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Сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз
және кір жуғыш машинаның сенімді екеніне өздеріңіз
көз жеткізеді деп үміттенеміз. Сіздің кір жуатын
жаңа машинаңыз киімге заманауи күтім жасаудың
талаптарына сәйкес келеді. Тіпті төмен температурада
кір жуу кезінде де киіміңіз ақ түсін сақтап қалатынына
көзіңіз жетеді.
SensoCare технологиясы аспаптың қарапайым
басқарылуын қамтамасыз етеді.
Бұл ретте кір жуғыш машина судың, электр
энергиясының және жуу құралдарының жұмсалуын
барынша үнемдейді.
Аспап тұрмыста тоқыма бұйымдарын жуу үшін
арналған, күтіп ұстау жөніндегі заттаңбада олардың кір
жуғыш машинада жууға жарамды екені көрсетілген.

Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығу маңызды.
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ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Егер Сіз пайдалану нұсқаулығын оқымасаңыз немесе
түсінбесеңіз аспапты пайдаланбаңыз.
Аспапты бірінші рет пайдалану алдында тасымалдау
болттарын алып тастау керек, өйткені қамалауланған кір жуғыш
машинаны қосу қатты зақымдануларға әкеп соғады. Мұндай
зақымдануларға кепілдік күші таралмайды!
Кір жуғыш машинаны су құбыры желісіне қосу кезінде
жиынтықпен бірге жеткізіліп берілетін жаңа су құю шлангісін
және аралық төсемдерді пайдалану керек.
Пайдалану нұсқаулығын сақтамау және аспапты дұрыс
пайдаланбау жарақат алуға, аспаптың және киімнің
зақымдануына әкеп соғуы мүмкін. Пайдалану нұсқаулығын
аспапқа жақын жерде сақтаңыз.
Кір жуғыш машинаны 0°С төмен температурасы бар үйжайға орналастыруға болмайды, өйткені бұл аспаптың
бөлшектерінің қатып қалуына және зақымдануына әкеп соғуы
мүмкін.
Кір жуғыш машина қатты бетон жерде түзу және тұрақты тұруға
тиіс.
Дұрыс орнату және су құбыры мен электр желісіне қосу
жөніндегі осы нұсқаулықтың нұқсауларын сақтаңыз.
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Төгу шлангісінің ұшы суда, соның ішінде төгілетін су ішінде
болмауға тиіс.
Жуу алдында кір жуғыш машинаның есігін көрсетілген жерді
басып, есікті нығыз етіп жабыңыз.
Машина жұмыс істеп тұрған кезде есік қамалауда болады, оны
ашу мүмкін болмайды.
Бірінші пайдалану алдында барабанда болуы ықтимал
ластануды жою үшін Өздігінен тазарту бағдарламасын қосыңыз
(«Қосымша функцияларды орнату» бөлімін қараңыз).
Автоматты кір жуғыш машиналарға арнайы арналған
жуу құралдары мен киімді күтуге арналған құралдарды
пайдаланыңыз. Киімге арналған ағартқыштар мен бояуларды
дұрыс пайдаланбау салдарынан болтын ықтимал зақымданулар,
машина тығыздағыштарының, пластмасса бөлшек-терінің
боялуы үшін өндірушіге жауапкершілік жүктелмейді.
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Қақты жою үшін итот басудан қорғайтын құрамдас бөліктері
бар құралдарды ғана пайдаланыңыз. Құрал өндірушінің
нұсқауларын ұстаныңыз. Әк қалдығы жойылған соң қышқыл
қалдықтарын жуып тастау үшін бірнеше рет шаю керек
(мысалы, сірке қышқылы және т.б.).
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Құрамында еріткіштер бар тазарту құралдарын
пайдаланбаңыздар, өйткені улы газдардың бөліну, аспаптың
зақымдану қаупі, сондай-ақ өрт шығу және жарылыс болу қаупі
бар.
Кір жуғыш машинада жуу кезінде күміс иондары түзілмейді.
Жуу аяқталған соң судың келуін тоқтатыңыз (кранды жабыңыз)
және қосу кабелінің айырын розеткадан шығарыңыз.
Қайта тасымалдау кезінде бірден кем емес тасымалдау болтын
орнатыңыз. Мұның алдында кір жуғыш машинаны міндетті түрде
электр желісінен ажыратыңыз!
Аспаптың негізгі деректері көрсетілген зауыттық тақтайша
жүктеу қақпағының астында орналасқан.
Кір жуғыш машинаны кез келген қарауды және жөндеуді тек
білікті маман ғана орындай алады. Кәсіби түрде жасалмаған
жөндеу бақытсыздық жағдайға немесе аспаптың зақымдануына
әкеп соғуы мүмкін.
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Шығыс материалдарына (шамдар), түс реңкілерінің кішігірім
айырмашылық-тарына, жұмыс істеуіне әсер ететін аспаптың
тозуы салдарынан шу деңгейінің артуына және жұмысы мен
қауіпсіздігіне әсер етпейтін аспап бұйымдарының сыртқы түріне
кепілдік таралмайды.
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Кір жуғыш машина тек тұрмыстық пайдалануға арналған.
Аспапты кәсіби немесе коммерциялық мақсаттарда
пайдаланған жағдайда, яғни әдеттегі тұрмыстық пайдалану
деңгейінен асатын пайдалану кезінде немесе аспапты
тұтынушы болып табылмайтын тұлға пайдаланған жағдайда,
кепілдік мерзім қолданыстағы заңнамамен белгіленген ең
төмен кепілдік мерзімге тең болады.
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Үш жастан кіші балаларға аспаптың жанында болуына
рұқсат бермеңіз, бала үнемі бақылауда болған жағдайларды
қоспағанда.

Аспап қауіпсіздік облысында көзделген барлық
стандарттарға сәйкес жасап шығарылған.
Сегіз жастан асқан балалардың және дене, қозғалу, психикалық
қабілеттері шектеулі адамдардың, сондай-ақ оны пайдалану
үшін жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың аспапты
пайдалануына қадағалау арқылы және олар аспапты қауіпсіз
пайдалануға оқытылды және дұрыс емес пайдалану қауіптілігі
туралы ескертілді деген шартпен рұқсат беріледі. Балаларға
аспаппен ойнауға рұқсат бермеңіздер. Балаларға ересектердің
қадағалауынсыз тазартуды орындауға және қызмет көрсетуге
тыйым салынады.
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КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ҚОСУ АЛДЫНДА
Кір жуғыш машинаны қосу алдында
пайдалану нұсқаулығын мұқият зерделеп
алған жөн. Дұрыс қоспау немесе аспапты
дұрыс пайдаланбау себебінен пайда болған
ақаулықтарды жою кепілдік қызмет көрсету
мәні болып табылмайды.
Аппаратты су құбырына қосу кезінде, жаңа
жалғастыратын құбыршекті қолдану қажет;
ескі жалғастыратын құбыршекті қайта
пайдалануға болмайды!
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Зақымданған қосу кабелін ауыстыруды білікті
маман ғана жасай алады.
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КІР ЖУҒЫШ МАШИНА
(КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫҢ СИПАТТАЛУЫ)

1
2

АЛДЫҢҒЫ КӨРІНІСІ
1
2
3
4

Басқару панелі
Жуу құралдарының мөлшерлеуіші
Есігі
Сүзгі

3
4

АРТҚЫ КӨРІНІСІ
1
2
3
4

Су құю шлангісі
Қосу кабелі
Төгу шлангісі
Реттелетін аяқтары

2
3
1

4
4
4
540583
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4

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР
(МОДЕЛІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ)

Аспаптың негізгі деректері көрсетілген зауыттық тақтайша жүктеу қақпағының
астында орналасқан.

Ең жоғары жүктеу

Ені, мм
Биіктігі, мм
Тереңдігі, мм
Ашық есікпен тереңдігі
Кір жуғыш машинаның
салмағы, кг
Нақты кернеуі
Қосу қуаты
Қосылу
Судың қысымы
Тоқ
Жиілік

Зауыттық тақтайшаны
қараңыз

Зауыттық тақтайшаны қараңыз
(ені тар кір жуғыш машина SLIM)

600 мм

600 мм

850 мм

850 мм

600 мм

440 мм

108 см

92 см

x кг (моделге байланысты)

x кг (моделге байланысты)

зауыттық тақтайшаны қараңыз

зауыттық тақтайшаны қараңыз

зауыттық тақтайшаны қараңыз

зауыттық тақтайшаны қараңыз

зауыттық тақтайшаны қараңыз

зауыттық тақтайшаны қараңыз

зауыттық тақтайшаны қараңыз

зауыттық тақтайшаны қараңыз

зауыттық тақтайшаны қараңыз

зауыттық тақтайшаны қараңыз

зауыттық тақтайшаны қараңыз

зауыттық тақтайшаны қараңыз

Зауыттық тақтайша

TYPE: PS10/XXX
MODEL: XXXXXX
Art.No.: XXXXXX
Ser.No.: XXXXXX
AC 220-240V 50/60 Hz
10A Pmax.: 2400W
2000W
XXX/min Xkg 0,05-0,8 MPa
MADE IN SLOVENIA
540583
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БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

2a
3a
2b

2c

1

2

1

Кір жуғыш машинаның
және бағдарлама
таңдаудың ВКЛ./ВЫКЛ.
АЖЫРАТЫП ҚОСҚЫШЫ

540583
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2

a , b, c ЖУУ РЕЖИМІ
түймесі (SensoCare)

2a ECOcare
(ЭКОЛОГИЯЛЫҚ )
2b ALLERGYcare
(АЛЛЕРГИЯҒА ҚАРСЫ)
2c TIMEcare
(ТЕЗ)

3

3

ТЕМПЕРАТУРА түймесі
Жуудың орнатылған
температурасы түйме үстінде
диплейде жанады.
3a ЖУУ ТЕМПЕРАТУРАСЫНЫҢ/
ТӨМЕН ТЕМПЕРАТУРА КЕЗІНДЕ
ЖУУДЫҢ айқындауышына
арналған ИНДИКАТОР-ШАМДАР

5b
6a

h

4a

6b
5a
6c
4

7

5

START|PAUSE

4

СЫҒУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ/ТӨГУ
/СОРҒЫ-СТОП түймесі

4a СЫҒУ ЖЫЛДАМДЫҒЫНЫҢ/
ТӨГУДІҢ/СОРҒЫ-СТОПТЫҢ
айқындауышына арналған
ИНДИКАТОР-ШАМДАР

5

6

a , b, c қосымша
функциялар ТҮЙМЕЛЕРІ
6a Алдын ала жуу (Prewash)
6b Су плюс (Extra water)
6c Өздігінен тазарту (SterilTub)

7

Бағдарламаны қосу және
тоқтату үшін СТАРТ/ПАУЗА
түймесі
Түймедегі индикатор-шам
бағдарламаны таңдау кезінде
жыпылықтайды, бағдарлама
қосылған кезде үнемі жанып
тұрады.

