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	kk Орнату және пайдалану нұсқаулықтары
	Құрғатқыш
	Сіздің жаңа құрғатқышыңыз
	Көрсету ережелері
	: Абай болыңыз!
	Назарыңызда болсын!
	Ескерту / ұсыныс
	1. 2. 3. / a) b) c)


	Мазмұныkk Орнату және пайдалану нұсқаулықтары
	8 Қолданылу мақсаты 4
	( Қауіпсіздік нұсқаулары 4
	7 Энергияны үнемдеу кеңестері 12
	5 Құрылғыны орнату және қосу 13
	9 Жылдам табу нұсқаулығы 17
	* Құрылғымен танысу 18
	Y Дисплей 20
	/ Бағдарламалар тізімі 22
	0 Баптаулар 24
	Z Кірлер 26
	1 Құрылғыны пайдалану 27
	2 Құрылғы параметрлері 31
	Œ Конденсат суын ағызу 32
	D Тазалау және күтім көрсету 35
	Ö Құрылғыны күту 41
	3 Құрылғымен істеуге көмек 47
	L Құрылғыны тасымалдау 50
	[ Тұтыну мәндері 51
	{ Техникалық сипаттамалары 52
	) Қоқысқа тастау 52
	4 Сатудан кейін қызмет көрсету орталығы 53
	8 Қолданылу мақсаты
	Қолданылу мақсаты
	Құрылғыны тоққа қосудан бұрын:
	Құрылғының көзге көрінетін бүлінген жерлері жоқ екенін тексеріңіз. Құрылғының бүлінген жері болса, оны пайдалануға болмайды. Егер қанд...
	Пайдалану мен орнату нұсқаулықтарының барлығын және осы құрылғымен бірге келген барлық құжаттарды оқып шығыңыз.
	Құжаттарды кейін пайдалану үшін немесе кейінгі иеленушілер үшін сақтап қойыңыз.

	( Қауіпсіздік нұсқаулары
	Қауіпсіздік нұсқаулары
	Төмендегі қауіпсіздік ақпараты мен ескертулер сізді жарақаттанудан қорғау және айналадағы мүлікке нұқсан келуіне жол бермеу үшін бері...
	Әйтсе де, құрылғыны орнату, күтіп ұстау, тазалау және пайдалану кезінде қажетті сақтық шараларын қабылдап, абай болудың маңызы зор.
	Балалар/адамдар/үй жануарлары

	: Ескерту және ескертулер
	Қаза болу қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Қаза болу қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Тұншығып қалу қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Улану қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Көздің/терінің тітіркенуі!
	Орнату

	: Ескерту және ескертулер
	Тоқ соғу/өрт/материалдық зиян/құрылғы зақымдаун қауіпі!

	: Ескерту және ескертулер
	Тоқ соғу/өрт шығу/ материалдың бүліну/ құрылғының бұзылу қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Өрт шығу/мүлікке нұқсан келу/құрылғыға нұқсан келу қатері!
	: Ескерту және ескертулер
	Жарақаттану/мүлікке нұқсан келу/құрылғыға нұқсан келу қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Жарақатт ану қатері!
	Жұмысы


	: Ескерту және ескертулер
	Жарылу/өрт шығу қатері!
	: Ескерту және ескертулер
	Жарылу/өрт шығу қатері!


	: Ескерту және ескертулер
	Өрт/материалдық зиян/ құрылғыны зақымдау қауіпі!

	: Ескерту және ескертулер
	Өрт шығу/мүлікке нұқсан келу/құрылғыға нұқсан келу қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Улану/мүлікке нұқсан келу қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Улану қатері!
	: Ескерту және ескертулер
	Жарақатт ану қатері!
	Cақтандыру және сақтандырулар
	Материалдық зиян/ құрылғыны зақымдау қауіпі
	Тазалау/техникалық қызмет көрсету


	: Ескерту және ескертулер
	Қаза болу қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Улану қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Тоқ соғу/мүлікке нұқсан келу/құрылғыға нұқсан келу қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Жарақаттану/мүлікке нұқсан келу/құрылғыға нұқсан келу қатері!
	Cақтандыру және сақтандырулар
	Мүлікке нұқсан келу/ құрылғыға нұқсан келу қатері
	7 Энергияны үнемдеу кеңестері
	Энергияны үнемдеу кеңестері
	Ескерту:
	Егер максималдық жүктемеден артып кетсе, бұл бағдарлама ұзақтығын ұзартып энергия тұтынуын көбейтеді.

