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Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия 
продукт. Надяваме се, че той ще 
отговори на Вашите изисквания. 
Внимателно следвайте препоръките, 
изложени в тази книжка и така 
Вашият уред ще работи ефикасно. 
Не се колебайте да ни търсите при 
необходимост. Ние винаги ще бъдем 
до Вас, за да Ви сътрудничим при 
нужда и за да Ви даваме полезна 
информация за всички продукти с 
марката “Eurolux”.

BG



За вашата безопасност, всички инструкции в тази книжка с 
инструкции трябва да бъдат следвани много стриктно.
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 Легенда

Като отговорен търговец, ние се грижим за околната среда. За това ние искаме вие 
да следвате правилната процедура за изхвърляне на вашия продукт и 
опаковъчните материали.
Това ще помогне да се запазят естествените ресурси и ще осигури неговото 
рециклиране по начин, който осигурява хигиенична околна среда.
Трябва да използвате този продукт и неговата опаковка в зависимост от местните 
закони и норми. Тъй като този продукт съдържа електронни компоненти, 
продуктът и неговите аксесоари трябва да бъдат изхвърляни отделно от 
домакинските отпадъци, когато продуктът достигне края на своя живот. 
Свържете се с местното представителство, за да разберете за изхвърлянето и 
рециклирането. Продуктът и опаковката трябва да бъдат взети от местната 
компания за рециклиране. Някои компании приемат продуктите безплатно. Ние се 
извиняваме за всяко неудобство, причинено от незначителни несъответствия с 
тази инструкция, което може да се случи в следствие на подобрение и развитие на 
продукта. 

СЪДЪРЖАНИЕ BG
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BGКОМПОНЕНТИ

Моля прочетете тази инструкция много внимателно преди да използвате уреда. Тази инструкция 
съдържа важна информация, която ще ви помогне да разберете най-доброто за продукта и ще 
ви помогне за правилен монтаж, употреба и поддръжка.

Запазете тази инструкция на видно място, за да може винаги да направите справка за 
безопасността и правилната употреба на уреда. 

Ако продадете уреда, дайте инструкцията, или я оставете, ако смените жилището си, уверете се 
че предавате инструкцията на следващия собственик, за да се запознае с нея и инструкциите за 
безопасност.

АКСЕСОАРИ

Проверете дали аксесоарите и документацията са както следва:

 1 бр. маркуч за входяща вода�� 1 бр. капак за дъното

1 бр. книжка с инструкции 1 бр. скоба за отточния маркуч

4 бр. тапи за запушване
2 бр. панти за врата

2 бр. стопери за врата
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ПОДГОТОВКА НА МАШИНАТА ЗА РАБОТА

Премахнете всички опаковъчни материали, за да избегнете неустойчивост, включително и 
стиропоровата база. След отваряне на опаковката, може да се забележат капки вода върху 
найлоновата опаковка и по вратата на пералнята. Това е нормален феномен в резултат на 
тестовете с вода във фабриката. 

ОПИСАНИЕ

Тази схема може да бъде малко по-различна от тази на 
пералната машина, която вие сте закупили в зависимост от 
техническите подобрения. 

ПОДГОТОВКА

Контролен панел

Врътка за функциите

Горен капак

Чекмедже за перилен препарат

Капак на филтъра

Врата на 
пералнята
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Винтове на задния капак

Отточен маркуч

Клапан за подаване на вода

Захранващ кабел

Заден капак

Транспортни болтове
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ПРЕДИ ДА ВКЛЮЧИТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ
Направете следното......
- Уверете се, че транспортните болтове са премахнати.
- За захранване с електричеството, използвайте отделен заземен контакт.
- Уверете се, че контактът е на достъпно място.
- Дръжте щепсела, а не електрическия кабел, когато изключвате електричеството.
- Уверете се, че предпазителите на електрическата мрежа съответстват за сила на тока 15А.
- Пазете пералнята далеч от отоплителни уреди и директна слънчева светлина, за да запазите 
пластмасовите и гумени компоненти. 
- Уверете се, че електрическият кабел не е поставен под или вътре в уреда, за да избегнете 
повреда на кабела.
- Проверете дали връзките на маркуча са здраво затегнати и няма теч на вода. Ако връзките са 
хлабави или има изтичане, изключете подаването на вода и свържете отново. Не използвайте 
пералната машина докато връзките не са правилно фиксирани. 