СТАРТ МЕРЗІМІН КЕЙІНГЕ
ҚАЛДЫРУ түймесі

540583

5a СТАРТ МЕРЗІМІН КЕЙІНГЕ
ҚАЛДЫРУ немесе ЖУУ СОҢЫНА
ДЕЙІНГІ УАҚЫТ айқындауышы
5b ҚОРҒАНЫШ-ҚАМАЛАУДЫҢ
индикатор-шамы
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ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ
ТАСЫМАЛДАУ БҰРАНДАМАЛАРЫН АЛУ

1

Құбырларды
жылжытыңыз және
кір жуғыш машинаның
артқы қабырғасындағы
бұрандамаларды шешіп
алыңыз.

2

Бекіту
қапсырмаларын
шешіп алыңыз.

3

Қапсырмаларды
тасымалдау
бұрандамаларындағы
саңылауларға салыңыз,
бұл ретте оң жақ
қапсырманы осының
алдында басқа жаққа
қарай бұраңыз.

4
Саңылауларды жиынтықпен бірге жеткізілетін
пластмасса тығындармен жабыңыз.

Қапсырмалардың
көмегімен
тасымалдау
бұрандамаларын 90°
бұраңыз және оларды
шығарыңыз.

Абай болыңыз, өзіңізді жарақаттап алмаңыз!
Орамды алған кезде, кір жуғыш машинаны өткір затпен бүлдіріп
алмауды қадағалаңыз.
Тасымалдау бұрандамаларын міндетті түрде шешіп алыңыз, өйткені
қамаланған машинаны қосу қатты зақымдануға әкеп соғуы мүмкін.
Тасымалдау бұрандамаларын машинаны болашақта ықтимал
тасымалдау үшін сақтап қойыңыз.
Мұндай ақаулықтарға кепілдік таралмайды!
540583
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БӨЛМЕНІ ТАҢДАП АЛУ
Кір жуғыш машина орнатылатын еденнің негізі бетон, құрғақ
және машинаның сырғып кетуін болдырмау үшін таза болуға тиіс.
Реттелетін аяқтардың негізін де тазартып алу керек.

ОРНАТУ
Деңгейді және № 32 (аяқтары үшін) және № 17 (контрсомындар үшін) сомын
кілттерін пайдаланыңыз.

1

Аспапты ±1
сантиметрге түзетуге
мүмкіндік беретін
реттелетін аяқтарды
айналдыра отырып,
аспапты көлденең және
тік түзетіңіз.

2

Аяқтарының
биіктігін
реттегеннен кейін
контргайкаларды (негізгі
гайкалардың өздігінен
босап кетуіне кедергі
келтіретін гайкалар)
машина түбіне
бағыттап, №17 кілтпен
тартырыңыз (суретті
қараңыз).

540583

Кір жуу машинасының дірілі, жылжып кетуі және дауысының
қаттылығы аяқтарының дұрыс реттелмеуінің салдары болуы
мүмкін. Аяқтарды дұрыс реттемеу кепілдік нысаны болып
табылмайды

15

Егер кептіргіш және кір жуғыш машиналардың тиісті өлшемдері болса,
кептіргіш машинаны жиынтықта қоса берілетін жабысқақ-аяқтарды
пайдалану арқылы кір жуғыш машинаға немесе кір жуғыш машинаның
жанына орнатуға болады.

4X

Қосу алдында аспапты бөлме температурасында 2 сағатқа қалдыра
тұрыңыз.

540583
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СУ ҚҰБЫРЫ ЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ
Су құю шлангісінің сомынына сүзгісі бар
аралық төсемді салыңыз да, шлангіні
су құбыры кранына бұраңыз. Кейбір
модельдерде сүзгісі бар аралық төсем су құю
шлангісінің сомынына орнатылып қойған,
сондықтан аралық төсемді орнату талап
етілмейді.

A

A

AQUASTOP

B

ТОЛЫҚ AQUASTOP

C

ӘДЕТТЕГІ ҚОСУ

B

C

Аспаптың үздіксіз жұмыс істеуі үшін су құбыры желісіндегі судың
қысымы 0,05-0,8 МПа шегінде болуға тиіс. Судың ең төмен қысымын
ағып шығатын су мөлшерін өлшеп анықтауға болады. толық ашық
тұрған краннан 15 секунд ішінде 3 литр су ағып шығуға тиіс.
Егер сіздің сүлбіңіз ыстық және суық суға қосылатын тетіктермен
жабдықталған болса, кір жуғыш машинаның артқы қабырғасында
орналасқан белгілірге сәйкес кұбырдың біреуін суық суға (құбырдағы
белгі немесе көк түсті барашковая сомын), екіншісін ыстық суға
қосыңыз (құбырдағы белгі немесе қызыл түсті барашковая сомын).
Артқы қабырғада С және Н белгілеулері бар (С – суық су, Н – ыстық су).
Ыстық су (суық суды қосумен) 60°С және одан жоғары температурасы
бар бағдарламаларда ғана беріледі.

540583

Су құю шлангісін судың ағып кетуін болдырмас үшін қолмен неғұрлым
тығыз етіп бұрау керек (max. 2 Nm). Бұрап болған соң, қосылған жердің
саңылаусыздығын тексеріп көріңіз. Шлангіні қосу кезінде тістеуіктерді
және басқа құрал-саймандарды пайдалануға болмайды, өйткені
сомынның оймасын зақымдап алуға болады.
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AQUA - STOP

(КЕЙБІР МОДЕЛЬДЕРДЕ)

Су құю шлангісінің ішкі түтігі зақымданған кезде, машинаға су беру
тоқтатылады. А терезесі қызыл түске боялады. Бұл жағдайда су құю шлангісін
ауыстыру керек.

A

ТОЛЫҚ AQUA - STOP

(КЕЙБІР МОДЕЛЬДЕРДЕ)

Су құю шлангісінің ішкі түтігі зақымданған кезде, машинаға су беру
тоқтатылады. Қорғаныш жүйесі аспап ішіне судың ағуын да анықтайды. Бұл
жағдайда жуу тоқтатылады, сорғы қосылады және машина ақаулық туралы
хабарлайды.

AquaStop жүйесі бар су құю шлангісін суға батыруға болмайды,
өйткені онда электр клапаны бар!

540583
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СУ ТӨГУ ШЛАНГІСІНЕ ҚОСУ
Су төгу шлангісінің ұшын раковинаға немесе ваннаға шығаруға немесе
диаметрі кемінде 4 сантиметр болатын ағын су құбырына тікелей қосуға
болады. Су төгу шлангісінің ұшы еденнен 100 сантиметрден артық емес 60
сантиметрден кем емес арақашықтықта болуға тиіс. Су төгу шлангісін үш
тәсілмен орнатуға болады (A, B, C).

max 150 cm

max 100 cm

A

A

Су төгу шлангісін
раковинаға
немесе ваннаға бекітуге
болады. Пластмасс
тіреуіш арқылы
созылған баудың
көмегімен су төгу
шлангісін еденге сырғып
түсіп кетпейтіндей етіп
бекітіңіз.

B

Су төгу шлангісін
раковинаның ағын
су құбырына тікелей
қосуға болады.

B
C
m

90

C

Су төгу шлангісін
тазарту мүмкіндігі
бар сифонымен
қабырғаға орнатылған
ағын су құбырына
қосуға болады.

cm

max 90 cm
max 160 cm

A

B
C
max 100 cm

30

min 60 cm

0

-4

ax

m

cm
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min 60 cm

max 100 cm

ax
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ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ

2h

Электр желісіне бірінші рет қосу алдында аспапты бөлме
температурасында 2 сағатқа қалдырыңыз.
Қосу қабелі мен желілік розетка көмегімен кір жуғыш машинаны электр
желісіне қосыңыз. Кір жуғыш машинаны электр желісіне ұзартқыш кабель
көмегімен қосуға болмайды (қызып кету және өрт қаупі). Белгіленген кернеу
және қалған деректер жүктеу қақпағы астындағы зауыттық тақтайшада
көрсетілген.
Найзағай соғу қаупінен артық кернеуден қорғаныш құрылғысын пайдалану
ұсынылады.

