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! ʊʦʟʠ ʩʠʤʚʦʣ ɺʠ ʥʘʧʦʤʥʷ ʜʘ
ʧʨʦʯʝʪʝʪʝ ʨʲʢʦʚʦʜʩʪʚʦʪʦ ʟʘ
ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʷ.

! ʊʘʟʠ ʢʥʠʞʢʘ ʩ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʪʨʷʙʚʘ ʜʘ ɺʠ ʝ ʧʦʜ ʨʲʢʘ, ʟʘ ʜʘ
ʧʨʘʚʠʪʝ ʩʧʨʘʚʢʠ ʧʨʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪ. ɼʨʲʞʪʝ ʷ ʚʠʥʘʛʠ ʚ ʙʣʠʟʦʩʪ
ʜʦ ʩʫʰʠʣʥʷʪʘ, ʘ ʘʢʦ ʧʨʦʜʘʜʝʪʝ ʪʦʟʠ ʫʨʝʜ ʠʣʠ ʛʦ ʧʨʝʦʪʩʪʲʧʠʪʝ
ʥʘ ʜʨʫʛʦ ʣʠʮʝ, ʫʚʝʨʝʪʝ ʩʝ, ʯʝ ʪʘʟʠ ʙʨʦʰʫʨʘ ʱʝ ʩʝ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʠ
ʟʘʝʜʥʦ ʩʲʩ ʩʫʰʠʣʥʷʪʘ, ʟʘ ʜʘ ʤʦʞʝ ʥʦʚʠʷʪ ʩʦʙʩʪʚʝʥʠʢ ʜʘ ʩʝ
ʟʘʧʦʟʥʘʝ ʩ ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʷʪʘ ʠ ʧʨʝʧʦʨʲʢʠʪʝ ʦʪʥʦʩʥʦ ʨʘʙʦʪʘʪʘ
ʩ ʫʨʝʜʘ.
! ʇʨʦʯʝʪʝʪʝ ʚʥʠʤʘʪʝʣʥʦ ʪʝʟʠ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʠ; ʩʪʨʘʥʠʮʠʪʝ ʧʦ-ʜʦʣʫ
ʩʲʜʲʨʞʘʪ ʚʘʞʥʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʟʘ ʠʥʩʪʘʣʠʨʘʥʝʪʦ ʠ ʧʨʝʧʦʨʲʢʠ
ʦʪʥʦʩʥʦ ʨʘʙʦʪʘʪʘ ʩ ʫʨʝʜʘ.
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Къде да поставите
Вашата сушилня
• Не поставяйте
сушилнята в близост
до готварски печки и
котлони, отоплителни
уреди или газови
котлони, тъй като
топлината може да
повреди уреда.

15 mm 15 mm

след монтажа на сушилнята на избраното място.

Ако монтирате сушилнята под плот,
оставете разстояние от 10 мм
между горната част на уреда и
всички други предмети над него и
разстояние от 15 мм между
страните на уреда и съседните
мебели или стените. Така се
осигурява нормална циркулация на
въздуха. Задната част на уреда
трябва да се постави до стена.

Вентилация
• Когато сушилнята работи, е необходима добра
вентилация на помещението. Уверете се, че в
помещението, където е Вашата сушилня, няма влага
и има нормална циркулация на въздуха. Въздушната
циркулация около сушилнята спомага за
кондензиране на водата, получена по време на
прането; сушилнята няма да работи ефективно в
затворено пространство или шкаф.
! Ако използвате сушилнята в малко или студено
помещение, възможна е появата на конденз.

! Не препоръчваме сушилнята да се
инсталира в шкаф; и в никакъв случай
не бива да бъде поставена зад
заключваща се врата, плъзгаща се
врата или зад врата, която се отваря
срещу вратата на сушилнята.

Отвеждане на водата в канализацията
Ако сушилнята Ви е монтирана близо до дренажна
тръба, водата от сушенето може да се отведе
директно там. Така си спестявате използването и
изпразването на контейнера за вода.
Ако сушилнята е монтирана върху или до пералня,
може да се използва една и съща дренажна тръба.
Само трябва да откачите маркуча и да го поставите
в дренажната тръба, както е посочено на фиг. А.
Ако е къс, купете и монтирайте маркуч със същия
диаметър и необходимата дължина.
Сменете оригиналния маркуч с купения, както е
указано на фиг. Б.

! Дренажната тръба трябва да е на височина най-
много до 1 м от долната част на сушилнята.
! Уверете се, че маркучът не е смачкан или усукан,

Фиг. A Фиг. Б

Включване към източника на
захранване
Преди да включите щепсела на сушилнята в
контакта, проверете следното:

• Ръцете Ви трябва да са сухи.
• Контактът трябва да е заземен.
• Контактът трябва да издържа на

максималната мощност на уреда,
указана на табелката с данните (вж.
Описание на сушилнята).

• Напрежението трябва да е в границите
на стойностите, указани на табелката с
данните (вж. Описание на сушилнята).

• Контактът трябва да е съвместим с
щепсела на сушилнята. В противен
случай, сменете контакта или щепсела.

! НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗКЛОНИТЕЛИ ИЛИ
УДЪЛЖИТЕЛИ.

! Сушилнята не трябва да се монтира на
открито, дори и мястото да е защитено от
навес. Може да е опасно, ако уредът е
изложен на дъжд или бури.

! Захранващият кабел и щепселът трябва
да са лесно достъпни след монтажа на
сушилнята.

! Захранващият кабел не трябва да бъде
прегъван или смачкван.

