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Български

!  Този символ ви напомня да прочетете 
настоящата книжка с инструкции.
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Ìîíòèðàíå

Точното нивелиране позволява машината 
да бъде стабилна и да се избягват 
вибрациите, шумът и преместването й 
по време на работа. Когато настилката 
е мокет или килим, регулирайте така 
крачетата, че под пералната машина да 
остане достатъчно място за вентилация.

Свързване към водопровода и 
електрозахранването
Свързване на маркуча към 
водопроводната мрежа

1. Свържете 
захранващия 
маркуч, като го 
завиете към крана 
за студената вода с 
накрайник с газова 
резба 3/4 (вижте 
фигурата). Преди 
да го свържете, 
източете водата, 
докато се избистри.

2. Свържете 
маркуча за 
студената вода към 
пералната машина, 
като го завиете 
към специалния 
щуцер, разположен 
от задната страна, 
горе вдясно (вижте 
фигурата).

3. Внимавайте маркучът да не се прегъва 
и притиска.

! Налягането по водопроводната мрежа 
трябва да бъде в границите, указани в 
таблицата “Технически данни” (вижте 
следващата страница).

! Ако дължината на захранващия 
маркуч не е достатъчна, обърнете се 
към специализиран магазин или към 
упълномощен техник.

! Никога не използвайте вече употребяван 
маркуч.

! Използвайте тези, което са доставени с 
пералната машина.

! Важно е да съхранявате тези инструкции, 
за да можете да правите допълнителни 
справки по всяко време. В случай че 
пералната машина бъде продадена, 
преотстъпена и или преместена, трябва 
да се погрижите инструкциите винаги да я 
придружават, за да се предостави на новия 
собственик информация  за работата на 
уреда и съответните предупреждения.
! Прочетете внимателно инструкциите: те 
съдържат важна информация за монтажа, 
използването и безопасността.

Разопаковане и нивелиране
Разопаковане

1. Разопаковайте пералната машина.
2. Проверете дали пералната машина не 
е повредена при транспортирането. Ако е 
повредена, не я свързвайте, а се обърнете 
към дистрибутора.

3. Отстранете 4-те 
защитни винта 
за предпазване 
при превоза 
и гумираната 
опаковка със 
съответния 
раздалечител, 
намиращи се 
в задната част 
(вижте фигурата).

4. Затворете отворите с предоставените 
пластмасови капачки.
5. Съхранете всички части: целта е да 
се монтират отново при необходимост 
пералната машина да бъде транспортирана.
! Опаковъчният материал не е играчка за деца.

Нивелиране

1. Монтирайте пералната машина на 
равен и твърд под, без да я опирате в 
стени, мебели и др.

2. Ако подът не е 
идеално равен, 
компенсирайте 
неравностите, 
като отвиете или 
завиете предните 
крачета (вижте 
фигурата). Ъгълът 
на наклона, измерен 
върху работната 

повърхност, не трябва да надвишава 2°.
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Свързване на маркуча за мръсната вода
Свържете маркуча за 
мръсната вода, без 
да го прегъвате, към 
канализационната 
тръба или към 
тръбата за 
отвеждане в стената, 
разположени на 
височина от пода  
между 65 и 100 см;

или го подпрете в 
края на мивката, 
или на ваната, 
като вържете 
водача за крана 
(вижте фигурата). 
Свободният край 
на маркуча за 
мръсната вода не 
трябва да бъде 
потопен във вода.
! Не се препоръчва 

използването на удължаващи маркучи. 
Ако е необходимо, удължителят трябва да 
има същия диаметър като оригиналния 
маркуч и да не надвишава 150 см.

Свързване към електрическата мрежа
Преди да свържете щепсела в контакта, 
проверете дали: 
• контактът е заземен съгласно 

действащите стандарти;
• контактът може да поеме максималната 

мощност на натоварване на машината, 
указана в таблицата с техническите 
данни (вижте следващата страница);

• захранващото напрежение е в границите 
на указаното в таблицата с технически 
данни (вижте следващата страница);

• контактът отговаря на щепсела на 
пералната машина. В противен случай 
заменете щепсела или контакта.

! Пералната машина не се монтира на 
открито, дори под навес, защото е много 
опасно да се остави на влиянието на 
атмосферните условия.
! Електрическият контакт на монтирана 
перална машина трябва да бъде 
леснодостъпен. 
! Не използвайте удължители или 
разклонители.
! Кабелът не трябва да бъде огънат или 
сплескан.
! Захранващият кабел трябва да се 
подменя само от упълномощени техници.
Внимание! Фирмата отхвърля всякаква 
отговорност в случаите, в които тези 
норми не се спазват.

65 - 100 cm

Първи цикъл на пране
След инсталиране и преди употреба 
включете един цикъл на изпиране с 
перилен препарат, но без дрехи, задавайки 
програма „Автоматично почистване“ (вижте  
Почистване на пералната машина).

Òåõíè÷åñêè äàííè

Ìîäåë XWDA 751680

Ðàçìåðè
øèðèíà       59,5 ñì
âèñî÷èíà    85 ñì
äúëáî÷èíà  54 ñì

Âìåñòèìîñò Îò 1 äî 7 êã çà ïðàíå
Îò 1 äî 5 êã çà ñóøåíå

Åëåêòðè÷åñêî 
çàõðàíâàíå

Âèæ òàáåëêàòà ñ 
õàðàêòåðèñòèêèòå, ïîñòàâåíà 
íà ìàøèíàòà

Çàõðàíâàíå ñ 
âîäà

ìàêñèìàëíî íàëÿãàíå  
1 ÌÐà (10 bar)
ìèíèìàëíî íàëÿãàíå  
0,05 ÌÐà (0,5 bar)
îáåì íà êàçàíà 52 ëèòðà

Ñêîðîñò íà 
öåíòðîôóãàòà äî 1600 îáîðîòà/ìèíóòà

Изпитвателни 
програми 
съгласно 
Директива  
EN 50229

Ïðàíå: ïðîãðàìà 8; 
òåìïåðàòóðà 60°; èçâúðøåíà 
ñ 7 êã ïðàíå. 
Ñóøåíå: изсушаването на по-
малкото количество (2kg)пране 
трябва да се извърши, като се 
избере степен на сушене  
“ ”, бельото за пране трябва 
да се състои от 2 чаршафа, 1 
калъфки и 2 хавлиени кърпи.
Изсушаването на останалото 
пране трябва да се извърши, 
като се избере степен на 
сушене “ ”.
Ïåðàëíàòà ìàøèíà 
ñúîòâåòñòâà íà ñëåäíèòå 
Åâðîïåéñêè äèðåêòèâè:
- 2004/108/ÑÅ (çà 
åëåêòðîìàãíèòíà 
ñúâìåñòèìîñò)
- 2012/19/EU
- 2006/95/CE (çà íèñêî 
íàïðåæåíèå)
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Поддръжка на люка и на барабана
• Оставяйте люка винаги открехнат за 

избягване образуването на неприятни 
миризми.

