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След инсталиране и преди употреба 
включете един цикъл на изпиране 
с перилен препарат, но без дрехи, 
задавайки програма aвтоматично 
почистване (вижте “îèñòâàíå íà 
ïåðàëíàòà àèíà”).

Òåõíè÷åñêè äàííè

Ìîäåë RPD 1165 D

Ðàçìåðè
øèðèíà       59,5 ñì
âèñî÷èíà    85 ñì
äúëáî÷èíà  60,5 ñì

Âìåñòèìîñò îò 1 äî 11 êã.

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 71 ëèòðà

Ñêîðîñò íà 
öåíòðîôóãàòà äî 1600 îáîðîòà/ìèíóòà

Програми 
за проверка 
съгласно 
Регламенти № 
1061/2010 и № 
1015/2010 на 
Комисията.

ïðîãðàìà 9; 
Eko памук 60 C°.
ïðîãðàìà 9;  
Eko памук 40 C°.

Ïåðàëíàòà ìàøèíà 
ñúîòâåòñòâà íà 
ñëåäíèòå Åâðîïåéñêè 
äèðåêòèâè:
- 2004/108/ÑÅ (çà 
åëåêòðîìàãíèòíà 
ñúâìåñòèìîñò)
- 2012/19/EU (WEEE)
- 2006/95/CE (çà íèñêî 
íàïðåæåíèå)
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•  Пералнята разполага с програма за 
aвтоматично 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 активирате програмата, натиснете 
бутона  в продължение на 5 секунди, 
след това натиснете бутона СТАРТ/
ПАУЗА. Програмата ще стартира и ще 
бъде с продължителност от около 70 
минути.   
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• 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.
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 È  ,    , 
    . 

 Í     , 
   .

 Í     ,  
    . 

 Í     ,   
     ,  
   .

 Â        
       
.

 Â       
  .

       .
       

   . Í   , 
    .

    ,   
  .


    :  

       
    .

   2012/19/EU   
      
       
    . È 
        
         
    ,   
 ,       
     .  

Мерки за безопасност и 
препоръки

      , 
      .

    Ç     
     
,      
       
  .

20



54



      
     (âæ. åðèëíè 
ïðåïàðàòè è äðåè çà ïðàíå).

Джоб за схемата на програмите: В кутията за 
перилни препарати има джоб с описание на всички 
налични програми заедно с графично упътване как да 
се използват й различните отделения.
 ON/OFF       
     . 
  СТАРТ/ПАУЗА,   
  , ,     
. Ç       
 ,      - 
 -  3 . Ê     
     . È  
        .

ПРОГРАМАТОР: за задаване на желаната програма 
(вижте “Таблица с програмите”).
   ,    
 . Í    
.

 САМОПОЧИСТ.: натиснете, за да 
почистите вътрешните части на машината (вижте 
“îèñòâàíå íà ïåðàëíàòà àèíà”).
Бутони ДИР. ВПРЪСКВАНЕ: натиснете, за да 
изберете опцията ДИР. ВПРЪСКВАНЕ.
 МНОГОКР. ИЗПЛАКВ. : натиснете, за да 
изберете желания вид изплакване. 
   ,    
       
  .

   ,    
:     .

 БЛОКИРАНЕ БУТОНИ    
       
    2 . Когато на 
дисплея се появи надпис „БЛОКИРАНЕ БУТОНИ 
АКТИВЕН“ контролният панел е блокиран (с 

изключение на бутон ON/OFF)     
    , 
      . Ç  
      
    2 ..

    ,   
     . 
Â    .

    СТАРТ/ПАУЗА: 
    ,  
,    .   
     . Ç 
    ,   
.     . À 
  ,     . Ç 
     ,    
 ,   .

   
Â       
        
    ( ),  
   30   ,   
  . Í    ON/OFF  
     .