! Ако уредът е с несменяем щепсел, той
трябва да бъде отрязан при спазване на
правилата за безопасност. Никога не
оставяйте щепсела с открити проводници
на място, където може да бъде включен в
контакт, защото ще предизвика токов удар.

! Захранващият кабел трябва да се проверява
периодично.
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Технически данни - Регламент 392/2012.

Марка
HOTPOINT ARISTON
Модел

TCFS 83B

Номинален капацитет памучно пране за „стандартната
програма за памук“ при пълен товар - кг

8.0

Тази битова барабанна сушилна машина е Кондензационна

Клас на енергийна ефективност от A+++ (ниска консумация)
до D (повишена консумация) B

Претеглен годишен енергиен разход (AEc)* Kwh 1) 560.5

Тази битова барабанна сушилна машина е Автоматична

Потребление на енергия при пълен товар; Edry- kWh 2) 4.71
Потребление на енергия при половин товар; Edry½,- kWh 2) 2.56
Потребление на енергия при изключен уред (Po) - Watts 0.42

Потребление на енергия в режим Stand By (Pl) - Watts 2.24

Продължителност на режима Stand By за системата за
управление на потреблението на енергия - минути 30

Продължителност на програмата - претеглена (Tt) за пълен и
половин товар - минути
- minutes

106

Пълен товар (Tdry) - минути 140
Половин товар (Tdry½) - минути 80

Клас на кондензационна ефективност по скала от G (най-
ниска ефективност) до A (най-висока ефективност).

B

Средна кондензационна ефективност - %
претеглен (Ct) пълен и половин товар 3) 81
пълен товар Cdr 81
половин товар Cdry½ 81
Ниво на шум - dB(A) re 1 pW 69

1) „Стандартната програма за памук“ при пълен или частичен товар и
„стандартната програма за памук“ при частичен товар са стандартните
програми, за които се отнасят данните от етикета и от техническите
характеристики. Тези програми са идеални за сушене на памучно пране,
което да е готово за прибиране в гардероба (0%) и също са най-ефективните
програми по отношение на потреблението на енергия. Частичният товар е
равен на половината от номиналния товар.

2) Годишната консумация е изчислена на база 160 цикъла на сушене при

стандартната програма за памук при пълен или половин товар и на база
консумация при режимите на ниска мощност. Действителната консумация
на енергия за един цикъл зависи от условията на ползване на уреда.

3) ПретегленаСредна стойност за 3 цикъла при пълен товар и 4 цикъла при
половин товар.
Регламент 932/2012.
Синтетични тъкани: консумация при пълен товар; kWh 1.87
Синтетични тъкани: пълен товар (Tdry) - minutes 70
Синтетични тъкани: половин товар - неприложимо

Ако е повреден, трябва да се смени от
производителя, от сервизния център или
от упълномощен техник с цел избягване
на риска от опасност. (вж. Сервизно
обслужване). Новите или по-дълги
захранващи кабели се доставят от
упълномощени търговци и се заплащат
допълнително.

! Производителят не носи
отговорност при неспазване на тези
правила.

! Ако имате въпроси, свързани с
горепосочената информация,
консултирайте се с
квалифициран електротехник.

Преди да използвате сушилнята за
първи път
След като монтирате Вашата сушилня, преди
първата употреба избършете вътрешността на
барабана, за да отстраните евентуално натрупания
по време на транспорта прах.

Максимален капацитет на зареждане:8кг
дддBG
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Безопасност

! Този електроуред е проектиран и
BG изработен съгласно международните

стандарти за безопасност. Указанията са
дадени от съображения за безопасност и
трябва да се спазват стриктно.

Общи правила за безопасност

• Този уред може да бъде ползван от
лица (включително деца над 8
годишна възраст) с физически,
двигателни или психически
увреждания, или без опит и знания
само ако са под надзор или са
инструктирани относно употребата
на уреда от лице, отговорно за
тяхната безопасност.

• Тази сушилня е предназначена само
за битова, а не за професионална
употреба.

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

• Изключвайте уреда от контакта, като
издърпате щепсела, а не кабела.

• След използване изключвайте уреда
от бутона и от контакта. Дръжте
вратата затворена, за да не си играят
децата с нея.

• Наблюдавайте децата, за да сте сигурни,
че няма да си играят със сушилнята.

• Почистването и поддръжката не трябва
да се извършват от деца без надзор.

• Пазете децата под 3-годишна възраст
далеч от сушилнята, ако не са под
постоянен надзор.

• Уредът трябва да се инсталира
правилно и с подходяща вентилация.
Никога не трябва да се запушват
входният отвор за въздух в предната
част на сушилнята и задният отвор за
вентилация. (вж. Инсталиране).

• Никога не поставяйте сушилнята върху
мокети, тъй като това може да попречи
на влизането на въздуха от долната ѝ
част.

• Уверете се, че сушилнята е празна, преди
да я напълните.

• Задната част на сушилнята може да се
нагрее.

Не я докосвайте, докато уредът работи.
• Не ползвайте уреда, ако филтърът,

контейнерът за вода и кондензаторът не
са поставени стабилно на място (вж.
Поддръжка).

• Не претоварвайте уреда (вж. Пране за
максимално зареждане).

• Не слагайте дрехи с капеща вода.
• Внимателно четете всички инструкции върху

етикетите на дрехите (вж. Пране).
• Не сушете в уреда големи, обемни артикули.
• Не сушете акрилни тъкани на висока

температура.
• Завършвайте всяка програма с фазата на

охлаждане.
• Не изключвайте сушилнята, ако в нея още има

горещи дрехи.
• Почиствайте филтъра след всяко ползване на

уреда (вж. Поддръжка).
• Изпразвайте контейнера за вода след всяко

ползване на уреда (вж. Поддръжка).
• Почиствайте кондензатора редовно (вж.