Не правете следното......
- Не пипайте и използвайте уреда, ако сте боси или с мокри ръце и крака.
- Не използвайте запалими препарати или сухи почистващи агенти.
- Не използвайте запалими спрейове в близост до уреда.
- Не изключвайте или включвайте щепсела при наличието на запалима газ.
- Не позволявайте на деца или лица с увреждания да играят с уреда или неговите опаковъчни 
материали.
- Не инсталирайте уреда на открито и влажно място, или на място, което може да бъде податливо 
на наводнения, като под или в близост до мивка. Ако има теч, то позволете на машината да 
изсъхне естествено.

- Не поставяйте пералната машина директно върху килим или в близост до стена или 
мебели.

- Не използвайте уреда с липсващи части.
- Не сушете неизпрани дрехи в сушилнята.

ПО ВРЕМЕ НА ЕЖЕДНЕВНАТА УПОТРЕБА НА УРЕДА
Направете следното........
- Закопчайте циповете и фиксирайте ресните по дрехите, за да предотвратите оплитането на 
дрехите. Ако е необходимо, поставете малките неща в чанта-мрежа или възглавница.
- Изключете машината след всяко пране, като я изключвайте от електричеството, за да спестите 
енергия и за безопасност. Избършете долната част на люка. 
- Дръжте вратата леко отворена, за да се предотвратите образуването на миризми в пералната 
машина.
- Захранващия кабел трябва да бъде сменян от производителя, негов сервизен представител или 
друго квалифицирано лице, в случай на повреда.
- Уверете се, че уреда не се използва от човек с намалени физически, сетивни или умствени 
способности, без опит и познания, без да бъде наблюдаван от човек, който е отговорен за неговата 
безопасност.
- Наглеждайте децата, за да сте сигурни, че те не си играят с уреда.

Не правете следното..........
- Не пипайте вратата на пералната машина по време на пране - тя е топла!
- Не поставяйте тежки предмети или топлинни източници на капака на уреда.
- Не перете при висока температура гумените и дунапренените  дрехи.
- Не отваряйте чекмеджето за перилен препарат по време на цикъла на изпиране.
- Не насилвайте отварянето на вратата. Вратата е оборудвана с ключалка за само заключване и 
ще се отвори веднага след като цикълът на пране приключи.
- Не отваряйте врата на пералната машина, ако водата е видимо над стъклото на вратата. 

- Не покривайте пералната машина с пластмасов капак, за да не се образува влага вътре 
в нея.

- Не спирайте пералнята преди края на цикъла на сушене освен ако не извадите бързо 
всички дрехи, така че топлината да се намали..

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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ФИКСИРАНЕ НА КАПАКА НА ДЪНОТО

Преди да премахнете транспортните болтове, моля фиксирайте  
капака за дъното на пералната машина. Сложете пералната 
машина да легне (фиг. 1), отвийте крачетата и фиксирайте 
капака с четирите отвора в съответствие с отворите за 
винтовете на крачетата. След това завийте отново крачетата 
през капака, фиксирайки го по този начин сигурно за дъното на 
машината ( фиг.2).
Това предпазва от влага и намалява шума.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ БОЛТОВЕ

Транспортните болтове са направени, за да предпазват 
компонентите вътре в пералната машина от вибрация, по време 
на транспортния процес.

1. Премахнете задния капак.
2. Премахнете четирите болта от задната страна и 

премахнете синтетичните стабилизатори откъм 
машината.

3. Поставете обратно задния капак.
4. Запълнете отворите, които са се появили с тапите за 

запушване.

Забележка:
1. Моля издърпайте щепсела преди да премахнете 

транспортните болтове.
2. Когато поставите обратно задния капак, 

изпъкналата част трябва гледа навън, като трябва 
да поставите задния капак от към двата прореза, 
както е показано на фиг.5.

