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НА ПЕРАЛНА МАШИНА

Преди да включите пералнята, моля прочетете внимателно 
настоящата инструкция за употреба!

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ      BG
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Този уред е маркиран със задраскан контейнер за отпадъци в съответствие с 
Европейската директива 2012/19/EО и с полския закон за изхабени електрически 
и електронни отпадъци.
След определения период за използване, маркираното по този начин оборудва-
не не може да бъде изхвърлено заедно с другите отпадъци от домакинството. 
Потребителите са длъжни да го предадат на специализирана фирма, която се 
занимава със събиране на изхабено електрическо и електронно оборудване. 
Местните пунктове за събиране на такова оборудване, магазини и други единици 

създават подходяща система, която позволява обезвреждане на този вид оборудване. Подходя-
щото третиране на отпадъците от електрическо и електронно оборудване помага за избягване 
на вредни за човешкото здраве и околната среда последици, произтичащи от наличието на 
опасни вещества, както и неправилно съхранение и обработка на такова оборудване.
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ОБЩИ ИНФОРМАЦИИ

Уважаеми Потребители

От днес прането ще стане по-лесно от всякога. Пералната машина Hansa съчетава 
изключително лесно обслужване и идеална ефективност на пране. След като проче-
тете инструкцията за употреба на пералната машина, обслужването на уреда няма да 
бъде трудно.
Пералната машина, която е напуснала завода, преди да бъде пакетирана, е била ста-
рателно тествана за безопасност и функционалност на стендовете за тестване. Поради 
това в пералната машина може да има следи от влага или вода.
С цел предотвратяване на неправилно използване преди включване на пералната 
машина, моля, прочетете внимателно настоящата инструкция за употреба и стриктно 
спазвайте посочените в нея указания и препоръки. 
Инструкцията трябва да бъде запазена и съхранявана на достъпно място така, че 
при необходимост винаги да бъде под ръка. Спазвайте правилата за безопасност от 
инструкцията за употреба, за да избегнете нещастни случаи.

Внимание!
Пералната машина е предназначена за домашна употреба и се използва за 
пране на текстил и облекла, подходящи за машинно пране.

Използване
lИзползвайте пералната машина само след като сте прочели настоящата инструкция.
lЗабранено е използването на пералнята на открито и в помещения, в които темпе-
ратурата е под 0°C.
lНе разрешавайте използване на пералната машина от деца или от лица, които не са 
прочели инструкцията за употреба.
Внимание! Температура, по-ниска от 0°C може да доведе до увреждане на пералната 
машина! При съхранение или транспортиране на уреда при отрицателни температури 
използването на пералната машина може да започне след период на аклиматизация 
от 8 часа в стая с положителна температура.

Декларация на производителя

Производителят декларира, че този продукт изпълнява изискванията на европейски-
те директиви изброени по долу:
l	 директива за ниско напрежение 2014/35/EU,
l	 директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/EU,
l	 директива 2009/125/ЕC относно изискванията за екопроектиране.
l	 директива RoHS 2011/65/EU,
За уреда, който е обозначен със знак  за съответствие, е издадена декларация за 
съответствие с цел предоставяне на органите за контрол на пазара.
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ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

Перилни 
препарати

Начало 
на прането

Ако електрическият кабел на уреда е повреден, той 
трябва да бъде подменен от производителя или от 
специализиран сервиз с цел предотвратяване на 
токов удар. 

Използвайте само перилни препарати, 
специално предназначени за автоматични 
перални машини - особено при пране с про-
грама ПАМУК. Не използвайте препарати, 
съдържащи разтворители, тъй като някои 
части на пералната машина могат да се 
повредят или да отделят токсични газове. 
Има също така опасност от запалване или 
експлозия.

Да не се допуска падането на нежелани 
елементи вътре в уреда. Задължително 
трябва да се уверите, че всички джобове на 
дрехите са празни и всички ципове и копчета 
са закопчани. Малки, свободни елементи 
поставяйте в плик за пране или калъфка 
за възглавница, тъй като те могат да бъдат 
повредени или да доведат до повреда на ба-
рабана и вътрешния резервоар. В барабана 
на пералната машина може да зареждате 
само толкова пране, колкото е определил 
производителят.
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ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА
Панел 
за управле-
ние

И н ф о р м а -
ционна 
табелка

Изгаряния

Предпазвайте панела за управление от 
достъпа на вода. 
Не поставяйте изпраните дрехи върху пе-
ралнята!

