
P
L

C
Z

S
K

E
L

S
L

H
R

B
G



87  

 Index

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

Чрез поставяне на този символ            на 
продукта, потвърждаваме, че съответства 
с всички необходими Европейски 
изисквания за безопасност, здраве и 
околна среда, които са приложими в 
законодателството за този продукт.

     Уверете, че уредът не е повреден при 
транспортирането. Ако е повреден, се 
обадете за съдействие на GIAS. 
Неспазването на тези препоръки може 
да застрашават безопасността на уреда. 
Можете да бъдете таксувани за 
обаждане за сервиз, ако проблемът с 
уреда е бил причинен от неправилна 
употреба.

1. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2. МАРКУЧ ЗА ИЗТОЧВАНЕ:
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

3. ПОДГОТОВКА НА ЗАРЕЖДАНЕТО 

4. ПОЧИСТВАНЕ И РУТИННА 
ПОДДРЪЖКА 

5. ВОДЕН РЕЗЕРВОАР 

6. ВРАТА и ФИЛТЪР 

7. КОНТРОЛИ И ИНДИКАТОРИ

8. ИЗБОР НА ПРОГРАМА

9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
НЕИЗПРАВНОСТИ 
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1. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

●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 
н а б л ю д е н и е  и л и  
и н с т р у к т и р а н и  з а  
използването на уреда по 
безопасен начин и разбират 
свързаните с това опасности. 
Почистването и поддръжката 
не трябва да се извършват от 
деца без надзор. Децата на 
възраст под 3 години следва да 
се държат далеч от уреда, 
освен ако не са наблюдавани 
непрекъснато.

● ВНИМАНИЕ Неправилната уп
отреба на сушилнята може да пр
едизвика опасност от пожар.

● Този уред е предназначен за из
ползване в домашни или подобн
и

условия като:

- кухненски области за персонал
а в магазини, офиси и други раб
отни

пространства;

- ферми;

- от клиенти в хотели, мотели и д
руги жилищни среди;

- стаи за нощувки.

Употребата на този уред в 
с р е д а ,  р а з л и ч н а  о т  
домашната, или за функции, 
които не са типични за 
домакинството, като търговска 
употреба от експертни или 

обучени потребители, се 
и з к л ю ч в а  д о р и  п р и  
о п и с а н о т о  п о - г о р е  
използване.

Ако уредът се използва по 
н а ч и н ,  к о й т о  н е  е  в  
съответствие с този, това 
може да скъси живота му и да 
отмени гаранцията на  
производителя. Всички щети 
по уреда или други повреди 
или загуби, произтичащи от 
използване, което не е в 
съответствие с домашната 
или битовата употреба (дори 
ако се намира в домашна 
среда) няма да се приема от 
производителя до степента, 
позволена

от закона.

●Този уред трябва да бъде 
и з п о л з в а н  с а м о  п о  
предназначение, както е 
описано в ръководството. 
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 позволявайте на деца да 
играят с машината или нейнит
е контроли

●ВНИМАНИЕ Не използвайте 
уреда, ако филтърът за мъх не 
е поставен правилно или е 
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повреден; мъхът може да се 
запали.

●ВНИМАНИЕ На мястото на 
символа за гореща повърхност 
е     т е м п е р а т у р а т а  с е  
повишава по време на работа 
на сушилнята и може да 
надвиши 60C.

● Извадете щепсела от контакта. 
Винаги изваждайте щепсела от к
онтакта,

● преди почистване или дейност
и по поддръжката.

● Прекратете работа с уреда, ак
о изглежда повреден.

● На пода около машината не тря
бва да има мъхчетата и пухчетат
а.

● Финалната част на програмата 
за сушене не включва нагряване 
(цикъл на охлаждане), така че 
елементите да достигнат 
температура, при която да не се 
повредят.

● Сушилнята не трябва да се изп
олзва, ако са използвани проми
ш л е н и  химикали при 
почистване.

● ВНИМАНИЕ: Никога не спирай
те сушилната машина преди кра
я н а цикъла на сушене, освен 
ако всички  предмети за 
и з в а д е н и  б ъ р з о  и  
р а з п р е д е л е н и ,  т а к а  ч е  
топлината е разсеяна.

● Максимално тегло при суше
не : вижте енергийния етикет..

 
Монтаж
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● Не използвайте адаптери, ра
зклонители и/или удължители.

●Никога не монтирайте сушилн
ята зад пердета и се уверете, ч
е зад нея не могат да падат 
или да се събират предмети.

● Уредът не трябва да се монтира 
зад врата, която се заключва, пл
ъзгаща врата или такава с панта 
от страната, противоположна на 
т а з и  н а  в р а т и ч к а т а  н а  
сушилната машина.

Важно:Уверете се, че по 

време на транспортиране, 

сушилнята е в изправено 

п о л о ж е н и е ,  а к о  е  

необходимо можете да 

наклоните на едната страна, 

както е показано;

Внимание:Ако уредът е на 

другата страна, изчакайте 

поне 4 часа преди да го 

включите, така че маслото да 

може да се върне обратно в 

компресора. Неспазването 

на това, може да доведе до 

повреда на компресора.

 
 
 

 

B
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•Не сушете непрани дрехи в 
барабанната сушилня.
•ВНИМАНИЕ Не сушете в 
машината сухи материи, които 
с а  б и л и  т р е т и р а н и  с  
п оч и с т в а щ а  т еч н о с т  з а  
химическо чистене.
•ВНИМАНИЕ 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 трябва 
да се сушат в барабанната 
сушилня.
•Винаги правете справка с 
етикетите за грижа при пране, 
за подходящи насоки при 
сушене.
•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.
•Извадете запалки и кибритени 
клечки от джобовете и НИКОГА 
не използвайте запалими 
т еч н о с т и  в  бл и з о с т  д о  
машината.
•Никога не поставяйте пердета 
от стъклени нишки в машината. 
Може да настъпи раздразнение 
на кожата, ако по други дрехи 
има следи от стъклени нишки.
• Д р ех и ,  к о и т о  с а  б и л и  

Прането замърсени с течности като 
олио за готвене, ацетон, 
алкохол, петрол, керосин, 
препарати за премахване на 
петна, терпентин, вакси и 
средства за премахване на 
вакси следва да се перат с 
гореща вода с допълнително 
количество препарат, преди 
да се сушат в сушилната 
машина.
•Омекотителите за тъкани и 
подобните продукти следва 
да се използват съгласно  
и н с т р у к ц и и т е  н а  
производителя.

Вентилация

• В  с т а я т а ,  к ъ д е т о  е  
разположена сушилнята, 
трябва да се предостави 
подходяща вентилация, за да 
се предотвратят газове от 
уреди на гориво, включително 
и открит огън.
 Монтиране на уреда с гръб, 
б л и з о  д о  с т е н а  и л и  
вертикална повърхност.
Трябва да има разстояние от 
поне 12 mm между машината и 
други предмети. Входящите и 
изходящите маркучи трябва 
да се предпазят от запушване. 
За да се осигури подходяща 
вентилация, разстоянието 
между долната част на 
машината и пода, не трябва да 
бъде запушено.
• Редовно проверявайте, дали 
въздуха, който преминава в 



       Не монтирайте уреда в 
стая с ниска температура 
или в стая, където има 
опасност от замръзване. 
При температури
на замръзване, уредът 
м о ж е  д а  н е  р а б о т и  
правилно: има риск от 
п о в р ед а ,  а к о  вод ата  
замръзне в хидравличната 
верига (клапани, маркучи, 
п о м п и ) .  З а  п о - д о б р о  
изпълнение,  стайната 
температура трябва да 

бъ д е  м е ж д у  5 -35 ° C .  
Моля,не забравяйте,че 
работата в студени условия 

(между +2 и +5°C) може да 
доведе до образуване на 
воден конденз и капки вода 
на пода.

сушилнята не е ограничен.
•  Ред о в н о  п р о ве ря ва й те  
филтъра за мъх след употреба и 
почистване, ако е необходимо.
  Уверете се, че зад сушилнята 
не могат да падат или да се 
събират предмети, тъй като те 
могат да попречат на входния и 
изходния въздух.
•  НИКОГА не монтирайте 
сушилнята зад пердета.
• В случай, че сушилнята е 
монтирана над пералнята, 
трябва да се използва подходящ 
с в ъ р з в а щ  к о м п л е к т ,  в  
съответствие със следната 
конфигурация.
-Свързващ комплект Мод .  
35100019 :  за  минимална 
дълбочина на пералнята 49 cm
-Свързващ комплект Мод .  
35900120 :  за  минимална 
дълбочина на пералнята 51 cm
Свързващият комплект трябва 
бъде един от посочените по-
горе, който може да получите в 
сервиза ни за резервни части.
Свързващият комплект трябва 
бъде един от посочените по-
горе, който може да получите в 
сервиза ни за резервни части.
Инструкциите за монтаж или 
фиксиращи приставки, са 
предоставени със свързващия 
комплект.
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ВНИМАНИЕ:  
уредът не трябва да бъде 
захранван чрез външно 
превключвателно устройство, 
като например таймер, или 
да е свързан към електрическа 
верига, която постоянно се 
включва и изключва от 
доставчика на електроенергия. 

Air Outlets in the Base 

 
 
 

 

B
G



       Можете да бъдете таксувани за обаждане 

за сервиз, ако проблемът с уреда е бил причи

нен от неправилна употреба.

       Ако кабелът на уреда е повреден, то

следва да се замени със специален кабел,

който може да се получи САМО от сервиза за 

резервни части. Трябва да бъде монтиран от 

компетентно лице.

         Не включвайте машината, докато монта

жът не е завършен. За ваша  безопасност, суш

илнята трябва да бъде  монтирана правилно. 

Ако имате съмнения  относно монтажа, се оба

дете на сервиза   GIAS за съвет.

Сервиз GIAS

●   С цел осигуряване продължителната  безопас

ност и ефективна работа на уреда, препоръчвам

е всички обслужвания и поправки да се извършв

ат само от оторизиран инженер от сервиза GIAS.

Регулиране на крачетата

Когато машината е

монтирана, трябва

да регулирате

крачетата за нивото

на уреда.
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Проблеми в околната среда

Европейската директива 2012/19/EU

Уредът е маркиран в съответствие 
с  Е в р о п е й с к а  д и р е к т и в а  
2012/19/ЕС  за Отпадъци от 
електрическо  и  електронно  
оборудване (ОЕЕО).
 
Електрическото и електронно оборудване 
съдържа и двете замърсяващи вещества 
(което може да причини негативни последици 
за околната среда) и основни компоненти 
(които могат да се използват отново). Важно е 
WEEE да се подлагат на специфично 
третиране, за да се отстранят и изхвърлят по 
подходящ начин всички замърсители, а 
материалите да се извлекат и рециклират.
Хората могат да играят важна роля в 
осигуряването на това, че електрическото и 
електронно оборудване не се превърне в 
проблем за околната среда. Важно е да 
спазвате някои основни правила:
- WEEE не трябва да се третират като 
домакински отпадъци.
- WEEE следва да се предават в съответните 
пунктове за събиране, управлявани от 
общинските власти или от регистрирани 
компании. В много държави е възможно 
събиране на WEEE по домовете.
В много държави при закупуване на нов уред 
старият може да се върне на търговеца на 
дребно, който трябва да го приеме безплатно 
на база "едно към едно", при условие че 
устройството е от еквивалентен вид и има 
същите функции, като доставеното.

Електрически изисквания

Сушилните работят при волтаж от 220-
240V, 50 Hz еднофазно. Уверете, че ел. 
веригата в поне 10 A.
Електричеството може да бъде  
изключително опасно. Този уред трябва
да бъде заземен. Контактът и щепселът 
трябва да са от един и същи вид. Не 
и з п о л з в а й т е  а д а п т о р и  и / и л и  
удължители. Щепселът трябва да бъде 
достъпен за изваждане след като уредът 
е монтиран.

GWP1430

● Всички опаковъчни материали  са  природос

ъобразни и рециклируеми. Моля, изхвърляйте 

отпадъците природосъобразно. Местната слу

жба ще ви даде детайли  относно правилното 

изхвърляне на  отпадъците.

●За осигуряване на безопасност при изхвърл

яне на стара сушилня, извадете щепсела от к

онтакта, отрежете захранващия кабел и ги ун

ищожете. За предотвратите затварянето на д

еца в машината, счупете пантите на вратата 

или ключа на вратата.
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2. МАРКУЧ ЗА ИЗТОЧВАНЕ:

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!Изключете иизвад

ете от ел. захранване сушилнята, преди да пров

едете каквато и да е работа.