3. Запазете транспортните болтове и синтетичните 
стабилизатори на сигурно място, за да може да ги 
използвате при нужда в бъдеще.

РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

Под дъното на пералната машина има регулируеми крачета. 
Преди употреба, те трябва да бъдат регулирани, така че 
машината да се нивелира. Това ще минимизира вибрациите и 
шума по време на употреба. Също така ще намали и 
износването. Ние препоръчваме употребата на нивелир, за да 
регулирате уреда. Подът трябва да бъде възможно най-
стабилен и равен.

Поставяне на мебелната врата

Моля вижте шаблона за вграждане и инструкциите как да се 
монтира и инсталира вратата на мебелта за уреда.
Монтирайте мебелната врата към уреда, използвайки 
снабдените в окомплектовката панти. Фиксирайте магнитните 
стопери отпред на пералната машина и на мебелната врата.
Не инсталирайте пералнята на места, където температурата 
може да падне под нивото на замразяване, тъй като това може 
да нанесе сериозни щети на Вашата машина.

МОНТАЖ
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Пералната машина изисква следното място:

МАРКУЧ ЗА ВХОДЯЩАТА ВОДА

1. Завийте гайката на маркуча за входящата вода 
към венитла за водата.

2. Свържете маркуча за входящата вода към кран 
със студена и чиста вода.

Забележка: Използвайте комплекта с маркуч, който е в 
окомплектовката. Старите маркучи не трябва да бъдат 
използвани отново.

ОТТОЧЕН МАРКУЧ

1. Използвайте скобата за отточния маркуч, за да 
повдигнете края му, с цел да се предотврати 
връщането на вода. Не разтягайте дължината 
на отточния маркуч. Ако е необходим по-дълъг 
маркуч, моля обърнете се към оторизиран 
сервиз.

2. Височината на отточния маркуч трябва да бъде 
80-100см. Фиксирайте отточния маркуч към 
скобата, която се намира на гърба на 
машината, за да избегнете падането му.

Забележка: Отточният маркуч не трябва да се потапя 
във вода и трябва да бъде безопасно фиксиран. Ако 
отточният маркуч е поставен на земята или ако 
маркуча е на височина по-ниска от 80см., пералната 
машина ще се оттича постоянно докато се пълни 
(самоизточване).

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАХРАНВАНЕ

Пр еди  да  в к лючите  пе р а лн ата  ма ш ин а  към 
електрическото захранване, проверете следното:

- Контактът е подходящ за максималната 
м о щ н о с т  н а  п е р а л н ат а  м а ш и н а  ( З а 
безопасност, предпазителите трябва да 
отговарят на сила на тока не по-малка от 15А).

- Напрежението трябва да е в съответствие с 
изискванията.

- Контактът трябва да бъде подходящ за 
вклрючването на щепсела на пералната 
машина.

- Включете пералната машина в заземен 
контакт.
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А� Чекмедже за перилен препарат 
B� Бутон за късен старт 
C� Бутон допълнително изплакване
D� Бутон за интензивно пране
Е� Бутон Сушене
F� Бутон включване/пауза
G� Врътка за избор на програмите
H� Бутон за температурата на пране
I� Бутон за избор на оборотите на центрофугата
J � Екран на дисплея

РАБОТНИ ФУНКЦИИ

А- Чекмедже за перилен препарат 
Издърпайте чекмеджето и може да видите три отделения:
Отделение 1: Препарат за предпране
Отделение 2: Препарат за програми 1 до 5, 9 до 11.
Отделение 3: Омекотител, ароматизарот и др.
Забележка: Препоръките за вида на препарата са подходящи за различните температури на 
пране, моля направете справка с инструкциите на препарата.

