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2.1  

2.2 Изхвърляне на опаковката и бракуване на използвани 
перални машини 

2.3 Местоположение и околности 

2.4 
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Външният вид и оформлението на панела 
за управление зависят от модела.

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени 
физически, сетивни или умствени способности или такива с липса на опит и 
познания, освен ако не са под наблюдение или ако са инструктирани относно 
употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда. 
Не трябва да се допуска деца да си играят с уреда или да се качват в барабана.

Ако е необходимо, захранващият кабел може да бъде заменен с идентичен, получен 
от нашия отдел за следпродажбено обслужване. Захранващият кабел трябва да се 
заменя единствено от квалифицирани техници. Ако продуктът, който сте закупили, 
няма специална процедура за пране на водоустойчиви дрехи като палта, 
дъждобрани, платнища за велосипеди, ски панталони или водоустойчиви покрития, 
моля, не перете такива артикули и не използвайте центрофуга за тях.

3.1   Общ преглед

3  ОПИСАНИЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

Панел За 
Управление

Врата

Захранващ 
Щепсел

Дозатор за 
Перилен Препарат

Дренажен 
Маркуч



D
C

BA
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3.2   Доставени части

4 Пластмасови Капачки

Вход за маркуча със студена вода
Вход за маркуча с топла вода (ако е наличен, в 
зависимост от модела)

„U“-образно коляно

Ръководство на Потребителя
гаранционна карта (в зависимост от модела)

3.3   Панел за управление

A: Бутон „Start/Pause“
B: Бутон „Options“ 
C: Бутон „Child lock“

D: Бутон „Spin“ 
E: Бутон „Delay End“ 
F: Бутон „Temp.“

G: Програмен селектор

G

AB

C

D

E

F



4.2   Отстраняване на опаковката и проверка

Не поставяйте продукта на под, който няма достатъчен капацитет за понасяне 
на товара. 
Не монтирайте продукта на места, където има риск от замръзване.
Преместете уреда, без да го повдигате за работния плот.

Дълбочина: вижте спецификацията
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4  МОНТАЖ

4.1   Избиране на подходящо място за монтаж

1. Подготовката на мястото, както и на електрическата, водопроводната и
канализационната инсталации на мястото на монтажа е отговорност на
клиента. Уверете се, че монтажът и електрическите връзки на продукта са
извършени от компетентни лица.
Уверете се, че маркучите за подаване на вода и за дрениране, както и
захранващият кабел не са прегънати, притиснати или смачкани при прибутването
на уреда на мястото му след монтажа или след извършване на почистване.
Уредът трябва да се монтира върху здрава и равна подова повърхност (ако е
необходимо използвайте нивелир). Ако трябва уредът да се монтира върху
дървен под, разпределете тежестта, поставяйки го върху лист шперплат с
размери 60 x 60 cm с дебелина минимум 3 cm и го закрепете към пода. Ако
подът е неравен, регулирайте 4-те нивелиращи крачета според
необходимостта. Не поставяйте парчета дърво и др. под крачетата.
Никога не поставяйте продукта върху под, покрит с килим.
Не поставяйте продукта върху мебели, спазвайте разстояние между тях.
Не поставяйте продукта върху плат орми.
Производителят не носи отговорност за щети, които могат да възникнат от
действия, извършени от неоторизирани лица.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Забел
ежка:

Има риск от нараняване. Необходими са двама или повече 
души за отстраняване на опаковката.
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Транспортните болтове, които не са свалени, могат да 
причинят повреда на уреда.

Стъпка1:

Стъпка2:

Стъпка 3:

4.3   Отстраняване на транспортния болт
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Стъпка 4:

4.4   Регулиране на крачетата

Стъпка1:

Стъпка 2:



Свържете маркуча за подаване на вода в съответствие с разпоредбите 
на местната компания за водоснабдяване и канализация.

Кран за вода: конектор за маркуч с резба 3/4”
Налягане на водата (налягане на потока): 100-1000KPa (1-10 bar).
Използвайте само нови маркучи за подаване на вода при свързване на 
пералната машина към водопровода. Използваните маркучи не трябва 
да се поставят повторно. Трябва да бъдат изхвърлени.
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Ако маркучът за подаване на вода все още не е монтиран, той трябва да 
бъде завинтен към уреда. Маркучът, маркиран със синьо, е само за студена 
вода. В зависимост от модела, маркучът за топла вода, маркиран в 
червено, също трябва да бъде свързан (за модели с двоен вход).

