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Това устройство е маркирано в съответствие с Европейската директива 2002/96/
ЕО и на полския закон за електрически и електронни отпадъци със задраскан 
контейнер за отпадъци.
Тази маркировка показва, че това оборудване, след определен период на 
ползване, не може да се изхвърля заедно с другите отпадъци от домакинството. 
Потребителят е длъжен да го предаде там, където се събират отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване. Фирмата събираща такива отпадъци, 
включително местните пунктове за събиране, магазини и общинските 

предприятия, създават система за утилизиране на това 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 неправилно съхранение и обработка на такова оборудване.
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ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛЮ,

От днес прането ще стане по-лесно от всякога. Пералната машина Amica обединява 
изключително лесно пране и идеална ефективност. След като прочетете инструкцията, 
използването на пералнята няма да е проблем.
Пералната машина, която е напуснала завода е старателно тествана за безопасност 
и функционалност на контролните позиции преди да бъде пакетирана. Остатъците от 
този контрол може да бъде възможна влага или остатъчна вода в пералнята.
Моля прочетете внимателно тази инструкция, преди да започнете използването на 
уреда. Спазването на съдържащите се в нея препоръки, ще доведе до правилното 
използване на уреда.
Запазете тази инструкция, съхранявайте я така, че да имате винаги достъп до нея.
Спазвайте правилата на 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, надаващи се за машинно пране.

Преди да свържете щепсела с контакта, премахнете блокадата за транспорт и 
нивелирайте пералнята.

Производителят запазва правото си да въвежда промени нямащи влияние на действието 
на уреда.

Използване
lПералната машина трябва да се стартира само след като прочетете това 
ръководство.
l Никога не използвайте пералнята на открито или в помещения, в които могат да се 
появят отрицателни температури.
l Деца и хора, които не са запознати с инструкцията не трябва да използват пералната 
машина.

Внимание! 
Температура под 0°C може да доведе до увреждане на пералната машина!
При съхранение или транспортиране на машината при отрицателни температури, 
използването на пералната машина може да започне след период на аклиматизация 8 
часа в стая с положителна температура
                                       Декларация на производителя
Производителят декларира, че този продукт съответства принципно на европейските 
нормите изредени по долу:
l Директива за ниско напрежение 2006/95/EO,
l Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/EO,
l директива евро-проектиране 2009/125/EO,
и затова този продукт е означен с        както и бе издадена Декларация за 
съвместимост достъпна за лицата контролиращи пазара.



4

Използвайте само перилни и омекчаващи препарати за перални 
машини, особено за програмата кърпи при 95°C.
Не използвайте препарати, съдържащи разтворители, тъй като някои 
части на машината могат да се повредят или да се отделят токсични 
газове. Има също опасност от запалване или експлозия.

Да не се допуска падането на нежелани елементи вътре в уреда. 
Абсолютно винаги изпразвайте джобовете на дрехите, закопчайте 
копчетата и циповете. Малки елементи поставяйте в чанта за пране 
или калъфка за възглавница, тъй като те могат да бъдат повредени 
или да доведат до повреда на барабана и вътрешния резервоар. Да 
не се превишава препоръчителното тегло на дрехите в барабана.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

l Перещи 
препарати

l Зареждане
пране

l Панел 
за
управле
ние

l Транспорт

l Таблица
информационна

Преди да започнете действия свързани с транспорта, изключете 
пералната машина от електрическата мрежа. При транспортиране 
е важно да се блокира пералнята (сложете блокиращите елементи 
при транспорт). Вижте раздела ИНСТАЛИРАНЕ НА ПЕРАЛНЯТА стр. 
6. Транспортирайте пералнята в изправена позиция.

Информационната таблица с основните данни за пералната машина 
се намира в горния заден  ъгъл на корпуса.

Предпазвайте контролния панел от вода.

Не поставяйте изпраните дрехи на пералнята!
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Проверка на стабилността
След поставяне и нивелиране на машината винаги проверявайте дали машината е 
стабилна и стои на всичките четири крака.
Проверката се изразява в натискане на всеки ъгъл на машината и проверка дали 
пералната се клати. правилното нивелиране, поставяне и изравняване на машината 
осигурява безопасна, дълготрайна и безпроблемна работа.

Внимание! Преди включване , изчакайте 3 часа, нивелирайте и отблокирайте 
пералната.