Информационната табелка с основните 
данни за пералната машина се намира в 
горната, задна част на корпуса.

По време на работа вратата и люкът на 
пералнята са горещи. Не разрешавайте на 
децата да пребивават близо до пералнята. 

Транспорт
-ировка   

Преди да започнете действия свързани с 
транспорта, изключете пералната маши-
на от електрическата мрежа. По време на 
транспорт трябва да обезопасите пералня-
та с обезопасителните елементи за транс-
порт и да блокирате уреда. Вижте раздел 
ИНСТАЛИРАНЕ НА ПЕРАЛНЯТА. 
Транспортирайте пералнята само в изпра-
вено положение.
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ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

Проверка на стабилността
След поставяне и нивелиране на машината винаги про-
верявайте, дали машината е стабилна и стои на всичките 
четири крака.
Проверката се извършва чрез натискане върху всеки 
ъгъл на пералната машина и наблюдение, дали уредът 
се клати. Правилното поставяне и нивелиране на уреда 
е условието за безопасна, дългосрочна и безаварийна 
работа.

Внимание!  Преди включване изчакайте 3 часа, нивели-
райте и деблокирайте пералнята.

Внимание!  Неправилното нивелиране, а по-специално 
липсата на стабилност може да доведе до преместване 
на пералната машина по време на работа.

Не се разрешава използване на пералната машина 
без надзор от деца и лица с ограничени физически, 
умствени и сетивни възможности, които не притежават 
опит и познания, докато не бъдат обучени и запознати 
с инструкцията за експлоатация на уреда. 
Не разрешавайте на децата да си играят с уреда.
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ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

Това устройство може да се използва от деца на възраст 
от 8 години и по-големи, от лица с ограничени физически, 
сетивни или умствени способности или с липса на опит 
и познания, ако те са под надзор или са били инструк-
тирани, как да използват уреда по безопасен начин и 
познават опасностите, свързани с използването на уреда. 
Децата не бива да си играят с уреда. Децата не могат да 
почистват или да извършват дейности по поддръжка на 
уреда без надзор на възрастен. 
Деца под 3-годишна възраст не бива да обслужват уреда, 
освен ако са под постоянен надзор на възрастен. 

Извеждане от експлоатация
С оглед на безопасност износената перална машина 
трябва да се изведе от експлоатация като негодна за 
употреба. Първо, извадете захранващия кабел от кон-
такта, след което отрежете захранващия кабел. След 
това трябва да следвате местните действащи разпоред-
би относно изхвърлянето на отпадъци.
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ИНСТАЛИРАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

I. Премахване на осигурителните елементи при транспорт (запазете 
тези елементи за използване, например при следващ транспорт).

lОтвъртете с ключ 4-те винта на блокадите.
lИзвадете от гнездата гумено-пластмасовите транс-
портни подпори заедно с шайбите и винтовете. 

Преди да стартирате пералнята, задължително трябва да пре-
махнете транспортните осигурителни елементи!

lМаскирайте отворите с ка-
пачките, които са приложени 
в комплект с уреда.

  Не поставяйте пералнята върху килим!
  Повърхността на пода не може да бъде нито вдлъбната, нито под наклон!
  Обърнете внимание на формата на пода, така, че цялата тежест на пералня-
та да пада върху краката (не върху корпуса)!

II. Поставяне и нивелиране на пералнята

l	 Поставете пералнята върху твърда и равна повърхност.
l	  Разхлабете пластмасовата шайба (1)

l	  Блокирайте с шайбата (1)
l	  Нивелирайте уреда чрез завъртане/развъртане на крачетата (2)
                              

След поставянето на пералнята трябва да проверите нейната 
стабилност. За тази цел трябва да натиснете върху всеки ъгъл 
на уреда и да проверите, дали уредът се клати!
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Маркучът за изпускане на мръсната 
вода се намира отзад на пералната. 
Маркучът за отвеждане на водата 
трябва да бъде така разположен, че да 
не се премества по време на работа 
на пералнята (за тази цел трябва да се 
използва коляното, както е показано 
по-долу). Накрайникът на отвеждащия 
маркуч не бива да се поставя твърде 
дълбоко в отвора за отвеждане на 
водата!