Противомикробно уплътнение
Уплътнението на люка е изработено от специална 
комбинация от материи, която осигурява защита 
от микробите, като намалява бактериалната 
пролиферация с до 99,99%.
Уплътнението на люка съдържа цинков пиритион – 
биоцидно вещество, което намалява размножаването 
на вредни микроби (*) като бактерии и мухъл, които 
могат да причинят поява на петна, лоши миризми и 
разваляне на уреда.
(*) Според изследване, извършено от 
Университета в Перуджа върху: Staphylococcus 
aureus, Escherichia coll, Pseudomonas aeruginosa, 
Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium digitatum.
В редки случаи продължителният контакт с 
уплътнението би могъл да предизвика алергична 
реакция на кожата.

   

   

СТАРТ/ПАУЗА

  

 


 


  
  

ON/OFF

    


 
БЛОКИРАНЕ БУТОНИ

 
 


САМОПОЧИСТ.

Джоб за схемата 
на програмите


ДИР. 
ВПРЪСКВАНЕ


МНОГОКР. 
ИЗПЛАКВ.



ПРОГРАМАТОР
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          .

В зона A се изписват иконата и избраната програма за изпиране, фазите и оставащо до края време на цикъла на 
изпиране.

В зона B се изписват две нива на интензивност, които са свързани с опция за ДИР. ВПРЪСКВАНЕ.

В зона C се намират светлинните индикатори, свързани с наличните функции.

В зона D се изписва оставащото време до включване на избраната програма, в случай че е зададена опция за  
Í À.

Í  E        ,       
   . Ако програмата не предвижда възможност за задаване на центрофуга, в тази 
зона ще се появи символ “--” със слаба светлина.

В зона F се изписва каква стойност на температурата може да бъде избрана в зависимост от зададената 
програма; ако програмата не предвижда възможност за избор на температурата, в тази зона ще се появи символ 
“--” със слаба светлина.

     
 ,          . Ç     
     ,    . 
     Í À,      . Ç   , 
     ,    СТАРТ/ПАУЗА.

!                 .
Ç         ,     ,   .
Ако желаете да промените езика, изключете машината, натиснете едновременно бутоните , H, I докато чуете 
звуков сигнал; тогава отново ще се появи меню за избор на език.

! Ако желаете да промените яркостта на дисплея, която по подразбиране е нагласена на най-високото ниво, изключете 
машината, натиснете едновременно бутони , L, M докато чуете звуков сигнал. Натиснете бутони  и , за да 
изберете желаната яркост, за да потвърдите избора си, натиснете бутон .

! По време на цикъл на изпиране или когато сте задали Í À, ако дисплеят не се задейства за 1 
минута, се активира „СКРИЙНСЕЙВЪР“. За да се върнете към предишния екран, натиснете произволен бутон.

HG

YX Z

I

L M

A

B

CC

D

E

C

F
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1.    Í  
 -      HOTPOINT 

  СТАРТ/ПАУЗА    
.

2.   Õ    
  . Ç   , 
       
,       
 .

3. O    È 
      
 ,     åðèëíè 
ïðåïàðàòè è äðåè çà ïðàíå.

4.   

5.    Изберете с 
превключвателя ПРОГРАМИ желаната програма 
Í      
,      
    ,  
   . Í    
    .

6.       
 Í  :

    /  
    
    , 
   ,    
  .       
       
(а дисплея се изписва символ “--”).    
      
    (а дисплея се изписва 
символ “--”).     
    . 
! Изключение: с избиране на програма 2 
температурата може да се повиши до 40°. 
! Изключение: с избиране на програма 3 
температурата може да се повиши до 90°. 
! Изключение: с избиране на програма 4 
температурата може да се повиши до 60°.

   
Ç       , 
       
. Ç      , 
      “-- h”.

