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Спочатку прочитайте керівництво 
користувача!
Шановний покупець,
Дякуємо за вибір продукції Beko. Сподіваємося, 
що придбаний виріб, виготовлений з високою 
якістю і за сучасними технологіями, забезпечить 
вам найкращі результати. Радимо вам уважно 
прочитати це керівництво та іншу супроводжувальну 
документацію, перш ніж використовувати придбаний 
продукт, а також зберегти ці матеріали для їх 
для подальшого використання. При передачі 
цього продукту іншій особі передайте їй також 
це керівництво користувача. Звертайте увагу на 
будь-яку інформацію і попередження, зазначені в 
керівництві користувача, і дотримуйтеся наведених у 
ньому інструкцій. 
Використовуйте це керівництво для моделі, 
зазначеної на титульному аркуші. 

• Ознайомтеся з інструкцію.

Пояснення значків
У цьому керівництві використовуються наступні 
символи:

B НЕБЕЗПЕЧНО! 

• Попередження відносно ризику ураження 
електричним струмом.

НЕБЕЗПЕЧНО! 

• Попередження відносно пожежної небезпеки.

A ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

• Попередження про небезпечні ситуації для життя і 
майна.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

• Попередження відносно гарячих поверхонь.

Цей продукт був виготовлений з використанням новітніх технологій в екологічно чистих умовах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

• Попередження щодо небезпеки опіків.

C ПРИМІТКА 

• Важлива інформація або корисні поради стосовно 
використання.

Упаковка виробу виготовлена з 
матеріалів, що переробляються 
відповідно до національного 
екологічного законодавства.

Не викидайте відходи пакувальних матеріалів разом 
із побутовими відходами або іншими відходами, 
відправляйте їх до спеціальних пунктів збору, 
назначених місцевою владою.
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1 Важливі інструкції з техніки безпеки і захисту навколишнього середовища

C ПРИМІТКА

• Цей розділ містить інструкції з техніки 
безпеки, які сприяють захисту від ризику 
отримання травми або пошкодження 
майна. Недотримання цих інструкцій 
призведе до анулювання гарантії.

1.1 Загальні правила 
техніки безпеки

A ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

• Цей пристрій можуть використовувати 
діти старші 8 років та особи зі 
зниженими фізичними, сенсорними 
та ментальними можливостями або 
котрим бракує досвіду та знань, якщо їм 
забезпечено нагляд та надані інструкції 
щодо безпечного користування 
пристроєм і якщо вони усвідомлюють 
можливу небезпеку. Не дозволяйте 
дітям бавитися з пристроєм. Не 
дозволяйте дітям самостійно чистити 
пристрій та доглядати за ним.

• Діти молодше 3 років не повинні 
підходити до пристрою, якщо вони не 
знаходяться під постійним наглядом.

• Забороняється знімати регульовані 
по висоті ніжки. Зазор між сушильним 
пристроєм і поверхнею встановлення 
не повинен зменшуватися в результаті 
підкладання таких матеріалів, як 
килимове покриття, дерев’яні панелі 
і стрічки. В іншому випадку це може 
викликати проблеми в процесі сушіння.

A ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

• Процедури з монтажу і ремонту повинні 
здійснюватися виключно фахівцями 
авторизованої сервісної служби. 
Виробник не несе відповідальності 
за збитки, які можуть виникнути в 
результаті операцій, здійснених 
сторонніми особами.

• Не мийте продукт шляхом розпилення 
води або поливання водою! Існує 
небезпека ураження електричним 
струмом!

Для виробів з функцією обробки 
парою:

A ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

• Для програм з обробкою парою 
використовуйте лише дистильовану 
воду або воду, конденсовану в 
резервуарі для збирання води. Не 
використовуйте водопровідну воду 
або добавки. При використанні 
конденсованої води в резервуарі для 
збирання води її слід фільтрувати та 
очищати від волокон.

• Не відкривайте дверцята під час 
виконання програм з обробкою парою. 
Можливе викидання гарячої води.

• Перш ніж покласти білизну для прання 
в програмі з обробкою парою, потрібно 
видалити з нього плями.

• У програмі з обробкою парою можна 
прати лише білизну без забруднень 
і плям але з неприємним запахом 
(програма видалення запаху).

• Не використовуйте набори для чищення 
чи додаткові матеріали в програмі з 
обробкою парою або в будь-якій іншій 
програмі.
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B НЕБЕЗПЕЧНО! 

• Не торкайтеся штепсельної вилки 
вологими руками! Забороняється 
тягнути за шнур; щоб від’єднати пристрій 
від мережі, обов’язково беріться за 
штепсельну вилку. З метою зниження 
ризику виникнення пожежі та ураження 
електричним струмом не використовуйте 
подовжувачі, багатополюсні вилки або 
адаптери для підключення сушильного 
пристрою до джерела живлення.

• Після установки пристрою необхідно 
забезпечити легкий доступ до шнура 
живлення.

• Пошкоджений мережевий шнур необхідно 
замінити, звернувшись до авторизованої 
сервісної служби.

• Якщо сушильний пристрій є несправним, 
його не можна використовувати, а треба 
відправити до авторизованого сервісного 
центру для ремонту! Існує небезпека 
ураження електричним струмом!

1.1.2 Правила техніки безпеки
• Забороняється подавати на прилад 

живлення через зовнішній пристрій 
комутації, наприклад, таймер, або 
підключати його до електричної 
мережі, яка регулярно вмикається 
і вимикається комунальними 
службами.

A ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

• Переконайтеся, що вхід повітря 
сушарки відкритий і добре 
провітрюється.

• Продукт містить хладагент R290.
• R290 - екологічно чистий, але 

запальний хладагент.
• Тримайте продукт подалі від 

потенційних джерел тепла, що може 
спричинити його загоряння.

1.1.1 Загальні правила 
електричної безпеки

B НЕБЕЗПЕЧНО! 

• В процесі монтажу електричних з’єднань 
слід дотримуватися правил електричної 
безпеки. 

• Сушильний пристрій необхідно підключити 
до заземленої розетки, захищеної 
запобіжником, відповідно умовам, 
зазначеним в паспортній табличці.  
Монтаж проводів заземлення повинен 
здійснювати кваліфікований електрик. 
Наша компанія не несе відповідальності за 
будь-які можливі збитки, якщо сушильний 
пристрій використовується без дотримання 
вимог до заземлення, передбаченого 
відповідними місцевими правилами.

• Напруга і характеристики плавких 
запобіжників вказані на паспортній 
табличці пристрою. 

• Напруга, зазначена на паспортній 
табличці, повинна дорівнювати напрузі 
мережі. 

• Якщо сушильний пристрій не 
використовується, від’єднайте його від 
мережі.

• Сушильний пристрій повинен бути 
від’єднаним від мережі під час установки, 
обслуговування, чищення та ремонтних 
робіт.

A ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

• Забороняється подавати на прилад 
живлення через зовнішній пристрій 
комутації, наприклад, таймер, або 
підключати його до електричної 
мережі, яка регулярно вмикається 
і вимикається комунальними 
службами.
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НЕБЕЗПЕЧНО! 

• Можливе перегрівання одягу всередині 
сушильного пристрою при скасуванні 
програми або у разі порушення 
електропостачання під час роботи 
сушильного пристрою. Концентрація 
тепла може спричинити самозаймання та 
пожежу, тому завжди активуйте програму 
вентиляції для охолодження або швидко 
вийміть всю білизну і розкладіть її для 
розсіювання тепла.

• Правила, яких треба дотримуватися в 
цілях запобігання пожежній небезпеці:

• Нижче зазначені види білизни, які 
забороняється сушити в пристрої через 
пожежну небезпеку.

• Невипрана білизна
• Білизну, забруднену нафтою, ацетоном, 

спиртом, мазутом, гасом, засобом для 
виведення плям, скипидаром, парафіном 
або засобом для видалення парафіну, 
перед сушінням в пристрої необхідно 
випрати в гарячій воді з великою кількістю 
миючого засобу.

• Вироби, що містять зазначені вище плями, 
необхідно ретельно випрати за допомогою 
відповідного миючого засобу і високої 
температури прання.

• З міркувань пожежної безпеки 
забороняється сушити в сушильнім 
пристрої зазначені нижче види білизни:

• Одяг і подушки з підкладкою із спіненої 
гуми (спіненого латексу), шапочки для 
душу, водостійкі текстильні вироби, 
матеріали з каучуковим наповненням та 
подушечки із спіненої гуми.

• Одяг, очищений за допомогою 
промислових хімічних речовин.

НЕБЕЗПЕЧНО! 

• Попадання до сушильного пристрою 
таких предметів, як запальнички, сірники, 
монети, металеві деталі, голки і т. д. може 
призвести до пошкодження барабанної 
установки або викликати проблеми, 
пов’язані з використанням. Тому ретельно 
перевіряйте білизну, яку ви збираєтесь 
завантажити в сушильний пристрій.

A ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

• Забороняється зупиняти сушильний 
пристрій до повного завершення роботи 
програми. Якщо вам необхідно це зробити, 
швидко витягніть всю білизну і розкладіть 
її для розсіювання тепла. 

НЕБЕЗПЕЧНО! 

• Недостатньо випраний одяг може 
самозайматися і навіть загорятися після 
закінчення процесу сушіння.

• Необхідно забезпечити достатню 
вентиляцію для того, щоб запобігти 
умовам, коли гази, що виходять з 
пристрою і взаємодіють з іншими видами 
горючих речовин, включаючи відкрите 
полум’я, накопичуються в кімнаті в 
результаті ефекту зворотного спалаху.

A ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

• Забороняється сушити в пристрої 
нижню білизну, що містить металеві 
вставки. Сушильний пристрій може бути 
пошкоджений, якщо металеві вставки 
тріснуть і розірвуться в процесі сушіння.



 6 Сушилка/Інструкція користувача

C ПРИМІТКА

• Використовуйте пом’якшувачі та аналогічні 
засоби відповідно до інструкцій виробників.

Обов’язково очищуйте фільтр для збору 
ворсу до або після кожного циклу сушіння. 
Забороняється використовувати сушильний 
пристрій без встановленого фільтру для збору 
ворсу.

A ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

• Не намагайтеся полагодити сушильний 
пристрій самотужки. Не виконуйте 
операції з ремонту або заміни деталей 
виробу навіть якщо ви маєте відповідні 
знання або можливість виконати 
необхідну операцію, якщо це чітко не 
рекомендовано в інструкції з експлуатації 
або в опублікованому керівництві по 
обслуговуванню. В іншому випадку ви 
піддаєте ваше життя і життя інших людей 
ризику.

• В місці встановлення не повинні 
знаходитися двері з замком, розсувні або 
навісні двері, які можуть перешкоджати 
відкриттю завантажувального люка 
сушильного пристрою.

• Установіть сушильний пристрій в місцях, 
придатних для домашнього використання. 
(Ванна кімната, закритий балкон, гараж та 
ін.)

• Забезпечте, щоб домашні тварини не 
потрапляли до сушильного пристрою. 
Перед запуском пристрою перевірте його 
внутрішню частину.

• Не спирайтеся на завантажувальний люк 
сушильного пристрою, коли він відкритий, 
інакше він може перекинутися.

• Уникайте накопичення ворсу в 
барабанному сушильному пристрої

• Барабанний сушильний пристрій не можна 
використовувати, якщо для очищення 
використовувалися промислові хімічні 
речовини.

A ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

• Пом’якшувачі тканини або подібні продукти 
необхідно використовувати згідно з 
інструкціями до пом’якшувачів тканин.

• Відпрацьоване повітря не 
можна відводити в димохід, який 
використовується для відпрацьованих 
газів пристроїв, які спалюють газ або 
інші види палива. 

1.2 Встановлення сушильного пристрою 
над пральною машиною
• При встановленні сушильного пристрою над 

пральною машиною між двома агрегатами 
треба розмістити кріпильне пристосування. 
Кріпильне пристосування встановлюється 
уповноваженим фахівцем з обслуговування.

• Загальна вага пральної машини і сушильного 
пристрою при повному навантаженні, якщо 
вони встановленні один на другий, досягає 
приблизно 180 кілограмів. Розміщуйте вироби 
на твердій підлозі, яка витримує відповідне 
допустиме навантаження!

A ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 

• Пральну машину не можна встановлювати 
на сушильнім пристрої. Зверніть увагу 
на наведене вище попередження під час 
установки пристрою на пральну машину.

Таблиця монтажних параметрів пральної машини та 
сушильного пристрою
Монтажна 
глибина 
сушильного 
пристрою

Монтажна глибина пральної машини

62
 см

60
 см

  

54
 см

 

< 5
0 с

м 

54 см Монтаж 
допускається Установка неможлива

60 см Монтаж 
допускається Установка неможлива

1.3 Передбачуване використання
• Цей сушильний пристрій призначений тільки 

для домашнього використання. Він не 
підходить для комерційного використання і 
повинен застосовуватися тільки відповідно до 
свого цільового призначення.

• Використовуйте сушильний пристрій тільки 
для сушіння білизни, що має відповідну 
позначку на етикетці.

• Виробник відмовляється від будь-якої 
відповідальності в разі неправильної 
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експлуатації або транспортування пристрою.
• Термін служби придбаного сушильного 

пристрою становить 10 років. Протягом цього 
періоду для забезпечення правильної роботи 
пристрою будуть доступні оригінальні запасні 
частини.

1.4 Правила техніки безпеки для дітей
• Пакувальні матеріали є небезпечними для 

дітей. Зберігайте пакувальні матеріали в 
недоступному для дітей місці.

• Електротехнічні вироби є небезпечними 
для дітей. Не дозволяйте дітям підходити 
до виробу під час його роботи. Слідкуйте, 
щоб діти не намагалися втручатися в 
роботу сушильного пристрою. Щоб запобігти 
втручанню дітей в роботу сушильного 
пристрою, використовуйте систему захисту від 
дітей.

C ПРИМІТКА

Кнопка включення системи захисту від дітей знаходиться на 
пульті управління.(Див. розділ «Система захисту від дітей».)
• Тримайте дверцята завантажувального люку 

закритими, навіть коли сушильний пристрій не 
використовується.