	5 Құрылғыны орнату және қосу
	Құрылғыны орнату және қосу
	Құрылғы жинағында бар:
	1. Бүкіл орам мен қорғағыш қаптамаларды құрылғыдан алып тастаңыз.


	2. Есікті ашыңыз.
	3. Барабаннан бүкіл керек-жарақтарды алыңыз.

	Cақтандыру және сақтандырулар
	Өрт/материалдық зиян/құрылғыны зақымдау қауіпі
	Құрылғыны орнату


	: Ескерту және ескертулер
	Қаза болу қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Жарылу/өрт шығу қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Өрт/материалдық зиян/құрылғыны зақымдау қауіпі!
	: Ескерту және ескертулер
	Жарақаттану/мүлікке нұқсан келу/ құрылғыға нұқсан келу қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Жарақатт ану қатері!
	Cақтандыру және сақтандырулар
	Мүлікке нұқсан келу/құрылғыға нұқсан келу қатері

	Cақтандыру және сақтандырулар
	Материалдық және аспапқа зияндар
	Құрылғыны төмендегідей орнатыңыз:
	1. Құрылғыны таза, тең және қатты бетке орналастырыңыз.

	2. Уровеньді пайдаланып құрылғы тең тұруын тексеріңіз.
	3. Керек болса, құрылғы аяқтарын бүрып оны теңестіріңіз.
	Нұсқаулар
	Құрылғыны байланыстыру




	: Ескерту және ескертулер
	Тоқ соғу/өрт/материалдық зиян/ құрылғы зақымдаун қауіпі!

	: Ескерту және ескертулер
	Тоқ соғу/өрт шығу/материалдың бүліну/құрылғының бұзылу қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Өрт шығу/мүлікке нұқсан келу/ құрылғыға нұқсан келу қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Жарақатт ану қатері!
	Құрылғыны төмендегідей қосыңыз:
	1. Ағызу шлангын қосыңыз. ~ 32-ші бет

	2. Құрылғының тоқ ашасын салып тиісті розеткасына салыңыз.
	3. Ток ашасы бекем тұруын тексеріңіз.
	Cақтандыру және сақтандырулар
	Өрт/материалдық зиян/құрылғыны зақымдау қауіпі
	Ескерту:

	Күдігіңіз болса, жабдықты маманға қосқызыңыз.
	Құрылғыңызды алғашқы рет пайдаланудан алдын

	Құрылғыны тоққа қосудан бұрын:
	Құрылғының көзге көрінетін бүлінген жерлері жоқ екенін тексеріңіз. Құрылғының бүлінген жері болса, оны пайдалануға болмайды. Егер қанд...
	Ескерту:
	Құрылғы дұрыс орнатылып қосылғаннан соң оны пайдалануға болады. Басқа ештеңе орындау керегі жоқ.
	Опциялық керек-жарақтар

	Жеке жүн киімдерді, спорт аяқ киімдерін және жұмсақ ойыншықтарды жүн мата себетінде кептіріңіз немесе желдетіңіз.
	Қолайлы жүктеу мен босату үшін құрғатқышты платформа менен көтеріңіз.
	Кірлерді платформа тартпасына орнатылған кірлер себетімен тасымаладуға болады.
	Жарайтын жуу машинасының үстінде орынды үнемдеу үшін ені мен тереңдігі бірдей құрғатқышты орнатуға болады.
	Тек осы қосылым жинағын құрғатқышты кір жуу машинасына бекіту үшін пайдалану керек.
	Конденсат суын пайдаланған суды төгу жүйесіне төгу шлангы арқылы төгуге болады. Егер конденсат суын пайдаланған суды төгу жүйесіне төг...





