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Можно экономить воду или время.







1. Чтобы открыть емкость для соли, 
поверните крышку против часовой стрелки. 
2. Залейте в емкость для соли 1 литр воды 
(нужно только в первый раз). 
3. Наполните емкость специальной солью 
(вода вытечет за край). 
4. Вытрите вытекшую воду и соль вокруг 
отверстия. 
5. Чтобы закрыть емкость для соли, 
поверните крышку по часовой стрелке. 
6. Нажмите и удерживайте кнопку            в 
течение 5 секунд , чтобы сбросить горящий 
индикатор соли (после каждого заполнения).
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Значения потребления

Программа 1) 2) Вода (л) Энергопотребле‐
ние (кВт·ч)

Продолжитель‐
ность (мин)

10.7 0.934

0.51-0.65

0.61-0.9515.86

8.23

238

148

30

1) Указанные значения могут изменяться в зависимости от 
давления и температуры воды, напряжения в электросети, 
выбранных опций, количества посуды и степени загрязненности. 
2) Значения для всех программ, кроме программы ECO, даны 
только в качестве ориентира.
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AUTO



Обслуживание клиентов

Служба поддержки клиентов 

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании 
«Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас 
возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите 
раздел «Устранение неисправностей».
Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:
— к вашему официальному дилеру или
— в наш колл-центр: 
8-800-250-43-05 (РФ),
8-10-800-2000-17-06 (РБ),
00-800-2000-17-06 (Узбекистан),
0-800-308-989 (Украина),
— на сайт www.haier-europe.com, где вы можете оставить заявку на 
обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.
Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую 
информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель __________________________________

Серийный номер __________________________

Дата продажи _____________________________

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.
Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для 
Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное 
обслуживание.
Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. 
Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения 
гарантийных обязательств.
Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского 
экономического (Таможенного) союза.
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.20511/21 от 01.07.2021 
действует до 30.06.2026.
Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.48270/22 от 
27.06.2022 действует до 26.06.2027.
Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных 
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии 
Евразийского экономического союза.
В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного 
уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Уважаемый покупатель!
Корпорация «Хайер» находящаяся по адресу: Офис S401, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан Дис-
трикт, Циндао, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного 
изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные 
для использования в быту — на телевизоры 5 лет, на планшетные компьютеры, ноутбуки и приставки телевизионные 3 года, на 
роботы-пылесосы 4 года, на мобильные телефоны и гироскутеры 2 года, на остальные товары 7 лет со дня передачи изделия 
конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать 
официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения про-
филактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответ-
ствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас 
при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность 
заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгую-
щую организацию. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами 
изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному пар-
тнёру Хайер. Данным гарантийным талоном Корпорация «Хайер» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетво-
рению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными норма-
тивными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация «Хайер» оставляет за собой право отказать 
как в гарантийном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным 
талоном установленного образца. Корпорация «Хайер» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара по-
требителю и производит дополнительное сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю*. 
Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его прода-
же (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон). Дополнительное сервисное обслуживание из-
делия — бесплатное для потребителя устранение недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Данная услуга оказыва-
ется только при предъявлении владельцем изделия товарного и кассового чеков, иных документов, подтверждающих факт покуп-
ки изделия. Гарантийное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Хайер. Полный 
список Авторизованных партнёров на территории ЕАЭС вы можете узнать в Информационном центре «Хайер» по телефонам:
8-800-250-43-05 – для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)
8-10-800-2000-17-06 – для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)
0-800-308-989 – для Потребителей из Украины (бесплатный звонок из регионов Украины)
00-800-2000-17-06 – для Потребителей из Узбекистана (бесплатный звонок из регионов Узбекистана)
или на сайте: www.haier-europe.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.
Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр «Хайер».
Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
— нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
— неправильной установки и/или подключения изделия;
— нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Из-
делия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
— отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации;
— избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
— применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозиров-
ки моющих средств;
— использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
— действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических 
изменений неуполномоченными лицами;
— отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
— действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
— несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
— если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насе-
комых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
— срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.
Гарантийное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:
— установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
— инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
— очистка изделия снаружи либо изнутри.
Гарантийному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:
— фильтры для кондиционеров;
— фильтры, шланги для подвода /слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
— шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
— тарелки, вертелы, решетки, блюдца и подставки для микроволновых печей;
— фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
— пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
— документация, прилагаемая к изделию.
Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как 
следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреж-
дение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

*дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на электрические водонагреватели, микроволновые печи, хо-
лодильники моделей HRB-331, морозильники, газовые плиты, пылесосы, пылесосы-роботы, телевизоры, приставки телевизи-
онные, планшетные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, гироскутеры.