Монтирайте маркуча, както следва:

1. О б ъ р н е т е  
машината бавно на 
дясната й страна.

2. М а р к у ч ъ т  з а  
мръсна вода се 
намира от дясната 
страна на машината 
(вж. картинката). 
С и в  м а р к у ч  с е  
свързва с моста от 
лявата страна на 
машината .  Като  
и з п о л з в а т е  
клещите, свалете 
скобата, задържаща 
маркуча, от моста.

3. Д р ъ п н е т е
 

маркуча от връзката 
с моста.

4. П р и к р е п е т е  
черния маркуч от 
к о м п л е к та  ( к ато  
и з п о л з в а т е  
п р е д о с т а в е н и т е   
конектор и скоби за 
маркуч) към маркуча, 
изваден от връзката 
с моста.

5. Свържете новия 
маркуч за източване 
к ъ м  м а р к у ч а  з а  
мръсна вода.

6.  С л е д  к а т о
м а ш и н а т а  е
п о с т а в е н а ,
проверете дъното, за 
да се уверите, че 
новият маркуч не се 
огъва при бутане на 
барабана на място.

С в ъ р ж е т е  с
 електрозахранващат

а мрежа.

2

3

4

5

Внимание: Ако продуктът е на 
различна страна, изчакайте поне 
4 часа преди да го включите, за 
да може маслото да протече 
о б р а т н о  в  к о м п р е с о р а .  
Неизпълнението на това може да 
повреди компресора.

За да избегнете източването на водния
резервоар след всеки цикъл, водата може да
бъде изхвърляна директно в отходна тръба
( с ъ щ а т а  д р е н а ж н а  с и с т е м а  к а т о
домакинските мивки). Правилник при водата 
затваряща 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 кран.

6
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3.
 
ПОДГОТОВКА НА ЗАРЕЖДАНЕТО 

 

Коприна,  найлонови чорапогащници,  
деликатни бродерии, платове с метални 
декорации, дрехи с PVC или кожени ръбове.

ВА Ж Н О :  Н е  с у ш е т е  д р е х и ,  
третиране с течност от химическо 
чистене, или гумени дрехи (опасност от 
пожар или експлозия).

В последните 15 минути зареждането винаги 
се върти с хладен въздух.

Пестене на енергия

. .

.

●  По символи за грижа 
 Можете да ги откриете на яката или по  вътрешния 
шев:

  
 Подходящи за сушене в сушилня.

 Сушене в машина при висока температура.

 Не претоварвайте барабана – когато об
емистите предмети  са мокри, това може да н
адвиши теглото на дрехите (например: спал
ни чували, завивки).

  Сушене в машина при ниска температура.
         

 Да не се суши в машина.

Ако предметът няма етикет за грижа, се 
предполага, че не е подходящ за сушилня.

●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 тъканта
Памук/лен: Хавлии, памучен анцуг, спално 
бельо и покривки.
Синтетика: Блузи, тениски, гащеризони и 
т.н. от полиестер или полиамид, както и 
микс от памук и синтетика.

4. ПОЧИСТВАНЕ И РУТИННА 
ПОДДРЪЖКА 

 

ВАЖНО Винаги изключвайте и 
изваждайте щепсела от електрическата 
мрежа, преди почистване на уреда. 

За информация Относно данни за 
електричеството, вижте табелката с 
данни на предната страна на сушилнята 
(при отворена врата). 

   Почистване на сушилната машина  

● Почиствайте филтъра и изпразвайте 
водния резервоар след всеки цикъл на 
сушене.

● Почиствайте редовно кондензатора.

● След всеки период на употреба, 
избършете барабана отвътре и оставете 
вратата отворена за известно време, за да 
може да се изсуши.

● Избършете външната повърхност на 
машината и вратата с мека кърпа.

●  НЕ използвайте абразивни кърпи или  
почистващи препарати.

●  За да предотвратите залепване на вратата 
или наслагване на мъх, почиствайте 
вътрешната врата и уплътненията с влажна 
кърпа след всеки цикъл на почистване.
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Преди да използвате сушилнята за пръв път: 
моля, прочетете внимателно тази книжка с 
инструкции.  Извадете всички предмети от 
барабана. Избършете барабана и вратата 
свлажна кърпа, за да отстраните праха, който 
може да се е събрал по време на 
транспортиране.

Подготовка на дрехите 

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.

Да не се суши в машина: 

Сортирайте дрехите, както следва

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!Барабанът, 
вратата и прането може да са много 
горещи. 

В сушилнята поставяйте само пране, което  
е  минало  през  центрофуга  или  е  
изцедено  добре. Колкото по-сухо в прането, 
толкова по-малко  време  ще  се  суши и ще 
спестите  електричество.

ВИНАГИ
● Проверявайте, дали филтърът е чист 
преди всеки цикъл на сушене.

НИКОГА
● Поставянето на мокри предмети в 
сушилнята  може да повреди уреда.
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5.    ВОДЕН РЕЗЕРВОАР 

За да извадите резервоара 
от вратата

1 . В н и м а т е л н о  
извадете резервоара 
за вода, като хванете 
дръжката. (А) Когато е 
п ъ л е н ,  в о д н и я т  
резервоар ще тежи 
около 6 кг.

2. Наклонете водния 
контейнер, за да го 
и з п р а з н е т е  п р е з  
тръбата. (B)

К о гат о  е  п р а зе н ,  
в ъ р н е т е  в о д н и я  
резервоар както е 
п о к а з а н о ;  ( С )  
п о с т а в е т е  п ъ р в о  
о с н о в а т а  н а  
контейнера на място 
както е показано (1), 
след това внимателно 
бутнете горната част 
на място (2).

3 . Н а т и с н е т е                         
      бутон за рестарт 
на програмата.

A

B

1 C

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате
възможност за дренаж, 
б л и з о
до сушилнята, може да
използвате комплекта за
и з х в ъ р л я н е ,  з а  д а  
п р е д о с т а в и т е
постоянно източване на 
в о д а т а ,
к о я т о  с е  с ъ б и р а  в  
контейнера след всеки 
ц и к ъ л .
Това означава, че вие не 
трябва да изпразвате 
в о д н и я  р е з е р в о а р .

РАБОТА

    Не отваряйте вратата по време на авто-
матичните програми за да може дрехите да 
се изсушат.

1. Отворете вратата и заредете прането.
У в е р е т е  с е ,  ч е  д р е х и т е  н е  
възпрепятстват на затварянето на 
вратата.
2. Внимателно затворете вратата, като я
натиснете бавно, докато се чуе 
"кликване".
3. Завъртете кръговия селектор на 
програми, за да изберете желаната 
п р о г р а м а  з а  с у ш е н е  ( в и ж т е
Ръководството за програми). 
4. Натиснете бутона         . Сушилнята 
ще започне автоматично и индикаторът 
над  бутона ще свети постоянно.
5. Ако отворите вратата по време на 
програмата, за да проверите прането, 
необходимо е да натиснете ,     за да 
възстановите сушенето, след като 
затворите вратата. 
6. Когато краят на цикъла наближи, 
машината ще влезе във фаза на 
охлаждане, дрехите ще се въртят в 
барабана със студен въздух, което 
позволява охлаждане на прането. 
7. След приключване на цикъла, 
барабанът ще се върти с прекъсвания, 
за да се намали намачкването. Това ще 
продължи, докато машината не се 
изключи или вратата не бъде отворена. 

Водата от прането, по време на сушене се 
събира в контейнер във вратата на 
сушилнята. Когато        контейнерът се напълни, 
индикаторът на контролното табло ще 
светне и контейнера трябва да бъде 
изпразнен.Препоръчваме контейнерът да 
се изпразва след всеки цикъл на сушене.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ще се събира много малко 
вода по време на първите няколко цикъла, 
когато машината е нова, тъй като първо се 
пълни вътрешния резервоар.
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6. ВРАТА и ФИЛТЪР 

ВНИМАНИЕ! Когато сушилнята се 
използва, барабанът и вратата могат да 
са МНОГО ГОРЕЩИ.

ВАЖНО: За да поддържате ефективността 
на сушилнята, проверявайте дали филтъра 
за мъхчета е чист след всеки цикъл на 
сушене.

1 . И з д ъ р п а й т е  
филтъра нагоре.

2. Отворете филтъра, 
както е показано.

3. В н и м а т е л н о  
отстранете мъхчетата с 
мека четка или пръсти.

4 . Щракнете филтъра 
и поставете обратно.

1

2

Индикатор за грижа на филтъра

АКО ЧИСТИТЕ ФИЛТЪРА ПОД ВОДНА 
СТРУЯ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ГО ИЗСУШИТЕ.

 ВНИМАНИЕ! Ако отворите вратата по 
средата на програма, преди да завърши 
програмата за охлаждане, дръжката може 
да е гореща. Моля, бъдете особено вн-
имателни, когато опитвате да изпразните 
водния резервоар по време на програма.
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    Светва, когато филтърът се нуждае от 
почистване.

Ако прането не се суши, проверете дали  
филтърът не е запушен.

1

2

3

4

5

Почистване на филтър на кондензатор

Филтър 

1.        Отстранете капака.

2.Завъртете двете 
заключващи лостове
по посока обратна на
ч а с о в н и к о в а т а  
стрелкаи издърпайте 
предния капак.

3. В н и м а т е л н о  
отстранете рамката 
н а  ф и л т ъ р а  и  
почистете праха или 
мъхчетата от филтъра 
с  к ъ р п а .  Н е  
използвайте вода при 
п о ч и с т в а н е  н а  
филтъра.

4. О т с т р а н е т е  
внимателно гъбата от 
мястото и след това 
измийте под течаща 
вода, като го въртите, 
за да отстраните 
всякакъв прах или 
мъхчета.

5.Поставете обратно
предния капак, като се 
уверите, че е поставен 
правилно (както е 
п о к а з а н о  с ъ с  
с т р е л к а т а )  и  г о  
избутайте силно на 
м я с т о т о  м у .  
З а к л юч ете  д вата  
л о с т а ,  к а т о  г и  
завъртите по посока 
на часовниковата  
стрелка.

6. Поставете обратно
капака.

Издърпайте дръжката, за да отворите вратата.
За да рестартирате сушилнята, затворете  
вратата и натиснете бутона "Старт/Пауза       

Почиствайте филтрите преди 
стартиране на всяка програма.
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7. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
И ИНДИКАТОРИ 
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A – Програматор – Чрез завъртане на копчето в 
някоя от двете посоки е възможно да се избира 
желаната програма за сушене. За анулиране на 
избор или за изключване на сушилнята, завъртете 
копчето в положение OFF. 
 

B – Цифров дисплей – Дисплеят показва 
оставащото време за сушене, отложеното време в 
случай на избрано стартиране със закъснение, 
както и друга информация за настройки. 
 

C – Бутони – 
 

1. Бутон Start/Pause (Стартиране/Пауза) 
За стартиране на избраната програма и/или 
за временното й спиране. 
 

2. Бутон Delay Start (Отложен старт) 
Дава възможност за отлагане на стартирането 
на програмата с между 1 и 24 часа, през 
интервали от 1 час. Избраното време за 
отлагане се показва на дисплея. След 
натискане на бутона за стартиране START 
показваното време се намалява с всеки час.  
При отваряне на люка (вратичката), когато е 
зададен отложен старт, след като затворите 
люка, натиснете отново бутона за стартиране, 
за да се възобнови отброяването. 
 

3. Бутон за избор на сушене 
Той дава възможност за задаване на желаното 
ниво на сушене с възможност за нагласяне до 5 
минути след започване на цикъла: 
 

Ready to Iron(Готово за гладене): Дрехите 
остават леко влажни, за да се улесни 
гладенето. 
 

Dry Hanger(Сухо за простиране): За да 
бъдат дрехите готови за простиране. 

Dry wardrobe(Сухо за гардероба): За 
директно съхраняване на изпраните 
дрехи. 

 

Extra-dry (Допълнително сушене): За 
напълно сухи дрехи, идеално подхожда за 
пълно натоварване. 