B- Бутон за късен старт
Натиснете бутона „Delay” и осветената икона индикира, че функцията късен старт е активирана. 
Отложеното време (0.5-24ч.) се увеличава с 30 мин. с всяко натискане на бутона. Времето ще се 
сменява непрекъснато ако натиснете и задържите този бутон. Отложеното време е края на 
цикъла на изпране. Например, 6:00 означава, че изпирането ще приключи след 6 часа 
(отложеното време трябва да бъде по-дълго от времетраенето на програмата). Функцията 
отложен старт не е възможна при програма Центрофуга.
Забележка: Отложеното време трябва да е по-дълго от от времетраенето на програмата, в 
противен случай пералната машина ще стартира директно програмата без да има отложен 
старт.

C- Бутон допълнително изплакване 
Натиснете този бутон и пералната машина ще извърши допълнително изплакване. Натиснете 
бутона веднъж, за да се избере едно допълнително изплакване. Дисплеят ще показва „P - -1”  
Натиснете бутона многократно и дисплеят ще показва „Р- -2“ или     „Р- -3“, индикирайки  две или 
три допълнителни изплаквания. Индикаторът на допълнителното изплакване е активиран и 
мига. „Р- -1/2/3“ се показва на дисплея, редувайки се с оставащото време. Индикаторът се 
изключва, когато допълнителното изплакване приключи.
Забележка: Някои програми са неприложими за тази функция.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ       
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D- Бутон за интензивно пране
Натиснете бутона „Intense”, за да увеличите времето за пране на основното пране на избраната 
програма. (Тази опция е приложима за силно замърсени дрехи). Осветената икона индикира, че 
функцията е избрана. Този бутон се активира преди да стартираме програмата.

E- Бутон Сушене
Натиснете бутона, за да изберете функцията Сушене. Индикаторът ще светне. В този момент не 
можете да изберете програма за изпиране. Пералната машина осъществява само функцията 
Сушене.

F-Бутон старт/пауза
Натиснете бутона „Start/pause, цикъла на пране ще стартира и индикаторната лампа ще светне. Ако 
този бутон се натисне по време на работа на пералната машина, цикъла на пране ще спре на пауза 
и лампата ще започне да мига. 
За да отмените програма по време на цикъла на изпиране, натиснете този бутон, когато 
индикаторната лампа започне да мига завъртете врътката за програмите на позиция “off” и 
програмата ще се отмени.

G- Избор на програмите
Завъртете тази врътка за включване на пералната машина.
Желаната програма може да се избере чрез въртенето на врътката в посока на часовниковата 
стрелка или обратно на часовниковата стрелка. Има налични 11 програми. След задаването на 
програмата съответния индикатор ще светне.
Забележка: позицията “off” се използва само за изключване на пералната машина.

H- Бутон за температура на пране
Натиснете бутона „Тemp.”,  за да изберете желаната температура. Максималната температура 
варира в зависимост от програмите.

I-Бутон за избор на оборотите на центрофугата
Натиснете бутона „Speed”, за да изберете оборотите на центрофугата. Максимално допустимите 
обороти варират в зависимост от програмата.
Забележка: За различно пране могат да се зададат различни температури на пране и обороти на 
центрофугата. Перете, използвайки настройките по подразбиране ако няма специално изискване.

J- Eкран на дисплея
Показва времето на пране, оставащото време, времето на изплакване, времето на центрофуга, 
зададената температура, стойността на скоростта на оборотите, състояние на функцията 
„заключване срещу деца“, заключена врата, съобщение за аларма и др.
Забележка: След ктартиране на програма на изпиране на дисплея ще запоне да намалява 
оставащото време. Тъй като налягането на водата и температурата могат да варират оставащото 
време може да се различава в действителност. Когато прането не е добре балансирано по време на 
центрофугирането, времето автоматично ке се удължи.
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1. Отделение за перилен препарат за 
режим предпране.
2. Отделение за перилен препарат
3. Отделение за омекотител и 
ароматизатор

ИЗБИРАНЕ НА ПРОГРАМА

ПРОГРАМНИ РЕЖИМИ

 Не� � ОпцияДа�

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Програма
 Предпране

 Памук
 Синтетични тъкани

 Вълна
 Деликатни тъкани

 Самопочистване
Освежаване

Сушене 
Центрофуга

 Бързо пране
 Бельо

Program
Prewash
Cotton
Synthetic
Wool
Delicate
Self Clean
Air Wash
Dry
Spin
Quick Wash
Underwear

1 
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11



BG

12

КОНСУМАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ТАБЛИЦА С КОНСУМАЦИИТЕ
Времената на изпиране са само ориентировъчни. Реалното време може да варира в зависимост от 
различното налягане на водата, температурата на водата в пералнята и др.