Стъпка 3:

4.5   Свързване на водоснабдяването

Стъпка 1:

Стъпка 2:

Забележки:

Топло (В зависимост от модела) Студено



Червен входен 
клапан
Син входен 
клапан

Студено 
захранване

Y-образна част

Фиг.3

За Модели с Евоен Вход

1. Фиксирайте маркирания с червено маркуч
към крана за топла вода и към входния
вентил с червения филтър от задната
страна на машината.

2. Фиксирайте другия маркуч за подаване
към крана за студена вода и към входния
вентил със синия филтър от задната
страна на машината.

Уверете се, че:

1. Връзките са здраво фиксирани
2. Не разменяйте позицията им (например:

студено подаване към входен клапан за
топла вода и обратно).

Ако желаете да свържете само 
студеното подаване, следвайте 
инструкциите по-долу (Фиг. 3):
1. Имате нужда от Y-образен конектор.

Такъв може да бъде закупен от местната
железария или магазин за ВиК

2. Фиксирайте Y-образния конектор към крана
за студено подаване.

3. Свържете двата входни вентила, намиращи
се в задната част на машината, към Y-
образния конектор, като използвате
предоставените маркучи.

Ако искате да свържете подаване 
на топла и студена вода (Фиг.2):

За Модели с Единичен Вход
Фиксирайте маркуча за подаване към 
крана за студена вода и към входния 
вентил от задната страна на 
машината, както е показано на Фиг. 1

Фиг.2

Клапан за входа

Студено 
захранване

Фиг.1
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Топло 
захранване

Червен входен 
вентил
Син входен 
вентил

Студено 
захранване



Фиксирайте здраво дренажния маркуч, за да 
предотвратите попарване по време на източване 
на машината.

Имайте предвид, че по време на пране температурата на 
повърхността на вратата може да се повиши.
Трябва да наблюдавате децата, когато уредът се използва в 
близост до тях.

Всички връзки са здраво фиксирани.
Не позволявайте на деца да пускат, да се катерят отгоре, да бъдат в 
близост или да влизат вътре във вашата перална машина.

Уверете се, че:

Ако дренажният маркуч е монтиран, както е 
показано на изображението, откачете го само от 
дясната скоба (вижте стрелката):

Ако пералната машина е свързана към интегрирана 
дренажна система, уверете се, че системата е 
оборудвана с вентил, за да избегнете едновременно 
зареждане и източване на вода (сифонен ефект). 
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4.6   Свързване на дренажния маркуч към канала

D
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Електрическото захранване трябва да е подходящо за 
номинален ток от 16A на машината.
Електрическите връзки трябва да се извършват от 
квалифициран техник в съответствие с инструкциите 
на производителя и в съответствие с настоящите 
стандартни разпоредби за безопасност. 
Електрическите връзки трябва да бъдат направени в 
съответствие с местните разпоредби.
Уредът трябва да бъде свързан към електрическата 
мрежа посредством контакт със заземяване в 
съответствие с действащите разпоредби. Пералната 
машина трябва да бъде заземена по закон. 
Производителят отхвърля всякаква отговорност за 
щети на имущество или нараняване на хора или 
животни, настъпили вседствие на неспазване на 
указанията, дадени по-горе.
Не използвайте удължители или множество контактни 
гнезда. Уверете се, че капацитетът на контакта е 
достатъчно мощен, за да захрани машината по време 
на нагряване.

4.7   Свързване към електричеството



Преди каквато и да било поддръжка на пералната 
машиня я изключвайте от електрическата мрежа. След 
монтажа трябва да има постоянно осигурен достъп до 
щепсела или до изключване от електрическата мрежа 
чрез двуполюсен превключвател. Не работете с 
пералната машина, ако е била повредена по време на 
транспортирането. Информирайте отдела за 
следпродажбено обслужване.
Смяната на захранващия кабел трябва да се 
извършва единствено от отдела за следпродажбено 
обслужване. Уредът трябва да се използва единствено 
в домакинството и за предписаната употреба.
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5  ПРЕДИ ПЪРВИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗПИРАНЕ

6  ПОДГОТОВКА НА ПРАНЕТО

6.1  Сортиране на прането



a.

b.

c.

d.

e.
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6.2   Подготовка на прането за изпиране
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6.3   Перилни препарати и добавки
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A

MAX
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Програма

1200

Предпр
ане

Осно
вно 

пране

Омекот
ител

Перилни препарати Избор на функция за пране

Темпер
атура

Предпр
ане

Отложен 
Край

Центр
офуга

Преза
режда
не в 

процес

Максима
лна 

скорост 
на 

центрофу
гиране 
об/мин

Максимално 
зареждане 

(кг)

2.0

7  ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОГРАМИТЕ
7.1   Таблица с програми

