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 СЪДЪРЖАНИЕ

Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива 2012/19/UE и 
полския закон за електрическо и електронно оборудване със задраскан контейнер 
за отпадъци.

Тази маркировка показва, че това оборудване, след определен период на 
използване, не може да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. Потреб
ителят е длъжен да го предаде в пункт за събиране на изхабено електрическо 
и електронно оборудване. Фирмите за събиране на изхабено оборудване, в това 
число местни пунктове за събиране, магазини или общински единици, създават съ
ответна система, която позволява предаване на такова оборудване. Подходящото 
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 неправилното съхранение и обработка 
на такова оборудване.
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Фирма Hansa години наред последователно реализира проекологична политика. 
Грижата за околната среда за нас е също толкова важна, колкото и използването 
на модерни технологии. Точно поради това залагаме на енергоспестяващи уреди, 
притежаващи най-висок клас на енергийна ефективност – A+, A++ i A+++.

Благодарение на развитието на технологиите нашите заводи станаха по-благоприятни 
за околната среда – при производството използваме все по-малко количество вода и 
електроенергия и се генерират все по-малки количества отпадни води и отпадъци.

Голямо внимание обръщаме също така и на използваните в производството материали. 
Стремим се да избираме само тези, които не съдържат вредни вещества и позволяват 
рециклиране и утилизация на оборудването след неговото изхабяване.

ЕКОЛОГИЯТА НА ПРАКТИКА
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Уважаеми 
клиент
Благодарим, че избрахте фирма Hansa. Години наред ние 
доставяме висококачествени домакински уреди, благодарение 
на които домашните задължения се превръщат в истинско 
удоволствие. Преди да напусне фабриката, всеки уред е 
бил старателно проверен от гледна точка на безопасност 
и функционалност. Полагаме всички усилия модерната 
технология в продуктите на Hansa винаги да върви ръка за 
ръка с оригиналния дизайн.

Моля, прочетете внимателно тази инструкция, преди да 
започнете използването на уреда. Спазването на указанията, 
посочени в нея, ще предотврати неправилно използване на 
уреда и ще осигури дълга и безпроблемна експлоатация. 
Познаването на правилата за безопасно използване на уреда 
ще позволи също така и предотвратяване на злополуки.

Инструкцията трябва да се запази и да се съхранява така, 
че при необходимост да може да се направи справка. В нея 
се съдържат всички необходими информации, благодарение 
на които обслужването и експлоатацията на уредите Hansa 
е лесно и приятно. Каним Ви да се запознаете също така и с 
останалите уреди, които предлагаме.

Пожелаваме приятно използване,

                               ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Преди да включите пералнята в мрежовия контакт, премахнете блокадата за 
транспорт и нивелирайте пералнята. Производителят запазва правото си да 
въвежда промени, не оказващи влияние върху действието на уреда.

Температура под 0°C може да доведе до увреждане на пералната 
машина! При съхранение или транспортиране на пералнята при 
отрицателни температури, използването на уреда може да започне 
след период на аклиматизация от 8 часа в помещение с положителна 
температура.

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

Производителят декларира, че този продукт 
изпълнява изискванията на европейските 
директиви, изброени по долу:

  Директива за ниско напрежение 2014/35/EС,
 Директива за електромагнитна съвместимост 

2014/30/EС, 
     
   Директива за екопроектиране 2009/125/ЕО,
   Директива RoHS 2011/65/EС,

и затова този продукт е означен с  , както 
и е издадена Декларация за съвместимост, 
предоставяна на органите, контролиращи пазара.

Пералната машина можете да включите само след като прочетете това 
ръководство.
Никога не бива да използвате пералнята на открито или в помещения, в които 
могат да се появят отрицателни температури.
Деца и лица, които не са запознати с инструкцията, не трябва да използват 
пералната машина.

УПОТРЕБА

                               ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



БЕЗОПАСНОСТ И ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ НА 
ОБЛЕКЛОТО

Опасност 
от загуба на 
живот!

Уредът не бива да се обслужва от: 
деца под 8-годишна възраст, лица с 
намалени физически или умствени 
способности, лица, непритежаващи 
достатъчен опит и умения за 
обслужването на този вид уреди. За 
такива лица трябва да бъде осигурен 
съответен надзор или инструктаж в 
областта на безопасното обслужване 
на оборудването и свързаните с това 
опасности. Трябва да внимавате децата 
да не си играят с уреда, както и да не 
извършват никакви дейности, свързани 
с обслужването и поддръжката на 
уреда. Достъпът до уреда на деца под 
3-годишна възраст трябва да бъде 
възпрепятстван освен, ако те са под 
надзор на възрастен.
Децата могат да се заключат в уреда, с 
което се създава опасност за живота.

Опасност от 
удушаване!

Ако позволите на децата да си играят 
с опаковката/фолиото или с части от 
опаковката, има възможност да се увият 
или да го поставят върху главата си 
и  да се стигне до удушаване. Пазете 
опаковката/фолиото и елементите на 
опаковката далеч от деца.

Опасност от 
отравяне!

Перилните препарати и препаратите за 
тъкани могат да причинят отравяне при 
поглъщане. При случайно поглъщане 
на препарат трябва да се потърси 
медицинска помощ. Перилните 
препарати и препаратите за тъкани 
трябва да се съхранява извън обсега на 
деца.



Опасност от 
изгаряне!

Ако прането се извършва при висока 
температура, стъклото на вратата се 
нагорещява.
Трябва да се възпрепятства 
възможността децата да докосват 
нагорещената врата на уреда.

Дразнене на 
очите/кожата!

Контактът с перилните препарати 
и препаратите за омекотяване на 
тъканите може да доведе до дразнене 
на очите или кожата. При контакт с 
очите/ контакт с кожата на перилен 
препарат или омекотител трябва 
старателно да изплакнете очите/
кожата. Перилните препарати и 
препаратите за тъкани трябва да се 
съхранява извън обсега на деца.

Опасност от токов 
удар/
опасност от 
пожар/ опасност 
от материални 
щети/ опасност за 
уреда!

Ако уредът не е правилно монтиран, 
може да се стигне до появата на 
опасни ситуации. Трябва да се 
уверите, че:
Напрежението в мрежовия контакт 
съответства на напрежението, 
посочено върху уреда 
(във фирмената табелка). 
Нивото на натоварване и изискваната 
защита с предпазител са посочени 
във фирмената 
табелка.
Уредът е свързан само към източник 
на променлив ток посредством 
съответстващ на местните стандарти 
съответно монтиран контакт със 
заземяване.

БЕЗОПАСНОСТ И ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ НА 
ОБЛЕКЛОТО



БЕЗОПАСНОСТ И ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ НА 
ОБЛЕКЛОТО

Опасност от токов удар/
опасност от пожар/ 
опасност от материални 
щети/ опасност за уреда!

