
Інструкція з експлуатації

Сушильна машина

ASKO PROFESSIONAL TDC112CG

Шановний покупцю!

Дякуємо, що вибрали цей якісний виріб від компанії ASKO. Сподіваємося, 

що він виправдає ваші очікування та задовольнятиме ваші потреби протягом 

багатьох років. Плавні лінії скандинавського дизайну поєднуються з побутовою 

функціональністю та високою якістю роботи. Це ключові характеристики всіх 

наших виробів, і саме тому їх надзвичайно цінують у всьому світі. Щоб дізнатися 

про всі можливості нового приладу, перед його використанням прочитайте 

інструкцію з експлуатації. Інструкція з експлуатації також містить відомості про 

захист навколишнього середовища.

УВАГА! Перед використанням машини прочитайте інструкцію.
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Перед першим використанням машини

Вибір мови

Після підключення машини та її першого 

ввімкнення буде запропоновано вибрати 

мову повідомлень на дисплеї. Виконайте 

наведені нижче дії.

1. Повертайте перемикач програм, щоб 

вибрати одну з таких мов: US English, 

English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, 

Français, Deutsch, Italiano, Espanol, 

Русский, Nederlands.

2. Натисніть кнопку Start один раз, щоб 

зберегти налаштування.

Етикетки на білизні

Певні матеріали не підходять для сушіння 

в машині. Завжди ознайомлюйтеся з 

інструкціями на етикетках білизни та 

дотримуйтесь їх. Додаткові відомості 

див. у розділі «Поради та підказки перед 

сушінням».

ПРИМІТКА!

Якщо сушильна машина запускається 

вперше або якщо вона не 

використовувалася протягом тривалого 

часу, можна почути негучне глухе стукотіння. 

Цей звук є абсолютно нормальним явищем. 

Він зникне після кількох завантажень.
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Прочитайте інструкцію з 

експлуатації та зберігайте її в 

надійному місці.

• Електромонтаж, якщо це потрібно, 

має виконати кваліфікований 

електрик.

• Машина призначена тільки для 

сушіння, як описано в цій інструкції.

• Ремонт і обслуговування, 

що пов’язані з безпекою або 

роботою машини, має виконувати 

кваліфікований спеціаліст.

• Пошкоджені електричні кабелі має 

замінювати тільки кваліфікований 

електрик.

• Необхідна достатня вентиляція, 

щоб запобігти потраплянню диму 

від вогню або чаду від обладнання, 

що працює на пальному, у 

приміщення, де працює сушильна 

машина.

• Не сушіть брудний одяг у сушильній 

машині.

• Речі із плямами від олії, ацетону, 

спирту, бензину, керосину, засобу 

для виведення плям, скипидару, 

воску та засобу для видалення 

воску потрібно випрати в гарячій 

воді з великою кількістю прального 

засобу, перш ніж їх можна буде 

завантажити до сушильної машини.

• Не можна сушити в машині вироби 

з поролону, латексу, пластмаси, 

водонепроникних тканин, а також 

прогумовані речі та диванні 

поролонові подушки.

• Помякшувач тканини та 

подібні продукти потрібно 

використовувати, дотримуючись 

рекомендацій виробника миючого 

засобу.

• Машину не можна використовувати 

особам (зокрема дітям) із 

фізичними або розумовими вадами 

чи без належних знань і досвіду. 

Зазначених осіб має навчити 

користуватися машиною особа, 

відповідальна за їхню безпеку.

• Потрібно стежити, щоб діти не 

грались із машиною.

• Не підпускайте до приладу дітей 

віком до 3 років без постійного 

нагляду. 

Безпека

• Апарат не можна використовувати 

для сушіння предметів, які зазнали 

домашнього хімічного чищення, або 

тканини, що може містити залишки 

легкозаймистих речовин.

• Не використовуйте сушку після 

використання промислових мийних 

засобів для очищення тканин.

• Сушильна машина захищена 

функцією вимкнення в разі 

перегрівання. Завдяки їй машина 

вимикається, якщо температура 

стає зависокою.

• Поплавок вимкне машину, якщо 

заб’ється шланг для конденсату 

або виникне загроза переповнення 

контейнера для конденсату.

Інструкції з техніки безпеки
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УВАГА! 

Під час роботи сушильної машини її 

задня панель сильно нагрівається. Не 

торкайтеся задньої панелі машини, 

доки вона повністю не охолоне.

Встановлення

Див. розділ "Встановлення"

Транспортування/зберігання 

взимку

Якщо потрібно перемістити 

машину або зберігати її взимку 

в неопалюваному приміщенні, 

обов’язково заздалегідь злийте 

конденсат із контейнера.

Пакувальний матеріал

Сортуйте відходи відповідно до 

місцевих норм.

