставяйте в сушилнята пране, което е 
изцедено или центрофугирано. Колкото е 
по-сухо прането толкова по-малко време е 
нужно за сушене, което пести енергия.

ВИНАГИ
 Опитайте да сушите максимално количество 

дрехи едновременно, което пести енергия.
 Проверявайте дали филтърът е чист 

преди всеки цикъл на сушене.

НИКОГА
 Не превишавайте максималното тегло, 

това губи време и енергия.
 Не слагайте много мокри дрехи в 

сушилнята това може да я повреди.

Пестене на енергия

По време на последните 15 минути 
(приблизително) дрехите се третират със 
студен въздух. 

       Не инсталирайте продукта там където 
има опасност от обледяване. При 
температури около точката на замръзване  
продуктът може да не работи правилно: 
има риск от повреди ако водата замръзне в 
хидравличната верига (клапани, маркучи, 
помпи). За най-добра работа изпозвайте в 
помещения със средна температура от +2°
C д о +35°C. 



BG 8

Контролен панел и индикаторни светлини

ИЗБИРАНЕ НА ПРОГРАМА

Против измачкване –
  
Изберете функцията против измачкване в края на цикъла.

Барабанът продължава да се движи равномерно, за да освежи прането. 
Охлаждане    : Т ози индикатор се включва по време на последната фаза на охлаждане.
Старт/Пауза     : За стартиране на желаната програма или спиране на пауза на цикъла.
Автоматични програми: В зависимост от желаната програма се включват специфични 
индикатори;       ECO индикаторът      светва, когато изберете програма за ниска консумация. 
Филтър:   К огато свети, моля, почистете филтрите. 
Пълен контейнер     : Когато свети, моля, изпразнете резервоара за вода.

Кнопка: Може да я въртите в двете в двете посоки, за да изберете желаната програма. 
Избор на час:      За промяна времето на сушене на желаната програма; работи само 
за определени програми. 
Отл.старт:     :З а де се отложи старта на сушенето и за да сушите прането си когато 
енергията е по-евтина (моля вижте съответната секция). 
Деликатни текстили:  с лед издърпване       този индикатор изключвa    ,   а този нов се 
включва; с тази специална функция температурата на сушене се намалява за по-добра 
защита н а вашите деликатни дрехи.  

Тази машина има специален сензор за сушене, който ви 
помага да изберете желаната програма като изберете 
нивото на изсушаване, което желаете. За малко или 
предварителни сушени дрехи, моля, използвайте 
програмата за време и изберете бутона "Деликатни 
текстили", за да намалите температурата в барабана. 
 Ако сензорът не засече товар, сушилнята ще работи само 
10 минути, преди да започне охлаждащата фаза. Ако 
дрехите са твърде много или твърде мокри тази сушилня 
автоматично работи 3 часа и след това започва фазата на 
охлаждане. В края на всяка програма има фаза на 
охлаждане: това е фаза на хладен и пресен въздух и 
продължава около 15 минути. 

Индикатор 
за филтъра

Дисплей на
програмата

Индикатор за
водата

КОНТРОЛНИ УРЕДИ И ИНДИКАТОРИ           

Програматор

Бутон
Старт/Пауза

Бутон за 
отложен старт

Бутон за избор 
на време

Бутон за акрил/ 
синтетика

Бутон против 
измачване
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ИЗБИРАНЕ НА ПРОГРАМА

Вълна

Mix & Dry
Сушене на 
смесени

Бърза 40’ мин. 
програма

Ризи

Избор на време

Дънки/джинси

Без намачкване

Подходящи за 
гладене 

ПРОГРАМА 

Перфектен дом

Подходящи за 
прибиране 

Ръчно сушене  

Оставя дрехите леко влажни за по-лесно гладене. Време: около 1 ч 
и 50 мин.

Дрехи, които нямат нужда от гладене, но просто окачвате след 
цикъла на сушене. Време: 2 ч и 30 мин.