Кабелът за свързване към 
електрическата мрежа и 
контактът със заземяване са 
съвместими и заземителната 
система е правилно 
монтирана.
Сечението на кабела е със 
съответен размер.
Достъпът до щепсела е 
винаги осигурен.

В случай на използване 
на стационарна свръх-
токова защита използвайте 
прекъсвач със следната 
маркировка: 
Наличието на тази 
маркировка е единственият 
начин да се уверите, че са 
изпълнени всички възможни 
необходими изисквания.

Опасност от токов удар/
опасност от пожар/ 
опасност от материални 
щети/ опасност за уреда!

Ако кабелът за свързване към 
електрическата мрежа е бил 
модифициран или 
повреден, това може да 
доведе до токов удар, късо 
съединение или появата на 
огън поради прегряване. 
Проверете, дали кабелът 
не е усукан, смачкан или 
модифициран и не допира до 
източници на топлина.



Опасност от пожар/ 
опасност от материални 
щети/ повреда на уреда!

Използването на удължител 
или разклонител може да 
доведе до пожар в резултат 
на прегряване или късо 
съединение. Включете уреда 
директно към правилно 
монтиран мрежов контакт със 
заземяване. Не използвайте 
удължители и разклонители.

Опасност за здравето/ 
опасност от материални 
щети/
повреда на уреда!

Уредът може да вибрира 
или да се премества по 
време на използване, което 
потенциално може да 
доведе до наранявания или 
материални щети. Поставете 
уреда върху чиста, равна и 
твърда повърхност с помощта 
на нивелир.
В случай на захващане 
на един от изпъкналите 
елементи на уреда (напр. 
вратата) с цел повдигане или 
преместване на уреда, този 
елемент може да се откъсне и 
да причини нараняване.
Не захващайте никакви 
изпъкнали елементи на уреда 
с цел неговото преместване.

Опасност от нараняване! Уредът е много тежък. 
Повдигането му може да 
причини телесни повреди. 
Не повдигайте уреда 
самостоятелно.

БЕЗОПАСНОСТ И ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ НА 
ОБЛЕКЛОТО



БЕЗОПАСНОСТ И ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ НА 
ОБЛЕКЛОТО

Опасност от 
нараняване!

Уредът има остри ръбове, които 
могат да наранят ръцете. Не 
хващайте уреда за острите 
ръбове. Повдигайте уреда само 
след поставяне на защитни 
ръкавици.
Ако маркучите или 
електрическите кабели не са 
положени правилно, може да се 
спънете от тях и да се стигне до 
нараняване. Положете маркучите 
и кабелите така, че да няма 
опасност от спъване.

Внимание!
Материални щети/
повреда на уреда

Ако нивото на водата е твърде 
високо или твърде ниско, 
уредът може да не работи 
правилно, което може да причини 
материални щети или повреда на 
уреда.
Уверете се, че водата е 
доставяна под налягане минимум 
100 kPa (1 бар) и не надвишаващо 
1000 kPa (10 бара).
Ако маркучите, доставящи 
водата са модифицирани 
или повредени, това може да 
причини материални щети или 
повреди на уреда. Маркучите 
на захранващата вода не могат 
да бъдат усукани, смачкани, 
модифицирани или прерязани.
Използването на маркучи от друга 
марка за свързване на уреда 
към източника на вода може да 
доведе до материални щети или 
до повреда на уреда.



Внимание!
Материални щети/
повреда на уреда

Използвайте само маркучите, 
доставени заедно с уреда или 
оригиналните резервни маркучи, 
предназначени за този уред.
При транспортиране уредът е 
обезопасен с помощта на блокиращи 
съоръжения. Ако не отстраните 
блокадите за транспортиране преди 
да започнете използване на уреда, 
това може да доведе до повреда 
на уреда. Преди да започнете 
използване на уреда за пръв път, 
трябва да отстраните всички блокади, 
използвани при транспортирането.
Запазете отделно блокадите 
за транспортиране. Ако уредът 
отново бъде транспортиран, с цел 
избягване на повреждането му трябва 
отново да монтирате блокадите за 
транспортиране.

Опасност от 
експлозия/ 
опасност от 
пожар!

Праните облекла, върху които са 
използвани почистващи препарати, 
съдържащи разтворители като 
например:
препарати за почистване на ръжда, 
разтворители за почистване създават 
опасност от експлозия в барабана.
Преди да пристъпите към пране в 
пералнята, трябва старателно да 
изплакнете с вода предназначените 
за пране облекла.

БЕЗОПАСНОСТ И ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ НА 
ОБЛЕКЛОТО



БЕЗОПАСНОСТ И ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ НА 
ОБЛЕКЛОТО

Опасност от отравяне! Отровни изпарения могат да 
се отделят от препаратите 
за почистване, съдържащи 
разтворители като например:
разтворител за почистване.
Не използвайте препарати 
за почистване, съдържащи 
разтворители.

Опасност от нараняване! Подпиране или сядане върху 
вратата на пералнята, когато 
е отворена, може да доведе 
до преобръщане на уреда и 
нараняване.
Не се опирайте върху 
отворената врата на уреда.
Качването върху уреда може 
да доведе до счупване на 
плота и нараняване.
Не се качвайте върху уреда.
Бъркането в барабана по 
време на въртене води до 
опасност от нараняване на 
ръцете.
Трябва да изчакате, докато 
барабанът спре да се върти.

Опасност от изгаряне! При пране във високи 
температури има опасност 
от изгаряне в резултат на 
контакт с горещия разтвор 
на вода и перилен препарат 
(например по време на 
изпускане на горещия разтвор 
в мивката).
Не поставяйте ръце в 
горещия разтвор на вода и 
перилен препарат.



Дразнене на очите/
кожата!

Перилните препарати и 
омекотители за тъкани 
могат да се разпръскат, ако 
отделението за перилен 
препарат остане отворено 
по време на работа на 
пералнята.
При контакт на перилния 
препарат или омекотителя с 
очите/
с кожата трябва старателно 
да изплакнете очите/кожата. 
При случайно поглъщане 
на препарат трябва да се 
потърси медицинска помощ.

Внимание!
Материални щети/
повреда на уреда

Ако количеството пране в 
уреда надвишава лимита за 
зареждане, пералнята може 
да не работи правилно или да 
причини материални щети или 
да се повреди.
Не надвишавайте лимита на 
зареждане със сухо пране.
Грижете се да не 
надвишавате лимитите, 
определени за отделните 
програми.
Сипването на неправилно 
количество перилен препарат 
или омекотител в уреда може 
да причини материални щети 
или повреда на уреда.
Използвайте перилни 
препарати/
омекотители съгласно 
инструкцията на 
производителя.

БЕЗОПАСНОСТ И ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ НА 
ОБЛЕКЛОТО



БЕЗОПАСНОСТ И ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ НА 
ОБЛЕКЛОТО
Опасност от загуба на 
живот!!