Утилізація

Ця машина передбачає утилізацію, 

про що свідчить відповідне 

маркування. Щоб уникнути 

травмування, машину потрібно 

вивести з експлуатації після 

прийняття рішення про відмову 

від її використання. Зверніться до 

відповідних місцевих органів, щоб 

отримати інформацію про процедуру 

належної утилізації машини.

Інструкції з техніки безпеки
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Розповсюджені несправності

УВАГА! 

Не дозволяйте дітям гратися із 

сушильним барабаном.

• Якщо відкрити дверцята, коли 

програму запущено, одяг може 

бути дуже гарячим, тому існує 

ризик отримання опіків.

• Сушильна машина не вмикається 

автоматично після закривання 

дверцят (наприклад, якщо дитина 

закриє дверцята зсередини).

Безпека дітей

Якщо активувати функцію блокування 

запуску дітьми, можна попередити 

запуск сушильної машини або 

змінення поточної програми дітьми.

Увімкнення та вимкнення функції 

блокування запуску дітьми.

Виконайте наведені нижче дії, щоб 

відкрити меню налаштувань.

1. Вимкніть машину за допомогою 

головного вимикача.

2. Натисніть кнопку Stop і ввімкніть 

машину за допомогою головного 

вимикача. Потім 5 разів натисніть 

кнопку Stop упродовж 10 секунд.

3. Виберіть налаштування, яке 

потрібно змінити повертанням 

перемикача програм.

4. Один раз натисніть кнопку Stop.

5. Змініть і збережіть налаштування, 

як описано нижче.

6. Натисніть кнопку Start, щоб 

повернутися в меню вибору 

програм.

Можна активувати функцію 

блокування запуску дітьми, щоб діти 

не змогли ввімкнути машину.

1. Повертайте перемикач програм, 

щоб вибрати «Блок от детей Вкл. 

(Блокування від дітей Увімк.)» або 

«Блок. от детей Выкл. (Блокування 

від дітей Вимк.)».

2. Натисніть кнопку Stop один раз, 

щоб зберегти налаштування.

Функцію блокування запуску 

дітьми можна тимчасово вимкнути, 

одночасно натиснувши кнопки Start 

і Stop. Функцію блокування запуску 

дітьми можна вимкнути на три 

хвилини.

Безпека дітей
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Опис сушильної машини

1. Головний вимикач

2. Контейнер для конденсату

3. Панель

4. Паспортна табличка

5. Фільтр збору ворсу

6. Зовнішні дверцята

7. Конденсатор

1 2 3 4 5 6

7
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Поради та підказки перед сушінням

Нижче наведено кілька порад, які 

допоможуть належно підготуватися до 

сушіння.

Чи застосовувався віджим?

Перед сушінням у машині речі потрібно 

віджати зі швидкістю не менше 1000 об./

хв. Вищі швидкості віджиму заощаджують 

електроенергію та зменшують тривалість 

сушіння.

Матеріали, які можна сушити в 

машині.

 Цей символ означає, що матеріал 

підходить для сушіння в машині. Найкраще 

для сушіння в машині підходять бавовняні, 

махрові та синтетичні тканини. Одяг буде 

м’якший і легший після сушіння в машині, ніж 

після вивішування для сушіння надворі.

ПРИМІТКА!

Сушильна машина не призводить до 

значного зношування тканин. Ворс, який 

накопичується у фільтрі збору ворсу, 

складається з пилу та залишків волокон, які 

утворилися під час використання речей.

Матеріали, які не можна сушити в 

машині.

 Цей символ означає, що матеріал не 

підходить для сушіння в машині. Деякі 

матеріали можуть розплавлятися або 

ставати пожежонебезпечними, якщо їх 

піддати дії тепла, а інші — втрачати форму 

або збігатися.

Не сушіть у машині такі речі:

• матеріали з позначкою «Не сушити біля 

нагрівачів»;

• одяг, який зазнав домашнього хімічного 

чищення;

• пінопласт;

• скловолокно;

• вовну не можна сушити в машині, 

оскільки існує ризик звалювання.

Статична електрика

Щоб зменшити ризик утворення статичної 

електрики в білизні після сушіння в машині, 

можна:

• використовувати пом’якшувач тканини під 

час прання;

• чекати п’ять хвилин після завершення 

програми сушіння, перш ніж відкривати 

дверцята та виймати білизну із сушильної 

машини.

ПРИМІТКА!

Можна зупинити сушильну машину, 

натиснувши та утримуючи кнопку Stop 

упродовж трьох секунд або відкривши 

дверцята. В обох випадках програма 

зупиняється та запускається спочатку в разі 

повторного запуску.

