
EW8H357S

BG Барабанна сушилня Ръководство за употреба 2



СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 5
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...........................................................................9
6. OПЦИИ.............................................................................................................11
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ).............................................................................. 13
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................15
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 15
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 16
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 17
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................20
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................21
14. КРАТКО РЪКОВОДСТВО............................................................................24
15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ НА ЕС
1369/2017.............................................................................................................26

МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:

Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com

Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.

 Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
 Обща информация и съвети
 Информация за опазване на околната среда

Запазваме си правото на изменения.
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1.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Преди да започнете инсталиране и експлоатация на
този уред прочетете внимателно предоставените
инструкции. Производителят не е отговорен за
контузии или наранявания в резултат на неправилна
инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място
за справка в бъдеще.

 - Прочетете доставените инструкции.

1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности

ВНИМАНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.

• Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.

• Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.

• Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.

• Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
• Дръжте всичките опаковачни материали далеч от

деца и ги изхвърлете, както е редно.
• Пазете препарати далеч от деца.
• Пазете децата и домашните любимци далеч от

уреда, когато вратичката е отворена.

БЪЛГАРСКИ 3



• Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.

• Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.

1.2 Основна безопасност
• Не променяйте предназначението на уреда.
• Ако барабанната сушилня се постави върху

горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).

• Уредът може да се инсталира като свободно стоящ
или под кухненския плот като спазвате
съответното разстояние (Вижте в брошурата за
Инсталиране).

• Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.

• Вентилационният отвор в основата не бива да
бъде покриван от килим или други постелки за под.

• ВНИМАНИЕ: Уредът не трявба да е захранван
чрез външно превключващо устройство като
таймер или да е свързан към ел. верига, която
постоянно се вкл. и изкл. от устройство.

• Включете захранващия щепсел към контакта само
в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът
на захранването е достъпен след инсталиране.

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
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• Не превишавайте обема на максимално зареждане
от 7 кг (вижте глава „Таблица с програми“).

• Не използвайте уреда, ако прането е замърсено с
индустриални химикали.

• Избършете праха или остатъците от опаковането,
който са се натрупали около уреда.

• Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.

• Не сушете в сушилнята неизпрани дрехи.
• Тъкани, които са били замърсени с вещества като

мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се изперат с гореща вода и
перилен препарат, преди да се изсушат в сушилня.

• Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в сушилня.

• Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват само според
предписанията на производителя.

• Премахнете всички предмети от прането, които
могат да причинят запалване, като запалки или
кибрити.

• ВНИМАНИЕ: Не спирайте сушенето в сушилнята
преди края на цикъла на сушене, освен ако няма
да извадите бързо всички дрехи и да ги прострете,
така че топлината да се разпръсне.

• Преди обслужване на уреда, го изключете и
извадете щепсела от захранващия контакт.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
• Премахнете всякакво опаковане.
• Не монтирайте и не използвайте

повреден уред.

• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.

• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
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използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.

• Не монтирайте уреда на места,
където температурата може да е
под 5°C или по-висока от 35°C.

• Подът, където ще се монтира
уредът, трябва да е равен,
стабилен, устойчив на топлина и
чист.

• Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.

• Винаги дръжте уреда вертикално,
докато го местите.

• Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.

• Когато уредът е поставен в
постоянното си положение,
проверете дали е напълно
нивелиран с помощта на нивелир.
Ако не е, наместете крачетата.

2.2 Електрическа връзка
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.

• Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.

• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на

табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.

• Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.

• Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.

• Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.

• Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.

• Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.

2.3 Използвайте
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.

• Този уред е предназначен само за
домашна употреба.

• Не изсушавайте повредените
(скъсани, оръфани) дрехи, които
имат подплънки.

• Сушете само тъкани, подходящи за
сушене в барабанната сушилня.
Следвайте инструкциите на етикета
на всяка дреха.

• Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.

• Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.

• Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка на уреда.

• Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.

2.4 Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване.

• Видимо излъчване от светодиод, не
гледайте директно в лъча.

• LED лампичката е предназначена
за осветяване на барабана. Тази
лампа не може да се използва за
други осветителни цели.