Стандартните програми памук 60ºС и памук 40ºС са подходящи за изпиране на нормално 
замърсени памучни тъкани и тези програми са най-ефективни от гледна точка на консумация на 
електричество и вода по време на изпирането на памучно пране. Действителната температура на 
водата може да се различава от декларираната температура.
*) Програмни тестове за енергиен етикет:

1. „Памук+60ºС+Интензивно пране+Максимални обороти“
2. Сушене

Данни на захранването -��� 220-240V/50Hz

Максимална сила на тока (A)- 1�� 0

Налягане на водата (Mpa)�-�0� .03≤P≤1

Програми на изпиране ���- 11

Максимална мощност (W) - 2�� 000

Размери (В/Д/Шмм)-��� 825x535x595

Нето тегло (кг.)���-�6� 4 кг.

Максимално тегло на прането ��- 6 кг.

Максимални обороти в мин.-�� 1200

Брой програми на сушене ��- 1

Консумация на мощност при изключен режим (W) ��- 0,48

Консумация на мощност при оставено включен режим (W) �- 0,48

Консумация на мощност при сушене (W) ��- 1400

Капацитет на сушене ���- 3 кг.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Освежаване
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Тази перална машина е само за домакинска употреба. Ако машината ще се 
използва с търговска цел, гаранцията няма да важи. Не я използвайте за цели, 
различни от тези, за които е предназначена. Следвайте инструкциите, посочени 
на етикета на дрехите и перете само дрехи, които са подходящи за пране в 
перални машини.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ
Свържете пералната машина към електрическото захранване  
(220V до 240V~/50Hz).

ВОДОЗАХРАНВАНЕ
Включете водния кран.  Водата трябва да бъде чиста и прозрачна.
Забележка: Преди употреба на пералната машина, проверете за теч от 
връзките между крана и входящия маркуч, като включите подаването на 
вода от крана.

ПОДГОТВЯНЕ НА ПРАНЕТО

- Сортирайте дрехите по тъкани (памук, синтетични, вълна или коприна) 
и по това колко са мръсни.

- Отделете белите дрехи от цветните. Изперете дрехите първо на ръка, 
за да проверите дали избледняват или пускат цвят.

- Изпразнете джобовете (от монети, ключове, кламери и др.) и махнете 
тежките декоративни елементи (например брошки), за да избегнете 
попадането им в отточния маркуч и блокирането му в последствие.

Внимание: Малки части (като копчета) могат да доведат до ремонтни 
дейности, които потребителя трабва да заплати и които могат да увредат 
пералната машина.

- Дрехи без подгъв, бельо, финно изтъкан текстил като финни завеси 
трябва да се поставят в перилни торбички (по-добре е да не се перат в 
перална машина).

- Закопчайте циповете и се уверете, че копчетата са зашити здраво. 
Поставете малките артикули, като чорапи, колани и др. в перилни 
торбички.

- Разгънете големите тъкани, като спални чаршафи и т.н.
- Обърнете на обратно тениските.

МЕТОДИ НА ПРАНЕ
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ЗАРЕЖДАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

Отворете вратата на пералнята  и поставете прането артикул след артикул. Затворете плътно 
вратата.

- Когато използвате пералнята за пръв път я оставете да работи 
празна в изпълнение на една програма, за да се предотврати 
образуването на петна по прането от масло или мръсна вода от 
пералната машина. Преди изпиране трябва да пуснете пералнята 
без пране, но с перилен препарат с програма на 60°С.

- Не претоварвайте пералнята.