Внимание!Неправилното изравняване и по-специално липсата на стабилност 
може да доведе до преместване на пералната машина по време на работа.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Извеждане от експлоатация
Износената перална машина, с цел на безопасност трябва да се направи негодна 
за употреба. Първо, извадете захранващия кабел от контакта, а след това отрежете 
захранващия кабел. Следвайте при бракуване местните закони касаещи изхвърлянето 
на отпадъци.

Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна 
възраст и от лица с намалени физически и умствени 
възможности и лица без опит и познания, ако те са 
наблюдавани или са инструктирани относно използването 
на уреда по безопасен начин, така че да разбират 
свързаните с това опасности. 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.
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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 винтове на блокадите
l Извадете от гнездата гумено-пластмасовите 
транспортни скоби ,заедно с шайбите и 
винтовете

Преди да стартирате пералната, абсолютно задължително премахнете 
блокадата!

l Маскирайте отворите с капачките, 
които се намират в чантичката с 
аксесоарите.

lНе поставяйте пералната на килими!
lПовърхността на пода не може да бъде нито вдлъбната, нито под наклон!
lОбърнете внимание на формата на пода, така, че цялата тежест на 
пералната да пада на краката и (не на корпуса)!

II. Поставяне и нивелиране на пералната

След поставяне и нивелиране на машината 
Винаги проверявайте дали машината е 
стабилна чрез натискане на всеки ъгъл на 
машината и проверка дали се клати!

lПоставете пералната на твърда равна и стабилна повърхност.
lРазхлабете пластмасовата шайба (2)

l Блокирайте с шайбите (2)
lНивелирайте чрез въртене на краката, гайките (1)
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Маркучът за изпускане на мръсната 
вода се намира отзад на пералната. 
Изходящият маркуч трябва да бъде 
обезопасен, така че да не се движи, 
докато машината работи (използвайте 
лакътя, както е показано по-долу). Не 
напъхвайте маркуча в отвеждащата 
тръба прекалено дълбоко!

max 100 cm
min 60 cm

III. Свързване с водата

IV. Отвеждане на водата

V. Свързване с електрическото захранване

Захранващият маркуч с уплътнителите се намира в барабана.

l Пералната машина се свързва само с правилно монтиран 
електрически контакт, снабден с нулиращ щифт!
l Не свързвайте с помощта на удължителен кабел!
l В случай на повреда на електрическия кабел, той трябва 
да бъде сменен в оторизиран сервиз.
l Iелектрическата инсталация, към която ще бъде свързана 
пералната, трябва да е осигурена с предпазител 10 A.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

Налягане на водата min. 0,03 MPa (0,3 bar), max. 1 MPa (10 bar). Захранвайте 
пералната машина със студена вода.
l след свързване проверете дали маркуча не се е усукал,
l след свързване на маркуча проверете неговата херметичност,
l проверявайте регулярно захранващия маркуч.

Използвайте новите 
маркучи доставени в 
комплект с уреда.
Използваните маркучи 
не трябва да се 
използват повторно.

l  Свързването на уреда към мрежата (в електрическия 
контакт) трябва да бъде на видно и достъпно място!                                                                                                                               
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ОПИСАНИЕ НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА

Избирайки програмата за пране, обърнете внимание на 
означенията на етикетите на дрехите.

I. Пране

II. Чистене 
химическо

III. Сушилня 
барабанова

Варене при
 темп. 900 

Нормална 
темп. 600 C

Нормална 
темп. 400 C

НЕ 
ПЕРИ!

деликатно  ръчно

всички 
разтворители

всички 
освен TRI

само
 бензин

НЕ чистете 
химически!

нормално ниско високо НЕ сушете!

IV. Гладене
1100C 1500C 2000C НЕ гладете!

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ НА ЕТИКЕТА НА ДРЕХАТА

90

Касета за препарати

Барабан на 
пералната

Капак на 
филтъра на 
помпата

Дръжка на 
прозореца

Панел за 
управление
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1. Ключ-програматор
2. Индикатор Край
3. Индикатор Готово
4. Индикатор на функцията  Предварително пране
5. Индикатор на функцията  Изключена центрофуга
6. Индикатор  СТАРТ/ПАУЗА
7. Бутон на функцията  Предварително пране
8. Бутон на функцията  Изключена центрофуга
9. Бутон  СТАРТ/ПАУЗА

ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА ЗА

1. Ключ-програматор
Потребителят може да избере желаната програма за пране, в зависимост от степента 
на замърсяване, вида и размера на прането, което осигурява поефективно и 
ефикасно изпиране. Когато стартирате програмата, избиране на друга позиция 
(с изключение на       ) не води до промяна на параметрите, зададени порано.