	9 Жылдам табу нұсқаулығы
	Жылдам табу нұсқаулығы
	Ескерту:
	Құрылғыны дұрыс орнатып қосу керек. ~ 13-ші бет

	* Құрылғымен танысу
	Құрылғымен танысу
	Құрылғыны шолу
	Панель
	Бағдарлама таңдау тетігі



	Y Дисплей
	Дисплей
	Көосеткіш
	Сипаттама
	Мәліметтер
	Нұсқаулар


	/ Бағдарламалар тізімі
	Бағдарламалар тізімі
	Бағдарлама
	Максималдық жүктеме
	Нұсқаулар
	Ескерту:

	Нұсқаулар
	Ескерту:
	Ескерту:

	Нұсқаулар
	Ескерту:


	0 Баптаулар
	Бағдарлама параметрі
	Функция
	Ескерту:
	Ескерту:


	Z Кірлер
	Кірлер
	Кірлерді дайындау

	: Ескерту және ескертулер
	Жарылу/өрт шығу қатері!
	Cақтандыру және сақтандырулар
	Барабанға немесе кірлерге материалдық зиян қауіпі
	Кірлерді төмендегідей дайындаңыз:
	Нұсқаулар
	Кірлерді сұрыптау
	Ескерту:

	Кірлерді құрылғы ішіне бір бірінен соң салыңыз. Тиімді құрғату үшін құрғатқыш ішіне барлық кірлерді бірдеу салмаңыз.


	Cақтандыру және сақтандырулар
	Құрғатқышқа немесе кірлерге материалдық зиян қауіпі
	Құрғатылатын кірлерді сұрыптауда төмендегілерді ескеріңіз:
	Ескерту:
	Әлі де ылғал болған кірлер үшін қосымша құрғату уақытын қосу үшін уақыттық бағдарламаны таңдауға болады.


	Cақтандыру және сақтандырулар
	Құрылғыға немесе кірлерге материалдық зиян қауіпі
	1 Құрылғыны пайдалану
	Құрылғыны пайдалану
	Кірлерді жүктеу және құрылғыны қосу
	Ескерту:

	Құрылғыны дұрыс орнатып қосу керек. ~ 13-ші бет
	1. Кірлерді дайындап сұрыптаңыз.


	2. # басып құрылғыны өшіріңіз.
	3. Есікті ашыңыз.
	Бүкіл барабан босағанын тексеріңіз. Керек болса, оны босатыңыз.

	4. Кірлерді барабанға бүктемей салыңыз.
	5. Құрылғы есігін жабыңыз.
	Cақтандыру және сақтандырулар
	Құрылғыға немесе кірлерге материалдық зиян қауіпі.

	Ескерту:
	Құрылғының барабаны есікті ашқанда немесе жапқанда және бағдарлама басталғаннан кейін жанады. Барабанның ішкі шамы өзі өшеді.
	Бағдарламаны реттеу
	Ескерту:


	Балалардан сақтау құлыбын қосқан болсаңыз, бағдарламаны реттеу алдында оны өшіру керек. ~ 31-ші бет
	1. Керекті бағдарламаны орнатыңыз.

	Бағдарлама параметрлері дисплейде пайда болады.

	2. Керек болса, бағдарлама параметрлерін реттеңіз.
	Бағдарламаны іске қосу
	Start/ A Reload (Бастау/Үзіліс) басыңыз.
	Ескерту:
	Егер бағдарламаны қайтармайтындай өзгертуден сақтамақшы болсаңыз, балалардан сақтау құлыбын белсендіруге болады. ~ 31-ші бет
	Бағдарлама басқышы


	Бағдарлама күйі дисплей өрісінде көрсетілген.
	Ескерту:
	Бағдарлама таңдалғанда, ұсынылған жүктеме үшін максималдық рұқсат етілген құрғату уақыты көрсетіледі. Ылғалдық сенсоры құрғатылып тұр...
	Бағдарламаны өзгерту немесе кірлерді қосу


	Құрғату кезінде кез келген уақытта кірлерді алып тастауға немесе қосуға және бағдарламаны өзгертуге болады.
	1. Есікті ашыңыз немесе үзіліс үшін Start/ A Reload (Бастау/Үзіліс) басыңыз.
	Ескерту:


	2. Кірді қосымша жүктеу немесе алу.
	3. Керек болса, басқа бағдарламаны немесе басқа бағдарлама параметрін таңдауға болады.~ "Бағдарламалар тізімі" 22- бетіндегі
	Ескерту:

	4. Есікті жабыңыз.
	5. Start/ A Reload (Бастау/Үзіліс) басыңыз.
	Ескерту:
	Бағдарлама ұзақтығы дисплейде жүктеме мен кірлерде қалған ылғалдыққа байланысты ретте жаңартылады. Көрсетілген мәндер бағдарлама өзг...
	Бағдарламаны болдырмау

	Бағдарламаны кез келген уақытта есікті ашып немесе Start/ A Reload (Бастау/ Үзіліс) басып болдырмау мүмкін.


