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Сушильная машина
Руководство пользователя

Кептіргіш
Пайдаланушы нұсқаулығы



Өнімді алӨаш рет пайдалану алдында, осы нӨсӨаулыӨты оӨыӨыз!
ҚҚрметті тҚтынушы,
Қазіргі заманҚа сай мҚмкіндіктермен жасалҚан және ҚатаҚ сапаны тексеру рәсімдерінен 
Қткен ҚніміҚізбен еҚ жаҚсы нәтижелерге Қол жеткізесіз деп Қміттенеміз.
Қнімді пайдалану алдында осы нҚсҚаулыҚты мҚҚият оҚып шыҚып, оны кейін пайдалану Қшін 
саҚтап Қоюды Қсынамыз.

БӨл нӨсӨаулыӨты:
• ҚҚрылҚыны жылдам және Қауіпсіз жолмен ҚолдануҚа кҚмек ретінде пайдаланыҚыз;
• Қнімді орнату және іске Қосу алдында нҚсҚаулыҚты оҚыҚыз;
• әсіресе, Қауіпсіздікке Қатысты осы нҚсҚауларды орындаҚыз;
• осы пайдаланушы нҚсҚаулыҚын болашаҚта пайдалану Қшін оҚай Қол жететін жерде 
саҚтаҚыз; 
• осы Қніммен берілген барлыҚ Қосымша ҚҚжаттарды оҚыҚыз.
Осы пайдаланушы нҚсҚаулыҚын кейбір басҚа Қлгілер Қшін ҚолдануҚа болатынын есте 
саҚтаҚыз. 

ТаӨбалар тӨсіндірмесі
Осы пайдаланушы нҚсҚаулыҚ бойынша мына таҚбалар Қолданылады:

A Қауіпсіздік туралы маҚызды аҚпарат. Қмір мен мҚлікке Қатысты Қауіпті жаҚдайлар  
 туралы ескерту.

B Ескертпе; ТҚтынылатын кернеу туралы ескерту.

 Ескертпе; Қрт Қаупі туралы ескерту.

 Ескертпе; ЫстыҚ заттар туралы ескерту.
 

 НҚсҚауларды оҚыҚыз.

C Пайдалы аҚпарат. ҚолдануҚа Қатысты маҚызды мәліметтер мен пайдалы   
 кеҚестер.

БҚл ҚҚрылҚыныҚ орам материалдарын тастауҚа болады. Оны осындай материалдар 
тастауҚа арналҚан ҚалалыҚ  арнайы ҚоҚыс тастау орнына тастау арҚылы ҚоршаҚан ортаны 
ҚорҚауҚа кҚмектесіҚіз. ҚҚрылҚыда да ҚоҚысҚа тастауҚа болатын кҚптеген материалдар 
бар. БҚл жапсырмада ҚолданылҚан ҚҚрылҚыларды басҚа ҚоҚыстармен араластырып 
тастауҚа болмайтыны туралы кҚрсетілген. Осылайша, Қнім жасаушы ҚйымдастырҚан 
ҚҚрылҚыны ҚоҚысҚа тастау әрекеті мҚмкіндігінше еҚ жаҚсы жаҚдайларҚа және «Электрлік 
және электрондыҚ ҚҚрылҚыларды тастау туралы 2002/96/EC ЕуропалыҚ келісімге» сай 

орындалады. ҚйіҚізге жаҚын ҚҚрылҚыларды жинаҚтау орындары туралы мәліметті сатушыдан немесе 
жергілікті әкімдіктен сҚраҚыз.  ҚоршаҚан ортаны ҚорҚауҚа Қлес ҚосҚаныҚыз Қшін алҚыс білдіреміз.
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1   Өауіпсіздік туралы маӨызды аӨпарат
БҚл бҚлімде адамныҚ жараҚаттанудан 
немесе материалдыҚ заҚымнан ҚорҚануҚа 
кҚмектесетін Қауіпсіздік туралы аҚпарат бар. 
Осы нҚсҚаулардыҚ орындалмауы кез келген 
кепілдеменіҚ немесе сенім жауапкершілігініҚ 
жарамсыз болуына себеп болады.
Жалпы Өауіпсіздік шаралары
• ҚҚрылҚыны кілем тҚселген еденге ешҚашан 

орналастырмаҚыз, әйтпесе, ҚҚрылҚы 
астындаҚы ауа аҚымыныҚ жеткіліксіздігі 
салдарынан электрлік бҚлшектері Қызып 
кетеді. БҚл ҚҚрылҚыныҚ бҚзылуына себеп 
болады.

• Қуат кабелі немесе негізгі ҚосҚыштар 
заҚымданса, оны жҚндеу Қшін Қкілетті 
Қызмет кҚрсетушіге ҚоҚырау шалуыҚыз 
керек.

• Қнімді орнату, техникалыҚ Қызмет кҚрсету 
немесе жҚндеу жҚмыстары барысында 
Қуат кҚзіне ҚоспаҚыз. МҚндай жҚмыстарды 
әрҚашан техникалыҚ Қызмет кҚрсетуші 
орындауы керек. Қнімді жасаушы 
Қкіл емес адамдар орындаҚан жҚмыс 
салдарынан болҚан зиян Қшін жауапты 
болмайды.

• Қнімді техникалыҚ сипаттамалар 
кестесінде кҚрсетілгендей етіп Қуат 
шамасына сәйкес саҚтандырҚышпен 
ҚорҚалҚан және жерге ҚосылҚан розеткаҚа 
ҚосыҚыз.

• Қнімді +5°C және +35°C аралыҚындаҚы 
температурада пайдаланыҚыз.

• Қнім ішінде электр ҚҚрылҚыларын 
пайдаланбаҚыз.

• ҚнімніҚ ауа шыҚару тҚтігін газ немесе 
басҚада жанармаймен жҚмыс 
істейтін ҚҚрылҚылардан шыҚатын тҚтін 
мҚржаларымен жалҚамаҚыз.

• ЖанармайдыҚ басҚа тҚрлерімен жҚмыс 
істейтін ҚҚрылҚылардан және оттыҚ кері 
баҚытталу әсерінен бҚлмеде жиналатын 
ашыҚ оттан газ шыҚудыҚ алдын алу Қшін 
жеткілікті бос орын Қалдыру керек.

• Қрбір жҚктелген сайын, ҚылшыҚ сҚзгіні 
әрҚашан тазалап отырыҚыз.

• ҚылшыҚ сҚзгіні орнатпайынша, кептіргішті 
ешҚашан пайдаланбаҚыз.

• ТҚтін шыҚатын жерге және оныҚ іргелес 
аймаҚына ҚылшыҚ, шаҚ және кір-ҚоҚыс 
жиналуын болдырмаҚыз.

• Орнатудан кейін кабель ҚосҚышы оҚай Қол 
жететін жерде болуы керек.

• Электр шогы Қауіпін азайту Қшін, 
кептіргішті Қуат кҚзіне ҚзартҚыштар, кҚп 
розеткалы ҚосҚыштар мен адапторларды 
пайдаланбаҚыз.

• Қніммен берілген ҚосҚышты ҚзгертпеҚіз. 

Ол розеткаҚа сәйкес болмаса, білікті 
маманнан оны сәйкес розеткамен 
алмастыруды сҚраҚыз.

• Газ майымен, жанармаймен, ҚҚрҚаҚ кір жуу 
ерітінділерімен және басҚа да жарылҚыш 
немесе жанҚыш материалдармен 
жуылҚан немесе тазаланҚан, сонымен 
Қатар осындай заттармен бҚлінген немесе 
кірлеген элементтерді осы Қнімде ҚҚрҚатуҚа 
болмайды, себебі олар тҚтанҚыш немесе 
жарылҚыш бу шыҚаруы мҚмкін.

• Қнеркәсіптік химикаттармен тазаланҚан 
заттарды осы кептіргіште ҚҚрҚатпаҚыз.

• ЖуылмаҚан заттарды да осы кептіргіште 
ҚҚрҚатуҚа болмайды.

• ТамаҚ пісіретін маймен, ацетонмен, 
алкогольмен, жанармаймен, керосинмен, 
даҚ кетіргішпен, шайырмен, балауызбен 
немесе балауыз кетіргішпен бҚлінген 
заттарды кептіргіште ҚҚрҚату алдында 
ыстыҚ суда ыдыс жуу сҚйыҚтыҚын молынан 
ҚҚйып жуу керек.

• Резиналы кҚбікпен (латекс кҚбіктерімен) 
толтырылҚан киімдер мен жастыҚтар, 
душҚа арналҚан бас киімдер, су Қткізбейтін 
тоҚылҚан материалдар, кҚксаҚызбен 
ҚатайтылҚан немесе резиналы кҚбік 
жастыҚшалары бар заттарды кептіргіште 
ҚҚрҚатуҚа болмайды.

• Матаны жҚмсартҚыштар мен антистатик 
Қнімдерін сол Қнімдерді жасаушылар 
Қсынбайынша пайдаланбаҚыз.

• БҚл Қнімді жерге Қосу керек. Жерге Қосу 
арҚылы орнату – дҚрыс жҚмыс істемеу 
немесе аҚаулыҚ болҚан жаҚдайда 
электр аҚыны Қшін ҚарсылыҚ кҚші 
тҚмен жолды аша отырып, электр 
шогы Қаупін азайтады. Осы ҚнімніҚ Қуат 
кабелі Қнімді жерге ҚосуҚа мҚмкіндік 
беретін Қткізгішпен және жерге Қосу 
элементімен жабдыҚталҚан. БҚл ҚосҚышты 
дҚрыс орнатып, жергілікті заҚдар мен 
ережелерге сәйкес жерге ҚосылҚан 
розеткаҚа дҚрыс енгізу керек.

• Қнімді ҚҚлыбы бар, сырҚымалы есік артына 
немесе кептіргіш ілгегіне Қарсы ілгегі бар 
есік артына орнатпаҚыз.

• БҚл Қнімді сыртҚы жаҚдайлар әсер 
ететін жерлерге орнатпаҚыз немесе 
ҚалдырмаҚыз.

• БасҚару элементтерін ҚҚртып алмаҚыз.
• Пайдалану нҚсҚауларында немесе 

жарияланҚан Қызметтік нҚсҚаулыҚта 
тҚсінікті етіп Қсынылмайынша, кез келген 
жҚндеу немесе бҚлшекті алмастыру 
процедураларын тіпті білсеҚіз де, 
орындауҚа мҚмкіндігіҚіз болса да Қз 
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бетіҚізше орындамаҚыз.
• ҚнімніҚ іші мен сору арнасын білікті 

Қызмет маманы кезеҚді тҚрде тазалап 
отыруы керек.

• Жерге Қосу ҚткізгішініҚ дҚрыс жалҚанбау 
салдарынан Қнім электр шогына себеп 
болуы мҚмкін. Жерге ҚосуҚа Қатысты 
кҚдігіҚіз болса, оны білікті электр 
маманына, Қызмет Қкіліне немесе Қызмет 
кҚрсетуші тҚлҚаҚа тексертіҚіз. 

• Барабан айналып тҚрҚан кезде, ҚҚрылҚы 
ішіне Қол сҚҚпаҚыз.

• ҚҚрылҚы пайдаланылмаҚан кезде, оны 
розеткадан ажыратыҚыз.

• ҚҚрылҚыны ешҚашан сумен жумаҚыз! 
Электр шогы Қаупі бар! Тазалау алдында 
әрҚашан розеткадан суыру арҚылы 
ажыратыҚыз.

• ҚосҚышты ешҚашан ылҚал Қолмен 
ҚстамаҚыз. ЕшҚашан кабельді тарту 
арҚылы ажыратпаҚыз, әрҚашан тек 
ҚосҚыштан Қстап тартыҚыз. Қуат кабелі 
немесе ҚосҚыш заҚымданҚан болса, 
ҚҚрылҚыны ешҚашан пайдаланбаҚыз!

• ЕшҚашан ҚҚрылҚыны ҚзіҚіз жҚндеуге 
тырыспаҚыз, әйтпесе, ҚзіҚіздіҚ және 
басҚалардыҚ Қмірлерін Қауіп-Қатерге 
тігесіз.

• Қауіпсіздік нҚсҚауларында берілген 
мәліметтерге сҚйену арҚылы Қалпына 
келтірілмеген аҚаулыҚтар Қшін:

 ҚҚрылҚыны Қшіріп, Қкілетті Қызмет Қкілімен 
хабарласыҚыз.  

• БарлыҚ жуылҚан заттарды кептіргіштен 
жылдам жамайтын және Қызуды 
тарҚатпайтын болсаҚыз, ҚҚрҚату циклі 
аяҚталҚанша кептіргішті тоҚтатпаҚыз.

• Қнімді саҚтап Қою немесе тастау алдында 
кептіргіш есігін алып тастаҚыз.

• СоҚҚы кептіру циклі (суыту циклі) 
Қызусыз элементтерді заҚымдамайтын 
температурада болып Қтеді.