III. Свързване към водопроводната мрежа

IV. Отвеждане на водата

V. Свързване към електрическата мрежа

Захранващият маркуч с уплътнението се намира в барабана на пералнята.

lПералната машина трябва да бъде свързана към електри-
ческата мрежа само чрез правилно инсталиран и заземен 
контакт!
lЗабранено е използването на удължители!
lЗа подмяна на увреден захранващ кабел моля, обърнете 
се към оторизиран сервиз.
lВ захранващата верига на пералната машина трябва да 
бъде инсталиран предпазител 10А.

     

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА  

Налягане на водата минимум 0,05 MPa (0,5 bar), макс. 1 MPa (10 bar).
Пералнята трябва да бъде присъединена към студената вода.
lмоля, уверете се, че маркучът не е усукан или огънат,
lмоля, уверете се, че връзките на захранващия маркуч и крана са уплътнени,
lмоля, проверявайте редовно състоянието на захранващия маркуч.

                

За присъединяване на 
пералнята към водопро-
водната система моля, 
използвайте нови, цели 
маркучи, които са в 
комплект с пералната 
машина.
Използването на упо-
требявани маркучи е 
забранено.

lСвързването на пералната машина към електрическата 
мрежа  (мрежов контакт) трябва да се намира на достъпно и 
удобно за потребителя място!                                                                                                                        
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Избирайки програмата за пране обърнете внимание на 
означенията върху етикетите на дрехите. 

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ВЪРХУ ЕТИКЕТА НА ДРЕХИТЕ

I. Пране

II. Химическо чис-
тене

III. Сушене в барабанна 
сушилня

изваряване при 

температура 900C  
нормално 
пране при

температура 600C

нормално 
пране при

температура 400C

НЕ ПЕРИ!

деликатно 
пране 

ръчно 
пране

химическо чистене 
с произволен 
разтворител

химическо чистене с 
произволен разтво-

рител, 
с изключение на TRI

химическо чистене 
само 

с бензин

да НЕ се използва 
химическо чистене!

нормално икономично бързо да НЕ се суши!

IV. Гладене
1100C 1500C 2000C да НЕ се 

глади!

90
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Дозатор за 
детергенти

Врата

Панел за сервизни 
дейности

Маркуч за 
отвеждане на 
мръсна вода

Щепсел на 
захранващия кабел

Панел за 
управление

Дозатор за 
препарат

Аксесоари

Капачка 
на отвора 
за транспорт

Капачка 
за транспорт 
(допълнително)

Водопроводна 
тръба C

Водопроводна 
тръба H 
(допълнително)

Коляно за мар-
куча 
за отвеждане на 
водата (допълни-
телно)

Аксесоари

ОПИСАНИЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА
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2. Отворете вратата и 
заредете прането

4. Затворете вратата

9. Изберете желаната 
програма

8. Натиснете бутон 
Вкл./Изкл.

1. Включете пералнята

3. Добавете препарат

5. Изтеглете (окачете) маркуча за 
отвеждане на водата

6. Отвъртете крана

7. Свържете 
към източника на захранване

10. Натиснете бутон 
Старт/Пауза

Бърз старт

ОПИСАНИЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА
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ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

1. Програматор
2. Дисплей
3. Бутон „Отложен старт"
4. Бутон „Избор на температурата"
5. Бутон „Скорост на центрофугиране"
6. Бутон за допълнителна функция „Съкратено време"
7. Бутон за допълнителна функция „Допълнително изплакване"
8. Бутон за допълнителна функция „Предпране"
4+5. Включване / Изключване на звука
7+8. Родителски контрол Child lock

1 2

73 4 5 6

4 5+

■

■
■

■ ■
■

8

■

7 8+

■

■

■
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ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

1.   Програматор
Потребителят може да избере желаната програма за пране в зависимост от сте-
пента на замърсяване, вида и размера на прането, което осигурява по-добри ре-
зултати от работата на уреда и по-ефикасно изпиране. Завъртането на въртящото 
копче на друга позиция след стартиране на програмата се сигнализира чрез звуков 
сигнал, но не води до промяна на параметрите на избраната преди това програма.

2.   Дисплей
		По време на работа на машината върху дисплея се показва прогнозираното оста-

ващо време за завършване на прането, както и зададената скорост на въртене на 
барабана.  Върху дисплея се показват също така символите, означаващи блоки-
ране на вратата на пералнята [ ], центрофугиране [ ], символите, означаващи 
етап на програмата 

      [ ], символ Child Lock [ ], символ за активиране на звуковата сигна-
лизация[ ], символът на времето, оставащо до края на прането [ ] и символите 
на избраните допълнителни функции[ ]. Показваното време е само про-
гнозирано и може да се различава от действителното време за пране в зависимост 
от температурата и налягането на водата, размера на прането, количеството на 
перилния препарат и др. Времето е автоматично анализирано по време на процеса 
на пране. Моментни спирания и скокове са допустими.