Поддръжка).
• Не позволявайте натрупването на влакна в

сушилнята.
• Никога не се качвайте върху уреда – може да

се повреди.
• Винаги спазвайте електрическите стандарти и

изисквания (вж. Инсталиране).
• Винаги купувайте само оригинални резервни

части и аксесоари (вж. Сервизно обслужване).

За да сведете до минимум риска от
пожар в сушилнята, трябва да
спазвате следните указания:

• Сушете само пране, изпрано с вода и
перилен препарат, изплакнато и
центрофугирано. Сушенето на пране,
което НЕ Е БИЛО изпрано с вода,
представлява риск от пожар.

• Не сушете дрехи, които са били
третирани с химически препарати.

• Не сушете тъкани, напоени с
растителни масла или мазнини за
готвене или с петна от такива, тъй като
това може да предизвика пожар.
Изцапаните с мазнина тъкани могат да
се възпламенят внезапно, особено ако
са изложени на източници на топлина,
като сушилнята. Загряването на
тъканите предизвиква окислителна
реакция с маслото, като се генерира
топлина. Ако тази топлина не може да
бъде изпусната, прането може да се
нагрее достатъчно, за да се запали.
Натрупването на купчина, или
складирането на изцапани с мазнина
тъкани може да попречи на
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изпускането на топлината и така да
предизвика пожар. Ако е наложително да
сушите тъкани, изцапани с растителни
масла или мазнини за готвене или тъкани,
които са били в контакт с продукти за коса,
трябва преди това да ги изперете с
допълнително количество перилен
препарат. Това ще намали, но няма да
елиминира риска от пожар. Фазата на
студено сушене трябва да се използва, за
да се намали температурата на тъканите.
Прането не трябва да се изважда от
сушилнята и да се натрупва на купчини или
да се подрежда, докато е горещо.

• Не сушете пране, което първо е било
почистено или изпрано, напоено или
изцапано с нафта/бензин, разтворители за
химическо чистене или други запалими
или експлозивни вещества. Силно
запалимите вещества, използвани
обикновено в домакинството, са мазнина
за готвене, ацетон, денатуриран спирт,
керосин, препарати за отстраняване на
петна, терпентин, восъци и препарати за
отстраняване на восък. Преди да сушите
такова пране, се уверете, че то е било
изпрано с гореща вода и допълнително
количество перилен препарат.

• Не сушете пране, съдържащо пенообразен
синтетичен каучук (известен и като
латексна пяна) или сходни материали,
съдържащи каучук. При нагряване такива
материали могат спонтанно да се
възпламенят.

• Омекотителите за тъкани или сходни
продукти не трябва да се използват в
сушилнята с цел елиминиране на статично
електричество, освен ако употребата им не
е специално препоръчана от
производителя на омекотителя за тъкани.

• Не сушете бельо с метални елементи, като
сутиени с банели. Ако по време на сушене
металните елементи се отделят от бельото,
могат да повредят сушилнята.

• Не сушете гумени и пластмасови предмети,
като шапки за баня или непромокаеми
подложки за бебета, както и
полиетиленови или хартиени предмети.

• Не сушете гумирани предмети, дрехи с
пенообразен синтетичен каучук,
възглавници, гумени ботуши и спортни
обувки с гумено покритие.

• Извадете всички предмети от джобовете,
особено запалки (риск от експлозия).

! ВНИМАНИЕ:Не спирайте сушилнята
преди краяна цикъла на сушене, аконямате
възможност да извадите и разстелите
бързоцялото пране,за да се намали
топлината.

Спестяване на енергия и опазване на
околната среда

• Преди сушене изцеждайте прането, за да
премахнете излишната вода (ако използвате
пералня, изберете програма със силно
центрофугиране). Това ще Ви позволи спестяване на
енергия по време на сушенето.

• Винаги използвайте сушилнята при пълно зареждане
– така спестявате енергия: сушенето на единични
предмети или малки количества пране отнема
повече време.

• Почиствайте филтъра след всяко използване, за да
ограничите разходите за потребление на енергия (вж.
Поддръжка).
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Поддръжка и обслужване

Изключване на захранването
BG

! Изключвайте Вашата сушилня от
контакта, когато не я използвате, когато я
почиствате и по време на всички дейности
по поддръжката.

Почистване на филтъра след
всяко сушене
Филтърът е важна част от Вашата
сушилня: в него се събират влакна и мъх,
образувани в процеса на сушене.

След приключване на
сушенето, почистете
филтъра под течаща
вода, или го почистете
с прахосмукачка. Ако
филтърът се запуши,
въздушният поток в
сушилнята ще бъде
сериозно затруднен:

времето за сушене ще се удължи и ще
изразходвате повече енергия. Това може
също да повреди Вашата сушилня.
Филтърът се намира пред маншона на
сушилнята

(вж. илюстрацията).
За да извадите филтъра :

1. Издърпайте
пластмасовата дръжка
на филтъра нагоре
(вж. илюстрацията).
2. Почистете филтъра
и го върнете на
мястото му правилно.
Уверете се, че
филтърът е поставен

плътно в отвора пред маншона на
сушилнята.
! Не използвайте сушилнята, ако не
сте върнали филтъра на мястото му.

Проверка на барабана след всяко
сушене
Завъртете барабана ръчно, за да оберете
всички малки предмети (носни кърпи), които
може да са останали в него.