Уредът се захранва от 
електрически ток. Контактът 
с елементи под напрежение 
означава опасност от токов 
удар. Затова трябва да 
помните:
Изключете уреда.
Разединете уреда от 
захранването с електрически 
ток (извадете щепсела).
Никога не хващайте щепсела 
с мокри ръце.
В момента на изваждане на 
щепсела от контакта дръжте 
щепсела, а не кабела, тъй 
като в противен случай може 
да се стигне до повреда на 
кабела.
Не модифицирайте уреда, 
нито неговите елементи.
Всякакви ремонти и други 
дейности по уреда трябва да 
бъдат извършени само от наш 
сервиз или от квалифициран 
електротехник. Същото 
се отнася и за смяната на 
електрическия кабел (при
необходимост).
Резервни електрически 
кабели можете да поръчате в 
нашия сервизен пункт.



Опасност от отравяне! Отровни изпарения могат да 
се отделят от препаратите 
за почистване, съдържащи 
разтворители като например:
разтворител за почистване.
Не използвайте препарати 
за почистване, съдържащи 
разтворители.

Опасност от токов удар/
опасност от материални 
щети/
повреда на уреда!

Ако в уреда проникне влага, 
това може да доведе до късо 
съединение.
За почистване на уреда не 
бива да използвате машина 
за миене под налягане или с 
почистване с пара.

Опасност за здравето/ 
опасност от материални 
щети/
повреда на уреда!

Използването на резервни 
части и аксесоари от други 
марки е опасно и може 
да причини увреждане на 
здравето, материални щети 
или повреда на уреда.
С оглед на безопасност 
трябва да се използват само 
оригинални резервни
части.

Внимание!
Материални щети/
повреда на уреда

Препарати за почистване или 
импрегниране на тъканите 
(например
препарати за отстраняване 
на петна, за предпране и т.н.) 
могат да причинят увреждане 
в случай на контакт с 
повърхностите на уреда.
Затова трябва да помните:

БЕЗОПАСНОСТ И ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ НА 
ОБЛЕКЛОТО



БЕЗОПАСНОСТ И ОЗНАЧЕНИЯ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ НА 
ОБЛЕКЛОТО

Внимание!
Материални щети/
повреда на уреда

Такива препарати не бива да 
имат контакт с повърхността 
на уреда.
Почиствайте уреда само с 
вода и влажна кърпа.

               ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ВЪРХУ ЕТИКЕТА НА ДРЕХАТА

Пране изваряване

темп. 900
нормални
темп. 600 C

нормални
темп. 400 C

Да не се пере!

деликатни ръчно

Химическо чистене 

всички разтвори-
тели

всички освен TRI само бензин НЕ чистете хими-
чески! 

Барабанна сушилня

нормални ниски високи Да не се суши!

Гладене

1100C 1500C 2000C Да не се глади!
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При избора на програмата за пране обърнете 
внимание на символите върху етикетите на облеклото.



               ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ВЪРХУ ЕТИКЕТА НА ДРЕХАТА
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ИНСТАЛАЦИЯ
НА УРЕДА

отвъртете с ключ 4-те винта 
на блокадите,
извадете от гнездата гумено-пластмасовите 
транспортни подпори заедно с шайбите и 
винтовете,

маскирайте отворите с капачките, които 
се намират в чантичката с аксесоарите.

поставете пералнята върху твърда, равна повърхност,

нивелирайте чрез въртене на крачетата (1),

блокирайте контрагайката (2).

разхлабете контрагайката с помощта на плосък ключ (2),

1

2

Отстраняване на блокадите при транспортиране 
(запазете блокадите за следващо използване, например при смяна на 
жилището).

Не забравяйте: преди включването на пералнята 
безусловно трябва да отстраните блокадите за 
транспортиране!

След поставяне и нивелиране на пералнята винаги проверявайте нейната 
стабилност чрез натискане на всеки ъгъл и проверка, дали се клати.

Поставяне и нивелиране на пералнята

���� �� � ��� ����� ���� �� � � ���� ����� ��� ����
��� � � � � �� �������� ���������� �� � � ��������� �
������� .

��� ��� ������������ ������ ��� ������ ���
�� ���������������� ���������.

� � ������ � � � � �������������� � � ���� -
��������� ������ �������� �������� , � ����
�������� �� � � �������� � � ��������� ������� .

��� ������� ����� ��� ������� ���� �� �������
������ ����� ��� ���������.

�� � ��� ������ ��������� ����� �� � � ����-
������������� ���������.

�������������� ������������ ������ ������
����� ��������� ������� ����������.

���� �� � ��� ����� ���� �� � � ���� ����� ��� ����
��� � � � � �� �������� ���������� �� � � ��������� �
������� .

��� ��� ������������ ������ ��� ������ ���
�� ���������������� ���������.

� � �� ������ , � � � �� ���� ���� ���� �����
� ������ �� � ��� �� �� � � �� �� , � �� �� ��
�� � ����� ��� ����� , � �� ���� ��� � ��� �� �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
����� ������ .

��� ������� ����� ��� ������� ���� �� �������
������ ����� ��� ���������.

�� � ��� ������ ��������� ����� �� � � ����-
������������� ���������.

� ��� � � ����� �� �� ������ �������
���� �� ���� �� ��� �� ���� � ������ ������� -
�� ���� �� �� � � �� �� � � ������ �� �����,
�� �� �� ������� � � ����� �� � ��� �
�������� ������� .

���� �� � ��� ����� ���� �� � � ���� ����� ��� ����
��� � � � � �� �������� ���������� �� � � ��������� �
������� .

��� ��� ������������ ������ ��� ������ ���
�� ���������������� ���������.

� � ������ � � � � �������������� � � ���� -
��������� ������ �������� �������� , � ����
�������� �� � � �������� � � ��������� ������� .

��� ������� ����� ��� ������� ���� �� �������
������ ����� ��� ���������.

�� � ��� ������ ��������� ����� �� � � ����-
������������� ���������.

�������������� ������������ ������ ������
����� ��������� ������� ����������.

���� �� � ��� ����� ���� �� � � ���� ����� ��� ����
��� � � � � �� �������� ���������� �� � � ��������� �
������� .

��� ��� ������������ ������ ��� ������ ���
�� ���������������� ���������.

� � �� ������ , � � � �� ���� ���� ���� �����
� ������ �� � ��� �� �� � � �� �� , � �� �� ��
�� � ����� ��� ����� , � �� ���� ��� � ��� �� �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
����� ������ .

��� ������� ����� ��� ������� ���� �� �������
������ ����� ��� ���������.

�� � ��� ������ ��������� ����� �� � � ����-
������������� ���������.

� ��� � � ����� �� �� ������ �������
���� �� ���� �� ��� �� ���� � ������ ������� -
�� ���� �� �� � � �� �� � � ������ �� �����,
�� �� �� ������� � � ����� �� � ��� �
�������� ������� .