• За подмяна на вградената
лампичка се обърнете към
упълномощен сервизен център.

2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.

• Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
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• Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.

• За да предотвратите повреда на
системата за охлаждане, бъдете
внимателни при почистване на
уреда.

2.6 Компресор
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.

• Компресорът и неговите системи в
барабанната сушилня са заредени
със специален препарат, който не
съдържа флоро-хлоро-
хидроводород. Системата трябва

да стои изправена. Увреждането на
системата може да предизвика теч.

2.7 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.

• Изключете уреда от
електрозахранването и
водоподаването.

• Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.

• Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в барабана.

• Изхвърлете уреда в съответствие с
местните изисквания за изхвърляне
на "Отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (ОЕЕО)".

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1 2

6

3

4

5

7

8

9

10

1 Водосъдържател
2 Контролен панел
3 Вградена лампичка
4 Вратичка на уреда
5 Филтър
6 Табелка с данни
7 Отвори за въздушния поток
8 Капак на топлообменника
9 Капак на топлообменника
10 Регулируеми крачета

За по-лесно зареждане с
пране или по-лесен
монтаж, вратичката може
да се обръща. (вижте
отделната листовка).
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4. КОМАНДНО ТАБЛО
1

1011 9 8

5

7

6

432

1 Ключ за програмите и ключ за 
RESET (нулиране)

2  сензорен бутон Extra Anticrease
(Против намачкване)

3  сензорен бутон Dryness Level
(Степени на сушене)

4 Екран
5  сензорен бутон Сушене за

време
6  сензорен бутон Start/Pause

(Старт / Пауза)
7  сензорен бутон Отложен Старт
8  сензорен бутон Предупр. за

край

9  сензорен бутон Reverse Plus
(Обратен ред Плюс)

10  сензорен бутон Extra Silent
(Екстра тиха)

11 Бутон за Вкл./Изкл.
Натиснете сензорните
бутони с пръст в областта
със символа или името на
опцията. Не носете
ръкавици, когато работите
с командното табло.
Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и
сухо.

4.1 Дисплей

Символ на дисплея Описание на символите
опция за ниво на сушене на пране: сухо за
гладене, сухо за прибиране, съвсем сухо
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Символ на дисплея Описание на символите

вкл. опция време на сушене

вкл. опция за отложен старт

индикатор: проверете топлообменника

индикатор: почистете филтъра

индикатор: източвайте контейнера за вода

вкл. защита за деца

грешен избор или ключът е на позиция 
"Reset" (нулиране)

индикатор: фаза на сушене

индикатор: фаза на охлаждане

индикатор: фаза против намачкване

продължителността на програмата

, , , 
удължаване на началната фаза против на‐
мачкване: +30mин. +60mин. +90mин. 2ч.)

 -  
избор на продължителност на сушене (10
мин. - 2ч.)

 -  избор на отложен старт (1 ч. – 20 ч.)

5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

Програма Зарежда‐
не 1) Свойства / Вид плат2)

 3) Cotton (Памук) 
Eco

7 kg
Цикъл за използване за суше‐
не на памучни дрехи с ниво на
сухота „памук за прибиране”, с
максимално енергоспестяване.

/  

Cotton (Памук) 7 kg
Цикълът е дефиниран за су‐
шене на всички видове памук,
готови за прибиране.

/  

Synthetics (Синтетика) 3,5 kg Синтетични и смесени тъкани. /   

Delicates (Фини тъка‐
ни) 4 kg

Деликатни тъкани като виско‐
за, целулоза, акрил и техните
производни.

/   
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Програма Зарежда‐
не 1) Свойства / Вид плат2)

Duvet (Завивки) 3 kg
За сушене на единични или
двойни шалтета и възглавници
(с пера, пух или синтетичен
пълнеж).

/   

Refresh (Освежаване) 1kg Освежаване на тъкани, които са били при‐
брани.

Silk (Коприна) 1 kg Леко сушене на изпрани на ръ‐
ка копринени тъкани. /   

Wool (Вълна)  1 kg

Вълнени тъкани. Леко сушене на изпрани
на ръка вълнени тъкани. Отстранете неза‐
бавно дрехите, когато програмата свърши.