• Мата жҚмсартҚыштар немесе соҚан ҚҚсас 
Қнімдер мата жҚмсартҚышты пайдалану 
нҚсҚауларында кҚрсетілгендей пайдалану 
керек.

• Металл бҚліктері бар ішкиімді 
кептіргішке салуҚа болмайды. Металл 
бҚлшек ҚҚрҚату барысында босап кетсе, 
кептіргіш заҚымдануы мҚмкін.

• Салу алдында, барлыҚ киімдердіҚ 
Қалталарында оттыҚ, тиындар, металл 
бҚлшектер, инелер немесе т.б. заттар 
ҚалмаҚанына кҚз жеткізіҚіз.

• ҚҚрылҚы пайдаланылмаҚан кездерде 
немесе аяҚтау процесіндегі Қадамдарды 
орындау арҚылы жуылҚан кірді 
шыҚарҚанда, ҚҚрылҚыны On/Off (Қосу/Қшіру) 
тҚймесін пайдаланып ажыратыҚыз. On/
Off (Қосу/Қшіру) тҚймесі Қосулы болҚанда 

(кептіргіш ҚуаттанҚанда), кептіргіш есігі 
жабыҚ кҚйде болсын.

Пайдалану маӨсаты
• БҚл Қнім Қйде пайдалану Қшін жасалҚан. 

Ол басҚа маҚсаттарҚа пайдаланылмауы 
керек.

• Қнімді тек сәйкесінше белгіленген 
заттарды кептіру Қшін пайдаланыҚыз.

• Қнімде тек осы нҚсҚаулыҚта кҚрсетілген 
материалдарды Қана кептіріҚіз.

•  БҚл ҚҚрылҚыны физикалыҚ, сезу және 
ойлау Қабілеттері шектеулі (балаларды 
Қоса), не болмаса тәжірибесі не білімі 
жоҚ адамдар олардыҚ Қауіпсіздігіне 
жауапты адамныҚ ҚадаҚалауымен және 
ҚҚрылҚыны пайдалануҚа байланысты 
нҚсҚауларды бермейінше Қолданбауы 
тиіс.

Балалар Өауіпсіздігі
• Электрлік ҚҚрылҚылар – балалар Қшін 

Қауіпті. ҚҚрылҚы жҚмыс істеп тҚрҚанда, 
балаларды одан аулаҚ ҚстаҚыз. ОларҚа 
ҚҚрылҚыны тҚртуге рҚҚсат бермеҚіз. 

• Орам материалдары – балалар 
Қшін Қауіпті. Орам материалдарын 
балалардыҚ Қолдары жетпейтін жерде 
саҚтаҚыз немесе оларды ҚоҚыс тастау 
ережелеріне сәйкес тастаҚыз.

• БалаларҚа Қнім Қстінде отыруҚа, оҚан 
Қрмелеуге немесе оныҚ ішіне кіруге рҚҚсат 
бермеҚіз.

• БалалардыҚ ҚҚрылҚылармен ойнамауын 
ҚадаҚалаҚыз.

• Қнім орналасҚан аймаҚтан кеткен кезде, 
оныҚ есігін жауып кетіҚіз.
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Қнімді орнату Қшін, еҚ жаҚын жердегі Қкілетті 
Қызмет Қкіліне жҚгініҚіз.
C Орынды дайындау және электрлік 

орнату жаҚы тҚтынушыныҚ 
жауапкершілігінде.

BОрнату және электрлік жалҚау 
жҚмыстарын білікті маман орындауы 
керек.

AОрнату алдында, ҚҚрылҚыныҚ 
заҚымданҚан жері жоҚ па екен, соны 
кҚзбен шолу арҚылы тексеріҚіз. 
ЗаҚымданҚан болса, орнатпаҚыз. 
ЗаҚымданҚан Қнімдер денсаулыҚҚа Қауіпті.

ЫӨӨайлы орнату орны
• Қнімді Қатып Қалу Қаупі жоҚ және берік, әрі 

тегіс жерге орнатыҚыз.
• Қнімді жаҚсы желденетін және шаҚнан 

таза жерде пайдаланыҚыз.
• Қнім алдындаҚы және астындаҚы ауа 

тҚтіктерін Қзын Қылды кілемдер және 
аҚаш белдеулер сияҚты материалдар 
жауып Қалмасын.

• Қнімді Қзын Қылды кілемдер мен соҚан 
ҚҚсас беттерге орналастырмаҚыз.

• Қнімді ҚҚлыбы бар, сырҚытпалы немесе 
Қнімге соҚылатын ілгегі бар есік артына 
орнатпаҚыз.

• Қнім орнатылҚан соҚ, ол жалҚану желілері 
орналасҚан жерлерде Қалуы керек. Қнімді 
орнату барысында, оныҚ артҚы ҚабырҚасы 
еш нәрсеге (шҚмекке, розеткаҚа және 
т.б.) тимей тҚрҚанына кҚз жеткізіҚіз, 
сонымен Қатар, ҚнімніҚ орнатылҚан жерде 
берік тҚруына назар аударыҚыз.

B Қнімді Қуат кабелініҚ Қстіне ҚоймаҚыз.
• ЖиҚаз ҚабырҚаларына дейін кемінде 1,5 

см бос орын ҚалдырыҚыз.
Тасымалдау Өауіпсіздігіне арналӨан 
бӨлшектерді алу
A Қнімді бірінші рет пайдалану 

алдында, тасымалдау Қауіпсіздігіне 
арналҚан бҚлшектерді алыҚыз.

1. Зат салу есігін ашыҚыз.
2. Барабан ішінде ҚҚрамында пенопласты 

бар нейлонды Қалта болады. Оны XX деп 
белгіленген жерінен ҚстаҚыз.

3. Нейлонды Қалтаны ҚзіҚізге Қарай тартып, 
тасымалдау Қауіпсіздігіне арналҚан 
бҚлшектерді алыҚыз.

AҚнімді бірінші рет пайдалану алдында, 
тасымалдау Қауіпсіздігіне арналҚан 
бҚлшектердіҚ (нейлонды және 
пенопластты бҚлшектер) алынҚанына 
кҚз жеткізіҚіз. Барабан ішінде ешҚандай 
элемент Қалмасын.

СӨре астына орнату
• ҚҚрылҚыны сҚре астында немесе шкаф 

ішінде пайдалану Қшін, жоҚарҚы таҚтаны 
алмастыратын ерекше бҚлшек (бҚлшек 
нҚмірі: 297 360 0100) берілуі және 
ол Қкілетті Қызмет ҚкілініҚ кҚмегімен 
орнатылуы керек. Оны ешҚашан жоҚарҚы 
таҚтасыз пайдаланбау керек.

• Қнімді сҚре астына немесе шкаф 
ішіне орнатҚанда, оныҚ артҚы және 
бҚйірлік ҚабырҚалары мен сҚре/шкаф 
ҚабырҚаларына дейін 3 см бос орын 
Қалатын болсын.

Кір жуатын машина Өстіне орнату
• Кір жуатын машина Қстіне орнатҚанда, 

екі ҚҚрылҚы арасын жалҚайтын ҚҚрал 
пайдаланылуы керек. Кронштейнді 
(бҚлшек нҚмірі: 297 720 0200 аҚ/297 720 
0500 сҚр) Қкілетті Қызмет Қкілі орнатуы 
керек.

• Қнімді мыҚты еденге ҚойыҚыз. Ол кір 
жуатын машина Қстіне орнатылса, 
екі ҚҚрылҚы толыҚ болҚанда олардыҚ 
шамаланҚан салмаҚы 180 кг дейін жетеді. 
СондыҚтан, еден осындай салмаҚты 
кҚтеретіндей болуы керек!

АяӨтарын реттеу
ҚҚрылҚыныҚ тыныш және дірілсіз жҚмыс 
істеуі Қшін, оныҚ аяҚтары тегіс және теҚ 
салмаҚ тҚсетіндей етіп орнатылҚан болуы 
керек.  ҚҚрылҚы аяҚтарын теҚ етіп реттеҚіз.
ҚҚрылҚы аяҚтарын біркелкі және берік 
болҚанҚа дейін реттеу Қшін, оларды бҚраҚыз.

2   Орнату
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C Реттелетін аяҚтарды Қз тесіктерінен 
ешҚашан бҚрап шыҚармаҚыз.

Электрлік байланыс
ҚҚрылҚыны техникалыҚ сипаттамалар 
кестесінде кҚрсетілгендей етіп Қуат 
шамасына сәйкес саҚтандырҚышпен 
ҚорҚалҚан және жерге ҚосылҚан розеткаҚа 
ҚосыҚыз. ҚҚрылҚы жерге ҚосылмаҚан Қуат 
кҚзіне ҚосылҚанына байланысты болатын кез 
келген шыҚын Қшін компаниямыз жауапты 
болмайды.
• Байланыс жергілікті ережелерге сай 

болуы керек.
• КорпустаҚы саҚтандырҚыш пен 

ажыратҚыштыҚ ток мәні 16 ампер болса, 
білікті электр маманына 16 амперлік 
саҚтандырҚыш салдырыҚыз.

• Орнатудан кейін кабель ҚосҚышы оҚай Қол 
жететін жерде болуы керек.

• Кернеу, рҚҚсат етілген саҚтандырҚыш 
және ҚорҚаныш ажыратҚышы «ТехникалыҚ 
сипаттамалар» бҚлімінде кҚрсетілген.

• КҚрсетілген кернеу розетка кернеуімен 
теҚ болуы керек.

• Қуат кҚзіне ҚзартҚыш кабельдер мен кҚп 
розеткалы ҚҚралдар арҚылы жалҚамаҚыз.

•  Негізгі саҚтандырҚыш пен ҚосҚыштарда еҚ 
кемі 3 мм тҚйісу беті болуы керек.

BЗаҚымдалҚан Қуат кабелін тек білікті 
маман Қана ауыстыруы керек.

BҚнімніҚ аҚаулыҚы болса, ол жҚнделгенше 
оны пайдалануҚа болмайды! Электр 
шогы Қаупі бар!

АлӨаш рет пайдалану
• Қкілетті Қызмет Қкіліне ҚоҚырау шалу 

алдында Қнімді пайдалануҚа дайындау 
Қшін, оныҚ орны мен Қуатпен Қамтамасыз 
ету орнатпаларыныҚ сәйкестігіне 
кҚз жеткізіҚіз.  Олай болмаса, Қажет 
реттеулерді жасау Қшін, білікті электр 
маманын шаҚырыҚыз.

• Қнімді Қуат кҚзіне осы нҚсҚаулыҚтаҚы 
Қатысты бҚлімдерде берілген нҚсҚауларҚа 
сай екеніне кҚз жеткізіҚіз. 

Орам материалдарын тастау
Орам материалдары – балалар Қшін 
Қауіпті. Орам материалдарын балалардыҚ 
Қолдары жетпейтін Қауіпсіз жерде саҚтаҚыз. 
Қнімді орау материалдары ҚоҚысҚа тастауҚа 
болатын материалдардан жасалады. 

Оларды сҚрыптап, ҚоҚыс тастау 
нҚсҚауларына сай тастаҚыз. Оларды 
әдеттегі Қй ҚоҚыстарымен тастамаҚыз.
ӨӨрылӨыны тасымалдау
1. ҚҚрылҚыны розеткадан суырыҚыз.
2. Су шыҚару (болса) және мҚржа 

байланыстарын суырыҚыз.
3. Тасымалдау алдында, ҚҚрылҚыдаҚы суды 

толыҚымен шыҚарыҚыз.
Ескі ӨӨрылӨыны тастау
Ескі ҚҚрылҚыны ҚоҚысҚа тастау – ҚоршаҚан 
ортаҚа зиян келтірмейтін іс.
ҚҚрылҚыны тастау жолы туралы мәлімет 
Қшін жергілікті сатушыҚа немесе Қатты 
ҚоҚыстарды жинау орталыҚына жҚгініҚіз.
Ескі ҚҚрылҚыны тастау алдында, 
балалармен болатын Қауіпті жаҚдайлардыҚ 
алдын алу Қшін, Қуат кабелін кесіп тастап, 
басты есік ҚҚлыбын бҚзып тастаҚыз.
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ТехникалыӨ сипаттамалар

KK 2

Биіктігі (реттеледі) 84,6 см

Ені 59,5 см

ТереҚдігі 53 см

СыйымдылыҚы (еҚ кҚбі) 7 кг

СалмаҚы (таза) 35 кг

Кернеу

ТҚр жапсырмасынан ҚараҚызНоминалды тҚтыну Қуаты

Қлгі коды

ТҚр жапсырмасы зат салу есігініҚ артында орналасҚан.
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Энергияны Өнемдеу Өшін 
орындалатын әрекеттер:
• ҚнімніҚ толыҚ мҚмкіндігімен жҚмыс істеуіне 

және ол шамадан асып кетпеуіне назар 
аударыҚыз.

• Кір заттарды жуҚан кезде, еҚ жоҚарҚы 
жылдамдыҚпен айналдырыҚыз. 
Осылайша кептіру уаҚыты ҚысҚарады 
және энергия тҚтыну шамасы азаяды.