4

Използвайте само новите комплекти маркучи, доставени заедно с уреда. 
Използваните маркучи не трябва да се използват повторно.

Захранващият маркуч с уплътнителите се намира в 
барабана. Налягане на водата минимум 0,05 MPa (0,5 
бар), максимум 1 MPa (10 бара).

Маркучът за изпускане на мръсната вода се намира отзад на пералнята. 
Трябва да го обезопасите по такъв начин, че да не се премества по 
време на работа на пералнята. При необходимост използвайте коляното 
(1). Обърнете внимание да не поставяте маркуча твърде дълбоко в 
отвеждащата тръба.
                                  

3
Свързване към водопроводната мрежа

Отвеждане на водата

1). след свързването трябва да се уверите, че маркучът не е усукан,
2). след свързване на маркуча проверете неговата херметичност,
3). редовно проверявайте състоянието на захранващия с вода маркуч.

Захранвайте пералната машина само със 
студена вода.

18

Ляво присъединение Дясно присъединение

(1)
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Електрическият контакт, към който включвате пералната 
машина, трябва да бъде на видно и достъпно място,

пералнята трябва да бъде включена само в правилно инсталиран 
електрически контакт със заземителен щифт,

не бива да използвате удължител,

в случай на повреда на електрическия кабел той 
трябва да бъде сменен в оторизиран сервиз.

електрическата инсталация, към която ще бъде свързана 
пералната машина, трябва да е защитена с предпазител 10 A.

Свързване на електрическото захранване

19

Дребни предмети като монети, кламери, игли и т.н. могат да увредят 
прането и елементите на пералната машина, поради което трябва да 
се спазват няколко много важни указания:
1). изпразнете джобовете
2). отстранете всички метални елементи
3). деликатни тъкани като сутиени или чорапогащи да се перат в 
специални предпазни торбички за пране.
4). закопчайте циповете и копчетата

Подготовка на прането:
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА УРЕДА

1. Касета за препарати
2. Барабан на пералнята
3. Панел за управление
4. Дръжка на вратата
5. Капак на филтъра на помпата

                  ОПИСАНИЕ НА ПЕРАЛНЯТА

Отделение A 
да се използва при употребата на течен пе-
рилен препарат.

Отделение II 
перилен препарат за основно пране, омеко-
тител за вода, избелващ препарат, препарат 
за отстраняване на петна.

Отделение 
Омекотител за пране, течен препарат за 
колосване без надвишаване на означеното 
максимално ниво.

Отделение I
перилен препарат за предпране.

A

1

2

3

4

5
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                  ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НА ДИСПЛЕЯ

1. Въртящ бутон на програматора
2. Дисплей
3. Бутон Готово след 
4. Бутон Температура
5. Бутон Центорфугиране
6. Бутон Ниво на замърсяване
7. Бутон Съкратено време
8. Бутон Опции (Допълнително изплакване / Предпране)
9. Бутон  Старт/Пауза
4+5 Включване / Изключване на звука
7+8 Родителски контрол Child Lock

1 2

■
■

73 4 5 6

■ ■■ ■ ■

8

■

4 5+

■

7 8+

■

9■



22

При избор на функцията Готово след дисплеят показва времето, останало 
до завършване на програмата . При тази опция потребителят избира 
времето, за което иска неговото пране да бъде готово, а пералнята сама 
започва работа така, че да свърши след зададеното време. 
Натиснете бутона, за да зададете времето, за което прането трябва да бъде 
готово.

3
Бутон за допълнителна функция Готово след 

Можете да изберете желаната програма за пране в зависимост от степента 
на замърсяване, вида и размера на прането, което осигурява по-добри 
резултати и по-ефикасно изпиране. След стартиране на програмата 
завъртането на бутона на друга позиция е сигнализирано със звуков сигнал, 
но параметрите на първата избрана програма не се променят.

Голям и четлив дисплей осигурява постоянен достъп до информациите 
за всяка програма. По време на работа на пералнята дисплеят показва 
ориентировъчното време, останало до завършване на програмата за пране 
и  (мига по време на прането, когато може да се включи пауза и да се 
добави пране). Върху дисплея се появяват също така символи, означаващи: 
блокирана врата на пералнята , символ Child Lock (родителски контрол) 

, символ WiFi (*) , символ на водна пара  (*), символ Opti dose 
, центрофугиране, символи за напредък на програмата 
, символи за нивото на замърсяване  и избрани символи за 
допълнителни функции (допълнително изплакване  / предпране 
), символ за съкратено време . Показваното време е само прогноза и 
може да се различава от действителното време на прането в зависимост 
от температурата и налягането на водата, количеството на прането, 
количеството на перилния препарат и т.н. Времето се актуализира 
автоматично по време на прането, възможно е временно задържане 
или прескачания. В пералните с LCD дисплей се показва също така и 
максималното количество на заредено пране за избраната програма с 
въртящия бутон на програматора.  За програмите с пълно зареждане върху 
дисплея в продължение на 5 секунди се показва съобщение FUL. След 
изтичане на това време се показва продължителността на програмата. 
За програмите с половин зареждане в продължение също на 5 секунди 
се показва съобщение HLF, след което се показва продължителността 
на програмата. За останалите програми в продължение на 5 секунди се 
показва максималното тегло на зареждането в (kg), след което се показва 
продължителността на програмата.

1

2

Въртящ бутон на програматора

Дисплей

Този бутон позволява да зададете температурата на пране за 
отделните програми. Натискането на бутона показва възможните 
настройки на температурата на водата за дадената програма 
или опция пране в студена вода (без загряване). В зависимост от 
избраната програма върху дисплея се появяват следните опции на 
настройки: - - °C (студена вода), 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.

4
Бутон Избор на Температурата 

* в избрани модели 



                  ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НА ДИСПЛЕЯ

Предназначен е за настройка на скоростта на центрофугиране при 
отвеждане на водата от пералнята. За да смените настройката, 
натиснете бутон . В зависимост от програмата, върху дисплея се 
показват следните стойности: 0 (изключено центрофугиране), 600, 
800, 1000, 1200, 1400, 1600*

5
Бутон за избор на оборотите за центрофугиране
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6 Тази функция позволява пране съгласно нуждите на потребителя - 
бързо и пестеливо, стандартно или интензивно. За избраната програма 
(вижте: таблицата с програмите) е възможно да се избере едно от трите 
нива на замърсяване: леко замърсено, силно замърсено и много силно 
замърсено. Това позволява:

**3 нива на замърсяване:

1). Чисто, екологично и икономично пране.
2). Избор на опцията за пране в зависимост от актуалните нужди. 
I Ниво - предназначено е за леко замърсено бельо. Стандартно 
тази опция е изключена. С всяка следваща степен се увеличава 
интензивността на прането. Времето на основното пране се 
увеличава между 2-10 минути, за да се изперат по-добре дрехите. 
II Ниво - това е стандартна програма за пране - използва алгоритъма 
на програмата без промени в него, предназначено е за средно 
замърсено облекло.
III Ниво - предназначено е за силно замърсено бельо. Изразходва се 
същото количество вода, както за ниво № 2, но продължителността 
на прането е по-дълга с около 10 минути.

