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Съдържание 

Благодарим ви, че избрахте този продукт. 

Горди сме да Ви предложим идеалния 

продукт за Вас и най-добрата пълна гама 

домашни уреди за Вашето ежедневие. 

 

 
Моля, прочетете инструкциите 

внимателно и се съобразявайте с тях по 

време на употреба на машината. Тази 

брошура предоставя важни насоки за 

безопасна употреба, монтаж и поддръжка, 

както и полезни съвети за най-добрите 

резултати при работа с машината. 

Съхранявайте документацията на сигурно 

място за бъдещи справки или за бъдещи 

собственици. 

 
Моля, проверете, дали следните документи 

са доставени с уреда: 

 

 Ръководство за употреба 
 

 Гаранционна карта 
 

 Енергиен етикет 
 

Уверете, че уредът не е повреден при 

транспортирането. Ако е повреден, се 

обадете за съдействие на Центъра за 

обслужване на клиенти. Неспазването на 

горното може да застраши безопасността на 

уреда. Можете да бъдете таксувани за 

обаждане в сервиз, ако проблемът с 

машината Ви е причинен от злоупотреба или 

неправилен монтаж. 

За да се свържете със Центъра, уверете се, 

че разполагате с уникалния код от 16 

символа, наричан още „сериен номер". Този 

код е уникален код за Вашия продукт, 

отпечатан на стикера, който може да бъде 

намерен вътре в отвора на вратата. 

ОЕЕО съдържат замърсяващи вещества 

(които могат да имат отрицателни последици 

върху околната среда) и базови компоненти 

(които могат да се използват отново). Важно е 

ОЕЕО да се подлагат на специфично 

третиране, за да се отстранят и изхвърлят по 

подходящ начин всички замърсители, а 

материалите да се извлекат и рециклират. 

Хората могат да играят важна рола в 

осигуряването ОЕЕО да не причинят 

екологичен проблем; съществено е да 

спазвате някои основни правила: 

 ОЕЕО не следва да се третират като битов 
отпадък; 

 ОЕЕО трябва да се предават в 

съответните места за събиране, 

управлявани от общината или регистрирани 

фирми. В много държави може да има 

събиране по домовете за обемисти ОЕЕО. 

В много държави, когато закупите нов уред, 

можете да върнете стария на продавача, 

който да го вземе безплатно едно към едно, 

стига оборудването да е от същия вид и със 

същите функции като предоставеното. 

 

1. ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

2. КОМПЛЕКТ ЗА ДРЕНАЖЕН МАРКУЧ 

3. ВОДНИ РЕЗЕРВОАРИ 

4. ВРАТА И ФИЛТРИ 

5. ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ 

6. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (WI-FI) 

7. БЪРЗО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

8. НАСТРОЙКИ И ПРОГРАМИ 

9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ И 
ГАРАНЦИЯ

 

 
Този уред е маркиран в 

съответствие с Европейската 

директива 2012/19/ЕО за Отпадъци 

от електрическо и електронно 

оборудване (ОЕЕО). 

Условия на средата 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Неправилната употреба на 
сушилнята може да предизвика 

опасност от пожар. 

1. ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ 

 Този продукт е предназначен само за 
домакинска употреба или подобна, като: 

- – кухненски кътове за персонала в 
магазини, офиси и други работни 
пространства; 

- – ферми; 

- – от клиенти в хотели, мотели и други 
места за настаняване; 

- – места, предлагащи нощувка със закуска. 
Употребата на този уред в среда, различна 
от домашната, или за функции, които не са 
типични за домакинството, като търговска 
употреба от експертни или обучени 
потребители, се изключва дори при 
описаното по-горе използване. Ако уредът 
се използва по начин, несъответстващ на 
горепосочените, то това може да скъси 
живота му и да направи невалидна 
гаранцията на производителя. Всяка 
повреда, щета или загуба, произтичаща от 
използване, което не е в съответствие с 
домашната или битовата употреба (дори 
ако уредът се намира в домашна среда), 
няма да се приема от производителя до 
степента, позволена от закона. 

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

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

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

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

 

Тази машина е предназначена единствено 
за домашна употреба, т.е. за изсушаване на 
битови текстилни изделия и облекла. 

Уверете се, че инструкциите за монтаж и 
употреба са напълно ясни, преди работа с 
уреда. 

Не докосвайте уреда, когато сте с мокри 
ръце или крака. 

Не се облягайте на вратата, докато 
зареждате машината и не използвайте 
вратата, за да повдигнете или преместите 
машината. 

Не продължавайте да използвате уреда, 
ако изглежда в неизправност. 



 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Не използвайте уреда, ако филтърът за 
мъх не е поставен правилно или е 

повреден; мъхът може да се запали. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Там, където е разположен символът за 

гореща повърхност 

 

 

повишаването на температурата 

по време на функциониране

 на 

  
 

може да надвишава 60 ° C. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Уверете се, че по време на 
транспортиране, сушилнята е в 
изправено положение, ако е 
необходимо можете да наклоните на 

едната страна, както е показано; 

Ако продуктът е на различна страна, 
изчакайте поне 4 часа преди да го 
включите, за да може маслото да 
протече обратно в компресора. 
Неизпълнението на това може да 

повреди компресора. 

Сушилнята не трябва да се използва, ако е 
била почиствана с промишлени химикали. 

 

 
На пода от външната страна около 

машината не трябва да се събират мъхчета 
и пухчета. 

 

 
Винаги изваждайте щепсела от контакта 

преди почистване на уреда. 
 
Барабанът отвътре може да е много 

горещ. Винаги оставяйте сушилнята да 
завърши периода на охлаждане, преди да 
извадите прането. 

 
Последната част от цикъла на сушене 

настъпва без загряване (цикъл на 
охлаждане), за да се гарантира, че 

дрехите остават при температура, която 
гарантира, че няма да бъдат повредени. 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Никога не спирайте сушилната машина 
преди края на цикъла на сушене, освен 
ако не извадите бързо всички изделия и 
ги прострете, така че топлината да се 
разсее. 
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Свързване към електричеството и 

инструкции за безопасност 

 

 

Не монтирайте уреда в стая с ниска 
температура или в стая, където има 
опасност от замръзване. При температури 
на замръзване, уредът може да не работи 
правилно: има риск от повреда, ако водата 
замръзне в хидравличната верига (клапани, 
маркучи, помпи). За по-добро изпълнение, 
стайната температура трябва да бъде 
между +2°С и +35°С. Моля, не забравяйте, 
че работата в студени условия (между +2 и 
+5°С) може да доведе до образуване на 
воден конденз и капки вода на пода. 