• Бір тҚрдегі заттарды бірге ҚҚрҚатуҚа 
тырысыҚыз.

• БаҚдарлама таҚдау Қшін, нҚсҚаулыҚтаҚы 
нҚсҚауларды орындаҚыз.

• ҚҚрылҚыныҚ алды мен артҚы жаҚында 
ауаныҚ еркін айналуы Қшін жеткілікті 
тазалыҚтыҚ болуын ҚадаҚалаҚыз. ҚнімніҚ 
алдыҚҚы жаҚындаҚы торды ешнәрсе 
жауып Қалмасын.

• ҚҚрҚату барысында, Қажет болмаса, 
ҚҚрылҚы есігін ашпаҚыз. Есікті байҚамай 
ашып ҚалсаҚыз, оныҚ ҚзаҚ уаҚыт бойы ашыҚ 
Қалмауын ҚадаҚалаҚыз.

• ҚҚрҚату барысында жаҚа (ылҚал) заттарды 
Қосып салмаҚыз.

• ҚҚрҚату барысында материалдардан 
шыҚҚан Қылдар мен талшыҚтар «ҚылшыҚ 
сҚзгісіне» жиналады. Қрбір ҚҚрҚатудан кейін 
сҚзгілерді тазалап отырыҚыз.

• Конденсаторы бар Қлгілеріндегі 
конденсаторларды ай сайын кемінде бір 
рет немесе әрбір 30 ҚҚрҚату циклінен кейін 
тазалап отырыҚыз.

• Ауа тҚтіктері бар Қлгілерін пайдаланҚанда, 
пайдаланушы нҚсҚаулыҚындаҚы тҚтік 
байланысына Қатысты ережелерді 
орындап, тҚтік тазалау бҚліміне назар 
аударыҚыз.

• ҚҚрҚату барысында, кептіргіш орналасҚан 
бҚлмені желдетіҚіз.

• Шамдары бар Қлгілерімен Қуатты Қнемдеу 
Қшін, кептіргіш жҚмыс істемеген кезде, 
On/Off (Қосу/Қшіру) тҚймесі ажыратылҚан 
болса (кептіргішке Қуат бармаҚанда), 
есікті жабыҚ кҚйінде ҚалдырыҚыз.

Осы ӨӨрылӨыда ӨӨрӨатуӨа болатын 
жуылӨан материалдар
C ҚрҚашан кір жуу жапсырмаларындаҚы 

ҚсыныстарҚа сҚйеніҚіз. Тек кептіргіште 
ҚҚрҚатуҚа болады деп жапсырмада 
кҚрсетілген материалдарды Қана кептіріҚіз 
және сәйкес баҚдарламаны таҚдаҚыз.

A B C

l mn

o p q

D
 Қалыпты

 температурада
құрғату

Көлденеңін
ен кептіру

 Айналдырусыз
ілу

 Ілгіште
кептіру

 Ыстық үтікпен
 үтіктеуге
болады

 Жылы үтікпен
 үтіктеуге
болады

 Үтіктеуге
болмайды

 Төменгі
 температурада

кептіру

 Кептіргіште
 құрғатуға

болады

Кептіргішпе
 н

құрғатпаңыз

Осы ӨӨрылӨыда ӨӨрӨатуӨа болмайтын 
жуылӨан материалдар
• Белбеу басы немесе металл тҚймелер 

сияҚты металл бҚлшектері бар жуылатын 
материалдар кептіргішті заҚымдауы 
мҚмкін.

• ЖҚннен, жібектен жасалҚан киімдерді, 
нейлоннан жасалҚан шҚлыҚтарды, нәзік 
тоҚыма  маталар сияҚты материалдарды 
және металл бҚлшектері бар киімдерді, 
сонымен Қатар ҚйыҚтатын Қалта сияҚты 
элементтерді кептіргіште ҚҚрҚатпаҚыз.

• Нәзік және Қымбат тоҚып жасалҚан 
киімдер, сонымен Қатар баулары бар 
перделер Қыртыстануы мҚмкін. Оларды 
кептіргіште ҚҚрҚатпаҚыз!

• ЖастыҚтар мен ҚҚраҚ кҚрпелер сияҚты 
герметикалыҚ талшыҚтардан жасалҚан 
материалдарды кептіргіште ҚҚрҚатпаҚыз.

• КҚбікті немесе резиналы материалдан 
жасалҚан заттар пішімін жоҚалтады.

• Резинасы бар материалдарды да осы 
кептіргіште ҚҚрҚатуҚа болмайды.

• Бензинге, мҚнайҚа, жарылҚыш немесе 
жанҚыш сҚйыҚтарҚа батырылҚан 
материалдарды тіпті алдын ала жуылҚан 
болса да кептіргіште ҚҚрҚатпаҚыз.

• Кептіргішке Қте ылҚалды немесе суы 
тамшылап тҚрҚан материалдарды 
салмаҚыз.

• Газ майымен, жанармаймен, ҚҚрҚаҚ кір жуу 
ерітінділерімен және басҚа да жарылҚыш 
немесе жанҚыш материалдармен 
жуылҚан немесе тазаланҚан, сонымен 
Қатар осындай заттармен бҚлінген 
немесе кірлеген элементтерді осы 

3  Кептіру алдындаӨы бастапӨы дайындыӨтар
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Қнімде ҚҚрҚатуҚа болмайды, себебі олар 
тҚтанҚыш немесе жарылҚыш бу шыҚаруы 
мҚмкін.

• Қнеркәсіптік химикаттармен тазаланҚан 
заттарды осы кептіргіште ҚҚрҚатпаҚыз.

• ЖуылмаҚан заттарды кептіргіште 
ҚҚрҚатпаҚыз.

• ТамаҚ пісіретін маймен, ацетонмен, 
алкогольмен, жанармаймен, 
керосинмен, даҚ кетіргішпен, 
шайырмен, балауызбен немесе 
балауыз кетіргішпен бҚлінген заттарды 
кептіргіште ҚҚрҚату алдында ыстыҚ суда 
ыдыс жуу сҚйыҚтыҚын молынан ҚҚйып 
жуу керек.

• Резиналы кҚбікпен (латекс 
кҚбіктерімен) толтырылҚан киімдер 
мен жастыҚтар, душҚа арналҚан бас 
киімдер, су Қткізбейтін тоҚымалар, 
кҚксаҚызбен ҚатайтылҚан немесе 
резиналы кҚбік жастыҚшалары 
бар заттарды кептіргіште ҚҚрҚатуҚа 
болмайды.

• Матаны жҚмсартҚыштар мен антистатик 
Қнімдерін сол Қнімдерді жасаушылар 
Қсынбайынша пайдаланбаҚыз.

• Металл бҚлшектері бар іш киімдерді 
де осы кептіргіште ҚҚрҚатпаҚыз. Кептіру 
барысында осындай металл бҚлшектер 
босаса және сынса, олар ҚҚрылҚыны 
заҚымдайды.

Жуылатын заттарды кептіруге 
дайындау
• ҚҚрылҚыҚа салу алдында, барлыҚ 

кептірілетін заттарды тексеріҚіз, 
олардыҚ Қалталарында немесе кез 
келген бҚлігінде оттыҚтар, тиындар, 
металл элементтер, инелер немесе т.б. 
болмауы керек.

• Мата жҚмсартҚыштар мен соҚан 
ҚҚсас Қнімдер Қатысты Қнімдерді 
жасаушылардыҚ нҚсҚауларына сай 
пайдаланылуы керек.

• Кептіру алдында барлыҚ жуылҚан 
материалдар кір жуатын машинаныҚ еҚ 
жоҚарҚы жылдамдыҚымен айналдыру 
арҚылы сыҚылуы керек.

• ЖуылҚаннан кейін материалдар 
шатысып Қалуы мҚмкін. Оларды 
ҚҚрылҚыҚа салу алдында бір-бірінен 
ажыратыҚыз.

• Кептірілетін материалдарды тҚрлері 
мен ҚалыҚдыҚтарына Қарай сҚрыптаҚыз. 
Бір тҚрлі заттарды бірге ҚҚрҚатыҚыз. 
Мысалы: жҚҚа ас бҚлме майлыҚтары мен 
Қстел сҚртетін шҚберектер жуынатын 
бҚлменіҚ ҚалыҚ орамалдарына ҚараҚанда 
тез кебеді.

ДӨрыс жӨк кӨлемі

A"БаҚдарлама таҚдау кестесі" 
ҚҚрамындаҚы мәліметтерді ескеріҚіз. 
БаҚдарламаны әрҚашан еҚ кҚп жҚк 
шамасы дҚрыс болҚанда Қана іске 
ҚосыҚыз.

C ҚҚрылҚыҚа суретте кҚрсетілген деҚгейден 
асырып зат салу Қсынылмайды. 
ҚҚрылҚыдаҚы жҚк шамадан асса, жҚмыс 
Қнімділігі тҚмендейді. Сонымен Қатар, 
кептіргіш заҚымдануы мҚмкін.

C Материалдарды барабанҚа жаҚын 
орналастырыҚыз, сонда олар 
шатыспайды.

C КҚлемді заттар (мысалы: тҚсек 
жаймалары, ҚҚраҚ кҚрпе Қаптары, 
Қлкен Қстел тҚсеніштері) тҚйдектеліп 
Қалуы мҚмкін. Кептіру барысында 
тҚйдектелген заттарды бір-бірінен 
ажырату Қшін, ҚҚрылҚыны 1-2 рет 
тоҚтатыҚыз.
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ТҚмендегі салмаҚ кҚрсеткіштері Қлгілер ретінде 
берілген.

Қй заттары ЖобаланҚан 
салмаҚы (г)

МаҚтадан жасалҚан кҚрпе 
Қаптары (екі Қабатты) 1500

МаҚтадан жасалҚан кҚрпе 
Қаптары (бір Қабатты) 1000

ТҚсек жаймалары (екі 
Қабатты) 500

ТҚсек жаймалары (бір 
Қабатты) 350

КҚлемді Қстел жапҚыштары 700

ШаҚын Қстел жапҚыштары 250

МайлыҚтар 100

Орамалдар 700

Қол сҚртетін орамалдар 350

Киімдер ЖобаланҚан 
салмаҚы (г)

Блузкалар 150

МаҚталы кҚйлектер 300

КҚйлектер 200

МаҚталы әйел кҚйлектері 500

Қйел кҚйлектері 350

Джинсы 700

Бет орамалдар (10 дана) 100

Футболкалар 125

Салу
• Зат салу есігін ашыҚыз.
• ЖуылҚан заттарды кептіргішке 

тыҚыздамай салыҚыз.
• Зат салу есігін итеріп жабыҚыз. Есік еш 

нәрсені Қысып Қалмасын.
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4  БаӨдарлама таӨдау және ӨӨрылӨыны пайдалану
БасӨару панелі

1. СӨзгіні тазалауды ескерту шамы
СҚзгі толҚан кезде, ескерту шамы жанады.
2. БаӨдарламаны ӨадамдарыныӨ 

кӨрсеткіш шамы
АҚымдаҚы баҚдарлама жҚмысын орындау 
Қшін пайдаланылады.
3. ТӨменгі температура
ТҚменгі температураларды ҚҚрҚату Қшін 

пайдаланылады.
4. «On/Off» (Өосу/Өшіру) тӨймешігі
ҚҚрылҚыны іске Қосу және ажырату Қшін 
пайдаланылады.

5. БаӨдарлама таӨдау тетігі
БаҚдарлама таҚдау Қшін пайдаланылады.
6. Іске Өосу/Кідірту/Бас тарту тӨймесі
БаҚдарламаны іске Қосу, кідірту немесе 
одан бас тарту Қшін пайдаланылады.
7. Су ыдысыныӨ ескерту шамы
Су ыдысы толҚан кезде, ескерту шамы 
жанады.

Мақтадан 
жасалған 
өнімдер

Синтетикад
ан 

жасалған 
өнімдер

Желдету Үтіктеуге 
дайын

Киюге 
дайын

Төмен 
температура

Қосу/Өшіру Қосу 
кідірту бас 

тарту

Сүзгіні 
тазалау

Балалардан 
қорғау құлпы

Таймер 
қадамдарының 

көрсеткіш 
шамы

Ыдыс 
толық

Үйіру

1 2 3 4

67 5
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ӨӨрылӨыны дайындау
1. ҚҚрылҚыны іске ҚосыҚыз. 
2. ЖуылҚан заттарды ҚҚрылҚыҚа салыҚыз. 
3. «On/Off» (Қосу/Қшіру) тҚймешігін басыҚыз.
C «On/Off» (Қосу/Қшіру) тҚймешігініҚ 

басылҚаны баҚдарлама іске Қосылды 
деген сҚз емес. БаҚдарламаны іске Қосу 
Қшін, ҚҚрылҚыдаҚы «Start/Pause/Cancel» 
тҚймесін басыҚыз.