1.5 Дотримання директиви ЄС щодо 
утилізації електричного та електронного 
устаткування і відходів продукції

Цей продукт відповідає вимогам 
директиви ЄС щодо утилізації 
електричного та електронного 
устаткування (2012/19/EU).  Це виріб 
має класифікаційний знак для відходів 
електричного та електронного 

обладнання (WEEE).
Цей виріб виготовлено з використанням 
високоякісних деталей і матеріалів, які можуть 
використовуватися повторно і придатні для 
вторинної переробки. Не викидайте використаний 
виріб після закінчення його терміну служби в 
контейнери для звичайних побутових та інших 
відходів. Відправте його до центру збору і переробки 
електричного та електронного обладнання. Щоб 
дізнатися про розташування таких центрів збору, 
зверніться до місцевих органів влади.

НЕБЕЗПЕЧНО! 

• R290 - це легкозаймистий хладагент. Таким чином, 
переконайтесь, що під час експлуатації та обробки 
система і труби не пошкоджуються.
• Тримайте продукт подалі від потенційних джерел 
тепла, що може спричинити його загоряння у разі 
пошкодження.
• Не кидайте продукт у вогонь.

1.6 Дотримання директиви ЄС щодо 
обмеження використання небезпечних 
речовин:
Придбаний продукт відповідає вимогам директиви 
ЄС щодо обмеження використання небезпечних 
речовин (2011/65/EU).  Він не містить зазначених у 
директиві шкідливих і заборонених матеріалів.
1.7 Інформація щодо упаковки
Упаковка виробу виготовлена з матеріалів, що 
переробляються відповідно до національного 
екологічного законодавства. Не викидайте 
пакувальні матеріали разом з побутовими або 
іншими відходами. Відправте їх до пунктів збору 
пакувальних матеріалів, призначених місцевою 
владою.
1.8 Технічні характеристики

 * Мінімальна висота: Висота з повністю закрученими 
регульованими ніжками.
    Максимальна висота: Висота з повністю 
відкрученими регульованими ніжками.
** Вага сухої білизни перед пранням.
***Паспортна табличка знаходиться за дверцятами 
завантажувального люку.

C ПРИМІТКА

Зміни в технічні характеристики сушильного 
пристрою для поліпшення якості продукту можуть 
вноситися без попереднього повідомлення.
Рисунки, наведені в цьому керівництві, є 
схематичними і не обов’язково відповідають 
конкретному виробу.
Значення, вказані на табличці, розміщеній на 
сушильному пристрої, або в інших опублікованих 
документах, які поставляються разом із сушильним 
пристроєм, отримані в лабораторних умовах 
згідно з відповідними стандартами. Залежно 
від експлуатаційних та екологічних умов роботи 
сушильного пристрою вказані значення можуть 
відрізнятися.

UA

Висота (регулюється) 84,6 cm / 86,6 cm*

Ширина 59,7 cm

Глибина 60,9 cm

Місткість (макс.) 8 кг**

Вага нетто (± %10) 44 кг

Напруга

Див. паспортну 
табличку***

Номінальна споживана 
потужність

Код моделі
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2 Ваш сушильний пристрій

2.1 Огляд
11

10

1

2

3

4
5

6

7

8
9

11

10

1

2

3

4
5

6

7

8
9

  1. Верхня панель
  2. Панель керування
  3. Дверцята завантажувального люку
  4. Кнопка відкривання запобіжною пластинки
  5. Вентиляційні решітки
  6. Регульовані ніжки
  7. У моделях з нижнім розміщенням резервуара для 
збирання води він знаходиться за підніжкою
  8. Паспортна табличка
  9. Фільтр для збору ворсу
10. Засувка резервуару для збирання води (у 
моделях з верхнім розміщенням резервуара)
11. Шнур живлення

2.2 Комплект поставки

1. Зливний 
шланг*

6. Резервуар 
для наповнення 
води*

2. Запасна 
губка засувки 
фільтра*

7. Чиста вода*

3. Керівництво 
користувача

8. Fragrance 
Capsules Group*

4. Кошик для 
сушіння* 9.Щітка *

5. Керівництво 
користувача 
кошика для 
сушіння*

10.Тканина для 
фільтрування*

*Може поставлятися з придбаним пристроєм в 
залежності від його моделі.
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3	 Встановлення

Перед тим, як домовитися у найближчому 
авторизованому сервісному центрі щодо 
встановлення сушильного пристрою, переконайтеся, 
що системи електропроводки та водовідведення 
відповідають вимогам, наведеним в керівництві 
користувача. Якщо ці системи не відповідають 
вимогам, зверніться до кваліфікованого електрика і 
технічного фахівця з проханням виконати підготовчі 
роботи.

C ПРИМІТКА

• За підготовку місця розташування сушильного 
пристрою, а також систем електропроводки і 
водовідведення відповідає клієнт.

A ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

• Перед встановленням візуально перевірте 
наявність дефектів на сушильнім пристрої. 
Не встановлюйте сушильний пристрій в разі 
виявлення його пошкоджень. Пошкоджені 
вироби спричиняють виникнення ризиків для 
вашої безпеки. 

• Перед початком використання сушильного 
пристрою зачекайте протягом 12 годин.

3.1 Належне місце встановлення
Встановіть сушильний пристрій на рівній і стійкій 
поверхні. 
Сушильний пристрій готовий для використання. Не 

переміщуйте його самостійно.
• Використовуйте сушильний пристрій в добре 

провітрюваному приміщенні, вільному від 
пилу.

• Зазор між сушильним пристроєм і поверхнею 
встановлення не повинен зменшуватися в 
результаті підкладання таких матеріалів, як 
килимове покриття, дерев’яні панелі і стрічки.

• Не накривайте вентиляційні решітки, 
розташовані на сушильнім пристрої. 

• В місці встановлення не повинні знаходитися 
двері з замком, розсувні або навісні двері, 
які можуть перешкоджати відкриттю 
завантажувального люка сушильного 
пристрою.

• Після встановлення сушильного пристрою 
він повинен залишатися на тому ж місці, 
де відбувалося його підключення. При 
встановленні сушильного пристрою 
переконайтеся, що його задня стінка не 
торкається будь-яких поверхонь (крану, 
розетки і т. д.). 

• Розмістить сушильний пристрій на відстані 
принаймні 1 см від поверхонь іншого 
обладнання.

• Ваш сушильний пристрій може працювати 
при температурі від +5 до +35 °C. Якщо умови 
експлуатації виходять за межі цього діапазону, 
це може негативно вплинути на експлуатацію 
сушильного пристрою і спричинити його 
пошкодження.

• Задню поверхню барабанного сушильного 
пристрою необхідно розмістити навпроти 
стіни.

B НЕБЕЗПЕЧНО! 

Не розміщуйте сушильний пристрій на шнурі 
живлення.
* Ігноруйте наступне попередження, якщо 
система вашої продукції не містить R290

НЕБЕЗПЕЧНО! 

Сушарка містить холодоагент R290. *
R290 екологічно чистий, але запальний хладагент *
Переконайтеся, що вхід повітря сушарки відкритий 
та добре провітрюється *.
Тримайте джерела полум’я від сушильної машини *.
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3.2 Видалення комплекту засобів для 
безпечного транспортування

A ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

• Перед першим 
використанням 
сушильного 
пристрою видаліть 
комплект засобів 
для безпечного 
транспортування.

• Якщо сторону 
кріплення дверцят 
вашого приладу 
можна змінити, див. 
інструкції щодо 
монтажу дверей 
з можливістю 
двостороннього 
кріплення.

3.3 Підключення до системи 
водовідведення
Накопичену воду можна зливати безпосередньо 
через зливний шланг, що поставляється разом з 
продуктом, а не виконувати періодичне зливання 
води, накопиченої в резервуарі для збирання води.
Підключення зливного шланга

1

3 4

2

1-2 Потягніть шланг 
вручну із-за 
задній поверхні 
сушильного 
пристрою і 
від’єднайте 
його від місця 
закріплення. Не 
використовуйте 
інструменти 
для від’єднання 
шланга.

3 Підключить один кінець зливного шланга, що 
поставляється разом із сушильним пристроєм, 
до точки підключення в місці, де шланг виробу 
був від’єднаний на попереднім етапі.

4 Підключіть інший кінець зливного 
шланга безпосередньо до системи 
водовідведення або до умивальника.

C ПРИМІТКА

• Зливний шланг повинен бути прикріплений на 
висоті не більше 80 см.

• Переконайтеся, що зливний шланг не 
затиснутий і не згорнутий між системою 
водовідведення і пристроєм.

• Якщо виріб постачається з комплектом 
аксесуарів, перегляньте детальний опис.

3.4 Регулювання ніжок
• Повертайте ніжки 

вліво або вправо, 
поки сушильний 
пристрій не стане 
рівно і стійко.

3.5 Транспортування сушильного пристрою
Повністю злийте воду, яка залишилася в сушильнім 
пристрої.
У разі прямого підключення зливного шлангу 
від’єднайте шланг.

A ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

• Рекомендується переміщувати сушильний 
пристрій у вертикальному положенні. Якщо 
це неможливо, рекомендується переміщувати 
його в нахиленому направо положенні, якщо 
дивитися спереду.

3.6 Попередження про звуки

C ПРИМІТКА

• Нормальним 
явищем вважається 
металевий шум, що 
час від часу чути з 
боку компресора під 
час роботи.

• Вода, зібрана при виконанні операції, 
перекачується в резервуар для збирання 
води. Нормальним явищем вважається шум, 
спричинений процесом перекачування.
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3.7 Заміна лампи підсвічування 
У разі використання лампи підсвічування у 
сушильному пристрої. Щоб замінити лампу / 
світлодіодний індикатор, який використовується для 
підсвічування у сушильному пристрої, зверніться 
до авторизованої сервісної служби. Лампи, що 
використовуються в цьому приладі, не підходять 
для освітлення приміщення. Цільове призначення 
цієї лампи полягає в тому, щоб забезпечити 
користувачеві зручні умови розміщення білизни в 
сушильному автоматі. Лампи, що використовуються 
в цьому пристрої, повинні витримувати екстремальні 
фізичні умови, такі як вібрація і температура вище 
50 °C
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4 Підготовка
4.1 Білизна, що підходить для сушіння в 
сушильному пристрої
Обов’язково дотримуйтесь інструкцій, наведених на етикетках 
одягу. Піддавайте сушінню білизну тільки в тому разі, якщо 
на її етикетці зазначено, що вона підходить для сушіння в 
сушарці.

4.2 Білизна, що не підходить для сушіння в 
сушильному пристрої

Елементи, на яких проставлено цей символ, 
Не можна сушити 

в сушильній 
машині не 

можна сушити в сушарці.

C ПРИМІТКА

• Ніжні вишиті тканини, одяг з вовни, шовку, ніжні і дорогі 
тканини, водонепроникні тканини і тюль не підходять 
для машинного сушіння.

4.3 Підготовка білизни до сушіння
• Після прання предмети білизни можуть перекрутитися 

між собою. Роз’єднаєте предмети перед їх 
розміщенням в сушильному пристрої.

• Предмети одягу, що мають металеві аксесуари, 
наприклад, застібки-блискавки, перед сушінням 
необхідно вивернути.

• Застебніть застібки-блискавки, гачки і пряжки, а також 
застібки простирадл. 

4.4 Що потрібно зробити для енергозбереження
• Під час прання викрутіть білизну на максимально 

можливій швидкості. Таким чином, скоротиться час 
сушіння і зменшиться споживання енергії.

• Розсортуйте білизну залежно від її типу і товщини. 
Піддавайте одночасному сушінню однаковий тип 
білизни. Наприклад, тонкі кухонні рушники, скатертини 
висихають раніше, ніж товсті рушники для ванної 
кімнати.

• При вибору програми дотримуйтесь інструкцій в 
керівництві користувача.

• Не відкривайте без необхідності дверцята 
завантажувального люку в процесі сушіння. Якщо 
необхідно відкрити дверцята завантажувального люку, 
не тримайте їх відкритими протягом тривалого часу.

• Не додавайте мокру білизну під час роботи сушильного 
пристрою.

• Для моделей з резервуаром для збирання конденсату: 
очищуйте його раз на місяць або регулярно кожні 30 
операцій. 

• Періодично очищуйте фільтр, коли на ньому збирається 
видиме повітря, або коли вмикається індикатор 
попередження необхідності очищення засувки фільтра. 

• Для моделей з димохідною установкою: дотримуйтесь 
інструкцій з підключення димоходу та очистьте 
димохід. 

• Під часу процесу сушіння добре провітрюйте кімнату, у 
якій працює сушильний пристрій.   

4.5 Відповідне навантаження
Дотримуйтесь інструкцій, 
наведених у розділі 
«Таблиця вибору 
програми та рівень 
споживання». Не 
перевищуйте норми 
навантаження, зазначені 
в таблиці.

Нижче наведено приклади ваги.

Білизна Приблизна 
вага (г)* Білизна Приблизна 

вага (г)*

Бавовняні 
стьобані 
підодіяльники 
(подвійні)

1500 Блузки 150

Бавовняні 
стьобані 
підодіяльники 
(одинарні)

1000 Бавовняні 
сорочки 300

Постільні 
простирадла 
(подвійні)

500 Сорочки 250

Постільні 
простирадла 
(одинарні)

350 Бавовняні 
плаття 500

Великі 
скатертини 700 Плаття 350

Малі 
скатертини 250 Джинси 700

Чайні серветки 100 Носовички (10 
штук) 100

Банні рушники 700 Футболки 125
Рушники для 
рук 350

*Вага сухої білизни перед пранням.
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Очищення
фільтру

Резервуар
повний

Очищення
засувки фільтра/
 теплообмінника

Пуск пауза 
скасування

ПрасуванняСушіння Сигнал Сушіння
речей до

шафи

Сушіння
речей до
шафи +

Додаткове
сушіння

Завершено Без
складок

Блокування
від дітей

Низька
температура

Час
сушіння

Завершення
через

Швидке
сушіння

Світло
барабана

Рівень
висушування

Повсякденне Делікатне СинтетикаРушники Змішані
тканини

Бавовна
Еко

Бавовна Джинсова
тканина

Спортивний
одяг

Постільна
білизна/
ковдра

Сорочки Експрес Гігієнічна
сушка

Гігієнічне
освіження

Увімкн./
Вимкн.