 

Този уред е оборудван с функцията за 
управление на сушенето (Drying Manager 
Function). При автоматични цикли, всяко 
междинно ниво на сушене, преди достигане 
на избраното ниво, се показва чрез мигане на 
светлинния индикатор, съответстващ на 
постигнатото ниво на сушене. В случай на 
несъвместимост всички светодиоди ще 
примигнат бързо 3 пъти. 
 

4. Бутон Rapid / Избиране на време на цикъл 
Възможно е включване на някоя автоматична 
програма към програмата RAPID, до 3 минути 
след началото на цикъла. При продължаващо 
натискане времето се увеличава (30 – 45 – 59 
минути). 
След този избор, за да се нулира действието 
на автоматичното сушене, е необходимо 
сушилнята да се изключи. В случай на 
несъвместимост всички светодиоди ще 
примигнат бързо 3 пъти. 
Възможно е преминаване от автоматичен към 
програмиран цикъл, до 3 минути след 
началото на цикъла. При продължаващо 
натискане времето се увеличава през 
интервали от по 10 минути. След този избор, 
за да се нулира действието на автоматичното 
сушене, е необходимо сушилнята да се 
изключи. В случай на несъвместимост всички 
светодиоди ще примигнат бързо 3 пъти. 
 

5. Опцията Anti Crease 
Тази опция дава възможност за задействане 
на движението за отпускане на гънките по 
време на предварителния цикъл на барабана в 
случай на задействане на отлагане и в края на 
цикъла на сушене. Задейства се на всеки 10 
минути, до 6 часа след края на цикъла на 
сушене. За да спрете тези движения, поставете 
копчето в положението за изключено (OFF). Това 
е полезно, когато няма възможност прането да 
бъде извадено веднага. 
 

6. Memory (Запаметяване)  
Тази опция дава възможност за запаметяване 
на зададените опции за цикъла. 
MEMORY (ЗАПАМЕТЯВАНЕ): когато цикълът е 
задействан, натиснете бутона „memory“ за три 
секунди. Индикаторът „memory“ примигва три 
пъти и зададените опции, свързани с 
избрания цикъл, се запаметяват.  
RECALL (ИЗВИКВАНЕ): след избиране на 
цикъла, натиснете бутона „memory“, за да 
извикате запаметените функции (не цикъла). 

 

7. CONTROLS AND INDICATORS 
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A - Programme Selector - Rotating the knob in 
both directions it's possible to select the desired 
drying program. To cancel the selections or 
switch off the dryer rotate the knob on OFF. 
 
B - Display Digit - The display shows the 
remaining time for drying, the postponed time in 
case of delayed start selection and other 
notifications setting. 
 
C - Buttons - 
 
1.Start/Pause Button 
To start the selected program and/or suspend it. 

This appliances is equipped with Drying Manager 
Function. On automatic cycles, each level of 
intermediate drying, prior to the reaching the 

selected one, is indicated by flashing the light 
indicator corresponding to the degree of drying 

reached. In case of incompatibility, all LEDs flash 
quickly for 3 times. 
 
4.Rapids Button / Time C ycle selection 
It's possible switch some automatic programs to  

RAPID programs, up to 3 minutes after t he start of 
the cycle. The progressive pressure increases 

the time (30-45-59 minutes).  
After this selection to reset the automatic drying 
functioning is necessary to switch off the dryer.  
In case of incompatibility, all LEDs flash quickly 

for 3 times. 
 
I t's possible transform a cycle from automatic to 
programmed, up to 3 minutes after the start of 

the cycle. 
The progressive pressure increases the time in 

10-minute intervals. After this selection to reset 
the automatic dying functioning is necessary to 

switch off the dryer. In case of incompatibility, all 
LEDs flash quickly for 3 times. 
 
5.Anti Crease 
This option allows to activate an anti-creases 

movement of the drum pre cycle in case of 
activation of the delay and at the end of drying 

cycle. It is activat ed every 10 minutes, up to 6 
hours after the end of the drying cycle. To stop 
the movements set the knob to OFF. Useful 
when it's not possible to remove immediately the 

laundry. 
 
6.Memory      
This option allows you to store the opti ons set on 
a cycle. 
MEMORY: when the cycle is runni ng push the 
button "memory" for three seconds. The control 
light "memory" flashes for three ti mes and stores 
the set opti ons connected to the cycle selected in 
the flange.  
RECALL: after the selecti on of the cycle push 
the butt on "memory" for recall the stored options 
(not the cycle). 
 
7. Keylock
This function allows to block unwanted changes 
of the set options on the bezel, during drying 
phase.
Activation/Inactivation: push 3 and 4 buttons 
simultaneously for two seconds. The sign "LOC" 
appears on the display. Unlocking the option, on 
the display appears the sign "Unl", only once.  

B 

C 

D E 

F 
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2.Delay Start Button 
It allows to delay the start of the program from 1 
to 24 hours in 1-hour intervals. The delay 
selected is shown on the display.  
After pressing the START button the time 
showed decrease hour after hour.  
Opening of the porthole with delayed start set, 
after re-
to resume the counting. 
 
3.Drying Selection Button 
It allows to set the desired dryness level editable 
option up to 5 minutes after the starting of the cycle: 
 

      Ready to Iron: It leaves the garments slightly wet  
to facilitate ironing.

      Dry wardrobe: For laundry that can be directly 
stored. 

 

      Extra-dry: To get completely dry garments, 
ideal for full load. 

A

closing the porthole, press START again
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switch off the dryer rotate the knob on OFF. 
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Function. On automatic cycles, each level of 
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cycle. It is activat ed every 10 minutes, up to 6 
hours after the end of the drying cycle. To stop 
the movements set the knob to OFF. Useful 
when it's not possible to remove immediately the 
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6.Memory      
This option allows you to store the options set on 
a cycle. 
MEMORY: when the cycle i s running push the 
button "memory" for three seconds. The control 

light "memory" flashes for three ti mes and stores 
the set opti ons connected to the cycle selected in 
the flange.  
RECALL: after the selecti on of the cycle push 
the butt on "memory" for recall the stored options 
(not the cycle). 
 
7. Keylock
This function allows to block unwanted changes 
of the set options on the bezel, during drying 

Activation/Inactivation: push 3 and 4 buttons 
simultaneously for two seconds. The sign "LOC" 
appears on the display. Unlocking the option, on 
the display appears the sign "Unl", only once.  
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2.Delay Start Button 
It allows to delay the start of the program from 1 
to 24 hours in 1-hour intervals. The delay 
selected is shown on the display.  
After pressing the START button the time 
showed decrease hour after hour.  
Opening of the porthole with delayed start set, 
after re-
to resume the counting. 
 
3.Drying Selection Button 
It allows to set the desired dryness level editable 
option up to 5 minutes after the starting of the cycle: 
 

      Ready to Iron: It leaves the garments slightly wet  
to facilitate ironing.

stored. 
 

      Extra-dry: To get completely dry garments, 
ideal for full load. 

A

closing the porthole, press START again
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A - Programme Selector - Rotating the knob in 
both directions it's possible to select the desired 
drying program. To cancel the selections or 
switch off the dryer rotate the knob on OFF. 
 
B - Display Digit - The display shows the 
remaining time for drying, the postponed time in 
case of delayed start selection and other 
notifications setting. 
 
C - Buttons - 
 
1.Start/Pause Button 
To start the selected program and/or suspend it. 

This appliances is equipped with Drying Manager 
Function. On automatic cycles, each level of 
intermediate drying, prior to the reaching the 
selected one, is indicated by flashing the light 
indicator corresponding to the degree of drying 
reached. In case of incompatibility, all LEDs flash 
quickly for 3 times. 
 
4.Rapids Button / Time Cycle selection 
It's possible switch some automatic programs to  
RAPID programs, up to 3 minutes after the start of 
the cycle. The progressive pressure increases 
the time (30-45-59 minutes).  
After this selection to reset the automatic drying 
functioning is necessary to switch off the dryer.  
In case of incompatibility, all LEDs flash quickly 
for 3 times. 
 
It's possible transform a cycle from automatic to 
programmed, up to 3 minutes after the start of 
the cycle. 
The progressive pressure increases the time in 
10-minute intervals. After this selection to reset 
the automatic dying functioning is necessary to 
switch off the dryer. In case of incompatibility, all 
LEDs flash quickly for 3 times. 
 
5.Anti Crease 
This option allows to activate an anti-creases 
movement of the drum pre cycle in case of 
activation of the delay and at the end of drying 
cycle. It is activated every 10 minutes, up to 6 
hours after the end of the drying cycle. To stop 
the movements set the knob to OFF. Useful 
when it's not possible to remove immediately the 
laundry. 
 
6.Memory      
This option allows you to store the options set on 
a cycle. 
MEMORY: when the cycle is running push the 
button "memory" for three seconds. The control 
light "memory" flashes for three times and stores 
the set options connected to the cycle selected in 
the flange.  
RECALL: after the selection of the cycle push 
the button "memory" for recall the stored options 
(not the cycle). 
 
7. Keylock  
This function allows to block unwanted changes 
of the set options on the bezel, during drying 
phase. 

the display appears the sign "Unl", only once.  
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2.Delay Start Button 
It allows to delay the start of the program from 1 
to 24 hours in 1-hour intervals. The delay 
selected is shown on the display.  
After pressing the START button the time 
showed decrease hour after hour.  
Opening of the porthole with delayed start set, 
after re-
to resume the counting. 
 
3.Drying Selection Button 
It allows to set the desired dryness level editable 
option up to 5 minutes after the starting of the cycle: 
 

      Ready to Iron: It leaves the garments slightly wet  
to facilitate ironing. 

 

      Dry Hanger: To get garment ready to be hang. 
 
 

Dry wardrobe: For laundry that can be directly 

ideal for full load. 

A

closing the porthole, press START again
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A - Programme Selector - Rotating the knob in 
both directions it's possible to select the desired 
drying program. To cancel the selections or 
switch off the dryer rotate the knob on OFF. 
 
B - Display Digit - The display shows the 
remaining time for drying, the postponed time in 
case of delayed start selection and other 
notifications setting. 
 
C - Buttons - 
 
1.Start/Pause Button 
To start the selected program and/or suspend it. 

This appliances is equipped with Drying Manager 
Function. On automatic cycles, each level of 
intermediate drying, prior to the reaching the 
selected one, is indicated by flashing the light 
indicator corresponding to the degree of drying 
reached. In case of incompatibility, all LEDs flash 
quickly for 3 times. 
 
4.Rapids Button / Time Cycle selection 
It's possible switch some automatic programs to  
RAPID programs, up to 3 minutes after the start of 
the cycle. The progressive pressure increases 
the time (30-45-59 minutes).  
After this selection to reset the automatic drying 
functioning is necessary to switch off the dryer.  
In case of incompatibility, all LEDs flash quickly 
for 3 times. 
 
It's possible transform a cycle from automatic to 
programmed, up to 3 minutes after the start of 
the cycle. 
The progressive pressure increases the time in 
10-minute intervals. After this selection to reset 
the automatic dying functioning is necessary to 
switch off the dryer. In case of incompatibility, all 
LEDs flash quickly for 3 times. 
 
5.Anti Crease 
This option allows to activate an anti-creases 
movement of the drum pre cycle in case of 
activation of the delay and at the end of drying 
cycle. It is activated every 10 minutes, up to 6 
hours after the end of the drying cycle. To stop 
the movements set the knob to OFF. Useful 
when it's not possible to remove immediately the 
laundry. 
 
6.Memory      
This option allows you to store the options set on 
a cycle. 
MEMORY: when the cycle is running push the 
button "memory" for three seconds. The control 
light "memory" flashes for three times and stores 
the set options connected to the cycle selected in 
the flange.  
RECALL: after the selection of the cycle push 
the button "memory" for recall the stored options 
(not the cycle). 
 
7. Keylock  
This function allows to block unwanted changes 
of the set options on the bezel, during drying 
phase.

appears on the display. Unlocking the option, on 
the display appears the sign "Unl", only once.  
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2.Delay Start Button 
It allows to delay the start of the program from 1 
to 24 hours in 1-hour intervals. The delay 
selected is shown on the display.  
After pressing the START button the time 
showed decrease hour after hour.  
Opening of the porthole with delayed start set, 
after re-
to resume the counting. 
 
3.Drying Selection Button 
It allows to set the desired dryness level editable 
option up to 5 minutes after the starting of the cycle: 
 

      Ready to Iron: It leaves the garments slightly wet  
to facilitate ironing. 

 

      Dry Hanger: To get garment ready to be hang. 
 