* максималната скорост зависи от дадения модел. 

Списъкът на програмите, за които е достъпна функцията за избор на вида на замър-
сяването, е посочен по-долу:

Програми Избор 
на вида 

на петната
Памук Опция

Памук Eco -

Всекидневно 58’ -

Ризи Опция

Фитнес Опция

Outdoor Опция

Тъмни Опция

Синтетични Опция

Програми Избор 
на вида 

на петната
Самопочистване -

Изплакване -

Ръчно пране Опция

Вълна Опция

Деликатно Опция

Експрес 15’ -

Антиалергична -

Любими

** в избрани модели 



Функцията Предпране увеличава времето на прането с около 20 
минути. Състои се в допълнително пране преди основното пране. 
С активирането на функцията Предварително пране получавате 
много добри резултати, без да се налага прането да се накисва. 
Активирането на тази функция се препоръчва при пране на силно 
замърсени дрехи. Предпрането се извършва при температура 30°C.

8

Бутон на допълнителна функция Предпране 

Функцията Предпране не е достъпна за всички програми за пране 
(вижте Таблица с програмите).

Преди да включите функцията Предпране, трябва да сипете перилен препарат в 
отделението за перилни препарати, означено със символа .

Тази функция е особено полезна при пране не бельо, както и при 
пране на дрехи за хора с чувствителна кожа. Изборът на тази 
функция осигурява едно допълнително изплакване на прането.

Бутон на допълнителна функция Допълнително изплакване 

Бутон Опции (допълнително изплакване  / предпране )

7
Тази опция съкращава времето с 1/3 в сравнение с оригиналната 
продължителност на програмата. Разходът на вода не се променя.  
Използването на тази функция се препоръчва особено за пране на леко 
замърсени дрехи.

Бутон за допълнителна функция Съкратено време 

Функцията „Съкратено време” не е достъпна за всички програми за пране 
(вижте Таблица с програмите).

24

Бутон Старт/Пауза служи за ръчно пускане и спиране на работата на 
пералнята. По време на работа на пералнята мига съответният символ за 
напредък на програмата, сигнализирайки дадената фаза на програмата 
за пране. В режим Пауза символите не мигат, а светят с непрекъсната 
светлина. Функцията Пауза може да бъде използвана за накисване на 
прането.

9
Бутон Старт/Пауза
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Функцията включване/изключване на звука можете да задействате с 
едновременно натискане и задържане на бутоните за: Температура и 
Центрофугиране за около 3 секунди.

Тази функция блокира функционалните клавиши с цел предотвратяване 
на промяна на настройките или за предотвратяване на прекъсването на 
работата на пералнята от деца. Функцията можете да включите по време 
на работа на цикъла чрез едновременно натискате и задържане на бутон 
Съкратено време и бутон Опции за около 3 секунди. За да изключите тази 
функция по време на работа на цикъла, отново натиснете и задръжте 
същите бутони за около 3 секунди.

За да настроите програмата Любима, завъртете бутона на произволно 
избрана програма, задайте температурата, въртящата скорост и 
допълнителните функции. След това задръжте натиснат бутон Температура 
за около 3 секунди, за да потвърдите настройките за програмата Любима. 
След запаметяване на настройките тя винаги ще бъде достъпна като 
програма Любима. Можете да променяте Любимата програма многократно, 
без ограничения. По подразбиране е настроена програма Памук.

4+5

7+8

Включване / Изключване на звука

Родителски контрол Child Lock

Избор на Любимата програма

Ако е активирана блокадата за деца, върху дисплея ще се появи символ 
. Изключването на пералнята, изключването от източника на захранване и 
завършването на програмата за пране не деактивират блокадата.

Под бутона Старт / Пауза се намира символ  Add + (възможност 
за добавяне на дреха за пране по време на действие на програмата 
независимо от размера - загубен панталон, ризи или чорапи). Пералната 
машина ясно сигнализира, кога можете да добавите допълнителното пране.
Функция Add+ е отлично решение за всички забраванковци! Системата 
позволява отваряне на цялата врата на пералнята по време на цикъла 
на пране, благодарение на което дори и след по-продължително време 
от стартирането можете свободно за добавите или да извадите дрехи от 
барабана. Диодът върху панела информира, че спирането на прането 
в дадения момент е възможно. Можете да спрете програмата и да 
добавите пране, върху дисплея мига иконата  Add+. Ако температурата 
е под 60°C, а нивото на водата под уплътнението на вратата, тогава е 
възможно спиране на програмата чрез натискане на бутон Старт / Пауза в 
продължение на 3 секунди, след което настъпва незабавно деблокиране 
на вратата и добавяне на прането. Достъпността на опцията ще бъде 
съобщена чрез бързо „мигане” на индикатора, сигнализиращ възможността 
за използване (това е около 70-80% от продължителността на програмата 
за пране. Макар, че тази опция е достъпна почти през цялото време на 
действие на програмата, препоръчва се използването й през първите 30 
минути от работата на програмата с цел постигане на максимално добри 
резултати от прането.



                  ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НА ДИСПЛЕЯ

Steam Touch е система за пране на пара, която:
1). увеличава ефективността на прането в борбата с трудните петна,
2). приготвя облеклото за гладене – прането е по-малко смачкано,
3). отстранява вредните бактерии и акари – това е отлична опция за 
лицата с чувствителна кожа и за алергиците, 
4). отстранява причините за неприятните миризми – отстранява, а не 
само неутрализира.

По време на прането се генерира водна пара - нейните частици 
проникват във влакната на тъканите – отпускат ги, изправят и 
почистват. Парата дезинфекцира тъканите, убива  микроорганизмите 
и размеква дори най-трудните петна като същевременно не уврежда 
облеклото.

Благодарение на използването на парата се отстраняват упоритите 
петна, а облеклото става още по-деликатно. Използването на парата 
е безопасно и не уврежда праното облекло.

След избиране на тази опция парата се добавя на 2 места 
в програмата – при последното изплакване и по време на 
центрофугиране. На етап изплакване програмата се удължава със 
7 минути, разходът на енергия 0,1 kWh, а на водата с 0,7 литра. При 
центрофугиране програмата се удължава с 5 минути, енергията се 
увеличава с 0,07 kWh, а разходът на вода с 0,5 литра.

* Система за пране на пара /Steam Touch/ 

* в избрани модели 
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* OptiDose - автоматично дозиране на перилен препарат (течен)

Пералнята със система за автоматично дозиране на перилен препарат е по-
екологична, по-икономична и комфортна. Пералнята сама избира правилното 
количество течен перилен препарат, адаптирано към избраната програма за 
пране и количеството и вида на праното облекло. 