ИЗБОР НА ПЕРИЛЕН ППРЕПАРАТ
Ефективността  и качеството на изпиране се определят от качеството на използвания перилен 
препарат. Специален препарат, който не образува пяна, дава добри резултати на изпирането. 
Използвайте специални перилни препарати за синтетични и вълнени тъкани. Не използвайте 
вещества за химическо чистене, такива като трихлоретилен и подобни продукти.
Забележка: Не добавяйте повече перилен препарат от необходимото; в противен случай това 
може да предизвика ситуации, като следните и влошена работа на пералната машина, влияещи 
на дълговечността на пералнята.

1. Поради увеличаващата се пяна, времето за изплакване ще бъде по-
дълго от нормалното;

2. Пяната може да прелее от отделението за перилния препарат 
поради увеличеното налягане на пяната;

3. След последния цикъл на центрофугиране може да остане пяна по 
прането.

Препоръка:
1. Почиствайте отделението за перилния препарат веднъж седмично.
2. Когато използвате програма за предпране, моля добавете половината от градуираната 

доза.
3. Моля спазвайте препоръката върху опаковката на прахообразния или течен препарат.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ПЕРИЛНИЯ ПРЕПАРАТ
Изтеглете чекмеджето за перилния препарат и поставете искания препарат и 
омекотителя в съответните отделения. Внимателно затворете чекмеджето. 
(Направете справка в инструкциите, отнасящи се до чекмеджето).

Внимание:
- За програма с предпране препаратът  трябва да се зарежда в двете отделения 1 и 2. 

За останалите програми, не поставяйте препарат в отделение 1.
- Поставете течен препарат в основното отделение, но първо го разредете, ако е 

концентриран. Не използвайте прекомерно количество перилен препарат, това 
може да увреди изкуствените тъкани. Моля спазвайте инструкциите върху  
опаковката на перилния препарат. Не използвайте течен препарат , ако ще се 
използва програма с пред-пране или с отложен старт.

- Не предозирайте омекотителя; в противен случай това може да увреди 
изкуствените тъкани.

ИЗБОР НА ПРОГРАМА
За постигане на най-добри резултати при изпиране трябва да се избере подходяща програма, 
съответстваща на вида на прането. Моля завъртете копчето на програматора за избиране на 
правилната програма.

ИЗБОР НА ФУНКЦИИТЕ
Изберете желаните опции. (Направете справка в раздела 
„Контролен панел“, страници  9-10. Ако желаете да сушите 
прането веднага след изпирането му, моля натиснете 
бутона “Dry”
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НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ИЗПИРАНЕ
Натиснете неколкократно бутона за избор на температурата, докато 
желаната температура се избере.

НАСТРОЙКА НА ОБОРОТИТЕ НА ЦЕНТРОФУГИРАНЕ

Натиснете неколкократно бутона за оборотите на центрофугиране, докато 
желаните бороти се изберат. Вижте „Работни функции“ върху „Контролния 
панел“ на страници 9-10 за избор на температурата и оборотите на 
центрофугиране. Целесъобразно е да се избира препоръчаната стойност.

ПРАНЕ

Натиснете бутона Start / Pause. Пералната машина ще работи в съответствие 
с предварително зададените програми. Тя ще спре да работи автоматично, 
когато завърши цикъла на изпиране. Върху дисплея ще се появи 'End”. 
Отворете вратата на пералнята и извадете прането.

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРАНЕТО

Изключете подаването на водата и изтеглете щепсела от контакта. Отворете 
вратата на пералнята за предотвратяване образуването на влага  и миризми. 
Оставяйте вратата отворена, когато пералнята не се използва.

СЪВЕТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

1. Съберете дрехите за едно пълно зареждане на пералнята.
2. Избягвайте претоварването на пералната машина.
3. Използвайте програмата „Предпране“ само за силно замърсени дрехи.
4. Намалете количеството на перилния препарат или изберете стандартна програма или 

програма за деликатно пране за леко замърсените дрехи.
5. Избирайте правилна температура на изпиране. Модерните препрати могат да изпират 

много добре вече на температура по-ниска от 60°С. Използвайте температура по-висока от 
60°С само за силно замърсено пране.