    Ако изберете функцията „Отложен старт”, дисплеят ще показва времето, оставащо 
до началото на прането и символа [ ]. По време на задаване на скоростта на цен-
трофугиране дисплеят показва следните стойности: 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200.

3.   Бутон за допълнителна функция „Отложен старт" 
Бутонът „Отложен старт" се използва за задаване на времето за закъснение на 
началото на прането. Можете да изберете закъснение от обхвата на 1 – 24 часа. 
За да зададете времето, след изтичането на което ще започне прането, трябва да 
натиснете бутона.

ВНИМАНИЕ: Ако по време на обратното броене на времето за отложен старт има 
прекъсване в захранването, функцията отново ще започне отброяването веднага 
след възстановяване на захранването.

4.   Бутон за избор на температурата
Бутонът е предназначен за избиране на температурата на пране за отделните 
програми. Натискането на бутона показва възможностите за настройки на тем-
пературата на водата за дадена програма или опция за пране със студена вода 
(без затопляне). В зависимост от избраната програма върху дисплея ще се появят 
следните параметри на настройките: - -°C (студена вода) - 20°C - 30°C - 40°C - 
60°C - 90°C.

5.   Бутон за избор на скоростта на центрофугиране
Бутонът „Скорост на центрофугиране" се използва за задаване на скоростта на 
центрофугиране при отвеждането на водата от пералната машина. За да проме-
ните оборотите на центрофугиране, трябва да натиснете бутона. В зависимост 
от избраната програма върху дисплея се показват следните стойности: 0 (без 
центрофугиране) - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200.
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ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

6.   Бутон за допълнителна функция „Съкратено време" 
Функцията „Съкратено време" намалява времето на прането, като същевременно 
спестява консумацията на енергия и вода. Тази функция се препоръчва особено за 
пране на леко замърсени дрехи.

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Функцията „Съкратено време" не е достъпна за всички програми за 
пране (виж таблицата с програмите).

7.   Бутон за допълнителна функция „Допълнително изплакване" 
      Тази функция е особено полезна при прането на бельо, както и при пране на дре-

хи за хора с чувствителна кожа. Избирането на тази функция осигурява само едно 
допълнително изплакване на прането.

8.    Бутон на функцията „Предпране" 
    Функцията „Предпране" удължава времето за пране с 
     20 минути Предпрането е началният етап на основната програма. С активирането 

на функцията предпране получавате много добри резултати, без да се налага пред-
варително накисване на прането. Активирането на тази функция се препоръчва 
при пране на силно замърсени дрехи. Предпрането се извършва при температура 
30°C.

    Внимание! Функцията „Предпране" не е достъпна за всички програми за пране 
(виж Таблицата с програмите).

     Внимание! Преди да включите функцията „Предпране" сипете перилен препарат в 
отделението за препарати, означено със символ „ ”.

      Бутон СТАРТ/ПАУЗА
      Бутонът „Старт/Пауза” е предназначен за стартиране на цикъла на пране и поз-

волява на потребителя да прекъсне работата на пералнята в произволен момент. 
По време на работата на пералнята мига съответният символ на програмата, 
сигнализирайки активната фаза на програмата за пране. В режим „Пауза" симво-
лите не мигат, а светят с постоянна светлина. Функцията „Пауза" може да бъде 
използвана за накисване на прането. Когато стартирате избраната програма, изча-
кайте около 10 минути и след това натиснете бутон „Старт/Пауза". След изтичане 
на времето за накисване е необходимо отново да натиснете бутон „Старт/Пауза" 
и пералнята ще продължи изпълнението на програмата. Накисването помага за 
подобряване на ефекта на прането на силно замърсени дрехи.
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ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

4+5. Включване/Изключване на звука 
Функцията включване/изключване на звука се активира чрез едновременно натиска-
не и задържане на бутоните: „Избор на температурата” и „Скорост на центрофугира-
не” за около 3 секунди

7+8. Родителски контрол (Child lock) 
Функцията "Родителски контрол" блокира функционалните клавиши, като предотвра-
тява случайна промяна на настройките или прекъсване на работата на пералнята от 
деца. Тази функция се активира по време на работа на цикъла чрез едновременно 
натискане и задържане на бутон „Допълнително изплакване” и бутон „Предпране” за 
около 3 секунди. За да изключите тази функция по време на цикъла, трябва отново 
да натиснете и задръжте същите бутони за около 3 секунди.

