УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА
ПОЛУАВТОМАТИЧНА ПЕРАЛНА МАШИНА
Уважаеми клиенти,
Поздравяваме ви за вашата покупка!
Моля, прочетете внимателно това ръководство преди да използвате уреда и го запазете
за бъдещи справки. Ако се нуждаете от допълнителна помощ, моля, пишете на

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАШИНАТА
ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ
Панел за управление
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Вход за водата за пране
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Селектор за пране
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Таймер за изплакване
Вход за водата за изплакване
Капак за барабана за пране
Барабан за пране
Пулсатор
Външен корпус
Маркуч за чиста вода
Обезопасителен капак
Захранващ кабел
Капак на барабана за изплакване
Вътрешен капак на барабана за изплакване
Маркуч за източване

В случай, че щепселът на
захранващия кабел е
повреден, потребителят не
трябва да се опитва да го
ремонтира, ако няма
специални познания по
електротехника. Потърсете
съвет от квалифициран
електротехник.
* Забранете на децата да
играят в близост до
машината.

* Не включвайте този
уред в един контакт с
други електрически
уреди.
НЕ използвайте
неподходящ източник
на захранване.
Поддържайте щепсела
чист.
* Никога не поставяйте
ръката си в барабана,
докато работи.

* Машината трябва да бъде
разположена на място далеч
от уреди, отделящи топлина.
* Избягвайте прякото
слънчево греене

* Не поставяйте
машината в банята. Това
може да повреди
електрическата
изолация и доведе до
ръждясване на корпуса.

* Не поставяйте тежки или
горещи предмети върху
машината.

/ Не перете
непромокаеми облекла,
например дъждобран. В
барабана за изплакване
и изцеждане могат да
възникнат необичайни
вибрации.
* Поставете машината
на хоризонтален и
стабилен под.

* Не перете пране,
просмукано с петрол и
органични разтворители.

* Захранващият кабел трябва да бъде свързан чрез “Y” тип. Смяната на захранващия кабел
трябва да бъде направен от
професионален сервизен техник или производителя или от подобно квалифицирано лице,
за да се избегне възникването на опасности. * Уредът не е предназначен за ползване от
лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или ментални възможности или
такива без опит и познания, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани по
отношение на употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те няма да ползват уреда за
игра.
РАБОТА С МАШИНАТА
ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ПРАНЕ
1) Поставете маркуча за източване в положение за източване.

2) Включете щепсела на захранващия кабел към електрозахранващата мрежа, но
проверете първо дали напрежението съответства на това, посочено на
фабричната табелка на машината.
3) Поставете маркуча за входна вода в конектора за входа за водата.
Кран

Вход за водата за пране

Вход за водата за
изплакване

Изберете ниво на водата в съответствие с количеството пране, като видите
маркировката за ниво на водата.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРАНЕ
А) Пране
1) Вход за вода
Поставете лоста за водата в желаната
позиция.
2) Налейте вода и разреден перилен препарат,за
достигне на желаното ниво на водата.
Включете машината, за да смес равномерно
перилния препарат, като завъртите бутона за
пране.
Вход за вода
3) Поставете прането.
4) Изберете продължителността на пране в
съответствие с теглото на прането.
5) Изберете типа пране (Normal/Stronger
(Нормално/Силно замърсено)) в
съответствие с теглото на прането. След края
на всяко пране, поставете селектора на Drain
(Източване).
Б) Източване на водата
Тъй като пералнята има помпа за източване, водата ще изтече побързо при завъртането на селектора за източване в позиция Drain
(Източване). Уверете се, че сте завъртели селектора веднага
обратно в положение Normal (Нормално), когато водата напълно
изтече от барабана за пране.

Кран

В) Незабавно - Центрофуга (Изплакване/Изсушаване)
1) Преместете прането от барабана за пране в барабана за изплакване.
2) Включете, за да се изплакне прането.
a) Разположете прането равномерно в барабана за изплакване,без да го
натрупвате на едната страна. Небалансиран барабан може да причини появата
на необичайни вибрации и шум.
b) Натиснете надолу прането и поставете обезопасителния капак върху него.
c) След изплакване затворете външния капак на барабана за изплакване и го
настройте да се върти 1 минута.