Қабырғадағы розетка тиісті тәртіпте жерге қосылуға тиіс, оған
қолжетімділік кедергісіз болу керек.
Электр сымдарын жерге қосуды және машинаны электр желісіне
қосуды білікті маман орындауға тиіс.
Ұстараға немесе фенге арналған розеткаға аспапты қосға болмайды.
540583
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ОРНЫН АУЫСТЫРУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ
Тасымалдағаннан кейін қосу алдында аспапты бөлме
температурасында 2 сағатқа қалдырыңыз. Аспапты орнату және
электр желісіне қосу үшін білікті маманға жүгіну ұсынылады.
Аспапты қосу алдында пайдалану нұсқаулығын мұқият зерделеу
керек. Аспапты дұрыс қоспау немесе дұрыс пайдаланбау нәтижесінде
пайда болған ақаулықтарды жою кепілді қызмет көрсету мәні болып
табылмайды.

ҚАЙТА ТАСЫМАЛДАУ

540583

Қайта тасымалдау алдында зақымдануды болдырмау үшін кемінде бір
тасымалдау бұрандамасын орнатыңыз.
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БІРІНШІ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
Тұтқасынан өзіңізге қарай тартып, кір жуғыш машинаның есігін ашыңыз, бұл
ретте машина электр желісінен өшіріліп тұруға тиіс.

1

2
Кір жуғыш машинаны
бірінші рет пайдалану
алдында жұмсақ жуу
құралын қосу арқылы
ылғал шүберекпен
барабанды тазартыңыз
немесе Өздігінен
тазарту бағдарламасын
қосыңыз.

540583
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КЕПТІРУ ҚАДАМДАРЫ (1 - 7)
1-ҚАДАМ: БҰЙЫМДАРДЫҢ ЗАТТАҢБАЛАРЫНДАҒЫ
СИМВОЛДАРДЫ ТЕКСЕРІҢІЗ

Қалыпты жуу
Нәзік жуу

Ағарту

95°C
дейінгі
темпер.
кезінде жуу

60°C
дейінгі
темпер.
кезінде жуу

40°C
дейінгі
темпер.
кезінде жуу

30°C
дейінгі
темпер.
кезінде жуу

95

60

40

30

95

60

40

30

Суық суда ағарту

Қолмен жуу

Жууға
болмайды

Ағартуға болмайды

c1

Кез келген еріткіш
A

Перхлорэтилен
R11, R113,
керосин
P

Керосинде, таза
спиртте және R113те химиялық тазарту

Химиялық
тазартуға тыйым
салынады

F

Үтіктеу

200°С-ге
дейінгі жоғары
температура
кезінде үтіктеу

150°С-ге
дейінгі орташа
температура
кезінде үтіктеу

110°С-ге дейінгі
төмен температура
кезінде үтіктеу

Үтіктеуге
болмайды

Кептіру

Көлденең бетте
кептіру

Сықпай, ілінген
күйде кептіру

Қалыпты
температура кезінде
кептіру

Кептіру
машинасында
кептіруге
болмайды

Ілінген күйде
кептіру

Төмен
температурада
кептіру

540583

Химиялық тазарту
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2-ҚАДАМ: КИІМДІ ДАЙЫНДАУ
1.
2.

3.

540583
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Киімді мата тұрпаты, түсі, ластану дәрежесі және рұқсат етілген жуу температурасы бойынша
сұрыптаңыз (бағдарламалар кестесін қараңыз).
Барлық түймелерді және сыдырма ілгектерді салыңыз, таспаларды байлаңыз, қалталарды сыртқа
шығарыңыз, киімдегі барлық металл бөліктерді алып тастаңыз. Олар киімді, кір жуғыш машинаның
ішін зақымдауы немесе су ағатын құбырды бітеп тастауы мүмкін.
Ерекше нәзік киім мен ұсақ заттарды жууға арналған арнайы қапқа салыңыз.
(Нәзік киімдерге арналған қапшықты бөлек сатып алуға болады.)

КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ҚОСУ
Қосу кабелінің айырын желілік розеткаға кіргізіп, кір жуғыш машинаны
электр желісіне қосыңыз. Машинаны су құбырына қосыңыз.
Барабанның жарығын қосу үшін, қосу/өшіру және бағдарламаларды таңдау
ажыратып-қосқышын кез келген күйге бұраңыз (кейбір модельдерде).

1

2

КИІМДІ КІР ЖУҒЫШ МАШИНАҒА САЛУ
Тұтқаны өзіңізге қарай тартып, кір жуғыш машинаның есігін ашыңыз.
Киімді барабанға салыңыз.
Кір жуғыш машинаның есігін жабыңыз.

2

3
540583
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3-ҚАДАМ: БАҒДАРЛАМАНЫ ТАҢДАУ
Киімнің түріне және киімнің ластану дәрежесіне байланысты қосу/өшіру және
бағдарламаларды таңдау ажыратып-қосқышын солға немесе оңға бұрап,
бағдарламаны таңдаңыз (бағдарламалар кестесін қараңыз).

1

1

Қосу/өшіру және бағдарламаларды таңдау ажыратып-қосқышы
бағдарламаны орындау кезінде автоматты түрде айналмайды.
Жуу бағдарламалары — бұл барлық фазаларды, соның ішінде
жұмсартуды және сығуды қамтитын толық цикл бағдарламалары
(бағдарламалар кестесін қараңыз).
540583
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БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ
Бағдарлама:

Мақта
– 95°C

Ең жоғары Киім
жүктеме

Қосымша функциялар

8 кг/
7 кг

Мақта-мата және зығырдан тігілген киім:
төсек-орын, сүлгілер, іш киім, футболкалар,
түікті матадан тігілген киім, трикотаж, асүй
сүлгілері және т.с.с.

• сығу
• сорғы-стоп
• қалыпты
• eco care**(экологиялық)
• time care (тез)
• алдын ала жуу*
• antialergic* (алдын ала жуу)
• су плюс
(*20°C басқа, )
(** басқа)

Жақсы боялған түрлі қоспа маталардан
тігілген түрлі түсті (ұқсас түстер) киім
(шалбарлар, футболкалар, костюмдер және
т.б.) және полиэстерден, полиамидтен
немесе мақтасы бар осы талшық
қоспаларынан тігілген киім (жейделер,
нымшалар және т.б.).

• сығу
• сорғы-стоп
• қалыпты
• eco care**(экологиялық)
• time care (тез)
• алдын ала жуу**
• antialergic* (алдын ала жуу)
• су плюс
(*30°C басқа, )
(** басқа)

Қолмен жууға арналған зығырдан, жібектен,
жүннен және вискозадан тігілген нәзік
киім (костюмдер, юбкалар, нымшалар...)
және перделер. Бұл нәзік бағдарлама киім
нысанын сақтауға көмектеседі.

• сығу
• сорғы-стоп
• қалыпты
• time care (тез)
• су плюс
• алдын ала жуу*
(* басқа)

Кір жуғыш машинада жууға арналған тоқыма
бұйымдар және қоспа тоқыма талшықтардан
тігілген бұйымдар (жемпірлер, шарфтар,
шәлілер және т.б.)

• сығу
• сорғы-стоп
• қалыпты
• time care (тез)
• су плюс

Орташа ластанған киімді жууға және киімді
тазартуға арналған бағдарлама уақыт пен
электр энергиясын үнемдеуге мүмкіндік
береді.

• сығу
• сорғы-стоп
• қалыпты

Төмен температура кезінде барабанның
нәзік айналуы және төмен сығу жылдамдығы
бар қара киімге арналған жуу құралының
көмегімен күңгірт түсті киімді жуу.

• сығу
• сорғы-стоп
• қалыпты

Барабанның нәзік айналуы, қысқартылған
жуу фазасы және төмен сығу жылдамдығы
бар түрлі бояу тұрақтылығы бар қоспа түрлі
түсті киімді жуу.

• сығу
• сорғы-стоп
• antialergic (алдын ала жуу)
• алдын ала жуу

Төсекжайма, жастықтар және көлемі үлкен
киім. Апта сайын жуу төсекжаймадағы
аллергияның басты себебі болып табылатын
терінің қатып қалған бөлшектері мен
кенелерді жояды. Киімді жуу және күту
жөніндегі нұсқауларды ұстаныңыз.

• сығу
• сорғы-стоп
• antialergic (алдын ала жуу)
• алдын ала жуу

7 кг"/
6,5 кг"/
6 кг"

Микс / Синтетика
; 30°C – 60°C

3,5 кг/
3,5 кг
3 кг"/
3 кг"/
3 кг"

Қолмен жуу /
Нәзік киім
; 30°C – 40°C

Тоқыма
; 30°C – 40°C

2,5 кг/
2,5 кг
1,5 кг"/
1,5 кг"/
1,5 кг"
2 кг/
2 кг
1 кг"/
1 кг"/
1 кг"

17′ тез жуу
30°C

2 кг/
2 кг
1,5 кг"/
1,5 кг"/
1,5 кг"

Супер қара
30°C

2,5 кг/
2,5 кг
2 кг"/
2 кг"/
2 кг"

Жай жуу
40°C

3,5 кг/
3,5 кг
3 кг"/
3 кг"/
3 кг"

Шаң кенелеріне
қарсы (ANTI MITES)
60°C - 95°C

3,5 кг/
3,5 кг
3 кг"/
3 кг"/
3 кг"

" Ені тар жуу машиналары үшін
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Бағдарлама:
Балалар киімі
(BABY)
40°C - 95°C

Спорт
30°C

Ең жоғары Киім
жүктеме

Қосымша функциялар

8 кг/
7 кг

Ерекше күтімді талап ететін киім, мысалы,
емшектегі баланың және аллергиядан
зардап шегетін адамдардың киімі. Киімнің
теріс жағын айналдырыңыз, сонда ол тері
бөлшектерінен және кір жуатын құралдардың
қалдықтарынан жақсы шайқалады. Бұл
бағдарлама кезінде қыздыру уақыты артады
және қосымша сумен шайқау қосылады,
бұл киімнен кір жуатын құралдардың
қалдықтарын жоюды қамтамасыз етеді.