	Cақтандыру және сақтандырулар
	Өрт қауіпі. Кірлер жануы мүмкін.
	Бағдарлама соңы
	Дисплейде мына хабар пайда болады: “Ÿš
	Кірлерді алып тастау және құрылғыны өшіру
	1. Кірді алып қойыңыз.


	2. # басып құрылғыны өшіріңіз.
	Конденсат контейнерін босату
	Құрғату кезінде құрылғыда конденсат пайда болады.
	Егер төгу шлангы болмаса, құрылғы конденсаты конденсат ыдысына ағады. Бұл жағдайда конденсат ыдысын әр құрғатудан соң босату керек және...
	1. Конденсат ыдысын горизонталды шығарыңыз.


	2. Конденсатты төгіңіз.
	Cақтандыру және сақтандырулар
	Денсаулыққа немесе материалдық зиян қауіпі


	3. Конденсат ыдысын орнында құлыпталғанша құрылғыға басыңыз.
	Ескерту:
	Конденсат контейнеріндегі сүзгі құрылғының автоматты тазалау әдісінде қолданатын конденсат суын сүзгілейді. Сүзгіні конденсат суын т...
	2 Құрылғы параметрлері
	Құрылғы параметрлері

	Балалар қауіпсіздігі үшін бұғаттау мен негізгі баптауларды (мәселен, сигналдарды) өзгерте немесе қоса/өшіре аласыз.
	Балалардан сақтайтын құлып

	Балалардан сақтау құлыбын белсендіру параметрлерді басқару панелінде кездейсоқ өзгеруінен сақтайды.
	Балалардан сақтау құлыбын белсендіру/өшіру:
	Ескерту:
	Балалардан сақтау құлыбы құрылғы өшірілгеннен соң да белсенді болып қалады. Егер құрылғыны қосып басқару панелінде параметрлерді өзге...
	Хабарламалар сигналы


	Бағдарламаның бітуі туралы хабарлама сигналын іске қосып немесе өшіре аласыз. Бұл баптау орнатылған болса, бағдарлама аяқталған соң ды...
	Құрылғының параметрін төмендегідей түрде іске қосу/ажырату:
	Signal C(Сигнал) басыңыз.
	Бағдарламаның бітуі туралы хабарлама сигналы қосулы/өшірулі.
	Ескерту:
	Егер бағдарлама аяқталған соң хабарламаның дыбыстық сигналы қосулы бола тұра берілмесе, құрылғының баптауларын өзгертуіңізге болады.
	Негізгі баптаулар


	Құрылғыдағы кей негізгі баптауларды өзгерте аласыз. Өзгерту енгізетін мүмкіндік болу үшін, алдымен Орнату режиміне өтіңіз:
	1. Бағдарламаны ( күйіне келтіріп қойыңыз.


	2. ü Drying Aim Ô (Кептіру нысанасы) басып, сонымен қатар:
	3. Бағдарламаны 0 күйіне келтіріп қойыңыз.
	4. ü Drying Aim Ô пернесін босатыңыз.
	Негізгі баптаулар төмендегі бағдарлама күйлерімен байланыста болады:
	Орнатылатын мәндер:
	Негізгі баптауларды төмендегідей тәсілмен реттеңіз де, қосыңыз/өшіріңіз
	1. Қажетті негізгі баптауды таңдаңыз.