Внимание! Ако е активирана блокадата за деца, върху дисплея ще бъде показан 

символът [ ].

Внимание! Изключването на пералната машина, изключването от източника на 
захранване и завършването на програмата не деактивира блокадата.

Избор на функцията „Любима” 
За да настроите програмата „Любима”, трябва да завъртите въртящия бутон на про-
изволна програма, да настроите температурата, скоростта на барабана и допълни-
телните функции. След това трябва да задържите бутон „Скорост на центрофугира-
не”  за около 3 секунди, за да потвърдите програмата „Любима”. По подразбиране е 
настроена програма „Памук”.
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СПЕЦИАЛНИ ПРОГРАМИ

1. Антиалергична програма: 
Тази програма е предназначена за деца и лица с чувствителна кожа. Основното 
пране стандартно се извършва при температура 30°C (възможни настройки на тем-
пературата: 40/30/20/-- студена вода), след което две изплаквания

2. Програма „Цветно бельо”: 
Стандартна програма за пране, настройки по подразбиране на температурата - 
„студена вода”, скорост на центрофугиране – 1000 оборота/минута. Тази програма 
може да бъде използвана за едновременно пране на цветни тъкани, памучни и 
синтетични тъкани и бельо.

3. Програма „Експрес 15’": 
Тази програма е предназначена за освежаване на дрехите. Включва всички три 
етапа на пране:
- основно пране
- изплакване
- центрофугиране
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ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБАТА

II. Включване на функцията „Отложен старт"
Функцията отложен старт може да се използва, когато това е изгодно - например, 
ако използвате еластични тарифи за електроенергия.
Процедура:
1. Затворете вратата на пералнята.
2. Завъртете програматора на желаната програма (виж таблицата по-нататък в това 
ръководство).
3. В зависимост от Вашите нужди изберете допълнителни функции или променете 
параметрите за пране.
4. Натиснете бутон „Отложен старт".
5. Изберете настройка на времето за закъснение в границите от 1 до 24 часа. Върху 
дисплея ще се появи от 1 час до 24 часа.
6. Натиснете бутон „Старт/Пауза". Пералната машина преминава в режим изчаква-
не. След изтичане на зададеното време за закъснение прането ще стартира авто-
матично.

Забележка: Ако сте избрали пране с отложен старт, върху дисплея ще се покаже 
оставащото до началото на програмата време.

III. Завършване на прането 
1. Завършването на прането се сигнализира със звуков сигнал (ако е активиран). 
Върху дисплея ще се появи надпис 0:00, диодът „Блокада на вратата” ще изгасне.
2. Затворете крана на водата.
3. Изключете пералнята.
4. Изключете пералнята от захранването.
5. Отворете вратата на барабана и извадете прането.

IV. Изтриване и смяна на програмата  
За да прекратите програмата, трябва да натиснете бутон „Включи/Изключи”. След 
това трябва отново да изберете желаната програма за пране и да натиснете бутон 
„Старт/Пауза”.

I. Избор на програма
1. Завъртете програматора според желаната програма (вижте таблицата по-ната-
тък в това ръководство).
2. С цел да адаптирате програмата към вашите индивидуални нужди, можете 
да промените зададената температура и скорост на центрофугиране, както и да 
изберете допълнителни функции.
3. Натиснете бутона „Старт/Пауза".
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Проблем Възможна причина/Начин на отстраняване
- Пералнята не работи - Отворете крана докрай.

- Изчистете филтъра в маркуча захранващ с вода.
- Затворете вратата на пералнята.
- Натиснете бутон „Старт/Пауза".

Вода под пералнята. - Свържете правилно маркуча за захранване с вода.

Пералнята не центрофугира. - Заредете отново прането в барабана равномерно, почистете 
филтъра на помпата.

Неприятна миризма в барабана - Включете цикъла за самопочистване с празен барабан (виж 
таблицата с програмите).

Липса на вода в барабана. - Отворете крана.

Вода в отделението за омекотя-
ващ препарат.

- Трябва да натиснете докрай "гъбката", намираща се в централ-
ното отделение

Неправилно центрофугиране. - Дозирайте правилно перилния препарат в зависимост от твър-
достта на водата и замърсяването на прането (вижте препоръки-
те върху опаковката на препарата)
- Изчистете филтъра на помпата.