 

ideal for full load. 

A

closing the porthole, press START again
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A - Programme Selector - Rotating the knob in 
both directions it's possible to select the desired 
drying program. To cancel the selections or 
switch off the dryer rotate the knob on OFF. 
 
B - Display Digit - The display shows the 
remaining time for drying, the postponed time in 
case of delayed start selection and other 
notifications setting. 
 
C - Buttons - 
 
1.Start/Pause Button 
To start the selected program and/or suspend it. 

This appliances is equipped with Drying Manager 
Function. On automatic cycles, each level of 
intermediate drying, prior to the reaching the 
selected one, is indicated by flashing the light 
indicator corresponding to the degree of drying 
reached. In case of incompatibility, all LEDs flash 
quickly for 3 times. 
 
4.Rapids Button / Time Cycle selection 
It's possible switch some automatic programs to  
RAPID programs, up to 3 minutes after the start of 
the cycle. The progressive pressure increases 
the time (30-45-59 minutes).  
After this selection to reset the automatic drying 
functioning is necessary to switch off the dryer.  
In case of incompatibility, all LEDs flash quickly 
for 3 times. 
 
It's possible transform a cycle from automatic to 
programmed, up to 3 minutes after the start of 
the cycle. 
The progressive pressure increases the time in 
10-minute intervals. After this selection to reset 
the automatic dying functioning is necessary to 
switch off the dryer. In case of incompatibility, all 
LEDs flash quickly for 3 times. 
 
5.Anti Crease 
This option allows to activate an anti-creases 
movement of the drum pre cycle in case of 
activation of the delay and at the end of drying 
cycle. It is activated every 10 minutes, up to 6 
hours after the end of the drying cycle. To stop 
the movements set the knob to OFF. Useful 
when it's not possible to remove immediately the 
laundry. 
 
6.Memory      
This option allows you to store the options set on 
a cycle. 
MEMORY: when the cycle is running push the 
button "memory" for three seconds. The control 
light "memory" flashes for three times and stores 
the set options connected to the cycle selected in 
the flange.  
RECALL: after the selection of the cycle push 
the button "memory" for recall the stored options 
(not the cycle). 
 
7. Keylock  
This function allows to block unwanted changes 
of the set options on the bezel, during drying 
phase. 
Activation/Inactivation: push 3 and 4 buttons 
simultaneously for two seconds. The sign "LOC" 
appears on the display. Unlocking the option, on 
the display appears the sign "Unl", only once.  
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2.Delay Start Button 
It allows to delay the start of the program from 1 
to 24 hours in 1-hour intervals. The delay 
selected is shown on the display.  
After pressing the START button the time 
showed decrease hour after hour.  
Opening of the porthole with delayed start set, 
after re-
to resume the counting. 
 
3.Drying Selection Button 
It allows to set the desired dryness level editable 
option up to 5 minutes after the starting of the cycle: 
 

      Ready to Iron: It leaves the garments slightly wet  
to facilitate ironing. 

 

      Dry Hanger: To get garment ready to be hang. 
 
 

      Dry wardrobe: For laundry that can be directly 
stored. 

 

      Extra-dry: To get completely dry garments, 
ideal for full load. 

A

closing the porthole, press START again
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A - Programme Selector - Rotating the knob in 
both directions it's possible to select the desired 
drying program. To cancel the selections or 
switch off the dryer rotate the knob on OFF. 
 
B - Display Digit - The display shows the 
remaining time for drying, the postponed time in 
case of delayed start selection and other 
notifications setting. 
 
C - Buttons - 
 
1.Start/Pause Button 
To start the selected program and/or suspend it. 

This appliances is equipped with Drying Manager 
Function. On automatic cycles, each level of 
intermediate drying, prior to the reaching the 
selected one, is indicated by flashing the light 
indicator corresponding to the degree of drying 
reached. In case of incompatibility, all LEDs flash 
quickly for 3 times. 
 
4.Rapids Button / Time Cycle selection 
It's possible switch some automatic programs to  
RAPID programs, up to 3 minutes after the start of 
the cycle. The progressive pressure increases 
the time (30-45-59 minutes).  
After this selection to reset the automatic drying 
functioning is necessary to switch off the dryer.  
In case of incompatibility, all LEDs flash quickly 
for 3 times. 
 
It's possible transform a cycle from automatic to 
programmed, up to 3 minutes after the start of 
the cycle. 
The progressive pressure increases the time in 
10-minute intervals. After this selection to reset 
the automatic dying functioning is necessary to 
switch off the dryer. In case of incompatibility, all 
LEDs flash quickly for 3 times. 
 
5.Anti Crease 
This option allows to activate an anti-creases 
movement of the drum pre cycle in case of 
activation of the delay and at the end of drying 
cycle. It is activated every 10 minutes, up to 6 
hours after the end of the drying cycle. To stop 
the movements set the knob to OFF. Useful 
when it's not possible to remove immediately the 
laundry. 
 
6.Memory      
This option allows you to store the options set on 
a cycle. 
MEMORY: when the cycle is running push the 
button "memory" for three seconds. The control 
light "memory" flashes for three times and stores 
the set options connected to the cycle selected in 
the flange.  
RECALL: after the selection of the cycle push 
the button "memory" for recall the stored options 
(not the cycle). 
 
7. Keylock  
This function allows to block unwanted changes 
of the set options on the bezel, during drying 
phase. 
Activation/Inactivation: push 3 and 4 buttons 
simultaneously for two seconds. The sign "LOC" 
appears on the display. Unlocking the option, on 
the display appears the sign "Unl", only once.  
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2.Delay Start Button 
It allows to delay the start of the program from 1 
to 24 hours in 1-hour intervals. The delay 
selected is shown on the display.  
After pressing the START button the time 
showed decrease hour after hour.  
Opening of the porthole with delayed start set, 
after re-
to resume the counting. 
 
3.Drying Selection Button 
It allows to set the desired dryness level editable 
option up to 5 minutes after the starting of the cycle: 
 

      Ready to Iron: It leaves the garments slightly wet  
to facilitate ironing. 

 

      Dry Hanger: To get garment ready to be hang. 
 
 

      Dry wardrobe: For laundry that can be directly 
stored. 

 

      Extra-dry: To get completely dry garments, 
ideal for full load. 

A

closing the porthole, press START again

 

	  

 
 

 
 

l Si pulsas esta tecla, es posible reducir la 
velocidad máxima, y si lo deseas, puedes 
cancelar el ciclo de centrifugado. 

 

 velocidad de giro cancelada. 
 

l Si la etiqueta no proporciona información 
específica, significa que se puede usar el 
centrifugado máximo previsto por el 
programa. 

 

 
 

l Para reactivar el ciclo de centrifugado, 
pulsa la tecla hasta alcanzar la velocidad 
de centrifugado deseada. 

 

l Es posible modificar la velocidad de 
centrifugado sin detener la lavadora. 

 

 
 

 
 

 
 

l Esta opción le permite cambiar la 
temperatura de los ciclos de lavado. 

 
 lavado en frío. 

 
l No es posible elevar la temperatura por 

encima del máximo permitido para cada 
programa, con el fin de proteger los 
tejidos. 

 

 
 

l Esta opción le permite pre-programar el 
ciclo de lavado para iniciarlo con una 
posterioridad de hasta 24 horas. 

 
l Para diferir el inicio del ciclo: 
 

- Introduzca el programa deseado. 
 

- Pulse el botón una vez para activarlo 
(h00 aparece en la pantalla) y luego 
pulse de nuevo para fijar un intervalo de 
1 hora (h01 aparece en la pantalla). El 
retardo preestablecido aumenta en 1 
hora cada vez que se pulsa el botón, 
hasta que aparezca h24 en la pantalla, 
y en ese momento, al pulsar el botón de 
nuevo, se restablecerá el inicio diferido 
a cero 

 
- Confirme pulsando la tecla INICIO/PAUSA 

(la luz en la pantalla comienza a 
parpadear). La cuenta atrás comienza y 
cuando termina el programa se iniciará 
automáticamente. 

 
l Es posible cancelar el inicio diferido 

girando el selector de programas a la 
posición APAGADO. 

 
Si hay alguna interrupción en el 
suministro de energía mientras la 
lavadora está en funcionamiento, una 
memoria especial almacena el programa 
seleccionado y, cuando se restablezca la 
energía, continúa donde lo dejó. 
 

Las opciones y funciones  se debe 
seleccionar antes de pulsar la tecla 
INICIO/PAUSA. 
Si se selecciona una opción que no es 
compatible con el programa elegido 
entonces el indicador opción parpadea 
primero y luego se apaga. 

Tecla SELECCIÓN CENTRIFUGADO 

Para evitar dañar los tejidos, no es 
posible aumentar la velocidad por 
encima del máximo permitido para 
cada programa. 

Una cantidad excesiva de detergente 
puede provocar un exceso de 
espuma. Si el electrodoméstico 
detecta la presencia de una cantidad 
excesiva de espuma, puede descartar 
la fase de centrifugado, o extender la 
duración del programa y aumentar el 
consumo de agua. 

La lavadora está equipada con un 
dispositivo electrónico que descarta el 
ciclo de centrifugado si la carga está 
desequilibrada.  Esto reduce el ruido y 
la vibración en la lavadora, y prolonga 
la vida de la lavadora. 
 

Tecla SELECCIÓN TEMPERATURA 

Tecla INICIO DIFERIDO  
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7. Keylock (Заключване на клавишите)  
Тази функция дава възможност за блокиране 
на нежелателни промени на зададените опции 
върху панела, по време на етапа на сушене. 
Задействане/Спиране: натиснете бутони 3 и 4 
едновременно за две секунди. Върху дисплея 
ще се появи „LOC“. При разблокиране на тази 
опция, на дисплея ще се появи „Unl“, само 
веднъж.  Ако люкът бъде отворен по време на 
задействано заключване на клавишите, 
цикълът ще спре, но блокирането ще остане: 
за да рестартирате цикъла трябва да 
прекратите блокирането и да възстановите 
стартирането. Когато сушилнята е изключена, 
тази опция е деактивирана автоматично. 
Заключването на клавишите може да бъде 
променяно по всяко време на цикъла. 
 

Светодиод D -  
Water tank         – светва, когато е нужно да се 
изпразни резервоара за воден кондензат. 
Filter cleaning        – светва, когато е нужно да 
се почистят филтрите (вратата и долния 
филтър). 
 

E – Wi-Fi        (само при някои модели) 
При моделите с опция Wi-Fi, иконата показва, 
че Wi-Fi системата работи. 
 

Зона F – ONE Fi EXTRA – Има подходящо 
място върху панела, където да се поставя 
смартфона по време на включването на 
машината към приложението. Следвайте 
индикацията върху дисплея на телефона (само 
за Android смартфони, оборудвани с тех-
нологията NFC). 
 

 
 

Максимално тегло при сушене 
Памучни Макс. деклариран 

капацитет 
Синтетични или 
деликатни тъкани макс. 4 кг 

 

 
Стандартният цикъл COTTON DRY (      ) е 
най-икономичният и най-добре подхожда за 
сушене на нормално влажни памучни тъкани. 
Таблицата на последната страница показва 
приблизителното време и консумираната 
енергия за основните програми за сушене. 
 
Консумирана енергия в 
изключено положение  0,40 W  

Консумирана енергия във 
включено положение 0,75 W 

 

 
 

Капацитет на 
барабана 125 

Максимално 
натоварване 

Вижте енергийния 
етикет 

Височина 85 см 
Ширина 60 см 
Дълбочина 60 см 

Енергиен клас Вижте енергийния 
етикет 

 

 
 

EN 61121 Програма за използване 

 
 
 
 
 
 
 
Цикълът за сушене на вълнени изделия на 
тази машина е одобрен от „The Woolmark 
Company“ за машинно сушене на вълнени 
продукти, при условие, че продуктите се 
перат и сушат според инструкциите на 
етикета на облеклото и тези, посочени от 
производителя на тази машина. 
Търговската марка Woolmark е сертификатна 
марка в Обединеното кралство, Ирландия, 
Хонконг и Индия. 
 

   Ръководство за сушене 

   Технически спецификации 

   Информация за лабораторията 
за изпитване 

 Реалната продължителност на цикъла 
зависи от началното ниво на влажност на 
прането според оборотите на центрофугата, 
вида и количеството на натоварването, 
чистотата на филтрите и околната 
температура. 