Потребителят има възможност да регулира нивото на дозиране на течния 
перилен препарат с бутона OptiDose.

За да изключите автоматичното дозиране на препарат за изплакване в пералня 
с функция Opti Dose, трябва да натиснете и задържите бутон OptiDose за около 
3 секунди. Повторното задържане на бутона за 3 секунди ще включи отново 
автоматичното дозиране на препарата за изплакване .

Автоматичното дозиране на препарата се извършва от бутон OptiDose. С 
него можете да изберете дозата на препарата – малка, средна, голяма или да 
изключите системата.

Малката доза, препоръчвана за зареждане 1-3 kg, възлиза на 22,5ml течен 
препарат. 

Средната доза, препоръчвана за зареждане 3-5 kg, възлиза на 30ml течен 
препарат.

Голямата доза за зареждане 6-9 kg възлиза на 37,5ml течен препарат.

Вместимостта на отделението за препарат за изплакване е 0,6l, а на 
отделението за перилен препарат - 1l.

Дозата на препарата за изплакване винаги възлиза на 22,5ml.

                  OPTI DOSE

* в избрани модели 

Перилният препарат трябва да се дозира съгласно 
препоръките на производителя.

При максимална доза на перилния препарат системата ще 
реализира около 20 цикъла на пране.

Мигащата  капка означава ниско ниво на някой от 
препаратите.
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                  СПЕЦИАЛНИ ПРОГРАМИ

Тази програма е предназначена за деца и хора с чувствителна кожа 
или с кожни алергии. Благодарения на нея от тъканите на практика се 
отстраняват всички алергени, акари, бактерии, микроорганизми или 
гъбички от изпраното облекло. Изпира също така и упорити петна. 
Подходяща е за пране на деликатни дрехи, например детски - не 
уврежда облеклото. Основното пране стандартно се извършва при 
температура 30°C (възможни настройки на температурата: - - °C 
(студена вода), 20°C, 30°C, 40°C), а след това следват 4 изплаквания, 
всички със затоплена вода.

Програмата е предназначена за освежаване на облеклото. Изпълнява 
всичките три етапа на прането:
1). основно пране          2). изплакване         3). центрофугиране.

1

2

4

 Антиалергична

Експрес 15’

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УРЕДА
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Програмата за самопочистване на барабана на пералнята помага за 
поддържане на високото ниво на хигиена на пералнята, а оттук и на 
прането - това е особена важно за алергиците и за прането на детски 
облекла. Тази програма:
1). Ликвидира повечето алергени (бактерии, гъбички, плесен и 
микроорганизми), натрупващи се в барабана.
2). Тази програма се използва при празен барабан и не е разрешено 
пране на облекло с тази програма. В тази програма може да 
се използват препарати за почистване на перални машини от 
реномирани производители.
3). Благодарение на това прането няма неприятни миризми, 
причината за които най-често са микроорганизмите, натрупващи се в 
барабана на пералнята.
Програмата изпарва барабана на пералнята при температура 90-95 
градуса по Целзий в продължение на около един час. 

Самопочистване

3
Бърза пълна програма за пране с продължителност 58 минути.
1). Гарантира пълно и ефективно пране за по-малко от час.
2). Помага за спестяване на време и повишава комфорта на 
експлоатация на пералнята.

Всекидневно 58’



Изберете допълните функции или сменете параметрите на прането – 
в зависимост от нуждите. 

Натиснете бутон Готово след.
Върху дисплея изберете Готово след  в обхват от 1 до 24 часа.
Натиснете бутон Старт/Пауза. Пералнята преминава в режим на 
очакване. 
Прането ще бъде завършено автоматично.

Завършването на прането се сигнализира със звуков 
сигнал (ако е активен). Върху дисплея ще се появи надпис 
END, след 30 секунди от завършването на програмата 
пералнята ще се изключи автоматично, дисплеят ще 
изгасне, вратата ще се деблокира, пералнята ще бъде в 
режим изключена).
Затворете вентила на водата.
Изключете пералнята от електрическата мрежа.
Отворете вратата на пералнята и извадете прането.

Програмата може да се ресетне с натискане на пауза в продължение на 3 
секунди.

3

4

Завършване на прането

Ресетване и смяна на програмата

Затворете вратата на пералнята.
Поставете бутона на програматора на избраната програма (вижте 
Таблицата с програмите).

2
Готово след

За да настроите Готово след:

След избора на Готово след върху дисплея ще се появи времето, оставащо до 
завършването на прането.

                  ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБАТА

Настройте въртящия бутон на програматора по посока или обратно 
на посоката на часовниковата стрелка.
Адаптирайте програмата към Вашите нужди – можете да смените 
температурата, скоростта на центрофугирате или да включите 
допълнителни функции.
Натиснете бутон Старт/Пауза.

1
Избор на програма
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РЕШАВАНЕ НА 
ПРОБЛЕМИТЕ ПО ВРЕМЕ НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 

Проблем Вероятна причина / Решение

Пералнята не работи Отворете крана на захранващата вода,
- почистете цедката на захранващия маркуч,
- затворете вратата на пералнята,
- натиснете бутон Старт/Пауза.

Изтичане на вода - Свържете по правилен начин маркуча за 
захранващата вода.

Не центрофугирано пране в пералнята - Заредете отново прането равномерно в барабана, 
почистете филтъра на помпата.

Неприятна миризма в барабана - Включете програмата за самопочистване на барабана на 
пералнята.

Липса на вода в барабана - Отвъртете крана на захранващата вода.

В отделението за омекотител остава 
вода

- Притиснете пластмасовия елемент (т.нар. „гъбка”), намиращ 
се в средното отделение на контейнера за перилни препарати.

Лошо изплакнато пране - Обърнете внимание на правилното дозиране на перилния 
препарат в зависимост от замърсяванията и твърдостта на 
водата (вижте препоръките върху опаковката на препарата).

Пералнята не се напълва с вода - отворете крана на водата,
- проверете настройките на програмата,
- проверете налягането на водата,
- свържете отново маркуча за захранване с вода,
- затворете вратата на пералнята,
- уверете се, че маркучът за захранване с вода не е прегънат 
или запушен.

Едновременно въвеждане и 
отвеждане на водата.

Проверете, дали краят на маркуча за отвеждане на водата се 
намира над нивото на водата в пералната машина (маркучът 
трябва да бъде на височина в диапазона от 0 до максимално 
100 cm.

Неправилно отвеждане на водата - Проверете филтъра на помпата,
- проверете маркуча за отвеждане,
- проверете положението на маркуча за отвеждане - трябва да 
се намира на височина 0,6 – 1 m от нивото на пода.
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Проблем Вероятна причина / Решение

Вибрации на пералната машина - Уверете се, че сте премахнали блокадите за транспортиране
- нивелирайте пералнята,
- блокирайте крачетата на пералнята чрез затягане на гайките.