Пералнята не се зарежда с вода. - Отворете крана.
- Проверете настройките на програмата.
- Проверете налягането на водата.
- Свържете отново маркуча за захранване с вода.
- Затворете вратата на пералнята.
- Уверете се, че захранващият маркуч не е огънат или притиснат.

Пералнята едновременно прие-
ма и отвежда вода.

- Проверете, дали краят на маркуча за отвеждане на водата се 
намира над нивото на водата в пералната машина (маркучът 
трябва да бъде на височина от около 0,6 - 1 m над нивото на 
пода).

Неправилно отвеждане на 
водата.

- Проверете състоянието на филтъра на помпата.
- Проверете състоянието на маркуча за отвеждане на водата.
- Проверете нивото на маркуча за отвеждане на водата, трябва 
да бъде на височина 0,6 -1 m от пода

Вибрации на пералната машина - Уверете се, че сте премахнали всички 
осигуряващи елементи при транспорта.
- Нивелирайте пералната машина.
- Блокирайте крачетата (завинтете гайките).

В отделението за препарати има 
пяна.

- Намалете дозата на перилния препарат.
- Проверете твърдостта на водата, количеството и вида на 
използвания перилен препарат.

Прекъсване на прането преди 
края на програмата.

- Проверете електрическото захранване, водоснабдяването и 
отвеждането на водата.

Шум от помпата за изпомпване 
на водата след отвеждане на 
водата

- Водата от барабана е изпомпана, но е останало малко коли-
чество вода в помпата и в отвеждащия маркуч Непрекъснатата 
работа на помпата за изпомпване води до засмукване на въздух 
и характерен шум, който не означава неизправност.

Кратки паузи по време на работ-
ния цикъл.

- Пералнята е оборудвана със система за автоматично допълва-
не на водата. 
- Пауза поради отстраняване на прекомерна пяна.

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
ПЕРАЛНЯТА
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РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ, ВЪЗНИКНАЛИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛО-
АТАЦИЯ НА ПЕРАЛНЯТА

Кодове за грешки на пералнята.

Код на грешка Причина Отстраняване на неизправността

Отворена врата на 
пералнята.

Затворете вратата на пералнята, проверете, дали 
прането не е прихванато от вратата.

Ниско налягане на 
водата, липса на 
вода в пералнята 

Отворете крана с водата, проверете захранващия 
маркуч и филтъра, проверете налягането на водата.

Неправилно отвеж-
дане на водата.

Проверете маркуча и филтъра.

Други Опитайте отново да включите или се обърнете 

към СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР 

Пералната машина е оборудвана с алармена система, която с помощта на „КОДОВЕТЕ 
ЗА ГРЕШКИ", показани върху дисплея помага при появата на дребни проблеми, свързани 
с неправилна експлоатация. Системата за показване на „КОДОВЕТЕ ЗА ГРЕШКИ” дава 
възможност за локализиране и отстраняване на причината за грешките.
Детекцията на грешка се сигнализира чрез светване на диодите, показани в таблицата 
по-долу:
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ПОЧИСТВАНЕ  

1. Почистване на помпата 

II. Почистване на крана на водата

lДемонтирайте маркуча захранващ с вода 
lХванете с клещи щифта на мрежестия филтър
lИзвадете и почистете филтъра (с помощта на 
четка)

III. Почистване на отделението/контейнера за перилен препарат - трябва да се 
почистват най-малко веднъж месечно.

lИзвадете контейнера (натиснете 
докрай ограничителя за изваждане).

lИзмийте под течаща вода 
(с помощта на четка или кърпа).

lПоставете контейнера 
обратно на мястото му.

За почистване на корпуса и пластмасовите части на уреда никога не използвайте раз-
творители и остри абразивно почистващи средства (например прахове или почистващо 
мляко)! Да се използват само деликатни течни почистващи средства и меки кърпи. Не 
използвайте гъби.

Повторен монтаж 
на филтъра в 
обратна после-
дователност. 