Почистване на помпата
Пералната машина е комплектована със 
самопочистваща се помпа, която няма 
нужда от поддръжка. Възможно е обаче 
малки предмети като монети и копчета да 
попаднат във филтъра, който предпазва 
помпата и се намира в долната й част.
! Уверете се, че цикълът на пране е 
завършил и изключете щепсела от 
контакта.

За достъп до филтъра:

1. свалете 
покривния панел от 
предната страна на 
пералната машина, 
като натискате в 
посока към центъра, 
след това го 
избутайте от двете 
страни надолу и 
го извадете (вижте 
фигурите).

2. отвийте 
капачката, като 
я завъртите в 
посока, обратна 
на часовниковата 
стрелка (вижте 
фигурата): 
нормално е да 
изтече малко вода;

3. почистете внимателно отвътре;
4. завийте отново капачката;
5. монтирайте отново панела, като, преди да 
го избутате към пералнята, се уверете, че 
сте поставили правилно закрепващите куки 
в специалните водачи.

Проверка на маркуча за студената 
вода
Проверявайте маркуча за студената 
вода поне веднъж годишно. Трябва да се 
подмени, ако е напукан и нацепен, защото 
по време на изпиране голямото налягане 
може да предизвика внезапно спукване.
! Никога не използвайте вече употребяван 
маркуч.

Поддръжка и почистване 

Спиране на водата и изключване 
на електрозахранването
• Затваряйте крана за вода след всяко 

изпиране. По този начин се ограничава 
износването на хидравличната 
инсталация на пералната машина и се 
ограничава опасността от течове.

• Изключвайте щепсела от 
електрическото захранване, когато 
почиствате пералната машина и по 
време на работи по поддръжката.

Почистване на пералната машина
•  Външната част и гумените части може 
да се почистват с кърпа с хладка вода и 
сапун. Не използвайте разтворители или 
абразивни препарати.
•  Пералнята разполага с програма за 
„Автоматично почистване“ на вътрешните 
части, което трябва да се извършва при 
абсолютно празен барабан.
Прахът за пране (10% от препоръчваното 
количество за слабо замърсено пране) 
или специални допълнителни препарати 
за почистване на пералнята може да се 
ползват в добавка към програмата за 
изпиране. Препоръчва се пускането на 
програмата за почистване на всеки 40 
изпирания. За да задействате програмата, 
натиснете едновременно бутони A и B за 5 
сек (вижте фигурата).
Програмата ще се активира автоматично и 
ще продължи около 70 минути. За да спрете 
цикъла, натиснете бутона START/PAUSE.

Почистване на чекмеджето за 
перилни препарати

За изваждане 
на чекмеджето 
натиснете лост (1) 
и го издърпайте 
навън (2) (вижте 
фигурата).
Измийте го под 
течаща вода. Това 
почистване трябва да 
се извършва често.

2

1

1

2 3

A
B
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Мерки за безопасност и 
препоръки
! Пералната машина е проектирана и произведена в 
съответствие с международните норми за безопасност. 
Предупрежденията тук са продиктувани от съображения 
за безопасност и трябва да се четат внимателно.

Общи мерки за безопасност
• Този уред е предназначен изключително за 

домашна употреба.
• Този уред може да бъде използван от деца 

над 8 години и лица с ограничени физически, 
сетивни или умствени способности, или с 
недостатъчен опит и познания, ако те са 
наблюдавани или инструктирани относно 
използването на уреда от лице, отговорно за 
тяхната безопасност и разбират опасностите, 
свързани с употребата на уреда. Децата не 
трябва да си играят с уреда. Поддръжката и 
почистването не трябва да се извършват от 
деца без надзор.

 – Не сушете неизпрани дрехи.
 – Преди сушене на дрехи, замърсени с 

готварско олио, ацетон, алкохол, бензин, 
керосин, препарати за почистване на 
петна, терпентин, восък и съставки за 
почистването му, те трябва да бъдат 
изпрани в топла вода с по-голямо 
количество перилен препарат.

 – Предмети като експандирана гума 
(латексова пяна), шапки за баня, 
текстилни непромокаеми материали, 
едностранно гумирани артикули и 
дрехи или възглавници с части от 
латексова пяна не трябва да се сушат в 
сушилнята.

 – Използването на омекотители 
или подобни препарати трябва 
да се извършва в съответствие с 
инструкциите на производителя.

 – Краят на цикъла на сушене се 
изпълнява без нагряване (цикъл на 
охлаждане), за да се гарантира, че 
дрехите няма да се повредят.

 ВНИМАНИЕ: Никога не спирайте 
сушилнята преди края на програмата за 
сушене. В такъв случай бързо извадете 
всички дрехи и ги прострете, за да се 
охладят бързо.

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

• Изключвайте от контакта, като хващате за 
щепсела, а не като дърпате кабела. 

• Не докосвайте маркуча за мръсната вода, защото 
може да достигне високи температури. 

• Никога не отваряйте люка със сила: защото може 
да се повреди механизмът за безопасност, който 
предпазва от случайно отваряне.

• В случай на повреда по никакъв повод не 
достигайте до вътрешните механизми в опити за 
ремонт.

• Винаги контролирайте децата да не се доближават 
до работещата машина.

• Преместването да се извършва внимателно от 
двама или трима души. Никога от сам човек, 
защото пералната машина тежи много.

• Преди да заредите машината, проверете дали 
барабанът е празен.

• По време на сушенето, люка се нагрява.
• Не сушете дрехи които са чистени с запалими 

разтворители (напр. трихлоретилен).
• Не сушете дрехи,  съдържащи гума или други 

еластомери.
• Проверявайте крана за вода да е винаги отворен 

при сушене.
• Децата под 3-годишна възраст трябва 

да бъдат държани далеч от сушилнята, 
ако не са под постоянен надзор.