Цикълът на сушене на вълнени тъкани с
тази машина е одобрен от компанията
Woolmark за сушене на вълнени дрехи,
обозначени с "ръчно пране", при условие
че дрехите се сушат съобразно с инструк‐
циите, предоставени от производителя на
тази перална машина. Вижте етикета от‐
носно други напътствия за пране. M1525
Символът Woolmark е знак за сертифици‐
ране в много държави.

Връхни 2 kg

За изсушаване на външни дре‐
хи, технически, спортни, во‐
доустойчиви и "дишащи" яке‐
та, двуслойни якета със сваля‐
ща се подплата или вътрешна
изолация. Подходящо за суше‐
не в барабанна сушилня.

/   

Denim (Дънки) 4 kg

Всекидневно облекло като
джинси, суичери от материали
с различни дебелини (напри‐
мер по яките, маншетите и ше‐
вовете).

/   
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Програма Зарежда‐
не 1) Свойства / Вид плат2)

Bedlinen (Спално
бельо) XL 4,5 kg

Максимално три комплекта
спално бельо, единият от кои‐
то може да е с двоен размер.

/   

Mixed (Бърза програма
за смесено пране) XL 6 kg

Комбинация от дрехи от памук,
смес от памук и синтетика и
синтетични влакна.

/   

1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) За знака на марката за тъкани вижте глава СЪВЕТИ И ИДЕИ: Подготовка на пране‐
то.
3) Програмата  Cotton (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) ECO е "Стан‐
дартна програма за памук" съгласно Регламент на ЕС Комисията № 392/2012. Под‐
ходящ е за сушене на нормално мокро памучно пране и е най-ефективната програма
по отношение на консумацията на енергия за сушене на мокро памучно пране.

6. OПЦИИ
6.1  Extra Anticrease
(Против намачкване)
Удължава фазата против намачкване
до 30,60, 90 мин. или 2 часа в края на
цикъла на сушене. Тази функция
намалява гънките. Прането може да
се извади по време на фазата против
намачкване.

6.2  Dryness Level (Степени
на сушене)
Тази функция помага да се увеличи
сухотата на прането. Има 3 функции:
•  Extra Dry (Много сухо)
•  Cupboard Dry (Сухо за

прибиране)
•  Iron Dry (Сухо за гладене)

6.3  Сушене за време
Можете да зададете времетраенето
на програмата от най-малко 10 минути
до най-много 2 часа. Необходимото
времетраене е свързано с
количеството на пране в уреда.

Препоръчваме да
задавате кратко
времетраене за малки
количества пране или само
за една дреха.

6.4  Сушене за време на
програма Wool (Вълна)
Опция, подходяща за Wool (Вълна)
програма за коригиране на
окончателното ниво на сухота.

6.5  Предупр. за край
Звънецът издава звук при:
• края на цикъла
• началото и края на фазата против

намачкване
• прекъсване на цикъла
Звуковата аларма е винаги включена
по подразбиране. Можете да
използвате тази функция, за да
активирате или да деактивирате звука.

Можете да активирате
опцията Предупр. за край с
всички програми.
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6.6  Reverse Plus (Обратен
ред Плюс)
Увеличете честотата на обръщане на
барабана, за да намалите увиването и
оплитането на артикулите. За да се
увеличи еднородността на резултата
от изсушаването и да се намали
появяването на гънки. Препоръчва се
за големи или дълги елементи

(например чаршафи, панталони, дълги
рокли) "

6.7  Extra Silent (Екстра
тиха)
Уредът работи при ниски нива на шум,
без това да се отразява на качеството
на изсушаване. Уредът работи бавно с
по-дълго време на цикъла.