Якщо не потрібно повторно запускати 

програму, негайно вийміть усю білизну та 

розгорніть її, щоб охолодити.
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Нижче наведено покрокові інструкції, що 

допоможуть отримати найкращі результати 

сушіння в машині.

1
Сортування тканин

Найбільш рівномірні результати 

сушіння досягаються для речей 

із матеріалу одного типу. Застебніть 

блискавки, ґудзики та паски, відсортуйте 

речі та налаштуйте об’єм завантажених 

речей і температуру.

Не перенавантажуйте барабан!

Перенавантаження барабана призведе 

до погіршення ефективності сушіння та 

утворення складок.

2
Натисніть і утримуйте 

головний вимикач, доки не 

засвітиться дисплей

3
Відкрийте дверцята, 

завантажте речі, а потім 

закрийте дверцята

Переконайтеся, що всі предмети, наприклад 

кульки для прання, видалено з білизни. 

Вони можуть розплавитися й пошкодити 

сушильну машину або білизну.

Для заощадження енергії завжди 

використовуйте максимальне завантаження 

для кожної програми (див. таблицю 

програм).

Сушіння в машині
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Сушіння в машині

Вказівки щодо використання 

спеціальних програм:

Для програм «Экстра сушка» (Екстра 

сушіння), «Нормальная сушка» (Звичайне 

сушіння) і «Деликатная сушка» (Делікатне 

сушіння) передбачено два налаштування 

температури. Звичайна температура, а 

також низька температура для речей із 

більш делікатних тканин.

«Экстра сушка» (Екстра сушіння)

«Hopм.тeмпepaтypa» (Звичайна 

температура). Ця програма призначена для 

речей, які дуже важко сушити, наприклад 

джинсів із дуже товстими швами.

«Нормальная сушка» (Звичайне сушіння)

«Hopм.тeмпepaтypa» (Звичайна 

температура). Ці програми вимикають 

подавання тепла, коли одяг стає сухим, але 

не пересушеним. Програма «Нормальная 

сушка» (Звичайне сушіння) вимикає 

подавання тепла трохи пізніше, ніж програма 

«Деликатная сушка» (Делікатне сушіння). 

Методом спроб і помилок з’ясуйте, що 

підходить найкраще.

«Деликатная сушка» (Делікатне сушіння)

«Hopм.тeмпepaтypa» (Звичайна 

температура). Ці програми вимикають 

подавання тепла, коли одяг стає сухим, але 

не пересушеним. Програма «Нормальная 

сушка» (Звичайне сушіння) вимикає 

подавання тепла трохи пізніше, ніж програма 

«Деликатная сушка» (Делікатне сушіння). 

Методом спроб і помилок з’ясуйте, що 

підходить найкраще.

«Экстра сушка», низька температура 

«Hизкaя тeмпepaтypа» (Енергозбереження). 

Ця програма призначена для речей, які дуже 

важко сушити, наприклад джинсів із дуже 

товстими швами.

«Нормальная сушка», низька 

температура 

«Hизкaя тeмпepaтypа» (Енергозбереження). 

Ці програми вимикають подавання тепла, 

коли одяг стає сухим, але не пересушеним. 

Програма «Нормальная сушка» (Звичайне 

сушіння) вимикає подавання тепла трохи 

пізніше, ніж програма «Деликатная сушка» 

(Делікатне сушіння). Методом спроб і 

помилок з’ясуйте, що підходить найкраще.

«Деликатная сушка», низька 

температура 

«Hизкaя тeмпepaтypа» (Енергозбереження). 

Ці програми вимикають подавання тепла, 

коли одяг стає сухим, але не пересушеним. 

Програма «Нормальная сушка» (Звичайне 

сушіння) вимикає подавання тепла трохи 

Виберіть програму, повертаючи перемикач програм. Вибрана програма відобразиться на екрані 

дисплея.

4
Виберіть програму

Перемикач програм Екран дисплея Start Stop
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Сушіння в машині

пізніше, ніж програма «Деликатная сушка» 

(Делікатне сушіння). Методом спроб і 

помилок з’ясуйте, що підходить найкраще.

«Сушка “под утюг”» (Сушіння для 

прасування)

Ця програма одразу вимикає подавання 

тепла, коли речі достатньо вологі для 

прасування.
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Сушіння в машині

Таблица программ

Тут представлені показники тривалості та споживання енергії для кількох різних програм. У 

таблиці показано результат використання різних швидкостей віджиму під час прання білизни. 

Енергоспоживання може різнитися залежно від температури у приміщенні, вологості, кількості 

завантаженої білизни, коливань напруги джерела живлення та вибраних функцій.

Для досягнення представлених нижче показників енергоспоживання слід дотримуватися таких 

вимог:

Температура повітря на впуску:  23 °C

Вміст вологи в повітрі на впуску:  55 %

Температура сушіння:  «Нормальная» (Звичайна) 

Продуктивність нагрівача: 2500W

Програма Тип тканини Завантаження Швидкість 

віджимання (об./

хв.)