• Извадете всички предмети, като запалки  
 и кибрити, от джобовете.
Система за измерване на тежестта на товара
Преди всяко центрофугиране, с цел избягване на 
прекалени вибрации и за да се получи равномерно 
разпределяне на товара, барабанът се завърта със 
скорост, малко по-висока от тази при пране. Ако 
след направените последователни опити товарът 
все още не е правилно разпределен, машината 
извършва центрофугиране при скорост, по-ниска 
от предвидената. При наличие на прекален 
дисбаланс пералнята извършва разпределението 
вместо центрофугата. За улесняване на по-
доброто разпределение на товара и правилното му 
балансиране се препоръчва да се смесват дрехи за 
пране с големи и малки размери.

Рециклиране
• Унищожаване на опаковъчния материал:
 спазвайте местните норми – по този начин 

опаковъчният материал може да се рециклира.
• Европейската директива 2012/19/EU за отпадъците 

от електрическо и електронно оборудване предвижда 
домакинските електроуреди да не се изхвърлят заедно 
с обичайните твърди градски отпадъци. Извадените от 
употреба уреди трябва да бъдат събирани отделно 
с цел да бъде увеличен делът на подлежащите на 
повторна употреба и рециклиране материали, от които 
са направени, както и да бъдат избегнати евентуални 
вреди за здравето и околната среда. 

 Символът със зачеркнатия контейнер е поставен върху 
всички продукти, за да напомня за задължителното 
разделно събиране. За по-нататъшна информация относно 
правилното извеждане от употреба на домакинските 
електроуреди се обърнете към предназначената за това 
обществена служба или към дистрибуторите.
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×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè: çà äîçèðàíå 
íà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè è äîáàâêèòå (âæ. “Ïåðèëíè 
ïðåïàðàòè è äðåõè çà ïðàíå“).
Áóòîí ON/OFF: çà âêëþ÷âàíå è èçêëþ÷âàíå íà 
ïåðàëíÿòà.
Бутон PUSH&WASH+DRY: (вижте “Програми”).
Ïðîãðàìàòîð ÏÐÎÃÐÀÌÈ: çà çàäàâàíå íà ïðîãðàìèòå. 
Ïî âðåìå íà èçïúëíåíèå íà ïðîãðàìàòà êëþ÷úò 
îñòàâà íåïîäâèæåí.
Áóòîíè ñúñ ñâåòëèííè èíäèêàòîðè ÔÓÍÊÖÈß: çà 
ñåëåêòèðàíå íà âúçìîæíèòå ôóíêöèè. Ñâåòëèííèÿò 
èíäèêàòîð çà èçáðàíàòà ôóíêöèÿ ùå ïðîäúëæè äà ñâåòè.

Áóòîí ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ: çà çàäàâàíå íà òåìïåðàòóðà 
èëè ïðàíå ñúñ ñòóäåíà âîäà (âæ. “Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ“).

Бутон СУШЕНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ: 
натиснете, за да изберете желаната продължителност 
на сушенето; избраната продължителност на 
сушенето бива посочена от разположените в близост 
индикатори.
Бутон СУШЕНЕ НА СТЕПЕНИ: натиснете, за да 
изберете желаната степен на сушенето; избраната 
степен на сушене бива посочена от разположените в 
близост индикатори.

Ñâåòëèííè ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÈ ÇÀ ÕÎÄ ÍÀ ÖÈÊÚË: çà äà 
ñëåäâàòå õîäà íà èçïúëíåíèå íà ïðîãðàìàòà çà ïðàíå.
Âêëþ÷åíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ïîêàçâà, ÷å ñå 
èçâúðøâà îïðåäåëåíà ôàçà îò öèêúëà.

Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ: çà äà 
ñå ðàçáåðå äàëè ëþêúò ìîæå äà ñå îòâîðè (âæ. 
ñúñåäíàòà ñòðàíèöà).

Áóòîí ñúñ ñâåòëèíåí èíäèêàòîð START/PAUSE: 
çà ñòàðòèðàíå íà ïðîãðàìèòå èëè âðåìåííîòî èì 
ïðåêúñâàíå.
Çàáåëåæêà: çà çàäàâàíå íà ïàóçà â ïðàíåòî íàòèñíåòå 
îòíîâî áóòîíà - èíäèêàòîðúò ùå ìèãà ñ îðàíæåâà 
ñâåòëèíà, äîêàòî ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð, óêàçâàù 
èçïúëíåíèå íà ôàçà, ùå ñâåòè íåïðåêúñíàòî. Àêî 
ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ  å óãàñíàë, 
ùå ìîæå äà ñå îòâîðè âðàòàòà íà ëþêà (изчакайте 
около 3 минути).
Çà ïðîäúëæàâàíå íà öèêúëà ïðàíå îò ìÿñòîòî, â 
êîåòî å áèë ïðåêúñíàò, íàòèñíåòå îòíîâî òîçè áóòîí.

Ðåæèì íà stand by
Â ñúîòâåòñòâèå ñ íîâèòå íîðìàòèâè çà ïåñòåíå 
íà åíåðãèÿ òàçè ïåðàëíà ìàøèíà å ñíàáäåíà ñúñ 
ñèñòåìà çà àâòîìàòè÷íî èçêëþ÷âàíå (stand by), êîÿòî 
ñå çàäåéñòâà ñëåä 30 ìèíóòè â ñëó÷àé, ÷å ìàøèíàòà 
íå ñå èçïîëçâà. Íàòèñíåòå çà êðàòêî áóòîí ON/OFF è 
èç÷àêàéòå ìàøèíàòà äà ñå çàäåéñòâà îòíîâî.
Потребление в режим „Off“: 0,5 W 
Потребление в режим „On“: 8 W

Îïèñàíèå íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è 
ïóñêàíåòî íà äàäåíà ïðîãðàìà

Òàáëî çà óïðàâëåíèå

Áóòîí 
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ

Ñâåòëèííè ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÈ 
ÇÀ ÕÎÄ ÍÀ ÖÈÊÚË