Поставете обезопасителния капак

Натиснете силно надолу

* Небалансиран барабан може да причини появата на необичайни вибрации и шум. Ако
това случи, отворете капака на барабана за изплакване и преразпределете прането, след
това продължете с операцията.
3) Изплакване на прането

I. Поставете прането в барабана за пране и след това изберете подходящ тип на
пране.
II. Изберете ниво на водата (Изберете нивото на водата в съответствие с
количеството пране)
III. Изплакване: Задайте таймера на 0 до -5 минути и оставете да се изплаква.
4) Центрофугиране за изсушаване на прането
I. Разположете прането равномерно в барабана за изплакване,без да го натрупвате
на едната страна.
Небалансиран барабан може да причини появата на необичайни вибрации и
шум.
II. Натиснете надолу прането и поставете обезопасителния капак върху него.
III. Изберете подходяща продължителност на въртене в съответствие с
количеството на прането. (1 минута, 3 минути, 5 минути)
Техническо обслужване
Изключете захранващия кабел преди да пристъпите към поддръжка. Зад изходния
филтър и филтъра за мъхчета ще остават мъхове след всяко пране. Тези филтри
трябва да се почистват често, за да се поддържа добрата работа на машината.

Почиствайте цялата машина.
•

Почиствайте машината с мека, влажна кърпа.

•

Не пръскайте вода директно върху машината.

•

Ако машината е твърде замърсена, поставете неутрален
препарат за почистване.
Не използвайте препарати на основата на петрол за почистване на машината,
тъй като това ще наруши външния ѝ вид.

•

Почистване на изходния филтър
Почиствайте филтъра поне веднъж на 2 месеца.
1) Демонтиране на изходния филтър
Стиснете гъвкавия закрепващ зъб, издърпайте го внимателно
извън машината, както е показано във фигурата.

Не издърпвайте
показаната тръба

2) Демонтиране на гофрирания цилиндър
Демонтирайте горната тръба от изходния филтър.

Регулатор за
нивото на вода

3) Почистване на изходния филтър
Почистете филтъра напълно под течаща вода.
4) Монтиране на изходния филтър
• Монтирайте гофрирания цилиндър.
• Монтирайте опорната планка на долната страна на
капака.
• Закачете куката горе вляво.
• Натиснете отгоре към жлебовете, както е показано на
фигурата
Почистване на филтъра за мъхчета
•

Филтърът за мъхчета трябва да се използва всеки път по време на пране.

•

Филтърът за мъхчета трябва да се почистване всеки път след употреба.

1) Демонтиране на филтъра за мъхчета
Задръжте рамката на филтъра, както е показано на фигурата, внимателно
натиснете надолу и издърпайте филтъра от рамката.
2) Почистване на филтъра
Измийте филтъра, докато все още е мокър. Измийте само с чиста вода.
След това го подсушете. Избягвайте изсушаването му на пряка слънчева
светлина.
3) Монтиране на филтъра
Поставете долната част на рамката на филтъра в жлеба и след това внимателно
натиснете филтъра на мястото му.
Филтър за мъхчета

Гофриран
цилиндър

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Преди да се обърнете към техник или да изпратите своята машина за ремонт, проверете
от списъка за отстраняване на неизправности:
Признак
Машината не работи.

Възможна причина
* Изключено ли е захранването?
* Включен ли е захранващият кабел добре в контакт на
електрическата мрежа?
* Пречи ли пулсаторът на нещо?

Не може да се източи

* Маркучът за източване да не е спуснат надолу?
* Да не е замръзнал маркуча за източване?
* Да не е задръстен маркуча за източване?
* Да няма паднали дрехи извън барабана за
изплакване?
* Има ли свободни предмети в барабана за пране?

Необичаен шум по време
на пране.
Водата в барабана за
пране намалява.

* Гофрираният цилиндър на изходния филтър да не е
монтиран неправилно?

Има необичаен звук и
силни вибрации по време
на въртене.

* Машината поставена ли е на хоризонтален и
стабилен под?
* Поставен ли е капакът в барабана за изплакване?
* Да няма паднали дрехи извън барабана за
изплакване?
* Да няма твърде много пране в барабана за
изплакване?

* Не се опитвайте да ремонтирате машината сами.
BG

Значение на символа кошче за отпадъци
Опазвайте околната среда: не изхвърляйте електрическите уреди заедно с битовите
отпадъци.
Върнете вашите електрически уреди, които няма да използвате повече, в точките за
събиране на такива отпадъци, с цел безопасното им унищожаване.
Това ще подпомогне избягването на вредни въздействия върху околната среда и
здравето на човека от неправилно изхвърляне.
- Така ще допринесете за рециклирането и други форми на повторно използване на
електрическо и електронно оборудване.
Информация за местата, където такива уреди могат да бъдат изхвърляни може да
бъде получена от местните власти.

ВНИМАНИЕ:
Този уред не е предназначен за използване от лица ( включително деца ) с ограничени
физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания,
освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от
лице, отговорно за тяхната безопасност.
Вносител: “Таймтрон България" ООД
ЕИК 203043222
1324 гр. София, България,
жк: " Люлин " ул. 328 No 9
тел.: 02/81 222 45
E-mail: support@timetron.com

