ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
При всяко почистване и поддръжка изключвайте пералната машина и извадете захранващия щепсел от контакта.
Не използвайте запалими течности за почистване на пералната машина.

ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪНШНАТА СТРАНА НА ПЕРАЛНАТА МАШИНА
За почистване на външните части на пералната машина
използвайте мека влажна кърпа.

За почистване на панела за управление не използвайте
почистващи препарати за стъкло или с общо
предназначение, абразивни препарати или подобни
– тези вещества могат да повредят отпечатаните
обозначения.

ПРОВЕРКА НА МАРКУЧА ЗА ЗАХРАНВАНЕ С ВОДА
Редовно проверявайте входящия маркуч за чупливост
и пукнатини. Ако е повреден, го заменете с нов маркуч,
предоставян от нашия отдел за следпродажбено
обслужване или от вашия специализиран търговски
представител.
В зависимост от типа маркуч:

Ако входящият маркуч е с прозрачно покритие, периодично
проверявайте дали няма локални участъци с повишена
интензивност на цвета. Ако това е така, е възможно да има
теч от маркуча и той трябва да бъде заменен.

За маркучи със стопер за вода: проверете малкото
прозорче за проверка на предпазния клапан (вижте
стрелката). Ако е червено, е задействана функцията за
спиране на водата и маркучът трябва да се замени с нов.
За да развиете такъв маркуч, натиснете бутона за
освобождаване (ако има такъв), докато развивате
маркуча.

ПОЧИСТВАНЕ НА МРЕЖЕСТИТЕ ФИЛТРИ В МАРКУЧА ЗА ЗАХРАНВАНЕ С ВОДА
1. Затворете крана за вода и развийте входящия маркуч.
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3. След това ръчно развийте входящия маркуч на гърба
на пералнята. Издърпайте с клещи мрежестия филтър
от клапана на гърба на пералнята и внимателно го
почистете.
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2. Внимателно почистете с фина четка мрежестия
филтър в края на маркуча.
4. Поставете отново мрежестия филтър на мястото му.
Отново свържете входящия маркуч към крана за вода
и пералната машина. Не използвайте инструмент за
свързване на входящия маркуч. Отворете крана за
вода и проверете дали всички връзки са плътни.
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ПОЧИСТВАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ПРЕПАРАТ
Извадете дозатора, като го повдигнете и издърпате (вижте фигурата).
Измийте го под течаща вода; добре е това да се извършва редовно.
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ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЗА ВОДА/ИЗТОЧВАНЕ НА ОСТАТЪЧНАТА ВОДА
Изключете пералнята и извадете щепсела,, преди да се заемете с почистване на филтъра за вода или с източване на
остатъчната вода. Ако сте използвали програма за пране с гореща вода, изчакайте водата да се охлади, преди да я източите.
Почиствайте филтъра за вода редовно, за да предотвратите проблеми с източването на водата след пране поради
задръстване на филтъра.
Ако водата не може да се източи, дисплеят ще покаже, че филтърът за източване на вода е запушен.
1. Свалете декоративния панел: направете това с
помощта на отвертка, както е показано на следващата
фигура.

4. Отстраняване на филтъра: под филтъра за вода
поставете памучна кърпа, която да може да попие
количеството остатъчна вода. След това отстранете
филтъра за вода, като го завъртите обратно на
часовниковата стрелка.

2. Съд за източената вода:
поставете плитък и широк съд под филтъра за вода, за
да се оттече събралата се вода.

5. Почистете филтъра за вода: отстранете отлаганията от
филтъра и го измийте под течаща вода.

3. Източете водата:
бавно завъртете филтъра обратно на часовниковата
стрелка, докато водата изтече напълно. Оставете
водата да изтече, без да сваляте филтъра. След като
съдът се напълни, затворете филтъра за вода, като го
завъртите по посока на часовниковата стрелка.
Изпразнете съда. Повторете процедурата, докато
водата бъде източена напълно.

6. Вмъкнете филтъра за вода и отново поставете цокъла:
върнете филтъра за вода на място, като го завъртите по
посока на часовниковата стрелка. Въртете, докато
застане плътно на място; дръжката на филтъра трябва
да е във вертикална посока. За да проверите дали
филтърът е достатъчно стегнат, може да налеете около 1
литър вода в дозатора за препарат. След това върнете
цокъла на място.
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ТРАНСПОРТИРАНЕ И МАНИПУЛАЦИИ
Никога не повдигайте пералната машина, като я държите за горната работна повърхност.
1. Извадете електрическия щепсел от захранващия
контакт и затворете кранчето за вода.
2. Проверете дали вратата и дозаторът за препарат са
добре затворени.
3. Разединете захранващия маркуч от крана за вода и
извадете маркуча за източване от точката за източване.
Източете изцяло водата в маркучите и ги прикрепете
така, че да могат да бъдат повредени по време на
транспортиране.

4. Поставете отново транспортните болтове. Следвайте
в обратен ред процедурата за отстраняване на
транспортните болтове, описана в Инструкциите за
монтаж.
Важно: не транспортирайте пералната машина, без да сте
поставили транспортните болтове.

СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ОТДЕЛА ЗА
СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

2. Изключете уреда и отново го включете, за да видите
дали неизправността продължава.

1. Вижте дали можете сами да разрешите проблема
с помощта на предложенията, посочени в раздела
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

АКО СЛЕД ГОРНИТЕ ПРОВЕРКИ НЕИЗПРАВНОСТТА
ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ОТСТРАНЕНА, СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ
НАЙ-БЛИЗКИЯ ОТДЕЛ ЗА СЛЕДПРОДАЖБЕНО
ОБСЛУЖВАНЕ
За да получите помощ, се обадете на номера, посочен в
листа с гаранцията.
Когато се свързвате с нашия отдел за следпродажбено
обслужване на клиенти, винаги посочвайте:
• кратко описание на неизправността;
• вида и точния модел на уреда;
xxxxxxxxxxxx

•

сервизния номер (номерът след думата Service върху
табелката с данни);

• вашия пълен адрес;
• вашия телефонен номер.
При необходимост от ремонт, се свържете с оторизиран
сервиз за следпродажбено обслужване (като гаранция,
че ремонтът ще бъде извършен правилно и ще бъдат
използвани оригинални резервни части).