Настройка на вида изплакване.
Опцията  позволява да се избере желаният 
вид изплакване с цел максимална грижа за всяка 
чувствителна кожа. При първото натискане на бутона 
се настройва степен „Допълн. +1“, която позволява 
избор на допълнително изплакване освен стандартно 
предвиденото за този цикъл, за да се отстранят всички 
остатъци от праха за пране. При второто натискане 
на бутона се настройва степен „Допълн. +2“, която 
позволява избор на две допълнителни изплаквания 
освен стандартно предвиденото за този цикъл, и 
това се препоръчва в случай на по-чувствителна 
кожа. При третото натискане на бутона се настройва 
степен „Допълн. +3“, която позволява избор на 
три допълнителни изплаквания освен стандартно 
предвиденото за този цикъл. Опцията, активирана 
при цикъл с температура 40° позволява премахването 
на основните алергени като кучешки и котешки 
косми и полени; при цикъл с температура над 40° се 

достига отлично ниво на противоалергична защита. 
Натиснете отново бутона, за да се върнете към вида 
изплакване „Норм. изплакване“. Ако не е възможно 
да се извърши настройка или да се промени 
съществуващата, на екранчето ще се изпише „НЕ СЕ 
ИЗБИРА“ или „НЕ СЕ ПРОМЕНЯ“. 

    
 Í ,     

- cъответният светлинен индикатор на дисплея 
светва.

 Í  ,    
 - cъответният светлинен индикатор на 
дисплея угасва.

! Ако избраната функция не е съвместима със 
зададената програма, съответният светлинен 
индикатор светва със слаба светлина, също така 
несъвместимостта се маркира чрез звуков сигнал  
(3 кратки звукови сигнала) и надпис „НЕ СЕ 
ИЗБИРА“, който се появява на дисплея.
! Ако избраната функция не е съвместима с друга, 
която е била предварително зададена, на дисплея 
ще се изпише съобщение „НЕ СЕ ИЗБИРА“ и 
функцията няма да бъде активирана.
!      
   /  
 .

.    Í  
СТАРТ/ПАУЗА.     
        
( ÊÈÀÍ Ê ).    
       
 . Ç   ,  
    ,    
   ,   СТАРТ/ПАУЗА 
(  СТАРТ/ПАУЗА   
   ),     
     СТАРТ/ПАУЗА. Ç  
       ,  
 СТАРТ/ПАУЗА. À  ÊÈÀÍ 
Ê   ,      
. Í   СТАРТ/ПАУЗА,  
    ,     
.

.        
ÊÀ ЦИКЪЛ      
 ÊÈÀÍ Ê  ,    
 .  ,    
 .

! À      , 
   .    
   .

ДИР. ВПРЪСКВАНЕ
Пералната машина работи с новаторската технология 
„ДИР. ВПРЪСКВАНЕ“, която смесва предварително 
водата с перилния препарат, като активира 
веднага почистващите му съставки. По този начин 
активната емулсия се вкарва директно в барабана 
на пералнята и прониква по-ефикасно във влакната, 
като отстранява най-упоритото замърсяване дори 
при ниска температура, като запазва максимално 
цветовете и тъканите.
Може да изберете режим „Степен“ , за да получите 
по-добри резултати от изпирането, или режим 
„Екоенергия“ за по-малък разход на енергия.
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! Ако избраната функция не е съвместима със 
зададената програма, съответният светлинен индикатор 
светва със слаба светлина, също така несъвместимостта 
се маркира чрез звуков сигнал (3 кратки звукови сигнала) 
и надпис „НЕ СЕ ИЗБИРА“, който се появява на дисплея.
! Ако избраната функция не е съвместима с друга, която е била 
предварително зададена, на дисплея ще се изпише съобщение 
„НЕ СЕ ИЗБИРА“ и функцията няма да бъде активирана.

 ПЕСТЕНЕ НА ВРЕМЕ
При избор на тази опция времетраенето на програмата 
намалява с до 50% в зависимост от избрания цикъл, като 
същевременно се гарантира пестене на вода и енергия. 
Използвайте тази опция за не много замърсени дрехи.

 ГРИЖА ЗА ЦВ.
При задаване на настройки за цикъл 6 и при избиране на 
тази функция можете да изберете сред 3 програми, които 
са специално разработени с цел запазване на максимална 
интензивност на цветовете и яркост на белия цвят:
Цветни: за прането в светли цветове. Програмата е 

разработена с цел продължителното запазване на 
цветовете на тъканите.
Тъмни: 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.
Бели: програмата е разработена с цел продължителното 
запазване на яркостта на белите тъкани. За по-добри резултати 
се препоръчва използването на течен перилен препарат.