Ïðîãðàìàòîð 
ÏÐÎÃÐÀÌÈ

èíäèêàòîðè ÔÓÍÊÖÈß
Ñâåòëèíåí 
èíäèêàòîð 
ÁËÎÊÈÐÀÍ 
ËÞÊ

Áóòîí ñúñ  
ñâåòëèíåí èíäèêàòîð

START/PAUSE

×åêìåäæå çà ïåðèëíèòå  
ïðåïàðàòè

Áóòîí ON/OFF

Áóòîí
PUSH&WASH+DRY Áóòîí 

ССССССЗА ОПРЕДЕЛЕНО 
ВРЕМЕ

Áóòîí 
СУШЕНЕ НА 
СТЕПЕНИ

Áóòîíè ñúñ ñâåòëèííè 

Бутон 
ОТЛОЖЕН 
СТАРТ

Áóòîí ОТЛОЖЕН СТАРТ: Изпълнението на 
програмата може да бъде отложено в рамките на 9 
часа. Натиснете многократно бутона, докато светне 
индикаторът, съответстващ на желаното време 
на отлагане. При четвъртото натискане на бутона 
опцията ще се деактивира.  
Забележка: След натискане на бутона START/
PAUSE, времето за отлагане на старта може да 
се променя само с намаляване, като се стигне до 
пускане на избраната програма. 
! Валидна с всички програми.
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Ñâåòëèííè èíäèêàòîðè
Ñëåäÿùèòå ñâåòëèííè èíäèêàòîðè äàâàò âàæíà 
èíôîðìàöèÿ.
Ñâåòëèííè èíäèêàòîðè çà òåêóùèòå ôàçè
Ñëåä êàòî å èçáðàí è ñòàðòèðàí æåëàíèÿò öèêúë íà 
ïðàíå, ñâåòëèííèòå èíäèêàòîðè ùå ñâåòâàò åäèí ñëåä 
äðóã, çà äà óêàçâàò õîäà íà öèêúëà:

Áóòîíè çà ôóíêöèÿ è ñúîòâåòíè ñâåòëèííè èíäèêàòîðè
Ïðè èçáîð íà ôóíêöèÿ ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð 
ùå ñâåòíå. 
Àêî èçáðàíàòà ôóíêöèÿ íå å ñúâìåñòèìà ñúñ 
çàäàäåíàòà ïðîãðàìà, ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí 
èíäèêàòîð ùå ìèãà è ôóíêöèÿòà íÿìà äà ñå àêòèâèðà.
Ако избраната функция не е съвместима с 
друга предварително зададена функция, тази 
несъвместимост се сигнализира с мигане на 
светлинния индикатор и трикратно издаване на 
звуков сигнал, като ще се активира само втората 
функция и ще се освети съответният индикатор.

 Ñâåòëèíåí èíäèêàòîð áëîêèðàí ëþê
Ñâåòåùèÿò èíäèêàòîð ïîêàçâà, ÷å ëþêúò å áëîêèðàí, 
çà äà ñå ïðåäîòâðàòÿò ñëó÷àéíè îòâàðÿíèÿ; çà 
èçáÿãâàíå íà ùåòè å íåîáõîäèìî äà ñå èç÷àêà 
èçãàñâàíåòî íà ñâåòëèííèÿ èíäèêàòîð, ïðåäè äà ñå 
îòâîðè ëþêúò (изчакайте около 3 минути).
Çàáåëåæêà: àêî å àêòèâèðàíà ôóíêöèÿòà “Çàáàâåíî 
âêëþ÷âàíå“, ëþêúò íå ìîæå äà ñå îòâîðè, çà îòâàðÿíåòî 
ìó å íåîáõîäèìî ïåðàëíàòà ìàøèíà äà ñå ïîñòàâè â 
ïàóçà ÷ðåç íàòèñêàíå íà áóòîí START/PAUSE.Âêëþ÷âàíå íà ïðîãðàìà

Бързо програмиране
1. ПОСТАВЯНЕ НА ДРЕХИТЕ ЗА ПРАНЕ. Отваря се 

вратичката на люка. Заредете дрехите за пране, 
като внимавате да не превишите количеството на 
зареждане, посочено в таблицата с програмите на 
следващата страница.

2. ДOЗИРАНЕ НА ПЕРИЛНИЯ ПРЕПАРАТ. Извадете 
чекмеджето и изсипете перилния препарат в 
специалните ванички, както е обяснено в “Перилни 
препарати и дрехи за пране”.

3. ЗАТВОРЕТЕ ЛЮКА.
4. Натиснете бутона „Push&Wash+Dry”, за да 

стартирате програмата.
Нормално програмиране
1. Âêëþ÷åòå ïåðàëíàòà ìàøèíà, êàòî íàòèñíåòå 
áóòîíà ON/OFF. Âñè÷êè èíäèêàòîðè ùå ñå âêëþ÷àò è 
ùå ñâåòÿò â ïðîäúëæåíèå íà íÿêîëêî ñåêóíäè, ñëåä 
êîåòî ùå ïðîäúëæàò äà ñâåòÿò òåçè íà çàäàäåíàòà 
ïðîãðàìà, à èíäèêàòîðúò çà START/PAUSE ùå ñâåòè ñ 
ïóëñèðàùà ñâåòëèíà.

2. Çàðåäåòå äðåõèòå çà ïðàíå è çàòâîðåòå ëþêà.
3. Çàäàéòå æåëàíàòà ïðîãðàìà ñ êëþ÷à ÏÐÎÃÐÀÌÈ.
4. Çàäàéòå òåìïåðàòóðàòà íà ïðàíå (âæ. 
“Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ“).
5. Çàäàâàíå íà ñóøåíåòî, àêî å íåîáõîäèìî (âæ. 
“Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ“).
6. Ïîñòàâåòå ïåðèëåí ïðåïàðàò è äîáàâêè âæ. 
“Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è äðåõè çà ïðàíå“.
7. Èçáèðàíå íà æåëàíèòå ôóíêöèè.
8. Ñòàðòèðàéòå ïðîãðàìàòà, êàòî íàòèñíåòå áóòîí START/
PAUSE, ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ùå ñâåòè 
ïîñòîÿííî â зелен öâÿò. Çà äà îòìåíèòå çàäàäåíèÿ 
öèêúë, ïîñòàâåòå ìàøèíàòà â ïàóçà, êàòî íàòèñíåòå 
áóòîíà START/PAUSE, è èçáåðåòå íîâèÿ öèêúë.
9. Êîãàòî ïðîãðàìàòà ñâúðøè, ùå ñâåòíå èíäèêàòîðúò 

. Ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð çà ÁËÎÊÈÐÀÍ ËÞÊ  
ùå óãàñíå, óêàçâàéêè, ÷å ëþêúò ìîæå äà áúäå îòâàðÿí 
(изчакайте около 3 минути). Èçâàäåòå ïðàíåòî è 
îñòàâåòå ëþêà ïðèòâîðåí, çà äà èçñúõíå áàðàáàíúò. 
Èçêëþ÷åòå ïåðàëíÿòà, êàòî íàòèñíåòå áóòîíà ON/OFF.