 
В случай че сушилнята е монтирана над 

пералнята, трябва да се използва подходящ 
свързващ комплект, в съответствие с 
конфигурацията на уреда: 

- Свързващ комплект „стандартен размер": 
за перална машина с минимална 
дълбочина 44 см; 

- Свързващ комплект „малък размер": за 
перална машина с минимална дълбочина 
40 см. 

- Универсален свързващ комплект с 
плъзгане: за перална машина с 
минимална дълбочина 47 см. 

Свързващият комплект се получава от сервиз. 
Инструкциите за монтаж или фиксиращи 
приставки са предоставени със свързващия 
комплект. 

НИКОГА не монтирайте сушилнята в 
близост до пердета. 

Уредът не трябва да се монтира зад 
заключваща се, плъзгаща се или врата с 
панта от отсрещната страна спрямо тази на 
сушилнята. 

За ваша безопасност уредът трябва да 
бъде правилно монтиран. Ако имате 
някакви съмнения за монтажа, обадете се в 
Центъра за съвет. 

Когато машината е монтирана, трябва да 
регулирате крачетата за нивото на уреда. 

 

 

Техническите данни (напрежение на 
захранването и входяща мощност) са 
посочени върху табелката с данни на уреда. 

Монтаж 



 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Уредът не трябва да се захранва чрез 
външно превключващо устройство, 
например таймер, или да се свързва към 
верига, която редовно се включва и 
изключва от електроразпределителното 

дружество. 

Уверете се, че електрическата система е 
заземена, съответства на всички 
приложими закони и че електрическият 
контакт е съвместим с щепсела на уреда. В 
противен случай се обърнете за помощ към 
професионалист. 

 
 

 

Не използвайте адаптери, разклонители 
и/или удължители. 

 

Щепселът трябва да бъде достъпен за 
изваждане след като уредът е монтиран. 

 

Не включвайте машината към 
електрическата мрежа, докато не 
завършите монтажа. 

 

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

 

 

В стаята, където е разположена 
сушилнята, трябва да се предостави 
подходяща вентилация, за да се 
предотврати всмукване на газове от уреди 
на гориво, включително и открит огън, 
докато сушилнята работи. 

Монтирайте гърба на уреда близо до стена 
или вертикална повърхност. 

 
Между машината и всички преграждания 

трябва да има разстояние от най-малко 12 
мм. Входящият и изходящият въздух трябва 
да не срещат препятствия. 

 
Уверете се, че основата и 

вентилационните отвори на машината не са 
запушени от килими. 

Предотвратете падането или събирането 
на предмети зад сушилнята, тъй като те 
могат да попречат на входа и изхода за 
въздух. 

Въздухът не трябва да се отвежда през 
димоотвода, предназначен за изпаренията 
от уредите, които работят на газ или други 
горива. 

Проверявайте редовно дали въздухът 
около сушилнята не е ограничен, като 
избягвате натрупването на прах и мъх. 

Вентилация 
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Прането 

Редовно проверявайте филтъра за мъх 
след употреба и почистване, ако е 
необходимо. 

 

 
* Изход за въздух (в зависимост от модела). 

 
 
 

Винаги правете справка с етикетите за 
грижа при пране за подходящи насоки при 
сушене. 

 

Омекотителите за тъкани или подобни на 
тях продукти следва да се използват 
съгласно инструкциите на производителя. 

 
Не сушете непрани дрехи в сушилнята. 

 
Дрехите трябва да са минали през 

центрофуга или да са добре изцедени, 
преди да се поставят в сушилнята. 

 
Дрехи, от които тече вода не трябва да 

бъдат поставяни в сушилнята. 

 

 

 

Завесите от стъклени влакна НИКОГА не 
трябва да се поставят в тази машина. Може 
да настъпи раздразнение на кожата, ако по 
други дрехи има следи от стъклени нишки. 

 
Изделията, които са замърсени с вещества 

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

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Материалите от пенеста гума могат, при 
определени обстоятелства, при 
нагряване, да предизвикат пожар от 
спонтанно запалване. Артикулите като 
микропореста гума (латексна пяна), 
шапки за душ, водоустойчив текстил, 
гумирани артикули и дрехи или 
възглавници с подложки от 
микропореста гума НЕ СЛЕДВА да се 

сушат в сушилнята. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Не сушете в машината сухи материи, 
които са били третирани с почистваща 

течност за химическо чистене. 



 

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

 
Извадете запалки и кибритени клечки от 

джобовете и НИКОГА не използвайте 
запалими течности в близост до машината. 

 
Максимално тегло при сушене: вижте 

енергийния етикет. 

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

 

 

 
 
 
 
 
 

Съдържа флуорирани парникови 

газове R134a. Херметично затворен. B
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Изключете и извадете от ел. 

захранване сушилнята, преди да 

проведете каквато и да е работа. 

Монтирайте маркуча , както 

следва 

След като машината е поставена, 

проверете дъното, за да се уверите, че 

новият маркуч не се огъва при бутане 

на барабана на място. 

2. КОМПЛЕКТ ЗА ДРЕНАЖЕН МАРКУЧ 

За да избегнете източването на водния 

резервоар след всеки цикъл на сушене, 

водата може да бъде изхвърляна директно в 

отходна тръба. Правилниците за водата 

забраняват свръзка към повърхност за 

източване на вода. Дренажната тръба за вода 

трябва да бъде разположена до сушилнята. 

 
Комплектът се състои от: 1 маркуч и 1 запушалка. 

 

 

 
 

1. Наклонете машината бавно на дясната й страна. 

2. Маркучът за мръсна вода се намира от 

дясната страна на машината (вж. 

картинката). Сив маркуч се свързва със 

съединителя от лявата страна на 

машината. Като използвате клещите, 

свалете скобата, задържаща маркуча, от 

съединителя. 

3. Дръпнете маркуча от връзката със съединителя. 