12002.0

12003.0

12003.0

6003.0

12007.0

600

12007.0

12007.0

12007.0

12003.0

6002.0

8001.0

12007.0

12007.0

Допълн
ително 
изплакв

ане

baby steam care 

40ºC, 60ºC, 95ºC 

sportswear 

down wear

drum clean
95ºC

color 

eco 40-60 

mix

wool 

rinse & spin 

spin

dark wash    

cotton white

--

--

allergy wash 
40ºC, 60ºC

--,          ,40ºC, 60ºC

--,          ,40ºC

--,          ,40ºC

20ºC

--,          ,40ºC, 60ºC, 95ºC 

--,          ,40ºC, 60ºC 

--,          ,40ºC 

--,          ,40ºC 

quick wash 15'
--,          ,40ºC

(1)

(2)

(2)
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7.2   Програми

Програма за слабо до средно замърсено пране. Температурата може да се 
настройва отделно; затова спазвайте инструкциите, посочени на етикета на 
облеклото. Перете дрехите, носени директно върху кожата, на 60°C. По-
малко замърсеното пране ще бъде почистено добре при 40°C. Скоростта на 
центрофугиране също може да се избира свободно. По подразбиране е 
настроена максимална скорост на центрофугиране.

Можете да следвате препоръките на производителя, посочени на етикетите на дрехите. 

baby steam 
care 

sportswear

down wear

20℃

drum clean

cotton white

color

eco 40-60

mix

wool 

quick wash 15'

rinse & spin 

s

 dark wash

allergy wash
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8  НАСТРОЙКИ НА ПРОГРАМИТЕ И ОПЦИИ
8.1  Добавете перилни препарати, затворете вратата и изберете програмата

1. Завъртете бутонът Програмен Селектор на желаната програмна позиция.
2. Дисплеят за време показва продължителността на избраната програма (в часове и минути).

Забележка: Действителното време на изпълнение на програмата може да се регулира 
автоматично според конкретната ситуация при пране и може да се различава 
от времето на дисплея.

Натиснете бутона за избраната опция веднъж и съответният индикатор ще се включи. 
Ако искате да изберете Предпране или Допълнително изплакване, трябва да 
натиснете „Options“, докато съответният индикатор светне.
Ако избраните програма и опция не могат да се комбинират, тези функции няма да 
може да бъдат избрани автоматично и индикаторът ще се изключи автоматично. 

8.2   Изберете желана опция

7.3: Вземете под внимание на етикетите на прането

Нормално 
пране; 
Чувствително 
пране

95

95

Максимална 
температура 
на пране 60°C

60

60

Максимална 
температура 
на пране 40°C

40

40

Максимална 
температура 
на пране 30°C

30

30

Само ръчно пране Да не се пере

Избелване

Избелване в хладка вода

c1

Избелването не е позволено

Химическо 
чистене

Химическо чистене с 
всякакви препарати

A

Петролен разтворител 
R11, R113

P

Химическо чистене в 
керосин, чист алкохол и 
R113

F

Химическото чистене 
не е разрешено

Гладене

Горещо гладене, 
максимум 200°C

Горещо гладене, 
максимум 150°C

Горещо гладене, 
максимум 110°C

Гладенето не е 
разрешено

Сушене

Сушене на равна 
повърхност (поставете 
върху равна 
повърхност)

Сушене без центрофуга

Вертикално сушене

Висока температура

Ниска температура

Не сушете в сушилня

Максимална 
температура на 
пране 95°C

Добавете препарат, както е описано в глава 6.3 „Перилни Препарати и Добавки“ и 
затворете вратата. (Моля, изберете подходящ перилен препарат без пяна или със 
слабо пенообразуване)



Ако вратата може да се отвори по време на процеса, светлинният индикатор за 
заключване на вратата ще мига. Докато индикаторът за заключване на вратата 
изгасне, можете да я отворите, за да заредите дрехи. 

Включете и изберете необходимата програма и съответстващите функционални 
бутони, след което натиснете бутона „Start/Pause“, за да стартирате програмата.