Почистване на барабана
! За почистване на барабана не използвайте
абразивни вещества, стоманена вълна или
почистващи препарати за неръждаема стомана.
Възможно е да се появи оцветяване върху барабана от
неръждаема стомана в резултат на комбинацията на
вода и/или почистващи препарати (например
омекотител за тъкани от прането). Това оцветяване
няма да окаже влияние върху работните
характеристики на сушилнята.

Изпразване на контейнера за вода
след всяко сушене

Извадете контейнера от
сушилнята и го изпразнете в
мивка или на друго подходящо
място. Поставете добре
контейнера обратно на мястото
му. Преди да стартирате нова
програма за изсушаване, винаги
проверявайте и изпразвайте
контейнера.

Ако контейнерът за вода не е изпразнен, това може да
доведе до следното:
- Уредът спира да загрява (поради което прането в края
на цикъла на сушене може още да е мокро).
- Съобщението «Изпразнете контейнера за вода»
сигнализира, че контейнерът е пълен.

Пълнене на системата за събиране на вода
Когато сушилнята е нова, в контейнера за вода не
се събира вода, докато системата не се напълни.
Това може да отнеме един или два цикъла на
сушене. След напълването й, системата започва
да събира вода по време на всеки цикъл на
сушене.

Почистване на кондензатора
• Периодично (веднъж месечно)
изваждайте кондензатора и почиствайте
натрупания между плочите мъх, като
изплаквате кондензатора под течаща
студена вода.
За да извадите кондензатора:
1.Изключете сушилнята
от контакта и
отворете вратата.
2.Отворете капака на
кондензатора
(вж. илюстрацията).
Освободете 3-те
заключващи
устройства чрез завъртане на 90° обратно
на часовниковата стрелка, после
дръпнете дръжката и извадете
кондензатора от сушилнята.
3. Почистете повърхността
на уплътненията и
поставете кондензатора
обратно на мястото му,
със стрелки сочещи
нагоре, като се уверите, че
заключващите устройства
са блокирани.
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Почистване на сушилнята
• За почистване на външните метални, пластмасови

или гумени части използвайте влажна кърпа.
• Периодично (на всеки 6 месеца) почиствайте с

прахосмукачка предната решетка за въздух, както и
задните  отвори за вентилация, за да
отстраните натрупвания на мъх или прах. Понякога
почиствайте с прахосмукачка предната страна на
кондензатора и филтъра, за да отстраните
натрупванията на мъх и там.

! Не използвайте разтворители или абразивни вещества.
! Във Вашата сушилня са използвани специални лагерни
компоненти, които не се нуждаят от смазване.
! За осигуряване на безопасността на електрическите и
механичните компоненти на Вашата сушилня, тя трябва
редовно да се проверява от упълномощени техници
(вж. Сервизно обслужване).

Важни съвети
! Не забравяйте да почиствате филтъра BG
на вратата на уреда и филтъра на
кондензатора след всяко сушене.
! Не забравяйте да изпразвате контейнера
за вода след всяко сушене.
! Така работните характеристики на
сушилнята Ви ще бъдат оптимални!

Контейнер
за вода

Филтър

Кранче

Задна
страна

Кондензатор

Заключ
ващи
устройс
тва

Капак на
кондензатора

Решет
ка за
въздух

Кондензатор

Дръжка

Предна страна
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Описание на
сушилнята
Отваряне на вратата

BG
Характеристики

Табелка с данниКонтейнер за вода

Врата

Конден
затор

(отворен
капак)

Филтър

Сериен
номер и
модел

Решетка за въздух

Дръжка на капака на
кондензатора (дръпнете, за
да отворите)

Табло за управление

Бутони и
светлинни
индикатори

за
Избор на

опции

Бутон за избор на
програма и
превключвател на
ИЗКЛ.

Бутон със светлинен индикатор
за СТАРТ/ПАУЗА

Светлинни индикатори
за фазите на
сушене или за
отложен старт

Светлинни индикатори
за поддръжка
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Бутон за избор на Програма
Позволява да зададете програмата : завъртете бутона, докато поставите индикатора на желаната програма (вж. Старт и избор на
програма).

Бутони за избор наопции
Позволяват да изберете наличните опции за зададената програма. Съответните светлинни индикатори светват, за да
покажат, че опциите са зададени. Позицията OFF изключва сушилнята (вж. Програми и опции).

Бутон със светлинен индикатор за  СТАРТ/ПАУЗА
Когато светлинният индикатор примигва бавно в зелено, натиснете бутона, за да стартирате програмата. След стартиране
на цикъла на сушене, индикаторът остава да свети. За да сложите програмата на пауза, натиснете отново бутона;
светлинният индикатор започва да примигва в оранжево.
За да стартирате отново програмата от мястото на прекъсване, натиснете още веднъж бутона (вж. Старт и избор на
програма).

Светлинни индикатори

Светлинни индикатори  „за поддръжка“
Светлинните индикатори съобщават важна информация. Ето какво показват :

Преди стартиране, индикаторите „Почист. филтъра“ и „Изпразн. конт.“ напомнят, че трябва да се почисти
филтърът и да се изпразни контейнерът за вода преди всяко ползване на сушилнята (вж. Поддръжка и обслужване).
Ако контейнерът с вода се е напълнил по време на програмата, индикаторът светва. Трябва да изпразните
контейнера преди на натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА, за да възобновите цикъла на сушене от мястото на
прекъсване.

Индикаторът „Почист. кондензатор“ Ви напомня, че е много важно периодичното почистване на кондензатора
(вж. Поддръжка).