Приблизне 

споживання 

електроенергії 

(кВт)

Приблизна 

тривалість програми 

(хв.)

«Экстра сушка» 

(Екстра сушіння)

Бавовна, льон 1/1 800 4,5 2:00

1000 4,2 1:50

1400 3,7 1:40

1600 3,5 1:35

«Нормальная 

сушка» (Звичайне 

сушіння)

Бавовна, льон 1/1 800 4,3 1:50

1000 3,9 1:45

1400 3,4 1:30

1600 3,2 1:25

Стійкість до 

зминання, 

поліестер і бавовна

1/2 1000 2,0 1:00

«Деликатная 

сушка» (Делікатне 

сушіння)

Бавовна, льон 1/1 800 4,2 1:50

1000 3,92 1:40

1400 3,3 1:25

1600 2,8 1:15

Стійкість до 

зминання, 

поліестер і бавовна

1/2 1000 1,41 0:40

«Сушка “под утюг”» 

(Сушіння для 

прасування)

Бавовна, льон 1/1 800 4,1 2:05

1000 3,50 1:45

1400 2,8 1:30

1600 2,2 1:10
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Сушіння в машині

5
Натисніть кнопку Start 

Тривалість сушіння, що 

залишається 

Приблизний час сушіння, що залишився,

відобразиться на дисплеї через кілька 

хвилин після запуску програми сушіння. 

Наприклад, «1:35» означає, що сушіння 

речей триватиме приблизно 1 годину 35 

хвилин.

Фактичний час, що залишається, може 

бути довшим, ніж приблизна тривалість, 

указана на дисплеї. Тоді на дисплеї 

відображатиметься «0:15», доки речі 

достатньо не висушаться.

Можна зупинити сушильну машину, 

натиснувши та утримуючи кнопку Stop 

упродовж трьох секунд або відкривши 

дверцята. В обох випадках програма 

зупиняється та запускається спочатку в разі 

повторного запуску.

ПРИМІТКА!

Якщо програма виконується, керувати 

нею за допомогою перемикача програм 

неможливо.
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6
Виконання програми сушіння  

завершено

Після завершення виконання 

програми на дисплеї відобразиться 

повідомлення «Конец» (Завершення).

Підсвічування

Через дві хвилини після завершення 

програми сушіння підсвічування дисплея 

та кнопки функцій перейдуть у режим 

заощадження енергії.

Конденсат

Контейнер для конденсату потрібно 

спорожнювати після кожного завантаження. 

Вийміть контейнер для конденсату, злийте 

воду та встановіть його на місце. Якщо 

виникне загроза переповнення контейнера 

для конденсату, програма перерветься, 

а на дисплеї відобразиться повідомлення 

Перелив воды (Переливання). Спорожніть 

контейнер і натисніть кнопку Start, щоб 

запустити нову програму.

ПОРАДА!

Конденсат декальцинується, після чого його 

можна використовувати в парових прасках. 

Процідіть його через фільтр для кави.

Автоматичне спорожнення

Для отримання відомостей про підключення 

до окремої дренажної трубки див. інструкцію 

зі встановлення з комплекту документації.

ПРИМІТКА!

• Після кожного завантаження чистьте 

фільтр збору ворсу.

• Зливайте конденсат із контейнера після 

кожного завантаження.

УВАГА! 

Якщо фільтр збору ворсу забивається, 

у машині може запускатися функція 

автоматичного вимкнення в разі 

перегрівання. Почистьте фільтр, зачекайте, 

поки машина охолоне, а потім спробуйте 

запустити її знову. Якщо вона все ще не 

запускається, Зателефонуйте до центру 

обслуговування.

Після завершення сушіння

Вимкніть живлення апарата. Вийміть одяг 

і закрийте дверцята, щоб маленькі діти не 

залізли в апарат.

ПРИМІТКА!

Ніколи не зупиняйте сушильну машину до 

завершення циклу сушіння, якщо речі не 

будуть швидко вийняті та розправлені для 

розсіювання тепла.

Сушіння в машині
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Налаштування

Тепер можна настроїти наведені 

нижче налаштування.

• «Язык» (Мова)

• Безпека дітей

• Гучність сигналу

• «ТЭН 2» (ТЕН 2)

Вибір налаштувань

Виконайте наведені нижче дії, щоб відкрити 

меню налаштувань.

1. Вимкніть машину за допомогою головного 

вимикача.

2. Натисніть кнопку Stop і ввімкніть машину 

за допомогою головного вимикача. Потім 

5 разів натисніть кнопку Stop упродовж 10 

секунд.