Ïðàíå

Èçïëàêâàíå

Öåíòðîôóãà/ Èçòî÷âàíå íà âîäàòà

Ñóøåíå

Êðàé íà ïðàíåòî END

Ñâåòëèííè èíäèêàòîðè

Ñëåäÿùèòå ñâåòëèííè èíäèêàòîðè äàâàò âàæíà 
èíôîðìàöèÿ.
Åòî êàêâî êàçâàò:

Îòëîæåí ñòàðò
Àêî å àêòèâèðàíà ôóíêöèÿòà “Çàáàâåíî âêëþ÷âàíå“ (âæ. 
“Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ“), ñëåä ïóñêàíå íà ïðîãðàìàòà ùå 
ñâåòíå èíäèêàòîðúò çà èçáðàíîòî çàáàâÿíå:

Â òå÷åíèå íà âðåìåòî ùå ñå âèçóàëèçèðà îñòàâàùîòî 
çàáàâÿíå ÷ðåç ìèãàíå íà ñúîòâåòíèÿ ñâåòëèíåí 
èíäèêàòîð:

Ñëåä êàòî èçòå÷å âðåìåòî çà îòëàãàíå íà 
èçïúëíåíèåòî, ïðèìèãâàùèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð 
ùå óãàñíå è èçáðàíàòà ïðîãðàìà ùå ñå ñòàðòèðà.
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Ïðîãðàìè

Òàáëèöà ñ ïðîãðàìèòå

Продължителността на цикъла, показана на дисплея или посочена в ръководството, е приблизително изчислена въз основа на стандартните условия. Реалното времетраене 
може да варира в зависимост от множество фактори като температура и налягане на водата при пълнене, температура на въздуха в помещението, количество перилен препарат, 
количество, вид и тегло на прането, допълнително избрани опции.

Push&Wash+Dry
Тази функция позволява да се стартира автоматичен цикъл на изпиране и сушене дори и при изключена машина, 
без предварително натискане на бутона ON/OFF или, след включване на пералнята, без да се задейства никакъв 
друг бутон и/или ключ (в противен случай програмата Push&Wash+Dry ще се деактивира). Натиснете бутона 
в продължение на 2 секунди за стартиране на цикъла Push&Wash+Dry. Активираният светлинен индикатор 
сигнализира, че цикълът е стартиран. Този цикъл на пране и сушене е идеален за дрехи от памук и синтетика, 
като работната му температура е 30°, а максималната скорост на центрофугата е 1000 оборота в минута. По 
време на сушенето се достига максимална температура около 60°C. В края на програмата остатъчната влажност 
е в степента, подходяща за “ ”. Максимално препоръчвано количество пране 2,5 кг. (Продължителност на 
цикъла 210’).

Как се задейства?
1. Заредете прането (дрехи от памук и/или синтетика) и затворете люка.
2. Поставете перилния препарат и/или добавките.
3. Стартирайте програмата, като натиснете и задържите за 2 секунди бутона Push&Wash+Dry. Съответният 
индикатор ще се освети в зелено, а люкът ще се блокира (символът за блокиран люк свети).
Забележка: Стартирането на програмата чрез бутона Push&Wash+Dry активира автоматичен цикъл на изпиране 
и изсушаване, подходящ за памук и синтетика, без възможност за допълнителни настройки. 
4. Автоматичната програма може да се използва само за изпиране, като се изключи изсушаването. След 
натискането на бутона Push&Wash+Dry, натиснете бутона за сушене ; иконата за изсушаване до степен, 
подходяща за “ ”, изгасва. Максималното количество пране само за изпиране е 3,5 кг (Продължителност на 
цикъла 50’). Не е възможно да се добавят допълнителни настройки към програмата.
За да отворите люка по време на автоматичния цикъл на пране, натиснете бутона START/PAUSE; ако символът 
за блокиран люк не свети, ще бъде възможно да отворите люка извънредно по време на фазата на изпиране. 
Натиснете отново бутона START/PAUSE, за да продължи програмата от мястото, на което е била прекъсната.
5. Когато програмата завърши, се осветява индикаторът END. 
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Специални
1 Sport 30° 600  3 -   - 3,5 55’
2 Тъмни 30° 800  2,5 -   - 4 70’
3 Премахване на миризми (Памук) 60° 1000  3,5 -   - 3,5 110’
3 Премахване на миризми  (Синтетични) 40° 1000  3 -   - 3,5 100’
4 Деликатно пране 30° 0  1 -   - 1 80’
5 Вълнени тъкани: за вълна, кашмир и т.н. 40° 800  1,5 -   - 1,5 70’
6 Бързо пране 30’ 30° 800  3 -   - 3 30’

Standard
7 Памук с предпране Бели: изключително замърсени. 90° 1200  5    - 7 170’

8  Стандартна програма за памук при 60° (1): бели и цветни, 
устойчиви, силно замърсени.

60°
(Max. 90°) 1200  5 -    7 170’

9 Синтетични: цветни, устойчиви, силно замърсени. 60° 800  3 -    3,5 110’
10 Цветни (2) 40° 1200  5 -    7 100’ 
11 Eco памук 20°: бели и цветни, деликатни, силно замърсени. 20° 1200  5 -    7 170’
12 Eco Синтетични 20° 800  5 -    7 120’

автоматичен
13 Ïðàíå & Ñóøåíå 45’ 30° 1200  1 -   - 1 45’
14 AirFresh - -  1,5 - - - - - 30’

Частични
Изплакване/Белина - 1200  5 - -   7 50’
Центрофуга + Източване на водата - 1200  5 - - - - 7 10’

За всички Test Institutes: 
1) Програма за проверка съгласно стандарт EN 50229: задайте програма 8 с температура 60°C. 
2) Дълга програма за памук; задайте програма 10 с температура 40°C.



BG

45

Çàäàâàíå íà òåìïåðàòóðàòà
Íàòèñêàéêè áóòîí ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ, ñå çàäàâà òåìïåðàòóðàòà íà ïðàíå (âæ. Òàáëèöà íà ïðîãðàìèòå).
Òåìïåðàòóðàòà ìîæå äà ñå ïîíèæè äî ïðàíå ñúñ ñòóäåíà âîäà ( ). Ïåðàëíÿòà àâòîìàòè÷íî ùå ïîïðå÷è äà ñå 
çàäàäå òåìïåðàòóðà, êîÿòî å ïî-âèñîêà îò ìàêñèìàëíàòà òåìïåðàòóðà, ïðåäâèäåíà çà âñÿêà ïðîãðàìà.
! Изключение: с избиране на програма 8 температурата може да се повиши до 90°.