Официальное
наименование

Город Телефон для 
клиента

Адрес

Закрытое акционерное общество 
«Единая служба сервиса 
А-Айсберг»

Москва 8-800-250-43-05 127644, г. Москва, ул. 
Вагоноремонтная, д. 10, 
стр. 1

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Авторизованный 
Центр «Пионер Сервис»

Санкт-
Петербург

8-800-250-43-05 191040, г. Санкт-Петер-
бург, Лиговский пр-кт, 
д. 52 лит. А

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Архсервис-центр»

Архангельск 8-800-250-43-05 163000 г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, д. 85

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Техинсервис»

Сочи 8-800-250-43-05 354068, г. Сочи, 
ул. Донская, 3

Общество с ограниченной 
ответ ственностью 
«ТехноВидеоСервис»

Казань 8-800-250-43-05 420100, г. Казань, 
ул. Проточная, д. 8

Общество с ограниченной ответ-
ственностью ДОМСЕРВИС

Владимир 8-800-250-43-05 600017, г. Владимир, 
ул. Батурина, д. 39

Общество с ограниченной 
ответственностью 
ТРАНССЕРВИС- Краснодар

Краснодар 8-800-250-43-05 350058, г. Краснодар, 
ул. Кубанская, 47

Общество с ограниченной 
ответственностью 
ТРАНССЕРВИС-Н.Новгород

Нижний 
Новгород

8-800-250-43-05 603098, г. Нижний 
Новгород, ул. Артельная, 
д. 29

Общество с ограниченной 
ответственностью 
ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург

Екатеринбург 8-800-250-43-05 г. Екатеринбург, 
ул. Шарташская д 10

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Циклон»

Омск 8-800-250-43-05 644042, г. Омск, пр. 
К. Маркса 34а, оф. 410

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ГлавБытСервис»

Томск 8-800-250-43-05 г. Томск, ул. Маяковская, 
25/7

Общество с ограниченной 
ответ ственностью 
«Сервисбыттехника»

Оренбург 8-800-250-43-05 460044, г. Оренбург, 
ул. Конституции, д. 4

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сибсервис»

Новокузнецк 8-800-250-43-05 654066, г. Новокузнецк, 
ул. Грдины, д. 18

Общество с ограниченной ответ-
ственностью АРГОН-СЕРВИС

Новороссийск 8-800-250-43-05 353905, г. Новороссийск, 
ул. Серова, 14

Общество с ограниченной ответ-
ственностью АЛИКА-СЕРВИС

Иркутск 8-800-250-43-05 664019, г. Иркутск, 
ул. Писарева, д. 18-а

Сервисный центр Ташкент (+998 71) 207 10 01 -

ОДО «ЦБТСервис» г. Минск 375-17-262-95-50 г. Минск, ул. Я. Коласа, 52

ООО «РоялТерм» г. Минск 375-29-198-11-50 г. Минск, ул. Орловская 
40А, офис 7

ТОО Сервис Маг г. Алматы 8 (727) 233 30 00 050002, г. Алматы, 
ул. Калдаякова 17

 ,ытамлА .г ,01005057 57 793 )727( 7ытамлА .г7-ноксА ООТ
ул. Сагадата 
Нурмагамбетова, 25

Список АСЦ может быть изменен. Актуальную информацию вы можете получить на нашем сайте www.haier-europe.com 























































6. Тұз ерітіндісінің индикаторын түсіру,
үшін, əрбір толтырған сайын 3
секундқа  батырмасын басыңыз.
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Тұтыну мәндері 

баfдарлама Су (л) Энергия шыfыны
        (кВт/с)

Продолжитель‐
  ность (мин)

10.7 0.934

0.51-0.65

0.61-0.9515.86

8.23

238

148

30

1) Көрсетілген мәндер судың қысымы мен температурасына, 
электр желісінің кернеуіне, таңдалған опцияларға, ыдыстардың 
санына және ластану дәрежесіне байланысты өзгеруі мүмкін.
2) ЭКО бағдарламасынан басқа барлық бағдарламалардың 
мәндері тек нұсқаулық ретінде берілген.