СУПЕР ПРАНЕ
Благодарение на използването на по-голямо количество 
вода в началната фаза на цикъла и на по-дългото време на 
пране, тази опция гарантира висококачествено изпиране. 
Може да се използва с или без белина. Ако желаете 
избелване, поставете допълнителната ваничка 3, комплект 
с доставката във ваничка 1. При дозиране на белина 
не надвишавайте максималното ниво „max“, указано на 
централната ос (вижте фигурата на стр. 58). Ако желаете 
да извършите само избелване без пълен цикъл пране, 
изсипете избелващия препарат в допълнителната ваничка 
3, задайте програма  и включете опцията .

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.
1) Програма за проверка съгласно стандарт 1061/2010: задайте програма 9 с температура 60°C. 
Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, 
подходящ е за дрехи, които могат да се перат на 60°C. Действителната температура на пране може да се различава от указаната. 
2) Програма за проверка съгласно стандарт 1061/2010: задайте програма 9 с температура 40°C.
Този цикъл е подходящ за пране на памучни, нормално замърсени тъкани и е най-ефективен от гледна точка на комбиниран разход на енергия и вода, 
подходящ е за дрехи, които могат да се перат на 40°C. Действителната температура на пране може да се различава от указаната.

За всички институции, извършващи изпитания:
3) Продължителна програма за памук: настройте програма 9 c температура 40 °C и натиснете бутон ДИР. ВПРЪСКВАН в режим „Степен“. 
4) Дълга програма за синтетични тъкани: задайте програма 4 с температура 40° C.

* С избирането на програма  и изключването на центрофугата пералнята само ще източи водата

** Продължителността на програмата за пране се изписва върху дисплея.
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      DAILY CLEAN

1 БЕЗ ПЕТНА СТЕПЕН 20°C 20° 1600   - 11 - - - **

2 БЕЗ ПЕТНА ТУРБО 45’ 20°
(Max. 40°C) 1200   - 5,5 - - - **

3 ПАМУК: Áåëè è öâåòíè, äåëèêàòíè,  çàìúðñåíè. 40°
(Max. 90°C) 1600    11 - - - **

4 СИНТЕТИЧНИ (4): , ,   . 40°
(Max. 60°C) 1000    5,5 46 0,75 79 115’

5 ÁÚÐÇÎ ÏÐÀÍÅ 30’: Çà áúðçî îñâåæàâàíå íà íå ìíîãî çàìúðñåíè äðåõè (íå 
ñå ïðåïîðú÷âà çà âúëíà, êîïðèíà è äðåõè, êîèòî òðÿáâà äà ñå ïåðàò íà ðúêà). 30° 800   - 4 71 0,57 56 30’

      SPECIALS

6 ГРИЖА ЗА ЦВ. (default) => Цветни 40° 1600   - 6 - - - **

7 УЛТРА ДЕЛИКАТНИ 30° --   - 1 - - - **

8 ВЪЛНА: за вълна, кашмир и т.н. 40° 800   - 2,5 - - - **

9 EКO ПАМУК 60°C 60°/40°  (1):   , ,  . 60° 1600   - 11 44 1,14 59,6 350’

9 EКO ПАМУК 40°C 60°/40°  (2): Áåëè è öâåòíè, äåëèêàòíè,  çàìúðñåíè. 40° 1600   - 11 44 1,14 98 350’

9 ПАМУК (3): Áåëè è öâåòíè, äåëèêàòíè,  çàìúðñåíè. 40° 1600   - 11 44 1,19 98 195’