Çàäàâàíå íà ñóøåíåòî
Предвидени са два вида сушене - за определено време 
и на степени.
С натискането на бутон  СУШЕНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО 
ВРЕМЕ  се настройва желаното времетраене на 
сушенето: 40’- 90’- 120’ - 150’- 180’.
На първото натискане на бутона избраното времетраене 
ще бъде минималното, позволено за заложената програма.
Когато пералнята е започнала фазата на сушене, 
след повторно натискане на бутона СУШЕНЕ ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНО  ВРЕМЕ, може да бъде намалена 
предварително зададената продължителност на 
изсушаване. Светлинните индикатори ще покажат новото 
избрано времетраене на сушенето, като оставащото 
време за сушене ще отчете вече изминалото.
С натискането на бутон СУШЕНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА  
СТЕПЕН      се настройва желаната степен на сушенето: 
За шкафа : подходящо сушене за дрехи, които ще се приберат направо в гардероба, без да се гладят.
Oкачване : идеално сушене за дрехи, които не изискват пълно изсушаване.
Гладене : Препоръчва се за дрехи, които по-късно ще се гладят. По-голямата степен на влажност омекотява 
гънките и улеснява тяхното отстраняване.
Ако по изключение прането, което трябва да бъде изпрано и изсушено, надхвърля предвиденото максимално 
количество, извършете изпирането и след като програмата е завършила, разделете прането и върнете една част 
в барабана. На този етап следвайте указанията за извършване на ”Само сушене”. Повторете същите операции за 
останалата част от прането. След края на сушенето винаги следва период на охлаждане. 
Забележка: Ако всички светлинни индикатори за сушене са изключени, това означава, че машината няма да 
извърши сушене.
Само сушене
Натиснете бутон  , за да се извърши само сушене. След като изберете желаната програма, съвместима със 
съответния вид пране, при натискането на бутон  се изключва фазата на изпиране и се активира сушенето при 
максималната степен, предвидена за избраната програма. Степента или времетраенето на сушене могат да се 
променят и настройват с натискането на бутоните за сушене , . (Не е съвместимо с програми 13 и 14).
Опции на измиване
Äîïúëíèòå ôóíêöèè çà ïðàíå, ïðåäâèäåíè â ïåðàëíàòà ìàøèíà, äàâàò âúçìîæíîñò çà ïîñòèãàíå íà æåëàíîòî 
áÿëî è ÷èñòî ïðàíå:
Çà àêòèâèðàíå íà âúçìîæíèòå ôóíêöèè;
1. íàòèñíåòå áóòîíà, ñúîòâåòñòâàù íà æåëàíàòà ôóíêöèÿ;
2. ñâåòâàíåòî íà ñúîòâåòíèÿ èíäèêàòîð ïîêàçâà, ÷å ôóíêöèÿòà å èçáðàíà.
Áåëåæêà: 

- Àêî èçáðàíàòà ôóíêöèÿ íå å ñúâìåñòèìà ñúñ çàäàäåíàòà ïðîãðàìà, ñúîòâåòíèÿò ñâåòëèíåí èíäèêàòîð ùå ìèãà 
è ôóíêöèÿòà íÿìà äà ñå àêòèâèðà.

 
 

Ñ íàòèñêàíåòî íà òîçè áóòîí ñå íàìàëÿâà ñêîðîñòòà íà öåíòðîôóãàòà.

Ïåðñîíàëèçèðàíèÿ

Âèä 
òúêàí

Òèï íà 
ïðàíåòî

Ìàêñè-
ìàëíè 

êã.

За 
шкафа

Oкачване Гладене

Ïàìóê

Äðåõè ñ 
ðàçëè÷íè 
ðàçìåðè, 
Õàâëèåíè 
êúðïè

5 250 210 190

Ñèíòå-
òè÷íè

Õàâëèåíè 
êúðïè, 
×àðøàôè, 
ôàíåëè

3 180 130 115

Âúëíà пуловери 
и др 1,5 155 135 115

Òàáëèöà ñ âðåìå çà èçñóøàâàíå (Óêàçàòåëíè ñòîéíîñòè)

 Èçáåëâàíå
Цикъл на избелване, подходящ за отстраняване на упорити петна. Напомняме ви да изсипете белината в 
допълнителното отделение 4 (виж “Цикъл на избелване”).
! Íå ìîæå äà ñå àêòèâèðà ñ ïðîãðàìèòå 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, .

! Не може да се активира с програмите 4-13-14.
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Ïåðèëíè ïðåïàðàòè è 
äðåõè çà ïðàíå

При избор на функцията сушене, в края на прането, 
автоматично се включва деликатно сушене, което 
съхранява цветовете на дрехите. Дисплеят ще 
визуализира надпис  “ ”. Зареждане Мaкс: 2,5 kg.
Премахване на миризми: използвайте програма 3 за 
изпиране на облекло с цел премахване на неприятни 
миризми (напр. цигарен дим, пот, пържено). Програмата 
е разработена за премахване на лошите миризми, като 
предпазва нишките на тъканите. Препоръчително е 
дрехите от синтетика или смесените облекла да се перат 
на 40°, а на 60° – тъканите от устойчив памук.
Деликатно пране: използвайте програма 4 за изпиране 
на особено деликатно облекло. Препоръчително е 
облеклото да се обърне с вътрешната страна навън, 
преди да бъде изпрано. За по-добри резултати се 
препоръчва използването на течен перилен препарат 
за деликатни тъкани. 
Ако настроите функцията сушене само по време, 
след изпирането прането се изсушава по особено 
щадящ начин с помощта на леко раздвижване 
и въздушна струя с подходящо регулирана 
температура.
Препоръчваната продължителност е:
1 кг синтетична тъкан – 150 мин
1 кг синтетична и памучна тъкан – 180 мин
1 кг памучна тъкан – 180 мин
Степента на изсушаване ще е в зависимост от 
количеството пране и състава на тъканите. 
Вълнени тъкани: цикълът на изпиране „Вълна“ на тази 
пералня е тестван и одобрен от компанията Woolmark 
за пране на тъкани, съдържащи вълна, определени като 
„подходящи за изпиране на ръка“, при условие че се 
спазват инструкциите от етикета на дрехата и указанията 
на производителя на пералнята. (M1126) 