6.8 Таблица с опции

Програми1)
 Dryness Level

(Степени на суше‐
не)

Extra
Anticre

ase
(Про‐

тив на‐
мачква‐

не)

Extra
Silent
(Ек‐
стра
тиха)

Revers
e Plus
(Обра‐

тен
ред

Плюс)

 Су‐
шене

за вре‐
ме

     

 Cotton (Памук) 
Eco

 ■  ■    

Cotton (Памук) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Synthetics (Синтети‐
ка) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Delicates (Фини тъ‐
кани)  ■  ■    

Duvet (Завивки)  ■      

Refresh (Освежава‐
не)    ■    

Silk (Коприна)  ■  ■    

Wool (Вълна) 
      ■ 2)

Връхни  ■      

Denim (Дънки) ■ ■  ■  ■  

Bedlinen (Спално
бельо) XL ■ ■ ■ ■  ■  
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Програми1)
 Dryness Level

(Степени на суше‐
не)

Extra
Anticre

ase
(Про‐

тив на‐
мачква‐

не)

Extra
Silent
(Ек‐
стра
тиха)

Revers
e Plus
(Обра‐

тен
ред

Плюс)

 Су‐
шене

за вре‐
ме

Mixed (Бърза про‐
грама за смесено
пране) XL

■ ■  ■  ■ ■

1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги акти‐
вирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
2) Вижте глава ОПЦИИ: Сушене за време при програма за вълна

7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
A B C

DEFGH

A.  сензорен бутон Сушене за
време

B.  сензорен бутон Start/Pause
(Старт / Пауза)

C.  сензорен бутон Отложен Старт
D.  сензорен бутон Предупр. за

край
E. сензорен бутон Reverse Plus

(Обратен ред Плюс)
F.  сензорен бутон Extra Silent

(Екстра тиха)
G.  сензорен бутон Extra Anticrease

(Против намачкване)
H.  сензорен бутон Dryness Level

(Степени на сушене)

7.1 Функция "Заключване за
деца"
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е активна

програмата. Сензорните панели са
заключени.
Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.

Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за

да включите уреда.
2. Натиснете и задръжте сензорния

панел (D) за няколко секунди.
Задейства се индикаторът за защита
на деца.

Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте едновременно
панелите, докато
индикаторът за защита за
деца изгасне. Функцията
"Заключване за деца" не е
достъпна за 8 секунди
след включване на уреда.
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7.2 Регулиране на
оставащата влага

Всеки път, когато влизате
в режим „Регулиране на
оставащата влажност на
прането”, предходно
зададената степен на
оставаща влажност ще се
промени до следващата
стойност (напр. предходно
зададено  ще се
промени на ).

За да промените степента по
подразбиране на оставащата влага:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за

да активирате уреда.
2. Използвайте програматора, за да

зададете която и да е програма.
3. Изчакайте приблизително 8

секунди.
4. Натиснете и задръжте бутони (F) и

(E) едновременно.
Един от тези индикатори светва:

•  максимално сушене
•  по-сухо пране
•  стандартно сухо пране

5. Натиснете и задръжте бутоните (F)
и (E) отново, докато индикаторът
на правилното ниво се включи. 

Ако дисплеят се върне
в нормалния режим
(ще се показва времето
на избраната програма
от стъпка 2), докато
задавате степента на
оставащата влажност,
докоснете и задръжте
бутоните (F) и (E) още
веднъж, за да влезете
в режим „Регулиране
на оставащата
влажност на прането”
(предходно зададената
стойност на оставаща
влажност ще се
промени на
следващата стойност).

6. За да приемете избраната степен
на остатъчна влага, изчакайте 5

секунди и дисплеят ще се върне в
нормалния режим.

Dryness Level
(Степени на су‐
шене)

Символ на дис‐
плея

 макси‐
мално сушене

 по-сухо
пране

 стандарт‐
но сухо пране

7.3 Индикатор на контейнера
за вода
Индикаторът на контейнера за вода е
включен по подразбиране. Той се
включва, когато програмата приключи
или когато е необходимо да
изпразните контейнера за вода.

Ако е монтиран комплект
за източване
(допълнителен аксесоар),
уредът автоматично
източва водата от
контейнера за вода. При
това условие, ние ви
препоръчваме да
деактивирате индикатора
на контейнера за вода.