Индикатори „Фази на сушене“

Индикаторът СУШЕНЕ показва, че се изпълнява фазата на сушене.

Индикаторът ОХЛАЖДАНЕ показва, че се изпълнява фазата на охлаждане.

Индикаторът FIN показва края на програмата.

Индикатори „Отложен старт“
Ако функцията „Отложен старт“ е била активирана (вж. „Програми и опции“), индикаторът, съответстващ на зададеното
време, ще започне да примигва след пускане на програмата:

С напредване на времето оставащото време се сигнализира с примигване на съответния индикатор.

След изтичане на зададеното време за отложен старт, зададената програма се стартира.
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Как да извършите
цикъл на сушене
Старт и избор на програма

BG
1. Включете щепсела на сушилнята в контакта.

2. Задайте програмата в зависимост от типа пране (вж. Пране)

3. Отворете вратата и се уверете, че филтърът е чист и е на мястото си и че контейнерът за вода е празен и е на мястото си (вж.
Поддръжка)

4. Заредете сушилнята, като внимавате да не заклещят дрехи вратата и маншона. Затворете вратата.

5. Включете сушилнята от бутона, като го завъртите до позиция, различна от OFF.

6. Завъртете бутона за избор на програма, докато поставите индикатора на съответстващата на типа пране
програма, като съблюдавате таблицата с програмите (вж. „Програми и опции“) и указанията за тъканите (вж. Пране).
! Внимание : ако позицията
на бутона бъде променена след като сте натиснали бутон СТАРТ/ПАУЗА, новата позиция НЕ СМЕНЯ избраната
програма. За да смените програмата, натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за слагане на програмата на пауза
(светлинният индикатор започва да примигва в оранжево), след това изберете нова програма и съответните
опции. Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА, за да започне новата програма.

7. При необходимост задайте време за отложен старт и други опции (вж. Програми и опции)

8. Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за започване на програмата.
По време на работа може да проверявате степента на изсушаване на дрехите и да изваждате изсушените. След
като затворите вратата, натиснете СТАРТ/ПАУЗА и уредът ще продължи работа.

9. В последните минути преди края на всяка програма за сушене уредът навлиза във финалната фаза на СТУДЕНО
СУШЕНЕ (охлаждане на тъканите), която винаги позволявайте на сушилнята да завърши.

10. Светването на индикатора FIN показва, че програмата е завършена. Три звукови сигнала Ви съобщават за
приключването на програмата. Отворете вратата, извадете прането, почистете филтъра и го върнете на мястото му.
Изпразнете контейнера за вода и го поставете обратно (вж. Поддръжка).

Ако не извадите прането след края на програмата, при избрана автоматична функция Без намачкване, когато е
налична, барабанът ще продължи да се върти периодично през следващите 10 часа най-много, за да ограничи
намачкването. Фазата ще приключи при отваряне на вратата или при завъртане на бутона на позиция OFF.

11. Завъртете бутона за избор на програма на позиция OFF, за да изключите уреда.

Автоматична функция  Без намачкване
Тази автоматична функция ограничава намачкването на дрехите преди и след цикъла на сушене. Периодичното
завъртане на барабана преди цикъла на сушене при отложен старт предотвратява намачкването. При някои програми
(вж. Програми и опции), барабанът се върти периодично в края на цикъла на сушене. Фазата приключва при отваряне
на вратата или при завъртане на бутона на позиция OFF.

Stand-by
Тази сушилня, в съответствие с новите стандарти в областта на икономията на енергия, е оборудвана
автоматична система за режим на готовност, която се активира след около 30 минути, ако сушилнята не започне
да работи. Включете сушилнята от бутона, като го завъртите до позиция, различна от OFF.
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Програма Макс.
товар кг Съвместими опции Продължител

ност*
Памук

1 Готово за гардероба max Отложен старт 170'

2 Стандартна програма за памук max Отложен старт – Леко сухо деликатно пране 150'

3 Лесно гладене max Отложен старт - Леко сухо деликатно пране 120'

Деликатни тъкани

4 Синтетика 4 Отложен старт 100'

5 Синтетика Лесно гладене 4 Отложен старт 60'

6 Коприна 0.5 - 85'

Специални тъкани

7 Антиалергични тъкани 8 Отложен старт 180'

8 Ризи 3 Отложен старт - Леко сухо деликатно пране 75'

9 Дънкови облекла 3 Отложен старт 110’

10 Деликатни бебешки дрешки 2 Отложен старт 100'

Време за сушене

15’ - 40’ - 60’ - 90’ minutes. - Отложен старт - Леко сухо деликатно пране

Допълнителни

Освежаване - - 20’

Таблицаспрограмите
BG

* Забележка: Продължителността на тези програми може да зависи от количеството пране, типа тъкани, използваната
програма за центрофугиране на пералнята и от избраните опции

Програми
Памук
•Стандартна програма за памук: дрехите са сухи и могат директно да се подредят в гардероб.
•Готово за гардероба: постига се максимално ново на изсушаване.
• Лесно гладене: този цикъл на сушене оставя прането леко влажно, идеално за възможно най-
бързо гладене.

Синтетика
Програма, предназначена за деликатно сушене на синтетични тъкани.

Синтетика Лесно гладене
Програма, предназначена за деликатно сушене на синтетични тъкани, като степента на изсушаване
улеснява максимално гладенето.