Дрехи, които желаете да изсушите и съхранявате без гладене, 
напр. ризи от смесени материи, чорапи, бебешки дрехи. Време: 
около 2 ч и 45 мин.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА

Дрехи, които желаете напълно сухи, напр. хавлии, халати за баня, 

покривки или чаршафи. Време: около 3 часа.

За омекотяване на вълнени дрехи или само, за да ги освежите след 
дълъг престой в гардероба. Време: 12 мин.

За сушене на смесени памучни и синтетични дрехи: спестява време 
без нужда от разделяне и сушене на различни цикли. 
Време: около 2 ч (макс. 4 кг).

За сушене на ризи от памучна и синтетична материя. Време: 1 ч за 
2кг синтетични ризи (около 10 ризи); 1ч и 20мин за 3кг памучни ризи 
(около 10 ризи).

Ако желаете да избирате време за сушене, от 30 до 180 минути. 
Чрез избиране на "20мин" вие избирате "програма за охлаждане", 
идеална за освежаване на дрехи и премахване на евентуални 
миризми. 

За сушене на около 4кг дънки (около 5 чифта). Програмата работи 
около 2ч, но времето може да се променя според натоварването и 
скоростта на въртене. Програмата за дънки може да се използва 
само за 100% памучни изделия, моля, не смесвайте цветове нито 
сушете дънки с бродерии или други аксесоари. 

Дрехи, които искате просто да освежите. Подходяща за дрехи, които 
са били оставени преди гладене или са били сушени навън или на 
радиатор. Тази програма има специална функция против 
измачкване, която отпуска материите за по-лесно гладене. Време: 9 
мин. + 3 мин охлаждане.

За изсушаване и освежаване на готови за обличане дрехи само за 
40 минути. Сензорна система поддържа температурата под контрол 
за постигане на най-добри резултати. Максимум 2кг. 



ВРАТА и ФИЛТЪР
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Отваряне на вратата

Издърпайте 
дръжката, за да 
отворите вратата.
За рестартиране на 
сушилнята, затворете 
вратата и 
натиснете        .

ВНИМАНИЕ! Когато сушилнята работи 
барабана и капака могат да бъдат МНОГО 
ГОРЕЩИ. Никога не спирайте сушилнята 
преди края на сушенето освен ако бързо не 
извадите дрехите и ги разгънете, за да се 
разсее топлината.

Индикатор за поддръжка на филтъра

    Светва, когато 
филтърът има нужда 
от почистване.
Проверете и почистете 
главния филтър на 
вратата и кондензните 
филтри на дъното на 
сушилнята, ако не 
изсушава дрехите 
проверете дали 
филтъра не е 
задръстен.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВОДА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
ФИЛТЪРА.

Филтър
ВАЖНО: За да се поддържа ефективността 
на сушилнята, проверявайте за чистотата 
на мекия филтър преди всеки цикъл на 
сушене. Не използвайте сушилнята без 
филтри. Замърсени филтри могат да 
увеличат времето за сушене и да причинят 
скъпо струваща повреда.

1 . Издърпайте 
филтъра нагоре.
2. Отворете както е

показано.
3.С мека четка или
с върха на пръстите 
отстранете наслоените 
влакна.
4
 
. Затворете филтъра и 

го поставете обратно на 
място.

Почистване филтъра на кондензатора

1 . Свалете долния 
панел.

2. Завъртете двата
заключващи лоста в 
посока обратна на 
часовниковата 
стрелка и издърпайте 
предния капак.
3.Свалете внимателно

рамката на филтъра
и почистете. Не
използвайте вода за
почистване на
филтъра.

4. Махнете гъбата
внимателно от 
мястото ѝ и я 
измийте под течаща 
чешмяна вода, за да 
премахнете прахта 
или мъха. 

5. Поставете предния
капак по правилния 
начин (както е показано 
със стрелките) и го 
натиснете здраво на 
мястото му. Завъртете 
ключалките по 
часовниковата стрелка.

6. Монтирайте долния
панел.
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Резервоар за водата 

Начин на работа

1. Отворете вратата и заредете барабана
с пране. Дрехите не трябва да пречат на 
затварянето на вратата.