6. Спазвайте препоръчаните дози върху опаковката на перилния препарат, за да избегнете 
използването на прекомерно количество препарат.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

За да добавите дрехи по време на пране или ако желаете да извадите дрехи поради продължително 
прекъсване на електрическото захранване се уверете, че нивото на водата в барабана е под долния 
ръб на стъклото на вратата, температурата на водата е под 50°С  и вътрешния барабан не се върти, 
след това извадете отточния маркуч от носача му и го спуснете, докато спре да изтича повече вода от 
дренажния маркуч, след това го върнете на мястото му. Натиснете бутона Start/Pause и вратата ще 
се отвори, сега можете да добавите или да извадите дрехи.
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ТАБЛИЦА НА СИМВОЛИТЕ ЗА ГРИЖИ КЪМ ДРЕХИТЕ

СПРАВКА ЗА ТЕГЛОТО НА ДРЕХИ

Спален чаршаф (единичен)��

Одеяло�����

Смесени тъкани

Сака П������ амук���

Джинси ����� 

Работни дрехи����

Дамска пижама����

Ризи ������ �

ЧорапиС���� месени материи��

ТенискиП����� амук���

БельоС����� месени материи��

Памук 

Вълна��

Памук 

Памук 

Смесени материи

Смесени материи

Памук 

Прибл. 70 гр.

Прибл. 300 гр.

Прибл. 50 гр.

Прибл. 300 гр.

Прибл. 200 гр.

Прибл. 950 гр.

Прибл. 800 гр.

Прибл. 800 гр.

Прибл. 800 гр.

Прибл. 800 гр.

Прибл. 3000 гр.

перманентно 
пране

Горещ лек 

Топло

Горещо 
перманентно пране

цикъл на пране
Студен лек 

Топъл лек
 цикъл на пране

цикъл на пране

перманентно пране
Студено 

Ръчно пране

Химическо чистене 
със всякакъв 
разтворител

Химическо чистене 
без хлор. 
Използвайте само 
запазващи цветовете 
разтворители, като 
Clorox2 

Вълна

Да не се пере в 
пералня

Не използвай 
химическо чистене

Студено пране

Топло пране

Горещо пране

Сушене 
без загряване

Сушене при 
слаба топлина

Сушене при 
средна топлина

Сушене при 
висока топлина

Сушене перманентно 
без загряване

Сушене перманентно 
при слаба топлина

Сушене перманентно 
при средна топлина

Сушене със студен лек 
цикъл на пране

Сушене с топъл лек 
цикъл на пране

Сушене със среден 
лек цикъл на пране

Не суши в 
сушилня

Суши на 
простор

Сушене с 
отцеждане

Сушене в 
хоризонтално 
положение

Не суши в 
чисто състояние

Суши на 
закачалка 
за дрехи

Не сушете

Гладене 
при слаба 
температура

Гладене 
при средна 
температура

Гладене 
при висока 
температура

Не глади на пара

Не глади

Сушене в 
професионална 
сушилня

Не суши в сушилня

Сушене с 
всякакъв 
разтворител

Сушене с 
перихлорид

ЗАБЕЛЕЖКА: Последната част на цикъла Сушене е охлаждане без топлина, за да се осигури 
оставянето на дрехите с температура, която не им вреди.
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ПОДДРЪЖКА

Отвийте долния капак (фиг. 1).
Извадете гумения маркуч от неговата скоба и поставете подходящ 
съд под него, извадете запушалката за изтичане на водата ( фиг. 2-3 
).
Поставете запушалката и монтирайте маркуча в скобата му (фиг. 4 – 
5).
Отвийте филтъра и го изплакнете под течаща вода, върнете го 
обратно на мястото му и затворете с капака (фиг. 6-7-8).

Филтърът трябва да бъде поставен добре на мястото му, в 
противен случай може да се получи теч на вода.
Поставете съд под маркуча за вода, за да съберете водата, 
която може да потече.
Ако пералната машина е наскоро използвана, то тогава водата, 
която се оттича може да бъде гореща!