2. Индикатор Край
Светва след края на програмата за пране.

3.Индикатор Готово
Светва преди започване на програмата за пране.

4. Индикатор на функцията  Предварително пране
Свети, когато е активирана функцията.

5. Индикатор на функцията  Изключена центрофуга
Свети, когато е активирана функцията.

6. Индикатор  СТАРТ/ПАУЗА
Светва след започване на програмата за пране, в случаи на пауза индикатора мига

1

2

3 97 8

4 5 6
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ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА ЗА

7 + 9 Блокада за деца
Блокира бутоните на функциите за да предотврати смяна на настройките или 
прекъсване на работата на уреда от деца.  За да активирате тази настройка, 
натиснете и задръжте едновременно в продължение на около 3 секунди бутоните  
(предварително пране) и       (Старт/пауза). За да изключите тази функция отново 
натиснете и задръжте бутоните за около 3 секунди. Заключването автоматично се 
деактивира след края на цикъла на пране.

Внимание: Когато блокадата за деца се активира, индикаторите предпране и 
ценрофугиране няколко пъти мигат. Ако дезактивирате блокадата индикатора Старт / 
Пауза ще мига няколко пъти.

9. Бутон  СТАРТ/ПАУЗА
Бутон [Старт/пауза] служи за ръчно започване и прекъсване на работата на 
пералната. Ако пералната работи свети диод СТАРТ/ПАУЗА. В режим на  ПАУЗА 
диода СТАРТ/ПАУЗА мига.
Функцията Пауза може да бъде използвана за  накисване на прането.
Когато стартирате избраната програма, изчакайте около 10 минути и след 
това натиснете бутона Старт/Пауза. След изтичане на времето за накисване е 
необходимо отново да натиснете бутона Старт/Пауза и машината ще продължи 
програмата. Накисването помага за подобряване на ефекта на прането на силно 
замърсени дрехи.

7
9

7. Бутон на функцията предварително пране
Стартирането на тази функция се обозначава със светване на индикатора при нейния 
символ.

Внимание: Функцията Предварително пране не е достъпна за всички програми (виж 
таблица програми).

Функцията предварително пране удължава времето за пране с около 15¬20 min. 
Включва допълнително пране преди основното пране (в студена вода за програмите 
за пране: Памук 90, Памук 60 интензивен, Памук 60 Памук 40; пране при 30 ° C за 
програми: Синтетика 60 и Синтетика  40).
С активирането на функцията Предварително пране получавате много добри 
резултати, без да се налага прането да се накисва. Тази функция е особено 
подходяща за пране на силно замърсени дрехи.

Внимание: Преди включване на тази функция за пране, сипете детергент в касетата 
за перилни препарати означена със символа 

8. Бутон Изключено центрофугиране
От тази функция се сигнализира със светване на индикатора при името на 
функцията. Функцията Изключено центрофугиране е особено полезна при пране на 
деликатни тъкани и дрехи. Когато функцията е активна, пералната не центрофугира, 
но през кратък период барабана се върти с ниска скорост.
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II. Завършване на прането

1. След завършване на прането светва диода Край.
2. Затворете крана с водата.
3. Настройте програматора в позиция        .
4. Изключете пералната от електрическата мрежа.
5. Отворете вратата и извадете прането.

III. Ликвидиране и смяна на програмата
 
За да спрете програмата, поставете програматора на позиция        в продължение на 
няколко секунди. След това изберете желаната програма за пране.

ОПИСАНИЕ НА УПОТРЕБА

I. Избор на програма

1. Включете програматора според желаната програма (виж таблицата по-долу), диода 
Готово светва.
2. С цел да се адаптира програмата към вашите индивидуални нужди, можете да 
включите допълнителни функции.
3. Натиснете бутона [Старт/Пауза].
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ТАБЛИЦА С
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И
зползвайте детергент или препарат за ом

екотяване, ако им
а нуж

да,
l

   Задълж
ително използвайте перилен препарат, без които прането щ
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ективно

x    Н
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функции
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Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

-

-

Пред-
пране

Опция

винаги 
активен

Опция

Опция

-

-

-

Опция

Опция

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,5

1,5

5

5

-

1000

1000

1000

1000

1000

800

1000

800

800

800

600

600

1000

1000

-

Темп. 
max. 
°C

90°

60°

60°

40°

40°

30°

20°

60°

40°

     

30°

30°

-

-

-

Наименование на 
програмата

Памук 90

Памук 60 
интензивно

Памук               *

Памук               *

Eco 40

Супер кратко 30

Eco 20

Синтетични 60

Синтетични 40 

Синтетични  
студена

Деликатно 30

Вълна 30

Изплакване

Центрофугиране

Изпомпване

Изключе
на 
центроф
уга

      Max. 
Скорост на 
центрофуг
иране 
[обор./мин.]