 

In case of opening of 'porthole' with activated key 
lock, the cycle stops but the lock is kept: to 
restart the cycle, you must remove the lock and 
restore Start. When the dryer is off, the option is 
automatically inactivated. 
Key lock can be modified at any time of the   
cycle. 

 
D- Led 

Water tank      - It lights up when it’s necessary 
to empty the condensate water tank. 
Filter cleaning   - It lights up when the cleaning 
of the filters is requested (the door and the lower 
filter). 
 
E- Wi-Fi         (some models only) 
In the models with the Wi-Fi option, the icon 
indicates that the Wi-Fi system is working. 
 
F- ONE Fi EXTRA area - There is an apposite 
place in the bezel on which lay the smartphone 
during the enrollment of the machine to the APP. 
Follow the indications on the phone display (only 
for Android smartphone equipped with NFC 
technology). 
                              

 
 
Maximum Drying Weight 
Cottons Max. capacity declared 
Synthetics or 
Delicates Max. 4 kg 

 

 
The standard cycle COTTON DRY (     ) is the 
most energy efficient and best suited for drying 
normal wet cotton laundry. 

The table in last page shows the approximate 
time and energy consumption of the main drying 
programmes. 
 

Power consumption of off-mode  0,40 W  
Power consumption of on-mode 0,75 W 

 
Drum capacity 125 
Maximum load See energy label 
Height 85 cm 
Width 60 cm 
Depth 60 cm 
Energy class See energy label 

 

 
  
EN 61121 Programme To Use 
 
- STANDARD DRY COTTON                             
- IRON DRY COTTON    WHITES 
- EASY-CARE TEXTILE SYNTHETICS 
 

 

 

 
 

 
DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR 
RECOVERING CONDENSER WATER 
ACCORDING TO INSTRUCTION AT 
CHAPTER 2

 

depends by the starting humidity level of 

ambient temperature.

 
 
 

The wool drying cycle of this machine has 
been approved by the Woolmark Company 
for the drying of machine washable wool 
products provided that the products are 
washed and dried according to the 
instructions on the garment label and those 
issues by the manufacturer of this machine 
M1524. 
In UK, Eire, Hong Kong and India the 
Woolmark trade mark is a Certification trade 
mark. 
 

 

   Information for Test Laboratory 

   Technical Specifications 

   Drying Guide 
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In case of opening of 'porthole' with activated key 
lock, the cycle stops but the lock is kept: to 
restart the cycle, you must remove the lock and 
restore Start. When the dryer is off, the option is 
automatically inactivated. 
Key lock can be modified at any time of the   
cycle. 

 
D- Led 

Water tank      - It lights up when it’s necessary 
to empty the condensate water tank. 
Filter cleaning   - It lights up when the cleaning 
of the filters is requested (the door and the lower 
filter). 
 
E- Wi-Fi         (some models only) 
In the models with the Wi-Fi option, the icon 
indicates that the Wi-Fi system is working. 
 
F- ONE Fi EXTRA area - There is an apposite 
place in the bezel on which lay the smartphone 
during the enrollment of the machine to the APP. 
Follow the indications on the phone display (only 
for Android smartphone equipped with NFC 
technology). 
                              

 
Maximum Drying Weight 
Cottons Max. capacity declared 
Synthetics or 
Delicates Max. 4 kg 

 

 
The standard cycle COTTON DRY (     ) is the 
most energy efficient and best suited for drying 
normal wet cotton laundry. 

The table in last page shows the approximate 
time and energy consumption of the main drying 
programmes. 
 

Power consumption of off-mode  0,40 W  
Power consumption of on-mode 0,75 W 

 
Drum capacity 125 
Maximum load See energy label 
Height 85 cm 
Width 60 cm 
Depth 60 cm 
Energy class See energy label 

 

 
  
EN 61121 Programme To Use 
 
- STANDARD DRY COTTON                             
- IRON DRY COTTON WHITES
- EASY CARE TEXTILE
 

 

 

 

 

 
 ONLY FOR  10 KG CAPACITY TUMBLE 

DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR 
RECOVERING CONDENSER WATER 
ACCORDING TO INSTRUCTION AT 
CHAPTER 2

 

amount of load, cleanliness of filters and 
ambient temperature.

 

 
 

The wool drying cycle of this machine has 
been approved by the Woolmark Company 
for the drying of machine washable wool 
products provided that the products are 
washed and dried according to the 
instructions on the garment label and those 
issues by the manufacturer of this machine 
M1524. 
In UK, Eire, Hong Kong and India the 
Woolmark trade mark is a Certification trade 
mark. 
 

   Information for Test Laboratory 

   Technical Specifications 

   Drying Guide 
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In case of opening of 'porthole' with activated key 
lock, the cycle stops but the lock is kept: to 
restart the cycle, you must remove the lock and 
restore Start. When the dryer is off, the option is 
automatically inactivated. 
Key lock can be modified at any time of the   
cycle. 
 
D - Led  

Water tank      -  I
to empty the condensate water tank. 
Filter cleaning   - It lights up when the cleaning 
of the filters is requested (the door and the lower 
filter). 
 
E- Wi-Fi         (some models only) 
In the models with the Wi-Fi option, the icon 
indicates that the Wi-Fi system is working. 
 
F- ONE Fi EXTRA area - There is an apposite 
place in the bezel on which lay the smartphone 
during the enrollment of the machine to the APP. 
Follow the indications on the phone display (only 
for Android smartphone equipped with NFC 
technology). 
                              

 
Maximum Drying Weight 
Cottons Max. capacity declared 
Synthetics or 
Delicates Max. 4 kg 

 

 
The standard cycle COTTON DRY (     ) is the 
most energy efficient and best suited for drying 
normal wet cotton laundry. 

The table in last page shows the approximate 
time and energy consumption of the main drying 
programmes. 
 

Power consumption of off-mode  0,40 W  
Power consumption of on-mode 0,75 W 

 
Drum capacity 125 
Maximum load See energy label 
Height 85 cm 
Width 60 cm 
Depth 60 cm 
Energy class See energy label 

 

 
  
EN 61121 Programme To Use 
 
- STANDARD DRY COTTON                             
- IRON DRY COTTON    WHITES 
- EASY-CARE TEXTILE SYNTHETICS 
 

 

 

 

 
 

DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR 
RECOVERING CONDENSER WATER 
ACCORDING TO INSTRUCTION AT 
CHAPTER 2

 

amount of load, cleanliness of filters and 
ambient temperature.

 
 

The wool drying cycle of this machine has 
been approved by the Woolmark Company 
for the drying of machine washable wool 
products provided that the products are 
washed and dried according to the 
instructions on the garment label and those 
issues by the manufacturer of this machine 
M1524. 
In UK, Eire, Hong Kong and India the 
Woolmark trade mark is a Certification trade 
mark. 
 

   Information for Test Laboratory 

Technical Specifications 

   Drying Guide 
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In case of opening of 'porthole' with activated key 
lock, the cycle stops but the lock is kept: to 
restart the cycle, you must remove the lock and 
restore Start. When the dryer is off, the option is 
automatically inactivated. 
Key lock can be modified at any time of the   
cycle. 

 
D- Led 
Water tank      - It lights up when it’s necessary 
to empty the condensate water tank. 
Filter cleaning   - It lights up when the cleaning 
of the filters is requested (the door and the lower 
filter). 
 
E- Wi-Fi         (some models only) 
In the models with the Wi-Fi option, the icon 
indicates that the Wi-Fi system is working. 
 
F- ONE Fi EXTRA area - There is an apposite 
place in the bezel on which lay the smartphone 
during the enrollment of the machine to the APP. 
Follow the indications on the phone display (only 
for Android smartphone equipped with NFC 
technology)
                              

 
 
Maximum Drying Weight 
Cottons Max. capacity declared 

 

 
The standard cycle COTTON DRY (     ) is the 
most energy efficient and best suited for drying 
normal wet cotton laundry. 

The table in last page shows the approximate 
time and energy consumption of the main drying 
programmes. 
 

Power consumption of off-mode  0,40 W  
Power consumption of on-mode 0,75 W 

 
Drum capacity 125 
Maximum load See energy label 
Height 85 cm 
Width 60 cm 
Depth 60 cm 
Energy class See energy label 

 

 
  
EN 61121 Programme To Use

 
 

 The real duration of drying cycle 
depends by the starting humidity level of 
the laundry due to spin speed, type and 
amount of load, cleanliness of filters and 
ambient temperature. 

 
 
 
 
 
The wool drying cycle of this machine has 
been approved by the Woolmark Company 
for the drying of machine washable wool 
products provided that the products are 

instructions on the garment label and those 
issues by the manufacturer of this machine 
M1524. 
In UK, Eire, Hong Kong and India the 
Woolmark trade mark is a Certification trade 
mark. 
 

   Information for Test Laboratory 

   Technical Specifications 

   Drying Guide 
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In case of opening of 'porthole' with activated key 
lock, the cycle stops but the lock is kept: to 
restart the cycle, you must remove the lock and 

 
Key lock can be modified at any time of the   
cycle. 
 
D- Led 
Water tank      - It lights up when it’s necessary 
to empty the condensate water tank. 
Filter cleaning   - It lights up when the cleaning 
of the filters is requested (the door and the lower 
filter). 
 
E- Wi-Fi         (some models only) 
In the models with the Wi-Fi option, the icon 
indicates that the Wi-Fi system is working. 
 
F- ONE Fi EXTRA area - There is an apposite
place in the bezel on which lay smartphone 
during the enrollment of the machine to the APP. 
Follow the indications on the phone display (only 
for Android smartphone equipped with NFC 
technology)
                              

Cottons capacity declared 
Synthetics or 
Delicates Max. 4 kg 

 

 
The standard cycle COTTON DRY (     ) is the 
most energy efficient and best suited for drying 
normal wet cotton laundry. 

The table in last page shows the approximate 
time and energy consumption of the main drying 
programmes. 
 

Power consumption of off-mode  0,40 W  
Power consumption of on-mode 0,75 W 

 

 
Drum capacity 125 
Maximum load See energy label 
Height 85 cm 
Width 60 cm 
Depth 60 cm 
Energy class See energy label 

 

 
 

 
 

 The real duration of drying cycle 
depends by the starting humidity level of 

 
 
 
 
 

for the drying of machine washable wool 
products provided that the products are 
washed and dried according to the 
instructions on the garment label and those 
issues by the manufacturer of this machine 
M1524. 
In UK, Eire, Hong Kong and India the 
Woolmark trade mark is a Certification trade 
mark. 

  Clean the filters before every cycle 

   Technical Specifications 

   Drying Guide 

13  

      

      

E
N  

 

 

 

In case of opening of 'porthole' with activated key 
lock, the cycle stops but the lock is kept: to 
restart the cycle, you must remove the lock and 
restore Start. When the dryer is off, the option is 
automatically inactivated. 

 
 
D- Led 
Water tank      - It lights up when it’s necessary 
to empty the condensate water tank. 
Filter cleaning   - It lights up when the cleaning 
of the filters is requested (the door and the lower 
filter). 
 
E- Wi-Fi         (some models only) 
In the models with the Wi-Fi option, the icon 
indicates that the Wi-Fi system is working. 
 
F- ONE Fi EXTRA area - There is an apposite 
place in the bezel on which lay the smartphone 
during the enrollment of the machine to the APP. 
Follow the indications on the phone display (only 
for Android smartphone equipped with NFC 
technology)
                              

 
 
Maximum Drying Weight 

Synthetics or 
Delicates kg 

 

 
The standard cycle COTTON DRY (     ) is the 
most energy efficient and best suited for drying 
normal wet cotton laundry. 

The table in last page shows the approximate 
time and energy consumption of the main drying 
programmes. 
 

Power consumption of off-mode  0,40 W  
Power consumption of on-mode 0,75 W 

 

 
Drum capacity 125 
Maximum load See energy label 
Height 85 cm 
Width 60 cm 
Depth 60 cm 
Energy class See energy label 

 

 
 

 

 The real duration of drying cycle 
depends by the starting humidity level of 
the laundry due to spin speed, type and 
amount of load, cleanliness of filters and 

 

 
 
 
 
 
The wool drying cycle of this machine has 
been approved by the Woolmark Company 
for the drying of machine w

washed and dried according to the 
instructions on the garment label and those 
issues by the manufacturer of this machine 
M1524. 
In UK, Eire, Hong Kong and India the 
Woolmark trade mark is a Certification trade 
mark. 
 