ПОЧИСТВАНЕ & ГРИЖИ ЗА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

СЛЕД ИЗПИРАНЕ

Изключете водоподаването и изтегляйте щепсела от 
контакта след всяко пране. Отворете вратата на 
пералнята за предотвратяване образуването на влага 
и миризми. Ако пералната машина не се използва за 
продължителен период от време, източете водата в 
машината и поставете отточния маркуч на мястото му 
на гърба на пералнята.

ПОЧИСТВАНЕ НА ЧЕКМЕДЖЕТО ЗА ПЕРИЛНИТЕ ПРЕПАРАТИ

Почиствайте редовно чекмеджето за разпределение на перилните 
препрати.
Извадете чекмеджето, почистете го обилно с вода и след това 
поставете отново на мястото му.

ПОЧИСТВАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

Изтеглете щепсела от контакта по време на почистване и 
поддръжка на машината. Използвайте мека тъкан навлажнена със 
сапунена вода за почистване на корпуса на машината и гумените 
компоненти. Не използвайте органични химикали или корозионни 
разтворители.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА

Почиствайте филтъра веднъж в месеца.
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ВЕНТИЛ ЗА ЗАХРАНВАНЕ С ВОДА И ФИЛТЪР НА ВЕНТИЛА

За да се предотврати блокирането на захранването с вода от навлизане на 
чужди субстанции, почиствайте редовно вентила и филтъра му за входящата 
вода.

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

Ако машината трябва да се транспортира на отдалечено място, поставете 
обратно транспортните болтове, които са отстранени преди инсталирането на 
машината, за да се избегне повреда, както е показано по-долу:

1. Свалете задния капак.
2. Извадете тапите от отворите на транспортните
 болтове.
3. Поставете пластмасовите стабилизатори и 
транспортните болтове.
4. Затегнете болтовете с гаечен ключ.
5. Поставете отново задния капак.

ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПЕРИОД НА НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕРАЛНАТА 
МАШИНА

Ако пералната машина не се използва за дълъг период, изтеглете щепсела от 
контакта и изключете захранването с вода. Отворете вратата на пералнята за 
предотвратяване образуването на влага и миризми. Оставете вратата отворена, 
докато не пералната машина не се използва. 
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- Функция заключване на контролния панел: Натиснете едновременно бутоните „Delay” и “Extra Rinse” за 3 секунди 
след старта на която и да е програма Програмата не може повече да бъде променяна чрез въздействие върху бутони 
и врътки. За отключване на панела, натиснете отново едновременно бутоните „Delay” и “Extra Rinse” за 3 секунди.
- Функция запаметяване на прекъснато електрическо захранване: В случай на прекъсване на електрическото 
захранване или при необходимост от прекъсването му по време на един програмен цикъл, настоящите настройки ще 
бъдат запаметени и предварително зададената операция ще бъде възобновена, когато електрическото захранване 
се включи отново.
- За анулиране на програма: Натиснете   бутона „Start/Pause” , след това изключете електрическото захранване и 
програмата се анулира автоматично. Завъртете избирателя на програми отново, за да изберете друга програма.
Включете пералната машина и завъртете избирателя на програмите на позиция „Центрофугиране“, след това 
натиснете бутони „Intense” и “Rinse Hold”, задръжте за 3 секунди. На дисплея ще се покаже „bEEP OFF”, което 
означава, че аларменият сигнал е бил анулиран. Изпълнете тези операции отново, за да се възстанови алармения 
сигнал, а дисплеят ще показва „bEEP ON”.

чрез
изключване
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Следните обстоятелства не представляват проблеми  с работата на пералнята. Не звънете на 
Сервизен Център, докато проблемът не се потвърди, че съществува.



BG
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Символът        върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, 
че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това, той 
трябва да се предаде в подходящ  сборен пункт за рециклиране на електрически и 
електронни уреди. 
Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване 
на околната среда и унищожаване на отпадъци.
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