   Max. 
натовар
ване
 [kg]

(студен
а вода)
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ТАБЛИЦА С

ВНИМАНИЕ: Показваното време на часовника се прогнозира, и може да се различава от действителното време на пране в 
зависимост от температурата и налягането на водата, размерът на прането, количеството на прахът за пране и др.. Време се 
актуализира автоматично по време на прането, възможно е временно задържане или прескачания.

Препоръки за вида на 
прането

Силно или средно замърсени 
дрехи, от памук и детско 
бельо, изискващи високи 
температури

Нормално до силно 
замърсени памучни дрехи, 
спално бельо, покривки за 
маси, бельо, хавлиени кърпи, 
спално бельо плат.

Нормално замърсени дрехи, 
изработени от памук или 
лен.

Леко замърсени дрехи от 
памук или лен.

Малко замърсени и потни 
дрехи, изработени от памук 
или лен.
Малко замърсени и потни 
дрехи, изработени от памук 
или лен.
Пране при 20°C

Пране на нормално 
замърсени деликатни 
облекла, направени от 
синтетични или синтетични 
памук смеси.

Пране на леко замърсени 
деликатни облекла, 
направени от синтетични или 
синтетично памучни смеси.

Пране на леко замърсени 
деликатни облекла, 
направени от синтетични или 
синтетично памучни смеси 
(не гореща вода).

Много деликатни тъкани.

Внимание: Не перете 
вълнени дрехи, които имат 
символи на етикета за 
забрана на машинно пране.

Програмата се използва за 
изплакване с агенти, като 
например анти-статичен, 
омекотяващ. За много фини 
тъкани, намалете оборотите.

Центрофугиране след пране-
например на ръка

Изпомпване на водата  - без 
центрофугиране.

брой 
изплаквания

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

*

*

Консумация 
на 

вода 
(л)

75

74

45

45

43

40

43,1

45

45

45

56

52

41

*

*

консумация 
на 

енергия 
(кВтч)

1,96

0,89

0,85

0,82

0,39

0,16

0,17

0,95

0,53

0,12

0,34

0,29

0,04

0,02

0,01

Време 
[h:min]

2:35

2:20

3:10

3:00

1:20

0:30

1:42

1:24

1:05

1:12

1:10

1:13

0:28

0:10

0:02

Касета за препарати

Омеко
тител

























x

x

x

Основно 
пране

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

x

x

x

Пред-
пране









x

x

x





x

x

x

x

x

x
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РЕШЕНИЯ НА ПРОБЛЕМИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

l Изключен
☼    Мига

Показване на кодове за грешки на пералната машина

Пералната машина има система от кодове за аларма, която в случай на дребни 
проблеми, свързани с неправилната работа, помага да се определи причината. 
Грешката е сигнализирана от светодиода на панела [Готово, Старт / Пауза]. Освен 
това, при сигнал за грешка  пералнята спира да работи.

Кода на алармата 
- статута на 

индивидуални LED 
светлини

Причина Решение

Готово Старт/Пауза

l ☼ Вратите не 
са правилно 
затворени

Проверете дали вратите са 
затворени; проверете дали дрехите 
не са притиснати с вратите.

☼ l Ниско налягане 
на водата; 
липса на вода в 
пералната

Отвъртете крана с водата, проверете 
маркуча довеждащ вода и филтъра; 
проверете налягането на водата.

☼ ☼ Неправилно 
отвеждане на 
водата

Проверете помпата за отвеждане на 
водата и филтъра.

Други Опитайте се да стартирате отново 
или се свържете със Сервизния  
център тел. 801 801 800
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ПОДДЪРЖАНЕ И ЧИСТЕНЕ

I. Почистване на филтъра на помпата

II. Изчистване на крана за довеждане на вода

Филтъра на помпата трябва 
да бъде изчистван на всеки 20 
пранета. Ако почистването на 
филтъра бъде занемарено, става 
трудно изхвърлянето на водата от 
пералната машина!

lИзключете пералната от 
електрическата мрежа.
l Затворете крана с водата.
l С ръка или плоска отверка 
отворете капака на филтъра.

l Отвъртете маркуча довеждащ водата,
l Хванете с клещи мрежата на филтъра,
l Извадете и изчистете филтъра (с помощта на 
четка).

l Отвийте филтъра, l Извадете и изчистете 
филтъра.