Коприна
Тази програма е създадена за деликатните копринени тъкани.
Изсушеното с помощта на тази програма пране обикновено е готово за обличане, но при някои по-плътни дрехи може да се
наблюдава още лека влага в краищата след приключване на програмата. Ако има такива дрехи, извадете ги и ги изтръскайте.
Стартирайте отново програмата за кратък период от време.
Програмата е само за предмети, които могат да се поставят в сушилнята.

Антиалергични тъкани
Тази програма е утвърдена от Allergy UK. Този специален антиалергичен цикъл на сушене гарантира ефективно
редуциране и елиминиране на алергените в дрехите. Тази програма помага да се неутрализира действието на най-често
срещаните алергени (включително дерматофагоидните акари), като се поддържа постоянна температура за дълъг
период. Тази програма може да се използва за изсушаване и третиране на пълен товар мокро пране, или само за
третиране на 4 кг сухи дрехи.
За правилната работа на антиалергичната функция за сушене се препоръчва добро почистване на филтъра.
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Ризи
Тази програма е предназначена за памучните ризи.

BG • Програмата може да се използва за пране от 3 кг (около 10 ризи).

Ризи - Леко сухо деликатно пране
Тази програма е предназначена за ризи от синтетични материи или комбинация от синтетични материи
(полиестер) и памук. Програмата може да се използва за пране от 3кг (около 14 ризи).

Изсушеното с помощта на тази програма пране обикновено е готово за обличане, но на някои места ризите могат да са още
леко влажни след приключване на програмата. Ако има такива ризи, обърнете ги наобратно и стартирайте отново програмата
за кратък период от време.

Дънкови облекла
Тази програма е предназначена за памучни дънкови облекла. За да изсушите добре дънките си, не забравяйте да обърнете
наопаки предните джобове.
Програмата може също да се използва за други облекла от същата материя, включително за якета.
Изсушеното с помощта на тази програма пране обикновено е готово за обличане, но на някои места то може да е още
леко влажно след приключване на програмата. Ако има такива дрехи, обърнете ги наобратно и стартирайте отново програмата
за кратък период от време. Използвайте тази програма само за сушене на дрехи от 100% памук. Не смесвайте светли и тъмни
дрехи. Не използвайте тази програма за дрехи с бродерии и аксесоари (брошки ...). Обърнете джобовете наобратно.
! Препоръчително е да не използвате тази програма за дънки с бродерии или с еластичен колан.

Деликатни бебешки дрешки
Тази програма е предназначена за сушене на деликатните дрешки на Вашето бебе и на спалното му бельо (памук и шенилни
тъкани), както и за сушене на вашите деликатни дрехи.
Не сушете бебешки лигавници и гащички с пластмасови елементи.
Изсушеното с помощта на тази програма пране обикновено е готово за обличане, но при някои по-плътни дрехи може
да се наблюдава още лека влага в краищата след приключване на програмата. Ако има такива дрехи, обърнете ги
наобратно и стартирайте отново програмата за кратък период от време.

Време за сушене (15’ - 40’ - 60’ - 90’)

Тези програми могат да бъдат използвани, когато искате да зададете времетраенето и температурата на сушене.

15’ Перфектната програма за бързо премахване на влагата от тъканите. Например: халат за баня, хавлиени или
кухненски кърпи, използвани еднократно.
35’ : бърза програма с фиксирано време, идеална за сушене на пране, което е много добре центрофугирано в пералнята,
например 7 ризи, готови за гладене или малко ежедневно количество пране.
60’ : програма с фиксирано време, идеална за сушене на пране, което е много добре центрофугирано в пералнята,
например чаршафи.
90’ : програма с фиксирано време, идеална за сушене на по-големи количества пране. (вж. таблицата по-долу)

Освежаване
Кратка програма, която проветрява влакна и дрехи със свеж въздух. Трае около 20 минути.
! Това не е програма за сушене и не трябва да се използва за мокри дрехи.

Тъкани
Товар

1 кг 2 кг 3 кг 4 - 5 кг 6 кг

Памук – 40 или 60
минути

40 или 60
минути

60 или 90
минути 90 минути -

Синтетика –
Деликатно сушене

40 или 60
минути

40 или 60
минути

60 или 90
минути - -

Акрил –
Деликатно сушене 40 минути 60 минути - - -
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Опции
Опциите се използват, за да персонализирате избраната програма според вашите потребности.
BG
Отложен старт
Стартирането на някои програми (вж. Програми и опции) може да се отложи до 9 часа. Натиснете няколко пъти подред
бутона, докато се изпише желаното закъснение. Преди да зададете отложен старт, уверете се, че контейнерът за вода е
празен и филтърът е чист. При този цикъл на сушене дрехите се въртят периодично в сушилнята, за да се предпазят
от измачкване.

Защита за деца
Предотвратява промяната на зададената програма. След като изберете програмата и наличните опции, задръжте
двата бутона за опции натиснати за 3 секунди (вж. „Описание на сушилнята“).
След натискане на двата бутона ще прозвучи продължителен звуков сигнал и светлинните индикатори на бутоните за опции
ще започнат да мигат бавно по два пъти един след друг. Светлинните индикатори на предварително избраните опции остават
да светят, но опциите не могат да бъдат променяни.
Ако се опитате да промените избраната програма и опции, когато е активирана защитата за деца, звукови сигнали (3 кратки
бипкания) и визуални сигнали (3 бързи примигвания) съобщават, че не е възможно да се направят промени в програмата или
в текущите опции.
За да деактивирате опцията „защита за деца“, натиснете в продължение на три секунди бутоните за опции. Опцията „защита
за деца“ е налична при всички програми.