2. Внимателно затворете вратата натискайки
я леко докато чуете щракване при
затварянето.

3. Завъртете програматора, за да изберете
желаната програма (вижте Ръководство на 
програмите).

4. Ако сушите синтетика, акрили или деликатни
материи натиснете бутона       , за да намалите 
температурата. Индикаторът ще светне, когато 
машината е настроена на ниска температура. 
За да отмените натиснете през първите 
минути бутона      след което рестартирайте 
машината, за промяна на настройките.

5. Натиснете бутона. Сушилнята ще
стартира автоматично и индикаторът над 
бутона ще свети постоянно.

6. Ако вратата се отвори по време на сушенe
за проверка на прането, е необходимо да 
натиснете       , за да продължи сушенето 
след затварянето на вратата.

7. Когато наближи краят на цикъла
машината влиза във фаза охлаждане, 
дрехите ще бъдат въртяни със студен 
въздух, за да се охладят.

8. След приключване на цикъла барабанът
ще се върти равномерно, за да намали 
измачкването. Тове ще продължи, докато 
машината не бъде ИЗКЛЮЧЕНА или 
вратата не бъде отворена.

      Не отваряйте вратата по време на 
автоматичните програми, за да е ефективно 
сушенето.

Изцедената вода от прането по време на 
сушенето се събира в резервоар намиращ 
се във вратата на сушилнята. Когато  
резервоарът               е пълен индикаторът 
на контролното табло ще светне, и 
резервоарът ТРЯБВА да бъде изпразнен. 
Ние препоръчваме резервоарът да се 
изпразва след всеки цикъл на сушене. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Много малко вода ще се събере 
по време на първите няколко цикъла на новата 
машина тъй като се пълни вътрешен резервоар.

За да извадите резервоара
1.Внимателно издърпайте
резервоара като 
държите дръжката. 
Когато е пълен с 
вода резервоара 
тежи около 6 кг.
2. Разклатете
резервоара докато 
изпразните водата 
през задния отвор.
Когато го изпразните, 
поставете резервоара 
както е показано; 
фърво вкарайте 
основата на 
позицията ѝ, след 
което внимателно 
натиснете отгоре.
3.
за да рестартирате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако 
имате възможност за 
дренаж близо до 
сушилнята е 
възможно да 
използвате комплекта 
за отводняване, за да 
изпразвате постоянно 
водата събрана в 
сушилнята. Това 
премахва нуждата да 
изпразвате 
резервоара за вода.

1

  ВНИМАНИЕ!  Ако отворите вратата по 
средата на цикъла, преди да е приключило 
охлаждането, дръжката може да бъде 
гореща. Моля, бъдете изключително 
внимателни, когато се опитвате да 
изпразните резервоара за вода по време на 
цикъла.

Натиснете бутона



ВАЖНО! Винаги изключвайте и 
изваждайте щепсела от мрежата преди  
почистване на уреда. 

За електрически данни вижте 
енергийния клас върху предния панел на 
сушилнята (при отворена врата).

 Т ехнически спецификацииПочистване на сушилнята

115 литра
8 кг
85 см
60 см
60 см

Вместимост на барабана 
Максимален товар     
Височина
Широчина
Дълбочина
Енергиен клас        A +

Начин на работа

 След всяко едно сушене почиствайте
филтъра и резервоара за вода.

    Редовно почиствайте филтрите.

    След всяко използване, подсушете 
барабана от вътре и оставете вратата 
отворена, за известно време, за да 
изсъхне.

  Забърсвайте машината отвън и 
вратата с мека кърпа.

  НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ абразивни стирки 
или почистващи препарати.

  TЗа да се предотврати залепването на
вратата трябва регулярно да се почиства
гуменото уплътнение с кремообразен
почистващ препарат, но не абразивен.

ВНИМАНИЕ!
Барабана, вратата както и дрехите, които 
са се сушили могат да бъдат горещи.

ПОЧИСТВАНЕ И РУТИННА ПОДДРЪЖКА

Функция Отложен старт

Функцията отложен старт позволява отлагане на сушенето от 1 до 24 часа.