Функцията за отлагане позволява да машината д абъде пускана, когато е удобно на 
потребителите, например нощно време, когато електричеството е по-евтино. 
Изберете програма, температура и опции.
В режим на готовност натиснете и задръжте „Temp.“+„Spin“, за да активирате или 
отмените режима Отложен край. Натиснете „Temp.“ за да намалите резервираното 
време и натиснете „Spin“, за да увеличите резервираното време. След като е 
избрана функцията за резервиране, „Temp.“ и „Spin“ вече не могат да променят 
подчинените параметри на програмата. При всяко натискане на бутона времето се 
променя с 1 час. Времето на отлагане трябва да е по-дълго от продължителността 
на програмата за пране, тъй като времето на отлагане показва кога ще приключи 
програмата. Например: ако времето на избраната програма е 00:28, избраното време 
на отлагне трябва да бъде между 01:00 и 24:00.
Когато процесът на резервиране е задействан, иконата за „резервирано време“ ще 
светне. Когато процесът на резервиране приключи, иконата за „резервирано време“ 
ще се изключи,а а иконата за „оставащо време“ ще бъде активирана. 
За да отмените функцията Отложен Край, завъртете програмния селектор на друга 
програмна позиция, преди да натиснете бутона „Start/Pause“.
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8.5   Презареждане в процес
Натиснете бутона „Start/Pause“ бутон за презареждане на дрехи в процеса на пране.

8.3   Отложен край

8.4   Старт на програмата

Изберете функцията за извършване на предпране, за да подобрите ефекта на 
прането и за да премахнете по-добре петната. Тази функция е подходяща за силно 
замърсени дрехи.
Преди подаването на вода, в отделението за предпране може да се добави перилен 
препарат/ прах за пране, а в отделението за основно пране трябва да се добави 
прах за пране.

Програмата по подразбиране е на максимална скорост на центрофугиране. 
Натиснете бутоните, за да изберете друга скорост на центрофугиране.
Ако е избрана скорост на центрофугиране „0“, процесът по центрофугиране в края ще 
бъде отменен и машината само ще изпомпа водата преди края на програмата.

Всяка програма отговаря на нейната температура по подразбиране. Ако е 
необходимо, натиснете бутона „Temp.“ за регулиране на температурата.

Предпране

Центрофуга

Температура

След като зададете функцията за допълнително изплакване, програмата стартира 
процеса на изплакване още веднъж, преди да започне омекотяването, като 
общото време на работа на програмата съответно се увеличава.

Допълнително изплакване.



За да се повиши безопасността на децата, машината е оборудвана с 
функция „Child Lock“.

Когато програмата стартира, натиснете бутоните „Spin + Options“ за 2 секунди, при което 
светва индикаторът „child lock“ и функцията се активира. Когато е зададено заключване 
за деца, всички функционални бутони с изключение на „Off“ (Изкл.) ще бъдат защитени.
След като програмата приключи, функцията заключване за деца ще се отмени 
автоматично. Всяка аларма за грешка ще отмени функцията заключване за деца. Ръчното 
изключване и включване на машината ще нулира машината;
При спиране на захранването, защитата за деца се отменя.

Завъртете копчето за избор на програми на позиция „OFF“ (ИЗКЛ.) за 3 секунди, за да 
изключите машината;
Затворете крана;
Отворете вратата и извадете изпраните дрехи;
Отворете леко вратата, за да премахнете влагата в барабана.
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След като процедурата приключи, на екрана ще се покаже „Край“ и светлинният индикатор 
за заключване на вратата изгасва. В този момент вратата може да се отвори. 
Ако се налага вратата да се отвори, натиснете бутона „Start/Pause“ и ако светлинният 
индикатор за заключване на вратата мига, това показва, че условието за отключване е 
изпълнено; след 2 минути индикаторите за заключване на вратата изгасват и по това 
време вратата може да се отвори; ако индикаторът за заключване на вратата не мига, 
това показва, че условието за отключване не е изпълнено; при такава ситуация, ако се 
налага вратата да бъде отворена, завъртете програмния селектор на позиция 
„OFF“ (ИЗКЛ.) за 3 секунди, за да изключите и за да рестартирате пералната машина; 
изберете процедурата за „Spin“ и задайте скорост на центрофугата на „0“. След 
приключване на процедурата индикаторът за заключване на вратата изгасва и в този 
момент вратата може да се отвори.
Никога не отваряйте вратата насила, докато машината работи, защото в противен случай 
можете да повредите ключалката.
За да отворите вратата, хванете дръжката на вратата и дръпнете. Затворете вратата, 
натискайки я без прекомерна сила, докато щракне.

8.7   Край на програмата

8.8   Отваряне/затваряне на вратата

8.9   Заключване за деца
Заключване за деца

Завъртете копчето за избор на програма на позиция „OFF“ (ИЗКЛ.) за 3 секунди, за да 
изключите машината;
Рестартирайте машината и изберете нови програма и опции. Ако е необходимо, изберете 
скорост на центрофугиране.
Натиснете повнторно бутона „Start/Pause“, за да стартирате нова програма. Не 
добавяйте повече перилен препарат. 