	2. төмендегінің көмегімен баптауды өзгертіңіз:
	M N

	3. Құрылғының өзге негізгі баптауларын өзгертіңіз немесе негізгі баптауларды сақтап, шығып кетіңіз.
	Негізгі баптауларды төмендегідей тәсілмен сақтаңыз да, шығып кетіңіз
	Құрылғыны өшіріңіз.
	Ескерту:
	Орнатылған параметрлер құрылғы өшірілгеннен кейін де жадыда сақталады.
	Œ Конденсат суын ағызу
	Конденсат суын ағызу


	Құрғату кезінде құрылғыда конденсат пайда болады.
	Құрылғыны қосылған төгу шлангымен пайдаланыңыз.
	Егер төгу шлангы болмаса, құрылғы конденсаты конденсат ыдысына ағады. Бұл жағдайда конденсат ыдысын әр құрғатудан соң босату керек және...
	Ағызу шлангын төмендегідей қосыңыз:
	1. Барабаннан бүкіл құралдарды алыңыз.



	2. Барлық заттарды қаптан шығарыңыз.
	3. Жалғастықтың қақпағын шешіңіз.
	Нұсқаулар

	4. Қақпақты бастапқы күйге бұраңыз.
	5. Су ағызатын шлангіні ашық жалғастыққа тірелгенше салыңыз.
	6. Төгу шлангын басқа жағымен жалғау күйіне байланысты қалған керек- жарақтарға бекітіңіз.
	Қол жуғыш:
	Сифон:
	Жалғанған жерді (қысу аймағы 12–22 мм, арнаулы дүкендерден ұсынылады) қамытпен күшейту керек.
	Сифонға қосуда төгу шлангы 80 см жоғары бірақ макс. 100 см дейін болуын ескеріңіз.
	Түптік төгу:
	Cақтандыру және сақтандырулар
	Тесіктер немесе су ағымы арқылы материалдық зияндар.

	Cақтандыру және сақтандырулар
	Тұрған су құрылғы ішіне сорылып зақымдарға алып келуі мүмкін.



	7. Конденсат ыдысын горизонталды шығарыңыз да босатыңыз.
	8. Конденсат ыдысын 180° төменгі жағына бұрап салынған тоқтатқышты алып қойыңыз.
	9. Конденсат контейнерін қайта 180° бұрап тоқтатқышты конденсат ыдысының үстіндегі тесікке салыңыз.
	10. Конденсат ыдысын орнында құлыпталғанша жылжытыңыз.
	Ескерту:
	Егер конденсат суын конденсат контейнеріне ағызғыңыз келсе, осы қадамдарды кері ретте орындаңыз.


	Cақтандыру және сақтандырулар
	Материалдық зиян және құрылғының зақымдалуы
	D Тазалау және күтім көрсету
	Тазалау және күтім көрсету
	Құрылғыны тазалау



	: Ескерту және ескертулер
	Қаза болу қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Улану қатері!

	: Ескерту және ескертулер
	Тоқ соғу/мүлікке нұқсан келу/ құрылғыға нұқсан келу қатері!
	Cақтандыру және сақтандырулар
	Мүлікке нұқсан келу/құрылғыға нұқсан келу қатері
	Негізгі блокты тазалау
	Бұл құрылғыда автоматты түрде өзіндік тазалау бар. Жуған киімдерден түсетін талшықтарды әр пайдаланған сайын алып тастау қажет, әйтпес...
	Құрылғы қызметіне зақым келтірмес үшін, төменгі бөлікті ( талшық бөлімі және талшық торшасы) тек келесі кездерде тазалауыңыз керек:
	Сіз баламалы түрде құрылғының төменгі бөлігін әр уақытта тазалай аласыз.
	Ескерту:
	Құрылғыны тазалауды бастаудан алдын пайдаланудан кейін 30 минут суытыңыз.

	Негізгі блокты төмендегідей тазалаңыз:
	1. Техникалық қызмет көрсету қақпағының тұтқасынан тартып ашыңыз.