Бързо пране 30’ (програма 6) този цикъл е 
разработен за изпиране на слабо замърсено облекло 
(без вълна и коприна) с максимално тегло 3 кг за 
кратко време. Продължава само 30’ и по този начин 
пести енергия и време.
Цветни: използвайте цикъла 10 за прането в 
светли цветове. Програмата е разработена с цел 
продължителното запазване на тъмните цветове на 
тъканите. 
Eco памук 20° (програма 11) е идеална за замърсено 
пране от памучна тъкан.  Добрите резултати 
включително при изпиране със студена вода, в 
сравнение с тези след пране при 40°, са гарантирани 
от механичното действие с промяна на скоростта, 
многократно и често достигащо до пикови стойности.
Eco Синтетични (програма 12) е идеална за средно 
замърсено смесено пране (памук и синтетика). 
Добрите резултати, включително при изпиране 
със студена вода, са гарантирани от механичното 
действие с промяна на скоростта на определени 
интервали с не голяма продължителност.
Пране&Сушене 45’ (програма 13): е създадена за пране 
и сушене на леко замърсени дрехи за кратко време. При 
избор на този режим може да се изпере и изсуши пране 
до 1кг само за 45 минути. За постигане на оптимални 
резултати използвайте течен перилен препарат. 
Предварително обработвайте маншетите, яките и петната.
AirFresh (програма 14) е идеалният цикъл за 
освежаване и отстраняване  на лошите миризми и 
по-специално на цигарения дим от дрехите от памук и 
синтетика (максимум 1,5 кг), за 30’ без фаза на изпиране.

Чекмедже за перилни препарати
Добрият резултат от прането зависи и от правилното дозиране 
на перилните препарати. С предозиране не се пере по-ефикасно, 
а това води до отлагане на налепи по вътрешната страна на 
пералната машина и до замърсяване на околната среда.
! Íå èçïîëçâàéòå ïðåïàðàòè çà ðú÷íî ïðàíå, çàùîòî 
îáðàçóâàò ìíîãî ïÿíà.
! Използвайте прахообразни перилни препарати за бели памучни 
тъкани за предпране и за пране при температура над 60°C.
! Уверете се, че следвате указанията, посочени върху 
опаковката на перилния препарат.

Изтеглете чекмеджето 
за перилни препарати и 
изсипете праха за пране и 
допълните препарати по 
следния начин.

Отделение 1: Препарат за 
предпране (на прах)
П р е д и  д а  и з с и п е т е 
препарата,  проверете 
дали  не  е  поставена 
допълнителната ваничка 4.

Отделение 2: Препарат за пране (на прах или течен)
При употребата на течен препарат за пране се препоръчва 
да се използва разделителят от комплекта A с цел 
правилно дозиране. В случай на употреба на прах за пране 
върнете разделителя в отделение B.
Отделение 3: Допълнителни препарати (омекотител и др.)
Омекотителят не трябва да надвишава нивото, 
означено с „max” на централния палец.  
допълнителна ваничка 4: Белина

Цикъл на избелване
Поставете допълнително доставената ваничка 4 в отделение 
1. При дозиране на белината не трябва да се надвишава 
нивото, означено с „max“ на централния палец. За извършване 
на избелването, налейте необходимото количество белина в 
допълнителната ваничка 4 и изберете програмата 
! Обикновената белина се използва за устойчиви бели тъкани, 
а деликатната белина за цветни, синтетични и вълнени тъкани.

Разпределяне на дрехите за пране
• Разпределете прането съобразно:
 - типа на тъканите/символа върху етикета.
 - цветовете: отделете цветните от белите дрехи.
• Изпразнете джобовете и проверете копчетата.
• Не надвишавайте указните стойности за теглото на 

сухото пране: вижте “Таблица с програмите”.
Колко тежат дрехите за пране?
 1 чаршаф 400-500 г
 1 калъфка 150-200 г
 1 покривка 400-500 г
 1 хавлия 900-1200 г
 1 кърпа 150-250 г
Специални програми
Sport (програмата 1) е разработена за пране на слабо 
замърсено спортно облекло (анцузи, шорти и др.); за 
постигане на по-добри резултати се препоръчва да не 
се надвишава максималното натоварване, указано в 
“Таблица с програмите”. Препоръчва се да се използва 
течен перилен препарат в доза за половин зареждане.
Тъмни: използвайте програмата 2 за прането в тъмни 
цветове. Програмата е предназначена за запазване на 
тъмните цветове във времето. За по-добри резултати се 
препоръчва ползването на течен перилен препарат, за 
предпочитане при дрехите в тъмни цветове.

1

23

4 AB

.
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Ïðîáëåìè è ìåðêè çà 
îòñòðàíÿâàíåòî èì

Âúçìîæíî å ïåðàëíàòà ìàøèíà äà îòêàæå äà ðàáîòè. Ïðåäè äà ñå îáàäèòå â ñåðâèçà çà òåõíè÷åñêà ïîääðúæêà è ðåìîíò (âæ. 
“Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå“), ïðîâåðåòå äàëè íå ñòàâà âúïðîñ çà ëåñíî ðåøèì ïðîáëåì, êàòî ñè ïîìîãíåòå ñúñ ñëåäâàùèÿ ñïèñúê.

Ïðîáëåìè:
Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå ñå âêëþ÷âà.

Öèêúëúò íà èçïèðàíå íå çàïî÷âà.

Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå ñå ïúëíè 
ñ âîäà (áúðçî ìèãà ñâåòëèííèÿò 
èíäèêàòîð çà ïúðâàòà ôàçà íà 
ïðàíå).

Ïåðàëíÿòà íåïðåêúñíàòî ñå ïúëíè 
è èçòî÷âà.

Ïåðàëíàòà íå ñå èçòî÷âà èëè íå 
öåíòðîôóãèðà.

Ïåðàëíàòà âèáðèðà ìíîãî ïî âðåìå 
íà öåíòðîôóãèðàíå.

Ïåðàëíàòà èìà òå÷.

Ñâåòëèííèòå èíäèêàòîðè íà “îïöèèòå“ 
è ñâåòëèííèÿò èíäèêàòîð íà “START/
PAUSE“ ìèãàò è åäèí îò ñâåòëèííèòå 
èíäèêàòîðè íà “òåêóùà ôàçà îò 
ïðîãðàìàòà“ è íà “áëîêèðàí ëþê“ 
ñâåòÿò ïîñòîÿííî.

Îáðàçóâà ñå òâúðäå ìíîãî ïÿíà.

Не се задейства Push&Wash+Dry.

Пералната машина не суши.

Âúçìîæíè ïðè÷èíè / Ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì:
• Ùåïñåëúò íå å âêëþ÷åí êúì åëåêòðè÷åñêè êîíòàêò èëè íå å äîáðå 

âêëþ÷åí, çà äà ïðàâè êîíòàêò.
• Íÿìàòå òîê âêúùè.

