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Ръководство за употреба  

 
Благодаря Ви, че закупихте това изделие  

Прочетете ръководството преди да започнете да използвате уреда  

Запазете надлежно ръководството за употреба  

 

 

 

Списък на приспособленията 

 

Входен маркуч - 1 

Инструкция - 1 

 

Монтиране 

 

Пералната машина трябва да бъде поставена върху здрава и устойчива повърхност. 

1.  Пералната машина трябва да бъде поставена върху устойчива повърхност, 

максимално допустимия наклон е 2", в противен случай трябва да се нивелира. 

2.  Разстоянието между пералната машина и стената трябва да бъде по-голямо от 5cm, 

за да се избегне създаването на шум по време на работата й. 

 

Подготовка преди употреба 

 

1. Ако няма изходен кран, изходният маркуч трябва да бъде закачен преди употреба. 

2. Свържете входния маркуч. 

3. Включете в контакт на захранващата мрежа. От дрехите трябва да се извадят 

ключове, копчета и монети. 

 

Заземяване 

1. Машината използва щепсел с три щифта. Заземяващият щифт на щепсела се 

свързва със заземяващия винт на машината. Не сменяйте самостоятелно 

щепсела. 

2. Моля, подберете подходящ контакт за трищифтов щепсела, който свързва 

заземяващия контур към захранващата мрежа. Фазовият, нулевият и заземяващият 

контур на контакта трябва да съвпадат с тези на захранващия кабел. 

3. Не демонтирайте заземяващия винт, който се използва за закрепване на жълто-

зеления проводник. 



4. Захранващият кабел на машината е свързан в схема "звезда", ако имате проблем със 

захранващия кабел, обърнете се към професионален сервизен център, не подменяйте 

нищо самостоятелно. 

 

Употреба 

 

Пране 

1. Отворете горния капак на пералната машина, поставете дрехите в нея равномерно. 

2. Включете бутон "избор на пране" (някои видове машини нямат такъв бутон) на 

стандартно или меко, в зависимост от материала на дрехите. 

3. Поставете достатъчно количество перилен препарат в зависимост от количеството 

или интензивността на замърсяване на дрехите. 

4. Добавете достатъчно вода, която трябва да бъде под максимално ниво на водата (Н) и 

над минимално ниво на водата (L). 

5. Затворете горния капак, завъртете таймера по посока на часовниковата стрелка, 

изберете продължителност за пране и стартирайте цикъла. 

6. При приключване на прането, поставете изходния маркуч, за да източите водата.  

 

Изплакване 

 

1. След източване на мръсната вода от казана, отново налейте вода.  

2. Завъртете таймера по посока на часовниковата стрелка. Изплаквайте 2-3 минути.  

3. Изплакнете повторно още 1-2 пъти. 

 

Забележки 

 

Пералната машина трябва да бъде поставена в 

проветриво и сух място в помещение. Подът 

трябва да бъде стабилен.  

 

Разстоянието между маркучите и пода 

трябва да бъде по-малко от 15cm, за да се 

източва удобно водата. 

 

 
 

Пазете от пряка слънчева светлина, в 
противен случай цветът и формата на 

пластмасата ще се променят. 

 

 

Ако пералната машина не се използва, не я 
поставяйте на място с голяма влажност или 

в близост до огън, за да не се повреди. 

 

 
 

Заземителният контур на контакта трябва 

да бъде отделно заземен. Не подменяйте 

щепсела самостоятелно.  
 

Не пръскайте вода върху панела за 

управление или бутоните, за да не 

възникне токов удар. 
 



 
 

 

За да предотвратите обезформянето на 

казанчето, не пълнете с вода с температура 
по-висока 50°C. 

 

 

Когато включвате и изключвате захранващия 

кабел, хващайте щепсела. Захранващият кабел 
е свързан в схема "звезда". Ако имате 

проблем със захранващия кабел, не го 

подменяйте самостоятелно, обърнете се към 
професионален сервизен център. 

 

 
 

Не перете дрехи, силно замърсени със 

спирт, бензин, органични разтворители. 

Тъй като тези материали са изпаряващи се и 

изпаренията лесно ще се смесят с въздуха, 
което ще доведе до възникване на пожар и 

експлозия. 

 

 

Деца не трябва да си играят с пералната 

машина. Тя е опасна. 

 

 

Не поставяйте горещи, тежки предмети 

върху пералната машина, за да не се 

обезформи пластмасата и да не се повредят 

частите. 
 

 

Замърсявания по пералната машина могат да 

бъдат почистени с мека кърпа и неутрален 

препарат. Не  използвайте киселини или 

алкални препарати. 
 

 
 

 

Въведение 

 

Пералната машина с един казан е нов продукт на нашата компания. Казанът е 

изработен от висококачествени естествени материали с висока устойчивост и 

много здрав. Конструкцията е с ергономичен дизайн и на вътрешните стени на 

машината има монтирани вълнист панел, който подобрява ефективността н а 

изпирането. Пералната машина е компактна и вместимостта й е голяма. Тя е 

безопасна и лесна за работа. Научният дизайн прави новата перална машина 

удобна и приложима. Машината е модерен и здравословен помощник за 

ежедневието Ви. 

 

Конструкция на уреда 

 



 

 

 

Основни технически параметри 

Напрежение Модел Входна мощност Шум (dB) 

230V 

50Hz 

LWM-15025 135W 

62 

LWM-15125 135W 

  

LWM-20035R 250W 

LWM-20035B 250W 

  

LWM-25040 250W 

LWM-25140 250W 

 

Отстраняване на неизправности 

Повреда Причина Начин на отстраняване 

Не може да пере Захранването е отпаднало 

или щепселът не е поставен 

добре в контакта. Бутонът 

на таймера е поставен на 

"0". Предпазителят е 

изгорял. 

Електродвигателят е 

блокиран. 

Проверете захранването и 

поставете щепсела в 

контакта. Изберете "таймер 

за пране". Сменете 

предпазителя. Почистете 

предметите, които 

блокират 

електродвигателя. 

Пере лошо. Дрехите са над капацитета 

за пране. Напрежението е 

твърде ниско. Ремъкът е 

хлабав. 

Намалете количеството 

дрехи. Проверете 

напрежението. Регулирайте 

или сменете ремъка. 

не може да се източва 

водата 

Изходният маркуч е 

усукан. Опората на 

изходния маркуч е твърде 

високо. Изходният маркуч 

е запушен. 

Изправете маркуча. 

Свалете маркуча. 

Почистете маркуча. 



Необичаен шум, тресене Има различни предмети 

между електродвигателя и 

казана. Пералната машина 

е поставена нестабилно. 

Отстранете предметите. 

Поставете машината 

стабилно. 

 

Електрическа схема 

 

 
Перална машина с един казан 

 

 

 
- Мини перална машина 

 

 

Отстраняване на неизправности 

 

Важна забележка 

 

- Проверете пода преди употреба. 

- В долната част на машината има въздушни отвори, те може да бъдат блокирани от 

чужди предмети. 

- Проверете дали уреда не тече преди употреба. 

- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени 

физически, сензорни или ментални възможности или липса на опит и познания, освен 

ако не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лицето, 

отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си 

играят с уреда 

 

Вносител: “Таймтрон  България" ООД 

1324 гр. София, България, 

жк: " Люлин " ул. 328 No 9 

тел.: 02/81 222 45 

E-mail: support@timetron.com 