	2. Жылу алмастырғышының қаптамасының тұтқасын ашыңыз.
	3. Жылу алмастырғышының қаптамасын тұтқасынан ұстап тартыңыз.
	4. Жылу алмастырғыш пен түк сүзгісінің қақпақтарынан барлық түкті алып тастаңыз.
	Ескерту:

	5. Жылу алмастырғыш пен түк жинайтын сүзгінің қақпақтарының ішкі жағын ағын судың астында мұқият жуып, кептіріңіз.
	Нұсқаулар

	6. Түк жинайтын контейнерді шығарыңыз.
	Ескерту:

	7. Талшық бөлімінің қақпағын ашып, талшықты алып тастау.
	8. Түк жинайтын контейнердің ішіндегі сүзгіні ағын судың астында жуып, кептіріңіз.
	Нұсқаулар

	9. Түк жинайтын контейнерді жабыңыз.
	Ескерту:

	10. Түк жинайтын контейнерді тігінен, тірелгенше итеріңіз.
	11. Жылу алмастырғыштың қақпағын тұтқасына салыңыз.
	Ескерту:

	12. Жылу алмастырғышының қаптамасының тұтқасын бұғаттаңыз.
	13. Қызмет көрсету қалпақшасын жабыңыз.

	Cақтандыру және сақтандырулар
	Мүлікке нұқсан келу/құрылғыға нұқсан келу қатері
	Ылғалдық сенсорын тазалау
	Ескерту:

	Ылғалдық сенсоры құрғатылып тұрған кірлердің ылғалдығының көлемін өлшейді. Ұзақ уақыт пайдаланғаннан соң ылғалдық сенсоры қақтың жұқа...
	1. Есікті ашыңыз.

	2. Ылғал сенсордың бетін бүдір губкамен тазалаңыз.

	Cақтандыру және сақтандырулар
	Ылғалдық сенсорын зақымдау қауіпі.
	Конденсат ыдысындағы сүзгіні тазалау
	Ескерту:

	Аспапты автоматты түрде тазалау үшін пайдаланатын конденсат ыдысының торлы сүзгіші конденсатты тазалау үшін пайдаланады.
	1. Конденсат үшін резервуарды көлденең шығарыңыз.

	2. Конденсатты қалқып алыңыз.
	3. Торлы сүзгішіті шығарыңыз.
	4. Сүзгішті ағын суда немесе ыдыс- аяқ жуатың машинада жуып алыңыз.
	Ескерту:

	5. Торлы сүзгішті шертпек естігеніне дейін бекітіңіз.
	Cақтандыру және сақтандырулар
	Сүзгіш жоқ болғанда аспапқа қылшық кіріп кету немесе ол зақымдану мүмкін.


	6. Конденсат үшін резервуарды шертпек естігеніне дейін бекітіңіз.
	Ö Құрылғыны күту
	Құрылғыны күту

	Құрылғы Сізге құрылғыға күтім жасау үшін жүзеге асыруға болатын қосымша тазалау бағдарламаларын ұсынады:
	Құрылғыға күтім жасау алдында, кұрылғыға күтім жасауға дайындықты жүргізуіңіз керек.



	: Ескерту және ескертулер
	Күю/материалдық зиян/құрылғыны зақымдау қауіпі!

	: Ескерту және ескертулер
	Улану/мүлікке нұқсан келу қатері!
	Құрылғыны күту үшін дайындау
	Құрылғыны күту үшін дайындау

	Құрылғыны негізгі немесе қарқынды құрылғы күту бағдарламасын іске қосудан алдын дайындау керек.
	Құрылғыны күту үшін дайындау төмендегідей:
	1. Төменгі бөлікті тазалау.~ 36-ші бет

	2. Есікті ашу.
	3. Кірді алып қойыңыз.
	4. Есікті жабыңыз.
	5. Конденсат ыдысын горизонталды шығарыңыз да босатыңыз.
	6. # басып құрылғыны өшіріңіз.
	Конденсат контейнерін құрылғыны күту үшін дайындау
	Егер конденсат суын төгу шлангын пайдаланып құрылғыдан төксеңіз негізгі немесе қарқынды күту бағдарламасын істетуден алдын конденсат ...
	Конденсат контейнерін күту үшін төмендегідей дайындаңыз:
	1. Тоқтатқышты конденсат контейнерінің тесігінен шығарыңыз.