Деактивиране на индикатора
на контейнера за вода:
1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за

да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8

секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (H) и

(G) едновременно.
Дисплеят показва една от тези 2
конфигурации:

• Дисплеят показва "Изкл.". След
5 секунди дисплеят се връща
към нормалния режим.

• Дисплеят показва "Вкл.". След 5
секунди дисплеят се връща към
нормалния режим.
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8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
Транспортните болтове,
прикрепени към задната
част на барабан, се
отстранява автоматично
при първото активиране на
сушилнята. Възможно е да
чуете шум.

Какво да правим при използване за
първи път:
• Почистете барабана на сушилнята

с навлажнена кърпа.

• Започнете едночасова програма с
влажно пране.

При започване на цикъла
на сушене (първите 3 - 5
мин.) нивото на шума може
да е малко по-високо. Това
е заради стартирането на
компресора. Това е
нормално за уреди с
компресор, като
хладилници или фризери.

9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Започнете програма без
отложен старт
1. Подгответе прането и заредете

уреда. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че след
като сте затворили
вратичката, прането не
се закача между
вратата на уреда и
гуменото уплътнение.

2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да активирате уреда.

3. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.

На дисплея е показано времетраенето
на програмата.

Времето за сушене, което
виждате на дисплея,
когато бъде избрана
програмата за памук, е
свързано със зареждане от
5 кг и стандартни условия.
Реалното време за сушене
ще зависи от вида
зареждане (количество и
състав), температурата в
помещението и
влажността на прането
след фазата на
центрофугиране.

4. Натиснете сензорния бутон Start/
Pause (Старт / Пауза).

Програмата стартира.

9.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Задайте правилната програма и

опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен

старт многократно, докато
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете. 

Можете да забавите
старта на програма от
минимум 1 час до
максимум 20 часа.

3. Натиснете сензорния бутон Start/
Pause (Старт / Пауза).

Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира.

9.3 Сменете програмата
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за

да деактивирате уреда
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за

да включите уреда.
3. Задайте програмата.

Алтернативно:
1. Завъртете ключа за избиране на

позицията  "Reset" (нулиране).
2. Изчакайте 1 секунда. На екрана се

появява .
3. Задайте програмата.
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9.4 В края на програмата
Когато програмата завърши:
• Ще прозвучи звуков сигнал с

прекъсване.
• Дисплеят показва  
• Индикаторът  е включен.
• Индикаторът филтър и резервоар

може да се включи.
• Индикаторът Start/Pause (Старт /

Пауза) е включен.
Уредът продължава да работи с
фазата за защита от намачкване за
още приблизително 30 минути или
повече, ако опцията Extra Anticrease
(Против намачкване) е била зададена
(вижте глава Опция - Extra Anticrease
(Против намачкване) ).
Фазата против намачкване намалява
появяването на гънки.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за намаляване на
гънките. За по-добри резултати
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила.
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:

• Дисплеят все още показва 

• Индикаторът  е изключен.
• Индикаторът филтър и резервоар

ще остане да свети.
• Start/Pause (Старт / Пауза) изгасва.
1. Натиснете бутона за включване/

изключване, за да деактивирате
уреда.

2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.

Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода,
когато програмата
приключи.

9.5 Функция Готовност
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
• След 5 минути, ако не стартирате

програмата.
• След 5 минути от края на

програмата.
Времето е намалено на 30
секунди, ако ключът за
избиране сочи към
позиция  "Reset"
(нулиране).

10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Подготовка на прането
• Закопчайте циповете.
• Закопчайте коланите и пликовете

на юрганите.
• Не сушете връзки или панделки

развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.

• Извадете всички предмети от
джобовете.

• Обърнете наопаки дрехи с
вътрешен слой от памук.
Памучният слой трябва да гледа
навън.

• Винаги задавайте подходяща
програма за типа пране.

• Не поставяйте заедно светли и
тъмни дрехи.

• Използвайте подходяща програма
за памук, пуловери и плетива, за да
намалите намачкването.

• Не надвишавайте максималното
количество, описано в главата
Програми, или показано на
дисплея.

