
Интерсервиз Узунови АД

УПЪТВАНЕ

за монтаж и ползване на сушилна машина

FAGOR
SFE-82AE



Капацитет Памук: 8 кг
Синтетични: 4кг

Размери /ВхШхД/ 59.5 х 58.5 х 85 см
Ел. напрежение 220-230V/50Hz
Захранване 16 А
Мощност на ел. двигател 250 W
Мощност на ел. нагревател 2100 – 2650 W

Този електроуред съответства на следните европейски директиви:

БДС EN 89/336 
БДС EN 73/23
БДС EN 93/68

ИНСТАЛАЦИЯ
За да си гарантирате оптимална работа на сушилнята, е необходимо да 
съблюдавате следните инструкции за инсталиране и свързване:

• Нивелирайте уреда в точно, като можете да използвате регулиращите се 
крачета на уреда , за да компенсирате евентуални неравности по пода.

• Уверете се, че мястото където е инсталирана сушилнята е с добра 
вентилация и че входът и изходът за въздуха не са блокирани

• Не поставяйте сушилнята върху деликатни килими и мокети, тъй като от 
сушилнята излиза горещ въздух, който може да достигне до 60 оC.

• По време на работа на уреда се уверете, че температурата в помещението не 
надвишава 35 оC; ако е достигната такава температура, отворете врата или 
прозорец, като по такъв начин ще съкратите времето за сушене и съответно 
ще икономисате енергия

• В помещението, където е инсталиран уредът, не трябва да има прах или мъх 
от дрехи.

• Не доскосвайте по време на работа гърба на уреда, тъй като при нормална 
работа се загрява до висока температура.

Инсталиране в колона
При недостатъчно пространство сушилнята лесно може да се инсталира върху 
капака на перална машина с предно зареждане. За тази цел ще Ви е необходима 
специална рамка, която можете да закупите по поръчка от доставчика Ви.

ПРЕМАХВАНЕ НА КОНДЕНЗИРАЛАТА ВОДА
Кондензиралата вода автоматично се оттича в контейнера за вода в уреда. 
Контейнерът за вода трябва да се изпразва СЛЕД ВСЕКИ ЦИКЪЛ НА 
СУШЕНЕ.
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ПРЕПОРЪКИ: 
- не инсталирайте уреда в помешение с температура под +10 оC
- преди първоначално използване на уреда почистете с влажна кърпа 

вътрешността на барабана 

ПОДГОТОВКА НА ДРЕХИТЕ ЗА СУШЕНЕ

Сортирайте прането по размер, тип тъкани и допустими градуси на сушене. Не 
смесвайте големи и малки дрехи. 
Вашата сушилня е с барабан с вместимост 115 литра и е със следния капацитет за 
сушене:

8 кг пране от устойчиви тъкани (памук, лен)
4 кг пране от деликатни тъкани (синтетични тъкани)

ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРАНЕТО
На етикетите на дрехите Ви ще намерите следните символи:

Нормално сушене           Деликатно сушене                 Да не се суши.

Не поставяйте в сушилнята следнияте типове дрехи:
- 100% вълнени дрехи
- много деликатни тъкани – пердета и др.
- гума или гумирани дрехи
- много мокри дрехи (от които капе вода)

ВАЖНО: Ако пералната Ви машина центрофугира под 700 оборота в минута, Ви 
препоръчваме да разделите прането на две и да изсушите двете половини отделно.

Не допускайте в барабана да попаднат метални предмети (гвоздеи, монети, кламери 
и др.), тъй като могат да го повредят.
След като сте изпълнили горните инструкции можете да заредите прането в 
барабана.

- Затворете всички зипове
- Поставете малките дрехи и чорапи в платнена торбичка или в калъвка на 

възглавница
- Затворете вратата за зареждане

Уверете се, че дрехите не са защипани от вратата. Ако вратата не е затворена 
добре, уредът няма да се включи.
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КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

1. Таймер
2. Старт - бутон
3. Бутон вкл./изкл.
4. Светлинен индикатор за работа
5. Таблица за програмите
6. Бутон за деликатно сушене
7. Светлинен индикатор за филтъра
8. Светлинен индикатор на контейнера за вода

Таймер (1) 
Използва се за избор на време на сушене. Таймерът винаги се върти само по 
посока на часовниковата стрелка.
Старт – бутон (2)
С този бутон се стартира сушилнята след избор на програма.
Бутон вкл./изкл. (3)
Изплзва се за включване/изключване на сушилнята от ел. мрежа.
Светлинен индикатор за работа (4)
Показва, че сушилнята е включена.
Бутон за деликатно сушене (6)
Контролира температурата на в зависимост от типа на дрехите за сушене
Светлинен индикатор за филтъра (7)
Този индикатор светва в края на фазата за намаляване на намачкването, за да 
напомни, че филтърът трябва да се почисти след всяка фаза на сушене.
Светлинен индикатор на контейнера за вода (8)
Светва, когато контейнерът за вода се напълни и трябва да се изпразни преди да 
се продължи със сушенето.

ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА
- Електрическа защита, която спира незабавно барабана на сушилнята, ако 

се отвори вратата по време на сушене
- Термична защита срещу прегряване на уреда
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 ВАЖНО!
- Прането трябва да е добре центрофугирано преди сушене
- Времето за сушене и съответно разхода на ел. енергия зависят от типа на 

дрехите, от количеството им, от оборотите на центрофугиране на 
пералната машина и от температурата в помещението, където е 
инсталирана сушилнята.

- При избора на програма на сушене съблюдавайте инструкциите на 
производителите на дрехи и по-специално при деликатни тъкани.

РАБОТА СЪС СУШИЛНЯТА
За да отворите вратата хванете дръжката и я изтеглете.
Преди да започнете сушене:

- Проверете дали щепселът на сушилнята е включен в ел. мрежа.
- Проверете дали филтърът е поставен на мястото си.
- Поставете центрофугираното  пране за изсушаване в сушилнята
- Проверете да не би случайно да има влезли домашни животни в барабана.
- Затворете вратата.

След като сте преминали през горните стъпки можете да изберете програма както 
следва:

- Натиснете бутон вкл./изкл. (3): Светлинният индикатор за работа (4) светва.
- Завъртете таймера (1) по посока на часовниковата стрелка
- Натиснете бутона за деликатни тъкани (6), ако ще сушите 100% синтетични 

тъкани
- Натиснете старт-бутона (2) за да стартирате сушилнята.

Фазата на сушене започва.
Барабанът започва да се върти в двете посоки, за да осигури равномерно 
изсушаване.
Водата се изпарява от дрехите при загряване, кондензира и се събира в контейнера 
за вода.
След изтичане на времето за сушене започва фаза на постепенно охлаждане (около 
10 мин.) . В края на фазата на охлаждане барабанът се завърта за около 30 секунди 
в двете посоки, за да се предотврати намачкване на дрехите.
Сушилнята спира автоматично в края на фазата против намачкване. Индикаторът 
за филтъра светва, за да напомни, че трябва да бъде почистен след изкарване на 
прането от барабана.
За да изкарате дрехите от барабана , първо изключете сушилнята от бутона 
вкл./изкл. (3).
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ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

КОНТЕЙНЕР ЗА КОНДЕНЗИРАЛАТА ВОДА
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Никога не използвайте разяждащи или абразивни 
препарати за почистване. Достатъчен е овлажнена 
кърпа.
Филтърната система на сушилнята се състои от 
отделящ се филтър за мъх, който се намира в долната 
част на отвора за вратата.
Филтърът се почиства с четка за зъби или със сух 
парцал.
ВАЖНО: ФИЛТЪРЪТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ МИЕ С 
ВОДА!

При напълване на контайнера с вода е 
необходимо той да бъде изпразнен. Това може 
да се направи и по време на сушене:

• Отворете предния капак, разположен под 
вратата на сушилнята като го издърпате 
от двaта му края (Вж. схема А)

• Извадете контейнера (Вж. схема B)
• Извадете запушалката и изпразнете 

контейнера (Вж. схема С)
• Поставете запушалката обратно на 

мястото й

Контейнерът трябва да се изпразва след 
всеки цикъл на сушене!
Ако това не е направено, при напълване на 
контейнера вграденото защитно устройство 
автоматично спира сушилнята.
Напълването на контейнера се сигнализира от 
светлинния индикатор (8) на контролния панел, 
при което контейнерът трябва да се изпразни. 
След изпразване на контейнера и поставянето 
му обратно в сушилнята изминават около 20 
секунди преди индикаторът да угасне и 
сушилнята продължи да работи.



ФИЛТЪР НА КОНДЕНЗАТОРА

ЗАПОМНЕТЕ: Ако прекъсне ел. захранването или ако отворите и 
затворите вратата, сушилнята ще продължи да работи едва след натискане 
на СТАРТ-БУТОНА (с цел безопасност).
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Изключете сушилнята от ел. мрежа преди да 
започнете почитване. Кондензаторът трябва да 
се почиства веднъж на месец. Не забравяйте да 
почистете и вътрешността на кондензатора:

• Отворете предния капак, разположен 
под вратата на сушилнята като го 
издърпате от двaта му края (Вж. схема 
А)

• Свалете капака пред кондензатора като 
приближите една към друга двете 
заключващи скоби (Вж. схема D)

• Завъртете дръчката на 90о, за да 
отключите кондензатора (Вж. схема Е)

• Изтеглете кондензатора (Вж. схема F)
• Изчистете го с четка и го измийте под 

душ. Никога не използвайте остри 
предмети, тъй като могат да нанесат 
повреди по кондензатора.

Поставете кондензатора обратно на 
мястото му като изпълните горните стъпки 
в обратен ред.