Монтирайте 
филтъра – по 
обратен ред на 
демонтирането.

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

l Извадете контейнера (натиснете 
докрай ограничителя за изваждане).

l Почистване под течаща вода 
(с четка или парче плат).

l Поставете касетата

За почистване на корпуса и пластмасовите части на продукта никога не използвайте 
разтворители или груби, абразивни почистващи препарати (например, прахове или 
лосиони за почистване)! Използвайте само мек течен перилен препарат и мека кърпа. 
Не използвайте гъби.

Филтър 
на 
помпата

Монтирайте 
филтъра – по 
обратен ред на 
демонтирането.
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ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ КАСАЕЩИ ПРАНЕТО

Препоръчва се използване на перилни препарати на прах или 
течни перилни препарати за общо ползване за пълния обхват 
на температурите съгласно препоръките на призводителя 
на препарата, посочени върху опаковката.
Перилни препарати
lСипете перилен препарат в отделението на контейнера, означено 
със символа     .
Течни перилни препарати
l Инсталирайте приложената плоча в резервоара    (фиг. по-долу).
lНалейте течен перилен препарат в отделението на контейнера 
означено    .
Омекотители използвани при изплакване
lОмекотителят сипете в средното отделение на камерата означено 
със символа      .
lНе преминавайте означената на камерата граница на максималното 
ниво. Омекотителят ще бъде използван при последното 
изплакване.

Преди първия цикъл на пране трябва да извършите един цикъл 
при висока температура без дрехи в съответствие със следната 
процедура:
lСвържете пералната към захранването
lОтворете крана с вода 
lНастройте програматора  на пране с висока температура
lДобавете съответния детергент и  натиснете бутона старт [старт/
пауза].

I.Перилни 
препарати и други

II.Първо пране

Малки замърсявания:
lвижте точка “Спестяване”.
Намаляване на използването на енергия и вода
Малки количества бельо с малки замърсявания трябва да се пере с 
подходяща програма за пране като СУПЕР КРАТКА. Допълнително 
пералната има система за откриване на по-малко натоварване с дрехи. 
На програмите: кърпи, Памук в случаи на малко количество дрехи 
пералната редуцира използваната вода и енергия, както и намалява 
времето за пране.

IV. Спестяване

Упорити петна
Преди пране на бельо използвайте допълнително препарат за 

премахване на петна, съгласно с инструкцията за използване 
Силни замърсявания:
l Перете по-малко количество дрехи
l Добавете повее перилен препарат
lСлед пране на силно замърсени дрехи (като работно облекло), 

или дрехи, които изгубват фибри се препоръчва за изплакване 
на пералнята да работи на 60 ° C без дрехи като ПАМУК или 
СИНТЕТИКА.

III.Замърсявания
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ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ КАСАЕЩИ ПРАНЕТО

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

V. Твърдост на 
водата

VI. Липса на 
напрежение (памет 
на програмата)

Изключването на пералната от захранването или спадането на 
напрежението не води до изтриване на програмата. Програмата се 
съхранява и ще продължи след повторната поява на напрежение.
По време на прекъсване на захранването, не отваряйте вратата на 
машина.

VII. Натоварване ТоварМаксимален капацитет на барабана: 5,0 kg
Зареждане на дрехи в барабана, в съответствие със следните 
препоръки:
l  памучни кърпи макс. пълен барабан (не натискайте дрехите 
в барабана насила, тъй като това ще доведе до намаляване на 
ефективността на прането!)
синтетични ¬ max 1/2 барабан
l вълна, коприна, деликатни дрехи ¬ max около 1/3 барабана
Внимание! Не претоварвайте пералната! Претоварената перална 
може да повреди дрехите в нея!
Максималният размер на натоварване, в зависимост от 
програмата, е представен в таблицата програми.

