
СЪКРАТЕНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СУШИЛНА МАШИНА: DHP 82D4 B 

Уважаеми Клиент!
Съкратената инструкция за обслужване представлява 

приложение към инструкцията за обслужване на 
сушилната машина. Преди да започнете използване 
на уреда, трябва старателно да се запознаете с 
неговата инструкция, а по-специално със забележките и 
указанията относно безопасното използване на уреда.

Преди да включите сушилната към мрежовото 
гнездо, трябва да нивелирате уреда. Сушилната може 
да се включи само след правилното изпълнение на 
инсталацията.

Деликатни тъкани, синтетика, вълна трябва да 

се сушат само с предназначените за тях програми. 
Зареждането на сушилната с горе изброените тъкани 
не може да надвишава препоръчваното количество в 
таблица (вижте стр. 2.).

Правилното обслужване на сушилната удължава 
нейния експлоатационен живот. Затова не бива да 
забравяте, че уплътнението на барабана трябва да бъде 
сухо (след изсушаване не затваряйте плътно вратата). 
Сушилната трябва да се почиства с неагресивни 
почистващи препарати, да не се използват абразивни 
средства.

Приготвяне за сушене1

Преди сушенето трябва да центруфугирате прането 
в пералнята. Високата скорост на центрофугиране 
може да съкрати времето за сушене и да спести 
енергия.
С цел постигане на еднакви ефекти на сушене 
трябва да сортирате прането според вида на 
тъканите и програмата за сушене. Преди сушенето 
трябва да закопчаете циповете, кукичките и 
копчетата, коланите и т.н.
Не бива да сушите облеклото прекомерно дълго 
време, тъй като може лесно да се смачка. Да не се 
сушат продукти от гума и еластични материали.
С цел предотвратяване на кожни изгаряния от 
парата или нагорещените елементи на уреда 
можете да отворите вратата едва след завършване 
на програмата за сушене. За да избегнете 
удължаване на времето за сушене и увеличаване на 
разхода на енергия, трябва да почистите филтъра и 
да изпразните контейнера след всяко използване.
Не сушете облекло след химическо чистене.
За освежаване на вълнените облекла и за по-свеж 
и пухкав вид на материала трябва да изберете 
съответна програма.

Въртящ бутон за избор на 
програма2

Натиснете бутон [ ]. Когато светне LCD 
дисплеят, завъртете бутона за избор на 
програмата и изберете желаната програма.

Допълнителни функции за избор: [Готово 
след], [Време за сушене], [Ниво на сушене], 
[Звук], [По-малко гънки] и [Осветление на 
барабана].

Натиснете бутон [ ].

Включване на програмата3

След стартиране на програмата барабанът 
започва да се върти. Върху дисплея мига 
индикаторът на статуса, а показваното време 
до завършване на програмата се променя 
автоматично. Не бива да забравяте, че 
посоченото време е ориентировъчно и може 
да се удължава или съкращава. Това зависи 
от много фактори, оказващи влияние върху 
процеса на сушенето като например влажност, 
температура на околната среда или вида на 
тъканта.

Завършване на програмата4

След завършване на програмата барабанът 
спира да се върти. Върху дисплея ще се появи 
символ “ “. Ако потребителят не извади 
облеклото в определеното време, сушилната ще 
стартира функция [По-малко гънки], ако такава 
функция е избрана с основната програма.

За да изключите уреда, трябва да натиснете 
бутон  и да извадите щепсела от контакта.

Ако по време на сушенето уредът внезапно 
спре и се появи някакво съобщение, трябва да 
следвате информациите от раздел „Решаване 
на проблеми.”
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1. Резервоар за кондензат
2. Барабан
3. Горна плоча
4. Панел за управление
5. Врата
6. Сервизен капак
7. Вход за въздух

8. Бутон Готово след
9. Бутон Време за сушене
10. Бутон Ниво на сушене
11. Бутон Звук
12. Бутон По-малко гънки
13. Бутон Осветление на барабана
        
12+13. Родителски контрол Child Lock
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ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИТЕ: DHP 82D4 B 

№ Наименование 
на програмата

Maкс. 
зареждане  

[kg]

Готово след Време 
за 

сушене

Използване/свойства

1 Памук За сушене на памучни облекла. Ниво на сушене:    

2 Ризи
За облекло, което не се смачква като ризи и блузки от материали, лесни за 

гладене.
Поставете облеклото свободно в сушилната. След изсушаване закачете на 

закачалка.

3 Деликатно За изсушаване на деликатни тъкани, които могат да се сушат в барабанна 
сушилна или за сушене на продукти за ръчно пране при ниска температура.

4 Mix Ако не може да се определи от какъв материал е облеклото, трябва да изберете 
опцията смесени.

5 Анти-алергична Проветряване на памучно облекло, устойчиво на високи температури 
(антибактериална).

6 Фитнес За сушене на спортно облекло.

7 Синтетични За сушене на тънки, синтетични тъкани, които не се нуждаят от гладене, такива 
като немачкащи се ризи, покривки, детски облекла, чорапи.

8 Освежаване За освежаване на облекло, което продължително време е било затворено в кутии. 
От минимум 20 минути до максимално 150 минути. (на стъпки по 10 мин.).

9 Любими За дефиниране и записване на любимата програма на потребителя.

10 Ежедневна

-

За ежедневно, обикновено сушене на облекло.

Кратко За бързо сушене на облекло - например от акрилни влакна или на единични 
облекла.11

Outdoor За сушене на облекло от тип “outdoor” (спортно, туристическо, за отдих).12

Джинсови 
облекла

За сушене на джинсово облекло или облекло за отдих, което е центрофугирано с 
висока скорост в пералнята.13

Вълна 
Освежаване

За сушене на малко количество вълнени облекла. С помощта на бутон “Време” 
можете да изберете четири нива на сушене.14

Сушене за време 
(Топло)

За затопляне на облекло от 10 мин. до максимално 120 мин. (на стъпки по 10 
мин.).15

Сушене за време 
(Студено)

За проветряване на облекло без топъл въздух от 10 мин. до максимално 30 мин.16
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Забележка:  Този символ показва програмата, използвана за определяне на енергийната ефективност на „стандартната програма за памук”, която е най-подходяща за сушене на обикновено зареждане от памучни облекла или номинално 
зареждане съгласно Регламент 392/2012/ЕС.
Дебели многослойни тъкани, например спално бельо, джинсови облекла, якета и др. са трудни за сушене. В такива случаи по-добре е да се използва програма Памук Extra или функция „Ниво на сушене”.
Дебелите, многослойни облекла са трудни за сушене и затова трябва добре да подбирате програмите със съответно време за сушене.
Всички данни са измерени съгласно EN 61121.
Действителният разход може да се различава от посоченото в таблицата. Това зависи от количеството на заредени дрехи, вида на тъканите, остатъчната влажност и избраните функции.

Ниво на 
сушене 

Звук По-малко 
гънки

Време
[h:min]

Разход на 
електрическа 

енергия
[kWh]
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