Таймер баӨдарламасын таӨдау
ҚҚрамында градус бойынша ҚҚрҚату 
температурасы кҚрсетілген тҚмендегі 
кестеден тиісті уаҚытты таҚдаҚыз. Таймер 
баҚдарламасын таҚдау тҚймесімен ҚалаҚан 
уаҚытты таҚдаҚыз.

Қте ҚҚрҚаҚ 

ЖоҚарҚы температурада 
ҚҚрҚату тек маҚтадан 
жасалҚан материалдарҚа 
арналҚан. ҚалыҚ және кҚп 
Қабатты материалдар 
(мысалы: орамалдар, тҚсек 
жаймалары, джинсы) 
гардеробҚа салу алдында 
Қтіктеуді Қажет етпейтіндей 
әдіспен жуылады.

Киюге 
дайын 

Қалыпты материалдар 
(мысалы: Қстел тҚсеніштері, 
ішкиімдер) тартпаларҚа 
салу алдында Қтіктеуді 
Қажет етпейтіндей әдіспен 
жуылады.

Қтіктеп 
кептіру

алыпты материалдар 
(мысалы, жейделер, 
кҚйлектер) Қтіктеуге дайын 
етіп кептіріледі.

C БаҚдарлама туралы толыҚ мәліметтерді 
«БаҚдарлама таҚдау кестесі» бҚлімінен 
ҚараҚыз

Негізгі баӨдарламалар
ӨыртыстануӨа Өарсы
МатериалдардыҚ Қыртыстануын 
болдырмайтын 2 саҚаттыҚ ҚыртыстануҚа 
Қарсы баҚдарлама кептірілген 
материалдарды баҚдарлама аяҚталҚан 
кезде шыҚарып алмаҚан жаҚдайда 
іске Қосылады. БҚл баҚдарлама 
материалдарды Қыртысталмау Қшін 600 
секундтыҚ интервалда айналдырады.

 •Желдету
Тек желдету функциясы Қана ыстыҚ ауа 
Қрлеусіз 10 минуттай жҚмыс істейді. ЖабыҚ 
ортада біраз уаҚыт бойы тҚрып ҚалҚан 
киімдерді осы баҚдарламаныҚ арҚасында 
жаҚымсыз иістерден арылту Қшін желдете 
аласыз.

•Таймер баӨдарламалары
СоҚҚы ҚҚрҚату деҚгейіне жету Қшін, 
20 мин., 105 мин.,135 мин. таймер 
баҚдарламаларын таҚдай аласыз. 
МаҚтадан жасалҚан заттарды жоҚарҚы 
температурада, ал синтетикалыҚ және 
ерекше кҚтім кҚрсетілетін заттарды 
тҚрлеріне Қарай тҚменгі температураларда 
ҚҚрҚатыҚыз. 
C СинтетикалыҚ заттар Қшін “Low 

temperature” (ТҚменгі температура) 
тҚймесін басу керек
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* : Energy Label (Қуат тҚтынатын) стандартты баҚдарлама (EN 61121:2012)
Кестеде берілген барлыҚ мәндер EN 61121:2012 стандартына сай бекітілген. БҚл мәндер 
жуылатын кір тҚріне, айналу жылдамдыҚына, ҚоршаҚан орта жаҚдайлары мен кернеу 
тербелісіне Қарай әр тҚрлі болуы мҚмкін.

БаӨдарлама таӨдау және тӨтыну кестесі

KK

 БаҚдарламалар СыйымдылыҚы 

(кг)

Кір жуҚыштаҚы 

айналдыру 

жылдамдыҚы (1 айн./

мин.)

ҚалҚан ылҚалдыҚ 

шамаланҚан 

мҚлшері

ҚҚрҚату уаҚыты 

(минут)

 МаҚтадан жасалҚан / ТҚсті материалдар

A   Киюге дайын

7
1000 % 60 135

800 % 70 150

3.5

1000 % 60 90

800 % 70 105

A   Қтіктеуге дайын

7
1000 % 60 105

800 % 70 120

3.5
1000 % 60 60

800 % 70 60-90

 Синтетикадан жасалҚан Қнімдер

B   Киюге дайын
3.5

800 % 40 60

600 % 50 90

 ТҚтынылатын Қуат мәндері

 БаҚдарламалар СыйымдылыҚы 

(кг)

Кір жуҚыштаҚы 

айналдыру 

жылдамдыҚы (1 айн./

мин.)

ҚалҚан ылҚалдыҚ 

шамаланҚан 

мҚлшері

ТҚтынылатын 

Қуат мәні – кВт

 МаҚтадан жасалҚан тҚсек жаймасы Киюге 

дайын* 7 1000 % 60 4.34

 МаҚтадан жасалҚан Қнімдер Қтіктеуге дайын
7 1000 % 60 3.40

 Синтетикадан жасалҚан Қнімдер Киюге 

дайын 3.5 800 % 40 1.60

БаӨдарламалар кестесі
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Өосымша функция
ТӨменгі температура
БҚл функция тҚменгі температураларда 
ҚҚрҚатуҚа, осылайша Қуатты Қнемдеуге 
мҚмкіндік береді.
Функция таҚдалҚан кезде, ескерту диодты 
кҚрсеткіш шамы жанады.
C БҚл функцияны синтетикалыҚ және 

нәзік материалдарды ҚҚрҚатҚан кезде 
пайдалану керек.

Ескерту кӨрсеткіш шамдары
C Ескерту кҚрсеткіш шамдары кептіргіш 

Қлгісіне Қарай әр тҚрлі болуы мҚмкін.
СӨзгіні тазалау
БаҚдарлама аяҚталҚан соҚ, сҚзгіні тазалауды 
ескертетін шам жанады.
C СҚзгі тазалауды ескерту шамы тоҚтаусыз 

жанса, «Проблемаларды шешу 
Қсыныстары» бҚліміне жҚгініҚіз.

Су ыдысы
Ескерту диодты кҚрсеткіш шамдары 
баҚдарлама аяҚталҚан соҚ немесе ыдыс 
суҚа толҚан кезде жанады. БаҚдарлама 
жҚмыс істеп тҚрҚан кезде осы диодты 
кҚрсеткіш шамы жанса, ҚҚрылҚы жҚмысы 
тоҚтатылады.  ҚҚрылҚыны Қайта іске Қосу 
Қшін, су ыдысындаҚы суды шыҚарыҚыз.  Су 
ыдысын босатҚан соҚ баҚдарламаны іске Қосу 
Қшін, «Start/Pause/Cancel» (Қосу/Кідірту/Бас 
тарту) тҚймесін басыҚыз. Ескерту диодты 
кҚрсеткіш шамы сҚнеді де, баҚдарлама 
жҚмысын жалҚастырады.
БаӨдарламаны іске Өосу
1. БаҚдарламаны іске Қосу Қшін, ҚҚрылҚыдаҚы 

«Start/Pause/Cancel» (Қосу/Кідірту/Бас 
тарту) тҚймесін басыҚыз.

2. «Start/Pause/Cancel» (Қосу/Кідірту/Бас 
тарту) тҚймесініҚ шамы баҚдарламаныҚ 
іске ҚосылҚанын кҚрсету Қшін іске 
Қосылады.

Таймер ӨадамдарыныӨ кӨрсеткіш 
шамы
БаҚдарлама жҚмыс істеген кезде диодты 
кҚрсеткіш шамдарыныҚ бірі жанып, ҚалҚан 
уаҚытты шамалап кҚрсетеді. 
БаӨдарлама іске ӨосылӨан соӨ, 
баӨдарламаны Өзгерту
БҚл мҚмкіндік ҚҚрылҚы жҚмыс істей бастаҚан 
соҚ материалдарды басҚа баҚдарламада 
ҚҚрҚату Қшін пайдаланылады.
Мысалы:
«60» минуттыҚ баҚдарламаныҚ орнына «90» 
минуттыҚ баҚдарламаны таҚдау Қшін, «Start/
Pause/Cancel» (Қосу/Кідірту/Бас тарту) 
тҚймесін 3 секунд басып тҚрыҚыз. 
БаҚдарлама тетігін бҚрау арҚылы «90» 
минуттыҚ баҚдарламаны таҚдаҚыз.
БаҚдарламаны іске Қосу Қшін, ҚҚрылҚыдаҚы 

«Start/Pause/Cancel» (Қосу/Кідірту/Бас тарту) 
тҚймесін басыҚыз.
C ҚҚрылҚы жҚмыс істеп тҚрҚан кезде 

баҚдарлама таҚдау тетігі бҚралып, басҚа 
баҚдарлама таҚдалса да, бірінші таҚдалҚан 
баҚдарлама жҚмысын жалҚастыра береді. 
ҚҚрҚату баҚдарламасын Қзгерту Қшін, 
аҚымдаҚы баҚдарламаны тоҚтату керек. 
(«БаҚдарламаны бас тарту мҚмкіндігі 
арҚылы тоҚтату» бҚлімін ҚараҚыз)

Заттарды кӨту режимінде Өосу/
шыӨару
Заттарды баҚдарлама басталҚан соҚ салу 
және шыҚару Қшін:

1. ҚҚрылҚыны «Pause» (Кідірту) режиміне 
Қосу Қшін, «Start/Pause/Cancel» (Қосу/
Кідірту/Бас тарту) тҚймесін басыҚыз. 
ҚҚрҚату процесі тоҚтатылады.

2. Есікті «Pause» (Кідірту) кҚйінде ашып, 
заттарды ҚосҚаннан немесе шыҚарҚаннан 
кейін жабыҚыз.

3. БаҚдарламаны іске Қосу Қшін, ҚҚрылҚыдаҚы 
«Start/Pause/Cancel» (Қосу/Кідірту/Бас 
тарту) тҚймесін басыҚыз.

C ҚҚрҚату процесі басталҚаннан кейін 
салынҚан кез келген ылҚал зат ҚҚрылҚыда 
бҚрыннан ҚҚрҚатылып жатҚан заттармен 
араласып, ҚҚрҚату процесі аяҚталҚан соҚ 
заттар ылҚал кҚйінде Қалады.

Балалардан ӨорӨау ӨӨлпы
БаҚдарлама жҚмыс істеп тҚрҚан кезде 
тҚймелерді басу арҚылы баҚдарламаҚа 
кедергі жасаудыҚ алдын алуҚа арналҚан 
балалардан ҚорҚау ҚҚлпы бар. Балалардан 
ҚорҚау ҚҚлпы белсенді болҚан кезде, 
панельдегі «On/Off» (Қосу/Қшіру) тҚймесінен 
басҚа барлыҚ тҚймелер мен зат салу есігі 
ҚҚлыпталады.
Балалардан ҚорҚау ҚҚлпын іске Қосу Қшін, 
«Start/Pause/Cancel» (Қосу/Кідірту/Бас 
тарту) және «Low temperature» (ТҚменгі 
температура) тҚймелерін тоҚтаусыз 3 секунд 
бойы басып тҚрыҚыз. 
БаҚдарлама жҚмыс істеп тҚрҚанда 
жаҚа баҚдарламаны іске Қосу немесе 
баҚдарламаны тоҚтату Қшін, балалардан 
ҚорҚау ҚҚлпы ажыратылҚан болуы керек. 
Балалардан ҚорҚау ҚҚлпын ажырату Қшін, сол 
тҚймелерді 3 секунд басып тҚрыҚыз.
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C Балалардан ҚорҚау ҚҚлпы іске ҚосылҚан 
кезде, баҚдарлама ҚадамдарыныҚ 
диодты кҚрсеткіш шамдарыныҚ бірі 
жыпылыҚтайды.

C Балалардан ҚорҚау ҚҚлпы ҚҚрылҚыны On/
Off (Қосу/Қшіру) тҚймесін басу арҚылы Қайта 
іске ҚосҚан кезде ажыратылады.

БаӨдарламаны бас тарту мӨмкіндігі 
арӨылы тоӨтату
БаҚдарлама таҚдау тетігініҚ баҚыты Қзгерсе 
де, бірінші таҚдалҚан баҚдарлама жҚмысын 
жалҚастыра береді. ҚҚрҚату баҚдарламасын 
Қзгерту Қшін, «Program cancel» 
(БаҚдарламадан бас тарту) мҚмкіндігі іске 
ҚосылҚан соҚ жаҚа баҚдарламаны таҚдауҚа 
және іске ҚосуҚа болады.
Кез келген таҚдалҚан баҚдарламадан бас 
тарту Қшін:
• «Start/Pause/Cancel» (Қосу/Кідірту/Бас 

тарту) тҚймесін 3 секунд басып тҚрыҚыз. 
БаҚдарлама Қадамдарын кҚрсеткіш 
таҚтасындаҚы «Filter cleaning» (СҚзгіні 
тазалау) және «Water tank» (Су ыдысы) 
диодты ескерту шамдары, сонымен 
Қатар, «0» диодты ескерту шамы 
орындалуы керек әрекеттерді еске салу 
Қшін осы кезеҚніҚ соҚында жанады.