Pівень
пари

Pівень
пари1

Pівень
пари2

Збереження
вовняних виробів

Нічний режим

Освіження Гігієна
(BabyProtect +)

Перо

На выход Екологічно чистий

фільтр повний

Екологічно

чистий фільтр 

5 Використання виробу

5.1 Пульт управління

1. Перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми»
2. Кнопка «Пуск/Пауза»
3. Світлова кнопка барабана.
4. Кнопка вибору часу закінчення.
5. Кнопка вибору часу виконання програми.

6. Кнопка вибору низької температури.
7. Кнопка вибору режимів звукового оповіщення та 
блокування від дітей.
8. Кнопка вибору режиму запобігання зморшкам.
9. Кнопка вибору ступеня сухості.

5.2. Символи

456 3 2789

1

5.3. Підготовка сушильної машини
• Під'єднайте сушильну машину до мережі.
• Відкрийте дверцята завантажувального люку.
• Покладіть білизну в сушильну машину, не 

жмакаючи її.
• Штовхніть і закрийте завантажувальні 

дверцята. 

A ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

• Переконайтеся, що 
білизна не застрягла 
в дверцятах 
завантажувального 
люка.

• Щоб увімкнути пристрій, виберіть бажану 
програму за допомогою перемикача «Увімкн./
Вимкн./Вибір програми». 

C ЗАУВАЖЕННЯ!

• Після вибору програми за допомогою 
перемикача «Увімкн./Вимкн./Вибір програми» 
не відбувається запуск програми. Щоб 
запустити програму, натисніть кнопку «Пуск/
Пауза».
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Cotton (Бавовняні речі)

За допомогою цього циклу можна сушити 
термостійкий бавовняний текстиль. Вибираються 
налаштування результату сушіння, які відповідають 
товщині висушуваної білизни та бажаному ступеню 
висушування.

8 1000 210

Ступінь сушки Cottons Eco
Одношаровий повсякденний бавовняний текстиль 
сушиться в найбільш економному режимі.

8 1000 197

Памук - Подготвени за пеглање
Еднослојни, обични памучни текстили се сушат како 
малку влажни за да бидат подготвени за пеглање.

8 1000 145

Synthetics (Вироби із синтетичних 
матеріалів)

За допомогою цього циклу можна сушити будь-який 
синтетичний текстиль. Вибираються налаштування 
результату сушіння, які відповідають бажаному 
ступеню висушування.

4 800 70

Mix (Вироби із змішаних волокон)

Використовуйте цю програму дляспільного 
висушування синтетичних та бавовняних тканин, 
що не забарвлюються.За допомогою цієї програми 
можна сушити одяг для спорту та фітнесу.

4 1000 115

Рушник
Сушіння рушників, наприклад, банних рушників і 
рушників для рук.

5 1000 175

Делікатні тканини

Цея програма підходить для сушіння делікатної 
білизни або білизни з позначенням «ручне прання» 
(шовкові блузки, тонка нижня білизна і т. д.) при 
низькій температурі.

2 1200 55

Звичайний
У цій програмі можна сушити як бавовняний, так 
і синтетичний одяг.За допомогою цієї програми 
можна сушити одяг для спорту та фітнесу.

4 1000 110

Сушильна стійка / TimeDry

Можна вибрати час виконання програми від 10 
до 160 хвилин для досягнення бажаного рівня 
висушування при низькій температурі. У цій 
програмі сушильний автомат працюватиме протягом 
заданого часу незалежно від сухості білизни. Цей 
прилад можна за бажанням використовувати із 
кошиком для сушіння. Для приладів, що продаються 
без кошика, його можна придбати у авторизованої 
служби та використовувати в зазначеній вище 
програмі сушіння. Детальні відомості про 
використання кошика наведені у посібнику 
користувача кошика для сушіння.

- - -

Джинсові тканини
Використовуйте цю програму, щоб висушити штани, 
сорочки, спідниці або куртки з джинсових тканин. 

4 1200 125

На вихід/ спорт (Goretex)

Використовуйте його, щоб висушити одяг з 
синтетики, бавовняних або змішаних тканин або 
водонепроникний одяг, такі як функціональна 
куртка, плащ і т. д. Перед сушінням виверніть їх 
навиворіт.

2 1000 135

5.4 Таблиця вибору програми та відповідного рівня споживання енергії
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Постільні речі/Перо

Можна сушити наповнені пером або волокном 
вироби, якщо на етикетці вказано, що дозволяється 
сушіння кожної одиниці окремо в сушильній машині. 
Окремо від інших речей можна сушити стьобані 
ковдри великого розміру, подушки або пальта. 
Перед сушінням таких видів одягу як пальта та 
куртки, виверніть їх навиворіт.

- 800 165

Сорочки
Сорочки висушуються більш делікатно, завдяки 
чому вони менше зминаються й полегшується 
прасування.

1,5 1200 50

Експрес
Ця програма використовується для підготовки двух 
сорочок для прасування.

0,5 1200 30

Гігієнічна сушка

Це програма, за допомогою якої можна сушити 
випрані речі з дотриманням підвищених вимог 
до гігієнічних норм (дитячий одяг, нижню білизну, 
рушники тощо). Завдяки тепловій дії забезпечується 
високий рівень дотримання гігієнічних норм щодо 
випраного текстилю. 

5 800 200

Гігієнічне освіження

Якщо ви бажаєте забезпечити гігієнічне 
освіження одягу без прання, цю програму можна 
використовувати для обробки сухого одягу та 
білизни. Завдяки тепловій дії забезпечується 
підвищена гігієна сухих текстильних виробів. 

1,5 - 120

 Параметри енергоспоживання
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Ступінь сушки Cottons Eco* 8 1000 60% 1,97

Бавовна  Готовність для 
прасування 8 1000 60% 1,50

Синтетика  Готовність для 
носіння 4 800 40% 0,75

Програма «Ступінь сушки Cottons Eco», що використовується при повному та 
частковому завантаженні, є стандартною програмою сушіння. Як вказано на 
етикетці та в довідковому листку технічних даних, ця програма підходить для 
сушіння бавовняної білизни нормальної вологості та є найбільш ефективною з 
точки зору споживання енергії під час сушіння виробів з бавовни.

* : Стандартна програма маркування енергоефективності (EN 61121:2012). Значення в таблиці визначені 
відповідно до стандарту EN 61121:2012. Значення споживання енергії можуть відрізнятися від наведених 
у таблиці залежно від типу білизни, швидкості віджимання, умов навколишнього середовища та коливань 
напруги.
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Allergy UK — це товарний знак 
Британської асоціації з проблем 
алергії. Офіційне схвалення було 
створено для користувачів, яким 
потрібно надати роз’яснення з 
приводу того, що виріб значно 

зменшує кількість алергенів у навколишньому 
середовищі, де живуть алергіки, або у виробі 
обмежено або знижено рівень алергенів, або 
усунено їх вплив. Метою є обґрунтування того, що 
продукція була науково випробувана або 
проаналізована для отримання вимірюваних 
результатів.

5.5 Додаткові режими
Рівень сухості
Для налаштування бажаного рівня сухості 
використовується кнопка вибору рівня сухості. 
Тривалість програми залежить від здійсненого 
вибору.

C ЗАУВАЖЕННЯ!

• Цю функцію можна ввімкнути тільки перед 
запуском програми.

Функція запобігання зморшкам
Функція запобігання зморшкам вмикається та 
вимикається шляхом натискання кнопки вибору 
режиму запобігання зморшкам. Якщо білизна не 
виймається відразу після завершення програми, 
можна скористатися функцією запобігання 
зморшкам, щоб запобігти зморщуванню білизни. 
Звуковий сигнал 
Після завершення програми лунає звуковий сигнал 
сушильної машини. Якщо ви не бажаєте отримувати 
звукове оповіщення, натисніть кнопку «Звуковий 
сигнал». Після натискання кнопки «Звуковий сигнал» 
індикатор згасне і після завершення програми сигнал 
не пролунає.

C ЗАУВАЖЕННЯ!

• Цю функцію можна вибрати до або після 
початку роботи програми.

Низька температура
Цю функцію можна ввімкнути тільки до запуску 
програми. Цю функцію можна ввімкнути в разі, 
якщо потрібно сушити білизну при більш низькій 
температурі. Після активації цієї функції тривалість 
виконання програми зростає.

Час закінчення
Завдяки функції «Час закінчення» можна відкласти 
початок виконання програми на строк до 24 годин. 
1. Відкрийте дверцята завантажувального люка та 
покладіть туди білизну.
2. Виберіть програму сушіння.
3. Натисніть кнопку «Час закінчення» і встановіть 
бажане значення затримки. Увімкнеться індикатор 
«Час закінчення». (Якщо натиснути і утримувати 
кнопку, будуть відображатися різні значення часу 
закінчення).
4. Натисніть кнопку «Пуск/Пауза». Почнеться 
зворотній відлік часу, що залишився до завершення 
програми. На індикаторі затримки пуску почне 
блимати знак «:» між цифрами.

C ЗАУВАЖЕННЯ!

• Протягом відліку часу затримки можна 
додавати білизну в машину або виймати її 
звідти. Час на дисплеї — це сума тривалості 
сушіння в нормальному режимі та часу 
затримки. Наприкінці зворотнього відліку 
індикатор «Час закінчення» вимкнеться, після 
чого почнеться цикл сушіння і увімкнеться 
індикатор сушіння.

Зміна часу закінчення
Якщо ви бажаєте змінити час затримки пуску 
програми протягом зворотного відліку часу, 
виконайте нижченаведені дії.
Призупиніть виконання програми, потім поверніть 
перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми», 
щоб скасувати виконання програми. Виберіть 
потрібну програму та повторіть вибір функції «Час 
закінчення».
Скасування функції «Час закінчення»
Щоб скасувати зворотний відлік часу в режимі 
затримки пуску програми і запустити програму 
негайно, виконайте нижченаведені дії.
Призупиніть виконання програми, потім поверніть 
перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми», щоб 
скасувати виконання програми. Виберіть потрібну 
програму та натисніть кнопку «Пуск/Пауза».
Індикатор барабана
Можна вмикати та вимикати індикатор барабана 
шляхом натискання цієї кнопки. Індикатор 
вмикається після натискання кнопки та вимикається 
через певний час.
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5.6 Попереджувальні індикатори

C ЗАУВАЖЕННЯ!

• Попереджувальні індикатори можуть 
відрізнятися залежно від моделі сушильної 
машини.

Очищення фільтру
Коли програма завершиться, увімкнеться індикатор 
необхідності очищення фільтра.
Резервуар для збирання води
Якщо резервуар для збирання води заповниться 
до закінчення роботи програми, починає 
блимати попереджувальний індикатор і пристрій 
переходить у режим очікування. У цьому випадку 
спорожніть бак водяного конденсату і запустіть 
програму натисканням кнопки «Пуск/Пауза». 
Попереджувальний індикатор гасне і робота 
пристрою за програмою поновлюється.
Очищення засувки фільтра/теплообмінника
У разі необхідності очищення засувки 
попереджувальний символ періодично блимає.
5.7 Запуск програми
Щоб запустити програму, натисніть кнопку «Пуск/
Пауза».
Увімкнуться індикатори «Пуск/Пауза» та «Сушіння», 
що сигналізує про запуск програми.
5.8 Система захисту від дітей
Сушильна машина оснащена системою захисту 
від дітей, яка запобігає впливу натискання кнопок 
на виконання поточної програми. Після увімкнення 
функції захисту від дітей усі кнопки на панелі 
деактивуються (за винятком перемикача «Увімкн./
Вимкн./Вибір програми»).
Натисніть і утримуйте кнопку «Звуковий сигнал»» 
протягом 3 секунд, щоб увімкнути функцію захисту 
від дітей. 
Щоб запустити нову програму після закінчення 
поточної, або внести зміни у поточну програму, 
необхідно вимкнути систему захисту від дітей. Щоб 
вимкнути систему захисту від дітей, натисніть та 
утримуйте ті самі кнопки протягом 3 секунд.

C ЗАУВАЖЕННЯ!

• Якщо функцію захисту від дітей увімкнено, 
на дисплеї світиться попереджувальний 
індикатор увімкнення функції захисту від 
дітей. 

Якщо увімкнено функцію захисту від дітей
В робочому режимі сушильної машини або в режимі 
паузи  значки індикаторів не змінюються в разі зміни 
положення перемикача програм.

C ЗАУВАЖЕННЯ!

• Якщо повернути перемикач програм під 
час робочого режиму сушильної машини 
з увімкненою функцією захисту від дітей, 
пролунає подвійний сигнал. Якщо функцію 
захисту від дітей скасовано без повертання 
перемикача програм у початкове положення, 
виконання програми припиняється з моменту 
повертання перемикача програм.

5.9 Зміна програми після запуску
Вибрану програму сушіння білизни можна змінити 
після запуску сушильної машини.
• Наприклад, якщо ви бажаєте увімкнути 

режим «Додаткове сушіння» замість режиму 
«Сушіння для прасування», призупиніть 
виконання програми, поверніть перемикач 
«Увімкн./Вимкн./Вибір програми» і виберіть 
програму «Додаткове сушіння».

Додавання та виймання білизни в режимі паузи
Щоб додати або витягнути білизну після запуску 
програми сушіння, виконайте нижченаведені дії.
• Натисніть кнопку «Пуск/Пауза», щоб перевести 

сушильну машину в режим очікування. Процес 
сушіння зупиниться.

• В режимі очікування відкрийте 
завантажувальний люк і закрийте його після 
додавання або виймання білизни.

• Щоб запустити програму, натисніть кнопку 
«Пуск/Пауза».
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C ЗАУВАЖЕННЯ!

• Додавання білизни після початку сушіння 
може спричинити перемішування висушених 
речей з вологими всередині сушильної 
машини, внаслідок чого білизна залишиться 
вогкою після закінчення процесу сушіння.

• Під час сушіння речі можна додавати або 
виймати скільки завгодно разів. Однак 
внаслідок цього збільшиться тривалість 
роботи програми і зросте споживання енергії 
через постійне переривання процесу сушіння. 
Тому рекомендується додавати білизну до 
початку запуску програми. 

• Якщо нова програма вибирається 
повертанням перемикача вибору програм у 
режимі паузи, виконання поточної програми 
переривається.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

• Додаючи або виймаючи білизну під час роботи 
програми, не торкайтеся внутрішньої поверхні 
барабана. Поверхня барабану дуже гаряча.