VIII. Контрол на 
разполагане на 
дрехите

В електронното управление на пералната машина функционира 
система за контрол на баланса.
Преди да започне центрофугиране, системата проверява 
разположението на дрехите в барабана.
Ако открие твърде голям дисбаланс системата многократно се опитва 
да промени подреждането на дрехите в пералнята. понякога пробите 
не са достатъчни за правилното разпределение на дрехите (в случай 
на пране на различни видове дрехи, или чаршафи, в който се затварят 
на топка по-малки дрехи).
Система може да реагира по два начина: 
l да приеме неравномерното разпределение на дрехите, но да се 
намали скоростта на центрофугиране, 
l да приеме, че дрехите са твърде неравномерно разпределени и не 
позволи на центрофугиране.
И в двата случая, след като вратата на пералнята бъде отворена, 
подредете ръчно дрехите, затворете вратата и отново изберете 
програмата центрофугиране.
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XI. Дозиране Съгласно с препоръките на производителя на перилния препарат
Твърде малко перилен препарат:
l Прането сивее
l Формират се бучки с мазнини, появява се котлен камък
Прекалено много перилен препарат:
l Силна пяна
l Ниска ефективност на пране, недостатъчно изплакване на препарата 
за пране

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ КАСАЕЩИ ПРАНЕТО

IX. Блокада на 
вратата

Перална 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.
За да отворите вратата по време на програмата за пране, натиснете 
бутона старт / пауза и изчакайте около 2 минути за отключване на 
вратите.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: По време на определени етапи на пране 
отваряне на вратата не е възможно.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Ако водата в пералната машина е с висока 
температура машината може да остави вратата заключена, докато 
водата не се  охлади до температура под 60°C.

X. Деликатни 
тъкани

Програма:
l Изберете съответната програма за пране (СИНТЕТИЧНИ, 
ВЪЛНА, ДЕЛИКАТНИ).
Натоварване:
Не претоварвайте пералната, max 1/3 барабана, вижте т. VII 
Натоварване
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Проучване на етикета в съответствие с EN 60456 стандартните програми за пране на 
памук:
Памук 60°C при пълно натоварване
Памук 60°C при частично натоварване
Памук 40°C при частично натоварване

l средната годишна консумация на вода е 9240 l,
l средното потребление на електроенергия е 167 kWh/година

-Тип                                                 AWB510LP
-Номинално напрежение               220 - 240V / ~50Hz
-Номинална мощност                    2100 W 
-Над токова защита               10 A
-Капацитет на барабана               max 5 kg
-Налягане на водата                      min. 0,03 MPa (0,3 bar)
                                                         max. 1 MPa (10 bar)
-Размери В x Ш x Д mm                  845 / 597 / 497 [mm]
-Тегло                                               64,5 kg
Отговаря на изискванията на правото на ЕС стандарт 
EN 60456.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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КАРТА НА

1)  Клас за енергийна ефективност по система A+++ (по-ефективна) до D (по-малко ефективна). 
2) В случай на стандартно пране на  памук 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 на програмите за памук при 60°C и 
40°C при пълно и частично натоварване и употребата в режим на ниска консумация на енергия.  Действителната консумация на 
енергия ще зависи от начина на използване на уреда.
4)  Очаквано годишно потребление на вода въз основа на 220 стандартни цикъла на пране на програмите за памук при 60°C и 
40°C при пълно и частично натоварване. Действителната консумация на вода ще зависи от начина на използване на уреда.

(Съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията от 28 септември 2010 г. допълващ Директива 2010/30/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини и Регламент (ЕС) № 
1015/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на изискванията за екопроектиране на битови перални машини).

Доставчик име / търговска марка Hansa
Тип AWB510LP
Номинална мощност 5,0 kg

Клас за енергийна ефективност 1)2) A+

Претеглената годишна консумация на енергия AEc
3) 167 kWh/година

Изразходвана енергия в стандартен цикъл за пране 
на памук:

- в 60°C при пълно натоварване Et,60 0,85 kWh

- в 60°C при частично натоварване Et,601/2 0,66 kWh

- в 40°C при частично натоварване Et,401/2 0,52 kWh

Консумация на енергия в режим „изключен” Po 0,2 W

Изразходвана енергия в режим на готовност PI 1 W

Средно годишно използване на вода  AWC
4) 9240 l

Консумация на вода в цикъла на стандартна 
програма за пране на памучни тъкани:

- при 60°C и пълно зареждане Wt,60 43 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) C

Остатъчна влага D 62 %

Максимална скорост на центрофугиране 2) 1000 обор./мин.

Продължителността на „стандартна програма за 
памук при 60°C” при пълно натоваране

190 мин.

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

145 мин.

Продължителността на „стандартна програма за 
памук при 40°C” при частично натоварване

140 мин.

Ниво на шум:

- фаза пране 58 dB(A) re 1 pW

- фаза центрофугиране 77 dB(A) re 1 pW

Уред предназначен за вграждане Не
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