• сығу
• сорғы-стоп
• antialergic (алдын ала жуу)
• алдын ала жуу

Сығудың төмен жылдамдығы кезінде
және қысқа аяққы сығуы бар мақтадан,
микроталшықтардан және синтетикадан
тігілген орташа ластанған спорт киімін жуу.

• сығу
• сорғы-стоп
• қалыпты
• алдын ала жуу

7 кг"/
6,5 кг"/
6 кг"

2,5 кг/
2,5 кг
2 кг"/
2 кг"/
2 кг"

Аллергияға қарсы
Мақта
40°C - 95°C

Қосымша
бағдарламалар

Шаю

Жұмсарту

Сығу/
Суды төгу

8 кг/
7 кг
7 кг"/
6,5 кг"/
6 кг"

Ерекше күтімді қажет ететін киім,
• сығу
мысалы, аллергиядан зардап шегетін
• сорғы-стоп
адамдарға арналған киім. Киімнің теріс
• antialergic (алдын ала жуу)
жағын айналдырыңыз, сонда ол тері
бөлшектерінен және кір жуатын құралдардың
қалдықтарынан жақсы шайқалады.

Бұл дербес бағдарламалар, олар толық жуу циклы қажет болмаса, пайдаланылады. Егер
бағдарламаны қайта таңдау қажет болса, қосу/өшіру және бағдарламаларды таңдау
ажыратып-қосқышын OFF (ӨШІРУ) күйіне бір секундқа бұраңыз.
Сығу жылдамдығы (4) түймесінің көмегімен азайтылады.
Аралық сығусыз, қысқартылған аяққы сығуы бар, киімді (соның ішінде қолмен жуылған)
шайқауға арналған бағдарлама.
(6b) түймесінің көмегімен қосымша шайқауды таңдауға болады.
Бағдарлама жуылған киімді жұмсартуға және крахмалдауға арналған. Оны қысқа шайқау
үшін пайдалануға болады, бұл ретте кондиционер қосылмайды. Бағдарлама аяққы сығумен
аяқталады.
(6b) түймесінің көмегімен қосымша шайқауды таңдауға болады.
Киімді сығуға арналған бағдарлама.
Егер киімді сықпай, суды барабаннан төгу ғана керек болса,
орнатқанға дейін (4) түймесін басыңыз.

(Суды төгу) мәнін

"Ені тар жуу машиналары үшін

Менің бағдарламам
Сіз өзіңіздің бағдарламаңызды құра аласыз. Бұл үшін кез келген бағдарламаны таңдап
алыңыз да, өзіңіздің күйге келтірулеріңізді орнатыңыз.
Содан кейін, өз бағдарламаңызды сақтау үшін (6а) және (7) түймелерін басып, сәл
ұстап тұрыңыз. Дисплейде жуу режимі және Р бейнеленеді, мысалы және дыбыстық
сигнал беріледі.
Сіз оны өзіңіз өзгертпейінше (осындай амалмен), бағдарлама машина жадында
сақталып қалады.

Антиаллергия Мақта (Anti allergy cotton), Спорт (Active), Балалар киім
(Baby), Шаң кенелеріне қарсы (Anti mites) және Дыбыссыз жуу (Silent)
программаларын таңдау кезінде, ALLERGYcare түймешігінде шаминдикаторы жанады, оны өшіру мүмкін емес.
Барынша тиімді кір жуу үшін Хлопок бағдарламасы кезінде рұқсат
етілген жүктеменің 2/3 киімін салу ұсынылады
540583
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4-ҚАДАМ: ЖУУ ПАРАМЕТРЛЕРІН ТАҢДАУ ЖӘНЕ
ФУНКЦИЯЛАР
Әрбір бағдарламада қосымша таңдауға немесе өзгертуге болатын параметрлер
мен функциялар бар.
Параметрлер мен функциялар тиісті түймеге басу арқылы өзгертіледі (СТАРТ/
ҮЗІЛІС түймесін басқанға дейін).
Жеке бағдарламаларға арналған кейбір параметрлер мен функцияларды
орнату немесе өзгерту мүмкін емес, ол туралы дыбыстық сигнал және
жыпылықтайтын индикатор-шам ескертеді (бағдарламалар кестесін қараңыз).

h

6a

6b

6c
2

3

2

4

5

Жуу режимі (SensoCare)
NORMALcare (ҚАЛЫПТЫ)
(Әрекет етпеу режимі.)
ECOcare (ЭКОЛОГИЯЛЫҚ )
(Жуу ұзақтығы арттырылған кезде, су мен электр энергиясын үнемді тұтыну.)
ALLERGYcare (АЛЛЕРГИЯҒА ҚАРСЫ)
(Жуу құралдарына терінің сезімталдығы жоғары адамдарға арналған, су
тұтыну арттырылған және қосымша шайқауы бар режим.
TIMEcare (ТЕЗ)
(Суды тұтыну арттырылған кезде, ең қысқа уақыт ішінде жуу).
Мақта бағдарламасы үшін жартылай толтыру ұсынылады.
Таңдап алынған жуу режимі түймесінде индикатор-шам жанады.

Жуу температурасы
Таңдап алынған бағдарлама үшін жуу температурасын әрекет етпей
белгіленген температурадан суық жууға дейін өзгерту (суды жылытпай жуу).
( суық сумен жууды білдіреді)
Таңдап алынған температураның индикатор-шамы жанады.
540583
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Сығу
Таңдап алынған бағдарлама үшін сығу жылдамдығын әрекет жасамай
орнатылған жылдамдықтан “ ” -ге дейін өзгерту (сығусыз суды төгу).
Таңдаудың соңғы нұсқасы — “ ” (Сорғы-Стоп) п, бұл киім соңғы шайқаудан
кейін суда қалады дегенді білдіреді. Егер жуу аяқталған соң киімді машинадан
дереу шығарып алуға мүмкіндік болмаса, киім мыжылып қалмау үшін сорғыстопты қосу ұсынылады.
Сығу жылдамдығы/төгу/сорғы-стоп таңдап алынған орнатылуы түйменің
үстінде дисплейде жанады.

5

Старт мерзімін кейінге қалдыру
Бұл функция бағдарламаны қосуды неғұрлым кешірек уақытқа қоюға
мүмкіндік береді. 5-түймеге басу кезінде дисплейде 0:00 жанады. Старт
мерзімін кейінге қалдыру уақыты 30 минут қадаммен 5 сағатқа дейін
орнатылады, әрі қарай 1 сағат қадаммен 24 сағатқа дейін орнатылады.
Егер 5 секунд ішінде түймелер басылмаса, дисплейде жуу ұзақтығы
бейнеленеді.
Жуу соңының мерзімін кейінге қалдыруды қайта орнату үшін 5-түймені тағы
да басыңыз.
5-түймені басқан кезде дисплейде жууды аяқтаудың шамамен алынған
уақыты бейнеленеді.
СТАРТ/ҮЗІЛІС түймесін басқан соң уақыттың кері қарай есептелуі басталады.
Есептелу аяқталған соң, жуу бағдарламасы басталады. Бағдарлама аяқталған
соң дисплейде END (СОҢЫ) жанады.
•
Функциядан бас тарту немесе өзгерту үшін СТАРТ/ҮЗІЛІС түймесін
басыңыз. 5-түйме көмегімен жуу соңының жаңа уақытын орнатыңыз
және таңдауды СТАРТ/ҮЗІЛІС түймесіне басумен растаңыз.
•
Функциядан тез бас тарту үшін 5-түймені басыңыз және 3 секунд ұстап
тұрыңыз. Жууды бастау үшін СТАРТ/ҮЗІЛІС түймесін басыңыз.
•
Егер электр энергиясын өшіру старт мерзімін кейінге қалдыру уақытын
есептеу аяқталғанға дейін орын алса, функцияны жалғастыру үшін
СТАРТ/ПАУЗА түймесін басыңыз.
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5-ҚАДАМ: ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРДЫ ТАҢДАУ
Қосымша функциялар тиісті түймеге
басу арқылы қосылады және өшіріледі
(СТАРТ/ҮЗІЛІС түймесін басқанға дейін).

6a
6b

Жеке бағдарламаларға арналған кейбір кейбір
функцияларды орнату мүмкін емес, ол туралы
дыбыстық сигнал және жыпылықтайтын индикаторшам ескертеді (бағдарламалар кестесін қараңыз).

6c

6a

Алдын ала жуу
Функция жойылуы қиын ластануы бар, қатты ластанған киімді жуу үшін
пайдаланылады.

6b

Су плюс
Кейбір бағдарламаларда көп су мөлшерімен және қосымша шайқаумен жуу
үшін.

6c

Өздігінен тазарту
Функция кір жуғыш машинадағы ластанудан, бактериялардан және жағымсыз
иістен құтылуға көмектеседі.
Функцияны орнату үшін Мақта 95°C (Normal care) бағдарламасын таңдаңыз,
(6с) түймесін басыңыз. Дисплейде "cln" жазуы бейнеленеді.
Бағдарламаны қосу алдында машинадан киімді шығарыңыз және жуу
ұнтағының кішігірім мөлшерін қосыңыз. Бағдарламаны орындау кезінде
барабанда киім болмауға тиіс. Айына бір рет Өздігінен тазарту функциясын
пайдалану ұсынылады.