• Сушете само пране, подходящо за
барабанно сушене. Вижте етикета
върху всяка дреха.

• Не сушете големи и малки артикули
заедно. Малките артикули може да
се заклещят в големите и да
останат мокри.
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Етикет Описание
Прането е подходящо за сушене в сушилня.

Прането е подходящо за сушене в сушилня на високи темпе‐
ратури.

Прането е подходящо за сушене в сушилня само на ниски
температури.

Прането не е подходящо за сушене в сушилня.

11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на филтъра
1. 2.

1

2

3.
1

 2

4.

5. 1) 6.

2

1

1) Ако е необходимо почистете топчетата от гнездото на филтъра и уплътнителя.
Може да използвате прахосмукачка.
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11.2 Източване на контейнера за водата
1. 2.

3. 4.

Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр.
за гладене на пара). Преди
да използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.

11.3 Почистване на топлообменника
1. 2.

1

2

3. 4.

11

22
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5. 6.

7. 8.

9.

2

1

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не докосвайте металната
повърхност с голи ръце.
Опасност от нараняване.
Носете предпазващи
ръкавици. Почиствайте
внимателно, за да
предотвратите
наранявания по металната
повърхност.

11.4 Почистване на барабана
ВНИМАНИЕ!
Откачете уреда от
контакта, преди да го
почиствате.

Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
филтрите му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.

11.5 Почистване на
командното табло и корпуса
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване
на мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
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11.6 Почистване на отворите
за въздушен поток
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.

12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем Възможно решение
Не можете да активирате уреда. Уверете се, че щепселът е включен в

контакта.

 Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).

Програмата не се включва. Натиснете Start/Pause (Старт / Пауза).

 Уверете се, че уредът е заземен.

Вратата на уреда не се затваря. Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.

 Уверете се, че прането не се е закачи‐
ло между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.

Уредът спира по време на работа. Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Start/Pause (Старт /
Пауза), за да рестартирате програма‐
та.

 Зареждането е твърде малко; увеличе‐
те зареждането или използвайте про‐
грамата Time Drying (Време за суше‐
не).

Времетраенето на центрофугата е
прекалено дълго или резултатите от
сушене не са задоволителни.1)

Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на про‐
грамата.

 Погрижете се филтърът да е винаги
чист.

 Прането е прекалено мокро. Центро‐
фугирайте отново прането в пералната
машина.

 Уверете се, че стайната температуре е
повече от +5°C и по-ниска от +35°C.
Оптималната стайна температура е от
19°C до 24°C.

 Задайте програма за Time Drying (Вре‐
ме за сушене) или Extra Dry (Много су‐
хо).2)

www.electrolux.com20



Проблем Възможно решение

На екрана се появява . Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.

 Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.

Дисплеят показва код за грешка (пр. 
E51).

Изключете и включете уреда. Старти‐
райте нова програма. Ако неизправ‐
ността се появи отново, се обърнете
към сервизния център.

1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично.
2) Може някои места да останат влажни, когато сушите големи артикули (например
чаршафи).

12.1 Ако резултатите от
сушенето не са
задоволителни
• Зададената програма не е

правилна.
• Филтърът е задръстен.
• Топлообменникът е запушен.
• В уреда има твърде много пране.
• Барабанът е мръсен.
• Неправилна настройка на сензора

за проводимост (Вижте глава

"Настройки - Настройване на
нивото на влажност за оставащо
пране" за по-добра настройка).

• Отворите за въздушен поток са
запушени.