4. Поставете запушалката, доставена с 

комплекта, за да затворите оставащия 

маркуч. 

5. Прикрепете черния маркуч от комплекта 

(като използвате предоставените конектор 

и скоби за маркуч) към маркуча, изваден 

от връзката със съединителя. 

 



 

Ще се събира много малко вода по време 

на първите няколко цикъла, когато 

машината е нова, тъй като първо се 

пълни вътрешния резервоар. 

За изваждане на резервоара на 

контейнера в чекмеджето на вратата 

За да извадите долното чекмедже за вода 

на контейнера * 

3. ВОДНИ РЕЗЕРВОАРИ 

Водата от прането по време на цикъла на 

сушене се събира в контейнер. Когато 

резервоарът е пълен, съответната 

индикаторна светлина на контролния панел 

ще светне и контейнерът ТРЯБВА да се 

изпразни. Все пак препоръчваме контейнерът 

да се изпразва след всеки цикъл на сушене. 

 
 

 

 

1. Внимателно извадете резервоара за вода, 

като хванете дръжката (А). 

Когато е пълен, водният резервоар ще 

тежи около 6 кг. 

2. Наклонете контейнера за вода, за да 

изпразните водата през чучура (B). 

Когато е празен, върнете водния резервоар 

както е показано; (С) поставете първо 

основата на контейнера на място както е 

показано (1), след това внимателно бутнете 

горната част на място (2). 

3. Натиснете бутона за стартиране на 

програмата за рестарт на цикъла. 

 
САМО ЗА МОДЕЛИ С КОМПЛЕКТ 

МАРКУЧИ ЗА ИЗТОЧВАНЕ 

Ако имате възможност за източване в 

близост до сушилнята, можете да 

използвате комплекта за източване, за 

да осигурите постоянен дренаж за 

водата, събрана в контейнера на 

сушилнята.  Това означава, че вие не 

трябва да изпразвате водния резервоар. 

 

1. Внимателно издърпайте долната част на 

противоударната плоча, така че да се 

отлепи от сушилнята. След това горната 

част може да се откачи, което позволява на 

противоударната плоча да бъде напълно 

отстранена (A). 

2. Издърпайте здраво ръкохватката и 

плъзнете контейнера за вода навън от 

сушилнята (B). Поддържайте контейнера с 

две ръце (C). Когато е пълен, водният 

резервоар ще тежи около 4 кг. 

3. Отворете капака, разположен в горната 

част на контейнера, и изпразнете водата 

(D). 

4. Поставете отново капака и плъзнете 

контейнера за вода обратно на мястото му 

(D). НАТИСНЕТЕ СИЛНО, ЗА ДА ВЛЕЗЕ 

НА МЯСТОТО СИ. 

5. Поставете отново притивоударната плоча, 

като захванете пантите в горната част и 

„щракнете" долните скоби на мястото им. 

    
 

   

*В зависимост от модела *В зависимост от модела 

D 

 
 
 
 

C 

 
 
 
 

1 C 

B A 

 
 
 
 

B 

 
 
 
 

A 

B
G

 



  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Когато сушилнята се използва, барабанът 

и вратата могат да са МНОГО ГОРЕЩИ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Ако отворите вратата по средата на 

цикъла, преди да завърши цикъла за 

охлаждане, дръжката може да е гореща. 

Моля, бъдете особено внимателни, 

когато опитвате да изпразните водния 

резервоар по време на програма. 

Филтри 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Не използвайте сушилнята без 

филтрите. 

Ако почиствате филтрите под водна 

струя, не забравяйте да ги изсушите. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Почистете филтрите преди всеки цикъл 

Почистване на филтъра за мъхчета 

 
 
 
 
 

1 

2 

4. ВРАТА И ФИЛТРИ 

 

 

Издърпайте дръжката, за да отворите 
вратата. 

 
За да рестартирате уреда, затворете 

вратата и натиснете бутона за старт на 

програмата. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Индикаторна светлина за почистване на 
филтъра 

Светва, когато се изисква почистване на 

филтрите (вратата и долния филтър) 

Проверете и евентуално почистете основния 

филтър и долния филтър в долната част на 

уреда. 

Ако прането не се суши, проверете дали 

филтрите не са запушени. 

 

 

 
 

 
 

 

1. Изтеглете филтъра нагоре. 
 

2. Отворете филтъра, както е показано. 
 

3. Внимателно отстранете мъхчетата с мека 

четка или пръсти. 

 

4. Щракнете филтъра и поставете обратно. 

 

 

Врата 

Запушените филтри могат да увеличат 

времето за сушене и да причинят щети и 

скъпо почистване. 

За да поддържате ефективността на 

сушилнята, проверявайте дали всички 

филтри са чисти след всеки цикъл на 

сушене. 



 

 
 

1. Отстранете удароустойчивата плоча. 

 

2. Завъртете заключващите лостове по посока 

обратна на часовниковата стрелка и 

издърпайте предния капак. 

 

3. Внимателно отстранете рамката на 

филтъра и почистете праха или мъхчетата 

от филтъра с кърпа. Не използвайте вода 

при почистване на филтъра. 

 

4. Отстранете внимателно гъбата от мястото 

ѝ и след това измийте под течаща вода, 

като я въртите, за да отстраните всякакъв 

прах или мъхчета. 

 

5. Поставете обратно предния капак, като се 

уверите, че е поставен правилно (както е 

показано със стрелката) и го избутайте 

силно на мястото му. Заключете лостовете, 

като ги завъртите по посока на 

часовниковата стрелка. 

 

6. Поставете обратно удароустойчивата плоча. 

Почистване на филтъра на 

кондензатора 

4 3 

1 

 
 

 

2 
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Подготовка на дрехите 

Да не се суши в сушилня 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не сушете дрехи, третиране с течност 

от химическо чистене, или гумени 

дрехи (опасност от пожар или 

експлозия). 

Пестене на енергия 

Сортирайте прането по следния 
начин 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Не претоварвайте барабана, големите 

артикули при намокряне може да 

надвишат теглото на прането (например: 

спални чували, завивки). 

5. ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ 

Преди да използвате сушилнята за пръв път: 

Моля, прочетете внимателно тази книжка с 

инструкции. 

 
Извадете всички предмети от барабана. 