AЖҚмыс істеп тҚрҚан ҚҚрылҚыны тоҚтатҚан 
кезде оныҚ ішкі бҚлігі Қте ыстыҚ 
болатындыҚтан, оны суыту Қшін, желдету 
баҚдарламасын іске ҚосыҚыз.

БаҚдарлама таҚдау тетігі бастапҚы 
баҚдарламаҚа Қайтарылмайынша, ҚҚрылҚы 
«Start/Pause/Cancel» (Қосу/Кідірту/Бас тарту) 
тҚймесі басылса да іске Қосылмайды. ҚҚрҚату 
баҚдарламасын Қзгерту Қшін, кідіртілген 
баҚдарламадан бас тарту керек.

БаӨдарламаны аяӨтау
БаҚдарлама Қадамдарын кҚрсеткіш 
таҚтасындаҚы «Filter cleaning» (СҚзгіні 
тазалау) және «Water tank» (Су ыдысы) 
диодты ескерту шамдары, сонымен Қатар, 
«0» диодты ескерту шамы баҚдарлама 
аяҚталҚан соҚ жанады. Есікті ашуҚа 
болады және ҚҚрылҚы екінші кезеҚге дайын 
болады.
ҚҚрылҚыны сҚндіру Қшін, «On/Off» (Қосу/
Қшіру) тҚймесін басыҚыз.

C МатериалдардыҚ Қыртыстануын 
болдырмайтын 2 саҚаттыҚ ҚыртыстануҚа 
Қарсы баҚдарлама кептірілген 
материалдарды баҚдарлама аяҚталҚан 
кезде шыҚарып алмаҚан жаҚдайда іске 
Қосылады.

C Қрбір ҚҚрҚатудан соҚ, сҚзгіні тазалап 
отырыҚыз («СҚзгі тазалау» бҚлімін 
ҚараҚыз).

C Қрбір ҚҚрҚатудан соҚ, су ыдысын 
босатыҚыз («Су ыдысы» бҚлімін ҚараҚыз)
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5 ТехникалыӨ Өызмет кӨрсету және тазалау
СӨзгі картриджі / ЕсіктіӨ ішкі беті
ҚҚрҚату барысында материалдардан шыҚҚан 
Қылдар мен талшыҚтар сҚзгі картриджіне 
жиналады. 

C МҚндай талшыҚтар мен ҚылшыҚтар 
негізінде киіну және жуу барысында 
пайда болады.

C Қрбір ҚҚрҚату процесінен кейін сҚзгі мен 
есіктіҚ ішкі бетін тазалап отырыҚыз.

C СҚзгі мен сҚзгі аймаҚын шаҚсорҚышпен 
тазалауҚа болады.

СҚзгіні тазалау Қшін:
1. Зат салу есігін ашыҚыз.
2. СҚзгі ҚаҚпаҚын тартып алып, сҚзгіні 

ашыҚыз.
3. ТалшыҚтарды, ҚылшыҚтарды және 

шатасҚан маҚтаны Қолмен немесе 
шҚберекпен тазалаҚыз. 

4. СҚзгіні жауып, оны орнына Қайта салыҚыз.
C Бітеліп Қалу ҚҚбылысы ҚҚрылҚыны біраз 

уаҚыт бойы пайдаланҚаннан кейін болуы 
мҚмкін; олай болса, сҚзгіні сумен жуып, 
Қайта пайдалану алдында кептіріҚіз. 

C ҚаҚпаҚтыҚ бҚкіл ішкі беті мен есік тҚсенішін 
тазалаҚыз.

Су ыдысы:
ДымҚыл затты кептіргенде, заттардан 
немесе конденсация арҚылы ылҚал 
алынады. Қрбір ҚҚрҚатудан кейін немесе 
ҚҚрҚату барысында «Water tank» (Су 
ыдысы) ескерту шамы жанса, су ыдысын 
босатыҚыз.
AКонденсацияланҚан су – ішуге жарамсыз!
AБаҚдарлама жҚмыс істеп тҚрҚанда, су 

ыдысын ешҚашан алушы болмаҚыз!
Су ыдысын босатуды Қмытып кетсеҚіз, су 
ыдысы толҚанда немесе «Water tank» (Су 
ыдысы) ескерту шамы жанҚанда, кептіргіш 
келесі ҚҚрҚату кезеҚінде тоҚтатылады. Ондай 
жаҚдай орын алса, су ыдысы босатылҚан 
соҚ ҚҚрҚату процесін жалҚастыру Қшін, «Start/
Pause/Cancel» (Қосу/Кідірту/Бас тарту) 

тҚймесін басыҚыз.
*Су ыдысын босату Қшін:
1- Теуіп ашылатын ҚаҚпаҚты ашу немесе 
тартпаны жабу арҚылы су ыдысын абайлап 
шыҚарыҚыз.

2- ЫдыстаҚы суды босатыҚыз

3- Су ыдысыныҚ тҚтігінде ҚылшыҚ жиналып 
Қалса, оны аҚын су астында тазалаҚыз.
4- Су ыдысын орнына салыҚыз.
Конденсатор Өшін:
ЫстыҚ және ылҚалды ауа конденсаторда 
бҚлменіҚ салҚын ауасымен суытылады. 
Осылайша, кептіргіш ішінде айналатын 
дымҚыл ауадан шыҚҚан ылҚал жинаҚталып, 
су ыдысына ҚҚйылады.
C Конденсаторды айына бір рет немесе 30 

рет ҚҚрҚатҚан сайын тазалап отырыҚыз.
Конденсаторды тазалау Қшін:
1. ҚҚрҚату процесі аяҚталса, есікті ашып, 

суыҚанша кҚтіҚіз. 
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2. Теуіп ашылатын ҚаҚпаҚты ашҚан соҚ, 
конденсатордыҚ 2 бекіткішін аҚытыҚыз.

3. Конденсаторды тартып шыҚарыҚыз.

4. Конденсаторды Қысымды аҚын сумен 
тазалап, судан босатылҚанша кҚтіҚіз.

5. Конденсаторды орнына салыҚыз. 2 
бекіткішті Қатайтып, олардыҚ орнына 
тҚскеніне кҚз жеткізіҚіз.

6. Теуіп жабылатын ҚаҚпаҚты жабыҚыз.
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6 Проблемаларды шешу Өсыныстары
ҚҚрҚату процесі тым кҚп уаҚыт алады

• СҚзгі торлары бітеліп ҚалҚан болуы мҚмкін. Сумен жуыҚыз

ҚҚрҚатудан кейін заттар ылҚал кҚйінде Қалады.
• СҚзгі торлары бітеліп ҚалҚан болуы мҚмкін. Сумен жуыҚыз.
• ҚҚрылҚыҚа Қте кҚп заттар салынҚан болуы мҚмкін. Кептіргішті шамадан тыс 

толтырмаҚыз.
Кептіргіш немесе баҚдарлама іске Қосылмайды. Орнатудан кейін кептіргіш жҚмыс 

істемейді.
• Ол Қуат кҚзіне ҚосылмаҚан болуы мҚмкін. ОныҚ Қуат кҚзіне ҚосылҚанына кҚз жеткізіҚіз.
• Зат салатын есік дҚрыс жабылмаҚан болуы мҚмкін. Зат салатын есіктіҚ дҚрыс 

жабылҚанына кҚз жеткізіҚіз.
• БаҚдарлама орнатылмаҚан немесе «Start/Pause/Cancel» (Қосу/Кідірту/Бас тарту) 

тҚймесі басылмаҚан болуы мҚмкін. БаҚдарламаныҚ орнатылҚанын және оныҚ «Pause» 
(Кідірту) кҚйінде емес екеніне кҚз жеткізіҚіз.

• «Childproof lock» (Балалардан ҚорҚау ҚҚлпы) іске ҚосылҚан болуы мҚмкін. Балалардан 
ҚорҚау ҚҚлпын ажыратыҚыз.

БаҚдарлама ешҚандай себепсіз жҚмысын тоҚтатты.
• Зат салатын есік дҚрыс жабылмаҚан болуы мҚмкін. Зат салатын есіктіҚ дҚрыс 

жабылҚанына кҚз жеткізіҚіз.
• Электр желісі Қзілген болуы мҚмкін. БаҚдарламаны іске Қосу Қшін, ҚҚрылҚыдаҚы «Start/

Pause/Cancel» (Қосу/Кідірту/Бас тарту) тҚймесін басыҚыз. 
• Су толып ҚалҚан болуы мҚмкін. ЫдыстаҚы суды босатыҚыз.
ЖуылҚан заттар сыҚылып, киізделіп немесе нашарлап ҚалҚан.
• ЖуылҚан заттыҚ осы тҚріне сай баҚдарлама таҚдалмаҚан болуы мҚмкін. КиімдердіҚ 

жапсырмаларын тексеріп, кептіргіште тек кептіруге болатын заттарды Қана 
кептіріҚіз. 

• Киімдерді ҚҚрҚату Қшін, материал тҚріне сай тҚменгі температурадаҚы кептіру 
баҚдарламасын таҚдаҚыз.

Барабан шамы жанбайды. (Шамы бар Қлгілер Қшін)
• Кептіргіш «On/Off» (Қосу/Қшіру) тҚймесін басу арҚылы іске ҚосылмаҚан болуы мҚмкін. 

КептіргіштіҚ ҚосылҚанына кҚз жеткізіҚіз.
• Шам кҚйіп кеткен болуы мҚмкін. Шамды ауыстыру Қшін, Қкілетті Қызмет орнымен 

хабарласыҚыз.
«0» диодты кҚрсеткіш шамы жыпылыҚтайды.
• ЗаттардыҚ Қыртыстануын болдырмауҚа арналҚан 2 саҚаттыҚ ҚыртыстануҚа Қарсы 

мҚмкіндігі іске ҚосылҚан болуы мҚмкін. Кептіргішті ажыратып, материалдарды 
шыҚарыҚыз.

«0» диодты кҚрсеткіш шамы жанады.

• БаҚдарлама аяҚталды. Кептіргішті ажыратып, материалдарды шыҚарыҚыз.

«Filter cleaning» (СҚзгіні тазалау) диодты кҚрсеткіш шамы жанады.
• СҚзгі тазаланбаҚан болуы мҚмкін. СҚзгі ҚаҚпаҚын тазалаҚыз.
«ҚаҚпаҚтан су шыҚады»
• ҚаҚпаҚтыҚ бҚкіл ішкі беті мен есік тҚсенішін тазалаҚыз.
«ҚаҚпаҚ Қз-Қзінен ашылып кетеді».
• Оны орнына тҚскені естілгенше басыҚыз.
Конденсаторы бар Қнімдер Қшін:
«Water tank» (Су ыдысы) диодты ескерту шамы жанады.
• Су толып ҚалҚан болуы мҚмкін. ЫдыстаҚы суды босатыҚыз.
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«Condenser cleaning» (Конденсаторды тазалау) диодты кҚрсеткіш шамы жанады.
• Конденсатор тазаланбаҚан болуы мҚмкін. Теуіп ашылатын таҚта астындаҚы 

конденсатор сҚзгілерін тазалаҚыз.

A Проблема Қайталана берсе, Қкілетті Қызмет орнына хабарлаҚыз.



Перед первым использованием изделия внимательно прочитайте данное руководство!
Уважаемый покупатель!
Надеемся, что ваша машина, изготовленная на современном производстве и прошедшая 
тщательный контроль качества, обеспечит вам наилучшие результаты.
Рекомендуем вам внимательно прочесть это руководство, прежде чем приступить к эксплуатации 
машины, и сохранить его для дальнейшего использования в справочных целях.

Данное руководство по эксплуатации:
• поможет вам быстро и безопасно пользоваться машиной;
• прочитайте руководство по эксплуатации перед установкой и пуском машины;
• уделите особое внимание соблюдению инструкций, относящихся к безопасности;
• храните это руководство по эксплуатации в легкодоступном месте для последующего 

использования в справочных целях; 
• прочитайте все дополнительные документы, поставляющиеся с машиной.
Помните, что данное руководство по эксплуатации может применяться для многих других 

моделей. 

Описание символов
В данном руководстве по эксплуатации используются следующие символы:

A  Важная информация по технике безопасности. Предупреждение об опасных   
 ситуациях для жизни людей и имущества.

B  Внимание! Предупреждение о напряжении электросети.

 Внимание! Предупреждение об опасности пожара.

 Внимание! Предупреждение о горячих поверхностях.
 

 Прочитайте инструкции.

C   Полезная информация. Важная информация или полезные советы по    
 эксплуатации.

На данное изделие нанесен символ избирательной сортировки для отходов 
электрического и электронного оборудования (WEEE).
Это значит, что с данным изделием следует обращаться в соответствии с 
Европейской Директивой 2002/96/EC с целью его переработки или разборки 
для уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду. За 
дополнительной информацией обратитесь в местные или региональные органы 
власти.
Электронная техника, не включенная в процесс избирательной сортировки 
отходов, представляет потенциальную опасность  для окружающей среды и 
здоровья людей из-за наличия в ней опасных веществ. 29
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1   Важная информация по технике безопасности
В этом разделе содержится информация 
по технике безопасности, которая поможет 
избежать рисков травмирования или 
материального ущерба. Несоблюдение 
этих инструкций ведет к аннулированию 
всех гарантий и отказу от обязательств 
эксплуатационной надежности.
Общие правила безопасности
• Никогда не ставьте машину на пол, 

покрытый ковром, так как недостаточная 
вентиляция под днищем машины может 
привести к перегреву электрических 
деталей. Это может создать проблемы для 
работы машины.