ECO
AUTO



Тұтынушылық қызметі

Клиенттерді қолдау қызметі 

Нуег компаниясының түтынушыларға қолдау керсету қызметіне, сондай-ақ 
тупнұсқалық қосалқы бөлшекгерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің 
тұрмыстық техникамен қиындықтарыңыз болса, алдымен «Ақауларды жою» 
бөлімін оқып шытыңыз.
Егер де сіз проблемаңыздың шешімін таба апматан болсаңыз, мынаған 
жүгініңіз:
— біздің ресми дилерімізге немесе
— колл-орталыққа қоңырау шалыңыз: 
8-800-250-43-05 (РФ),
8-10-800-2000-17-06 (РБ),
00-800-2000-17-06 (Узбекистан),
0-800-308-989 (Украина),
— www.haier-europe.com сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет керсету туралы сұрау
жібере аласыз жене жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.
Қызмет керсету орталыгына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты 
дайындаңыз, ол сіз төлтеушінің атына жəне тексеруге болады:

Моделі ___________________________________

Сериялық нөмірі ___________________________

Сатылған күні  _____________________________

Сонымен қатар, кепілдігінің жəне сатылғаны туралы құжаттардың болуын 
тексеріңіз.

Маңызды! Құралда сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін құралды 
сəйкестендіруді жəне нəтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді.
Құралдан зауыттық сəйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым 
салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді 
орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін.
Өндіруші бүдан əрі ескертусіз бұйымның дизайны мен жабдықтарына 
өзгерістер енгізуге қүқылы.
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КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ
Құрметті сатып алушы!
«Хайер» корпорациясы мына мекенжай бойынша орналасқан: S401 кеңсе, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хай-тек 
зон, Лаошан Дистрикт, Циндао, Қытай, Сізге таңдауыңыз үшін алғыс айтады білдіреді жəне пайдалану ережелерін ұстанған 
кезде осы бұйымның жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс атқаратындығына кепілдік береді. Тұрмыста пайдалану үшін арналған 
тұрмыстық бұйымның жұмысқа жарамды ресми мерзімі – бұйым кесімді тұтынушыға табысталған күннен бастап теледидарларға, 
микротолқынды пештер 5 жыл, планшеттік компьютерлерге, ноутбуктерге жəне теледидарлық приставкаларға 3 жыл, робот-
шаңсорғыштарға 4 жыл, ұялы телефондар мен гироскутерлерге 2 жыл, қалған тауарларға 7 жыл. Өнімнің жоғары сапасын еске-
ре отырып, нақты пайдалану мерзімі айтарлықтай ресми мерзімнен артық болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін 
профилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін жəне ұсынымдар алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгінуіңізді 
сұраймыз. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген жəне техникалық талаптардың сəйкестілігіне арналған 
тиісті сертификаттауды өткен. Түсінбестікке жол бермеу үшін Сізден сатып алған кезде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, 
кепілдікті міндеттемелердің шарттарын зейін қойып оқып шығуыңызды жəне кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын 
тексеруіңізді нандыра өтінеміз. Кепілдік талоны дұрыс емес немесе толымсыз толтырылған жағдайда сатушы ұйымға жүгініңіз. 
Осы бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды 
жəне іске қосуды талап еткен болса, Сізге Хайер-дің Авторландырылған серіктесіне жүгінуді қадала ұсынамыз. Осы кепілдік та-
лонымен «Хайер» корпорациясы бұйымның ақаулары анықталған жағдайда қолданыстағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
жөніндегі заңнамамен, басқа нормативтік актілермен белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру жөніндегі 
міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Бірақ «Хайер» корпорациясы төменде аталған шарттарды сақтамаған жағдайда 
кепілдікті де, сондай-ақ сервистік қызмет көрсетуден де бас тарту құқығын өзіне қалдырады.
Кепілдікті жəне сервистік қызмет көрсетудің шарттары
Кепілдікті жəне сервистік қызмет көрсету белгіленген үлгідегі кепілдік талонымен жинақталған бұйымдарға таралады. «Хай-
ер» корпорациясы тауарды тұтынушыға табыстап берген күннен бастап 12 ай кепілдікті мерзімді белгілейді жəне тауарды 
тұтынушыға табыстап берген күннен бастап 36 ай ішінде қосымша сервистік қызмет көрсетеді. Ықтимал түсінбестікке жол бер-