   Information for Test Laboratory 

   Technical Specifications 

   Drying Guide 
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In case of opening of 'porthole' with activated key 
lock, the cycle stops but the lock is kept: to 
restart the cycle, you must remove the lock and 
restore Start. When the dryer is off, the option is 
automatically inactivated. 
Key lock can be modified at any time of the   
cycle. 
 
D- Led 
Water tank      - It lights up when it’s necessary 
to empty the condensate water tank. 
Filter cleaning   - It lights up when the cleaning 
of the filters is requested (the door and the lower 
filter). 
 
E- Wi-Fi         (some models only) 
In the models with the Wi-Fi option, the icon 
indicates that the Wi-Fi system is working. 

There is an appo
place in the bezel on which lay the smartphone 
during the enrollment of the machine to the APP. 
Follow the indications on the phone display (only 
for Android smartphone equipped with NFC 
technology). 
                              

 
 
Maximum Drying Weight 
Cottons Max. capacity declared 
Synthetics or 
Delicates Max. 4 kg 

 

 
The standard cycle COTTON DRY (     ) is the 
most energy efficient and best suited for drying 
normal wet cotton laundry. 

The table in last page shows the approximate 
time and energy consumption of the main drying 
programmes. 
 

Power consumption of off-mode  0,40 W  
Power consumption of on-mode 0,75 W 

 

 
Drum capacity 125 
Maximum load See energy label 
Height 85 cm 
Width 60 cm 
Depth 60 cm 
Energy class See energy label 

 

 
  
EN 61121 Programme To Use 
 
- STANDARD DRY COTTON                             
- IRON DRY COTTON    WHITES 
- EASY-CARE TEXTILE   SYNTHETICS  
 

 
 

 
 

 
 
 

 ONLY FOR  10 KG CAPACITY TUMBLE 
DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR 
RECOVERING CONDENSER WATER 
ACCORDING TO INSTRUCTION AT 
CHAPTER 2 

 The real duration of drying cycle 
depends by the starting humidity level of 
the laundry due to spin speed, type and 
amount of load, cleanliness of filters and 
ambient temperature. 

 
 
 
 
 
The wool drying cycle of this machine has 
been approved by the Woolmark Company 
for the drying of machine washable wool 
products provided that the products are 
washed and dried according to the 
instructions on the garment label and those 
issues by the manufacturer of this machine 
M1524. 

Woolmark trade mark is a Certification trade 
mark. 
 

  Clean the filters before every cycle 

Information for Test Laboratory

   Technical Specifications 

   Drying Guide 
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Esta tecla permite escoger entre dos 
opciones diferentes, dependiendo del 
programa seleccionado. 
 
- RÁPIDOS 
 

Esta tecla se activa cuando seleccionas el 
programa  RÁPIDOS (14/30/44 Min.) en el 
mando y te permite seleccionar uno de los 
tres ciclos indicados. 
 

- NIVEL DE SUCIEDAD 
 

l  

programa se mostrará automáticamente. 
 

l Esta opción te permite escoger entre 3 
niv
modificando la duración del programa, y 
dependiendo de la suciedad de las 
prendas (solo pueden usarse en algunos 
programas tal y como se muestra en la 
tabla de programas). 

 

 
 

l Esta opción le permite realizar un 
prelavado y es particularmente útil para 
cargas muy sucias (se puede utilizar sólo 

en la tabla de programas). 
 

l 
de las cantidades recomendadas en el 
envase del detergente. 

 

 
 

Con esta opción es posible higienizar la 

temperatura de 60°C. 
 

 
 

l Esta opción permite agregar los aclarados 
al final del ciclo de lavado. El número 
máximo de aclarados adicionales está 
relacionado con el programa seleccionado. 

 

l Esta función se ha estudiado para las 
personas con piel delicada y sensible, para los 
que incluso un residuo mínimo de detergente 
puede causar irritaciones o alergias. 

 

l Se aconseja también utilizar esta función 
para las prendas de los niños y en caso 
de lavado de prendas muy sucias, en las 
que se ha usado una gran cantidad de 
detergente, o en el lavado de artículos de 
rizo cuyas fibras en su mayoría tienen la 
tendencia a retener la detergente. 

 

 
 

Este botón permite un tratamiento 
específico para ciertos ciclos de lavado 
(consulte la tabla de programas). La función 
de vapor actúa disminuyendo las arrugas 
en la ropa mojada y, como resultado, ayuda 
a reducir el tiempo necesario para planchar 
estas prendas. Las fibras se regeneran y 
refrescan mediante la eliminación de malos 
olores. Cada programa proporciona un 
tratamiento de vapor específico con el fin 
de garantizar la máxima eficacia de 
limpieza de acuerdo con el tipo de tejido y 
el color de las prendas. 
 

 
 

1) Seleccione el programa y las 
opciones que quiere.  
 

2) Presione la tecla MEMORIA, elija M1 
o M2

Tecla RÁPIDOS / NIVEL DE 
SUCIEDAD 

Tecla PRELAVADO 

Tecla HIGIENIZANTE PLUS 

 
 

Tecla FUNCIÓN VAPOR 

Tecla MEMORIA 

	  

 
Благодаря Ви, за избора на перална 
машина  Candy. 
Ние сме уверени, че ще ви служи вярно, 
ден след ден, в безопасното пране на 
вашите дрехи, дори на най-деликатните.  
 
Можете да регистрирате вашият продукт 
на www.registercandy.com за да 
получите бърз достъп до допълнителни 
услуги единствено запазени за нашите 
най-лоялни клиенти. 
 
Внимателно прочетете тези инструкции 
за правилна и безопасна работа с уреда

и за  ефективна
поддръжка. 
 

Използвайте пералната машина 
само, след като прочете внимателно 
тези инструкции. Препоръчваме ви да 
запазите тези инструкции в добро 
състояние за всички бъдещи ползватели 
на уреда.  
 
Моля проверете дали уреда е доставен с 
инструкции за експлоатация, гаранционна 
карта, адрес на сервиз и етикет за 
енергийна ефективност. Препоръчваме ви
да пазите всички тези документи
 
Всеки продукт се  16

, наречен сериен ер
отпечатан върху стикер, върху
уреда ( областта на врата върху
гаранционната карта. Този код е като
идентификационна карта на продукта, 
може да се наложи да го регистрирате и 
ще ви потрябва, при контакт със 
сервизният център на Candy. 
 

 
 

 

Този уред е маркиран в 
съответствие с Европейска 
Директива 2012/19/ЕС за Oтпадъци 
от Eлектрическо и Eлектронно 
Oборудване (ОЕЕО). 

 

 ОЕЕО съдържат както замърсяващи 
вещества (които могат да доведат до 
негативни последици за околната среда), 
така и основни компоненти (които могат да 
бъдат използвани повторно). Важно е ОЕЕО 
да са обект на специална обработка, за да се 
премахнат и да се депонират правилно 
всички замърсители, и да се възстановят и 
рециклират всички материали. Гражданите 
могат да играят важна роля в гарантирането, 
че ОЕЕО нямат да станат проблем за 
околната среда; от съществено значение е да 
се следват някои основни правила: 
 

l ОЕЕО не трябва да се третират като битов 
(домакински) отпадък; 

 

l ОЕЕО трябва да бъдат предавани в 
съответните пунктове за събиране, управлявани 
от общината или от регистрирани компании. В 
много страни  може да има събиране от дома на 
големи ОЕЕО. 

 
В много страни, когато си купите нов уред, 
старият може да бъде върнат на продавача, 
който трябва да го вземе безплатно на база 
едно-към-едно, ако оборудването е от сходен 
вид и има същите функции като закупеното 
оборудване. 

4. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 

5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

6. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ 

7. СУШЕНЕ 
 

Условия за околната среда  
 

 

7. CONTROLS AND INDICATORS 

                                          
7
 

   
 6       5       4        3        2       1       

 
 
 
 
 
 
 
A - Programme Selector - Rotating the knob in 
both directions it's possible to select the desired 
drying program. To cancel the selections or 
switch off the dryer rotate the knob on OFF. 
 
B - Display Digit - The display shows the 
remaining time for drying, the postponed time in 
case of delayed start selection and other 
notifications setting. 
 
C - Buttons - 
 
1.Start/Pause Button 
To start the selected program and/or suspend it. 

This appliances is equipped with Drying Manager 
Function. On automatic cycles, each level of 
intermediate drying, prior to the reaching the 
selected one, is indicated by flashing the light 
indicator corresponding to the degree of drying 
reached. In case of incompatibility, all LEDs flash 
quickly for 3 times. 
 
4.Rapids Button / Time Cycle selection 
It's possible switch some automatic programs to  
RAPID programs, up to 3 minutes after the start of 
the cycle. The progressive pressure increases 
the time (30-45-59 minutes).  
After this selection to reset the automatic drying 
functioning is necessary to switch off the dryer.  
In case of incompatibility, all LEDs flash quickly 
for 3 times. 
 
It's possible transform a cycle from automatic to 
programmed, up to 3 minutes after the start of 
the cycle. 
The progressive pressure increases the time in 
10-minute intervals. After this selection to reset 
the automatic dying functioning is necessary to 
switch off the dryer. In case of incompatibility, all 
LEDs flash quickly for 3 times. 
 
5.Anti Crease 
This option allows to activate an anti-creases 
movement of the drum pre cycle in case of 
activation of the delay and at the end of drying 
cycle. It is activated every 10 minutes, up to 6 
hours after the end of the drying cycle. To stop 
the movements set the knob to OFF. Useful 
when it's not possible to remove immediately the 
laundry. 
 
6.Memory      
This option allows you to store the options set on 
a cycle. 
MEMORY: when the cycle is running push the 
button "memory" for three seconds. The control 
light "memory" flashes for three times and stores 
the set options connected to the cycle selected in 
the flange.  
RECALL: after the selection of the cycle push 
the button "memory" for recall the stored options

 
7. Keylock  
This function allows to block unwanted changes 
of the set options on the bezel, during drying 
phase. 
Activation/Inactivation: push 3 and 4 buttons 
simultaneously for two seconds. The sign "LOC" 
appears on the display. Unlocking the option, on 
the display appears the sign "Unl", only once.  

B 

C 

D E 

F 
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2.Delay Start Button 
It allows to delay the start of the program from 1 
to 24 hours in 1-hour intervals. The delay 
selected is shown on the display.  
After pressing the START button the time 
showed decrease hour after hour.  
Opening of the porthole with delayed start set, 
after re-
to resume the counting. 
 
3.Drying Selection Button 
It allows to set the desired dryness level editable 
option up to 5 minutes after the starting of the cycle:
 

      Ready to Iron: It leaves the garments slightly wet  
to facilitate ironing. 

 

      Dry Hanger: To get garment ready to be hang. 
 
 

      Dry wardrobe: For laundry that can be directly 
stored. 

 

      Extra-dry: To get completely dry garments, 
ideal for full load. 

A

closing the porthole, press START again

M1530. 
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– STANDARD DRY COTTON 

(СТАНДАРТНА ПАМУК)                             

– IRON DRY COTTON    WHITES 

 

–  EASY-CARE TEXTILE    SYNTHETICS 

 

 

  Почиствайте филтрите преди всеки цикъл 

БЕЛЬО))(ЗА ГЛАДЕНЕ ПАМУК    (

ОВЕН ТЕКСТИЛ   СИНТЕТИКА)  )(ОБИКН (

  

 

 САМО ЗА СУШИЛНЯ С ЦЕНТРОФУГА 
С КАПАЦИТЕТ 10 КГ: СВЪРЖЕТЕ 
МАРКУЧА ЗА ИЗТОЧВАНЕ, ЗА ДА 
РЕГЕНЕРИРАТЕ ВОДНИЯ КОНДЕНЗАТ 
СЪГЛАСНО УКАЗАНИЯТА В ГЛАВА 2  

 

 
DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR 
RECOVERING CONDENSER WATER 
ACCORDING TO INSTRUCTION AT 
CHAPTER 2 

 
 

 ONLY FOR  10 KG CAPACITY TUMBLE 
DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR 
RECOVERING CONDENSER WATER 

ambient temperature.  

 ONLY FOR  10 KG CAPACITY TUMBLE 
DRYER: CONNECT THE DRAIN HOSE FOR 
RECOVERING CONDENSER WATER 
ACCORDING TO INSTRUCTION AT 
CHAPTER 2 

  
 

3) Mantenga pulsado la tecla MEMORIA 
durante unos 3 segundos para 
guardar la combinación en la posición 
elegida.  