 
Избършете барабана и вратата с влажна 

кърпа, за да отстраните праха, който може 

да се е събрал по време на 

транспортиране. 

 

Уверете се, че прането, което ще сушите е 

подходящо за сушилня, както е посочено на 

етикетите за грижа на всяка дреха. Уверете 

се, че всички закопчалки са затворени и 

джобовете са празни. Обърнете дрехите на 

обратно. Поставете дрехите свободно в 

барабана, за да не се оплетат. 

 

Коприна, найлонови чорапогащници, 

деликатни бродерии, платове с метални 

декорации, дрехи с PVC или кожени ръбове. 

 

 
 
 
 
 

 

В сушилнята поставяйте само пране, което е 

минало през центрофуга или е изцедено 

добре. Колкото по-сухо е прането, толкова по-

малко време ще се суши и ще спестите 

електричество. 

ВИНАГИ 

Проверявайте, дали филтърът е чист преди 

всеки цикъл на сушене. 

 
НИКОГА 

Не поставяйте мокри предмети в сушилнята, 

това може да повреди уреда. 

 

По символи за грижа 

Можете да ги откриете на яката или по 

вътрешния шев: 

Подходящи за сушилня. 

 

    Сушене в машина при висока температура. 

    Сушене в машина само при ниска 
температура. 

      Да не се суши в машина. 

 
Ако дрехата няма етикет за грижа, приемете, 

че не е подходяща за сушене. 

 
По количество и дебелина 

Когато зареждането е по-голямо от 

капацитета на сушилнята, разделете дрехите 

според дебелината им (например хавлии от 

тънко бельо). 

 
По вид на тъканите 

Памук/лен: кърпи, памучен трикотаж, спално 

бельо и покривки от памук или лен. 

 
Синтетични: Блузи, тениски, гащеризони и 

т.н. от полиестер или полиамид, както и смеси 

от памук и синтетични. 

 

В последните 15 минути зареждането 

винаги се върти с хладен въздух. 



 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

За електрически данни, вижте табелката 

с номинали на предната част на шкафа 

на сушилнята (с отворена врата). 

 

Почистете филтъра и изпразнете 

контейнера за вода след всеки цикъл на 

сушене. 

Почиствайте редовно кондензатора. 

След всеки период на използване, 

избършете вътрешността на барабана и 

оставете вратата отворена за известно 

време, за да позволите циркулацията на 

въздух да го подсуши. 

Избършете външната страна на машината 

и вратата с мека кърпа. 

НЕ използвайте абразивни кърпички или 

почистващи препарати. 

За да предотвратите залепване на вратата 

или натрупване на влакна, почиствайте 

вътрешната врата и уплътнението с влажна 

кърпа след всеки цикъл на сушене. 

 
 
 

 
 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Винаги изключвайте и изваждайте 

щепсела от контакта преди да почистите 

уреда. 

 

 

Почистване на сушилнята ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Барабанът, вратата и прането може да 

са много горещи. 

B
G

 



  

Приложението Hoover  Wizard е 

налично за  таблети и телефони с 

операционни системи Android и iOS. 

Открийте всички детайли за 

функциите на Wi-Fi, като преглеждате 

приложението в режим DEMO. 

Отваряйки вратата, 

ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ се 

деактивира. За да го активирате 

отново, затворете вратата, завъртете 

бутона за избор на програма в 

положение, различно от 

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, и след 

това го изберете отново. 

6. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (WI-FI) 

Този уред е снабден с технология Wi-Fi, която 

позволява да бъде управляван от разстояние 

чрез приложение. 

 

РЕГИСТРИРАНЕ НА МАШИНАТА (В 
ПРИЛОЖЕНИЕТО) 

Изтеглете приложението Hoover Wizard на 

вашето устройство. 

 

 

 
Отворете приложението, създайте 

потребителски профил (или влезте в 

профила си ако вече сте създали такъв) и 

регистрирайте уреда, като следвате 

инструкциите на екрана на телефона или 

тези от "Бързото ръководство" 

съпътстващо машината. 

 

АКТИВИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО 
УПРАВЛЕНИЕ 

Проверете дали рутерът е включен и 
свързан с Интернет. 

 
Заредете прането и затворете вратата. 

 
Завъртете бутона за избор на програма в 

позиция за ДИСТАНЦИОННО 

УПРАВЛЕНИЕ (Wi-Fi): контролите на пулта 

за управление ще бъдат деактивирани. 

 
Стартирайте цикъла с помощта на 

приложението Hoover Wizard. Когато 

цикълът приключи, изключете машината, 

като завъртите бутона за избор на програма 

в ИЗКЛЮЧЕНО положение. 

 
 
 
 

 
* ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (Wi-Fi) 

 
ДЕАКТИВИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО 
УПРАВЛЕНИЕ 

За да излезете от режима на 

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ по време 

на цикъла, завъртете бутона за избор на 

програма до всяка позиция, различна от 

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (Wi-Fi). 

Пултът за управление на уреда ще работи 

отново. 

 
При затворена врата завъртете бутона за 

избор на програма в позиция за 

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (Wi-Fi), за 

да управлявате уреда отново с помощта на 

приложението. Ако определен цикъл е в 

ход, той ще продължи. 

 



 

Технически характеристики 

  E G F D C B 

 

H 

7. БЪРЗО РЪКОВОДСТВО ЗА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ 

1. Отворете вратата и заредете прането. 

Уверете се, че дрехите не възпрепятстват 

на затварянето на вратата. 

 
2. Внимателно затворете вратата, като я 

натиснете бавно, докато се чуе "кликване". 

 
3. Завъртете бутона за избор на програма, за 

да изберете желаната програма на сушене 

(вж. Таблицата с програми). 

 
4. Натиснете бутона за стартиране на 

програмата. Сушилнята ще се включи 

автоматично. 

 
5. Ако вратата се отвори по време на 

програма, за да проверите прането, е 

необходимо да натиснете бутона за 

стартиране за повторно започване на 

сушенето, след като затворите вратата. 

 
6. Когато цикълът е към края си, машината ще 

започне фаза на охлаждане, дрехите ще се 

сушат при студен въздух, което ще позволи 

охлаждането им. 

 
7. След завършването на цикъла, барабанът 

ще се върти с прекъсвания, за да намали 

образуването на гънки. Това ще продължи, 

докато машината се изключи или вратата 

се отвори. 