5.10 Скасування програми
Якщо з будь-якої причини ви бажаєте скасувати 
виконання програми та завершити операцію сушіння 
після запуску пристрою, призупиніть виконання 
програми та поверніть перемикач «Увімкн./Вимкн./
Вибір програми», після чого виконання програми 
завершиться

A ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

• Якщо виконання програми скасовано під 
час роботи машини, температура всередині 
сушильної машини залишається надзвичайно 
високою, тому для охолодження варто 
запустити програму освіження.

5.11 Завершення роботи програми
Після завершення роботи програми вмикається 
світлодіодний індикатор «Кінець/Режим запобігання 
зморшкам» та «Попередження про очищення 
волоконного фільтра» на індикаторі виконання 
програми. Після цього завантажувальний люк 
можна відкрити і підготувати пристрій до наступного 
запуску.
Щоб вимкнути сушильну машину, поверніть 
перемикач «Увімкн./Вимкн./Вибір програми» в 
положення «Увімкн./Вимкн.». 

C ЗАУВАЖЕННЯ!

• Якщо режим «Запобігання зморшкам» 
увімкнено і білизна не виймається з машини 
протягом 2 годин після завершення програми, 
автоматично вмикається функція запобігання 
зморшкам, яка запобігає зморщуванню 
білизни в машині. Програма перемішує 
білизну кожні 10 хвилин, щоб запобігти її 
зморщуванню.

5.12 Поглинач запахів
Якщо ваша сушильна машина оснащена поглиначем 
запахів, ознайомтеся з інформацією в посібнику 
ProScent, щоб використовувати цю функцію.
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6.  Технічне обслуговування 
та очищення

6.1. Завантаження засувки фільтра
 Волосся і волокна, які відокремлюються від білизни
 в процесі сушіння, збираються фільтром для збору
 ворсу.

C ЗАУВАЖЕННЯ
• Волокна утворюються під час носіння одягу та 

його прання.
• Ви можете очистити гніздо фільтра 

пилосмоком.

A ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! 

• Після кожного циклу сушіння чистіть фільтр 
для збору ворсу та внутрішню поверхню 
завантажувальних дверцят.

Для очищення фільтра для збору ворсу:
• Відкрийте дверцята завантажувального люку.
• Утримуючи першу (внутрішній фільтр) з двох 

частин фільтру для збору ворсу, витягніть 
фільтр для збору ворсу, потягнувши його вгору.

• Вручну або за допомогою м’якої тканини зніміть 
волосся, волокна та бавовняні кульки.

• Видаліть другу частину (зовнішній фільтр), 
потягнувши її вгору.

C ЗАУВАЖЕННЯ

• Слідкуйте, щоб волосся, волокна та 
бавовняні кульки не потрапляли в отвори, де 
встановлені фільтри.

• Відкрийте обидва фільтри (верхній та нижній) 
та видаліть ворс рукою, та/або скористайтеся 
щіткою для очищення (вона розміщена під 
вентиляційною кришкою). При необхідності 
для очищення фільтрів можна скористатися 
пилососом

• Промийте обидва фільтри під водою, під 
напором проти напрямку накопичення 
ворсу або за допомогою м'якої щітки. Перед 
встановленням на місце фільтр для збору ворсу 
необхідно повністю висушити.

 

• Вставте фільтри для 
збору ворсу один в 
одного і помістіть його 
на місце.
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• Очистіть внутрішню поверхню дверцят та її 
резинові накладки м’якою вологою ганчірочкою 
або щіткою, що розміщена під вентиляційною 
кришкою.

6.2 Очищення датчика 
В сушильнім 
пристрої 
розміщується 
датчик вогкості, який 
визначає ступінь 
сухості білизни.
Для очищення 
датчика:

• Відкрийте завантажувальні дверцята 
сушильного пристрою.

• Дайте пристрою охолонути, якщо він 
залишається розігрітим в результаті процесу 
сушіння.

• Протріть металеві поверхні датчика м'якою 
тканиною, змоченою в оцті і висушіть їх.

C ЗАУВАЖЕННЯ

• Очищуйте металеві поверхні датчиків 4 рази 
на рік.

• Не використовуйте металеві інструменти при 
чищенні металевих поверхонь датчиків.

A ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! 

• Забороняється використовувати розчинники, 
чистячі засоби або аналогічні речовини для 
чищення через ризик виникнення пожежі і 
вибуху!

6.3 Спорожнення баку водяного конденсату
В процесі сушіння волога видаляється з білизни 
і конденсується, при цьому утворюється вода, 
яка накопичується у баці водяного конденсату. 
Спорожнюйте бак водяного конденсату після кожного 
циклу сушіння.

A ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! 

• Водяний конденсат не придатний для пиття!
• Забороняється знімати бак водяного 

конденсату під час роботи програми!

Якщо ви забули спорожніти бак водяного конденсату, 
пристрій зупиниться в процесі наступних циклів 
сушіння, коли бак водяного конденсату заповниться 
повністю і заблимає значок «Water Tank Warning» 
(Попередження про необхідність спорожнення баку 
водяного конденсату). При виникненні попередження 
спорожніть бак водяного конденсату та натисніть 
кнопку «Пуск/Пауза», щоб продовжити цикл сушіння.
Для того,щоб спорожнити бак водяного конденсату:
1. Обережно необхідно вийняти резервуар 
для збирання води, що знаходиться в ящику чи 
контейнері.

2. Злийте з нього воду.

• Якщо в лійці резервуару для збирання води 
накопичився ворс, промийте його в проточній 
воді. 

• Помістіть резервуар для збирання води на 
його місце. 

C ЗАУВАЖЕННЯ

• У разі прямого підключення зливного 
шлангу до системи водовідведення зникає 
необхідність в спорожненні резервуару для 
збирання води.
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6.4 Очищення конденсатора
Невелика кількість ворсу може пройти крізь 
фільтр та зібратися на металевій поверхні 
конденсатора.Поверхню конденсатора потрібно 
регулярно чистити.Якщо на дисплеї блимає іконка 
випаровувача, перевірте металеву поверхню 
конденсатора. Якщо вона брудна, очистіть її. Цю 
поверхню слід перевіряти не менш, ніж раз на 6 
місяців.

• Натисніть кнопку 
запобіжної пластинки і 
відкрийте її.

• Щоб відкрити 
дверцята для 
перегонки повітря, 
перемістіть засувку.

• Потягніть 
щіточку вліво та 
вийміть її. Можна 
використовувати 
цю щітку для 
видалення ворсу, 
що назбирався на 
металевій поверхні 
конденсатора.

C ЗАУВАЖЕННЯ

• Після очищення конденсатора, передньої 
кришки та фільтра для видалення ворсинок 
вставте щітку у відповідне гніздо, натиснувши 
вправо.

• Зібраний ворс з 
поверхні конденсатора 
слід видалити 
вологою ганчіркою або 
щіткою (розміщеною 
під вентиляційною 
кришкою) потерти 
нею вверх-вниз по 
конденсатору.

• Будь ласка, не чистіть 
елементи конденсатору 
в напрямку вліво-
вправо, щоб уникнути 
пошкоджень.

• Для очищення можна 
також використовувати 
пилосос зі щіткою. Не 
рекомендуємо чистити 
конденсатор пилососом 
без щіток.

• Після очищення 
конденсатора, 
фільтра для ворсу 
та передньої 
кришки вставте 
щітку в її гніздо, 
натискаючи 
праворуч.

• Після завершення 
процесу очищення 
помістіть засувку 
фільтра назад на 
місце, поверніть 
кришку запобіжної 
частини щоб її 
закрити, і закрийте її.
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A ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! 

• Ви можете чистити конденсатор руками, якщо 
маєте захисні рукавички. Не намагайтеся 
чистити голими руками. Плавники конденсатора 
можуть пошкодити ваші руки. Чистка руками 
зліва направо може пошкодити плавники 
конденсатора. Це може призвести до проблем 
із сушкою.

A ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! 

• Цілком нормально побачити трохи води на 
платиковій поверхні перед конденсатором, 
коли ви відкриваєте вентиляційну кришку.
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7.  Пошук та усунення 
несправностей
Процес сушіння займає багато часу.
Забиті пори фільтра для збору ворсу (внутрішнього 
та зовнішнього). >>> Промийте фільтр для збору 
ворсу теплою водою та висушіть.
Передня стінка випарника може бути засмічена. 
>>> Очистіть передню стінку випарника.
Заблоковані вентиляційні решітки на передній 
панелі машини. Приберіть усі предмети перед 
вентиляційними решітками, які блокують 
вентиляцію.
Недостатня вентиляція, оскільки машина 
встановлена в дуже тісному приміщенні. >>> 
Відкрийте двері або вікна, щоб знизити температуру 
у приміщенні.
На датчику вологості може накопичуватися 
вапняний шар. >>> Очистіть датчик вологості.
В машину завантажена надмірна кількість білизни. 
>>> Не перевантажуйте сушильну машину.
Завантажена білизна не була віджата належним 
чином. >>> Увімкніть вищу швидкість віджимання на 
пральній машині.
Одяг залишається вологим після сушіння.
Можливо, була використана непридатна для цього 
типу білизни програма. >>> Перевірте етикетки по 
догляду на білизні і виберіть режим, що підходить 
для відповідного типу тканини.
Забиті пори фільтра для збору ворсу (внутрішнього 
та зовнішнього). >>> Необхідно вимити фільтри 
теплою водою та висушити.
Передня стінка випарника може бути засмічена. 
>>> Очистіть передню стінку випарника.
В машину завантажена надмірна кількість білизни. 
>>> Не перевантажуйте сушильну машину.
Завантажена білизна не була віджата належним 
чином. >>> Увімкніть вищу швидкість віджимання на 
пральній машині.
Сушильна машина не вмикається, або програма 
не запускається. Сушильна машина не вмикається 
після налаштування.
Машина не підключена до електромережі. >>> 
Переконайтеся, що шнур живлення був під'єднаний 
до розетки.
Прочинені дверцята завантаження. >>> 
Переконайтеся, що дверцята завантаження щільно 
зачинені.
Програма не вибрана або не натиснута кнопка 
«Вмикання/Вимикання/Скасування». Перевірте, 
чи програма вибрана і чи не перебуває машина в 
режимі паузи.
Увімкнено режим блокування від дітей. >>> 
Вимкніть блокування від дітей.
Виконання програми перервано без очевидних 
причин.
Дверцята завантаження прочинені. >>> 
Переконайтеся, що дверцята завантаження щільно 
зачинені.
Було порушення електропостачання. >>> Щоб 
запустити програму, натисніть кнопку «Вмикання/
Вимикання/Скасування».
Бак водяного конденсату повний. >>> Спорожніть 
бак водяного конденсату

Білизна збіглася, звалялася або зіпсувалася.
Використовується програма, непридатна для 
даного типу білизни. >>> Перевірте етикетки на 
одязі і виберіть програму, яка підходить для цього 
типу тканини.
Через дверцята завантаження виливається вода.
На внутрішній поверхні дверцят завантаження і 
на ущільнювачі накопичився ворс. >>> Очистіть 
внутрішню поверхню дверцят завантаження й 
ущільнювач.
Дверцята завантаження відкрилися самі по собі.
Дверцята завантаження прочинені. >>> Притисніть 
дверцята завантаження доки не почуєте звук 
клацання.
Світиться або блимає попереджувальний індикатор 
баку водяного конденсату.
Бак водяного конденсату повний. >>> Спорожніть 
бак водяного конденсату
Зливний шланг перегнутий. >>> Якщо виріб 
безпосередньо під'єднаний до системи 
водовідведення, перевірте зливний шланг.
Не вмикається підсвічування барабана. (у моделях 
з лампою)
Сушильна машина не ввімкнена за допомогою 
кнопки «Вмикання/Вимикання». >>> Перевірте, чи 
машина увімкнена.
Можливо, несправний індикатор. >>> Зверніться до 
фірмового сервісного центру для заміни лампи.
Світиться індикатор Захист від зминання.
Увімкнуто програму захисту від зминання, щоб 
запобігти зминанню білизни в машині. >>> Вимкніть 
машину та вийміть з неї білизну.
Світиться індикатор очищення фільтра.
Фільтр для збору ворсу (внутрішній та зовнішній) 
потребує очищення. >>> Необхідно вимити фільтри 
теплою водою та висушити.
На порах фільтра пуху накопичився пух, що може 
призвести до засмічення фільтра. >>> Необхідно 
вимити фільтри теплою водою та висушити.
Фільтри не вставлені. >>> Вставте внутрішній та 
зовнішній фільтри на свої місця.
З машини лунає звуковий сигнал.
Фільтри не вставлені. >>> Вставте внутрішній та 
зовнішній фільтри на свої місця.
Блимає індикатор попередження випарника.
Передня сторона випарника може бути засмічена 
ворсом. >>> Очистіть передню стінку випарника.
Фільтри не вставлені. >>> Вставте внутрішній та 
зовнішній фільтри на свої місця.
Вмикається освітлення всередині сушильної 
машини. (у моделях з лампою)
Якщо сушильну машину підключено до 
електромережі, натиснена кнопка «Вмикання/
Вимикання» і двері відчинені, світло вмикається. 
>>> Відключіть сушильну машину або переключіть 
кнопку «Вмикання/Вимикання» в положення 
вимкнено.
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A ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! 

• Якщо за допомогою цих рекомендацій 
усунути проблему не вдалося, зверніться 
до продавця або до фірмового сервісного 
центру. Не намагайтеся самотужки 
полагодити пристрій, який вийшов з ладу.

C ЗАУВАЖЕННЯ
• Якщо у вас виникли проблеми з будь-

якою складовою вашого приладу, ви 
можете попросити заміну, зв’язавшись з 
авторизованою службою, вказавши номер 
моделі приладу.

• Експлуатація приладу з неоригінальними 
деталями може призвести до несправності 
приладу.