 

8. АВТОМАТИЧНА ПРОГРАМА 
ПРАНЕ/СУШЕНЕ 

9. СЕРВИЗ И ГАРАНЦИЯ 

 



 

	  

B
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8. ИЗБИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА И ЗАДАВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА  

ПРОГРАМА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА КАПАЦИТЕТ  
(кг) 

СУШЕНЕ  
ВРЕМЕ (мин.) 

   

„Цялостна грижа“ е един изключителен цикъл за 
съвместно изсушаване на партида пране от различни 
тъкани. Когато по-леките тъкани достигнат 
оптималната степен на изсушаване и са готови за 
изваждане, ще мига текст „ТС“ в продължение на 
3 минути и ще прозвучи сигнал. След изваждане на 
изсушените дрехи, цикълът ще продължи за 
изискващите по-продължително сушене дрехи.  

 
 

3 

 
 
* 

 
Тъмни и цветни 

дрехи  

Деликатен и специален цикъл за сушене на тъмни, 
цветни или дрехи от синтетични материали.  4 * 

  Подходящият цикъл за изсушаване на памучни, 
попиващи тъкани и пешкири. Пълно * 

 
Дънкови
панталони

Предназначен за сушене на еднородни тъкани като 
дънкови панталони или джинси. Препоръчва се 
обръщане на дрехите преди изсушаването им. 
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* 

 Маратонки  
Благодарение на специалната закачалка има 
възможност за изсушаване на 2 чифта обувки от 
плат. Препоръчва се преди сушенето да бъдат 
извадени връзките от обувките. 

* Max 120’ 

 Противоалергичен  
Специален цикъл, при който освен сушене се 
намаляват основните алергени като акари, косми от 
домашни любимци, полени и остатъци от прахообразни 
почистващи препарати. 

4 Max 220’ 

 Вълна

Вълнени дрехи: програмата може да се използва за 
изсушаване на до 1 кг пране (например 3 пуловера). 
Препоръчва се дрехите да се обърнат наопаки преди 
сушене. Времето може да зависи от размерите и 
дебелината на дрехите и избраното центрофугиране 
по време на прането. В края на цикъла, дрехите са 
готови за носене, но ако те са тежки, възможно е 
ръбовете да бъдат леко влажни: препоръчва се да 
бъдат изсушавани по естествен начин. Препоръчва 
се дрехите да се изваждат в самия край на цикъла. 
Внимание: сплъстяването на вълната е необратим 
процес; изсушавайте само дрехи със символ „ok 
tumble“; тази програма не е предназначена за дрехи 
от акрил. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

70’ 
 

 
Абсорбиране на 
миризмите  

Превъзходен цикъл за премахване на миризмите от 
гънките при гладене на тъкани от лен. 2,5 * 

 Бързо 30 – 45 –  
Бързите цикли дават възможност за бързо 
изсушаване, можете да избирате между 30, 45 и 59 
минути.  

 
2,5 

 
* 

 
Хибридна скорост 
– памучни тъкани  

Този специален цикъл дава възможност за 
значително намаляване на времето при сушене на 
памучни тъкани, с по-малка консумация на енергия. 
Възможно е сушене при пълно натоварване. 

Пълно  * 

 
Хибридна скорост 
– смесени тъкани  

Този специален цикъл дава възможност за 
значително намаляване на времето при сушене на 
смесени тъкани, с по-малка консумация на енергия.  

4 * 

 Синтетика  
За изсушаване на деликатни и синтетични тъкани, 
които изискват внимателна и специфична обработка. 4 * 

 Памучни  

Програмата за памучни тъкани (Сухо за простиране) 
е най-ефикасната програма от гледна точка на консу-
мацията на енергия. Подходяща е за памучни и 
ленени тъкани. 

Пълно  * 

 Ризи  

Този специален цикъл е предвиден за сушене на 
ризи с минимално смачкване и образуване на гънки, 
което се постига чрез специални движения на 
барабана. Препоръчва се дрехите да се изваждат 
веднага след края на цикъла. 

 
2,5 

       
* 

 
Позиция, която трябва да изберете, когато искате да активирате дистанционното 
управление чрез приложението (чрез Wi-Fi). За подробности вижте точка One Fi 
Extra. 

 

* Реалната продължителност на цикъла зависи от началното ниво на влажност на прането според оборотите на центрофугата, 
вида и количеството на натоварването, чистотата на филтрите и околната температура. 

 

	  

 
 

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να
 

αποθηκεύσετε τις 
ρυθµίσεις των 2 πιο επιθυµητών µµάτων 
(συµπεριλαµβανο ένων των ρυθµίσεων της 
θερµ ταχύτητας στυψίµατος & του 
επιπέδου έντασης ), ούτως ώστε να τα 
ανακαλείτε
 

Αποθήκευση µµατος κατά την 
πρώτη χρήση: 
 

1) Επιλέξτε το πρόγραµµα µε τις 
ρυθµ  . 
 

2) Πιέστε   της ΜΝΗΜΗΣ, 
επιλέγονταςM1 ή . Επιλέξτε M1 αν 
είναι το πρώτο πρόγραµµα που 

. 
 

3) Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο 
της   περίπου 3 
δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσετε 
το πρόγρα επιλεγµένη θέση.  

 
Αλλαγή αποθηκευ ένων προγραµµάτων: 
 

1) Ρυθ πρόγραµµα και τις 
επιλογές επιθυµείτε. 
 

2) Πιέστε της ΜΝΗΜΗΣ για 
δευτερόλεπτα για να 

αποθηκεύσετε πρόγραµµα στη 
θέση Μ1 Το προυπάρχον πρόγραµµα 
θα µ  στη θέση Μ2. 
 

Έναρξη αποθηκευ ένου Προγράµµατος 
 

l Πιέστε σύντοµα  πλήκτρο της 
   το Μ1,δύο φορές 

για το 2) κι έπειτα πιέστε το πλήκτρο 
ΕΝΑΡΞΗΣ/ . 

 

l Όταν ανακαλέσετε ένα αποθηκευµένο 
πρόγρα πορείτε ακόµα να αλλάξετε 
τις µ του  τα ανάλογα 
πλήκτρα. Σε αυτή την περίπτωση οι 

  δεν θα 
αποθηκευθούν.  

 

 
 

 
 

l Με αυτή   να 
µειώσετε  στροφές του κύκλου

 

στυψίµατος έως τις 400 σ.α.λ, να 
αυξήσετε την ποσότητα του νερού στην 
τελευταία φάση ξεβγάλµατος ώστε το 
νερό να διεισδύσει οµοιόµορφα στις ίνες. 

 
l  Όταν η συσκευή πρόκειται να διοχετεύσει 
το νερό στο δίκτυο αποχέτευσης  µια 
λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε 
ένδειξη ότι η λειτουργία της συσκευής  
διακόπτεται προσωρινά.  

 
l Απενεργοποιήστε την επιλογή 
προκειµένου να ολοκληρώσετε τον κύκλο 
µε ένα στύψιµο (την φάση αυτή µπορείτε 
να ακυρώσετε ή να µειώσετε την διάρκεια 
της µε την βοήθεια του αντίστοιχου 
πλήκτρου ) και άδειασµα του νερού. 

 
l  Με την βοήθεια του ηλεκτρονικού 
προγραµµατισµού, η αποχέτευση του 
νερού στις ενδιάµεσες φάσεις γίνεται 
αθόρυβα,ώστε η επιλογή του 
συγκεκριµµένου τρόπου λειτουργίας να 
είναι χρήσιµη για πλύσιµο την νύκτα 
(ώρες κοινής ησυχίας).  

 
 

 
l Πιέστε ταυτόχρονα   NIGHT & 

DAY και ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για περίπου 3 
δευτερόλεπτα και η συσκευή θα 
κλειδώσει. Με αυτόν τον τρόπο 
αποφεύγετε µητες αλλαγές στον 
κύκλο πλύσης σε  που κάποιο 
πλήκτρο πατηθεί  .  

 
l Το κλείδωµα ασφαλείας µπορεί εύκολα 
να ακυρωθεί πιέζοντας ταυτόχρονα τα 
δύο παραπάνω πλήκτρα ή γυρνώντας 
τον επιλογέα προγραµµάτων στη θέση 
OFF. 

 

Πλήκτρο ΜΝΗΜΗΣ   

Αν   λάθος ένα 
αποθηκευµένο µµα,απλώς 
γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε 
το πρόγραµµα που επιθυµείτε. 

Πλήκτρο NIGHT & DAY 
 

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
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Цялостна грижа        

Тъмни и 
цветни дрехи        

Бельо                

Дънкови панталони            

Маратонки               

Противоалергичен        

Вълна        

Абсорбиране  
на миризмите        

Бързо 30 – 45 –       

Хибридна скорост – 
памучни тъкани        

Хибридна скорост – 
смесени тъкани  

     

Синтетика         

Памучни  

Ризи        

	  

 избора на перална 

сме уверени, че ще ви служи вярно, 
след безопасното пране на 

вашите дрехи деликатните.  

Можете продукт 
www.registercandy.com за да 

получите достъп до допълнителни 
услуги единствено нашите 

лоялни

Внимателно инструкции 
правилна и безопасна работа с уреда 

полезните  
поддръжка. 

Използвайте пералната машина 
, след като прочете внимателно 
инструкции Препоръчваме ви да 

запазите тези инструкции в добро 
състояние за всички бъдещи ползватели 

уреда.  

проверете доставен с 
инструкции  експлоатация,  

, адрес на сервиз и етикет за 
енергийна .  ви 

пазите всички тези документи. 

Всеки продукт се идентифицира с 16-
цифрен , наречен  номер, 
отпечатан  стикер, поставен  
уреда (в или върху 
гаранционната карта. Този код е като 
идентификационна карта  продукта, 

да се наложи да го регистрирате и 
ви потрябва при контакт 

сервизният център на Candy. 

 

 

Този уред е маркиран в
съответствие с Европейска
Директива 2012/19/ЕС за Oтпадъци 
от E  и  
Oборудване (ОЕЕО). 

 ОЕЕО съдържат както замърсяващи
вещества (които могат да доведат 
негативни последици за околната среда
така и основни компоненти (които могат
бъдат използвани повторно). Важно е ОЕЕО
да са обект на специална обработка, за да
премахнат и да се депонират правилно
всички замърсители, и да се възстановят
рециклират всички материали. Гражданите
могат да играят важна роля в гарантирането
че ОЕЕО нямат да станат проблем за
околната среда; от съществено значение е да
се следват някои основни правила: 
 

l ОЕЕО не трябва да се третират  битов
(домакински) отпадък; 

 

l ОЕЕО трябва да бъдат предавани 
съответните пунктове за събиране, управлявани
от общината или от регистрирани компании. 
много страни  може да има събиране от дома на
големи ОЕЕО. 

 
В много страни, когато си купите нов уред
старият може да бъде върнат на продавача
който трябва да го вземе безплатно на база
едно-към-едно, ако оборудването е от сходен
вид и има същите функции като закупеното
оборудване. 
 

 
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2. ИНСТАЛИРАНЕ 

3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ 

4. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 
5.   ЗА УПОТРЕБА

6. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ 

7. СУШЕНЕ 

8. АВТОМАТИЧНА ПРОГРАМА

9. СЕРВИЗ И ГАРАНЦИЯ 

Условия    

Съдържание 

	  

της ψηφιακής οθόνης είστε αδιάκοπα 
ερος για την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται

1314

5

7 7 7
8 9 411  

ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 

ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η πόρτα 
κλείσει καλά. 

 
Όταν  το πλήκτρο 
ΕΝΑΡΞΗΣ/   εάν η  είναι 
κλειστή η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να  και µετά θα µείνει 

µµένη. 

 

Περιµένετε η λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΟΡΤΑΣ ανοίξετε
πόρτα. 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ  
εικονίδιο φανίζει την ταχύτητα 

µατος στο πρόγραµµα που 
οποία µπορεί να  ή 

ακυρωθεί µε την βοήθεια του αντίστοιχου 
πλήκτρου ρύθµ  µατος. 

ακύρωση στυψίµατος. 