Пяна от контейнера за перилен 
препарат

- Намалете дозата на перилния препарат,
- проверете твърдостта на водата и количеството на 
използвания перилен препарат,
- използвайте перилния препарат съгласно информацията на 
производителя за дадената твърдост на водата.

Спиране на работа на уреда преди 
края на програмата

- Проверете електрическото захранване, захранването с вода и 
отвеждането на водата.

Шум от помпата за изпомпване на 
водата след отстраняване на водата

- Няма причина за безпокойство. Водата от барабана е 
изпомпана, но е останало малко количество вода в помпата и 
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 работния 
цикъл

-  Количеството на водата в пералнята се допълва автоматично
- пауза поради отстраняване на прекомерното количество пяна
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                  ПОКАЗВАНЕ НА КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

Пералнята е оборудвана с алармена система, която с помощта на КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ, 
показвани върху дисплея, помага при появата на дребни проблеми, свързани с неправилната 
експлоатация. Системата за КОДОВЕТЕ ЗА ГРЕШКИ дава възможност за локализиране и 
отстраняване на причината за грешките.

Детекцията на грешка се сигнализира чрез светване на индикаторите, показани в таблицата 
по-долу:

При сигнализиране на грешка пералнята допълнително генерира звуков сигнал 
(ако е активен).

Сигнализация 
на дисплея

Причина Обяснение

E10 Ниско налягане на 
водата; липса на 
вода в пералнята

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

E12 Препълване Повторно включване на уреда

E21 Неправилно 
отвеждане на 
водата

Проверете помпата за отвеждане на водата и филтъра.

E30 Вратата на 
пералнята не се 
блокира след 
затваряне

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

Други Опитайте се да стартирате отново пералнята или се свържете 
със СЕРВИЗНИЯ  ЦЕНТЪР.
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                  АВАРИЙНО ДЕБЛОКИРАНЕ

например при авария на захранването
Програмата ще продължи при възстановяване на захранването.
За да извадите прането въпреки това, трябва да отворите вратата по следния начин:

Предупреждение
Опасност от изгаряне!
По време на пране при високи температури може да се стигне до изгаряне при контакт с 
горещ разтвор на перилен препарат и с праните дрехи.
Евентуално оставете да изстинат.

Предупреждение
Опасност от нараняване!
При поставяне на ръцете във въртящия се барабан може да се стигне до нараняване.
Не поставяйте ръцете във въртящия се барабан.
Изчакайте, докато барабанът напълно спре да се върти.

Внимание!

Щети, причинени от вода
Изтичащата вода може да доведе до щети.
Не отваряйте вратата, ако през люка се вижда вода.

1. Изключете уреда. Извадете щепсела от мрежовия контакт.
2. Изпуснете водата от пералнята.
3. Дръпнете аварийното деблокиране надолу с помощта на инструмент и пуснете.
След това можете да отворите вратата.
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РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

                  ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ

За почистване на корпуса и пластмасовите части на уреда никога не използвайте 
разтворители, нито остри, абразивни почистващи средства (например прахове или 
почистващо мляко)! Използвайте само деликатни течни почистващи средства и 
меки кърпи. Не използвайте гъби.

Филтърът на помпата трябва да бъде почистван на всеки 20 пранета. 
Ако почистването на филтъра бъде занемарено, това ще доведе до 
затрудняване на отвеждането на водата от пералнята.

Монтирайте филтъра в обратна последователност на демонтирането.

Трябва да ги почиствате поне веднъж месечно.

1). изключете пералнята от електрическата мрежа,
2). затворете крана на водата,
3). отворете капака на филтъра с ръка или с плоска отвертка,
4). отвийте филтъра,
5). извадете и измийте филтъра.

1). отвъртете маркуча, довеждащ водата,
2). хванете с клещи щифта на мрежата на 
филтъра,
3). извадете и измийте филтъра, най-добре с 
помощта на четка.

1). изтеглете контейнера за перилни препарати. 
Натиснете вложката надолу и извадете 
контейнера.
2). почистете под течаща вода, евентуално с 
помощта на четка или парче плат,
3). поставете контейнера обратно в пералнята.

1

2

3

Почистване на филтъра на помпата

Почистване на крана за захранващата вода

Почистване на отделенията за препарати
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1

3

2

Перилни препарати

Омекотители, използвани при изплакване

Течни перилни препарати

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА 
ПРАНЕТО

Трябва да сипете перилния препарат в 
отделението на контейнера, означено със символ

Перилният препарат за предпране трябва да 
сипете в отделението на контейнера, означено със 
символ

Омекотителят трябва да сипете в средното отделение на контейнера, 
означено със символ 

Не надвишавайте означеното максималното ниво. Препаратът ще бъде 
иззет по време на последното изплакване.

Монтирайте доставената плочка в отделение 

Течният перилен препарат трябва да сипете в отделението, 
означено със символ

Препоръчваме използване на перилни препарати за общо предназначение 
(на прах или течни) за пълния обхват на температурите съгласно препоръките на 
производителя на препарата, посочени върху опаковката.

За бяло пране се препоръчва използване на перилен препарат в твърдо състояние - 
като прах за пране. Течните перилни препарати не съдържат избелващи вещества. 
Бялото облекло не бива да се изплаква с препарати за изплакване, тъй като това 
може да доведе до пожълтяване на изпраното бяло облекло.



                  ПЪРВО ПРАНЕ 

                  ЗАМЪРСЯВАНИЯ
 

                  СПЕСТЯВАНЕ
 

1

2

3

Упорити петна

Намаляване на използването на енергия и вода

Силни замърсявания

Малки замърсявания

Преди да изперете бельото, използвайте препарат за отстраняване на 
петна съгласно инструкцията за използване.

Малки количества бельо с малки замърсявания трябва да перете с подходяща 
програма за пране - например кратка програма. 

Допълнително, за повечето програми, пералнята открива големината на 
зареждането.
В програмата Памук, при малко зареждане пералнята ще намали разхода на 
вода и на енергия и ще съкрати времето за пране.

С цел постигане на по-добър ефект трябва да перете по-малко количество 
бельо наведнъж, 

добавете повече перилен препарат,

след прането на силно замърсени облекла (напр. работно облекло) или на 
облекло, което губи влакна, трябва да изплакнете пералнята. За тази цел 
включете програма пране при 60°C без зареждане, например Памук или 
Синтетика.

Вижте  „Спестяване”.

Преди първото пране трябва да извършите един цикъл при висока температура 
без дрехи в съответствие със следната процедура:

1). свържете пералнята към захранването,
2). отворете крана на водата,
3). регулирайте бутона на програматора на пране във висока температура, 
добавете подходящ перилен препарат и натиснете бутон Старт/Пауза.
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                  ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА 

                  ОТПАДАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО (ПАМЕТ НА ПРОГРАМАТА)

                  ЗАРЕЖДАНЕ

                  КОНТРОЛ НА РАЗПОЛАГАНЕ НА ДРЕХИТЕ

Твърдата вода е причина за отлагане на котлен камък. Информация за твърдостта на 
водата можете да получите от най-близката водоснабдителна станция. Препоръчваме 
използване на препарати за омекотяване на водата при всяко пране.