• Виробник та продавець не несуть 
відповідальності за несправності, спричинені 
використанням неоригінальних деталей.
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Клас ефективності конденсації (4)

Середня ефективність конденсації в стандартній програмі для бавовни при повному навантаженні, Cdry

Середня ефективність конденсації в стандартный програмі для бавовни при частковому навантаженні, Cdry1/2

Зважена ефективність конденсації у стандартній програмі для бавовни при 
повному і частковому навантаженні, C t

Найменування або товарний знак постачальника

Назва моделі

Номінальна потужність (кг)

Тип сушильного автомату
Конденсатор

Повітряна вентиляція

Клас енергетичної ефективності (1)

Річне споживання енергії (кВт-год) (2)

Тип управління

Енергоспоживання в режимі стандартної програми для бавовни при повному навантаженні (кВт-год)

Енергоспоживання в режимі стандартної програми для бавовни при частковому навантаженні (кВт-год)

Споживана потужність у вимкненому стані в режимі стандартної програми для 
бавовни при повному навантаженні, P   (Вт)O

Споживана потужність у ввімкненому стані в режимі стандартної програми для 
бавовни при повному навантаженні, P   (Вт)L

Тривалість ввімкненого стану (хв)

Стандартна програма для бавовни  (3)

Тривалість стандартної програми для бавовни при повному навантаженні, T     (хв)dry 

Тривалість стандартної програми для бавовни при частковому навантаженні, T        (хв)dry1/2

Зважена тривалість виконання стандартної програми для
бавовни при повному і частковому навантаженні, Tt

ДОВІДКОВИЙ ЛИСТОК ТЕХНІЧНИХ ДАНИХ

Відповідно до Делегованого регламенту Комісії ЄС № 392/2012

Неавтоматичний

Автоматичний

Рівень звукової потужності у стандартній програмі для бавовни при повному навантаженні (5)

Вбудована

(4) Шкала від G (найменша ефективність) до А (найбільша ефективність).

(5) Середньозважене значення — L    в дБ (А) відносно 1 пВт.WA

(1) Шкала від A+++ (найбільша ефективність) до D (найменша ефективність)

(2) Споживання енергії у розрахунку на 160 циклів сушіння у стандартній програмі для бавовни при повному і частковому навантаженні 
і споживання в малопотужних режимах. Фактичне споживання енергії за цикл залежить від способу використання пристрою.

(3) Програма сушіння бавовни «Cotton cupboard dry» (до шафи), що використовується при повному і частковому навантаженні, є стандартною 
програмою сушіння, до якої відноситься інформація на етикетці та у довідковому листку технічних даних стосовно програми, що підходить 
для сушіння бавовняної білизни при її стандартній вологості і вважається найбільш ефективною програмою для сушіння 
бавовни з точки зору споживання енергії.

   : Так     - : Ні

A++

234,6

  -

1,97

1,05

0,50

1,00

30

197

156

B

81%

81%

81%

64

-

8.0

125

-

BEKO
DS8440SXW
7188235160
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Моля, първо прочетете това 
ръководство за потребителя!
Уважаеми Клиенти,
Благодарим Ви, че избрахте продукт на Beko. 
Надяваме се, че Вашият продукт, който е 
произведен с високо качество и технологии, 
ще Ви донесе най-добри резултати. Съветваме 
Ви да прочетете внимателно това ръководство 
и друга съпътстваща документация, преди да 
използвате Вашия продукт, и го запазете за 
бъдещи справки. Ако давате продукта за ползване 
от друго лице, уверете се, че сте му предоставили 
и това ръководство. Обърнете внимание на 
всички детайли и предупреждения, посочени 
в ръководството за потребителя, и следвайте 
инструкциите в него.
Използвайте това ръководство за модела, 
обозначен на заглавната страница.

• Прочетете инструкциите.

Обяснение на символите
Следните символи са използвани в това 
ръководство за потребителя:

B ОПАСНОСТ!

• Предупреждение срещу токов удар.

ОПАСНОСТ!

• Предупреждение срещу опасност от пожар.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

• Предупреждение за опасни ситуации по отношение 
на живота и имуществото.

Този продукт е произведен, използвайки най-новите технологии в екологично чисти условия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

• Предупреждение срещу горещи повърхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

• Предупреждение за опасност от изгаряне

C ЗАБЕЛЕЖКА !

• Важна информация или полезни съвети относно 
употребата.

• Опаковките са изработени от 
рециклируеми материали в 
съответствие с нашите Национални 
регламенти за опазване на околната 
среда.

Не изхвърляйте отпадъците от опаковки заедно 
с битови отпадъци или други отпадъци, а ги 
изхвърляйте на предназначените за тази цел 
събирателни пунктове, определени от местните 
власти.
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1 Важни инструкции за безопасност и опазване на околната среда

C ЗАБЕЛЕЖКА !

Този раздел съдържа инструкции за 
безопасност, които ще Ви помогнат да 
предотвратите риск от нараняване или 
материална повреда. Неспазването 
на тези инструкции анулира всякакви 
гаранции.
1.1 Общи указания 
за безопасност

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

• Този уред може да се използва от 
деца над 8 годишна възраст, хора 
с физически, слухови или умствени 
затруднения, както и от хора с липса 
на опит или познания, ако е осигурен 
контрол или им е предоставена 
информация относно опасностите. 
Децата не трябва да си играят с уреда. 
Почистването и поддръжката не трябва 
да се извършват от деца, оставени без 
надзор.

• Деца под 3-годишна възраст трябва да 
се държат на безопасно разстояние, 
освен ако са под непрекъснат надзор.

• Регулируемите крачета не трябва да 
се отстраняват. Разстоянието между 
сушилнята и повърхността не трябва 
да бъде ограничено от материали като 
килим, дърво и тиксо. Това може да 
предизвика проблеми със сушилнята.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

• Процедурите, свързани с инсталация и 
ремонт, трябва винаги да се извършват 
от оторизиран сервиз. Производителят 
не носи отговорност за щети, които 
могат да възникнат от процедури, 
извършени от неоторизирани лица.

• Никога не мийте сушилнята чрез 
пръскане или обливане на уреда с вода! 
Съществува риск от токов удар!

За продукти с функция “Пара”:

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

• Използвайте само дестилирана вода 
или вода, кондензирана във водния 
резервоар на машината в програмите за 
пара. Не използвайте вода от чешмата 
или добавки. Когато се използва 
кондензирана вода в резервоара за 
вода, тя трябва да бъде филтрирана и 
изчистена от влакна.

• Не отваряйте вратата, докато 
програмата за пара е активна.

• Може да бъде изхвърлена гореща вода.
• Преди пускане на програмата за пара, 

петната от прането трябва да бъдат 
отстранени.

• Можете да поставяте само пране, 
което не е замърсено или оцветено, 
но е пропито с неприятна миризма в 
програмата за пара (отстраняване на 
миризми).

• Не използвайте комплекти за химическо 
чистене или допълнителни материали 
в програма за пара или в която и да е 
друга програма.



28 Сушилнята / Ръководство за употреба

1.1.1 Електрическа 
безопасност 

B ОПАСНОСТ!

• Спазвайте инструкциите за 
безопасност при работа с 
електричество, докато свързвате 
уреда към електрическата мрежа по 
време на инсталация.

• Уредът не трябва да се захранва през 
външно превключващо устройство, 
като таймер или да бъде свързвано 
към верига,  която редовно се 
включва и изключва от устройство.

• Свържете сушилнята към заземен 
контакт, защитен с предпазител, 
при напрежение, съответстващо на 
посоченото на етикета. Монтажът за 
заземяване трябва да се извършва от 
квалифициран електротехник. Нашето 
дружество не носи отговорност за 
щети, които може да възникнат, когато 
сушилнята се използва без заземяване, 
в съответствие с местните разпоредби.

• Напрежението и допустимата защита 
срещу напрежение са отбелязани върху 
табелката на етикета.

• Напрежението, посочено на етикета на 
продукта, трябва да съответства на това 
на Вашата електрическа мрежа.

• Изключете сушилнята, когато не е в 
работен режим.

• Изключете сушилнята от електрическата 
мрежа по време на монтаж, поддръжка, 
почистване и ремонтни работи.

• Не пипайте щепсела с мокри ръце! 
Никога не изключвайте чрез издърпване 
на кабела, винаги изваждайте кабела, 
като придържате щепсела с ръка.

B ОПАСНОСТ!

• Не използвайте удължители, 
разклонители или адаптери за 
свързване на сушилнята към 
захранването, за да намалите риска от 
пожар и токов удар.

• Щепселът на захранващия кабел 
трябва да бъде лесно достъпен след 
инсталацията. 

• Повреден захранващ кабел трябва 
да се смени след уведомяване на 
оторизиран сервиз.

• Ако сушилнята е повредена, повече 
не трябва да се използва, освен ако е 
ремонтирана от оторизиран сервизен 
агент! Съществува риск от токов 
удар!

1.1.2 Безопасност на продукта 

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

• Уверете се, че входът за въздух 
на сушилнята е отворен и е добре 
вентилиран.

• Продуктът съдържа хладилен агент 
R290.

• R290 е екологичен, но запалим 
хладилен агент.

• Съхранявайте продукта далеч 
от потенциални източници на 
топлина, които могат да предизвикат 
възпламеняване.
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ОПАСНОСТ!

• Важни указания относно 
предотвратяване на опасността от 
пожар:

По-долу са посочени дрехи или 
предмети, които не трябва да се сушат 
в сушилнята с оглед на опасността от 
пожар.
• Неизпрано пране
• Остатъците, замърсени с масло, 

ацетон, алкохол, течно гориво, керосин, 
почистващи петна, терпентин, парафин, 
почистващи парафини, бензин, восък 
или почистващи восъци, трябва да 
се измият с топла вода с достатъчно 
количество почистващ препарат преди 
да се подсушат в сушилнята.

• Поради тази причина по-специално 
предмети, които съдържат 
горепосочените петна, трябва да се 
измиват много добре, като за тази 
цел се използва подходящ препарат 
и се избере висока температура за 
изплакване.

• Описаните по-долу дрехи или предмети 
не трябва да се сушат в сушилнята 
поради опасността от пожар:

• Облекла или възглавници, ватирани 
с порест каучук (латекс пяна), душ 
бонета, водоустойчиви текстилни 
материали с гумена армировка и гумени 
подложки.

• Облекло, почиствано с индустриални 
химикали.

ОПАСНОСТ!

Предмети като запалка, кибрит, монети, 
метални части, игли и т.н. може да 
повредят устройството на барабана или 
може да предизвикат функционални 
проблеми. Затова проверете прането, 
което ще бъде заредено в сушилнята.
Никога не спирайте сушилнята преди 
приключване на програмата. Ако се 
налага да го направите, извадете бързо 
цялото пране и го оставете да се разсее 
топлината.
• Дрехи, които са се изплакнали 

недостатъчно, могат да се самозапалят 
и дори могат да се запалят след 
приключване на сушенето.

• Необходима е достатъчно вентилация, 
за да се предотврати изпускането 
на газове от устройства, работещи 
с други видове горива, включително 
открит пламък, който се натрупва в 
помещението поради обратен ефект на 
огъня. 

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

• Бельо, съдържащо метални 
подсилващи елементи, не трябва да се 
суши в сушилнята. Сушилнята може да 
се повреди, ако металните аксесоари се 
откачат и се счупят по време на сушене.

C ЗАБЕЛЕЖКА !

• Използвайте омекотители и други 
подобни продукти в съответствие с 
инструкциите на производителите им.

• Винаги почиствайте филтъра за мъх, 
преди или след всяко зареждане. 
Никога не използвайте сушилнята без 
инсталиран филтър за мъх.
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A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

• Никога не се опитвайте да поправите 
сушилнята самостоятелно. Не правете 
никакви опити за ремонт или подмяна 
на продукта, дори ако имате познания 
или способности да извършите 
необходимата процедура, освен ако 
не е ясно посочено в инструкциите 
за потребителя или публикуваното 
ръководство за сервизно обслужване. 
В противен случай може да поставите в 
опасност собствения си живот и живота 
на другите.

• Не трябва да има заключваща, 
плъзгаща се или врата с панти, която 
може да блокира отварянето на 
люка на мястото, където ще да бъде 
инсталирана Вашата сушилня.

• Инсталирайте сушилнята на места, 
подходящи за домашна употреба. 
(Баня, затворена тераса, гараж и т.н.)

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

• Уверете се, че домашни животни 
не могат да влязат в сушилнята. 
Проверете вътрешността на сушилнята, 
преди да я пуснете в работен режим.

• Не се облягайте на люка на сушилнята, 
когато е отворена, в противен случай 
може да се откачи.

• Не допускайте да се натрупва мъх 
около барабана на сушилнята.

1.2 Монтаж над пералня 
• Трябва да се използва фиксиращо устройство 

между двата уреда, когато монтирате сушилнята 
над пералня. Устройството за монтаж трябва да 
се инсталира от оторизиран сервизен агент.

• Общото тегло на пералнята и сушилнята – с 
пълно натоварване, когато са поставени една 
върху друга, достига до около 180 кг. Поставете 
двата уреда върху твърда повърхност, който има 
достатъчна товароносимост!

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

• Пералнята не може да бъде поставена 
върху сушилнята. Обърнете внимание на 
горепосочените предупреждения при монтажа 
на Вашата пералня.

Таблица за инсталиране на пералня и сушилня

Дълбочина 
на 
сушилнята

Дълбочина на пералната машина

62
 cm

60
 cm

  

54
 cm

 

< 
50

 cm
  

54 cm Може да се 
инсталира

Не може да се 
инсталира

60 cm Може да се 
инсталира

Не може да се 
инсталира

1.3 Предназначение
• Сушилнята е предназначен за домашна 

употреба. Този уред не е подходящ за 
използване с търговска цел и трябва да се 
използва само по предназначение.

• Използвайте сушилнята само за сушене на 
пране, което е обозначено по съответния начин.

• Производителят отказва всякаква отговорност, 
възникнала поради неправилно използване или 
транспортиране.

• Срокът на експлоатация на закупената от Вас 
сушилня е 10 години. През този период ще 
бъдат осигурени оригинални резервни части за 
нормална работа на сушилнята.

1.4 Безопасност за децата 
• Опаковъчните материали крият опасност за 

децата. Съхранявайте опаковъчни материали на 
място, далеч от достъпа на деца.

• Електрическите продукти крият опасност за 
децата. Дръжте децата далеч от продукта, когато 
е в работен режим. Не им позволявайте да пипат 
сушилнята. Използвайте функцията за защита 
от деца, за да ги предпазите от вмешателство в 
работата на сушилнята.