Το εικονίδιο αυτό εµφανίζει την
θερµοκρασία του νερού στο πρόγραµµ
που επιλέξατε η οποία µπορεί 
τροποποιηθεί (‘οπου προβλέπεται
κάνοντας χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου
 

 κρύα πλύση. 
 
4) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ      
 

l Όταν επιλέγετε πρόγραµµα στην οθόνη
εµφανίζεται αυτόµατα η διάρκεια του
προγράµµατος, οποία µπορεί να διαφέρει
ανάλογα µε  επιλογές που έχετε κάνει. 

 
l Καθόλη την διάρκεια του κύκλου στην
οθόνη εµφανίζεται ο χρόνος που αποµένει για
την ολοκλήρωση του προγράµµατος. 

 
l Ο υπολογισµός της διάρκειας γίνεται µ
αναφορά σε ένα σταθερό φορτίο,κατά την
διάρκεια του κύκλου η συσκευή προσαρµόζει
τον χρόνο ανάλογα µε το µέγεθος και τη
σύνθεση του  που πλένεται. 

 
5) ΛΥΧΝΙΕΣ  ΒΡΩΜΙΑΣ  
 

l Όταν επιλέξετε ένα πρόγραµµα η
φωτεινή ένδειξη µε τον εργοστασιακό
προγραµµατισµό βαθµού βρωµιάς που
αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα
θα ανάψει αυτόµατα.  

 
l Εάν επιλέξετε έναν διαφορετικό βαθµό
βρωµιάς η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει
αυτόµατα.  

 
6) ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΑ  
 
Η φωτεινή ένδειξη  τις
πρόσθετες φάσεις ξεβγάλµατος που µπορεί
να έχετε επιλέξει µε την βοήθεια του
αντίστοιχου .  

 
Οι ενδεικτικές λυχνίες εµφανίζουν τις
λειτουργίες που µπορείτε να επιλέξετε από
τα αντίστοιχα πλήκτρα.

Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το 
πλήκτρο  ΕΝΑΡΞΗΣ/ . 

η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά ή 
λυχνία θα  αναβοσβήνει για 7 

 και µ ετά   
έναρξη  την 

 κλείστε καλά   
πιέστε εκ νέου το πλήκτρο 

ΕΝΑΡΞΗΣ

  100  

                  
      

 byly zrecyklovány. Lidé hrají důlež            
      

       √    √ √ - - - 

                         οθόνη εµφανίζεται ο χρόνος που αποµproblémy v rámci životního prostř            
, -

 
      
οθόνη εµφανίζεται ο χρόνος που αποµ      √ √   √ √ - -

                                                         l s OEEZ by nemělo bý                              
      √ √ √ √ √ √ 

                
    ,

 του κύκλου   
 

l OEEZ by měly být př        
 

 
    ,

 του κύκλου       √    √ √ - - - 

                              
     

σύνθεση του φορτίου που πλένεται. registrovaných podniků. 
 

        aparelho, o antigo pode ser devolvido      
σύνθεση του φορτίου που πλένεται.        √    √   √- -  -

                  
  

 5) ΛΥΧΝΙΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΡΩΜΙΑΣ  žte spotřebiče vrátit starý spotřebič            
   

 5) ΛΥΧΝΙΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΡΩΜΙΑΣ        √    √ √ - - √

                  
   

αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο 
 

            √    √ √ - - - 

                  
    µµ

 ε τον 
stejném principu jako dodané zař            
     

      √     √ - - - -

                  
     

αυτό ατα.              3. DICAS PRÁTICAS      
      √ √   √ √ - -

                    
              

 
  

       √ √  √ √ √ -

                    3. PRAKTICKÉ RADY             
  

  
      √    √ √ - - - 

                     Η φωτεινή ένδειξη καταγράφει 
  

              6. CONTROLOS E PROGRAMAS Η φωτεινή ένδειξη καταγράφει       √ √ √ √ √ √ 

            
     6.       
  να   µε την  

      √     √ - - - -

            
 

να 
   

             de   
να 

 
      √ √   √ √ - -
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Този аксесоар се предоставя със сушилнята и позволява сушене 
на до 4 маратонки. Трябва да свалите филтъра на вратата и да 
сложите рафта на негово място. Почистете замърсяванията по 
обувките преди да ги поставите в сушилнята. Този аксесоар се 
предоставя със сушилнята и позволява сушене на до 4 маратонки. 
Трябва да свалите филтъра на вратата и да сложите рафта на 
негово място. 

Почистете замърсяванията по обувките преди да ги поставите в 
сушилнята.  Централните куки са подходящи за мъжки обувки, а 
страничните – за детски или женски обувки (EU 39- UK 5.5). 
Препоръчително е да завъртите барабана, за да проверите дали 
се върти свободно. В случай, че се закачат, можете да поставите 
обувките с подметката нагоре.   
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ONE Fi EXTRA

Този уред е оборудван с ONE Fi EXTRA 
технология, която ви дава възможност да го 
к о н т р о л и р а т  д и с т а н ц и о н н о  ч р е з  
приложение App, благодарение на Wi-Fi 
функция.

СВЪРЗВАНЕ НА МАШИАТА (КЪМ APP)

● Свалете приложението Hoover Wizard- на 
вашето устройство.

Използвайки на Android смартфони 
оборудвани с NFC технология (Near Field 
Communication), процеса на свързване с 
уреда опростен (Лесно свързване); в този 
случай, следвайте инструкциите на 
изписвани на дисплейя на телефона, КАТО 
ГО ПОСТАВИТЕ И ЗАДРЪЖТЕ БЛИЗО 
логото на ONE Fi EXTRA на таблото на 
машината, когато това се изисква от App. 
приложението.

БЕЛЕЖКИ:

Ако не знаете положението на 
В а ш а т а  N F C  а н т е н а ,  б а в н о  
предвижете вашият смарфон с 
кръгово движение върху логото ONE 
Fi EXTRA докато приложението не 
потвърди връзка. За да бъде 
успешно извършено прехвърлянето 
на данни е от съществено значение 
ДА СЕ ЗАДЪРЖИ СМАРТФОНА НА 
ТАБЛОТО  НА  МАШИНАТА  ЗА  
Н Я К О Л К О  С Е К У Д И  П Р И  
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА; 
съобщение на устройството ще 
информира за резултата от и ще 
посъветва, кога ще е възможно да се 
отмести смартфона по-далеч.

По-дебелите калъфи или метални 
стикери за телефон могат да 
повлияят или попречат на обмена 
на  данни  между  машината  и  
телефона .  Свалете  ги ,  ако  е  
необходимо.

Замяната на някои компоненти на 
смартфона ви (напр. заден капак, 
батерия и др.) с неоригинални такива, 
може да даде отражение върху NFC 
атената, пречейки на цялостното 
използване на приложението.

Приложението Hoover Wizard е налично 
за устройства, работещи и с Android и с 
IOS, както таблети така и смартфони.

Научете всички подробности за функциите 
на ONE Fi EXTRA работейки с приложенито 
App в демонстрационнен режим.

● Отварете приложението, създайте си 
профил и се свържете с уреда следвайки 
инструкциите на дисплея на устройството 
или "Бързото ръководство" идващо с 
машината.

Поставете смартфона си така че NFC 
антената на гърба да съвпада с 
разположението на логото на ONE Fi 
EXTRA на уреда.

БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Безжичен Стнадарт 802.11 b/g/n

Честотна лента

Mаксимална излъчвателна
мощност

2,412 GHz. - 2,484 GHz

Параметър Спецификация

Минимална чувствителност 
на пиремане

802.11b (11 Mbps) 
+18,5 ± 2 dBm 
802.11g (54Mbps) 
+16 ± 2 dBm 802.11 n (HT20, MCS7)
+14 ± 2 dBm

802.11b (11 Mbps) 
-93 dBm
802.11g (54Mbps) 
-85 dBm 
802.11 n (HT20, MCS7)
-82 dBm

Забележка: В случай, че отворите вратата 
п р и  а к т и в и р а н о  д и с т а н ц и о н н о  
управление, трябва да я затворите и да 
натиснете бутона за Вкл. Отново, за да 
възстановите връзката с приложението. 
Цикълът ще стартира от момента, в който е 
бил прекъснат.

АКТИВИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОНОТО 
УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНАТА (ПРЕЗ 
ПРИЛОЖЕНИЕТО APP)
След като сте свързали машината веднъж, 
всеки път когато искате да я управлявате 
дистанционно през пирложенито първо 
трябва да заредите парнето и препарата, 
да затворите вратата на машината и да 
изберете на програматора ONE Fi EXTRA. 
От този момнет нататък Вие можете да 
управлявате машината през команди от 
приложението.
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9. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 

 
Каква може да е причината за.. 

Дефекти, които можете да поправите сами 
Преди да се обадите на сервиза GIAS за 
технически съвет, моля, прегледайте следния 
списък. Ще бъдете таксувани, ако се окаже, че 
машината работи или е била монтирана или 
използвана неправилно.
Ако проблемът продължава след извършване 
на препоръчаните проверки, моля, обадете се 
на сервиза GIAS, те могат да ви асистират по 
телефона.
Показаното време може да се промени по 
време на цикъла на сушене. Времето за край 
се проверява постоянно по време на 
цикъла на сушене и времето се регулира, за 
да 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 правилното време за  сушене/п
рограма? 

● Дрехите бяха ли прекалено мокри? Бяха ли дре

хите внимателно изцедени или подсушени чрез 

центрофуга? 

● Филтърът има ли нужда от почистване? 

● Сушилнята претоварена ли е? 
Сушилнята не работи... 

● Има ли подаване на електричество към  сушил

нята? Проверете с помощта на друг уред като на

столна маса. 

● Щепселът правилно ли е свързан към електрич

еската  мрежа? 

● Има ли спиране на тока? 

● Има ли изгорял предпазител? 

● Вратата напълно затворена ли е? 

● Включен ли е уредът както към мрежата, така и 

към машината? 

● Избрали ли сте време за сушене или програма? 

● Машината беше ли включена отново след  отва

рянето на вратата?

Сушилнята е шумна... 

● Изключете сушилнята и се свържете с оторизир

аният сервиз за съвет. 
Индикаторът       е включен...

● Филтърът има ли нужда от почистване? 
Индикаторът       е включен...

● Водният резервоар трябва да се изпразни?

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ 

Ако все още има проблем с вашата 
сушилня след приключване на всички 
препоръчани проверки, моля обадете се на 
оторизирания сервиз за съвет. 
Те могат да ви помогнат по телефона или да 
организират подходяща среща с инженер, 
който да се свърже с вас по силата на 
условията на вашата гаранция. Въпреки 
това, може да бъдете таксувани, ако някои 
от следните неща се отнасят за машината 
ви: 

●   Ако работи нормално. 

● Не е монтирана, в съответствие с 
инструкциите за монтаж 

●   Използвана е неправилно

Резервни части 

GIAS Service

Винаги използвайте оригинални 
резервни части, налични директно от 
GIAS Service. 

FОтносно сервизни и ремонтни 
дейности, обадете се на вашия местен 
инженер на GIAS Service

Производителят не поема никаква 
отговорност в случай на каквито и да е 
п еч а т н и  г р е ш к и  в  т а з и  к н и ж к а .  
Производителят също така си запазва 
правото да извършва съответни промени 
на продукта без да променя основните 
характеристики. 

БЕЗЖИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Безжичен
Стнадарт

ISO/IEC 14443 Type A и NFC
Forum Type 4

Честотна лента

Граници на
магнитното поле

13,553-13,567 Mhz (честотна 13,560 MHz)

< 42dBμA/m (на10 метра)

Параметър    Спецификация

С това Candy Hoover Group ООД 
декларира че този уред маркиран с           
 е в съответствие с основните 
изисквания на директивата 2014/53/ ЕС. 
За да получите копие от декларацията за 
съответствие, моля, свържете се с 
производителя на адрес:
www.candy-group.com

B
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Energy Capacity Time 

        Whites 

Whites 

Cotton

Cotton ½

        Whites 

8 9

A++ A++

Energy kWh 2,50 2,75

T�me M�n. 280 330

Energy kWh 2,20 2,40

T�me M�n. 250 300

Energy kWh 1,94 2,18

T�me M�n. 225 260

Energy kWh 1,08 1,15

T�me M�n. 133 149

Energy kWh 1,55 1,74

T�me M�n. 180 210

Capac�ty (kg)

Class  

10

3,10

379

2,73

2,48

305

1,18

152

1,98

244

A++

336