+ 6b

Қорғаныш қамалау
Функция қауіпсіздік үшін пайдаланылады. Қорғаныш қамалауды қосу үшін
(6a) и (6b) түймелерін бір уақытта басып, үш секунд бойы ұстаңыз. Дыбыстық
сигнал беріледі, индикатор (кілт символы) жанады.
Қорғаныш қамалау дәл осындай амалмен өшіріледі.
Қосылып тұрған қорғаныш қамалауы кезінде ағымдағы күйге келтірулерді,
бағдарламаларды және қосымша функцияларды өзгерту мүмкін болмайды.
Қосу/өшіру және бағдарламаларды таңдау ажыратып-қосқышын "OFF"
(ӨШІРУ) қалпына бұрап. Кір жуғыш машинаны өшіруге ғана болады.
Қорғаныш қамалау кір жуғыш машина өшірілген соң өшірілмейді. Егер
жуудың жаңа бағдарламасын таңдау қажет болса, қамалауды өшіру керек.
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ДЫБЫСТЫҚ СИГНАЛ
Дыбыстық сигналдың дауыс деңгейін реттеу үшін, (6с) түймесін басыңыз және осымен бір уақытта вкл./
выкл. ауыстырып-қосқышты және бағдарлама таңдап алуды сағат тілі бойынша бірінші күйге бұраңыз.
Түймеге әр басқан сайын дыбыстық сигналдың қаттылық деңгейі өзгереді (үш деңгей: (6а) түймесі
арттырады, (6с) түймесі дыбыстық сигналдың қаттылығын азайтады). Таңдауды (6b) түймесін басу
арқылы растаңыз.
Белгіленген дауыс деңгейі дисплейде жанып тұрады. Соңғы рет орнатылған дыбыс деңгейі автоматты
түрде машина жадында сақталады.

Кептіру машинасы өшірілген соң, дыбыстық сигнал қаттылығы
деңгейінен және қорғаныш қамалауынан басқа барлық күйге
келтірулер жадыдан шығарылады.

БАҒДАРЛАМА БАРЫСЫНДА ЖУУ УАҚЫТЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ
Заманауи технология көмегімен кір жуғыш машина жуудың бастапқы фазасындағы жууға салынған
киім мөлшерін анықтайды.
Жүктеме анықталған соң кір жуғыш машина жуу уақытын оңтайландырады.

КҮТУ РЕЖИМІ
Егер аспап қосылған соң, бағдарлама қосылмаса және ешқандай әрекет жасалмаса, 5 минуттан кейін
дисплей электр энергиясын үнемдеу мақсатында өшеді. СТАРТ/ҮЗІЛІС түймесінде индикатор-шам
жыпылықтайтын болады. Қосымша функциялар түймесіндегі (6a, 6b, 6c) индикатор-шамдар кезекпен жана
бастайды.
Егер қосу/өшіру және бағдарлама таңдау ажыратып-қосқышын бұраса немесе кез келген түймені басса,
дисплей қайта жанады. Егер бағдарлама аяқталған соң, ешқандай әрекет жасалмаса, 5 минуттан кейін
дисплей өшеді.
СТАРТ/ҮЗІЛІС түймесінде индикатор-шам жыпылықтайтын болады. Қосымша функциялар түймесіндегі (6a,
6b, 6c) индикатор-шамдар кезекпен жана бастайды.
P o = өшірілген күйдегі тұтынылатын қуат, Вт

0,25

P I = күту режиміндегі тұтынылатын қуат, Вт

1,00

T I = күту режиміндегі уақыт, мин.

10,0

Судың төмен температурасынан, төмен желі кернеуінен және салынған
киімнің түрлі мөлшерінен бағдарламаның ұзақтығы өзгеретін болады,
бұл дисплейде бейнеленетін болады.
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6-ҚАДАМ: БАҒДАРЛАМАНЫ ҚОСУ
СТАРТ/ҮЗІЛІС түймесін басыңыз (7).

Дисплей бағдарлама соңына дейінгі уақытты немесе Старт мерзімін кейінге
қалдыру уақытын көрсетеді (егер функция орнатылған болса).
Басқару панелінде таңдап алынған қосымша функциялардың индикаторшамдары жанады.
СТАРТ/ҮЗІЛІС түймесін басқан соң, сығу жылдамдығын және қорғаныш
қамалауын өзгертуге болады, қалған күйге келтірулерді өзгерту мүмкін емес.

h

7-ҚАДАМ: ЖУУ СОҢЫ
Жуу аяқталған соң дыбыстық сигнал беріледі және дисплейді "End" (СОҢЫ)
жазуы жанады.

6.

Кір жуғыш машинаның есігін ашыңыз.
Киімді барабаннан шығарыңыз.
Есігін жабыңыз!
Кір жуғыш машинаға су беру кранын жабыңыз.
Кір жуғыш машинаны өшіріңіз (қосу/өшіру және бағдарлама таңдау
ажыратып-қосқышын OFF (ӨШІРУ) қалпына бұраңыз).
Қосу кабелінің айырын розеткадан шығарыңыз.

540583
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ТАЗАРТУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Тазарту алдында аспапты электр желісінен ажыратыңыз.
Балаларға ересектердің қадағалауынсыз аспапты тазартуға және
қызмет көрсетуді орындауға тыйым салынады!

МӨЛШЕРЛЕУІШТІ ТАЗАРТУ
Қажеттілігіне қарай жуу құралдарының мөлшерлеуішін тазартыңыз.
Тілшікті басып, мөлшерлеуішті қаңқадан толық шығаруға болады.

1

Мөлшерлеуішті
ағынды судың
астында қылшақпен
тазартыңыз, содан кейін
оны кептіріңіз. Жуу
құралдарының қалдығын
мөлшерлеуіш түбінен
жуып тастаңыз.

2

Қажет болған
жағдайда,
мөлшерлеуіштің
қалпақшасын шешіп
алыңыз да, оны тазалаңыз.

3

Қалпақшаны
ағынды сумен
жуып, оны орнына
орнатыңыз.

540583
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МӨЛШЕРЛЕУІШ БӨЛІМІН, СУ ҚҰЮ ШЛАНГІСІНІҢ СҮЗГІСІН
ЖӘНЕ ЕСІКТІҢ РЕЗЕҢКЕ ТЫҒЫЗДАУЫШЫН ТАЗАРТУ

1

Су құю шлангісін
ағынды су астында
үнемі жуып тұрыңыз.

2

Жуу құралдары
мөлшерлеуішінің
бөлімін, әсіресе
бөлімнің жоғарғы
бөлігіндегі
форсункаларды
қылшақпен тазартыңыз.

3
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Әрбір жуудан кейін
есіктің резеңке
тығыздауышын сүртіңіз.
Бұл осы бұйымның
қызмет мерзімін
ұзартуға көмектеседі.
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СҮЗГІНІ ТАЗАРТУ
Сүзгіні тазарту кезінде су ағуы мүмкін, сондықтан суды жақсы сіңіретін
матаны алдын ала төсеп қойыңыз.

1

Сүзгінің қапқағын
жайпақ бұрағышпен
немесе соған ұқсас
құралмен ашуға болады.

2

Сүзгіні тазарту
алдында су төгу түтігін
шығарыңыз.

3

Сүзгіні сағат тіліне
қарсы бұраңыз.
Сүзгіні алып шығыңыз
(су ақырын ағады).

4

Сүзгіні ағынды су
астында жуыңыз.

Сүзгіні суретте көрсетілгендей орнына қойыңыз және сағат тілі
бойынша бұраңыз. Саңылаусыз орнына түсу үшін сүзгінің жоғарғы беті
таза болуға тиіс.
Сүзгіні, әсіресе ескі киім немесе түкті маталардан тігілген киімді
жуғаннан кейін кезеңмен тазартып тұру керек.
540583
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КІР ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ТАЗАРТУ
Кір жуғыш машинаның сыртқы беттерін ылғал шүберекпен және жұмсақ
тазарту құралымен тазартыңыз.

Тазарту алдында кір жуғыш машинаны электр желісінен ажыратыңыз.

540583

Қызмет көрсетуге арналған қосымша жабдық пен құрал-жарақтарды мына сайттан табуға болады
www.gorenje.com.
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БАҒДАРЛАМАЛАРДАН БАС ТАРТУ
ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ
Бағдарламадан бас тарту
Жуу бағдарламасынан, соның ішінде машинаның
жұмыс істеп тұрған кезінде, кез келген уақытта
қосу/өшіру және бағдарлама таңдау ажыратыпқосқышын OFF (ӨШІРУ) қалпына бұрау арқылы
бас тартуға болады. Егер барабанда су болса,
Сығу жылдамдығы (сорғы-стоп (+ ) қосымша
бағдарламасын (4) түймесі)) таңдаңыз.
Бағдарламаның жаңа параметрлерін сақтау
Әр бағдарлама үшін бағдарлама қосылған
кезде ешбір әрекет жасаусыз орнатылатын
параметрлерді өзгертуге болады. Бұл үшін
бағдарлама мен қосымша функцияларды таңдап
алыңыз және СТАРТ/ПАУЗА түймесін басып және
8 сек бойы ұстап тұрып параметрлерді сақтаңыз.
Дисплейде "S C" жазуы бейнеленеді.
Сіз оны өзгертпейінше (осындай тәсілмен), сіздің
параметрлеріңіз орнатылған бағдарлама машина
жадында сақталады.
ҮЗІЛІС түймесі
Бағдарламаны орындауды СТАРТ/ҮЗІЛІС түймесін
басып тоқтауға болады. егер барабанда су
болмаса, біраз уақыттан кейін есікті ашуға болады,
егер барабанда су болса, есікті ашуға болмайды.
Бағдарламаны СТАРТ/ҮЗІЛІС түймесін басу
арқылы жалғастыруға болады.
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АҚАУЛЫҚТАР
Ақаулық болған жағдайда, бағдарлама
тоқтатылады. Дыбыстық сигнал беріледі,
индикатор-шамдар жыпылықтай бастайды
(«Ақаулықтарды жою» бөлімін қараңыз) және
дисплейде (E) қатесі жанады.
Электр энергиясын өшіру
Электр энергиясы өшкен кезде, бағдарламаның
орындалуы тоқтатылады. Электр энергиясы қайта
берілген соң, бағдарламаны жалғастыру үшін
СТАРТ/ҮЗІЛІС түймесін басыңыз.
Егер Старт мерзімін кейінге қалдыру функциясы
орнатылса, функция нөлге айналмайды.
Жуу уақытының есебі үзілген сәттен бастап қайта
жаңартылады.