меу үшін бұйымды сатқан кезде оған қоса берілетін құжаттарды (тауар чегі, кассалық чек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, 
кепілдік талоны) қолдану мерзімі ішінде сақтаңыз. Бұйымға қосымша сервистік қызмет көрсету – Өндірушінің кінəсінен 
туындаған бұйымның ақауларын жою тұтынушы үшін тегін. Бұл қызмет бұйым иесі тауар жəне кассалық чектерін, бұйымды са-
тып алу дерегін растаушы басқа құжаттарды көрсеткен кезде ғана көрсетіледі.
Кепілдікті сервистік қызмет көрсету ерекше Хайер-дің Авторландырылған серіктестерімен ғана көрсетіледі. ЕАЭО аумағындағы 
Авторландырылған серіктестердің толық тізбесін Сіз «Хайер» ақпараттық орталығынан мына телефондар бойынша біле аласыз:
8-800-250-43-05 – Ресей тұтынушыларына арналған (Ресей өңірлерінен қоңырау шалу тегін)
8-10-800-2000-17-06 – Беларусь тұтынушыларына арналған (Беларусь өңірлерінен қоңырау шалу тегін)
0-800-308-989 – Украина тұтынушыларына арналған (Украина өңірлерінен қоңырау шалу тегін)
00-800-2000-17-06 – Өзбекстандағы тұтынушылар үшін (Өзбекстанның өңірлерінен қоңырау шалу тегін)
немесе www.haier-europe.com сайтында немесе help@haieronline.ru электрондық поштасында.
Авторландырылған серіктестердің деректері өзгертілуі мүмкін, анықтама алу үшін «Хайер» ақпараттық орталығына жүгініңіз.
Кепілдікті жəне қосымша қызмет көрсету ақаулары келесі салдарынан туындаған бұйымдарға таратылмайды:
— тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау жəне/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу;
— бұйымды дұрыс орнатпау жəне/немесе іске қосу;
— тоңазыту контурымен жəне электрлік қосылыстармен жұмыс технологияларын бұзу, сондай-ақ Бұйымды монтаждау үшін 
құжаттармен расталған, тиісті біліктілігі болмаған тұлғаларды тарту;
— Бұйымның пайдалану жөніндегі нұсқаулық талап еткен техникалық қызмет көрсету мерзімде болмауы;
— суқұбыр желісіндегі артық немесе жеткіліксіз қысым;
— бұйымның осы түріне сəйкес келмейтін жуғыш құралдарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың мөлшерлемесін асып кету;
— бұйымды тағайындалмаған мақсаттарында пайдалану;
— үшінші тұлғалардың əрекеттері: уəкіл етілмеген тұлғалармен жөндеу немесе өндірушімен санкцияланбаған құрылмалық не-
месе сұлбалық техникалық өзгерістерді енгізу;
— Мемлекеттік Техникалық Стандарттардан (МЕМСТ-тен) жəне желілерді қуаттаушы нормалардан ауытқу;
— еңсерілмейтін күштердің əрекеттері (апат, өрт, найзағай жəне т.б.);
— жазатайым оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз əрекеттері;
— егер бұйым ішіне бөгде заттар, сұйықтықтар, жəндіктер, жəндіктердің тіршілік ету өнімдері түскеннен ақаулар анықталған болса;
— су жылытқыштың сумен толтырылмаған / толық толтырылмаған бəгін қосу салдарынан термоқорғаныстың іске қосылуы.
Кепілдікті жəне қосымша қызмет көрсету келесі жұмыс түрлеріне таратылмайды:
— бұйымды пайдалану жерінде орнату жəне іске қосу;
— тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұсқалама жəне кеңес беру;
— бұйымды сырттан немесе ішінен тазарту.
Төменде аталған шығыс материалдар мен аксессуарлар кепілдікті жəне қосымша қызмет көрсетуге жатпайды:
— желдеткіштерге арналған сүзгілер;
— кір жуғыш / ыдыс жуғыш машиналар үшін суды жеткізуге / ағызуға арналған сүзгілер, құбыршектер;
— шаңсорғыштарға арналған құбыршектер, түтіктер, қылшақтар, қондырмалар, шаңжинағыштар;
— қысқа толқынды пештерге арналған тəрелкелер, істіктер, ыдыстар мен тіреуіштер;
— сүзгілер, иісті сіңіргіштер, лəмпішкелер, сөрелер, жəшіктер, тіреуіштер жəне тағамдарды тоңазытқышта сақтауға арналған 
өзге сыйымдықтар;
— басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуаттандыру элементтері, сыртқы қуаттандыру блоктары жəне зарядтау 
құрылғылары;
— бұйымға қоса берілетін құжаттама.
Бұйымға мерзімді қызмет көрсету (сүзгілерді ауыстыр жəне т.б.) тұтынушының қалауы бойынша қосымша төлеу арқылы жүргізіледі.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірінің болмауы Өндірушіге аспапты сəйкестендіру мүмкіндігін бермейді жəне осы салдарынан 
оған қызмет көрсету мүмкіндігі болмайды. Аспапта зауыттық сəйкестендіруші маңдайшаларды алып тастауға тыйым салына-
ды. Зауыттық маңдайшаларының зақымдалуы немесе болмауы кепілдікті міндеттемелерден бас тартудың себебі болуы мүмкін.