Повторен монтаж 
на филтъра в 
обратна после-
дователност. 

lОтворете сервиз-
ния панел

lOтвинтете капака 
на помпата

lСнемете капака 
на помпата

lЗатворете серви-
зния панел



23

Перилни препарати  
lСпазвайте препоръките на производителя на перилния 
препарат.
lСипете праха за пране или течния препарат за пране в кон-
тейнера, обозначен със символ 
lПраха за предпране трябва да сипете в контейнера, обозна-
чен със символ 
lПри използването на омекотители трябва да спазвате ука-
занията на производителя на препарата. 
lОмекотителят трябва да се добави в средния контейнер, 
обозначен със символ 
Не се препоръчва надвишаване на обозначеното
максимално ниво на контейнера. Даденият препарат ще бъде 
използван при последното пране.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАНЕ

Преди първия цикъл на пране трябва да извършите един 
цикъл при висока температура без дрехи в съответствие със 
следната процедура: 
lСвържете пералнята към електрическата мрежа.
lОтворете крана.
lПоставете бутона на програматора върху пране при висока 
температура.
lДобавете съответния перилен препарат и натиснете бу-
тон«Старт/пауза».

I. Перилни 
препарати 
и омекотители

II. Първо пране

Упорити петна
Преди прането задължително трябва да използвате препарат 
за отстраняване на петна в съответствие с указанията на не-
говия производител.
lСилно замърсени дрехи:
По-малко количество пране наведнъж.
Добавете повече перилен препарат.
След пране на силно замърсени дрехи (например на работно 
облекло) или на дрехи, които оставят влакна, за почистване 
на пералнята
се препоръчва включване на програма
за пране при 60°C с празен барабан, например програма 
„ПАМУК” или 
„СИНТЕТИЧНИ ТЪКАНИ”.
lСлабо замърсени дрехи:
Вижте раздел „Спестяване”

III. Замърсявания

Препоръчва се използване на перилни препарати с общо предназначение на 
прах или течни за пълния температурен диапазон и в съответствие с препоръ-
ките на производителя на препарата, посочени върху опаковката.
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УКАЗАНИЯ ЗА ПРАНЕ

Твърдата вода причинява натрупване на котлен камък.
Информация за твърдостта на водата може да бъде получена 
от най-близката водоснабдителна станция.
Препоръчително е да се използват омекотители за вода за 
всяко пране.

V. Твърдост 
на водата

VI. Изключване 
на захранването 

Изключването на пералнята от захранването или отпадане-
то на напрежението не води до изтриване на програмата. 
Програмата се съхранява и ще продължи след повторната 
поява на напрежение. По време на прекъсване на захранва-
нето не отваряйте вратата на пералнята.

VII. Зареждане: Максималната вместимост на барабана е 6.0 kg: Зареждане 
на дрехи в барабана, в съответствие със следните препоръки:
lпамучни изделия, джинсови изделия, детско облекло – макс. 
пълен барабан (да не се претоварва над определената норма 
– това само ще влоши ефекта от прането!)
lсинтетични тъкани – максимално ½ от барабана,
lвълна, коприна, тънки, деликатни тъкани – макс. 1/3 от 
барабана.
Внимание! Не претоварвайте барабана! Претоварването 
на барабана може да причини увреждане на праното 
облеклото!

VIII. Разпределе-
ние на дрехите в ба-
рабана

Пералнята е оборудвана с автоматична електронна система 
за контрол на равномерното разпределение на прането по 
време на центрофугиране.
Преди да започне центрофугирането, системата проверява 
разположението на дрехите в барабана. 
Ако в началото на центрофугирането дрехите са разпределени 
неравномерно, системата ще опита няколкократно да промени 
разпределението на дрехите в барабана. Понякога пробите 
не са достатъчни за правилното разпределение на дрехите 
(в случай на пране на хавлиени пеньоари или чаршафи, в 
които се усукват по-малките дрехи и се образуват сбити топки). 
Системата може да реагира по два начина:
lда намали скоростта на центрофугиране,
lда приеме, че дрехите са твърде неравномерно разпределени 
и да не включи центрофугиране.
И в двата случая, след завършване на прането трябва да от-
ворите вратата на пералнята и да подредите ръчно дрехите 
в барабана. Затворете вратата и отново изберете програма 
центрофугиране. 

Слабо замърсени дрехи или малко количество дрехи трябва 
да перете с програма „ЕКСПРЕС”.
При използване на оптималното количество перилни препара-
ти няма необходимост от допълнително изплакване.