C ЗАБЕЛЕЖКА !

• Защитата от деца се намира върху контролния 
панел.(Вж. Защита от деца)

• Дръжте люка затворен дори когато сушилнята не 
е в работен режим.
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1.5 Съответствие с регламента за 
ОЕЕО и изхвърляне на отпадъчния 
продукт 

Този продукт е в съответствие с 
Директива на ЕС WEEE (2012/19/EU). 
Този продукт носи символа за 
класификация на отпадъците от 
електрическо и електронно 
оборудване (WEEE).

Този продукт е произведен от висококачествени 
части и материали, които могат да бъдат 
оползотворени и са подходящи за рециклиране. 
Не изхвърляйте продукта за отпадъци с 
нормални битови и други отпадъци в края на 
експлоатационния му живот. Предайте го в центъра 
за събиране и рециклиране на електрическо и 
електронно оборудване. Моля, консултирайте се 
с местните власти, за да научите повече за тези 
центрове за събиране.

ОПАСНОСТ!

• R290 е запалим хладилен агент. Уверете се, че 
системата и тръбите няма да се повредят по 
време на работа и боравене с уреда.

• . Съхранявайте продукта далеч от потенциални 
източници на топлина, които могат да 
предизвикат възпламеняване в случай на 
повреда.

• Не изхвърляйте уреда, изгаряйки го.

1.6 Съответствие с Директива RoHS:
Закупеният от Вас продукт е в съответствие с 
европейската Директива RoHS (2011/65/ЕС). Не 
съдържа вредни и забранени материали, посочени 
в директивата.
1.7 Информационен пакет 
Опаковките на продукта са изработени от 
рециклируеми материали в съответствие с нашите 
Национални регламенти за опазване на околната 
среда. Не изхвърляйте опаковките заедно с битови 
или други отпадъци. Предайте ги в пунктовете за 
събиране на опаковки, определени от местните 
власти.

BG
Височина (регулируема) 84,6 cm / 86,6 cm*
Широчина 59,7 cm
Дълбочина 60,9 cm
Капацитет (макс) 8 кг**
Нетно тегло (± %10) 44 кг
Напрежение

Виж етикета с 
данни***

Номинал на входящето 
напрежение
Код на модела

1.8 Технически спецификации

* Мин. височина: Височина с прибрани регулируеми 
крачета.
     Макс. височина: Височина с максимално 
разтворени регулируеми крачета.
** Тегло на сухо пране преди изплакване.
*** Етикетът се намира зад люка на сушилнята.

C ЗАБЕЛЕЖКА !

• Техническите спецификации на сушилнята са 
обект на спецификация без предварително 
известие с цел подобряване на качеството на 
продукта.

• Фигурите в това ръководство са схематични и 
могат да не отговарят точно на продукта.

• Стойностите върху маркерите на сушилнята 
или в друга публикувана документация, 
съпътстваща сушилнята, са получени 
в лабораторни условия и отговарят на 
съответните стандарти. Същите могат да 
варират в зависимост от експлоатационните 
условия и условията на околната среда.
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2 Вашата сушилня
2.1 Преглед
11

10

1

2

3

4
5

6

7

8
9

  1. Горен панел
  2. Панел за управление
  3. Люк на сушилнята
  4. Бутон за отваряне на планката за свръзка
  5. Вентилационни решетки
  6. Регулируеми крачета
  7. В моделях, где резервуар расположен под 
изделий, резервуар для воды находится внутри 
планки
  8. Типова табелка
  9. Филтър от влакна
10. Выдвижной ящик для водяного резервуара (в 
моделях, где резервуар расположен выше)
11. Захранващ кабел

2.2 Съдържание на опаковката

1. Маркуч за 
източване на 
водата*

6. Контейнер 
за пълнене на 
вода*

2. Резервна 
гъба за 
филтърното
чекмедже*

7. Чиста вода*

3.Ръководство
на 
потребителя*

8. Ароматни 
капсули*

4. Кошница
за сушене* 9. Четка*

5.Ръководство 
на 
потребителя за 
кошницата за 
сушене*

10. Филтърна 
кърпа*

*Може да са включени в обема на доставката в 
зависимост от модела на Вашия уред.
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3 Инсталация
Преди се обадите на най-близкия оторизиран 
сервиз за монтаж на сушилнята, уверете се, 
че електрическата инсталация и каналът за 
източване на водата са подходящи съгласно 
инструкциите в Ръководството за потребителя.
Ако не са подходящи, свържете се с квалифициран 
електротехник и техник, за да се осигуряват 
необходимите условия. 

C ЗАБЕЛЕЖКА !

• Подготовка на мястото за поставяне на 
сушилнята, както и на електрическата 
инсталация и канализацията в рамките на 
отговорността на клиента.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

• Преди монтаж, проверете визуално дали 
по сушилнята няма някакви дефекти. Ако 
сушилнята е повредена, не я инсталирайте. 
Повредените продукти крият рискове за Вашата 
безопасност.

3.1 Подходящо място за монтаж 
• Инсталирайте сушилнята върху стабилна и 

равна повърхност.
• Сушилнята е тежък уред. Не я премествайте 

сами.
• Осигурете на сушилнята добре проветрена 

среда, без прах.
• Разстоянието между сушилнята и 

повърхността не трябва да бъде ограничено 
от материали като килим, дърво и тиксо.

• Не покривайте вентилационните решетки на 
сушилнята.

• Не трябва да има заключваща, плъзгаща се 
или врата с панти, която може да блокира 
отварянето на люка на мястото, където 
Вашата сушилня ще бъде инсталирана.

• След като сушилнята е инсталирана, трябва 
да остане на същото място, където са 
направени връзките. Когато инсталирате 
сушилнята, уверете се, че задната стена не се 
докосва до нищо (кран, контакт и т.н.).

• Поставете сушилнята най-малко на 1 см от 
краищата на други мебели.

• Вашата сушилня може да работи при 
температура между +5°C и +35°C. Ако 
условията на работа са различни от този 
диапазон, нормалната работа на сушилнята 
ще бъде нарушена и уредът може да се 
повреди.

• Задната повърхност на сушилнята трябва да 
се намира срещу стена.

B ОПАСНОСТ!

• Не поставяйте сушилнята върху захранващия 
кабел.

* Игнорирайте следното 
предупреждение, ако системата на 
Вашия продукт не съдържа R290

ОПАСНОСТ!

• Сушилнята съдържа хладилен агент R290.*
• .R290 е екологичен, но запалим хладилен 

агент.*
• Уверете се, че входът за въздух на сушилнята е 

отворен и е добре вентилиран.*
• Дръжте потенциалните източници на пламък 

далеч от сушилнята.*
3.2 Премахване на модула за безопасен 
превоз

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

• Извадете модула за 
безопасен превоз, 
преди да използвате 
сушилнята за първи 
път.

• Ако страната на 
отваряне на вратата 
на Вашия уред може 
да бъде променена, 
вижте инструкциите 
за монтиране на 
реверсивни врати.
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3.3 Свързване към канала
Можете директно да източите натрупаната вода 
през маркуча за източване на водата, доставен 
заедно с продукта, вместо периодично да 
източвате водата, събрана в резервоара.
Свързване на маркуча за оттичане на 
водата 

1

3 4

2

1-2 
Издърпайте с 
ръка маркуча от 
задната страна 
на сушилнята, за 
да го отстраните 
от мястото му на 
свързване. Не 
използвайте никакви 
инструменти за 
отстраняване на 
маркуча.

3 Свържете единия край на маркуча за 
източване, доставен заедно със сушилнята, с 
точката на свързване, откъдето сте извадили 
маркуча в предишната стъпка.

4 Свържете другия край на маркуча за 
източване директно към канала за мръсна 
вода или мивката.

C ЗАБЕЛЕЖКА !

• Маркучът за оттичане на водата трябва да 
бъде прикрепен на максимална височина 80 
см.

• Уверете се, че маркучът за оттичане на 
водата не е застъпен и не е прегънат между 
канала и уреда.

• Ако има комплект аксесоари, доставен с 
вашия продукт, моля вижте подробното 
описание.

3.4 Регулиране на крачетата
• Завъртете 

крачетата наляво 
или надясно, 
докато сушилнята 
бъде нивелирана и 
устойчива.

3.5 Транспортиране на сушилнята
Източете водата, която е останала вътре в 
сушилнята.
Ако е направено пряко свързване за оттичане на 
водата, тогава отстранете връзките на маркучите.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

• Ние препоръчваме пренасянето на 
сушилнята да стане в изправено положение. 
Ако не е възможно уредът да се носи в 
изправено положение, ние препоръчваме да 
го носите чрез леко накланяне на дясната 
страна, погледнато отпред. 

3.6 Предупреждения за звуци

C ЗАБЕЛЕЖКА !

Нормално е понякога 
да чувате металически 
шум при работа на 
компресора.

Събраната по време на работа вода се изпомпва 
към резервоара за вода. Нормално е да се чува 
шум по време на процеса на изпомпване.

3.7 Смяна на лампата за осветление
IАко в сушилнята се използва лампа за осветление
Свържете се с оторизиран сервиз, за да смените 
крушката/светодиодната светлина, използвана за 
осветление на сушилнята.
Лампата(ите), използвани в този уред, не е(са) 
подходяща(и) за осветяване на битова стая. 
Употребата по предназначение на тази лампа е 
да помогне на потребителя да постави по удобен 
начин прането в сушилнята. Използваните в този 
уред лампи трябва да са устойчиви на екстремни 
натоварвания, като напр. вибрации и температури 
над 50°C
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4 Подготовка
4.1 Пране, подходящо за сушене в 
сушилня 
Винаги спазвайте инструкциите върху етикетите на 
дрехите. Сушете само дрехите, върху чиито етикети 
е посочено, че са подходящи за сушене в сушилня.

4.2 Пране, неподходящо за сушене в 
сушилня

Артикулите с този символ не 
Не сушете в 

сушилня трябва да се 
сушят в сушилня.

C ЗАБЕЛЕЖКА !

• Деликатни бродирани тъкани, вълнени, 
копринени дрехи, деликатни и ценни тъкани, 
херметически затворени предмети и тюлени 
завеси не са подходящи за машинно сушене.

4.3 Подготовка на прането за сушене 
• Дрехите може да се оплетат след края на 

прането. Разделете дрехите в прането, преди 
да ги поставите в сушилнята.

• Дрехи с метални аксесоари като ципове, трябва 
да се сушат обърнати с опакото навън.

• Закрепете здраво ципове, куките и катарами, 
както и копчета на чаршафи. 

4.4 Съвети за пестене на енергия 
• Центрофугирайте прането на възможно най-

високата скорост, когато се изплаква. Така се 
съкращава времето за сушене и консумацията 
на енергия.

• Сортирайте прането в зависимост от вида и 
плътността на тъканите. Сушете едновременно 
еднотипно пране. Например първо тънки 
кухненски кърпи и покривки, а след това по-
плътни кърпи за баня.

• Следвайте инструкциите в ръководството на 
потребителя за избор на програма.

• Не отваряйте люка на уреда по време 
на сушене, освен ако е необходимо. Ако 
непременно трябва да отворите люка на 
сушилнята, не я дръжте отворена за дълго 
време.

• Не добавяйте мокро пране, докато сушилнята е 
в режим на работа.

• За модели с кондензатор: почиствайте редовно 
кондензатора веднъж на месец или след всеки 
30 цикъла. 

• · Почиствайте филтъра периодично, когато 
има видимо събиране на въздух или 
когато символът светва, ако има наличен 
предупредителен символ за почистване на 
филтър на чекмеджето  

• За модели с димоотводи: спазвайте 
инструкциите за свързване на димоотвода и 
почиствайте димоотвода. 

• По време на процеса на сушене 
проветрявайте помещението, в което сте 
инсталирали сушилнята.     

4.5 Правилно натоварване 
Следвайте инструкциите 
в раздела “Избор на 
програма и Таблица на 
енергопотреблението”. 
Не зареждайте повече 
от посочените стойности 
на капацитета, посочени 
в таблицата.

Примерни стойности на препоръчително тегло.

Пране Приблизително 
тегло (г)* Пране Приблизително 

тегло (г)*
Памучни 
покривала 
(двойни)

1500 Блузи 150

Памучни 
покривала 
(единични)

1000 Памучни ризи 300

Спално бельо 
(двойно) 500 Ризи 250
Спално бельо 
(единично) 350 Памучни 

рокли 500
Големи покривки 
за маса 700 Рокли 350
Малки покривки 
за маса 250 Дънки 700

Салфетки за чай 100
Носни 

кърпички (10 
броя)

100

Хавлии за баня 700 Тениски 125

Кърпи за ръце 350

* Тегло на сухо пране преди изплакване.
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5  Включване на продукта
5.1 Контролен панел

1. Бутон за избор на Вкл./Изкл./Програма
2. Бутон Старт / Режим на готовност
3. Бутон за осветление на барабана
4. Бутон за избор на крайно време.
5. Бутон за избор на времева програма

5.3. Подготовка на сушилнята
• Свържете сушилнята.
• Отворете люка на сушилнята.
• Поставете прането в машината без да го 

тъпчете.
• Натиснете и затворете люка. 

A ВНИМАНИЕ !

• Уверете се, че 
до люка не се е 
струпало пране.

• Изберете желаната програма с помощта на 
бутона Вкл./Изкл./Програма, машината ще се 
включи. 

C ЗАБЕЛЕЖКА!

• Избирането на програма с помощта на 
бутона Вкл./изкл./Програма не означава, че 
програмата е стартирана. Натиснете бутона 
Старт/Режим на готовност, за да стартирате 
програмата.

6. Бутон за избор на ниска температура
7. Бутон за звуково предупреждение и избор на 

защитен бутон за деца
8. Бутон за избор на предпазване от намачкване.
9. Бутон за избор на ниво на сушене.