Электрэнергиясын сөндіру жағдайында есіктің
ашылуы
Электрмагнитті құлпы бар модельдерінде
есігін ашу үшін, бір мезгілде сүзгінің жанында
орналасқан есікті мәжбүрлеп ашу тұтқасын және
есіктің тұтқасын тартыңыз.

Электрэнергиясын сөндіру (Орнатулардан
уақытша бас тарту/ Орнатулардан үнемі бас
тарту – басқа бағдарламаны таңдау)
Кір жуғыш машинасының есігін егер бактағы су
деңгейі төмен болса ғана ашуға болады. Судың
жоғары деңгейі барысында алдымен суды Сығу/
ағызу бағдарламасының көмегімен ағызып
жіберіңіз.
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Егер электр энергиясы өшкен кезде, кір жуғыш машинада су болса,
су толық шығарылғанша, есікті ашпаңыз (Бағдарламалар/Қосымша
бағдарламалар: Сығу/Ссу шығару бөлімін қараңыз).
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АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Кір жуғыш машина кір жуу кезінде жеке функциялардың жұмысын өзі
бақылайды. Ақаулық болған жағдайда, аспап қателік туралы хабарлайды:
дисплейде (Ex) жазуы жанады. Кір жуғыш машина, сіз оны өшірмейінше
қателік туралы хабарлайтын болады. Егер қыздыру жүйесінде ақаулық болса,
кір жуғыш машина бағдарламаны соңына дейін, бірақ суды қыздырмай
орындайды. Кір жуғыш машина сыртқы факторлар нәтижесінде пайда болған
жұмыстағы кемшіліктер туралы хабарлай алады (мысалы, электр энергиясын
өшуі). Бұл жағдайда:

•
•
•

Кір жуғыш машинаны өшіріп, бірнеше секунд күте тұрыңыз.
Кір жуғыш машинаны қосыңыз және жуу бағдарламасын қайталаңыз.
Егер қателік қайталанса, авторландырылған сервис орталығына
хабарласыңыз.

Сыртқы факторлардың (найзағай, найзағай соғу, электр желісінің
тұрақсыздығы, табиғи апат жағдайлары және т.б.) әрекеті нәтижесінде
пайда болған ақаулықтарға кепіклдік таралмайды.

540583
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АҚАУЛЫҚТАР МЕН ҚАТЕЛЕР КЕСТЕСІ
Ақаулық/қате

Себебі

Жою

Кір жуғыш машина
жұмыс істемейді (дисплей
жанбайды).

• Электр желісінде кернеу жоқ.

Тексеріңіз:
• қосу кабелінің айыры розеткаға
кіргізілгенін,
• розетка кернеудің бар екендігін,
• сақтандырғыштың ақаусыз екендігін.

Кір жуғыш машинаның
астында су жиналған.

• Сүзгі нашар бұралған.
• Су құю шлангісі кір жуғыш
машинаға немесе су құбыры
кранына нашар бұралған.
• Су құю шлангісі еденге құлаған.

• Сүзгіні жақсылап бұраңыз.
• Су құю шлангісін мықтылап бұраңыз.
• Су төгу шлангісін бекітіңіз және оны су
ағатын жерге шығарыңыз.

Жұмыс істеп тұрған кезде
машина орнынан жылжиды.

• Кір жуғыш машина биіктігі
бойынша реттелмеген.
• Тасымалдау бұрандамалары
алынбаған.

• Реттелетін аяқтардың көмегімен кір
жуғыш машинаны түзетіңіз.
• Тасымалдау бұрандамаларын алыңыз.

Сығу кезінде машина
дірілдейді.

• Бұл қалыпты құбылыс. Егер діріл
• Киім барабан ішінде бір
тым қатты болса, кір жуғыш машина
қалыпты бөлінбеген, мысалы,
сығу жылдамдығын автоматты түрде
егер киім тым аз болса (мысалы,
азайтады. Киімнің неғұрлым көп
тек түкті халат).
мөлшерін жуыңыз.

Жуу кезінде көп көбік пайда
болады.

• Сіз мөлшерлеуішке тым көп жуу
ұнтағын салдыңыз.

• Жуу құралын өндірушінің
ұсынымдарына сәйкес өлшеп
салыңыз, судың кермектігі және
киімнің ластану дәрежесін ескеріңіз.
Автоматты кір жуғыш машиналарда
жууға арналған арнайы жуу
ұнтақтарын ғана пайдаланыңыз.

Киім тиісті түрде
сығылмаған. Кір жуғыш
машина қателікті анықтай
алмайды.

• Тұрақтылықты бақылау жүйесі
жұмыс істейді*. Барабанда
киімді дұрыс бөлмеу себебінен
кір жуғыш машина автоматты
түрде сығу жылдамдығын
азайтқан.

• Кір жуғыш машина қалыпты жұмыс
істейді. Бір уақытта үлкен және
кішкентай заттарды жуу ұсынылады.

Киімде май дақтары қалған. • Жуу құралының тым аз мөлшері
қосылған (киім өте ластанған
болған, онда май дақтары
болған).

• Киімді тағы бір рет жуыңыз.
Мұндай жағдайда жуу ұнтағын
көбірек қосыңыз немесе сұйық жуу
құралдарын пайдаланыңыз.

Киімде дақтар қалған.

• Құрамында ағартқышы бар жуу
құралдарын пайдаланыңыз.
• Дақ кетіруге арналған арнайы
құралдарды пайдаланыңыз.

• Сіз сұйық жуу құралын немесе
құрамында ағартқышы жоқ
түрлі түсті киімге арналған жуу
ұнтағын пайдаландыңыз..
• Сіз жуу бағдарламасын дұрыс
таңдамадыңыз.

Киімде жуу ұнтағының іздері • Сіз суды жұмсартуға арналған
қалған.
құрамында суда ерімейтін
қоспалар (цеолиттер) бар
фосфатсыз жуу құралын
пайдалануыңыз мүмкін. Бұл
құрамдас бөліктер киімде
қалдықтар түзуі мүмкін.

• Киімді тағы бір рет жуыңыз.
• Құрамында цеолиттері жоқ сұйық жуу
құралдарын пайдаланыңыз.
• Қалдықтарды қылшақпен тазартып
көріңіз.

Мөлшерлеуіште жуу ұнтағы
қалған.

• Судың әлсіз ағыны. Кейбір жуу
құралдары жабысып қалуы және
мөлшерлеуіштің ылғал бетінде
қалып қалуы мүмкін.

• Су құю шлангісіндегі сүзгіні
тазартыңыз.
• Мөлшерлеуішке жуу ұнтағын салар
алдында оны мұқият сүртіңіз.

Мөлшерлеуіште
жұмсартқыш қалған, ол
сумен толық жуылмайды.

• Мөлшерлеуіш қалпақшасы дұрыс • Мөлшерлеуішті тазартыңыз,
орнатылмаған немесе бітелген.
қалпақшаны орнына орнатыңыз.
Қалпақшаның дұрыс және берік
орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Кір жуғыш машинаның
барабанында жағымсыз
иіс бар.

• Сүзгіде матаның, жуу
құралдарының немесе
кондиционердің қалдықтары
қалған.
• Бактериялар пайда болған.
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• Сүзгі бітеліп қалмағанын тексеріңіз.
• Өздігінен тазарту бағдарламасын
қосыңыз («Қосымша функцияларды
таңдау» бөлімін қараңыз).
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Ақаулық/қате

Себебі

Жуу уақыты әдеттегіден
ұзағырақ.
Дисплейдегі уақыт өзгерген.

• Бағдарлама ұзақтығы 60%-ға созылуы
• Машинаға құйылатын су
мүмкін, машина қалыпты жұмыс
температурасы төмен.
істейді.
• Кір жуғыш машинасы
• Уақыт электр энергиясын өшіру
барабанындағы киімді дұрыс
уақытына созылады.
бөлмеу себебінен тұрақтылықты
• Уақыт қосымша шайқаулар себебінен
бақылау жүйесі жұмыс істейді*.
көбейеді.
• Төмен желілік кернеу.
• Электр энергиясының өшуі орын
алды.

Жою

E2
• Есік тығыз жабылмаған.
Бағдарламаны орындау
басталмайды:
• бағдарламаның басында –
жуу уақыты жыпылықтайды.

• Есікті жабыңыз.
• СТАРТ түймесін тағы басыңыз.

E3
Су машинаға келіп түспейді

• Су деңгейіне қол жеткізілмеген.
• Машинаға су беру бұзылған.

Тексеріңіз:
• Су құбырының краны ашық екендігін.
• Су құю шлангісіндегі сүзгі бітеліп
қалмағанын.
• СТАРТ түймесін тағы басыңыз.

E6
Бағдарламаның
температурасына қол
жеткізілмеген.

• Қыздыру элементінің ақаулығы.
• Су құятын жердегі су тым суық.
• Суды қолмен қосымша құю.

• Машинаны өшіріңіз, бірнеше секунд
күте тұрыңыз.
• Машинаны тағы қосыңыз және жуу
бағдарламасын қайталаңыз.
• Егер қателік тағы пайда болса,
авторландырылған сервис
орталығына хабарласыңыз.

E7
Су машинадан нашар
төгіледі немесе мүлдем
төгілмейді.

• Машинадан су төгу бітелген.

Тексеріңіз:
• Нсүзгінің бітеліп қалмағанын.
• Су төгу шлангісінің қысылып
қалмағанын.
• Сифонның/су төгудің бітеліп
қалмағанын.
• Су төгу шлангісі 1 метрден жоғары
биіктікке шығарылған.
• СТАРТ түймесін тағы басыңыз.