Когато първоначално бъде избрана функцията тя показва отлагане с 1 час, всяко 
следващо натискане на бутона увеличава отлагането със стъпка от 1 час.

За старт на програмата натиснете  и уредът ще завърши сушенето в края на 
това време. Индикаторът ще премига, за да покаже, че е зададен отложен старт.

Отмяна и повторно избиране на програма

За отмяна на програма натиснете бутона  за 3 секунди. На дисплея за КОНТРОЛ НА
ВРЕМЕТО ще започне да мига 0:00, за да покаже, че е занулено.
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 Информация от тестова лаборатория

 EN 61121 Програма     Програма за използване
- БЕЗ ГЛАДЕНЕ 
- ЗА ГЛАДЕНЕ
- БЕЗ ГЛАДЕНЕ + СИНТЕТИКА 

-СУШЕНЕ ПАМУК
-ПАМУК ЗА ГЛАДЕНЕ 
-ЛЕСНА ГРИЖА
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Откриване и разрешаване на проблеми

Каква може да бъде причината за …
Дефекти, които можете сами да отстраните 
Преди да се обадите на сервиза на GIAS 
моля прегледайте следния списък. Ще бъдете 
таксувани, ако се окаже, че машината работи, 
или е била монтирана и използвана 
неправилно.  
Ако проблемът остава след извършване на 
препоръчаните проверки, моля, обадете се на 
сервиза на GIAS, те може да ви помогнат по 
телефона. 

Времето на дисплея за край може да се 
промени по време на цикъла на сушене. 
Времето постоянно се проверява по 
време на сушене и постоянно се 
пренастройва, за да показва точното 
време. Времето на дисплея може да 
намалява или да се увеличава, което е 
нормално.
Времето за сушене е твърде дълго / 
дрехите не са достатъчно сухи...

 Избрали ли сте времето за сушене и
правилна програма ?

 Дрехите са били твърде мокри? Били ли 
са дрехите изцедени или центрофугирани?

 Необходимо ли е да се почисти филтъра?
 Претоварена ли е сушилнята?
 Опцията била ли е избрана от предишен 

цикъл?

Сушилнята не работи...
 Наред ли е електрическото захранване? 

Проверете използвайки друг уред, напр. 
нощна лампа.

 Правилно ли сте включили щепсела в
електрическата мрежа?

 Дали тока не е спрял?
 Дали не е изгорял предпазителя?
 Затворена ли е напълно вратата?
 Включена ли е сушилнята, както към 

захранването, така и от самата машина?
 Избрали сте програма или време за

сушене?
 Включена ли е машината повторно след 

отваряне на вратата?

Сервиз на потребителя

Ако все още има проблем с вашата 
сушилня след извършване на 
препоръчаните проверки, моля, обадете се 
на сервиза на GIAS з а съвет.  Те може да 
ви помогнат по телефона или да 
организират гаранционно посещение на 
инженер. Обаче, може да бъдете таксуван 
ако някое от следните неща се отнасят за 
вашата машина:

  Ако сушилнята се намира в нормално 
състояние за работа.

  Ако не сте извършили монтажа съгласно 
инструкциите.

  Ако сте я използвали неправилно.

Резервни части
Винаги използвайте оригинални резервни части 
закупувани от GIAS, които са на разположение на 
клиентите в сервиза GIAS.

Сервиз GIAS
За сервиз или ремонт обръщайте се към
вашия местен сервизен инженер на GIAS.

Сушилнята е шумна...
Изключете сушилнята и се обадете на 

сервиза на GIAS за съвет.

      Индикаторът свети... 
Филтърът има ли нужда от почистване?

 Индикаторът свети...
Дали не е необходимо е да се изпразни 

резервоара за вода?

Производителя не поема никакви
отговорности за допуснати евентуални
грешки при отпечатването появили се във
настоящето ръководство за ползване.
Производителя си запазва всички права
да внася всякакви промени които сметне
за необходимо на неговата продукция без
въпреки това да променя основните
характеристики на продукта.
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