Изключването на пералнята от захранването или отпадане на напрежението не води до 
ресетване на програмата. Стартираната програма е запаметена и ще бъде продължена 
след възстановяване на напрежението. По време на прекъсване на захранването не бива 
да отваряте вратата на пералнята.

Зареждането на дрехите в барабана трябва да се извърши съгласно следните препоръки:

1). памучни дрехи, джинси, детско облекло – максимално пълен барабан (не бива да 
набутвате дрехите насила, тъй като това ще влоши резултата от прането),
2). синтетики – максимално 1/2 барабан,
3). вълна, коприна, деликатни тъкани – максимално около 1/3 от барабана.

Електронният контролер на пералната машина е оборудван със система за контрол на 
балансирането. 
Преди да започне центрофугиране, системата проверява разположението на дрехите 
в барабана. В случай на констатирана голяма диспропорция системата няколкократно 
опитва да промени разположението на дрехите в пералнята. Понякога тези проби не 
са достатъчни за правилното подреждане на прането. Трудности могат да създават 
например пеньоари frotté, изпрани заедно с други видове облекло, чаршафи, които са се 
свили на топка около други облекла и т.н.

Система може да реагира по два начина:

1). да приеме неравномерното разпределение на дрехите, но да намали скоростта на 
центрофугиране, 
2).  да не позволи центрофугиране.

И в двата случая след завършване на прането трябва да отворите вратата на пералнята 
и ръчно да подредите прането, да затворите вратата и да изберете произволна програма.

Максималната вместимост на барабана е 7 kg.

Не бива да претоварвате пералнята. Претоварването на пералнята може да доведе 
до увреждане на праните облекла. В случай на претоварване върху дисплея ще 
се появи съобщение OVL - трябва да извадите излишното количество дрехи от 
барабана и отново да включите пералнята. Максималното количество за зареждане 
за всяка програма ще намерите в Таблицата с програмите.
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                  БЛОКАДА НА ВРАТАТА

                  ДОЗИРАНЕ НА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

                  ДЕЛИКАТНИ ТЪКАНИ

Пералната машина е снабдена с блокада, която предотвратява 
отварянето на вратата по време на работа. След завършване на 
програмата за пране пералната машина автоматично отключва вратата.

Ако в барабана се намира вода или температурата е твърде висока, отварянето на 
вратата е невъзможно. Отварянето на вратата е невъзможно по време на някои от 
етапите на прането.

1

1

2

2

Избор на програма

Твърде малко количество перилен препарат

Зареждане

Твърде голямо количество перилен препарат

Изберете съответната програма за пране Синтетика, Вълна, 
Деликатни.

Прането посивява и се образуват топчици мазнина, отлага се котлен 
камък.

Силно образуване на пяна, слаб ефект от прането, недостатъчно 
изплакнат перилен препарат от прането.

Избягвайте претоварване на пералнята, при деликатните тъкани 
максималното зареждане е 2,5 kg, вижте  „Зареждане”.
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип WHP 7120 LSB  
Номинално напрежение 220-240V / ~50Hz
Номинална мощност 2050 W
Свръхтокова защита 10 A
Вместимост на барабана макс. 7 kg
Налягане на водата мин. 0,05 MPa (0,5 bar) макс. 1 MPa (10 bar)
Размери В x Ш x Д 850/595/495 [mm]
Тегло 60 kg
Изпълнява изискванията на Европейските 
разпоредби,

стандарт EN 60456

Проучване за етикетиране в съответствие с EN 60456 при използване на стандартните 
програми за пране на памук:
• Памук 60°C при пълно зареждане,
• Памук 60°C при частично зареждане,
• Памук 40°C при частично зареждане,
средният годишен разход на вода възлиза на 9900 l/година средният годишен разход на 
електроенергия възлиза на 174 kWh/година.
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КАРТА НА ПРОДУКТА

Доставчик име / търговска марка Hansa
Тип WHP 7120 LSB  
Вместимост на барабана 7,0 kg
Клас за енергийна ефективност 1) 2) A+++
Среден годишен разход на енергия AEc

3) 174 kWh/година
Изразходвана енергия в стандартен цикъл за 
пране на памук:
- при 60°C и пълно зареждане Et,60 0,9 kWh
- при 60°C и частично зареждане Et,601/2 0,79 kWh
- при 40°C и частично зареждане Et,401/2 0,55 kWh
Разход на енергия в режим “изключен” Po 0,5 W
Разход на енергия в режим готовност PI 1 W
Среден годишен разход на вода AWC

4) 9900 l/год.
Консумация на вода в цикъла на стандартна 
програма за пране на памучни тъкани:
- при 60°C и пълно зареждане Wt,60 50 l
- при 60°C и частично зареждане Wt,601/2 41 l
- при 40°C и частично зареждане Wt,401/2 41 l
Клас на ефективност на ценрофугиране 2) B
Остатъчна влажност D 53 %
Максимална скорост на центрофугиране 2) 1200 обор./мин.
Продължителност на "стандартна програма за 
памук при 60°C" при пълно зареждане

205 минути

Продължителността на "стандартна програма за 
памук при 60°C" при частично натоварване

200 минути

Продължителност на "стандартна програма за 
памук при 40°C" при частично зареждане

200 минути

Ниво на шум:

- фаза пране 58 dB (A) re 1 pW
- фаза центрофугиране 76 dB (A) re 1 pW
Уред предназначен за вграждане не

1) Клас на енергийна ефективност по системата от A+++ (висока ефективност) до D (по-ниска ефективност).
2) В случай на стандартно пране на  памучни тъкани при 60°C и 40°C при пълно и частично натоварване.
3) Очакваната годишна консумация на енергия въз основа на 220 стандартни цикъла на пране с програмите за памук при 
60°C и 40°C при пълно и частично натоварване и използване в режим на ниска консумация на енергия. Действителната 
консумация на енергия зависи от начина на използване на уреда.
4) Очакван годишен разход на вода въз основа на 220 стандартни цикъла на пране с програмите за памук при 60°C и 
40°C при пълно и частично натоварване. Действителната консумация на вода зависи от начина на използване на уреда. 
Пералнята за домакинства е оборудвана със система за управление на енергията и след завършване на програмата за 
пране автоматично се връща в режим изключена. Времето в режим готовност е по-кратко от 1 минута.

(В съответствие с Делегирания Регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. за допълнение на 
Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийното етикетиране на битови перални 
машини и Регламент (ЕС) № 1015 / 2010 на Комисията от 10 ноември 2010 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране за пералните машини за битови 
нужди).
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