Егер барабандағы киім біркелкі жайылмаса немесе түйдектеліп қалса, бұл машина жұмыс істеген кезде,
шуыл мен дірілдің пайда болуына әкеп соғуы мүмкін. Бұл жағдайда теңгерімсіздікті бақылау жүйесі
қосылады*.
Киімнің аздаған мөлшерін салу (мысалы, бір сүлгі, бір кофта, халат және т.б.) немесе нысаны мен
өлшемі бойынша ерекше киімді салу кезінде, киімді барабанның ішкі бетімен біркелкі жаю мүмкін
емес (мысалы, тәпішке, ірі киім және т.б.). Машина киімді таратуға бірнеше рет талпынады. Соның
нәтижесінде бағдарламаның ұзақтығы созылуы мүмкін. Егер теңгерімсіздікті жою мүмкін болмаса,
бағдарлама киімді сықпай аяқталады.
Теңгерімсіздікті бақылау жүйесі аспаптың тұрақты жұмысын және ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз
етеді.

Егер сіз осы ұсыныстардың көмегімен ақаулықтарды жоя алмасаңыз, онда
авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Аспапты дұрыс
қоспау немесе пайдаланбау нәтижесінде пайда болған ақаулықтарды жою
кепілді қызмет көрсету мәні болып табылмайды. Мұндай жағдайда жөндеу
шығыстарын пайдаланушының өзі төлейді.
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ЖУУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН
ҮНЕМДЕУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫМДАР
Жаңа түрлі түсті тоқыма бұйымдарды бірінші рет
басқа киімнен бөлек жуыңыз.
Егер киім қатты ластанған болса, мұнадй
киімнің кішігірім мөлшерін ғана жуыңыз, жуу
құралын көбірек салыңыз немесе алдын ала жуу
бағдарламасын орнатыңыз.
Қатты лас киімдерге дақ кетіретін құрал жағыңыз.
Дақтарды кетіру жөніндегі кеңестерді пайдалануды
ұсынамыз.
Егер киім өте ластанбаған болса, алдын ала жуусыз
бағдарламаны таңдап алу. Бағдарламаны қысқарту
(мысалы, Тез режимін таңдау) немесе неғұрлым
төмен температурасын таңдау ұсынылады.
Сұйық жуу құралдарымен төмен температурада
жиі жуу бактериялардың дамуына және кір
жуғыш машинада жағымсыз иістің пайда
болуына әкеп соғады. Оны кетіру үшін Өздігінен
тазарту бағдарламасын дамыл-дамыл пайдалану
ұсынылады («Қосымша функцияларды таңдау»
бөлімін қараңыз).
Электр энергиясын үнемдеу мақсатында және
жуудың барынша тиімді нәтижелері үшін киімнің аз
мөлшерін жууды ұсынбаймыз.

Судың кермектігі 14°dH-дан көп болса, суды
жұмсартуға арналған құралдарды пайдалану
керек.
Суды жұмсартуға арналған құралдарды пайдалану
жөніндегі ұсынымдарды сақтамаудан пайда болған
қыздыру элементінің ақаулығы кепілдік мәні болып
табылмайды.
Судың кермектігі туралы деректерді сіз жергілікті су
жеткізіп берушіңізден ала аласыз.
Хлор ағартқыштарын пайдалану ұсынылмайды,
өйткені олар қыздыру элементіне зиян келтіруі
мүмкін.
Мөлшерлеуішке жуу ұнтағының жабысып қалған
кесектерін салуға болмайды, өйткені олар кір
жуғыш машинаның құбырын бітеп тастауы мүмкін.
Киімге арналған қою кондиционерлерді
пайдаланған кезде, оларды мөлшерлеуіштегі су
ағудың бітеліп қалуын болдырмас үшін, сумен
араластыру ұсынылады.
Сұйық жуу құралдары алдын ала жуусыз
бағдарламаларға арналған.
Центрифуга айналымының жоғары
жылдамдығымен сыққаннан кейін киімде ылғал
аз қалады, сондықтан кептіру машинасында одан
кейін кептіру неғұрлым үнемді және тез болады.
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Барабанға киімді салар алдында оны сілкіп
алыңыз.
Автоматты кір жуғыш машиналарда жуу
үшін арнайы арналған жуу құралдарын ғана
пайдаланыңыз.
Жуу құралдарын өндірушінің ұсынымдарына және
жуу температурасы мен бағдарламасына сәйкес
мөлшерлеңіз.
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Судың кермектігі

Кермектік дәрежесі
°dH (°N)

m mol/l

°fH(°F)

p.p.m.

1 - жұмсақ

< 8,4

< 1,5

< 15

< 150

2 - орташа

8,4 - 14

1,5 - 2,5

15 - 25

150 - 250

3 - кермек

> 14

> 2,5

> 25

> 250

Егер су кермек болса, кермектік дәрежесіне арналған 1-кесте бойынша жуу құралын өлшем салыңыз
және тиісті мөлшердегі суды жұмсартуға арналған құралды қосыңыз (өндірушінің ұсынымдарын
орындаңыз).

Кір жуғыш
машиналардың
кейбір модельдерінің
мөлшерлеуішінде
мөлшерлеуіштің сол
жақ бөліміне сұйық
жуу құралдарын құюға
мүмкіндік беретін
арнайы пластинка
көзделген (модельге
байланысты). Егер сіз жуу
ұнтағын пайдалансаңыз,
пластинка жоғары
көтеріліп тұруға тиіс.
Егер сіз сұйық жуу
құралын пайдалансаңыз,
пластинканы төмен
түсіріңіз.
Егер сіз Алдын ала
функциясын
жуу
пайдалансаңыз,
жууға
арналған бөлімшеге
ұнтақ тәрізді жуу құралын
ғана қосыңыз.

алдын ала жуу
жуу
жұмсарту
540583
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ДАҚТАРДЫ КЕТІРУ ЖӨНІНДЕ КЕҢЕСТЕР

Дақ

Дақтарды кетіру

Бояулар

Скипидарды пайдаланыңыз; сабынды суда шайқаңыз (дақты кетіру алдында
еріткіштің әрекетін көрінбейтін жерде байқап көріңіз).

Қара жидек

Зығыр: майсуда сулаңыз, суық суда, содан кейін жылы суда шайқаңыз. Тоқыма:
алдымен лимон шырынын тигізіңіз, содан кейін шайқаңыз.
Жібек: спиртпен сүртіңіз.

Шай

Суық суда шайқаңыз (қажет болған кезде дақтарды кетіруге арналған сабын
пайдаланыңыз).

Шоколад

Жылы сабынды суда шайқаңыз; лимон шырынын жағып, шайқаңыз.

Сия

Жылы лимон шырынын жағыңыз; шайқаңыз.
Сүт жағыңыз, оны кептіріңіз; шайқаңыз.

Фломастерлер

Сірке қышқылы мен спиртті 1:1 қатынаста араластырыңыз; даққа жағыңыз;
шайқаңыз.
Жылы лимон шырынын пайдаланыңыз; шайқаңыз.

Қыша

Жылы суда шайқаңыз немесе содасы бар суға салып қойыңыз, шайқаңыз

Құлпынай

Сірке қышқылы мен су қоспасына салып қойыңыз.

Жұмыртқа

Тұз себіңіз және кептіріңіз.

Какао

Ақ мата: тұзды суға салып қойыңыз.

Карри, куркума

Глицерин ерітіндісін пайдаланыңыз; шайқаңыз.

Қара май

Кәдімге немесе жержаңғақ майын жағыңыз; шайқаңыз.

Кофе

Тұзды суда шайқаңыз немесе салып қойыңыз.

Қаламсап

Шашқа арналған лак жағыңыз; кептіріңіз, су мен сірке қышқылының қоспасында
шайқаңыз, дақты араққа салынған мақта тампонымен сүртіңіз және қағаз
майлықпен сулаңыз.

Сәбіз

Сабын жағыңыз, суға салып қойыңыз, шайқаңыз.

Аяқ киімге арналған
крем

Ас майын жағыңыз; шайқаңыз.

Қан

Суық сумен шайқаңыз.

Қан – кеуіп кеткен
дақтар

Скипидарды пайдаланыңыз; сабынды сумен жуыңыз (дақты кетірер алдында
еріткіштің әсерін қандай да бір көрінбейтін жерде байқап көріңіз).

Скотч

Үтіктеңіз; үтіктеу тақтасы мен мата арасына қағаз майлық салыңыз.
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Кішігірім әдеттегі дақтарды кетіру үшін автоматты кір жуғыш машиналарға
арналған дақ кетіргіштерді пайдалану алдында қоршаған ортаға зиян
келтірмейтін табиғи құралдарды пайдалану ұсынылады.
Бұл ретте, дақтарды дереу кетіру керек екендігін есте ұстаған жөн! Дақты
губкамен немесе қағаз майлықпен сулаңыз, содан кейін суық (жылы) сумен
шайқаңыз. Ешқашан да ыстық судың астында шайқамаңыз!
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Дақ

Дақтарды кетіру

Желім

Спиртке (немесе сірке қышқылы мен судың қоспасына) салып қойыңыз; шайқаңыз.

Косметика

Әйнектерді жуу арналған құралды және қағаз майлықты пайдаланыңыз.

Сары май

Ыстық сабында сумен шайқаңыз (егер матаға бұны қолдануға болатын болса).

Майлар

Дастархан: пісіруге арналған ұнтақ себіңіз, біраз уақыттан кейін қылшақпен
тазартыңыз.
Тоқыма: дақты минералды сумен кетіріңіз.
Пісіруге арналған ұнтақ пен судың қоспасын (немесе тіс пастасын) пайдаланыңыз ;
кептіріңіз және қылшақпен тазалаңыз.
Жаңа түскен дақ: картоп крахмалын себіңіз, содан кейін қылшақпен тазалаңыз.
Сүт: алдымен суық сумен, содан ккейін ыстық сумен шайқаңыз.

