
СЪКРАТЕНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЕРАЛНА МАШИНА: WHP 7120 LB 

Уважаеми Клиент!
Съкратената инструкция за обслужване представлява 

приложение към инструкцията за експлоатация на 
пералната машина. Преди да започнете използване 
на уреда, трябва старателно да се запознаете с 
неговата инструкция, а по-специално със забележките и 
указанията относно безопасното използване на уреда.

Преди да включите пералнята в мрежовия контакт, 
премахнете блокадата за транспорт и нивелирайте 
пералнята. Пералната машина може да се включи само 
след правилното инсталиране на уреда. 

Деликатни тъкани, синтетика, вълна трябва да 

се перат само с предназначените за тях програми. 
Зареждането на пералнята с горе изброените тъкани 
не може да надвишава препоръчваното количество в 
таблица (вижте стр. 2.).

Правилното обслужване на пералнята удължава 
нейния експлоатационен живот. Затова не бива да 
забравяте, че уплътнението на барабана трябва да 
бъде сухо (след пране не затваряйте плътно вратата). 
Пералнята трябва да се почиства с неагресивни 
почистващи препарати, да не се използват абразивни 
средства.

Подготовка за пране1

Извадете всичко от джобовете.
Закопчайте циповете.
Дребните неща за пране поставете в торба за 
пране.
Отворете вратата на пералнята с натискане на 
дръжката от вътрешната страна.
Поставете разделеното пране в пералнята:
           памук - max зареден барабан
           синтетика   max 1/2 барабан
           коприна, вълна - max 1/3 барабан
Затворете вратата, притиснете вратата към 
корпуса.

Дозиране на перилни 
препарати

2

Отворете контейнера за перилни препарати и 
дръпнете дръжката.
Сипете или влейте в съответното отделение 
количество перилен препарат, препоръчвано от 
производителя на препарата.
Сипете допълнителния препарат - (например 
омекотител), изберете отделението за 
препарати.
           Отделение за перилен препарат за 
ОСНОВНО ПРАНЕ
           Отделение за омекотител и други 
специални течни препарати
           Отделение за перилен препарат за 
ПРЕДПРАНЕ
           OptiDose - автоматично дозиране на 
перилен препарат                         
(течен) *
Автоматичното дозиране на препарата се 
извършва от бутон OptiDose. С него можете да 
изберете дозата на препарата – малка, средна, 
голяма или да изключите системата.
За да изключите автоматичното изземване на 
препарата за изплакване, трябва да натиснете 
и да задържите бутон OptiDose в продължение 
на 3 секунди. Повторното задържане на бутона 
за 3 секунди ще включи отново автоматичното 
дозиране на препарата за изплакване.

Избор на програмата 
за пране3

Поставете бутона на програматора в позиция 
за избор на желаната програма.

Адаптирайте програмата към Вашите нужди – 
можете да смените температурата, скоростта 
на центрофугиране или да включите 
допълнителни функции.

Изберете допълнителни функции - описани в 
“Таблицата с програмите” (вижте стр. 2.).

Старт на прането4

Затворете вратата на пералнята.

Поставете бутона на програматора в позиция за 
избор на желаната програма (вижте стр. 2.).

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

Върху дисплея изберете “Готово след” в обхват 
от 1 до 24 часа.

След това натиснете бутон СТАРТ/ПАУЗА.  

Край на прането5

Завършването на прането се сигнализира със 
звуков сигнал (ако е активен). Върху дисплея 
ще се появи надпис END, диодът Блокада на 
вратата ще изгасне.

Затворете вентила на водата.

Изключете пералнята.

Изключете пералнята от електрическата мрежа.

Отворете вратата на пералнята и извадете 
облеклото от пералнята. След изваждане на 
прането не затваряйте вратата - така по-лесно 
ще изсъхне уплътнението на барабана. Не 
затваряйте контейнера за препарати.
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1. Отделение за препарати
2. Барабан на пералнята
3. Въртящ бутон на програматора
4. Панел за управление / Дисплей
5. Дръжка на вратата
6. Капак на филтъра на помпата

7. Бутон Готово след 
8. Бутон Температура
9. Бутон Центрофугиране
10. Бутон Ниво на замърсяване
11. Бутон Съкратено време
12. Бутон Опции
(Допълнително изплакване/Предпране)
8+9. Включване / Изключване на звука
11+12. Родителски контрол Child Lock

Системата Add+ се 
активира чрез натискане 

на пауза в продължение на 
около 3 секунди.