* қосымша сервистік қызмет көрсету электрлік су жылытқыштарға, қысқа толқынды пештерге, HRB-331 модельді 
тоңазытқыштарға, мұздатқыштарға, газ плиталарына, шаңсорғыштарға, робот-шаңсорғыштарға, теледидарларға, 
теледидарлық приставкаларға, планшеттік компьютерлерге, ноубуктерге, ұялы телефондарға, гироскутерлерге таралмайды.



Ресми атауы Қала Клиентке
арналған телефон

Мекенжайы

«Единая служба сервиса 
А-Айсберг» жабық акционерлік 
қоғамы

Мəскеу 8-800-250-43-05 127644, Мəскеу қ.,Вагоно-
ремонтная көш., 10 үй, 
1-құр.

«Авторизованный Центр «Пионер
Сервис» жауапкершілігі шектеулі
қоғамы

Санкт-
Петербург

8-800-250-43-05 191040, Санкт-Петербург
қ., Лиговский даңғ., 52 үй,
А-лит.

«Архсервис-центр» жауапкершілі-
гі шектеулі қоғамы

Архангельск 8-800-250-43-05 163000 Архангельск қ.,
Воскресенская көш., 85 үй

«Техинсервис» жауапкершілігі
шектеулі қоғамы

Сочи 8-800-250-43-05 354068, Сочи қ., Донская
көш., 3

«ТехноВидеоСервис» жауапкер-
шілігі шектеулі қоғамы

Қазан 8-800-250-43-05 420100, Қазан, Проточная
көш., 8 үй

ДОМСЕРВИС жауапкершілігі
шектеулі қоғамы

Владимир 8-800-250-43-05 600017, Владимир қ., 
Батурин көш., 39 үй

ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі
шектеулі қоғамы - Краснодар

Краснодар 8-800-250-43-05 50058, Краснодар қ.,
Кубанская көш., 47

ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі
шектеулі қоғамы - Т.Новгород

Төменгі 
Новгород

8-800-250-43-05 603098, Төменгі Новгород
қ., Артельная көш., 31 үй

ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі
шектеулі қоғамы - Екатеринбург

Екатеринбург 8-800-250-43-05 Екатеринбург, ст. Шарташ-
ская, 10

«Циклон» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

Омбы 8-800-250-43-05 644042, Омбы, К. Маркс
даңғылы, 34а, кеңсе 410

«ГлавБытСервис» жауапкершілігі
шектеулі қоғамы

Томск 8-800-250-43-05 Томск, ст. Маяковская
25/7

«Сервисбыттехника» жауапкер-
шілігі шектеулі қоғамы

Орынбор 8-800-250-43-05 460044, Орынбор қ.,
Конституция көш., 4 үй

«Сибсервис» жауапкершілігі
шектеулі қоғамы

Новокузнецк 8-800-250-43-05 654066, Новокузнецк қ.,
Грдина көш., 18 үй

АРГОН-СЕРВИС жауапкершілігі
шектеулі қоғамы

Новороссийск 8-800-250-43-05 353905, Новороссийск қ.,
Серов көш., 14

АЛИКА-СЕРВИС жауапкершілігі
шектеулі қоғамы

Иркутск 8-800-250-43-05 664019, Иркутск қ.,Писа-
рев көш., 18-а-үйі

Сервис орталығы Ташкент (+998 71) 207 10 01 -

«CBTService» ОДО г. Минск 375-17-262-95-50 Минск, ст. Мен Колас, 52

«RoyalTerm» жауапкершілігі шек-
теулі серіктестігі

г. Минск 375-29-198-11-50 Минск, ст. Орловская 40А,
7 кеңсе

«Сервис Маг» ЖШС Алматы 
қаласы

8 (727) 233 30 00 050002, Алматы қ. Қалда-
яқова 17

«Ascon-7» ЖШС Алматы 
қаласы

7 (727) 397 75 75 050010, Алматы 
қ. Сағадата 
Нұрмағамбетова 25

АСО тізбесі өзгертілуі мүмкін. Өзекті ақпаратты сіз біздің сайтымыздан ала аласыз www.haier-europe.com























