3. Виберіть налаштування, яке потрібно 

змінити повертанням перемикача 

програм.

4. Один раз натисніть кнопку Stop.

5. Змініть і збережіть налаштування, як 

описано нижче.

6. Натисніть кнопку Start, щоб повернутися 

в меню вибору програм.

Гучність сигналу

1. Повертаючи перемикач програм, 

виберіть ««звук сигнала Вкл.» (Звук 

сигналу Увімк.)» або ««звук сигнала 

Выкл.» (Звук сигналу Вимк.)», щоб 

настроїти на сушильній машині звукове 

сповіщення про завершення програми 

або виникнення помилки.

2. Натисніть кнопку Stop один раз, щоб 

зберегти налаштування.

«Язык» (Мова)

1. Повертайте перемикач програм, щоб 

вибрати одну з таких мов: US English, 

English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, 

Français, Deutsch, Italiano, Espanol, 

Русский, Nederlands.

2. Натисніть кнопку Stop один раз, щоб 

зберегти налаштування.

Безпека дітей

Можна активувати функцію блокування 

запуску дітьми, щоб діти не змогли ввімкнути 

машину.

1. Повертайте перемикач програм, щоб 

вибрати «Блок от детей Вкл. (Блокування 

від дітей Увімк.)» або «Блок. от детей 

Выкл. (Блокування від дітей Вимк.)».

2. Натисніть кнопку Stop один раз, щоб 

зберегти налаштування.

Функцію блокування запуску дітьми можна 

тимчасово вимкнути, одночасно натиснувши 

кнопки Start і Stop. Функцію блокування 

запуску дітьми можна вимкнути на три 

хвилини.

«ТЭН 2» (ТЕН 2)

1. Повертаючи перемикач програм, 

виберіть ««ТЭН 2 Вкл.» (ТЕН 2 Увімк.)» 

(2500W/10A) або ««ТЭН 2 Выкл.» (ТЕН 2 

Вимк.)» (1950W/10A), щоб збільшити або 

зменшити теплову потужність.

2. Натисніть кнопку Stop один раз, щоб 

зберегти налаштування.

ПРИМІТКА!

Перемикання між режимами має 

виконуватися кваліфікованим електриком.
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Догляд і обслуговування

Чищення фільтра збору ворсу

Фільтр збору ворсу необхідно чистити після 

кожного завантаження.

1. Щоб відкрити фільтр збору ворсу, 

візьміться за його ручку та потягніть до 

себе.

2. Відкрийте фільтр збору ворсу. Натисніть 

пальцем на край, як показано на 

малюнку, і витягніть його.

3. Рукою або м’якою тканиною видаліть 

ворс з усіх сторін фільтра. Якщо 

необхідно, для видалення відкладень 

використовуйте вологу губку та невелику 

кількість миючої рідини. Ретельно витріть 

фільтр рушником.

ПРИМІТКА!

Очищуйте фільтр збору ворсу (пуху) після 

кожної програми сушіння.

4. Щоб закрити фільтр збору ворсу, 

виконайте кроки щодо його відкриття у 

зворотному порядку. Після цього замініть 

фільтр і поверніть його назад у дверцята. 

Перед тим як закрити дверцята, закрийте 

фільтр збору ворсу.
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Спорожнення контейнера для 

конденсату

Якщо машину не підключено до окремого 

стоку, контейнер для конденсату потрібно 

спорожнювати після кожного завантаження.

Вийміть контейнер для конденсату, злийте 

воду та встановіть його на місце.

Якщо виникне загроза переповнення 

контейнера для конденсату, програма 

перерветься, а на дисплеї відобразиться 

повідомлення «Перелив воды 

(Переливання)». Спорожніть контейнер і 

натисніть кнопку Start, щоб перезапустити 

програму.

Для отримання відомостей про підключення 

до окремої дренажної трубки див. інструкцію 

зі встановлення з комплекту документації.

ПРИМІТКА!

Сушильну машину не можна 

використовувати без конденсатора!

Чищення конденсатора

Конденсатор слід чистити принаймні тричі 

на рік. Якщо ви маєте домашніх тварин, 

конденсатор потрібно чистити частіше.

1. Вимкніть живлення сушильної машини 

за допомогою головного вимикача та 

відкрийте зовнішні дверцята.

2. Зніміть плінтус.

3. Відкрийте панель конденсатора, 

повернувши дві ручки.

4. Вийміть конденсатор і промийте пластини 

за допомогою, наприклад, ручної лійки 

для душу. Не вставляйте жодні предмети 

в зазори між пластинами, оскільки 

це може призвести до пошкодження 

конденсатора. Не використовуйте гострі 

металеві предмети під час чищення.

Догляд і обслуговування
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ПРИМІТКА!

Не мийте конденсатор у посудомийній 

машині.