• Ëþêúò íå å çàòâîðåí äîáðå.
• Áóòîíúò ON/OFF íå å áèë íàòèñíàò.
• Áóòîíúò START/PAUSE íå å áèë íàòèñíàò.
• Êðàíúò çà âîäà íå å îòâîðåí.

• Ìàðêó÷úò çà ñòóäåíàòà âîäà íå å ñâúðçàí êúì êðàíà.
• Ìàðêó÷úò å ïðåãúíàò.
• Êðàíúò çà âîäà íå å îòâîðåí.
• Íÿìà âîäà ïî âîäîïðîâîäíàòà ìðåæà.
• Íàëÿãàíåòî å íåäîñòàòú÷íî.
• Áóòîíúò START/PAUSE íå å áèë íàòèñíàò.

• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà íå å ìîíòèðàí ìåæäó 65 è 100 ñì îò çåìÿòà (âæ. 
“Ìîíòèðàíå“).

• Êðàÿò íà ìàðêó÷à çà ìðúñíàòà âîäà å ïîòîïåí âúâ âîäà (âæ. “Ìîíòèðàíå“).
• Êàíàëèçàöèîííàòà òðúáà â ñòåíàòà íÿìà îòäóøíèê.
Àêî ñëåä òåçè ïðîâåðêè ïðîáëåìúò íå ñå ðåøè, çàòâîðåòå êðàíà çà âîäàòà, 
èçêëþ÷åòå ïåðàëíàòà ìàøèíà è ïîçâúíåòå â ñåðâèçà. Àêî æèëèùåòî âè ñå íàìèðà 
íà ïîñëåäíèòå åòàæè íà ñãðàäàòà, íàëÿãàíåòî íà ñòóäåíàòà âîäà ìîæå äà å íèñêî, 
ïîðàäè êîåòî ïåðàëíàòà ìàøèíà íåïðåêúñíàòî ñå ïúëíè è èçòî÷âà. Çà èçáÿãâàíå íà 
òîâà íåóäîáñòâî â òúðãîâñêàòà ìðåæà ñå ïðåäëàãàò ïîäõîäÿùè âúçâðàòíè êëàïàíè.

• Ïðîãðàìàòà íå ïðåäâèæäà èçòî÷âàíå: ñ íÿêîè ïðîãðàìè òðÿáâà äà ñå 
èçâúðøâà ðú÷íî.

• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà å ïðèòèñíàò (âæ. “Ìîíòèðàíå“).
• Êàíàëèçàöèîííàòà òðúáà å çàïóøåíà.

• Ïðè ìîíòàæà áàðàáàíúò íå å áèë îòáëîêèðàí ïðàâèëíî (âæ. “Ìîíòèðàíå“).
• Ïåðàëíàòà ìàøèíà íå å íèâåëèðàíà (âæ. “Ìîíòèðàíå“).
• Ïåðàëíàòà ìàøèíà å ïðèòèñíàòà ìåæäó ìåáåëè è ñòåíà (âæ. “Ìîíòèðàíå“).

• Ìàðêó÷úò çà ñòóäåíàòà âîäà íå å äîáðå ñâúðçàí (âæ. “Ìîíòèðàíå“).
• ×åêìåäæåòî çà ïåðèëíèòå ïðåïàðàòè å çàïóøåíî (çà ïî÷èñòâàíåòî ìó 

âæ. “Ïîääðúæêà è ïî÷èñòâàíå“).
• Ìàðêó÷úò çà ìðúñíàòà âîäà íå å ôèêñèðàí äîáðå (âæ. “Ìîíòèðàíå“).

• Èçêëþ÷åòå ìàøèíàòà è èçâàäåòå ùåïñåëà îò êîíòàêòà, èç÷àêàéòå îêîëî 
1 ìèíóòà è ÿ âêëþ÷åòå îòíîâî.

 Àêî íåèçïðàâíîñòòà íå ìîæå äà ñå îòñòðàíè, ïîòúðñåòå óñëóãèòå íà 
Ñåðâèçà.

• Ïåðèëíèÿò ïðåïàðàò íå å çà àâòîìàòè÷íà ïåðàëíà (òðÿáâà äà èìà 
íàäïèñ “çà àâòîìàòè÷íà ïåðàëíà“, “çà ïðàíå íà ðúêà è çà àâòîìàòè÷íà 
ïåðàëíà“ èëè ïîäîáåí íàäïèñ).

• Äîçèðàíåòî å áèëî òâúðäå ãîëÿìî.

• След включване на пералната машина е задействана друга команда, различна 
от Push&Wash+Dry. Изключете машината и натиснете бутона Push&Wash+Dry.

•   Щепселът не е включен към електрически контакт или не е добре 
включен, за да прави контакт.

•   Нямате ток вкъщи.
•   Люкът не е добре затворен.
•   Всички светлинни индикатори за сушене са изключени.



48

BG

Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå

Ïðåäè äà ñå ñâúðæåòå ñ òåõíè÷åñêèÿ ñåðâèç:
• Ïðîâåðåòå äàëè ìîæåòå äà ðåøèòå ñàìè ïðîáëåìà (âæ. “Ïðîáëåìè è ìåðêè çà îòñòðàíÿâàíåòî èì“);
• Âêëþ÷åòå îòíîâî ïðîãðàìàòà, çà äà ïðîâåðèòå äàëè íåèçïðàâíîñòòà å îòñòðàíåíà;
• Â ïðîòèâåí ñëó÷àé ñå îáúðíåòå êúì îòîðèçèðàíèÿ òåõíè÷åñêè ñåðâèç íà òåëåôîííèÿ íîìåð, óêàçàí íà 

ãàðàíöèîííàòà êàðòà.

! Íèêîãà íå ïîëçâàéòå óñëóãèòå íà íåîòîðèçèðàíè òåõíèöè.

Ñúîáùåòå:
• òèïà íà ïðîáëåìà;
• ìîäåëà íà ìàøèíàòà (Mod.);
• ñåðèéíèÿ íîìåð (S/N).
Òàçè èíôîðìàöèÿ ñå íàìèðà íà ôàáðè÷íàòà òàáåëêà, ðàçïîëîæåíà íà çàäíàòà ñòðàíà íà ïåðàëíàòà ìàøèíà è â 
ïðåäíàòà ÷àñò, ñëåä êàòî ñå îòâîðè ëþêúò.