Теңбілдер

Теңбілдер (мысалы, үтіктеуден қалған), дақты сірке қышқылына, лимон шырынына
немесе пияз шырынына батырылған мақта тампонымен сүртіңіз, шайқаңыз.

Қызанақтар

Суық сумен жуыңыз (немесе боракс жағыңыз), салып қойыңыз, жуыңыз.

Көгеру

Ыстық майсуға салып қойыңыз, суық сумен шайқаңыз.

Тер

Лимон қышқылына (12 г/л су), боракс (натрий тетрабораты) ерітіндісіне немесе
араластырылмаған сірке қышқылына салып қойыңыз, шайқаңыз.
Нәзік киім, тоқыма: араластырылған сірке қышқылымен сүртіңіз.
жібек: картопты тұзсыз суда пісіріңіз, суытыңыз, ас спиртінің бірнеше тамшысын
қосыңыз және осымен жібекті жуыңыз.

Қызылша

Тұз себіңіз, лимон шырынын жағыңыз, шайқаңыз.

Қызыл шарап

potresite s soljo, zdrgnite z limoninim sokom, izperite

Ерін далабы

Сусабынның жылы сулы ерітіндісімен шайқаңыз.

Тот

Араластырылған лимон шырыны мен тұзды жағыңыз, күнде кептіріңіз (дақты кетіру
алдында әрекетті көрінбейтін жерде байқап көріңіз).
Рауғаш сабақтарының қайнатпасына салып қойыңыз.

Жемістер

Сумен шайқаңыз, егер дақ қалып қойса, оны сірке қышқылымен немесе лимон
шырынымен сулап, жуыңыз.

Жеміс шырыны

Сумен араласқан тұз жағыңыз, 15 минутқа қалдырыңыз, жуыңыз.

Күйе

Сүртіңіз, тазартыңыз, ұн не тұз себіңіз және сілкіңіз немесе күйені ақ нанның
үгіндісімен жинап алуға болады.

Шайыр

Киімді пакетке салып, тоңазытқышқа салып қойыңыз, мұз болып қатқан дақты
тазалаңыз.
Тоқымаға сары май немесе май жағыңыз да, жуыңыз.

Техникалық майлар

Сары май жағып, жуып тастаңыз.

Сумалдық

Шикі картоппен сүртіңіз, жуыңыз.

Мөрлер

Лимонмен және тұзбен сүртіңіз, шайқаңыз.

Шөп

Араластырылған лимон шырынын жағыңыз, жуыңыз. Джинсылардағы даққа тіс
пастасын жағыңыз, кептіріңіз, жуыңыз.

Балауыз

Киімді пакетке салып, тоңазытқышқа салып қойыңыз, балауызды қырып тастаңыз;
содан кейін матаны қағаз майлықпен жайып, үтіктеңіз, жуыңыз.

Сағыз

Киімді пакетке салып, тоңазытқышқа салып қойыңыз, сағызды алып тастаңыз.

540583
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ПАЙДАҒА АСЫРУ
Орам экологиялық таза материалдардан жасалған, оларды қоршаған
ортаға зиян келтірмей, қайта өңдеуге, қалдықтарды сақтауға арналған
арнайы полигондарда жинауға және пайдаға асыруға болады. Орам
материалдарының тиісті таңбалануы бар.
Бұйымдағы немесе оның орамындағы символ оның тұрмыстық қалдықтар
ретінде пайдаға асырылуға жатпайтынын көрсетеді. Бұйымды электронды
және электр жабдығын кейіннен пайдаға асыру үшін тиісті қабылдау пунктіне
тапсыру керек.
Аспапты пайдаға асыру кезінде қосу кабелін кесіп тастаңыз, есіктің құлпын
есікті жабу мүмкін болмайтындай етіп, пайдалану үшін жарамсыз етіңіз
(балалардың қауіпсіздігі).

540583

Бұйымды пайдаға асыру ережелерін сақтай отырып, сіз қоршаған ортаға
және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын алуға көмектесесіз,
ол осындай қалдықтармен дұрыс жұмыс істемеу салдарынан мүмкін болады.
Бұйымды пайдаға асыру туралы неғұрлым толық ақпарат алу үшін, жергілікті
билік орындарына, қалдықтарды шығару және пайдаға асыру жөніндегі
қызметке немесе бұйымды сатып алған дүкенге хабарласуыңызды сұраймыз.
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Сығу
[минутына ең жоғары
айн.]

қалдық ылғалдығы [%]

Ұзақтығы [минут]

8 / 4**

60

800-1600

62-44

181 / 166** 55

0,80 / 0,72**

(A-40%) ECO*

8 / 4**

40

800-1600

62-44

160 / 150** 55

0,77 / 0,65**

(A-40%) ECO*

7 / 3,5**

60

800-1600

62-44

181 / 161** 49

0,77 / 0,62**

(A-40%) ECO*

7 / 3,5**

40

800-1600

62-44

160 / 150** 49

0,65 / 0,55**

(A-30%) ECO*

8 / 4**

60

800-1600

62-44

181 / 166** 61

0,92 / 0,88**

(A-30%) ECO*

8 / 4**

40

800-1600

62-44

160 / 150** 61

0,75 / 0,72**

(A-30%) ECO*

7 / 3,5**

60

800-1600

62-44

181 / 161** 51

0,84 / 0,73**

(A-30%) ECO*

7 / 3,5**

40

800-1600

62-44

160 / 150** 51

0,67 / 0,58**

Энергияның
жұмсалуы
[кВт]

Темп.
[°C]

(A-40%) ECO*

Бағдарлама

Судың жұмсалуы
[л]

Мақта

Ең жоғарғы жүктеме
[кг]

ШЫҒЫС ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ КЕСТЕСІ

* Таңдап алынған ең жоғары сығу жылдамдығы кезінде EN 60456 бойынша тестілеу бағдарламасы
** 1/2 жүктеме
Мақта 60°С ECO және Мақта 40°С ECO стандартты жуу бағдарламалары стандартты жуу
бағдарламалары болып табылады, оларға энергетикалық заттаңбадағы деректер жатады. Бұл
бағдарламалар орташа ластанған мақта киімді жууға лайықты және су мен электр энергиясын жұмсау
тұрғысынан анағұрлым тиімді.
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Сығу
[минутына ең жоғары
айн.]

қалдық ылғалдығы [%]

Ұзақтығы [минут]

60

800-1400

62-53

181 / 160** 49

0,79 / 0,64**

(A-30%) ECO*

7 / 3,5**

40

800-1400

62-53

160 / 148** 49

0,55 / 0,48**

(A-30%) (I)¯ ECO*

7 / 3,5**

60

800-1400

62-53

181 / 160** 49

0,76 / 0,62**

(A-30%) (I)¯ ECO*

7 / 3,5**

40

800-1400

62-53

160 / 148** 49

0,52 / 0,46**

(A-30%) ECO*

6,5 / 3,25** 60

800-1400

62-53

181 / 160** 49

0,79 / 0,64**

(A-30%) ECO*

6,5 / 3,25** 40

800-1400

62-53

160 / 148** 49

0,55 / 0,48**

(A-30%) (I)¯ ECO*

6,5 / 3,25** 60

800-1400

62-53

181 / 160** 49

0,76 / 0,62**

(A-30%) (I)¯ ECO*

6,5 / 3,25** 40

800-1400

62-53

160 / 148** 49

0,52 / 0,46**

(A-30%) ECO*

6 / 3**

60

800-1400

62-53

181 / 160** 49

0,79 / 0,64**

(A-30%) ECO*

6 / 3**

40

800-1400

62-53

160 / 148** 49

0,55 / 0,48**

(A-30%) (I)¯ ECO*

6 / 3**

60

800-1400

62-53

181 / 160** 49

0,76 / 0,62**

(A-30%) (I)¯ ECO*

6 / 3**

40

800-1400

62-53

160 / 148** 49

0,52 / 0,46**

(A-20%) ECO*

6 / 3**

60

800-1400

62-53

181 / 160** 50

0,89 / 0,71**

(A-20%) ECO*

6 / 3**

40

800-1400

62-53

160 / 148** 50

0,60 / 0,52**

Энергияның
жұмсалуы
[кВт]

Темп.
[°C]

7 / 3,5**

Мақта

Судың жұмсалуы
[л]

Ең жоғарғы жүктеме
[кг]

(A-30%) ECO*

Бағдарлама

SLIM

* Таңдап алынған ең жоғары сығу жылдамдығы кезінде EN 60456 бойынша тестілеу бағдарламасы
** 1/2 жүктеме
¯ BPM қозғалтқышы (Инвенторлық қозғалтқыш)
Мақта 60°С ECO және Мақта 40°С ECO стандартты жуу бағдарламалары стандартты жуу
бағдарламалары болып табылады, оларға энергетикалық заттаңбадағы деректер жатады. Бұл
бағдарламалар орташа ластанған мақта киімді жууға лайықты және су мен электр энергиясын жұмсау
тұрғысынан анағұрлым тиімді.
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Киім түріне және мөлшеріне, сығу жылдамдығына, кернеу, температура
ауытқуларына және бөлмедегі ауа ылғалдылығына байланысты
бағдарламаның ұзақтығы мен электр энергиясының шығысы іске
пайдалану кезінде көрсетілген мәндерден ерекшеленуі мүмкін.
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Пайдалану нұсқаулығына өзгерістер енгізу және мәтіннен ауытқуларға жол беру хұқығынан бас тартпаймыз.
540583
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PS10 CLASS VITA-O
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