5. Витріть ворс із каналу навпроти 

конденсатора та всередині відсіку 

конденсатора. За допомогою ватної 

палички або подібного предмета видаліть 

увесь ворс зі зливного отвору на 

передньому краю відсіку.

ПРИМІТКА!

Те, що в каналі навпроти конденсатора 

збирається вода, є нормальним явищем.

6. Установіть конденсатор на місце ручкою 

донизу, як показано на малюнку.

7. Установіть плінтус на місце.

ПРИМІТКА!

Чистьте фільтри після кожного циклу 

сушіння.

Не встановлюйте фільтри, якщо вони вологі 

або мокрі. Вологі або мокрі фільтри можуть 

спричинити збій під час експлуатації.

ПРИМІТКА!

Сушильну машину в жодному разі не 

можна використовувати, якщо фільтри не 

встановлені або пошкоджені: накопичення 

великої кількості ворсу може призвести 

до її неналежного функціонування або 

пошкодження.

Догляд і обслуговування
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Чищення зовнішньої поверхні 

машини

Використовуйте м’який засіб для чищення 

зовнішньої поверхні машини та програмної 

панелі. Не використовуйте розчинники, 

оскільки це може пошкодити машину. Не 

поливайте машину водою зі шланга та не 

бризкайте на неї.

ПРИМІТКА!

Не допускайте скупчення пилу навколо 

машини. Підтримуйте чистоту й прохолоду 

навколо сушильної машини. Пил, тепло та 

волога подовжують тривалість сушіння.

Уход и очистка
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Пошук і усунення несправностей

Машина не запускається.

Перевірте

• чи закрито дверцята належним чином;

• чи ввімкнуто живлення.

• чи підключено штепсель до розетки.

• чи не перегоріли основні запобіжники;

• чи не активувалася функція вимкнення в 

разі перегрівання;

Живлення машини повністю 

вимикається під час виконання 

програми

Функція вимкнення в разі перегрівання 

вимикає сушильну машину, якщо 

температура зависока (наприклад, якщо 

фільтр збору ворсу забився пилом).

• Почистьте фільтр збору ворсу.

• Перевірте також, чи не повний контейнер 

для конденсату, і за необхідності 

почистьте конденсатор. Див. розділ 

«Догляд і обслуговування».

• Зачекайте, поки машина охолоне, а потім 

спробуйте запустити її знову. Якщо вона 

все ще не запускається, Зателефонуйте 

до центру обслуговування.

Сушіння триває задовго

• Перевірте, чи не заблоковано фільтр 

збору ворсу. Див. розділ «Догляд і 

обслуговування».

• Спорожніть контейнер для конденсату 

та перевірте, чи не заблоковано 

конденсатор. Див. розділ «Догляд і 

обслуговування».

• Задовгий час сушіння може бути 

спричинений надмірним нагріванням 

повітря, якщо сушильна машина 

розміщена в замалому приміщенні або 

навколо неї бракує вільного простору.

• Переконайтеся, що сушильна машина 

має доступ до холоднішого повітря, 

наприклад через відкриті двері і/або 

вікна.

Повідомлення про помилку

• Якщо на дисплеї блимає «Перелив 

воды (Переливання)», контейнер 

для конденсату повний. Спорожніть 

контейнер і перезапустіть машину.

• Див. пункт «Сушіння триває задовго» 

у цьому розділі, якщо на дисплеї 

відображається повідомлення 

«Превышение времени (Перевищення 

часу)».

• Якщо на дисплеї відображається 

повідомлення «Очистить фильтр 

(Очистити фільтр)», почистьте фільтр 

збору ворсу.

• Якщо на дисплеї відображається 

повідомлення «Очист. конденс. (Очистити 

конденсатор)», почистьте конденсатор. 

Див. розділ «Догляд і обслуговування».

• Зверніться в центр обслуговування, якщо 

на дисплеї відобразиться повідомлення 

«Термистор (Термістор)».

• Щоб закрити будь-яке повідомлення про 

помилку, натисніть кнопку Stop.
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Технічні дані

Висота: 845 мм

Ширина: 595 мм

Глибина: 585 мм

Вага нетто: 44 кг

Об’єм барабана: 112 літр

Максимальне завантаження для 

сушіння:

7 кг

Швидкість обертання: 50-55 об./хв.

Номінальна потужність: див. паспортну табличку.

Матеріал барабана: нержавіюча сталь

Матеріал зовнішнього корпусу: оцинкована гарячим способом тонколистова сталь із 

порошковим покриттям або нержавіюча сталь.

Встановлення Встановлення поверх іншої машини (в колону) або окреме 

розташування

Стандартні випробування

Для проведення стандартного випробування шланг машини для стоку конденсату потрібно 

приєднати до системи водовідведення.