• Стайната температура е прекалено
ниска или прекалено висока
(оптималната стайна температура е
19°C до 24°C)

13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина 850 x 600 x 600 мм (максимум 665 мм)

Макс. дълбочина при отворена вратич‐
ка на уреда

1100 мм

Макс. широчина при отворена вратич‐
ка на уреда

950 мм

Регулируема височина 850 мм (+ 15 мм - с регулиране на кра‐
четата)

Обем на барабана 118 l

Максимален обем на зареждане 7 кг

Волтаж 230 V

Честота 50 Hz

Сила на звука 66 dB

Обща консумирана мощност 900 W

Клас на енергийна ефективност A++
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Консумация на енергиея при стандарт‐
на програма за памучни тъкани с пъл‐
но зареждане. 1)

1,74 kWh

Консумация на енергиея при стандарт‐
на програма за памучни тъкани с ча‐
стично зареждане. 2)

0,99 kWh

Годишна консумация енергия3) 210,70 kWh

Ляво — в режим на абсорбиране на
мощността 4)

0,13 W

Изключен режим на абсорбиране на
мощността 4)

0,13 W

Вид употреба Домакинство

Допустима температура на околната
реда

от +5°C до +35°C

Ниво на защита срещу навлизане на
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско напреже‐
ние не разполага със защита срещу
влага

IPX4

Този продукт съдържа херметически запечатани флуорирани парникови газове

Предназначение на газта R134a

Тегло 0,300 кг

Потенциал глобално затопляне (ПГЗ) 1430
1) Съгласно EN 61121. 7кг памучни тъкани, центрофугирани при 1000 об./мин.
2) Съгласно EN 61121. 3,5кг памучни тъкани, центрофугирани при 1000 об./мин.
3) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при ре‐
жими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл
ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) № 392/2012).
4) With reference to EN 61121.

Информацията, посочена в таблицата по-горе, е в съответствие с Регламента на
Европейската комисия 392/2012 директива за прилагане 2009/125/EC.
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13.1 Стойности на потребление

Програма Центрофугиране при / оста‐
тъчна влажност

Време на
сушене 1)

Консума‐
ция на

електрое‐
нергия2)

Cotton (Памук) Eco 7 кг

Cupboard Dry (Сухо
за прибиране) 1400 об./ 50% 117 мин. 1,49 kWh

 1000 об./ 60% 134 мин. 1,74 kWh

Iron Dry (Сухо за
гладене) 1400 об./ 50% 87 мин. 1,04 kWh

 1000 об./ 60% 104 мин. 1,29 kWh

Cotton (Памук) Eco 3,5 кг

Cupboard Dry (Сухо
за прибиране) 1400 об./ 50% 70 мин. 0,85 kWh

 1000 об./ 60% 80 мин. 0,99 kWh

Synthetics (Синтетика) 3,5 кг

Cupboard Dry (Сухо
за прибиране) 1200 об./ 40% 55 мин. 0,60 kWh

 800 об./ 50% 67 мин. 0,75 kWh
1) За частично натоварване времето за цикъл е по-кратко и уредът използва по-малко
енергия.
2) Неправилната температура на околната среда и/или лошо центрофугираното пране
може да удължи времето за цикъл и да увеличи консумацията на енергия.
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14. КРАТКО РЪКОВОДСТВО
14.1 Всекидневна употреба

1 2 3

5 4

1. Натиснете бутона за Вкл./Изкл., за
да включите уреда.

2. Използвайте бутона за програми,
за да зададете програма.

3. Заедно с програмата, на която
може да зададете 1 или повече
специални опции. За активиране

или деактивиране на опция
докоснете съответния бутон.

4. За да стартирате програмата,
докоснете бутона Старт/Пауза.

5. Уредът стартира.

14.2 Почистване на филтъра

1 32

В края на всеки цикъл символът на
филтъра  се показва на дисплея и
Вие трябва да почистите филтъра.
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14.3 Таблица на програмите

Програма Зарежда‐
не 1) Свойства / Вид плат

 2) Cotton (Памук) 
Eco

7 kg
Цикъл за използване за суше‐
не на памучни дрехи с ниво на
сухота „памук за прибиране”, с
максимално енергоспестяване.

/  

Cotton (Памук) 7 kg
Цикълът е дефиниран за су‐
шене на всички видове памук,
готови за прибиране.

/  

Synthetics (Синтетика) 3,5 kg Синтетични и смесени тъкани. /   

Delicates (Фини тъка‐
ни) 4 kg

Деликатни тъкани като виско‐
за, целулоза, акрил и техните
производни.

