В резултат на процедурите за контрол на качеството на
производство, определено количество вода може да е останало
във вашата машина, това е нормално и не е вредно. Трябва да
се обърне внимание на следните въпроси преди да използвате
пералната машина.
Транспортни винтове, които са разположени в задната част
на машината, трябва да бъдат отстранени преди
стартиране на машината.

Развийте винтовете чрез завъртане
обратно на часовниковата стрелка с
подходящ ключ.

Развийте винтовете и ги издърпайте.

За да запушите отворите образувани след отстраняване на транспортните винтовете,
вкарайте пластмасовите транспортни метчици, които се намират в торбата с
аксесоари.

Съхранявайте отстранените транспортни винтове за бъдеща
употреба, ако се налага устройството на бъде транспортирано
отново

A. Отделение предпране
B. Главно отделение
C. Отделение за омекотител
D. Покриване на сифон
E. Преграда за течен перилен
препарат

1-Регулиране оборотите на центрофугата
2-Регулиране на температурата

3-Допълнителна фунция Предпране
4-Допълнително фунция rapid 15 мин
5-Допълнителна фунция за лесно гладене
6-Допълнителна фунция за отложен старт
7-Start/Pause бутон
8-Електронен дисплей
На електроният дисплей, може да видите температурата на водата, обороти, оставащо време
на програмата, спомагателните функции, които сте избрали и дали вратата на машината ви е
заключен или не. Освен това, електронен дисплей ще ви предупреди с помощта на символи за
грешки на дисплея, ако се появи грешка на вашата машина и ще ви уведоми за приключването
на програмата за пране, чрез изкарване на съобщение "END" на дисплея веднага след като
избраната програма за е приключила.

Можете да изберете програмата, на която искате да перете чрез копчето за програми . Вие
може да изберете програма, като завъртите копчето на програматора в двете посоки. Уверете
се, че копчето за програмата се намира точно на програмата, която искате да изберете.

ТАБЛИЦА ЗА ПРОГРАМИТЕ / LBW109E / LBW108E-1
Програма

Конс.
на
вода

Макс
Т (°C)

Време
(мин.)

Обща
кунсумац
ия на
енергия

1 - Памук

83

95

208

2,69

2 - Памук Еко

63

60

210

1,53

3 - Еко

63

40

190

1,38

4 - Синтетик

54

60

102

0,86

5 - Коприна

86

30

90

0,28

Средно мръсна коприна с етикети машинно пране.

6 - Вълна

95

40

81

0,57

7 -Изплакване

50

студено

47

0,13

Вълнени материи с етикети машинно пране.
Ако искате допълнително да изплакнете пране при
завършване прането, можете да използвате тази програма,
за всякакъв вид пране.

Тип пране
Много мръсни памучни и ленени материи. (Бельо, спално
бельо, покривки, кърпи (максимум 4,5 кг), спално бельо и т.н.
Мръсни памучни и ленени материи. (Бельо, спално бельо,
покривки, кърпи (максимум 4,5 кг), спално бельо и т.н.
Мръсни памучни и ленени материи. (Бельо, спално бельо,
покривки, кърпи (максимум 4,5 кг), спално бельо и т.н.
Много мръсна или синтетични смесени текстилни материали.
(Найлонови чорапи, ризи, блузи, синтетични включително
панталони и т.н.)

8 - Центрофуга

-

студено

15

0,04

Ако искате допълнително да се центрофогирате прането
след приключване на измиване работи, можете да
използвате тази програма, за всякакъв вид пране.

9 -Ръчно пране
10 – Спортни
дрехи

87

30

92

0,32

Деликатни и вълнени тъкани с етикет пране на ръка

48

30

79

0,2

Спортно облекло

11 - Смесено

53

30

92

0,39

12 – Тениски и
блузи

46

60

110

1,02

Мръсни памучни, синтетични, цветни и ленени тъкани могат
да се перат заедно.
Мръсни памучни, синтетични ризи и блузи могат да се перат
заедно.
Бебешки дрехи

13 - Бебешки

93

50

141

1,48

14 - 60 мин.

36

60

60

0,85

15 – Супер
бързо 15 мин.

30

30

15

0,1

Можете да изперете мръсните памучни, цветни и ленени
тъкани при 60 ° C за 60 минути.
Можете да изперете мръсните памучни, цветни и ленени
тъкани за 15 минути.
Забележка: Тъй като срокът за изпиране е кратко, по-малко
количество препарат се изисква да бъде
използвано в сравнение с другите програми.
Можете да отворите вратата на вашата пералня 2
минути след приключването на работата.
( 2 мин. не са включени в продължителността на програмата
)

Времетраене на програмата, консумация на енергия и потреблението на вода стойности могат да варират в
зависимост от теглото на товара се измие и вид, избрани допълнителни функции, течаща вода и
температура на околната среда.

Възможни грешки
Проблеми

Вашето устройства
не получава вода

Вероятни
проблеми

Методи за отстраняване

Достъпът за вода и
спрян
Маркучът за
подаване на вода
може да е прегънат
Маркучът за
подаване на вода е
запушен.
Филтърът на
входящият клапан е
запушен

Отворете крана за вода

Вратата не е
затворена правилно.

Пералнята не
източва вода

Маркучът за
източване е запушен
или огънат.
Филтърът на помпата
е запушен.