6. Натисніть та утримуйте кнопку
протягом 3 секунд після кожного
додавання, щоб скинути індикатор
сольового розчину.
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Споживчі цінності 

Програма  Вода (л) Вода (л)Споживання 
 енергії (кВт-год) Швидкість (хв) 

10.7 0.934

0.61-0.95

0.51-0.65

15.86

8.23

238

148

30

1) Зазначені значення можуть змінюватись в залежності від тиску 
та температури води, напруги в електромережі, вибраних опцій, 
кількості посуду та ступеня забрудненості.
2) Значення для всіх програм, крім програми ECO, дано лише 
як орієнтир.

ECO
AUTO



Обслуговування клієнтів 

Служба підтримки клієнтів

Ми рекомендуємо звертатися в службу підтримки клієнтів компанії «Хайер», 
а також використовувати оригінальні запасні частини. Якщо у вас виникли 
проблеми з побутовою технікою, спочатку ознайомтеся з розділом «Усунення 
несправностей».
Якщо ви не знайшли вирішення проблеми, будь ласка, зверніться:
— до вашого офіційного дилера або
— до нашого колл-центру: 
8-800-250-43-05 (РФ),
8-10-800-2000-17-06 (РБ),
00-800-2000-17-06 (Узбекистан),
0-800-308-989 (Україна),
— на сайт www.haier-europe.com, де можна залишити заявку на
обслуговування, а також знайти відповіді на актуальні питання.
Звертаючись до нашого сервісного центру, будь ласка, підготуйте наступну
інформацію, яку ви зможете знайти на паспортній табличці та в чеку:

Модель __________________________________

Серійний номер ___________________________

Дата продажу _____________________________

Також, будь ласка, перевірте наявність гарантії та документів про продаж.

Важливо! Відсутність на приладі серійного номеру унеможливлює 
для виробника ідентифікацію приладу і, як наслідок, його гарантійне 
обслуговування. Забороняється видаляти з приладу заводські ідентифікуючі 
таблички. Відсутність заводських табличок може стати причиною відмови від 
виконання гарантійних зобов’язань.

До цього документу можуть бути внесені зміни без попереднього 
повідомлення. Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію 
і комплектацію вироби без додаткового повідомлення.