 

 
 

Входящо напрежение/ Усилвател на 

захранващ ток/Напрежение на 

захранването: вижте табелката с данни на 

уреда. 

Максимално натоварване:  вижте енергийния 

етикет. 

Енергиен клас: вижте енергийния етикет. 

8. НАСТРОЙКИ И ПРОГРАМИ 

 

 

 
 
 

A 
 
 
 

 

 

 

 

 

A БУТОН ЗА ИЗБОР НА ПРОГРАМАТА с 

„ИЗКЛЮЧЕНО“ положение 

B Бутон СТАРТ/ПАУЗА C 

Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ 

D Бутон за ИЗБОР НА ВРЕМЕВИ ЦИКЪЛ 

E Бутон МЕМО 

F Бутон за ИЗБОР НА СУШЕНЕ 

G Бутон ПРОТИВ ГЪНКИ Н 

ДИСПЛЕЙ 

С+D ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕЦА 

Не отваряйте вратата по време на 

автоматичните програми, за да 

получите подходящо сушене. 
B G

 



  

Първо стартиране 

За да стартирате избрания цикъл с 

предварително зададените параметри, 

натиснете СТАРТ/ПАУЗА. Когато 

програмата работи, върху дисплея ще се 

изпише оставащото време. 

 
Освен това, ако искате да промените 

избраната програма, натиснете бутоните с 

желаните опции, променете параметрите по 

подразбиране и след това натиснете бутона 

СТАРТ/ ПАУЗА, за да стартирате цикъла. 

 

  

Със завъртане на бутона за избор на 

програма в двете посоки е възможно да се 

избере желаната програма за сушене. 

За да отмените избора или да изключите 

уреда, завъртете бутона за избор на 

програма в положение „ИЗКЛЮЧЕНО” (не 

забравяйте да изключите уреда). 

 

– Езикова настройка 

След като свържете машината към 

мрежата и я включите, натиснете бутона 

„F" или „G", за да видите наличните езици 

на дисплея. АНГЛИЙСКИЯТ винаги е 

първият показан език. 

 
Изберете желания език, като натиснете 

бутона СТАРТ/ПАУЗА. 

 
– Промяна на езика 

Ако искате да промените езиковата настройка, 

трябва да натиснете едновременно бутоните 

„F" и „G" за около 5 секунди. На дисплея ще 

се появи АНГЛИЙСКИ и ще можете да 

изберете нов език. 

След като включите уреда, изчакайте 
няколко секунди, за да започне да работи 

програмата. 

 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА 

Когато е избрана програмата, на екрана 

автоматично се показва продължителността 

на цикъла, която може да варира, в 

зависимост от зададените опции. 

 
При стартиране на програмата ще бъдете 

информирани постоянно за оставащото 

време до края на цикъла на сушене. 

 
Уредът изчислява оставащото време до 

края на избраната програма, на база 

стандартно зареждане. По време на цикъла 

уредът коригира времето, в зависимост от 

влажността на прането. 

 
КРАЙ НА ПРОГРАМАТА 

„КРАЙ" („Край” при определени модели) 

ще се появи на дисплея в края на 

програмата, вече е възможно да отворите 

вратата. 

 
В края на цикъла изключете уреда, като 

завъртите бутона за избор на програма в 
положение ИЗКЛЮЧЕНО. 

Могат да бъдат избрани само опциите, 

съвместими със зададената програма. 

БУТОН ЗА ИЗБОР НА ПРОГРАМАТА с 

„ИЗКЛЮЧЕНО“ положение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Не докосвайте бутоните, докато 

поставяте щепсела, тъй като машината 

калибрира системите през първите 

секунди: ако докоснете бутоните, 

машината не може да работи както 

трябва. В този случай извадете щепсела 

и повторете операцията. 

Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. 

Затворете вратата ПРЕДИ да натиснете 

бутона за СТАРТ/ПАУЗА. 

Бутонът за избор на програма трябва 

ВИНАГИ да бъде поставен в 

ИЗКЛЮЧЕНО положение в края на 

цикъла на сушене, преди да може да 

бъде избран нов. 



 

Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ 

Бутон за ИЗБОР НА ВРЕМЕВИ 

ЦИКЪЛ 

Функцията за отлагане на старта не 

може да бъде запомнена. 

Бутон за ИЗБОР НА СУШЕНЕ 

ПОСТАВЯНЕ НА МАШИНАТА НА ПАУЗА 

Задръжте бутона СТАРТ/ПАУЗА натиснат 

за около 2 секунди (името на програмата и 

дисплеят за остатъчното време ще мигат, 

показвайки, че машината е поставена на 

пауза). 

 
Натиснете отново бутона СТАРТ/ПАУЗА, 

за да стартирате отново програмата от 

момента, в която е била поставена на 

пауза. 

 

 
ОТМЯНА НА ЗАДАДЕНАТА ПРОГРАМАТА 

За да отмените програмата, завъртете 

бутона за избор на програма в положение 
ИЗКЛЮЧЕНО. 

 
Ако има прекъсване в захранването, 

докато машината работи, когато 

захранването бъде възстановено, 

машината ще се рестартира от 

началото на фазата, в която е била, 

когато захранването е било прекъснато. 

 

 

Този бутон позволява отлагане на 

стартирането на програмата от 30 минути 

(1 час при някои модели) до 24 часа на 

интервали от 30 минути (1 час при някои 

модели). Избраното забавяне се показва на 

дисплея. 

 
След натискане на бутона СТАРТ/ПАУЗА, 

показаното време намалява минута по 

минута. 

 

 
 

 

Възможно е да превърнете цикъл от 

автоматичен в програмиран до 3 минути 

след стартиране на програмата. 

Последователното натискане увеличава 

времето през 10-минутни интервали. След 

този избор, за да рестартирате функцията 

за автоматично сушене, е необходимо да 

изключите сушилнята. 

 
В случай на несъвместимост всички 

светодиодни индикатори премигват бързо 3 

пъти. 

 

 
 
Бутон МЕМО 

 

Този бутон ви позволява да съхраните 

опциите, зададени за определен цикъл. 