Європа:

Ефективність сушіння: EN 611 21 (95/13/EEC). 

«Деликатная сушка» (Делікатне сушіння), 7 кг бавовни

Декларація про енергоспоживання: EN 611 21 (95/13/EEC). 

«Деликатная сушка» (Делікатне сушіння), 7 кг бавовни

Метод вимірювання рівня шуму: IEC 60 704-2-6.

Технічні відомості
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Обслуговування

Перед зверненням до центру 

обслуговування

Див. розділи «Пошук і усунення 

несправностей» і «Догляд і обслуговування», 

щоб дізнатися, чи можна вирішити проблему 

самостійно. Якщо потрібно звернутися 

до центру обслуговування, обов’язково 

дізнайтеся позначення моделі, позначення 

типу та серійний номер.

Позначення моделі (1) вказано на першій 

сторінці інструкції з експлуатації та на панелі 

машини. Позначення типу (2) і серійний 

номер (3) указано на паспортній табличці, 

прикріпленій до зовнішніх дверцят на 

передній панелі сушильної машини.

УВАГА!

У випадку поламки, мають 

використовуватися лише оригінальні запасні 

частини.

1

3

TYPE

2

УВАГА!

Вимоги щодо ремонту або будь-якого 

гарантійного обслуговування, викликані 

неправильним підключенням або 

неналежним використанням сушильної 

машини, не покриваються гарантією. У 

таких випадках вартість ремонту сплачує 

користувач.
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Встановлення

Розміщення сушильної машини

Сушильна машина може стояти окремо або 

поверх інших машин (в колону). Пам’ятайте, 

що сушильна машина виробляє тепло, тому 

її не можна розміщувати в надто малих 

приміщеннях. Якщо приміщення дуже мале, 

сушіння триватиме довше через обмежену 

кількість повітря.

ПОРАДА!

• Не встановлюйте машину в приміщення, 

де є ризик замерзання. При температурах 

близько точки замерзання машина не 

зможе працювати належним чином.

• Приміщення, у якому встановлюється 

прилад, має бути добре провітрюваним, а 

температура в ньому має становити від 10 

до 25 °C.

ОБЕРЕЖНО!

• Будь-які електромонтажні роботи 

мають виконуватися кваліфікованими 

спеціалістами.

• Сушильну машину не можна 

встановлювати за дверима, що 

замикаються, за зсувними дверима або 

за звичайними дверима, якщо завіси 

розташовані з протилежного боку від 

завіс сушильної машини.

• Не можна закривати вентиляційні отвори 

в нижній частині сушильної машини 

килимами чи іншими предметами.

ПОРАДА!

Щоб покращити вентиляцію, залишайте 

двері у приміщення, де знаходиться 

сушильна машина, відкритими.

Окреме встановлення машини

Сушильну машину можна розташовувати 

поруч із пральною машиною.

Якщо під час використання машина 

зсувається по слизькій підлозі,

можна підкласти пластикові ковпачки під 

ніжки сушильної машини (між ніжкою та 

підлогою).

Встановлення в колону

Сушильну машину можна встановити поверх 

пральної машини ASKO. У такому разі слід 

використовувати кріпильні елементи для 

встановлення в колону (ковпачки для ніжок 

і пристрої проти нахилу), які постачаються 

разом із машиною. Два ковпачки для 

ніжок знаходяться в пакеті в барабані, а 

два пристрої проти нахилу прикріплені до 

нижнього лівого кута задньої панелі машини.



25

Встановлення

Порядок установлення в колону

1. Від’єднайте пристрій проти нахилу.

Закрутіть гвинт назад в отвір.

2. Викрутіть два гвинти, указані на задній 

частині пральної машини.

3. Закріпіть пристрій проти нахилу за 

допомогою гвинтів, як показано на 

малюнку.

4. Прикріпіть пластикові ковпачки для 

фіксації передніх ніжок сушильної машини 

на верхній кришці пральної машини. 

Це необхідно, оскільки правильне 

розміщення сушильної машини на 

пральній машині забезпечується, лише 

якщо ніжки сушильної машини вставлені у 

пластикові ковпачки.

 Відламайте язичок A від ковпачка, 

установленого праворуч, і язичок B від 

ковпачка, установленого ліворуч. Потім 

зніміть папір із клейкої поверхні під 

пластиковими ковпачками.

A

B

5. Розташуйте пластикові ковпачки так, щоб 

язички, позначені стрілками, зачепилися 

за передній та бічний краї кришки, і 

щільно притисніть ковпачки до кришки. 

Потім відламайте решту язичків.