10 БЕБЕ 40° 1000   - 6 - - - **

      EXTRA

11 АНТИАЛЕРГ. 60° 1600   - 6 - - - **

12 ПРАНЕ СЕДМИЧНО 60° 1600    11 - - - **

13 KÎÏÐÈÍÀ & ÏÅÐÄÅÒÀ: Çà äðåõè îò êîïðèíà, âèñêîçà, ôèíî áåëüî. 30° --   - 2,5 - - - **

14 ЗАВИВКИ: Çà äðåõè è çàâèâêè, ïîäïëàòåíè ñ ãúøè ïóõ. 30° 1000   - 3,5 - - - **

      Частични
Изплакване - 1600 -   11 - - - **

Центрофуга и Източване - 1600 - - - 11 - - - **

Само източване  * - -- - - - 11 - - - **
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ВЪЛНА - Woolmark Apparel Care - Green:  
Цикълът на изпиране „Вълна“ на тази пералня е тестван 
и одобрен от компанията Woolmark за пране на вълнени 
тъкани, определени като „подходящи за изпиране 
на ръка“, при условие че се спазват инструкциите от 
етикета на дрехата и указанията на производителя на 
пералнята. (M1135) 

БЕБЕ: използвайте специалната програма 10, за 
да отстраните типичното замърсяване на детските 
дрехи и премахнете перилния препарат, за да се 
избегнат алергични реакции на деликатната детска 
кожа. Цикълът е създаден за елиминиране на 
бактериите чрез използване на по-голямо количество 
вода и оптимизиране на ефекта от специфичните 
хигиенизиращи добавки към перилния препарат.
АНТИАЛЕРГ.: използвайте програмата 11 за 
отстраняване на основните алергени като полени, 
акари, кучешки и котешки косми. 
ПРАНЕ СЕДМИЧНО: тази пералня позволява да 
се пере бельото за цялата къща с един-единствен 
цикъл, 12 който оптимизира използването на 
омекотители и позволява пестене на време 
и енергия. Препоръчва се използването на 
прахообразен перилен препарат.
    13  
     . Ç  
      
  .
 препоръчва се да се сгънат и поставят в 
доставената торбичка. È  13.
ЗАВИВКИ: за пране на дрехи и завивки с подплата от 
гъши пух, като двойни и единични пухени завивки (не 
по-тежки от 3,5 кг), възглавници, якета, използвайте 
специалната програма  – 14.  Препоръчва се пухените 
завивки да се поставят в барабана, като краищата им се 
подгънат навътре (виж фигурите) и да не се превишават 
¾ от обема на самия барабан. За оптимално изпиране 
се препоръчва използване на течен перилен препарат, 
който се дозира в чекмеджето за перилния прeпарат.

    
  ,     
      
 ,      - 
    . À   
        
,    
 , -  .   
     
  . Ç  
 -      
         
     .

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. 
! 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.
! Не използвайте препарати за ръчно пране, защото 
образуват много пяна.

Изтеглете чекмеджето 
за перилни препарати и 
изсипете праха за пране и 
допълните препарати по 
следния начин.
! Не поставяйте перилния 
препарат в централната 
отделение (*).
 

Отделение 1: 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 2: Допълнителни препарати (омекотител и др.)
Омекотителят не трябва да изтича извън решетката. 
допълнителна ваничка 3: Белина

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
БЕЗ ПЕТНА СТЕПЕН 20°C: тази програма предлага 
максимална възможност за отстраняване на петната 
без нужда от предварителна обработка, на ниска 
температура, като запазва непроменени тъканите и 
цветовете.
БЕЗ ПЕТНА ТУРБО 45’: този цикъл гарантира 
отлична възможност за отстраняване на петната дори 
при 20 °C само за 45 минути. Температурата за този 
цикъл може да се увеличи до 40°C.
УЛТРА ДЕЛИКАТНИ: използвайте програмата 7 за 
изпиране на много фини тъкани с апликации от рода 
на страс или пайети.
Препоръчва се обръщането на дрехите наопаки преди 
прането и слагането на малките дрехи в торбичката 
за фино пране. За по-добри резултати се препоръчва 
използването на течен препарат за пране за фини 
тъкани.

MAX

1

3

2

AB

*
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