	2. Конденсат ыдысын 180° төменгі жағына бұрап тоқтатқышты салыңыз.
	3. Конденсат резервуарындағы сүзгіні тазалаңыз.~ 40-ші бет
	Ескерту:
	Егер конденсат суын төгу шлангын пайдаланып құрылғыдан төксеңіз негізгі немесе қарқынды күту бағдарламасын істеткеннен соң кері ретте...
	Құрылғының негізгі күту бағдарламасын қолдану

	Ықтимал аздап жиналған кірді құрылғыдан алып тастау үшін құрылғыға қарапайым күтім жасай аласыз.
	Нұсқаулар

	Құрылғыны күту бағдарламасын төмендегідей орындаңыз:
	1. Құрылғыны күту үшін дайындау ~ 41-ші бет


	2. Бағдарламаны 1 күйіне орнату.
	3. ü Drying Aim Ô(Кептіру нысанасы) басып тұрыңыз да, сонымен қатар:
	4. Бағдарламаны 4 күйіне орнату.
	5. Шам. 1 ^ литр жылы суды конденсат ыдысына құйыңыз.
	Ескерту:

	6. Конденсат ыдысын орнында құлыпталғанша жылжытыңыз.
	7. Start/ A Reload (Бастау/Үзіліс) басыңыз.
	8. Конденсат ыдысын горизонталды шығарыңыз да босатыңыз.
	9. Конденсат ыдысын орнында құлыпталғанша жылжытыңыз.
	10. # басып құрылғыны өшіріңіз.
	Қарқынды күту бағдарламасын қолдану
	Құрылғыдан ықтимал қатып қалған жиналған кірді, сондай-ақ бір айдан астам конденсатқа қарсы жылытудан кейінгі иістерді алып тастау үші...
	Нұсқаулар



	: Ескерту және ескертулер
	Жарақаттану/мүлікке нұқсан келу/ құрылғыға нұқсан келу қатері!
	Cақтандыру және сақтандырулар
	Мүлікке нұқсан келу/құрылғыға нұқсан келу қатері
	Құрылғыны күту бағдарламасын төмендегідей орындаңыз:
	1. Құрылғыны күту үшін дайындау ~ 41-ші бет

	2. Бағдарламаны 1 күйіне орнату.
	3. ü Drying Aim Ô(Кептіру нысанасы) басып тұрыңыз да, сонымен қатар:
	4. Бағдарламаны 4 күйіне орнату.
	5. N басыңыз.
	6. Конденсат ыдысын горизонталды шығарыңыз да босатыңыз.
	7. Түпнұсқалық құрылғы күту құралының бөтелкесін және шам. 1 ^ литр жылы суды конденсат ыдысына құйыңыз.
	Ескерту:

	8. Конденсат ыдысын орнында құлыпталғанша жылжытыңыз.
	9. Start/ A Reload (Бастау/Үзіліс) басыңыз.
	10. Конденсат ыдысын горизонталды шығарыңыз да босатыңыз.
	11. Шам. 1 ^ литр жылы суды конденсат ыдысына құйыңыз.
	Ескерту:

	12. Конденсат контейнерін горизонталды ретте тербетіп қалған күту құралынан босатыңыз.
	13. Және шам. 1 ^ литр жылы суды конденсат ыдысына құйыңыз.
	14. Конденсат ыдысын орнында құлыпталғанша жылжытыңыз.
	15. Start/ A Reload (Бастау/Үзіліс) басыңыз.
	16. Конденсат ыдысын қайта босатыңыз.
	17. Конденсат ыдысын орнында құлыпталғанша жылжытыңыз.
	18. # басып құрылғыны өшіріңіз.
	3 Құрылғымен істеуге көмек
	Құрылғымен істеуге көмек
	Қателіктер
	Себеп/шешім
	Ескерту:
	Ескерту:
	Ескерту:

	Ескерту:

	Егер ақаулықты құрылғыны өшіру және қосу арқылы өзіңіз түзете алмасаңыз, сатудан кейін қызмет орталығына хабарласыңыз.~ 53-ші бет

	L Құрылғыны тасымалдау
	Құрылғыны тасымалдау




	: Ескерту және ескертулер
	Жарақат алу/мүлікке нұқсан келу/ құрылғыға нұқсан келу қатері!
	: Ескерту және ескертулер
	Жарақатт ану қатері!
	Құрылғыны тасымалдау үшін төмендегідей дайындаңыз:
	1. Конденсат ыдысын горизонталды шығарыңыз да босатыңыз.