456 3 2789

1

5.2 Символи

RapiDryПочистване на
   Филтър чекмедже /

кондензатор
 

Смесено Спортно
 облекло

Екстра 
сухо

Изсушени 
за 

носене

Изсушени за 
     гладене 

Ежедневни Бързо 
изпиране 

Ниво на 
сухота

Изсушени 
за 

носене+

Сухо времеЗвуково 
предупреждение 

Ниска 
температура

Отложен 
край

Памук еко ПамукХавлиена
 кърпа

Завивки/
Напред

Хигиенно
 изсушаване

Хигиенно 
обновяване

Светлина 
в барабана

Деликатно
 пране ниво

 на парата
ниво

 на парата1
ниво

 на парата2

Деликатно
изпиране на вълна

Нощен
режим

Освежаване Хигиена
(BabyProtect+)

На открито

Напред

Природосъобразен

филтър пълен

Природосъобразен

филтър
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5.4 Избор на програма и таблица на потреблението на енергия
BG

Програми Описание на програмите

Ка
па

ци
те

т (
кг)

Ск
ор

ос
т н

а в
ър

те
не

 
на

 м
аш

ин
ат

а (
об

/м
)

Вр
ем

е н
а с

уш
ен

е 
(м

ин
ут

и)

Памук

Можете да изсушите своя термоустойчив 
памучен текстил с този цикъл. Избира се 
настройка за сушене, която е подходяща за 
дебелината на прането, което трябва да бъде 
изсушено, и желаното ниво на сухота.

8 1000 210

Памук еко Еднослоен, ежедневен памучен текстил се суши 
възможно най-икономично. 8 1000 197

Памучно пране, 
изсушени за гладене

Еднослоен, ежедневен памучен текстил се суши 
до леко влажно състояние, така че да е готов 
за гладене.

8 1000 145

Изкуствени материи
Можете да изсушите целия си синтетичен 
текстил с този цикъл. Избира се настройка за 
сушене, която е подходяща за желаното ниво 
на сухота.

4 800 70

Смесено
Използвайте тази програма за сушене на дънки, 
които се центрофугират при високи обороти в 
сушилнята.С тази програма могат да се сушат 
спортни и фирнес облекла.

4 1000 115

Хавлиена кърпа Кърпи за сушене като кухненска кърпа, кърпа за 
баня и кърпа за ръце. 5 1000 175

Деликатно пране
Можете да изсушавате вашето пране от 
деликатни тъкани или пране с етикет за ръчно 
пране (копринени блузи, тънко бельо и т.н.) на 
ниска температура на тази програма.

2 1200 55

Ежедневно изпиране
С тази програма можете да изсушите както 
памучно, така и синтетично пране.С тази 
програма могат да се сушат спортни и фирнес 
облекла.

4 1000 110

Сушилня/време за 
сушене

Можете да изберете от програмите за време 
между 10 и 160 минути, за да постигнете 
желаното ниво на сушене при ниска 
температура. В тази програма операциите  
на сушилнята се запазват за определено 
време, независимо от сухотата на прането. 
Този продукт може да се използва с кошница 
за изсушаване като опция. За продукти, 
които се продават без кошница, можете да 
получите кошница от упълномощен сервиз и 
да използвате програмите за сушене, посочени 
по-горе. За подробности относно използването, 
вижте ръководството за потребителя на 
кошницата за сушене.

- - -

Деним Можете да изсушавате вашите панталони, поли, 
ризи или якета от деним на тази програма. 4 1200 125

На открито/спорт 
(Goretex)

Използвайте за сушене на дрехи от синтетични, 
памучни или смесени тъкани, както и на 
водоустойчиви продукти като функционални 
якета, дъждобрани и т,н, Преди сушене ги 
обръщайте от обратната страна.

2 1000 135
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* : Стандартна програма Енергиен Етикет (EN 61121:2012) Всички стойности в таблицата са определени 
съгласно стандарта EN 61121:2012. Стойностите на потреблението може да варират от стойностите в 
диаграмата в зависимост от типа пране, скоростта на изстискване, условията на околната среда и нивата 
на напрежение.

Завивки/Напред

Можете да изсушавате тъканите, напълнени с 
перушина или влакна, които, според етикета, 
могат да се сушат като отделен артикул. 
Можете да сушите юргани, възглавници или 
парла като отделно пране. Сушете палтата и 
якетата обърнати наопаки.

- 800 165

Ризи 
Изсушава ризите по по-деликатен начин, 
причинява по-малко намачкване  и улеснява 
гладенето.  

1,5 1200 50

Ежедневно пране  Използвайте тази програма, за да имате 2 ризи 
готови за гладене. 0,5 1200 30

Хигиенно 
изсушаване

С тази програма можете да изсушите изпраните 
си продукти, които искате да осигурите с 
допълнителна хигиена. Тя осигурява висока 
хигиена на вашия текстил чрез топлинен ефект. 

5 800 200

Хигиенно 
обновяване

Можете да използвате тази програма за 
вашите сухи дрехи и пране, за които искате 
да осигурите хигиена, без да ги перете. Тя 
осигурява висока хигиена на вашия сух текстил 
чрез топлинен ефект. 

1,5 - 120

Консумация на енергия

Програми Капацитет (кг)
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Памук еко* 8 1000 60% 1,97
Памучно пране, 
изсушени за гладене 8 1000 60% 1,50

Синтетично пране, 
изсушено за 
гардероба

4 800 40% 0,75

Програмата "Памук еко", използвана при пълно и частично натоварване, е стандартната 
програма за сушене, за която се отнася информацията на етикета и във фиша, че тази програма 
е подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране и че тя е най-ефективната програма 
по отношение на консумацията на енергия за памука.
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Ниска температура
Можете да активирате тази функция само преди 
да стартирате програмата. Можете да активирате 
тази функция, ако искате да изсушите прането 
си на по-ниска температура. Продължителността 
на програмата ще бъде по-дълга, след като се 
активира.
Отложен край
С функцията “Отложен край” можете да отложите 
крайното време до 24 часа. 
1. Отворете люка на сушилнята и поставете 

прането.
2. Изберете програмата за сушене.
3. Натиснете бутона “Отложен край” и задайте 

желаното от Вас време на отложения старт. 
Светодиодът за отложен край светва. (Когато 
натиснете и задържите бутона, отложеният край 
продължава без спиране).

4. Натиснете бутона  Старт / Режим на готовност. 
Започва отброяването на отложения край. Знакът 
„:“ в средата на желания отложен край започва да 
мига.

C ЗАБЕЛЕЖКА!

• В рамките на отложения край можете да 
добавяте или махате пране. Показаното 
време е сбор от времето за нормално сушене 
и отложения край. Светодиодът “Отложен 
край” ще изгасне в края на отброяването, 
сушенето започва и светодиодът за сушене 
светва.

Промяна на функцията 
с отложен край
Ако искате да промените продължителността по 
време на обратното броене:
Поставете програмата на пауза и натиснете бутона 
за включване / изключване / избор на програма и 
отменете програмата. Изберете желаната от Вас 
програма и повторете процеса за избор на отложен 
край.
Отмяна на функцията Отложен край
Ако искате да отмените зададеното отброяване на 
отложен край и да стартирате програмата веднага:
Поставете програмата на пауза и натиснете бутона 
за включване / изключване / избор на програма 
и отменете програмата. Изберете желаната 
програма и натиснете бутона “Старт / Пауза”.
Светлина в барабана
Можете да включите и изключите светлината на 
барабана, като натиснете този бутон. Светлината 
се включва, когато бутонът е натиснат, и се 
изключва след определено време.

Allergy UK е запазената марка на 
Британската Фондация по 
Алергиите (British Allergy 
Foundation). Печатът на 
одобрение е създаден, за да 
ръководи хората, които искат 

съвет, че продуктът значително намалява 
количеството на алергените в среда, в която има 
алергични хора или продуктът ограничава / 
намалява / елиминира алергените. Целта е да се 
предоставят доказателства, че продуктите са 
научно изпитани или анализирани, за да дадат 
измерими резултати.

5.5 Допълнителни функции
Ниво на сушене
Бутонът за настройка на сушене се 
използва за регулиране на желаната сухота. 
Продължителността на програмата може да се 
променя в зависимост от избора.

C ЗАБЕЛЕЖКА!

• Можете да изберете тази функция само 
преди да стартирате програмата.

Предотвратяване от намачкване
Можете да включите и изключите функцията за 
предотвратяване от намачкване, като натиснете 
бутона за избор на предпазване от намачкване. 
Ако няма да извадите прането веднага след 
приключване на програмата, може да използвате 
функция за предотвратяване от намачкване, за да 
предпазите прането от намачкване. 
Звуково предупреждение 
Сушилнята издава звуково 
предупреждение, когато програмата 
е свършила. Натиснете бутона 
„Звуково предупреждение“, ако не 
искате звуково предупреждение. 
Когато натиснете бутона за звуково 
предупреждение, светлината 
угасва и не уздава звук, когато 
програмата приключи.

C ЗАБЕЛЕЖКА!

• Можете да активирате тази функция преди 
или след стартиране на програмата.
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C ЗАБЕЛЕЖКА!

• Когато функцията “Защита от деца” е 
активирана, предупредителният индикатор на 
екрана светва. 

Когато е активирана функцията Защита от деца е 
активирана:
Когато сушилнята работи или е в режим на 
готовност, индикаторните символи няма да се 
променят при промяна на позицията на бутона за 
избор на програма.

C ЗАБЕЛЕЖКА!

• Когато сушилнята работи и функцията 
“Защита от деца” е активирана, два пъти 
прозвучава звуков сигнал при натискане на 
бутона за избор на програма. Ако функцията 
“Защита от деца” бъде отменена, без да 
завъртите бутона за избор на програма 
обратно в първоначалното си положение, 
програмата се прекратява, тъй като бутонът 
за избор на програма е завъртян.

5.9 Промяна на програмата 
след нейното стартиране
Можете да промените програмата, която сте 
избрали, за да изсушите прането с друга програма, 
след като сушилнята започне да работи.
• Например поставете програмата на пауза и 

завъртете бутона Включване / Изключване / 
Избор на програма, за да изберете програмата 
Extra Dry вместо Ironing Dryness.

• Натиснете бутона Старт/Режим на готовност, 
за да стартирате за програмата.

Добавяне и изваждане на дрехи по време а режима 
на готовност
Ако искате да добавяте в или изваждате дрехи 
от сушилнята след стартиране на програмата за 
сушене:
• Натиснете бутона Старт/Режим на готовност, 

за да поставите сушилнята в режим на 
готовност. Сушенето спира.

• Отворете люка докато сушилнята е в режим 
на готовност и затворете вратата след 
добавяне или изваждане на пране.

• Натиснете бутона Старт/Режим на готовност, 
за да стартирате за програмата.

5.6 Предупредителни индикации

C ЗАБЕЛЕЖКА!

• Предупредителните индикатори могат да се 
различават в зависимост от модела на Вашия 
уред.

Почистване на филтъра
Когато програмата приключи, предупредителният 
индикатор за почистване на филтъра светва.
Резервоар за вода
Ако резервоарът за вода се напълни, докато 
програмата все още е активна, предупредителният 
индикатор започва да мига и машината преминава 
в режим на готовност. В този случай изпразнете 
резервоара за вода и стартирайте програмата с 
помощта на бутона Старт/Режим на готовност. 
Предупредителните индикатори изгасват, а 
програмата се възобновява.
Почистване на чекмеджето на 
филтъра / топлообменника
Предупредителният символ мига периодично, за 
да напомни, че филтърът на чекмеджето трябва да 
се почисти.
5.7 Стартиране на програмата
Натиснете бутона Старт/Режим на готовност, за да 
стартирате за програмата.
Индикаторите “Старт/Режим на готовност” 
ще светнат, за да покаже, че програмата се е 
стартирала.
5.8 Защита от деца
Сушилнята има защита от деца, която не 
позволява прекъсване на програма при натискане 
на някой бутон. Ако защитата от деца е активирана, 
всички бутони на панела, с изключение на бутона 
за избор на програма Вкл./Изкл. са деактивирани.
Натиснете бутона за Звуково Предупреждение 
в продължение на 3 секунди за активиране на 
функцията Защита от деца. 
Функцията “Защита от деца” трябва да се 
деактивира, за да можете да стартирате нова 
програма след приключване на текущата, или 
за да можете да се намесите в програмата. За 
да деактивирате защитата от деца, задръжте 
натиснати същите бутони за 3 секунди.
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C ЗАБЕЛЕЖКА!

• Добавянето на пране след стартиране на 
сушенето може да доведе до смесване на 
сухото пране в машината с мокро пране и 
оставяне на прането във влажна среда в края 
на операцията.

• Добавянето или премахването на прането 
по време на сушенето може да се повтори 
толкова пъти, колкото желаете. Но тази 
операция непрекъснато прекъсва сушенето и 
по този начин увеличава продължителността 
на програмата и консумацията на енергия. 
Поради това се препоръчва да добавяте 
пране, преди да стартирате програмата. 

• Ако се избере нова програма чрез завъртане 
на бутона за избор на програма, докато 
сушилнята е в режим на готовност, текущата 
програма се прекъсва.

ВНИМАНИЕ !

• Не докосвайте вътрешната повърхност на 
барабана, докато добавяте или изваждате дрехи 
по време на работеща програма. Повърхността на 
барабана е гореща.

5.10 Прекратяване на програмата
Ако искате да отмените програмата и да 
прекратите сушенето по някаква причина, след 
като сушилната машина започне да работи, 
поставете програмата на пауза и завъртете бутона 
Включване / Изключване / Избор на програма; 
програмата се прекратява.

A ВНИМАНИЕ !

• Вътрешността на сушилнята е много гореща, 
когато прекъснете програмата, докато 
машината работи, затова стартирайте 
програмата за опресняване, за да я охладите.

5.11 Край на програмата
Когато програмата приключи, светодиодният 
индикатор за Край / Предотвратяване от 
Намачкване и Предупреждение за почистване 
на влакнестия филтър върху индикатора за 
проследяване на програмата се включва. Люкът 
може да се отвори и сушилнята е готова за 
следващия цикъл.
Завъртете бутона Вкл. / Изкл. / Избор на програма 
в положение Вкл. / Изкл., за да изключите 
сушилнята. 

C ЗАБЕЛЕЖКА!

• Ако прането не е извадено след 
приключване на програмата, функцията за 
Предотвратяване от Намачкване се активира 
за 2 часа, за да се избегне намачкването на 
прането в сушилнята. Програмата завърта 
прането на интервали от 10 минути, за да се 
избегне неговото набръчкване.