Деликатно сушене
Опция, предназначена за сушене с най-голяма грижа на по-деликатното пране.
Ако натиснете този бутон, съответният светлинен индикатор светва и сушенето се извършва при по-ниски
температури.
Активирането на функцията „Light Drying“ увеличава продължителността на цикъла на сушене.

! Не всички опции са налични при всички програми (вж. Програми и опции).

Отваряне на вратата

Отварянето на вратата (или натискането на бутона СТАРТ/ПАУЗА ) по време на работа ще спре сушилнята и ще
предизвика следното:
• Светлинният индикатор СТАРТ/ПАУЗА започва да примигва в оранжево.
• По време на отложения старт уредът ще продължи да отчита оставащото време. Бутонът Старт/Пауза трябва да
се натисне, за да продължи програмата за отложения старт. Един от светлинните индикатори за „отложен старт“
примигва, показвайки текущото предвидено закъснение.
• Бутонът Старт/Пауза трябва да се натисне, за да продължи програмата. Светлинните индикатори показват текущата
фаза, а индикаторът СТАРТ/ПАУЗА светва в зелено и спира да примигва.
• Активирането на автоматичната фаза „Без намачкване“ в края на цикъла бележи завършването на програмата за сушене.
При натискане на бутона Старт/Пауза ще се стартира нова програма от самото начало.
• Завъртете бутона за избор на програма, за да изберете нова програма. Индикаторът Старт/Пауза светва в зелено и
започва да мига. Следвайте същите стъпки, за да изберете програмата за Студено сушене за охлаждане на дрехите,
ако смятате, че са достатъчно сухи.
Натиснете бутона Старт/Пауза, за да започне новата програма.

Забележка : При прекъсване на електрозахранването изключете уреда или извадете щепсела. Завъртете бутона
върху желаната програма, сушилнята отново ще заработи (за да стартирате програмата отначало, натиснете бутона
Старт/Пауза). При позицията OFF сушилнята се изключва.
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Пране

Сортиране на Вашето пране
BG • Проверете символите на етикетите на дрехите, за да сте

сигурни, че дрехите могат да се сушат в сушилня.
• Сортирайте прането по вида на тъканите.
• Изпразнете джобовете и проверете копчетата.
• Закопчайте циповете , телените копчета и коланите и
завържете връзките, но без да стягате.
• Изцедете всяка дреха, за да премахнете максимално

излишната вода.
! Не зареждайте сушилнята с мокри дрехи с капеща от
тях вода.

Максимален капацитет на зареждане
Не слагайте повече пране от максималния
капацитет.
Посочените цифри се отнасят за сухо пране:
Естествени тъкани : 8 кг макс.
Синтетични тъкани : 4кг макс.

! Не претоварвайте сушилнята, тъй като това може
да намали ефективността на сушенето.

Етикети за грижа за дрехите
Погледнете етикетите на дрехите, особено ако сушите за
първи път със сушилнята.
Символите по-долу са най-често срещаните :

Може да се суши в сушилня.

Не може да се суши в сушилня.

Сушене при висока температура.

Сушене при ниска температура.

Време за сушене
Даденото време е приблизително и  може да варира
в зависимост от следните параметри :

• Количеството вода в дрехите след
центрофугирането: хавлиените кърпи и
деликатните тъкани задържат много вода.

• Тъканите: дрехи от едни и същи тъкани с различна
структура и плътност може да са с различно време
за сушене.

• Количеството пране: сушенето на единични дрехи
или малко количество дрехи може да отнеме
повече време.

• Степента на изсушаване: ако смятате да гладите
някои дрехи, може да ги извадите леко влажни.
Другите дрехи може да оставите по-дълго, ако
искате да бъдат напълно сухи.

• Задаване на температурата.
• Стайната температура: ако помещението,

в което е инсталирана сушилнята, е студено, сушенето
на дрехите Ви ще отнеме повече време.

• Обема : Някои обемни артикули трябва да се сушат
внимателно. Препоръчваме ви да ги вадите от
сушилнята няколко пъти, да ги изтръсквате и да ги
връщате обратно, докато програмата приключи.

! Не пресушавайте дрехите си.
Всички тъкани съдържат известно количество
естествена влага, която ги прави меки и пухкави.

Посоченото по-долу време се отнася за
автоматични програми „Готово за гардероба“.
Теглото се отнася за сухо пране.

Памук

Време за сушене след 800-1000 оборота/мин в пералнята – с начална влажност 60%

1 кг 2 кг 3 кг 4 кг 5 кг 6 кг 7 кг 8 кг

30 - 40 минути 40 - 55 минути 55 - 70 минути 70 - 80 минути 80 - 90 минути 95 - 120
минути

120 - 140
минути

130 - 160
минути

Синтетика
Деликатно сушене

Времезасушенеслед слаба центрофуга в пералнята - с начална влажност 40%

1 кг 2 кг 3 кг 4 кг
30 - 40 минути 40 - 50 минути 50 - 70 минути 70 - 90 минути

Акрил
Деликатно сушене

Времезасушенеслед слабацентрофугавпералнята - сначалнавлажност40%

1 кг 2 кг
40 - 80 минути 60 - 100 минути
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Отстраняване на
неизправности
Ако Ви се струва, че сушилнята не функционира правилно, преди да се свържете със Сервизния център (вж. Сервизно
обслужване), внимателно прегледайте таблицата по-долу, за да се опитате да отстраните сами евентуалните
неизправности: FR
Неизправност :

Сушилнята не стартира.

Цикълът на сушене не започва.

Много дълго суши.

Индикаторът“Изпразн. конт.“
примигва.

Програмата приключва, а
дрехите са по-влажни от
очакваното.