Проверете маркуча за подаване на вода

Почистете филтъра на маркуча (*)

Почистете филтъра на клапана (*)

Затворете вратата правилно, трябва да
чуете прещракване
Проверете маркуча
Почистете филтъра (*)

Дрехите в машината
не са поставени
добре

Разпределяйте товара по-равномерно във
вътрешността на машината.

Крачетата на
пералнята не са
Настройте крачетата (**)
настроени
Машината Ви
вибрира
Транспортните
Махнете транспортните болтове (**)
болтове не са
махнати
(*)Вижте раздела за поддръжка и почистване на вашата машина. (**)Вижте раздел относно
инсталирането на вашата машина.

НЕИЗПРАВНОСТИ
възможности

Методи на отстраняване

Има много малко
поставени дрехи в
пералнята

It does not prevent operation of the machine.

Прекомерното
количество дрехи
са поставени в
машината или не
са поставени в
добре балансиран
начин.

не трябва да се превишава
препоръчваната количество и
разпределение на натоварването трябва
да е по-равномерно във вътрешността на
машината.

Проблеми

Машината Ви
вибрира

Прекомерното
пяна в
чекмеджето на
перилен
препарат.

Използвано е
голямо количество
препарат

Използван грешег
препарат

Резултатът от
прането е лош

Прането Ви е
прекалено мръсно
за избраната от
Вас програма

Натиснете бутона старт / пауза. За да се
спре пяната, разредете една маса
лъжица омекотител в половин литър вода
и я излейте в чекмеджето на перилен
препарат. Натиснете бутона старт / пауза
след 5-10 минути. Подреждане на
размера на препрата правилно в
следващия процес на промиване.

Използвайте само препарат на напълно
автоматични перални

Изберете подходяща програма. (виж
Tаблица-1)

Количеството
препарат не е
достатъчно

Използвайте количество препарат
съобразено с количеството пране
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НЕИЗПРАВНОСТИ
възможности

Методи на отстраняване

Проблеми
Поставеното пране
в машината
надвишана
капацитета
Резултатът от
прането е лош

Вероятно водата е
твърда
Разпределение на
дрехите от вашата
машина не е добре
балансирано. .

Водата от
пералнята се
оттича веднага
след пълнене
Не се вижда вода
в барабано по
време на пране

Има остатъци от
перилен
препарат по
дрехите.

Махнете част от прането

Използвайте количество препарат в
съответствие с описанието на
производителя върху препарата.
Дрехите вътре трябва да са добре
балансирани и разпределени правилно

Краят на маркуча
за оттичане на
водата е е
прекалено ниско в
сравнение с
машината.

Поставете маркуча за източване на вода
на подходяща височина.(**)

Водата е в долната
част на барабана

-

Парчетата на
някои почистващи
препарати, които
не се разтварят
добре във вода,
може да се
придържат към
дрехите като бели
петна.

Използвайте допълнително изплакване
или премахне петната след изсушаване с
помощта на четка.

Тези петна могат
При следващо пране използвайте
да бъдат
максимално количество препарат
Има сиви петна
причинени от
препоръчано от производителя
по дрехите.
масло, крем или
мехлем.
(**) Вижте раздела относно инсталации вашата машина. 47

Центрофугата не
работи или
стартира със
закъснение

При
небалансирано
пране е възможно
да се получи
такава ситуация

Системата за контрол на натоварването
автоматично ще се опита да балансира
натоварването, преди да стартира
цикъла на центрофугиране. Важно е
при зареждане на машината, за да
разпространява пране равномерно

Вашата машина е снабдена със системи, които са в състояние на вземат
необходимите предпазни мерки и да ви предупредят в случай на срив, използвайки
непрекъснат самоконтрол по време на операциите по изпиране.

КОД

Е01

Е03

Възможни грешки

Как да го поправя

Вратата на вашият уред е
оставена отворена.

Затворете вратата на машината. Ако
вашият машина продължава да показва
грешка, изключете вашето устройство,
изключете го и се обърнете към найблизкия оторизиран сервизен веднага.

Помпа е повредена или филтъра
на помпата е запушен или
електрическата връзка на
помпата е повредена.

Вашето устройство има

Почистете филтъра на помпата. Ако
проблемът не бъде отстранен, свържете
се с най-близкия оторизиран сервиз.

Вашето устройство ще изхвърли водата
само след като го изключете.

Е04

прекомерено количество вода.

Спряна вода или ниско налягане на
водата

Помпа е повредена или филтъра
на помпата е запушен или
електрически връзка на помпата е
повредена.

- Кранът на водата може да бъде
затворен. Проверете.
- Водата може да бъде прекъсване от
захранването.
- Ако е така, изключете програмата
Копче на позиция 0. Можете изберете
програма и стартирайте вашата машина,
след като водата се доставя.
- Подаване на вода към маркуч може да
бъде усукан. Проверете.
- Смукателен клапан филтър може да
бъде запушен.
- Почистете филтрите входните клапан.
- Филтър на помпата може да е запушена.
Почистете филтъра на помпата. (*)
- Проверете маркуч може да бъде
запушен или усукан. Ако проблемът не
бъде отстранен, свържете с най-близкия
оторизиран сервиз. (*)