8.6   Промяна на програма или опционална функция по време на работа

Ако индикаторът за заключване на вратата не мига, това показва, че текущата 
температура е над 50°C или че е изтекло времето за презареждане в процес, а именно, 
че не е разрешено зареждането на дрехи в машината. 

След като програмата приключи и се покаже „END“ на дисплея, ключалката на вратата ще 
бъде отключена и копчето ще бъде завъртяно на OFF (ИЗКЛ.), за да изключите 
захранването. Ако не бъде натиснат бутон или копче в рамките на 2 минути, програмата 
ще се изключи автоматично;



2. Отстраняването на цокъла става в 
зависимост от модела: хванете го здраво 
от двете страни, натиснете надолу и го 
наклонете напред или натиснете надолу 
зъбчетата от двете страни и го извадете.

1.

3. Поставете контейнер отдолу.
4. Отворете филтъра, но не го изваждайте напълно. Бавно завъртете филтъра в

посока, обратна на часовниковата стрелка, докато водата започне да изтича.
5. Изчакайте, докато цялата вода се оттече.
6. Сега развийте филтъра докрай и го извадете.
7.
8.
9.
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9  ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

9.1   Премахване на филтъра

10.
11. Включете отново уреда в контакта.
12. Изберете програма и я стартирайте.



Преди да източите остатъчната вода, изключете уреда и го 
изключете от контакта. Отстранете цокъла. Поставете 
контейнер под него.
1. Отворете филтъра, но не го изваждайте напълно. Бавно завъртете филтъра

в посока, обратна на часовниковата стрелка, докато водата започне да
изтича.
Изчакайте, докато цялата вода се оттече.
Сега развийте филтъра докрай и го извадете.
Наклонете внимателно напред уреда, за да позволите на водата да изтече.
Поставете отново филтъра и го завийте по посока на часовниковата стрелка
докрай.
Върнете цокъла на място.

2.
3.
4.
5.

6.

Проверявайте и почиствайте филтъра редовно, най-малко 
два или три пъти годишно 
(вижте „Отстраняване на филтъра“).

Не използвайте запалими течности за почистване на 
уреда. 
Дозатор за перилен препарат
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9.2   Източване остатъчната вода

9.3   Грижа и поддръжка

A
B



25

10  ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

，



Капачката на сифона е правилно поставена в дозатора за перилен 

препарат и всички части са чисти (вижте раздела „Грижа и 

поддръжка“).
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Уверете се, че:
Всички връзки са здраво фиксирани.

Не позволявайте на деца да пускат, да се катерят отгоре, да бъдат в близост 
или да влизат вътре във вашата перална машина.
Имайте предвид, че по време на пране температурата на повърхността на 
вратата може да се повиши.
Трябва да наблюдавате децата, когато уредът се използва в близост до тях.

Код на грешка

“F01” 

“F03” 

„F04“, „F05“, „F06“, „F07“, „F23“ и „F24“
Повреда в електронния модул, преливане 
или твърде много пяна.

“F13” 

“F14” 

“Unb” 
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Повреден електронен модул(F04, F05, F06, F07, F23).
Пералнята спира, когато програмата работи. На дисплея се 
показват кодове за грешка от „F04“ до „F07“, „F23“.
Ако се покаже код за повреда от „F04“ до „F07“, „F23“
Електронният модул не работи.
Завъртете бутона на Off (Изкл.) за 3 секунди, за да изключите 
машината.
След като грешката бъде отстранена, натиснете бутона „Start/
Pause“. Ако повредата възникне отново, изключете захранването 
и се свържете с отдела за следпродажбено обслужване.
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11  ДАННИ ЗА РАБОТАТА

WNHVB72SDSМодел

Максимална скорост на центрофугиране

Нетно Тегло

Напрежение/Честота

Брутна Мощност

Налягане на Водата

В съответствие с делегиран регламент (ЕС) No.2019/2014

Номинален Капацитет

57kg

1200 rpm

220-240V ～ 50Hz

1800 W 

0.1 MPa - 1MPa

7kg

Стойност

Спецификации 

A

B

E
F

C
D

Размер (мм)

595

845

390

440

460

880

A

B

C

D

E

F

Размер (мм)Индекс

Описание



Program

- 7 43 3:28 1,035 55 51.00 1200 

- 3,5 29 2:42 0,530 41 50.00 1200 

- 2 26 2:42 0,328 23 53.00 1200 

 20°C 20°C 7 20 2:58 0,170 52 52.00 1200 

cotton white 60°C 7 57 3:08 1,150 51 52.00 1200 

mix 40°C 3 36 0:58 0,430 42 56.00 1200 

quick wash 15' 40°C 1 37 0:30 0,270 15 55.00 800 
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