6. Уштовхніть сушильну машину під металеві 

скоби. Під час цього тримайте передній 

край піднятим на 10—20 мм.
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Встановлення

7. Опустіть передні ніжки сушильної машини 

у пластикові ковпачки та відрегулюйте 

сушильну машину, щоб забезпечити її 

рівновагу.

Регулювання ніжок

Вкрутіть або викрутіть ніжки так, щоб 

сушильна машина міцно стояла та була 

добре врівноваженою на підлозі або на 

пральній машині. 

Конденсат

Комплект поставки машини відповідає 

варіанту 1 (вкладка). Це означає, що 

конденсат подається в контейнер для 

конденсату. Після роботи контейнер 

необхідно знімати та опорожнювати вручну.

У варіанті 2 із патрубка можна зняти 

короткий малий шланг. Приєднайте до 

цього патрубка гумовий шланг із комплекту 

поставки. Після цього можна вилити воду в 

раковину або підлоговий стік (2a).

ПРИМІТКА!

• Не тягніть, не розтягуйте дренажний 

шланг і попереджайте його перекручення, 

щоб уникнути пошкоджень.

• Обережно зафіксуйте шланг (наприклад, 

приєднайте шланг до крана, щоб 

уникнути його сповзання під час 

використання).  Інакше існує ризик 

переливання води, що може призвести до 

пошкодження приладу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Щоб під’єднати сушильну машину до 

каналізаційної системи, до якої вже 

під’єднаний інший прилад, необхідно 

встановити зворотний клапан.

Зворотний клапан запобігає ризику 

утворення зворотного потоку в сушильній 

машині, що може призвести до пошкодження 

приладу.
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Встановлення

Встановлення

Див. окрему інструкцію зі встановлення з 

комплекту документації.

Електромонтаж

Якщо машина постачається із заводу із 

приєднаною штепсельною вилкою, її можна 

підключити до заземленої настінної розетки. 

У протилежному випадку необхідно, щоб 

кваліфікований спеціаліст виконав постійне 

підключення за допомогою багатополюсного 

автоматичного вимикача.

Підключення після доставки

• 400V, 3-Phase, 10A

• 50Hz

• Теплова потужність 2500W

• Використовуйте пристрій захисного 

відключення типу A.

ПРИМІТКА!

Не під’єднуйте прилад до електромережі за 

допомогою подовжувача.

Перемикання між режимами 

Перемикання між режимами має 

виконуватися кваліфікованим електриком.

Див. розділ Налаштуванн.
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56

321 4

Тримач дверцят

1. Шарніри петлі (верхні та нижні)

2. Захисна пластина

3. Пластикові вставки (на верхньому та 

нижньому краях)

4. Стопорний гачок

5. Петлі (на лівому та правому боках)

6. Плінтус
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Можна вибрати напрямок навішування 

дверцят — праворуч або ліворуч.

Дотримуйтеся наведених нижче 

інструкцій.

1. Зніміть плінтус.

2. Зніміть петлю та викрутіть два гвинти.

3. Підніміть дверцята догори та зніміть їх. 

Водночас підтримуйте дверцята.

4. Зніміть обидва шарніри дверцят (pins) 

(верхній і нижній). Приєднайте їх з іншого 

боку машини. Встановіть петлю на місце.

pin

5. Також змініть заглушку (A) (зверху) та 

втулку дверної петлі (B) (зверху та знизу), 

і замініть їх на іншій стороні дверцят.

(A) (B)

За допомогою викрутки із пласкою головкою 

зніміть вставки.

ПРИМІТКА!

Не пошкодьте прилад викруткою.

6. Ослабте та зніміть защіпку (підніміть 

догори та потягніть на себе) і захисну 

пластину на дверцятах і машині. 

Перемістіть защіпку та захисну пластину 

на інший бік.

1

2

7. Встановіть дверцята. Для цього трохи 

ослабте гвинти петлі, навісьте дверцята 

та закрийте їх. Зафіксуйте петлі. 

Встановіть плінтус.

Тримач дверцят
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Примітки
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Примітки



КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

3.

2.

4.

1.

WM70.C SPK

TDC112CG uk (11-16)

Ми зберігаємо за собою право вносити зміни.

НАТИСНІТЬ ГОЛОВНИЙ ВИМИКАЧ.

Завантажте одяг і закрийте дверцята.

ВИБЕРІТЬ ПРОГРАМУ ТА ФУНКЦІЇ

Поверніть перемикач програм на потрібну програму.

НАТИСНІТЬ КНОПКУ «СТАРТ» 

ПРОГРАМУ СУШІННЯ ЗАВЕРШЕНО

Коли програма завершиться, на дисплеї відобразиться текст «Конец» 

(Кінець).

Після кожного завантаження чистьте фільтр збору ворсу. 

Вимкніть живлення за допомогою головного вимикача.

Зачиніть дверцята.

Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija

www.asko.com
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