Сушилнята вдига много шум в
първите минути след стартиране.

Индикаторите на таблото за
управление са изключени,
въпреки че сушилнята е
включена.

Възможни причини / решения :

• Щепселът не е поставен достатъчно плътно в електрическия контакт.
• Има повреда в електрозахранването.

• Предпазителят е изгорял. Опитайте се да включите друг уред в електрическия
контакт.

• Ако използвате удължителен кабел, опитайте се да включите захранващия кабел
на сушилнята директно в електрическия контакт.

• Вратата не е добре затворена.
• Програмата не е зададена правилно (вж. Как да извършите
цикъл на сушене).
• Бутонът Старт/Пауза не е натиснат (вж. Как да извършите
цикъл на сушене).

• Задали сте отложен старт (вж. Програми и опции).
• Натиснали сте бутона Старт/Пауза; трябва да изчакате няколко минути преди
стартиране на уреда. Изчакайте да започне сушенето без да натискате отново бутона
Старт/Пауза: в противен случай уредът ще влезе в режим на пауза и няма да започне
сушенето.

• Филтърът не е почистен (вж. Поддръжка).
• Контейнерът за вода трябва ли да се изпразни? Индикаторът „Изпразн. конт.“ примигва.
(вж. Поддръжка).
• Кондензаторът трябва да се почисти. (вж. Поддръжка).
• Настройката за температура не е особено подходяща за вида на тъканите в сушилнята
(вж. Програми и опции).
• Не е избрано правилното времетраене на сушенето за количеството пране (вж. Пране).
• Решетката за въздух или отворите за вентилация в задната част са запушени (вж.
Инсталиране, вж. Поддръжка).
• Прането е твърде мокро (вж. Пране).
• Сушилнята е претоварена (вж. Пране).

• Вероятно контейнерът за вода не е бил изпразнен преди да започне
програмата. Не чакайте сигнала за изпразване на контейнера (3 звукови
сигнала и примигване на индикатора „Изпразн. конт.“), винаги проверявайте
и изпразвайте съда, преди стартиране на нова програма за изсушаване
(вж. Описание на сушилнята).

! От съображения за безопасност, максималната продължителност на
програмите на сушилнята е 5 часа. Ако автоматична програма не е уловила
необходимата влага в края на този цикъл, сушилнята ще завърши
програмата и ще спре. Проверете горепосочените съвети и пуснете
програмата отново; ако прането все още е влажно, се свържете със
сервизния център (вж. Сервизно обслужване).

• Това е нормално, особено ако сушилнята не е била използвана за продължителен
период от време. Ако шумът продължава през целия цикъл, се обадете в Сервизния
център.

Сушилнята е преминала в режим на готовност, за да пести енергия. Това става,
когато оставяте сушилнята включена или след повреда в електрозахранването.

Получава се  30 минути след:
- като сте оставили сушилнята включена без да стартирате програма;
- като програмата Ви на сушене е приключила.
Завъртете копчето върху желаната програма, сушилнята ще възобнови работа
(за да стартирате програмата отначало, натиснете бутона Старт/Пауза). При

позицията OFF сушилнята се изключва.



16

Сервизно обслужване
01/2014 - Xerox Fabriano

Преди да се свържете със Сервизния център :
BG

• Използвайте указанията за отстраняване на
неизправности, за да видите дали можете да решите
проблема сами (вж. Отстраняване на
неизправности).
• Ако не успеете, изключете сушилнята и се свържете с
най-близкия Сервизен център.

Информацията, която трябва да предоставите на
Сервизния център:

• Име, адрес и пощенски код;
• телефонен номер;
• тип на проблема;
• дата на закупуване на уреда;
• модел на уреда (Mod.);
• сериен номер (S/N).

Тази информация се намира на етикета с данни от
вътрешната страна на вратата на уреда.

Резервни части
Тази сушилня е сложен уред. Ако опитате сами да
ремонтирате уреда или позволите на
неквалифицирано лице да го направи, рискувате да
застрашите безопасността на едно или повече лица,
да повредите уреда и да направите гаранцията за
резервни части невалидна.
При проблеми с използването на уреда, се свържете с
упълномощен техник.

Информация  за рециклиране и изхвърляне
В рамките на нашия ангажимент за опазване на околната среда, си запазваме правото да използваме качествени
рециклирани компоненти, за да свеждаме до минимум разходите на клиента и да ограничаваме прекомерното
изразходване на суровини.
• Изхвърляне на опаковъчния материал: за да може опаковката да се рециклира, спазвайте местните разпоредби.
• За да предотвратите риска от нараняване на деца, отстранете вратата и щепсела и след това срежете захранващия
кабел на едно ниво с уреда. Изхвърлете тези части отделно, за да не може уредът да се включва в електрически контакт.

Изхвърляне на стари електроуреди
Съгласно европейската Директива 2012/19/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)
домакинските електроуреди не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените твърди битови отпадъци. Старите
електроуреди трябва да се събират отделно, за да се оптимизира възстановяването и рециклирането на съдържащите се в
тях материали и за да се ограничи вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Символът,
представляващ кофа за отпадъци, зачертана с кръст, е отпечатан върху всички продукти, за да
напомня за необходимостта от разделно събиране на отпадъци при изхвърлянето им.

За да получат информация относно правилното изхвърляне на стари електроуреди, потребителите трябва да се
свържат с техния местен орган или търговец на дребно.

Този уред съответства на изискванията на следните директиви на ЕО:

- 2006/95/ЕО (съоръжения за ниско напрежение);
- 2004/108/ЕО (електромагнитна съвместимост).