 
ЗАПАЗВАНЕ: 

когато цикълът работи, натиснете бутона 

МЕМО за три секунди. Надписът МЕМО 

(всички цифри на някои модели) ще мига в 

продължение на 2 секунди и ще бъдат 

зададени опциите, свързани с избрания 

цикъл. 

 
ОБРАТНО ИЗВИКВАНЕ: 

след избор на цикъл, натиснете бутона 

МЕМО, за да видите запаметените опции (не 

цикъла). 

 

 

Този бутон позволява задаване на 

желаното ниво на сушене: опция за 

редакция до 5 минути след началото на 

цикъла: 

 

     Готово за гладене: оставя дрехите леко 

влажни за по-лесно гладене. 

 

     Сухи за закачане: за да станат дрехите 

готови за закачане. 

 

      Сухи за прибиране в гардероб: за 
пране, което да може да се прибере 
директно. 

 

      Екстра сухи: за напълно сухи дрехи, 
идеално за пълно зареждане. 

Като отворите капака при зададен 

отложен старт, след като го затворите 

отново, натиснете "старт", за да 

продължите броенето. 
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Бутон ПРОТИВ ГЪНКИ 

Дисплей 

4 3 
21 

ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕЦА 

Този уред е оборудван с функцията 

Мениджър на сушенето. При автоматични 

програми, всяко ниво на междинно сушене, 

преди достигане на избраното, се показва с 

премигване на светлинния индикатор, 

отговарящ на достигнатата степен на 

изсушаване 

 
В случай на несъвместимост всички 

индикаторни светлини премигват бързо 

3 пъти. 

 

 

По време на цикъла опцията задава 

редуващи се движения на барабана, за да 

се намалят гънките и автоматично задава 

нивото на сушене на „Готово за гладене" 

(нивото на сушене може да се промени, 

след като изберете опциите). Освен това, 

тази опция автоматично активира движение 

против гънки на барабана преди цикъла при 

активиране на отложен старт и в края на 

цикъла за сушене. То се 

ЗАКЛЮЧВАНЕТО ЗА ДЕЦА може да се 

промени във всеки един момент по време на 

програмата. 

 

Дисплеят показва оставащото време за 

сушене, отложеното време в случай на 

отложен старт и други известия за настройки. 

 

 

1) СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗБОР НА СУШЕНЕ 

активира на всеки 10 минути, до 6 часа след 

края на цикъла на сушене. 

 
За да спрете движенията, поставете 

бутона за избор на програма в положение 

ИЗКЛЮЧЕНО.  Полезно е, когато не можете 

да извадите прането веднага. 

 

 

При едновременното натискане на 

бутоните „C" и „D” за около 2 секунди, 

машината ви позволява да заключите 

клавишите. По този начин можете да 

избегнете нежелани грешки, ако без да 

искате натиснете бутон от екрана по време 

на цикъл. 

 
Заключването на клавишите може да се 

отмени, с натискане на двата бутона 

едновременно. 

 
При отваряне на капака с активирано 

ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕЦА, цикълът спира, 

но заключването остава: за да рестартирате 

цикъла, трябва да премахнете 

заключването и да натиснете отново 

СТАРТ/ПАУЗА. 

Светлинните индикатори показват степента на 

сушене, която може да бъде избрана от съответния 

бутон. 

 

2) ИНДИКАТОРНА СВЕТЛИНА НА РЕЗЕРВОАРА ЗА 
ВОДА 

Тя светва, когато е нужно да се изпразни резервоара 

за вода от кондензат. 

 

3) ИНДИКАТОРНА СВЕТЛИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
ФИЛТЪРА 

Тя светва, когато се изисква почистване на филтрите 

(вратата и долния филтър). 

 

4) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР „WI-FI” 

На модели, оборудвани с Wi-Fi, той показва 

състоянието на връзката. Може да бъде: 

- ФИКСИРАНО ВКЛЮЧЕНО: дистанционното 
управление е активирано. 

- бавно мигане: дистанционното управление е 

изключено. 

БЪРЗО МИГАНЕ ЗА 3 СЕКУНДИ, ПОСЛЕДВАНО 

ОТ ИЗКЛЮЧВАНЕ: машината не може да се 

свърже с домашната Wi-Fi мрежа или все още 

не е вписана в приложението. 



 

Ръководство при сушене 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Реалната продължителност на цикъла на 

сушене зависи от началното ниво на 

влажност на прането, от скоростта на 

въртене, вида и количеството 

зареждане, чистотата на филтрите и 

околната температура 

- БАВНО МИГАНЕ 3 ПЪТИ, СЛЕД ТОВА 

ИЗКЛЮЧВАНЕ ЗА 2 СЕКУНДИ: нулиране на 

Wi-Fi мрежата (по време на вписване в 

приложението). 

 
 

- ВКЛЮЧВАНЕ ЗА 1 СЕКУНДА, СЛЕД ТОВА 

ИЗКЛЮЧВАНЕ ЗА 3 СЕКУНДИ: вратата е 

отворена. Дистанционното управление не 

може да бъде активирано. 

 

За информация относно 

функционалностите и инструкциите за 

лесна конфигурация на Wi-Fi връзката, 

моля, вижте: 

go.candy-group.com/am-td-ble 
 
 

 

 
Стандартният цикъл СУШЕНЕ НА ПАМУК  

е най-енергийно ефективен и е подходящ за 

сушене на нормално мокро памучно пране. 