5.12 Функция за миризми
Ако вашата сушилня има функция за миризми, 
прочетете ръководството на ProScent, за да 
използвате тази функция.
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6 Поддръжка и почистване
6.1 Вътрешна повърхност на люка

 Косата и влакната, които са отделени от прането
 по време на процеса на сушене, се събират от
 влакнестия филтър.

C ЗАБЕЛЕЖКА

• Влакната се образуват по време на носене и 
пране на дрехи.

• Можете да почистите филтърния прорез с 
прахосмукачка.

A ВНИМАНИЕ! 

• След всеки цикъл на сушене почистете 
влакнестия филтър и вътрешната повърхност 
на люка.

За да почистите влакнестия филтър:
• Отворете люка на сушилнята.
• Задръжте първата част (вътрешния филтър) 

на влакнестия филтър от две части и го 
извадете, като го издърпате нагоре.

• Отстранете косата, влакната и памучните 
топки с ръка или с мека кърпа.

• Отстранете втората част (външния филтър), 
като го издърпате нагоре.

C ЗАБЕЛЕЖКА

• Уверете се, че косите, влакната и памучните 
топки не попадат в прореза, където са 
инсталирани филтрите.

• Отворете двата филтъра (горен и долен 
филтър) и отстранете влакната с ръка, 
или използвайте четка за почистване на 
въздушното покритие за маршрутизация. 
И ако е необходимо, използвайте 
прахосмукачка за почистване на филтрите.

• Почистете и двата филтъра под течаща вода, 
в обратна посока на натрупване на влакната 
или с мека четка. Изсушете филтъра, преди 
да го поставите обратно.

 

• Поставете 
влакнестите филтри 
един върху друг и ги 
поставете обратно 
на мястото им.

• Почистете вътрешната повърхност на 
вратата и нейните уплътнения с мека влажна 
кърпа или с четката на въздушното покритие 
за маршрутизация.
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6.2 Почистване на сензора  

Има сензори за 
влага в сушилнята, 
които установяват 
дали прането е сухо 
или не.
За да почистите 
сензорите:

• Отворете люка на сушилнята.
• Оставете машината да се охлади, ако все 

още е гореща поради процеса на сушене.
• Избършете металните повърхности на 

сензора с мека кърпа, навлажнена с оцет и ги 
изсушете.

C ЗАБЕЛЕЖКА

• Почиствайте металните повърхности на 
сензорите 4 пъти в годината.

• Не използвайте метални инструменти при 
почистване на металните повърхности на 
сензорите.

A ВНИМАНИЕ! 

• Никога не използвайте разтворители, 
почистващи препарати или подобни 
вещества за почистване поради опасност от 
пожар и експлозия!

6.3 Изпразване на резервоара за вода
Влажността на прането се отстранява и кондензира 
по време на процеса на сушене, а водата, която 
възниква, се натрупва в резервоара за вода. 
Изпразвайте резервоара за вода след всеки цикъл 
на сушене..

A ВНИМАНИЕ! 

• Кондензираната вода не може да се пие!
• Никога не изваждайте резервоара за вода, 

докато програмата работи!

Ако забравите да източите резервоара за вода, 
машината ще спре по време на следващите цикли 
на сушене, когато резервоарът за вода е пълен и 
предупредителният символ “Резервоар за вода” ще 
мига. В този случай източете резервоара за вода и 
натиснете бутона Старт / Пауза за продължаване 
на цикъла на сушене.
За да източите резервоара за вода:
1. Извадете внимателно резервоара за вода в 
чекмеджето или контейнера.

2. Източете водата от резервоара.

• Ако има натрупване на влакна във фунията 
на резервоара за вода, почистете го под 
течаща вода. 

• Поставете резервоара за вода на мястото му. 

C ЗАБЕЛЕЖКА

• Ако директното източване на водата 
се използва като опция, няма нужда да 
изпразвате резервоара за вода.
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6.4 Почистване на кондензатора
 Малко количество влакна може да премине през
 филтъра за влакна и да се събере върху металната
повърхност на кондензатора.

 Металната повърхност на кондензатора трябва да
се почиства редовно.

 Ако иконата на изпарителя мига на дисплея,
 проверете металната повърхност на кондензатора.
 Ако е мръсна, я почистете. Тази част трябва да се
проверява поне веднъж на 6 месеца.

• Отворете дъската, 
като натиснете 
върху нея.

• За да отворите 
вратичката 
за въздушно 
движение, 
освободете 
фиксатора.

• Издърпайте 
четката на ляво и я 
извадете.  Можете 
да използвате 
почистващата четка 
за отстраняване на 
събраните влакна 
върху металната 
повърхност на 
кондензатора.

C ЗАБЕЛЕЖКА

• Четката е в плика с печатни материали. След 
първоначалното  използване можете да я 
поставите на мястото й върху въздушното 
покритие за маршрутизация . 

• “Събраните влакна 
върху повърхността 
на кондензатора 
трябва да се 
отстранят с влажна 
кърпа или да се 
разтърка четката, 
поставена върху 
въздушното 
покритие за 
маршрутизацията, 
нагоре и 
надолу върху 
кондензатора.

• Моля, не 
почиствайте 
перките на 
кондензатора в  
посока от дясно 
на ляво, за да 
избегнете повреда.

• Можете също така 
да използвате 
прахосмукачка 
с четка за 
почистване. 
Почистването на 
кондензатора не 
се препоръчва с 
прахосмукачка без 
четка. “

• Поставете четката 
в слота й, като 
натискате надясно, 
след като почистите 
кондензатора, 
предния капак и 
филтъра за влакна. 

• След като процесът 
на почистване 
приключи, 
поставете вратата 
на движение на 
въздуха на нейното 
място, преместете 
ключалките, за 
да я затворите и 
затворете дъската.
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A ВНИМАНИЕ! 

• “Можете да почиствате само с ръка, ако 
носите предпазни ръкавици. Не се опитвайте 
да почиствате с голи ръце. Перките на 
кондензатора могат да повредят ръцете 
ви. Почистването чрез движение от ляво 
на дясно може да повреди перките на 
кондензатора. Това може да доведе до 
проблеми със сушенето.”

A ВНИМАНИЕ! 

• Нормално е да има малко вода върху 
пластмасовата повърхност пред 
кондензатора, когато отворите  въздушното 
покритие за маршрутизация.
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7 Отстраняване на неизправности
Сушенето продължава твърде дълго.
 Филтърните влакна (вътрешен и външен филтър) може би 
са запушени. >>> Измийте филтърните влакна с топла вода и 
подсушете.
Предната страна на изпарителя може да е запушена. >>> 
Почистете предната страна на изпарителя.
Вентилационните решетки пред машината може да 
са затворени. >>> Отстранете всички предмети пред 
вентилационните решетки, които блокират въздуха.
Вентилацията може да е неадекватна, защото машината, 
инсталирана в нея е твърде малка. >>> Отворете вратата или 
прозорците, за да предотвратите покачването на стайната 
температура.
На сензора за влага може да се е натрупал варовик. >>> 
Почистете сензора за влага.
Може да е заредено прекалено голямо количество пране. >>> 
Не претоварвайте сушилнята прекалено много.
Прането може да не е било изстискано правилно. >>> 
Центрофугирайте прането в пералнята на по-високи обороти.
След изсушаване дрехите излизат влажни.
Може да не е използвана подходяща програма за вида на 
прането. >>> Проверете етикетите на дрехите и изберете 
програма, подходяща за типа дрехи или използвайте 
времевите програми допълнително.
 Филтърните влакна (вътрешен и външен филтър) може би са 
запушени. >>> Измийте филтрите с топла вода и изсушете.
Предната страна на изпарителя може да е запушена. >>> 
Почистете предната страна на изпарителя.
Може да е заредено прекалено голямо количество пране. >>> 
Не претоварвайте сушилнята прекалено много.
Прането може да не е било изстискано правилно. >>> 
Центрофугирайте прането в пералнята на по-високи обороти.
Сушилнята не се включва или програмата не може да 
се стартира. Сушилнята не започва да работи след 
конфигуриране.
Захранването може да е изключено. >>> Уверете се, че 
захранващият кабел е включен в контакта.
Вратата за зареждане може да е отворена. >>> Уверете се, че 
люкът е затворен правилно.
Програмата може да не е зададена или бутонът Старт / Пауза 
/ Отказ да не е натиснат. >>> Проверете дали програмата е 
настроена и тя не е в позиция Пауза.
Функцията “Защита от деца” може да е активирана. >>> 
Изключете функцията “Защита от деца”.
Програмата е прекратена преждевременно без причина.
Люкът може да е затворен докрай. >>> Уверете се, че люкът е 
затворен правилно.
Електрозахранването може да е прекъснато. >>> Натиснете 
бутона Старт / Пауза / Отказ, за да стартирате програмата.
Резервоарът за вода може да е пълен. >>> Изпразнете 
резервоара за вода.
Дрехите са се свили, втвърдили или похабили.
Може да е използвана програма, която не е подходяща за 
типа пране. >>> Проверете етикетите на дрехите и изберете 
подходяща програма.
Капе вода от люка на машината.
Може от вътрешната страна на люка и по неговото уплътнение 
да са се събрали влакна. >>> Почистете вътрешните 
повърхности на люка и повърхностите на уплътнението на 
люка.

Люкът се отваря сам.
Люкът може да е затворен докрай. >>> Натискайте люка, 
докато се чуе звук от затваряне.
Символът за предупреждение за резервоара за вода е 
включен / примига.
Резервоарът за вода може да е пълен. >>> Изпразнете 
резервоара за вода.
Маркучът за източване на водата може да се е сплескал. >>> 
Ако продуктът е свързан директно с изтичане на мръсни води, 
проверете маркуча за източване на водата.
Осветлението вътре в сушилнята не се включва. (При модели 
с лампи)
Сушилнята може да не е била включена с помощта на бутона 
включване/изключване. >>> Уверете се, че сушилнята е 
включена.
Лампата може да не работи. >>> За смяна на лампата се 
свържете с оторизиран сервиз.
Иконата против намачкване свети.
Може да се активира режим против намачкване, който 
предотвратява намачкването на прането в сушилнята. >>> 
Изключете сушилнята и извадете прането.
Иконата за почистване на влакнест филтър свети.
Филтърните влакна (вътрешен и външен филтър) може да не 
са почистени. >>> Измийте филтрите с топла вода и изсушете.
Върху порите на филтърното влакно може да се е образувал 
пласт, който води до запушване. >>> Измийте филтрите с 
топла вода и изсушете.
Филтърните влакна може да не са поставени. >>> Поставете 
вътрешните и външните филтри на местата им.
От машината се чува звуково предупреждение
Филтърните влакна може да не са поставени. >>> Поставете 
вътрешните и външните филтри на местата им.
Иконата за предупреждение на изпарителя мига.
Предната страна на изпарителя може да е запушена. >>> 
Почистете предната страна на изпарителя.
Филтърните влакна може да не са поставени. >>> Поставете 
вътрешните и външните филтри на местата им.
Осветлението в сушилната се включва. (При модели с лампи)
Ако сушилната е включена в електрическия контакт, бутонът 
за включване / изключване е натиснат и вратата е отворена; 
светлината се включва. Изключете сушилнята от контакта или 
поставете бутона Включи/Изключи в изключена позиция.
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A ВНИМАНИЕ! 

• Ако проблемът не бъде отстранен, след като 
следвате инструкциите в този раздел, свържете 
се с вашия доставчик или с оторизиран сервиз. 
Никога не се опитвайте сами да ремонтирате 
уреда.

C ЗАБЕЛЕЖКА

• В случай, че се сблъскате с проблем на която и 
да е част от уреда, можете да поискате замяна, 
като се свържете с оторизирания сервиз и им 
дадете номера на модела на уреда.

• Управлението на уреда с неавтентични части 
може да доведе до неизправност на уреда.

• Производителят и дистрибуторът не носят 
отговорност за неизправности в резултат на 
използването на неавтентични части.
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   : Да     - : He

Име на доставчика или търговка марка

Име на модела

Номинален капацитет (кг)

Тип на барабанната сушилня
Кондензатор

Отвеждане на въздуха

Клас на енергийна ефективност (1)

Годишна консумация на енергия (kWh)(2)

Тип управление

Консумация на енергия на стандартната програма за памук при пълно натоварване (kWh)

Консумация на енергия на стандартната програма за памук при частично натоварване (kWh)

Консумация на енергия в режим "изключена" за стандартна програма за памук при пълно натоварване, P  (W)O

Консумация на енергия в режим "оставена включена" при пълно натоварване, P  (W)L

Продължителност на режим "оставена включена" (мин.)

Стандартна програма за памук (3)

Времетраене на стандартната програма за памук при пълно натоварване, T    (мин.)dry 

Времетраене на стандартната програма за памук при частично натоварване,Tdry1/2 (мин.)

Среднопретеглено времетраене на стандартната програма за памук при пълно и частично натоварване (T  )t

Клас на ефективност на кондензацията(4)

Средна ефективност на кондензацията на стандартна програма за памук при пълно натоварване, Cdry

Средна ефективност на кондензацията на стандартна програма за памук при частично натоварване, Cdry1/2

tСреднопретеглена ефективност на кондензацията на стандартната програма за памук при пълно и частично натоварване, Ct

Ниво на звуковата мощност на стандартната програма за памук при пълно натоварване(5)

Вградена

ПРОДУКТОВ ФИШ

Делегиран регламент (EU) №: 392/2012 

Неавтоматично

Автоматично

(4) Скала от G (най-малко ефективна) до A ай-ефективна)

(5) Среднорпетеглена средна стойност  — L     eизразена в dB(A) re 1 PwWA 

(1) Скала от A+++ (най-ефективна) до D (най-малко ефективна)

(2) CКонсумацията на енергия е базирана на 160 цикъла на сушене на стандартната програма за памук при пълно и частично натоварване
и консумацията при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия на цикъл ще зависи от това как се използва машината.

(3)  Указание, че „стандартната програма за памук“, използвана при пълен и при частичен товар, представлява стандартната програма за
сушене, за която се отнася информацията върху етикета и в продуктовия фиш, че тази програма е подходяща за сушене на нормално влажно
памучно пране и че това е най-ефективната програма за памук по отношение на консумацията на енергия.
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