• В случае повреждения шнура питания 
или штепсельной вилки, для их ремонта 
следует обратиться в авторизованную 
сервисную службу.

• Запрещается включать машину в 
сеть во время работ по установке, 
техобслуживанию и ремонту. Эти работы 
должны выполняться только сотрудниками 
технической сервисной службы. 
Производитель не несет ответственности 
за ущерб в результате работ, выполненных 
лицами, не имеющими специального 
разрешения.

• Включите машину в розетку с заземлением, 
защищенную предохранителем 
соответствующей мощности, как указано в 
технических характеристиках.

• Машина будет нормально функционировать 
при температуре от +5°C до +35°C.

• Не используйте электрические приборы 
внутри машины.

• Не подсоединяйте выпуск воздуха машины 
к дымоходам, использующимся для 
отвода выхлопных газов бытовой техники, 
работающей на газе или иных видах 
топлива.

• Следует обеспечить достаточную 
вентиляцию, чтобы предотвратить 
накопление в помещении газов от других 
устройств, работающих на других видах 
топлива, в том числе от открытого пламени, 
вследствие эффекта обратной тяги.

• Обязательно очищайте фильтр для 
удаления волокон перед каждой загрузкой 
и после сушки.

• Не используйте сушильный автомат без 
установленного фильтра для волокон.

• Не допускайте накапливания волокон, пыли 
и загрязнений вокруг выпускного отверстия 
и на прилегающих поверхностях.

•  После установки машины вилка сетевого 
шнура должна быть легко доступна.

•  Для уменьшения опасности поражения 
электрическим током не используйте 
удлинители, колодки с несколькими 
гнездами и переходники для подключения 
сушильного автомата к электросети.

•  Не вносите никаких изменений в 
штепсельную вилку, входящую в комплект 
поставки. Если она не совместима с 
розеткой, поручите квалифицированному 

электрику установить розетку 
соответствующего типа.

•  Запрещается сушить в машине 
изделия, чищенные или стиранные 
с применением газойля/дизельного 
топлива, растворителей для сухой чистки 
и прочих легковоспламеняющихся или 
взрывоопасных материалов, так как они 
могут выделять воспламеняющиеся или 
взрывоопасные пары.

•  Не сушите в машине изделия, очищенные с 
применением промышленных химикатов.

•  Не сушите в машине не стиранные вещи.
•  Перед сушкой в автомате вещи, 

загрязненные такими веществами, 
как масло для жарки, ацетон, спирт, 
дизтопливо, керосин, средства для 
удаления пятен, скипидар, парафин и 
средства для удаления парафина, следует 
выстирать в горячей воде с обильным 
количеством моющего средства.

•  Нельзя помещать в сушильный автомат 
предметы одежды и подушки с пенорезиной 
(вспененным латексом), купальные 
шапочки, водонепроницаемые ткани, 
одежду на резиновой подкладке, а также 
накладки из вспененной резины.

•  Не применяйте смягчители тканей 
или антистатические средства, кроме 
рекомендованных производителями таких 
средств или сушильных автоматов.

•  Данный электроприбор должен быть 
заземлен. Заземление уменьшает 
опасность поражения электрическим 
током, обеспечивая путь наименьшего 
сопротивления для электрического тока в 
случае неисправности или выхода из строя. 
Сетевой шнур данного изделия оснащен 
проводом заземления и заземляющей 
штепсельной вилкой, обеспечивающей 
заземление машины. Штепсельную вилку 
следует правильно установить и вставить 
в розетку, заземленную в соответствии с 
местными нормами и правилами.

•  Не устанавливайте электроприбор за 
запираемой дверью, раздвижной дверью 
или дверью на петлях, открывающуюся 
в сторону, противоположную дверце 
сушильного автомата.

•  Не устанавливайте и не оставляйте 
электроприбор в местах, где он будет 
подвержен непосредственному воздействию 
атмосферных условий.

•  Не повреждайте ручки управления.
•  Не выполняйте никаких ремонтных работ 

или замены деталей изделия, даже если вы 
знаете как, или способны это сделать, если 
это прямо не рекомендуется инструкциями 
по эксплуатации или печатным 
руководством по сервису.

•  Внутренние поверхности и выпускной 
воздуховод должны периодически 
очищаться квалифицированным сервисным 
персоналом.

•  Неправильное подсоединение заземляющего 
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провода может привести к поражению 
электрическим током. При наличии 
сомнений в правильности выполнения 
заземления обратитесь для его проверки 
к квалифицированному электрику, 
представителю или специалисту сервисной 
службы. 
•  Не пытайтесь открыть машину во время 
вращения барабана.
• Если машина не используется, отключайте 

ее от сети питания.
• Никогда не промывайте электроприбор 

водой! Существует опасность поражения 
электротоком! Перед чисткой машины 
всегда отключайте ее от сети, вынув вилку 
из розетки.

• Никогда не прикасайтесь к вилке 
влажными руками. Чтобы вынуть вилку 
из розетки, не тяните за шнур, всегда 
беритесь только за вилку. Не пользуйтесь 
машиной в случае повреждения сетевого 
шнура или штепсельной вилки!

• Не пытайтесь ремонтировать машину 
самостоятельно, так как вы подвергаете 
опасности свою жизнь и жизнь других лиц.

• В случае возникновения неисправностей, 
которые не удается устранить, используя 
информацию из инструкций по технике 
безопасности:

 Выключите машину, выньте вилку 
из розетки, перекройте кран подачи 
воды и обратитесь к авторизованному 
представителю по сервису.

• Не останавливайте сушильный автомат, 
пока не завершится цикл сушки, если вы не 
вынимаете быстро все белье из машины, 
чтобы его разложить и рассеять тепло.

• Перед прекращением эксплуатации машины 
или ее утилизацией снимите дверцу 
отделения сушки.

•  Последняя стадия цикла сушки (цикл 
охлаждения) выполняется без нагревания, 
чтобы вещи имели температуру, которая 
обеспечит их сохранность.

•  Смягчители тканей или аналогичные 
продукты следует использовать в 
соответствии с инструкциями их 
производителей.

•  Нельзя помещать в сушильный автомат 
нижнее белье, содержащее металлические 
элементы жесткости. В случае их 
выпадения во время сушки такие 
металлические элементы жесткости могут 
повредить сушильный автомат.

•  Перед загрузкой проверьте все вещи на 
предмет наличия забытых зажигалок, монет, 
металлических деталей, иголок и т.д.

•   “Когда сушильный автомат не используется, 
а также после того, как из него по 
окончании цикла сушки было вынуто 
белье, выключайте его кнопкой «Вкл./
Выкл.». В тех случаях, когда кнопка «Вкл./
Выкл.» нажата (на сушильный автомат 
подается электропитание), держите дверцу 
сушильного автомата закрытой.”

Использование по назначению
• Данный электроприбор предназначен для 

использования в бытовых целях. Его нельзя 
использовать для других целей.

• Машину можно использовать только 
для сушки тканей с соответствующей 
маркировкой.

• Сушите в машине только те изделия, 
которые указаны в данном руководстве.

• Этот прибор не предназначен для 
использования людьми с ограниченными 
физическими, сенсорными или 
интеллектуальными возможностями, 
а также людьми, не имеющими 
соответствующего опыта и знаний (в том 
числе, детьми). Они могут пользоваться 
прибором только под наблюдением лица, 
ответственного за их безопасность, или под 
его руководством.

Безопасность детей
• Электробытовые приборы опасны для 

детей. Не допускайте детей к работающей 
машине. Не разрешайте им портить машину. 

• Упаковочные материалы представляют 
опасность для детей. Храните упаковочный 
материал в недоступном для детей месте 
или утилизируйте его, рассортировав в 
соответствии с правилами утилизации.

• Не разрешайте детям садиться или 
становиться на машину, а также залезать 
внутрь.

•  Следите за тем, чтобы дети не играли с 
электроприбором.

• Закрывайте дверцу для загрузки белья, 
если вы выходите из помещения, в котором 
установлена машина.
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2  Установка
Для установки машины просим обратиться к 
ближайшему авторизованному представителю 
по сервису.
CПодготовка места и электрической 

установки автомата входит в сферу 
ответственности покупателя.

B Установка и электрические подключения 
должны выполняться квалифицированным 
персоналом.

A До начала установки визуально 
осмотрите машину на предмет внешних 
повреждений. При наличии повреждений не 
устанавливайте машину. Электроприборы 
с повреждениями могут поставить вашу 
безопасность под угрозу.

Выбор места для установки
• Установите машину в месте, где отсутствует 

опасность замерзания, в устойчивом 
горизонтальном положении.

• Используйте машину только в хорошо 
проветриваемом помещении, где нет пыли.

• Не закрывайте вентиляционные каналы 
на передней панели и внизу машины 
различными материалами, например, 
длинным ворсом ковра или деревянными 
планками.

• Не устанавливайте машину на ковре 
с длинным ворсом или на подобных 
поверхностях.

• Не устанавливайте машину за запираемой 
дверью, раздвижной дверью или дверью на 
петлях, которая может ударять по машине.

• После установки машины она должна 
оставаться на том же месте, где были 
выполнены электрические подключения. 
При установке машины убедитесь, что ее 
задняя стенка не соприкасается ни с чем 
(кран, розетка и т.п.), а также обратите 
внимание на то, чтобы машина была 
установлена на том месте, где она будет 
находиться постоянно.

B Не ставьте бытовой прибор на шнур 
питания.

•  Соблюдайте расстояние не менее 1,5 см от 
стенок другой мебели.

Удаление транспортировочного узла
AПеред первым использованием изделия 

удалите транспортировочный узел.
1. Откройте дверцу загрузки.
2. Внутри барабана находится капроновый 

мешочек, содержащий кусок пенопласта. 
Возьмитесь за участок, имеющий метку 
«XX».

3. Потяните капрон на себя и удалите 
транспортировочный узел.

AПеред первым использованием изделия 
убедитесь, что транспортировочный узел 
(капрон+куски пенопласта) удален. Не 
оставляйте никаких предметов в барабане.

Установка машины под рабочей 
кухонной поверхностью
• Следует использовать специальную деталь 

(деталь №: 297 360 0100), заменяющую 
верхнюю панель, и установить ее с 
помощью авторизованного представителя 
по сервису для использования машины 
под рабочей кухонной поверхностью или 
в кухонном шкафу. Машиной со снятой 
верхней панелью ни в коем случае нельзя 
пользоваться.

• Оставьте не менее 3 см между задними и 
боковыми стенками машины и стенками 
шкафа/рабочей поверхностью, если вы 
устанавливаете машину под рабочую 
кухонную поверхность или в кухонный 
шкаф.

Установка на стиральной машине
• Для установки сушильного автомата 

вертикально на стиральной машине 
должно использоваться специальное 
переходное устройство для обеспечения 
крепления между двумя машинами. 
Кронштейн (деталь № 297 720 0200 белого 
цвета / 297 720 0500 - серого цвета) 
должен устанавливаться авторизованной 
сервисной службой.

• Установите машину на твердом полу. Если 
сушильный автомат устанавливается 
на стиральной машине, их примерный 
суммарный вес при полной загрузке может 
достигать 180 кг. Поэтому пол должен 
выдерживать соответствующую нагрузку!
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Регулировка ножек
Ваша машина должна стоять в одной 
плоскости и сбалансировано на ножках, чтобы 
работать тише и без вибраций.  Сбалансируйте 
машину, регулируя ножки.
Отрегулируйте их так, чтобы машина стояла 
ровно и устойчиво.

C Никогда не вывинчивайте регулируемые 
ножки из пазов.

Подключение к электрической сети
Включите машину в розетку с заземлением, 
защищенную предохранителем 
соответствующей мощности, как указано в 
таблице технических характеристик. Наша 
компания не несет ответственности за 
ущерб, вызванный использованием машины в 
электросети без заземления.
• Подключение должно осуществляться в 

соответствии с национальными нормами.
• Если значение тока предохранителя или 

автоматического выключателя в вашем 
доме меньше 16 ампер, обратитесь 
к квалифицированному электрику и 
установите предохранитель на 16 ампер.

• После установки машины вилка сетевого 
шнура должна быть легко доступна.

• Напряжение и допустимые параметры 
предохранителя или автоматического 
выключателя указаны в разделе 
«Технические характеристики».

• Напряжение в электросети должно 
соответствовать указанному напряжению.

• Запрещается подключение к сети с 
использованием удлинителей и колодок с 
несколькими гнездами.