 

 

EN 61121 – Програма за използване 

- СТАНДАРТНО СУШЕНЕ НА ПАМУК 

- ГЛАДЕНЕ НА ПАМУК 
(БЯЛО – готово за гладене) 

- ЛЕСНА ГРИЖА ЗА ТЕКСТИЛ 
(СИНТЕТИКА – сухо окачване) 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Почистете филтрите преди всеки цикъл 

 

 
 

Максимално тегло при сушене 

Памук 
Максимален 
заявен 
капацитет 

Синтетични 
или 
деликатни 

Максимум 4 кг 

Информация за лабораторията за 

изпитване 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Само за сушилня с капацитет 10/11 кг, 

снабдена с комплект маркучи за 

източване: свържете маркуча за 

източване за оползотворяване на водата 

от кондензатора (съгласно инструкциите 

в специалната глава). 
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Опции за избор 

 

ПРОГРАМИ 
 

 

 
ЦЯЛОСТНА ГРИЖА 

ТЪМНО И ЦВЕТНО 

БЯЛО ДЪНКИ 

МАРАТОНКИ 

ПРОТИВОАЛЕРГИ

ЧНО ВЪЛНА 

ПРОТИВ 

МИРИЗМИ  

XXL 

СПОРТ ПЛЮС 

МАЛКO 

СИНТЕТИЧНИ 

ЕКО ПАМУК  

РИЗИ 

 

- - - - 

- 
 

 

- - - - 

 

- - 

- - 

 

- - - - 

   -   - -          -          

 
 
 
 
- - 

- - - - 
 

 
 
 
- - - - 

 

- 

3,5 
 

 
4 

 

Пълна 

4 

- 

4 
 

 
1 

 
 

2,5 
 

 
6 

 
 

4 
 

 
2 

 
4 

 
 

Пълна 

2,5 

* 
 
 

* 

 
 
* 

 
 
* 

 
Макс. 120’ 

 
 

Макс. 220’ 

 
 

70' 
 

 

20' 

 
 

Макс. 220’ 
 

 
* 

 
* 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (Wi-Fi) 

Позицията, която трябва да изберете, когато искате да стартирате управлението 
от разстояние чрез приложението (чрез  Wi-Fi). 

 

* Реалната продължителност на цикъла на сушене зависи от началното ниво на влажност на 
прането, от скоростта на въртене, вида и количеството зареждане, чистотата на филтрите и 
околната температура 

Таблица с програмите 
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За сушене на различни видове тъкани и 

цветове, сушилнята има специфични 

програми за удовлетворяване на всички 

нужди за сушене (вж. таблицата с програми). 

ЦЯЛОСТНА ГРИЖА 

Цялостна грижа е изключителен цикъл за 

сушене на пране от различни тъкани заедно. 

Когато по-леките тъкани достигнат оптимално 

сушене и са готови да бъдат извадени, 

текстът „TC" мига в продължение на 3 минути 

и се чува звуков сигнал.  След изваждане на 

вече изсушените артикули цикълът ще 

продължи за най-устойчивите артикули. 

ТЪМНО И ЦВЕТНО 

Деликатен и специален цикъл за сушене на 

тъмни или цветни памучни или синтетични 

дрехи. 

БЯЛО 

Правилната програма за сушене на памучни, 

гъби и хавлии. 

ДЪНКИ 

Специално за униформено изсушаване на 

платове като джинси или дънки. Препоръчва 

се да обърнете дрехите наопаки преди 

сушене. 

МАРАТОНКИ 

Тази програма, благодарение на специален 

рафт, позволява сушене на 2 чифта платнени 

обувки. Препоръчваме да извадите 

връзките от обувките, преди да ги сушите. 

Рафт за обувки и маратонки 

Този аксесоар се предоставя със сушилнята и 

позволява сушене на до 4 броя маратонки. 

Преди да поставите обувките, извадете 

стелките и ги поставете в сушилнята. 

Централно разположените кукички са 

подходящи също за сушене на мъжки 

обувки, а страничните са по-подходящи за 

дамски и детски обувки (EU 39 – UK 5,5). 

Препоръчително е да завъртите барабана, 

за да проверите дали не се закачат.  

Алтернативно можете да поставите двете 

крайни обувки с подметките нагоре. 

АНТИАЛЕРГИЧНА 

Специален цикъл, който суши и едновременно 

с това помага за намаляване на основните 

алергени като домашен прах, косми от 

домашни любимци, полени и остатъци от 

прахове за пране. 

ВЪЛНА 

Вълнени дрехи: програмата може да се 

използва за сушене на до 1 кг пране (около 3 

пуловера). Препоръчва се да обърнете 

наопаки всички дрехи преди сушене. Времето 

може да варира според размерите и 

дебелината на зареждане и избраното 

въртене по време на пране. В края на цикъла 

дрехите са готови за носене, но ако са по-

тежки, ръбовете може да са малко мокри: 

препоръчваме да ги оставите да изсъхнат по 

естествен път. Препоръчваме да изваждате 

дрехите в самия край на програмата. 

Внимание: процесът на сплъстяване на 

вълната е необратим; моля, сушете 

единствено дрехи със символа „oк 

сушене" върху етикета на облеклото. Тази 

програма е подходяща за акрилни дрехи. 

 

 

Трябва да свалите филтъра на вратата и да 

сложите рафта на негово място. 

Описание на програмите 

 
 
 

 
Програмата на тази машина за 

сушене на вълна е одобрена от The 

Woolmark Company за сушене на 

вълнени дрехи, обозначени за пране 

в машина, при условие че продуктите 

се перат и сушат съгласно 

инструкциите на етикета и тези на 

производителя на тази машина. 

В Обединеното кралство, Ирландия, 

Хонконг и Индия търговската марка 

Woolmark е сертификационна 

търговска марка. 
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ПРОТИВ МИРИЗМИ 

Идеалната програма за премахване на лоши 

миризми от бельото и за изглаждане на гънки. 

 
XXL 

Специфичен цикъл, предназначен за сушене 
на големи артикули 

напр. завеси, чаршафи и покривки за маса. 

Благодарение на специфичното движение на 

барабана, артикулите ще бъдат изсушени с 

минимум заплитане и гънки. 

 
СПОРТ ПЛЮС 

Специално за технически облекла за спорт и 

фитнес, суши внимателно с особено внимание 

за избягване на свиване и разваляне на 

еластичния плат 

 

МАЛЪК 

Предназначена за равномерно изсушаване на 

изключително малко зареждане. 

СИНТЕТИЧНИ 

За сушене на деликатни и синтетични 

платове, които се нуждаят от акуратно и 

специфично третиране 

ЕКО ПАМУК  

Програмата за памук (висящо сушене) е най-

ефективната програма по отношение на 

консумация на енергия. Подходяща за памук и 

бельо. 

РИЗИ 

Тази специална програма е създадена за 

сушене на ризи с минимално оплитане и 

гънки, благодарение на специфичните 

движения на барабана. Препоръчва се да 

извадите дрехите незабавно след програмата 

за сушене. 