IV. Спестяване 
на електрическа 
енергия и вода
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IX. Блокиране на 
вратата

Пералнята е оборудвана с ключалка за блокиране на вратата, 
поради което тя не може да бъде отворена по време на цикъла 
на пране. След завършване на програмата за пране пералната 
машина автоматично отключва вратата.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАНЕ

X. Деликатни 
тъкани

Програма:
Изберете съответната програма за пране („ДЕЛИКАТНИ 
ТЪКАНИ”).
Зареждане:
Не претоварвайте пералнята, макс. 1/3 от барабана, вижте 
раздел VII Зареждане.

XI. Дозиране В съответствие с препоръките на производителя на перилния 
препарат.
Твърде малко количество препарат:
Дрехите посивяват;
Формират се бучки мазнина, появява се котлен камък.
Твърде голямо количество препарат:
Силна пяна;
Влошаване на качеството на прането, недостатъчно изплакване 
на перилните препарати от тъканите.



26

- Tип                                                 WHC 1238 B
- Номинално напрежение               220-240V / ~50Hz
- Номинална мощност    1950 W
- Максимална токова защита         10 A
- Вместимост на барабана   макс. 6,0 kg
- Налягане на водата                       мин. 0,05 MPa (0,5 bar) 
                                                           макс. 1 MPa (10 bar)
- Размери W x S x G                         850 / 595 / 470 (mm)
  Тегло      55 kg
- Изпълнява изискванията на европейския стандарт EN 60456.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  

Изпитване за етикета в съответствие с EN 60456 на стандартните програми за пране 
на памучни тъкани:
- памучни тъкани – 60°С  при пълно зареждане
- памучни тъкани – 60°С  при частично зареждане
- памучни тъкани – 40°С при частично зареждане

l	Очакван среден годишен разход на вода от порядъка на 9240 литра,
l	Среден разход на електрическа енергия 153 kWh/годишно
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КАРТА НА ПРОДУКТА
(В съответствие с делегиран Регламент на Комисията (ЕС) № 1061/2010 от 28 септември 2010 година, допълващ директивата 
на Европейския парламент и Съвета 2010/30/EО по отношение на етикетирането за енергийна ефективност на битови перални 
машини и Регламент на Комисията (ЕС) № 1015 / 2010 от 10 ноември 2010 г. относно прилагането на Директива 2009/125 / ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови перални машини).

Доставчик / търговска марка Hansa
Тип WHC 1238 B
Номинална вместимост 6,0 kg
Клас за енергийна ефективност 1) 2) A+++
Среден годишен разход на електрическа енергия Еc

3) 153 kWh/годишно
Изразходвана енергия в стандартен цикъл за пране на памук:

- При 60°C и пълно зареждане Et,60 0,79 kWh
- При 60°C и частично зареждане Et,601/2 0,64 kWh

- При 40°C и частично зареждане Et,401/2 0,54 kWh
Среден разход на енергия в момента на изключване Po 0,5 W
Среден разход на енергия в режим готовност PI 1 W
Среден годишен разход на вода  AWc

4) 9240 l
Разход на вода в цикъла на стандартна програма за пране на 
памучни тъкани:

- при 60°C и пълно зареждане Wt,60 48 l
- при 60°C и частично зареждане Wt,601/2 37 l
- при 40°C и частично зареждане Wt,401/2 37 l
Клас на ефективност на ценрофугиране 2) B
Остатъчна влага D 53 %
Максимална скорост на центрофугиране2) 1200 оборота/минута.
Продължителност на "Стандартната програма за памучни тъка-
ни при 60°C" и пълно зареждане

179 минути

Продължителност на "Стандартната програма за памучни тъка-
ни при 60°C" и частично зареждане

179 минути

Продължителност на "Стандартната програма за памучни тъка-
ни при 40°C" и частично зареждане

179 минути

Ниво на шум:

- По време на цикъла на пране 59 db
- По време на цикъла на центрофугиране 76 db
Уред за вграждане не

1) Клас на енергийна ефективност в скала от А+++ (висока ефективност) до D (ниска ефективност).
2) В случай на стандартно пране на памучни тъкани при 60°C и 40°C и при пълно и частично зареждане.
3) Очакваната средна годишна консумация на енергия въз основа на 220 стандартни цикъла на пране на програмите за памук 
при 60°C и 40°C при пълно и частично зареждане и разход в режим на ниска консумация на енергия.
4) Очакваната средна годишна консумация на енергия въз основа на 220 стандартни цикъла на пране на програмите за памук 
при 60°C и 40°C при пълно и частично зареждане.  Количеството на изразходваната вода зависи от начина на експлоатация на 
уреда.