•  Плавкий предохранитель и выключатели 
должны иметь расстояние между 
контактами минимум 3 мм.

BПоврежденный шнур питания должен 
заменять квалифицированный электрик.

BПользоваться неисправной машиной до 
ее ремонта запрещается! Существует 
опасность поражения электротоком!

Первое использование
• При подготовке машины к эксплуатации, 

прежде чем обращаться в авторизованную 
сервисную службу, убедитесь, 
что ее размещение и устройство 
электроснабжения соответствуют 
требованиям. В противном случае, 
обратитесь к квалифицированному 
электрику для выполнения необходимых 
работ.

• Убедитесь, что подключение к электросети 
соответствует инструкциям, приведенным 
в соответствующих разделах данного 
руководства пользователя. 

Утилизация упаковочных материалов
Упаковочные материалы представляют 
опасность для детей. Храните упаковочные 
материалы в безопасном и недоступном 
для детей месте. Упаковочные материалы 
вашей машины изготовлены из материалов, 
подлежащих вторичной переработке. 
Сортируйте и утилизируйте их надлежащим 
образом в соответствии с инструкциями по 
переработке отходов. Не утилизируйте их 
вместе с обычными бытовыми отходами.
Транспортировка машины
1. Отключите машину от сети 

электропитания.
2. Снимите сливной шланг и (при наличии) 

соединения с дымоходом.
3. Перед транспортировкой полностью слейте 

воду, оставшуюся в машине.
Утилизация старой машины
Утилизацию старой машины следует 
осуществлять экологически безопасным 
способом.
Чтобы узнать, как утилизировать машину, 
обратитесь к местному представителю фирмы 
или в пункт сбора твердых отходов.
Перед утилизацией машины отрежьте шнур 
питания и выведите из строя замок дверцы 
машины, чтобы не допустить создания опасных 
ситуаций для детей.



25 RU

Технические характеристики

RU 2

Высота (регулируемая) 84.6 см

Ширина 59,5 см

Глубина 53 см

Вместимость (макс.) 7 кг

Вес (нетто) 35 кг

Напряжение

Номинальная потребляемая мощность См. паспортную табличку

Код модели

Паспортная табличка размещена за загрузочной дверцей.
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Cyшить на
горизонтальной

поверхности

Cyшить
без

отжима

Вертикальная
сушка

Гладить при
высокой

температуре
(до 200°С)

Не гладитьГладить при
низкой

температуре
(до 110°С)

Cyшить при
низкой

температуре 

Сушка при
низкой

температуре

Щадящая
сушка

Не сушить в
сушильном
автомате

Вещи, которые нельзя сушить в машине
• Предметы одежды с металлическими 

элементами, например, с пряжками ремней 
и металлическими пуговицами, могут 
повредить машину.

• Не сушите в машине шерстяные, шелковые 
вещи, нейлоновые чулки, деликатные 
вышитые ткани, вещи с металлическими 
элементами, а также вещи типа спальных 
мешков.

• Вещи из деликатных или дорогих тканей, 
а также тюлевые занавески, могут 
сминаться. Не сушите их в сушильном 
автомате!

• Не сушите в машине вещи из герметически 
плотных волокон, например, подушки или 
стеганые одеяла.

• Вещи из вспененной резины могут 
деформироваться.

• Не сушите в машине вещи с резиновыми 
элементами.

• Не сушите в машине вещи, которые 
подвергались обработке бензином, маслом, 
воспламеняющимися или взрывоопасными 
веществами, даже если перед этим они 
были подвергнуты стирке.

• Не загружайте в машину слишком мокрое 
белье, или белье, с которого капает вода.

• Запрещается сушить в машине 
изделия, чищенные или стиранные 
с применением газойля/дизельного 
топлива, растворителей для сухой чистки 
и прочих легковоспламеняющихся или 
взрывоопасных материалов, так как они 
могут выделять воспламеняющиеся или 
взрывоопасные пары.

• Не сушите в машине изделия, очищенные с 
применением промышленных химикатов.

• Не сушите в машине вещи, не подвергнутые 
стирке.

• Перед сушкой в автомате вещи, 
загрязненные такими веществами, 
как масло для жарки, ацетон, спирт, 

Рекомендации по экономии 
электроэнергии:
• Убедитесь, что вы эксплуатируете 

машину на полной мощности, но не 
превышайте ее.

• При стирке отжимайте белье с как 
можно более высокой скоростью. Таким 
образом, удастся сократить время сушки и 
уменьшить расход электроэнергии.

• Обратите внимание на то, чтобы сушить 
вместе изделия из тканей одного типа.

• При выборе программы следуйте 
инструкциям, приведенным в руководстве 
пользователя.

• Убедитесь, что вокруг машины достаточно 
свободного места для свободной 
циркуляции воздуха. Не закрывайте 
нагревательный элемент с передней 
стороны машины.

• Без необходимости не открывайте 
дверцу во время цикла сушки. Если вам 
действительно необходимо открыть дверцу, 
не держите ее открытой длительное время.

• Не добавляйте новое (влажное) белье во 
время сушки.

• Ворс и волокна, попадающие из белья 
в воздух на протяжении цикла сушки, 
накапливаются в фильтре для волокон. 
Обязательно очищайте фильтры перед 
каждой загрузкой и после сушки.

• В моделях с конденсатором регулярно 
очищайте конденсатор не реже одного 
раза в месяц или после каждых 30 циклов 
сушки.

• В моделях с вентиляцией соблюдайте 
правила подключения к дымоходу, 
приведенные в данном руководстве, а 
также обеспечивайте чистку дымохода.

• Во время сушки хорошо проветривайте 
помещение, в котором установлен 
сушильный автомат.

• “В целях экономии электроэнергии (в 
моделях с индикаторными лампочками), 
в то время как сушильный автомат не 
используется, держите дверцу закрытой, 
если кнопка «Вкл./Выкл.» нажата (то 
есть на сушильный автомат подается 
электропитание).”

Вещи, которые можно сушить в машине
CВсегда соблюдайте рекомендации, 

указанные на бирках одежды. Сушите 
только вещи, на этикетках которых указана 
возможность сушки в сушильной машине, 
и убедитесь в правильности выбора 
соответствующей программы.

3  Подготовка к сушке
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дизтопливо, керосин, средства для 
удаления пятен, скипидар, парафин и 
средства для удаления парафина, следует 
выстирать в горячей воде с обильным 
количеством моющего средства.

• Нельзя помещать в сушильный автомат 
предметы одежды и подушки с пенорезиной 
(вспененным латексом), купальные 
шапочки, водонепроницаемые ткани, 
одежду на резиновой подкладке, а также 
накладки из вспененной резины.

• Не применяйте смягчители тканей 
или антистатические средства, кроме 
рекомендованных производителями таких 
средств или сушильных автоматов.

• Не сушите в машине нижнее белье с 
металлическими элементами жесткости. В 
случае их выпадения или поломки во время 
сушки, такие металлические элементы 
жесткости могут повредить сушильный 
автомат.

Подготовка белья для сушки
• Перед загрузкой белья в машину проверьте 

его на предмет наличия в карманах или в 
складках зажигалок, монет, металлических 
предметов, иголок и т.п.

• Смягчители тканей и аналогичные 
продукты следует использовать в 
соответствии с инструкциями их 
производителей.

• Все белье должно быть отжато на 
максимально возможной скорости, которая 
допускается для данного типа ткани в 
вашей стиральной машине.

• После стирки белье может запутаться. 
Разберите выстиранное белье на 
отдельные вещи, прежде чем загружать его 
в сушильный автомат.

• Рассортируйте белье по типу и плотности 
ткани. Вещи одного типа ткани сушите 
вместе. Например: кухонные полотенца и 
скатерти сушатся быстрее, чем махровые 
полотенца.

Правильный объем загрузки

AСоблюдайте рекомендации, указанные 
в «Таблице выбора программ». Всегда 
обращайте внимание на максимальный 
объем загрузки, прежде чем запустить 
программу.

CНе рекомендуется загружать белье в машину 
с превышением уровня, указанного на 

рисунке. Если машина перегружена, 
результаты сушки ухудшатся. Кроме того, 
сушильный автомат и вещи могут быть 
повреждены.

CРазмещайте белье в барабане свободно, 
чтобы вещи не перепутались.

CКрупные предметы (например: простыни, 
пододеяльники, большие скатерти) 
могут сбиться в узел. Во время сушки 
останавливайте машину 1-2 раза, чтобы 
разъединить спутанные вещи.

Далее в качестве примера приведен вес 
некоторых предметов.

Домашние вещи Приблизительный 
вес (г)

Хлопчатобумажные 
пододеяльники 
(двойные)

1500

Хлопчатобумажные 
пододеяльники 
(одинарные)

1000

Простыни (двойные) 500

Простыни (одинарные) 350

Большие скатерти 700

Маленькие скатерти 250

Кухонные салфетки 100

Махровые полотенца 700

Полотенца для рук 350

Одежда Приблизительный 
вес (г)

Блузы 150

Хлопчатобумажные 
рубашки 300

Shirts (Рубашки) 200

Хлопчатобумажные 
платья 500

Платья 350

Jeans (Джинсы) 700

Носовые платки (10 
штук) 100

Футболки 125

Загрузка
• Откройте дверцу загрузки.
• Загрузите белье в машину, свободно 

уложив его.
• Закройте дверцу, прижав ее. Проверьте, 

чтобы предметы стирки не были 
защемлены дверцей.
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4  Выбор программы и использование машины

Панель управления

1. Сигнальный индикатор 
необходимости чистки фильтра
Сигнальный индикатор загорается, когда 
фильтр заполнен.
2. Индикатор хода выполнения про-
граммы
Используется для контроля выполнения 
текущей программы.
3. Low temperature (Низкая темпера-
тура)
Используется для сушки при низких 

температурах.

4. Кнопка On/Off (Вкл./Выкл.)
Используется для включения и выключения 
машины.
5. Ручка выбора программ
Используется для выбора программы.
6. Кнопка Start/Pause/Cancel (Пуск/
Остановка/Отмена)
Используется для пуска, остановки или отмены 
программы.
7. Сигнальный индикатор бака водя-
ного конденсата
Сигнальный индикатор загорается, когда бак 
наполнен водой.

1 2 3 4

67 5

Хлопок Синтетика Вентиляция Готово к 
глажению

Готово к 
ношению

Низкая 
температура Вкл./Выкл. Пуск/Остано

вка/Отмена
Чистка 

фильтра
Блокировка 

от детей
Индикатор хода 

выполнения 
программы

Бак 
переполнен

Отжим
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Подготовка машины
1. Включите машину в электросеть. 
2. Загрузите белье в машину. 
3. Нажмите кнопку On/Off (Вкл./Выкл.).
C Нажатие кнопки On/Off (Вкл./Выкл.) не 

означает, что программа запущена. Для 
начала выполнения программы нажмите 
кнопку Start/Pause/Cancel (Пуск/Остановка/
Отмена).

Выбор программы таймера
Выберите время из нижеследующей таблицы, 
в которой указана температура сушки в 
градусах. Выберите нужное время с помощью 
кнопки выбора программы таймера.

Extra dry 
(Дополнительная 
сушка) 

Сушка при высокой 
температуре, только 
для хлопчатобумажного 
белья. Белье из толстых 
и многослойных тканей 
(например, полотенца, 
льняные ткани, джинсы) 
сушатся таким образом, 
что не нуждаются в 
глажении перед их 
складыванием в шкаф.

Ready to wear 
(Готово к 
ношению) 

Нормальное белье 
(например, скатерти, 
нижнее белье) сушатся 
таким образом, что не 
требуется глажение перед 
складыванием этих вещей 
в шкаф.

Iron dry (Готово к 
глажению)

Нормальное белье 
(например, рубашки, 
платья) сушится до 
состояния готовности для 
глажения.

C Более подробно о программах см. в разделе 
«Таблица выбора программ».

Основные программы
Anti-creasing (Предотвращение сминаемости)
Двухчасовая программа предотвращения 
сминаемости белья включится, если вы не 
извлечете белье после завершения основной 
программы. Эта программа обеспечивает 
вращение белья с 600-секундными 
интервалами для предотвращения сминания.

 • Ventilation (Вентиляция)
Вентиляция выполняется в течение 10 минут 
без подачи горячего воздуха. С помощью этой 
программы вы можете проветрить предметы 
одежды, которые долгое время находились в 
закрытом пространстве, удаляя неприятные 
запахи.

• Программы таймера
Вы можете выбрать одну из программ таймера 
на 20... 105... 135 минут для достижения 
окончательного уровня высушивания. 
Хлопчатобумажное белье следует сушить при 
высоких температурах, а синтетику и белье, 
требующее простого ухода, – при низких 
температурах, в зависимости от типа белья. 
C Для сушки синтетики нажмите кнопку Low 

temperature (Низкая температура).
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Таблица программ

 Программы Загрузка (кг)
Скорость отжима 

стиральной машины 
(об./мин.)