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (WI-FI) 

Позицията, която трябва да изберете, когато 

искате да стартирате/спрете дистанционното 

управление чрез приложението (чрез Wi-Fi). В 

този случай, началото на цикъла ще стане 

чрез командите в приложението. Повече 

подробности в раздела за ДИСТАНЦИОННО 

УПРАВЛЕНИЕ (Wi-Fi).  



 

Обслужване на клиенти 

Резервни части 

Сервиз 

9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
НЕИЗПРАВНОСТИ И ГАРАНЦИЯ 

 

 

Дефект, които можете да поправите сами 

Преди да се обадите на сервиза за 

технически съвет, прегледайте следния 

списък. Ще бедете таксувани, ако се окаже, че 

машината работи или е била монтирана или 

използвана неправилно. Ако проблемът 

продължава след извършване на 

препоръчаните проверки, обадете се на 

сервиза, те могат да ви асистират по 

телефона. 

Показаното време до края може да се 

промени по време на цикъла на сушене. 

Времето за приключване се проверява 

постоянно, докато трае цикълът на сушене, 

и продължителността се регулира, за да се 

даде най-доброто време. Показаното време 

може да се увеличи или намали по време 

на цикъла на сушене и това е нормално. 

 
Времето за сушене е прекалено 

дълго/дрехите не са достатъчно сухи... 

Избрали ли сте правилната 

програма/време на сушене? 

Дрехите бяха ли прекалено мокри? 

Дрехите бяха ли добре изцедени и минати 

през центрофуга? 

 Има ли филтърът нужда от почистване? 

Сушилнята прекалено заредена ли е? 

 
Сушилнята не работи... 

Има ли работещо електрическо 

захранване към сушилнята? Проверете с 

друг уред, като например лампа. 

Щепселът правилно ли е вкаран в 

контакта? 

Има ли прекъсване на захранването? 

Бушонът изгорял ли е? 

Вратата напълно затворена ли е? 

Сушилнята включена ли, както в 

електрическата мрежа, така и от бутона? 

Избрано ли е време или програма за 

сушене? 

Машината включена ли е отново след 

отваряне на вратата? 

 
Сушилнята е шумна... 

Изключете уреда и се обадете на 

Центъра за съвет. 

 
Светлинният индикатор за почистване на 
филтъра е включен… 

Има ли филтърът нужда от почистване? 

 
Светлинният индикатор на резервоара за 

вода е включен… 

Водният резервоар трябва ли да се изпразни? 
 

 

Ако след извършването на всички 

препоръчителни проверки, проблемът все 

още продължава, моля, обадете се на сервиза 

за съвет. Те могат да ви асистират по 

телефона или да уредят подходяща среща с 

инженер при условията на гаранцията. Но е 

възможно да ви бъде начислена такса, ако 

следното се отнася за вашата машина: 

Установи се, че работи правилно. 

Не е монтирана в съответствие с 
инструкциите за монтаж. 

Използвана е неправилно. 

 

Винаги използвайте оригинални резервни 

части, налични от сервиза. 

 

За да си осигурите продължително, безопасно 

и ефективно използване на този уред, 

препоръчваме цялото обслужване и ремонт 

да се изпълнява само от упълномощен 

сервизен инженер. 

Каква може да е причината за... 
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С поставяне на  маркировката върху 

този продукт, ние потвърждаваме 

съответствие с всички относими 

европейски изисквания за безопасност, 

здраве и околна среда, приложими в 

законите за този продукт. 

 

За осигуряване на безопасност при 

изхвърляне на стара сушилня, извадете 

щепсела от контакта, отрежете захранващия 

кабел и ги унищожете. За предотвратите 

затварянето на деца в машината, счупете 

пантите на вратата или ключа на вратата. 

 
Производителят отхвърля всякаква 

отговорност в случай на печатни грешки в 

ръководство с този продукт. 

 

В допълнение, той също така си запазва 

правото да прави всякакви промени, които 

счита за полезни, по продуктите, без да 

променя основните им характеристики. 

БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

 

 Wi-Fi 

Специфика
ции (Wi-
Fi) 

Спецификац
ии 
(Bluetooth) 

A 802.11 b/g/n Bluetooth v4.2 

B 2 412 GHz. – 

2 484GHz. 

 

 

2412 GHz –  

2484 GHz. 

 802.11b, DSSS 1 
Mbps = 
+19,5 dBm 

Основни данни: 
Радиочестотна 
предавателна 
мощност (Typ): 
+4 dBm 

 
C 

802.11b, CCK 11 
Mbps = 
+18,5 dBm 
 
802.11g, OFDM 54 
Mbps = 
+18,5 dBm 

 
Повишена скорост 
на данните: 

Радиочестотна 
предавателна 
мощност (Typ): 
+2 dBm 

  
802.11n, MCS7 = 
+14 dBm 

BLE 
Радиочестотна 
предавателна 
мощност (Typ): 
+7,5 dBm 

 802.11b = 1024 
байта, 
-80 dBm 

Основни данни: 
Чувствителност @ 
0,1% BER: 
-98 dBm 

 
D 

802.11g = 1024 
байта, 
-70 dBm 
 
802.11n = 1024 
байта, 
-65 dBm 

 
Повишена скорост на 
данните: 
Чувствителност @ 
0,01% BER: 
-98 dBm 

  
802.11n HT40 = 
1024 
байта, -65 dBm 

BLE 
Чувствителност @ 
0,1% BER: 
-98 dBm 

A Безжичен стандарт 

B Честотен диапазон 

C Максимална предавателна мощност 

D Минимална чувствителност на приемане 
 

С настоящото Candy Hoover Group Srl декларира, 

че уредът, маркиран с   , отговаря на 

основните 

изисквания на Директива 2014/53/ЕС. За да получите 

копие на декларацията за съответствие, моля, свържете 

се с производителя на: www.candy-group.com 

 

Гаранция 

Продуктът има гаранция съгласно общите 

условия, посочени в приложения към 

продукта сертификат. Сертификатът 

трябва да се запази, за да бъде 

представен в оторизиран Център за 

обслужване на клиенти при необходимост. 

Можете също да проверите гаранционните 

условия на нашия уеб-сайт. За помощ, 

моля, попълнете онлайн формуляра или 

се свържете с нас на номера, посочен на 

страницата за поддръжка на нашия уеб-

сайт. 

http://www.candy-group.com/
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