* в избрани модели



ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ ЗА ПЕРАЛНЯ: WHP 7120 LB 

№ Наименование 
на програмата

Темп.
по 

подразбиране
[°C]

Скорост на 
центрофугиране - по 

подразбиране
[обор./мин.]

Макс.
вместимост 

[kg] Ниво на 
замърсяване

Съкратено 
време

Допълнително 
изплакване

Предпране

Достъпни допълнителни 
функции

Отделение за 
препарати

Предпране Основно 
пране

Омекотител

Време
[h:min]

Разход на 
електрическа 

енергия
[wh]

Разход 
на вода

[l]

Брой 
изплаквания

Препоръки за вида на прането

1 Памук 40° 1200 7.0 02:40 828 56 2 Силно или средно замърсени дрехи от памук и детско бельо, изискващи високи 
температури

2 Памук Eco 60° 1200 7.0 04:13 900 50 2 Средно или силно замърсено памучно облекло, спално бельо, покривки, бельо, 
хавлии, ленени тъкани.

3 Всекидневно 
58’

60° 1200 2.0 00:58 620 18 1 Пълно и ефективно пране за време по-кратко от 1 час. Една от най-кратките 
програми за пране на пазара. Удобство и спестяване на времето на потребителя.

58`

4 Ризи 40° 800 3.5 01:14 615 46 3 Замърсени памучни тъкани, синтетично облекло или смесени синтетични тъкани 
(ризи, блузи).

5 Фитнес 30° 1000 3.5 01:42 440 35 2 Спортно облекло и облекло за отдих от микрофибър.

6 Outdoor 30° 800 3.5 01:13 423 35 2
Специална програма за пране на връхно, спортно облекло, често водоустойчиво.

В тази програма можете да добавите течен хидрофобен слой в отделението с 
препарата за изплакване. Повишава водоустойчивостта на облеклото.

7 Тъмни 40° 1000 3.5 02:08 647 46 3 Пране на леко или средно замърсени деликатни облекла, изработени от 
синтетични или синтетично-памучни смеси.

8 Синтетични 40° 800 3.5 01:59 621 46 3 Замърсени памучни тъкани, синтетични тъкани, цветно пране, ленени тъкани.

9 Самопочистване 90° 600 - 01:18 557 14 2
Специална програма, която (без облекло) изпарва (90-95°C) и почиства 

вътрешния и външния барабан от алергени и патогени като гъби, плесен, 
бактерии.

10 - 1200 7.0 00:20 105 18 1
Програмата се използва за изплакване с допълнителни препарати, като например 

антистатичен, омекотител.
 За много фини тъкани трябва да намалите оборотите.

Ръчно пране 30° 600 3.5 01:12 403 35 2 Много деликатни тъкани.11

Вълна 40° 600 2.0 01:07 467 36 2 ВНИМАНИЕ: Не перете вълнени дрехи, които имат символи върху етикета за 
забрана на машинно пране.12

Деликатно 30° 600 2.5 00:50 304 29 2 Много фини тъкани като например коприна.13

Експрес 15’ студена 
вода 800 2.0 00:15 67 18 1

Малко замърсени и потни дрехи, изработени от памук или лен.
ВНИМАНИЕ: Поради много краткото време на пране е необходимо да се използва 

по-малко количество препарат за пране в сравнение с други програми.
14

Антиалергична 60° 800 3.5 04:41 1137 77 4 Програмата е предназначена за пране на дрехите на лица с чувствителна кожа, 
например на деца.15

Стандартни програми за пране на памучни тъкани при 60°C и 40°C. Това са програми, които са подходящи за пране на 
нормално замърсени памучни тъкани. Същевременно това са най-ефективните програми от гледна точка на общото количество 
консумирана електроенергия и вода за пране на този вид тъкани.

* Действителната температура на водата може да се различава от декларираната температура на цикъла.
Посоченото по-горе време е само прогнозирано и може да се различава от действителното време на пране в зависимост от 
температурата и налягането на водата, количеството пране и др. Времето се актуализира автоматично по време на прането, 
възможно е временно задържане или прескачания.

ВНИМАНИЕ:
ВНИМАНИЕ:

При необходимост използвайте препарат или омекотител. Задължително използвайте перилен препарат, без 
който прането ще бъде неефективно. 

Не е възможна употреба на перилен препарат или 
омекотител. 

Любими За записване на често използвани индивидуални настройки на програмите.16

Изплакване с 
центрофугиране