Остаточная влажность 
(приблизительно)

Время сушки 
(минуты)

 Хлопок / цветное

A  Готово к ношению

7
1000 % 60 135

800 % 70 150

3.5
1000 % 60 90

800 % 70 105

A   Готово к глажению

7
1000 % 60 105

800 % 70 120

3.5

1000 % 60 60

800 % 70 60-90

 Синтетика

B Готово к ношению
3.5

800 % 40 60

600 % 50 90

 Энергопотребление

 Программы Загрузка (кг)
Скорость отжима 

стиральной машины 
(об./мин.)

Остаточная влажность 
(приблизительно)

Энергопотребление 
(кВтч)

 Хлопок, готовый к носке * 7 1000 % 60 4.34

 Хлопок, готовый к глажению 7 1000 % 60 3.40

 Синтетика, готово к носке 3.5 800 % 40 1.60

Таблица выбора программ и потребления ресурсов

* : Стандартная программа энергопотребления (EN 61121:2012)
Все значения, приведенные в таблице, определены в соответствии со стандартом EN 61121:2012. 
Эти значения могут отличаться от указанных в таблице, в зависимости от типа белья, скорости 
отжима, условий окружающей среды и колебаний напряжения.
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Дополнительная функция
Low temperature (Низкая температура)
Эта функция обеспечивает сушку при 
пониженных температурах и, соответственно, 
экономию электроэнергии.
После выбора функции загорится сигнальный 
индикатор.
C Эту функцию следует использовать для 

сушки синтетического или деликатного 
белья.

Сигнальные индикаторы
C Сигнальные индикаторы могут отличаться в 

зависимости от модели вашего сушильного 
автомата.

Чистка фильтра
По завершении программы загорится 
сигнальный индикатор, чтобы напомнить о 
необходимости чистки фильтра.
C Если сигнальный индикатор необходимости 

чистки фильтра горит постоянно, 
обратитесь к разделу «Рекомендации по 
устранению неисправностей».

Бак водяного конденсата
Сигнальный индикатор загорится по 
завершении программы либо в случае полного 
заполнения бака водяного конденсата. Машина 
прекращает работу, если этот индикатор 
загорается в процессе выполнения программы. 
Чтобы перезапустить машину, слейте воду из 
бака конденсата. После опорожнения бака 
водяного конденсата нажмите кнопку Start/
Pause/Cancel (Пуск/Остановка/Отмена), чтобы 
начать выполнение программы. Сигнальный 
индикатор погаснет, и выполнение программы 
возобновится.
Пуск программы
1. Нажмите кнопку Start/Pause/Cancel (Пуск/

Остановка/Отмена), чтобы запустить 
программу.

2. Включится подсветка кнопки Start/Pause/
Cancel (Пуск/Остановка/Отмена), указывая 
на то, что начато выполнение программы.

Индикатор хода выполнения 
программы
Один из индикаторов горит во время 
выполнения программы и отображает 
приблизительное время, оставшееся до ее 
завершения. 
Изменение программы после начала 
выполнения программы
Эту функцию можно использовать для того, 
чтобы сушить белье по другой программе, 
после того, как машина начала работать.
Например:
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку Start/
Pause/Cancel (Пуск/Остановка/Отмена) в 
течение приблизительно 3 секунд для выбора 
программы «90» минут вместо программы «60» 
минут. 
Вращая ручку выбора программ, выберите 
программу «90» минут.
Для начала выполнения программы нажмите 
кнопку Start/Pause/Cancel (Пуск/Остановка/
Отмена).

C Выполнение программы, которая была 
выбрана первой, будет продолжено, даже 
при вращении ручки выбора программ 
и выборе режима другой программы во 
время работы машины. Вам следует 
отменить выполняющуюся программу, 
чтобы изменить программу сушки (см. 
раздел «Завершение программы путем ее 
отмены»).

Добавление/извлечение белья в 
режиме ожидания
Для добавления или извлечения белья после 
начала программы:
1. Для переключения машины в режим 

остановки нажмите кнопку Start/Pause/
Cancel (Пуск/Остановка/Отмена). Процесс 
сушки прекратится.

2. В состоянии остановки откройте дверцу 
и закройте ее снова, добавив или вынув 
белье.

3. Для начала выполнения программы 
нажмите кнопку Start/Pause/Cancel (Пуск/

Остановка/Отмена).
C Добавление белья после начала процесса 

сушки может привести к тому, что уже 
сухие вещи в машине смешаются с 
влажными, и по окончании процесса сушки 
все белье останется влажным.

Блокировка от детей
Для предотвращения прерывания 
выполняющейся программы нажатием кнопок 
имеется функция блокировки от детей. При 
включении функции блокировки от детей 
дверца загрузки и все кнопки, кроме On/Off 
(Вкл./Выкл.), отключаются.
Чтобы включить блокировку от детей, 
одновременно нажмите в течение 3 секунд 
кнопки Start/Pause/Cancel (Пуск/Остановка/
Отмена) и Low temperature (Низкая 
температура). 
Чтобы запустить новую программу по 
окончании предыдущей или прекратить 
выполнение программы, следует отключить 
блокировку от детей. Для отключения 
блокировки от детей нажмите те же кнопки в 
течение 3 секунд.

C Один из светодиодов на индикаторе хода 
выполнения программы начинает мигать в 
случае включения функции блокировки от 
детей.

C При перезапуске машины нажатием кнопки 
On/Off (Вкл./Выкл.) функция блокировки от 
детей отключается.
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Завершение программы путем ее 
отмены
Выполнение программы, выбранной первой, 
будет продолжено даже при изменении 
положения ручки выбора программ. Новую 
программу можно выбрать и запустить после 
отмены программы для изменения программы 
сушки.
Для отмены любой выбранной программы:
• Нажмите кнопку Start/Pause/Cancel 

(Пуск/Остановка/Отмена) в течение 
приблизительно 3 секунд. По окончании 
этого периода с целью напоминания 
загорятся сигнальные индикаторы Filter 
cleaning (Чистка фильтра) и Water tank (Бак 
водяного конденсата), а также сигнальный 
светодиод «0» на индикаторе хода 
выполнения программы.

A Поскольку внутреннее пространство 
машины будет сильно нагрето при отмене 
программы во время работы машины, 
включите программу вентиляции, чтобы 
охладить его.

Машина не запустится даже при нажатии 
кнопки Start/Pause/Cancel (Пуск/Остановка/
Отмена), пока ручка выбора программ не будет 
возвращена в положение первоначальной 
программы. Чтобы изменить программу сушки, 
вам следует отменить приостановленную 
программу.
Завершение программы
По окончании программы загорятся сигнальные 
индикаторы Filter cleaning (Чистка фильтра) 
и Water tank (Бак водяного конденсата), а 
также «0» на индикаторе хода выполнения 
программы. Можно открыть дверцу. Машина 
готова к выполнению следующего цикла.
Для выключения машины нажмите кнопку On/
Off (Вкл./Выкл.).

C Двухчасовая программа предотвращения 
сминаемости белья включится, если вы 
не извлечете белье после завершения 
основной программы.

C Выполняйте чистку фильтра после 
каждого цикла сушки (см. раздел «Чистка 
фильтра»).

C Сливайте воду из бака водяного 
конденсата после каждого цикла сушки (см. 
раздел «Бак водяного конденсата»).
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5  Обслуживание и чистка
Картридж-фильтр / Внутренняя 
поверхность дверцы
Ворс и волокна, попадающие с белья в воздух 
на протяжении цикла сушки, скапливаются в 
картридж-фильтре.

CКак правило, они формируются в процессе 
носки и стирки.

CОбязательно очищайте фильтр и внутренние 
поверхности крышки после каждого 
процесса сушки.

CВы можете проводить очистку фильтра и 
места его установки с помощью пылесоса.

Для того чтобы очистить фильтр:
1. Откройте дверцу загрузки.
2. Вытащите фильтр из дверцы, потянув его 

вверх, и откройте фильтр.
3. Очистите ворс и волокна — рукой или с 

помощью мягкого кусочка ткани.
4. Закройте фильтр и установите его на 

место.
C После некоторого времени эксплуатации 

машины поверхность фильтра может 
засориться. Если это произойдет, промойте 
фильтр водой и высушите его, прежде чем 
использовать снова.

C Очистите всю внутреннюю поверхность 
крышки и уплотнение дверцы.

Бак водяного конденсата;
Вода из влажного белья конденсируется. 
Сливайте воду из бака после каждого цикла 
сушки или в его процессе, если загорается 
предупреждающий индикатор «Бак водяного 
конденсата».
AВодяной конденсат не является питьевой 

водой!
AНи в коем случае не вынимайте бак 

водяного конденсата во время выполнения 
программы!

Если вы забудете опорожнить бак водяного 
конденсата, сушильный автомат остановится 
в процессе следующих циклов просушки, когда 
загорится предупреждающий индикатор «Бак 
водяного конденсата». После опорожнения 
бака водяного конденсата нажмите кнопку 
«Пуск/Остановка/Отмена» для возобновления 
выполнения программы.

Чтобы опорожнить бак водяного конденсата:
1. Осторожно извлеките бак, открыв крышку 

предохранительной пластинки/вытащив 
распределитель моющих средств.

2. Слейте воду из бака.

3. Если в воронке имеется слой ворса, 
промойте ее под проточной водой.

4. Установите бак на место.
Конденсатор;
Горячий и влажный воздух в конденсаторе 
охлаждается холодным воздухом помещения. 
Соответственно, вода из влажного воздуха 
в сушильном автомате конденсируется и 
нагнетается в специальный бак.
CОчищайте конденсатор через каждые 30 

циклов сушки или раз в месяц.
Чтобы очистить конденсатор: 
1. Если процесс сушки завершен, откройте 

дверцу и дайте машине охладиться.



34 RU

2. Отоприте 2 стопорных рычажка после того, 
как открыли предохранительную пластинку. 

3. Извлеките конденсатор.

4. Очистите конденсатор из распылителя 
водой под давлением и подождите, пока 
она стечет.

5. Установите конденсатор на место. 
Закройте 2 стопорных рычажка и 
убедитесь, что они надежно закрыты.

6. Закройте крышку предохранительной 
пластинки.
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6 Рекомендации по устранению неисправностей
Процесс сушки занимает слишком много времени

• Возможно, засорены сетки фильтра. Промойте водой.

После сушки белье остается влажным.

• Возможно, засорены сетки фильтра. Промойте водой.
• Загружено чрезмерное количество белья. Не перегружайте сушильный автомат.

Сушильный автомат не включается, или не запускается программа. После настройки 
сушильный автомат не включается.

• Возможно, машина не включена в розетку электросети. Убедитесь, что машина включена в 
розетку электросети.

• Возможно, дверца загрузки приоткрыта. Убедитесь, закрыта ли дверца загрузки должным 
образом.

• Возможно, не задана программа, или не нажата кнопка Start/Pause/Cancel (Пуск/Остановка/
Отмена). Убедитесь, что программа задана и не находится в режиме остановки.

• Возможно, включена функция блокировки от детей. Отключите функцию блокировки от 
детей.

Выполнение программы прервано без видимых причин.
• Возможно, дверца загрузки приоткрыта. Убедитесь, закрыта ли дверца загрузки должным 

образом.
• Возможно, отключена подача электроэнергии. Нажмите кнопку Start/Pause/Cancel (Пуск/

Остановка/Отмена), чтобы запустить программу. 
• Бак переполнен водой. Слейте воду из бака.
Белье сжато, свалялось или повреждено.
• Возможно, была использована программа, не подходящая для данного типа белья. Сушите в 

машине только белье, предназначенное для сушки в сушильных автоматах, предварительно 
сверившись с этикетками на одежде. 

• Для сушки одежды выберите программу с низкой температурой, подходящей для данного 
типа белья.

Подсветка барабана не включается (в моделях с лампой)
• Машина не включена кнопкой On/Off (Вкл./Выкл.). Убедитесь, что сушильный автомат 

включен.
• Возможно, перегорела лампа. Для замены лампы обратитесь в авторизованную сервисную 

службу.

Мигает сигнальный индикатор «0».

• Возможно, включена 2-часовая программа предотвращения сминания белья. Выключите 
сушильный автомат и достаньте белье.

Включен сигнальный индикатор «0».

• Программа завершена. Выключите сушильный автомат и достаньте белье.

Горит индикатор Filter cleaning (Чистка фильтра).
• Фильтр загрязнен. Очистите фильтр крышки.
Вода выливается через крышку.
• Очистите всю внутреннюю поверхность крышки и уплотнение дверцы.
Дверца загрузки самопроизвольно открывается.
• Нажмите на дверцу, пока не услышите щелчок закрытия.
Для моделей с конденсатором:
Горит сигнальный индикатор Water tank (Бак водяного конденсата).
• Бак переполнен водой. Слейте воду из бака.
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Горит индикатор Condenser cleaning (Чистка конденсатора).

• Конденсатор загрязнен. Очистите фильтры конденсатора под предохранительной панелью.

A Если неисправность устранить не удается, обратитесь в авторизованную сервисную службу.