	2. Конденсат ыдысын орнында құлыпталғанша құрылғыға басыңыз.
	3. Электрбұйымды қосу.
	4. Кез келген бағдарламаны реттеңіз.
	5. Start/ A Reload (Бастау/Үзіліс) басыңыз.
	6. 5 минут күтіңіз.
	7. Конденсат ыдысын қайта босатыңыз.
	8. Орнатылған болса, төгу шлангын қол жуғыштан, сифоннан немесе еден төгу жүйесінен ажыратыңыз. ~ 32-ші бет
	Cақтандыру және сақтандырулар

	9. Құрылғыны өшіріңіз.
	10. Құрылғының ашасын тоқ көзінен ажыратыңыз.
	Cақтандыру және сақтандырулар
	Өрт/материалдық зиян/құрылғыны зақымдау қауіпі
	[ Тұтыну мәндері
	Тұтыну мәндері
	Тұтыну мәндері кестесі
	9 кг
	4,5 кг
	9 кг
	4,5 кг
	1400
	152
	99
	1,81
	1,09
	1000
	171
	109
	2,10
	1,24
	800
	190
	119
	2,39
	1,39
	1400
	115
	74
	1,24
	0,73
	1000
	134
	84
	1,53
	0,88
	800
	153
	94
	1,82
	1,03
	3,5 кг
	3,5 кг
	800
	64
	0,58
	600
	73
	0,69
	Кірлер үшін ең тиімді бағдарлама

	Төмендегі "стандартты мақта бағдарламасы" (ü белгісімен белгіленген) ылғалдығы қалыпты дәрежеде болған мақтадан жасалған кірлер үшін с...
	Ағымдық EU 932/2012 ережесі бойынша мақта маталар үшін стандартты бағдарламалар
	Бағдарлама + құрғату дәрежесі
	Load (Жүктелу)
	(кг)
	Қуат тұтыну
	(кВт*сағ)
	Бағдарлама ұзақтығы
	(мин)
	{ Техникалық сипаттамалары
	Техникалық сипаттамалары


	Өлшемдер: шaм. 850 x 600 x 650 мм
	(Ені х Тереңдігі х Биіктігі)
	Салмағы: 56 кг (үлгісіне сай)
	Электр желісіне қосу: Желі кернеуі 220 - 240 В, 50Гц
	Электр тоғы 10 A
	Электр қуаты 600 Вт
	Максималды жүктеу көлемі:
	9 кг
	Өшірілген күйде қуат тұтыну: 0,10 Вт
	Өшірілмеген күйде қуат тұтыну: 0,10 Вт
	Барабанның ішкі жарығы
	Қоршаған орта температурасы:
	5 - 35°C
	Бұйым энергия тиімділігі F класты жарық шығарғыштармен жабдықталған. Жарық шығарғыштарды қосалқы құрал ретінде сатып алуға болады; жар...
	) Қоқысқа тастау
	Қоқысқа тастау



	Cақтандыру және сақтандырулар
	Өрт/улану/материалдық зиян және құрылғыны зақымдау қауіпі
	4 Сатудан кейін қызмет көрсету орталығы
	Сатудан кейін қызмет көрсету орталығы

	Егер ақаулықты құрылғыны өшіру және қосу арқылы өзіңіз түзете алмасаңыз, сатудан кейінгі қызмет орталығына хабарласыңыз.~ Жинақтағы са...
	Біз әрқашан тиісті шешімді табып инженерлердің қажет емес келуін болдырмаймыз.
	Сатудан кейін қызмет көрсету орталығына өнім нөмірін (Е нөмірі) және құрылғы өндіру нөмірін (FD) беріңіз.
	Осы мәліметті төмендегіде үлгіге байланысты табуға болады*:
	Есік*/ашық қызмет көрсету жапқышы ішінде* және жабдықтың артында.
	Өндірушінің біліктілігіне сеніңіз.
	Көмек алу үшін бізге хабарласыңыз. Осыны орындап жөндеу жұмыстары білікті қызмет көрсету инженерлері және түпнұсқалық бөлшектермен ор...
	*9001607247*
	Bosch үй құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет!
	Көмек керек пе? Осы жерден табасыз.
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