Повідомляємо Вам, що наша продукція сертифікована на відповідність
обов’язковим вимогам відповідно до чинного законодавства України.
Інформацію по сертифікації наших приладів, дані про номер сертифіката
декларації про відповідність та строк його дії, Ви також можете отримати в
Службі підтримки клієнтів.
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Шановній покупець!
Корпорація «Хайер», що знаходиться за адресою: Офіс S401, Хайер бренд білдінг, Хайер Індастрі парк Хай-тек зон, Лао-
шан Дістрікт, Циндао, Китай, дякує Вам за Ваш вибір, гарантує високу якість і бездоганне функціонування даного виробу при 
дотриманні правил його експлуатації. Офіційний термін служби на вироби побутової техніки, призначені для використання в побуті 
- на телевізори, мікрохвильові печі 5 років, на планшетні комп'ютери, ноутбуки і телевізійні приставки 3 роки, на роботи-пилососи 
4 роки, на мобільні телефони і гіроскутери 2 роки, на інші товари 7 років з дня передачі виробу кінцевому споживачеві. З огляду 
на високу якість продукції, фактичний термін експлуатації може значно перевищувати офіційний. Рекомендуємо після завершен-
ня терміну експлуатації зателефонувати у сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій. Вся 
продукція виготовлена з урахуванням умов експлуатації і пройшла відповідну сертифікацію на відповідність технічним вимогам.
Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас при покупці уважно вивчити інструкцію по експлуатації, умови 
гарантійних зобов'язань і перевірити правильність заповнення гарантійного талону. У разі неправильного або неповного запо-
внення гарантійного талону зверніться до кваліфікованого персоналу. Даний виріб являє собою технічно складний товар побу-
тового призначення. Якщо куплений Вами виріб вимагає спеціального встановлення і підключення, настійно рекомендуємо Вам 
звернутися до авторизованого партнера Хайер. 
Цим гарантійним талоном Корпорація «Хайер» підтверджує прийняття на себе зобов'язань по задоволенню вимог споживачів, 
встановлених чинним законодавством про захист прав споживачів, іншими нормативними актами в разі виявлення недоліків 
виробу. Однак Корпорація «Хайер» залишає за собою право відмовити як в гарантійному, так і у додатковому сервісному 
обслуговуванні виробу в разі недотримання викладених нижче умов.
Умови гарантійного і додаткового сервісного обслуговування
Гарантійне і додаткове сервісне обслуговування поширюється тільки на вироби, укомплектовані гарантійним талоном вста-
новленого зразку. Корпорація «Хайер» встановлює гарантійний термін в 12 місяців з дня передачі товару споживачеві і 
виконує додаткове сервісне обслуговування протягом 36 місяців з дня передачі товару споживачеві *. Щоб уникнути можливих 
непорозумінь, зберігайте протягом терміну служби документи, що додаються до виробу при його продажі (товарний чек, касо-
вий чек, інструкція з експлуатації, гарантійний талон). Додаткове сервісне обслуговування виробу - безкоштовне для спожива-
ча усунення недоліків виробу, які виникли з вини Виробника. Дана послуга надається тільки при пред'явленні власником товар-
ного і касового чеків виробу та інших документів, що підтверджують факт придбання виробу. 
Гарантійне сервісне обслуговування проводиться виключно авторизованими партнерами Хайер. Повний список авторизованих 
партнерів на території ЄАЕС ви можете дізнатися в Інформаційному центрі «Хайер» за телефонами:
8-800-250-43-05 – для Споживачів з Росії (безкоштовний дзвінок зі стаціонарних телефонів Росії)
8-10-800-2000-17-06 – для Споживачів з Білорусі (безкоштовний дзвінок зі стаціонарних телефонів Білорусі)
0-800-308-989 – для Споживачів з Украини (безкоштовний дзвінок зі стаціонарних телефонів України)
00-800-2000-17-06 – для Споживачів з Узбекістану (безкоштовний дзвінок зі стаціонарних телефонів Узбекістану)
або на сайті: www.haier-europe.com, або зробивши запит по електронній пошті: help@haieronline.ru.
Дані авторизованих партнерів можуть бути змінені, за довідками звертайтеся до Інформаційного центру «Хайер».
Гарантійне і додаткове сервісне обслуговування не поширюється на вироби, недоліки яких виникли внаслідок:
- порушення споживачем умов і правил експлуатації, зберігання і/або транспортування товару;
- неправильного встановлення і/або підключення виробу;
- порушення технології робіт з холодильним контуром і електричними з'єднаннями, як і залучення до монтажу Виробу осіб, які 
не мають відповідної кваліфікації, підтвердженої документально.
- відсутності своєчасного технічного обслуговування Виробу в тому випадку, якщо цього вимагає інструкція з експлуатації.
- надлишкового або недостатнього тиску у водопровідній мережі;
- застосування миючих засобів, які не відповідають даному типу виробу, а також перевищення рекомендованої дози миючих засобів;
- використання виробу з метою, для якої він не призначений;
- дій третіх осіб: ремонт або внесення несанкціонованих виробником конструктивних чи схемотехнічних змін неуповноваженими особами;
- відхилень від Державних Технічних Стандартів (ГОСТів) і норм мереж живлення;
- дії непереборної сили (стихія, пожежа, блискавка т. п.);
- нещасних випадків, умисних або необережних дій споживача або третіх осіб;
- якщо виявлені пошкодження, викликані потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах, продуктів 
життєдіяльності комах;
- спрацьовування термозахисту в наслідок включення не заповненого/в повністю заповненого водою бака водонагрівача
Гарантійне і додаткове сервісне обслуговування не поширюється на наступні види робіт:
- встановлення і підключення виробу на місці експлуатації;
- інструктаж та консультування споживача з користування виробом;
- очищення виробу зовні або зсередини.
Гарантійному та додатковому сервісному обслуговуванню не підлягають наведені нижче витратні матеріали та аксесуари:
- фільтри для кондиціонерів;
- фільтри, шланги для підведення/зливу води для пральних і посудомийних машин;
- шланги, трубки, щітки, насадки, пилозбірники, фільтри для пилососів;
- тарілки, вертелі, решітки, блюдця і підставки для мікрохвильових печей;
- фільтри, поглиначі запахів, лампочки, полиці, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів в холодильниках;
- пульти управління, акумуляторні батареї, елементи живлення, зовнішні блоки живлення та зарядні пристрої;
- документація, що додається до виробу.
Періодичне обслуговування виробу (заміна фільтрів і т. д.) проводиться за бажанням споживача за додаткову плату.
Важливо! Відсутність на приладі серійного номера унеможливлює для Виробника ідентифікацію приладу і, як наслідок, 
його гарантійне обслуговування. Забороняється видаляти з приладу заводські ідентифікувальні таблички. Пошкодження або 
відсутність заводських табличок може стати причиною відмови виконання гарантійних зобов'язань.
* додаткове сервісне обслуговування не поширюється на електричні водонагрівачі, мікрохвильові печі, холодильники моделей 
HRB-331, морозильники, газові плити, пилососи, пилососи-роботи, телевізори, приставки телевізійні, планшетні комп'ютери, 
ноутбуки, мобільні телефони, гіроскутери.