/   

Duvet (Завивки) 3 kg
За сушене на единични или
двойни шалтета и възглавници
(с пера, пух или синтетичен
пълнеж).

/   

Refresh (Освежаване) 1kg Освежаване на тъкани, които са били при‐
брани.

Silk (Коприна) 1 kg Леко сушене на изпрани на ръ‐
ка копринени тъкани. /   

Wool (Вълна)  1 kg
Вълнени тъкани. Леко сушене на изпрани
на ръка вълнени тъкани. Отстранете неза‐
бавно дрехите, когато програмата свърши.

Връхни 2 kg

За изсушаване на външни дре‐
хи, технически, спортни, во‐
доустойчиви и "дишащи" яке‐
та, двуслойни якета със сваля‐
ща се подплата или вътрешна
изолация. Подходящо за суше‐
не в барабанна сушилня.

/   

Denim (Дънки) 4 kg

Всекидневно облекло като
джинси, суичери от материали
с различни дебелини (напри‐
мер по яките, маншетите и ше‐
вовете).

/   

Bedlinen (Спално
бельо) XL 4,5 kg

Максимално три комплекта
спално бельо, единият от кои‐
то може да е с двоен размер.

/   
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Програма Зарежда‐
не 1) Свойства / Вид плат

Mixed (Бърза програма
за смесено пране) XL 6 kg

Комбинация от дрехи от памук,
смес от памук и синтетика и
синтетични влакна.

/   

1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Програмата  Cotton (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) ECO е "Стан‐
дартна програма за памук" съгласно Регламент на ЕС Комисията № 392/2012. Под‐
ходящ е за сушене на нормално мокро памучно пране и е най-ефективната програма
по отношение на консумацията на енергия за сушене на мокро памучно пране.

15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА ВЪВ ВРЪЗКА С
РЕГЛАМЕНТ НА ЕС 1369/2017

Информация за продукта  

Запазена марка Electrolux

Модел EW8H357S,
PNC916098497

Номинална вместимост в кг 7

Барабанна сушилня с отдушник или кондензатор с отдушник

Клас на енергийна ефективност A++

Консумация на енергия за година в kWh на година на
базата на 160 цикъла на сушене при стандартна про‐
грама за памук при пълно и частично зареждане и кон‐
сумация при режими, използващи по-малко енергия.
Действителната консумация на енергия на цикъл ще
зависи от начина на използване на уреда.

210,70

Автоматична барабанна сушилня или неавтоматична
барабанна сушилня

Автоматичен

Консумация на енергия на стандартната програма за
памук при пълно зареждане в kWh

1,74

Консумация на енергия на стандартната програма за
памук при частично зареждане в kWh

0,99

Консумация на енергия на изключен режим във W 0,13

Консумация на енергия в режим неизключен във W 0,13

Времетраене на включения режим в минути 10
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„Стандартната програма за памук”, използвана при
пълно и частично зареждане, е стандартната програма
за сушене, за която се отнася информацията на етике‐
та и листа; тази програма е подходяща за сушене на
нормално мокро памучно пране и е най-ефикасната
програма по отношение на консумация на енергия за
памук.

 

Претегленото времетраене на „стандартната програма
за памук при пълно и частично зареждане” в минути

103

Времетраене на програмата на „стандартната програ‐
ма за памук при пълно зареждане” в минути

134

Времетраене на програмата на „стандартната програ‐
ма за памук при частично зареждане” в минути

80

Клас на ефективност при кондензация по скалата от G
(най-малко ефективно) до A (най-ефективно)

B

Средна ефикасност на кондензация на стандартната
програма за памук при пълно зареждане в проценти

82

Средна ефикасност на кондензация на стандартната
програма за памук при частично зареждане в проценти

82

Претеглено времетраене на „стандартната програма
за памук при пълно и частично зареждане”

82

Сила на звука в dB 66

Вграден уред Д/Н Не

Информацията, посочена в таблицата по-горе, е в съответствие с Регламента на
Европейската комисия 392/2012 директива за прилагане 2009/125/EC.

16. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от

електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
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