Офіційне найменування Місто Телефон для
клієнта

Адреса

Закрите акціонерне товариство
«Єдина служба сервісу 
А-Айсберг»

Москва 8-800-250-43-05 127644 м. Москва, вул. 
Вагоноремонтна 10, 
буд. 1

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Авторизований
Центр «Піонер Сервіс»

Санкт-
Петербург

8-800-250-43-05 191040 м Санкт-
Петербург, Ліговський 
пр-кт, б. 52 літ. А

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Архсервіс-
центр»

Архангельськ 8-800-250-43-05 163000 м. Архангельськ, 
вул. Воскресенська, д. 85

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Техінсервіс»

Сочі 8-800-250-43-05 354068 м. Сочі, вул. 
Донська, 3

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«ТехноВідеоСервіс»

Казань 8-800-250-43-05 420100 м. Казань, вул. 
Проточна д. 8

Товариство з обмеженою 
відповідальністю ДОМСЕРВІС

Володимир 8-800-250-43-05 600017 м. Володимир, 
вул. Батуріна, б. 39

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«ТРАНССЕРВІС- Краснодар»

Краснодар 8-800-250-43-05 350058 м. Краснодар, вул. 
Кубанська, 47

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«ТРАНССЕРВІС-Н. Новгород»

Нижній 
Новгород

8-800-250-43-05 603098 м Нижній 
Новго¬род, вул. Артільна, 
б. 31

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«ТРАНССЕРВІС-Єкатеринбург»

Єкатеринбург 8-800-250-43-05 Єкатеринбург, вул. 
Шарташского, д. 10

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Циклон»

Омськ 8-800-250-43-05 644042, м Омськ, пр. К. 
Маркса 34а, оф. 410

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«ГлавБитСервіс»

Томськ 8-800-250-43-05 Томськ, вул. Маяковська 
25/7

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Сервісбиттехніка»

Оренбург 8-800-250-43-05 460044 м. Оренбург, вул. 
Конституції, б. 4

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Сибсервіс»

Новокузнецьк 8-800-250-43-05 654066 м. Новокузнецьк, 
вул. Грдіни, б. 18

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «АРГОН-
СЕРВІС»

Новоросійськ 8-800-250-43-05 353905 м. Новоросійськ, 
вул. Серова,

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аліка-Сервіс»

Іркутськ 8-800-250-43-05 664019 м. Іркутськ, вул. 
Писарєва, д. 18-а

Сервісний центр Ташкент (+998 71) 207 10 01
ТДВ «ЦБТСервіс» м. Мінськ 375-17-262-95-50 м. Мінськ, вул. Я Коласа 

52
ТОВ «РоялТерм» м. Мінськ 375-29-198-11-50 м. Мінськ, вул. Орловська 

40А, офіс 7
ТОО Сервіс Маг м. Алмати 8 (727) 233 30 00 050002, м. Алмати, вул. 

Калдаякова, 17
 .лув ,итамлА .м ,01005057 57 793 )727( 7итамлА .м7-ноксА ООТ

Сагадат Нурмагамбетова, 
25

Список АСЦ може бути змінений. Актуальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті www.haier-europe.com.
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