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Áno

Nie

Voliteľné

Z dôvodu vlastnej bezpečnosti presne dodržujte pokyny označené v tomto návode symbolom 
„Varovanie“.

LEGENDA



PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte tieto pokyny. Pokyny 
obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu využívať zariadenie 
k vašej maximálnej spokojnosti a zaistia bezpečnú a riadnu inštaláciu, 
použitie a údržbu.

Tento návod si uschovajte, aby ste ho mohli použiť kedykoľvek 
neskôr na zabezpečenie riadneho použitia zariadenia.
Ak zariadenie predáte, vyradíte alebo v prípade sťahovania necháte 
vo vašom pôvodnom domove, vždy odovzdajte zároveň i tento 
návod, aby sa nový majiteľ zariadenia mohol oboznámiť s pokynmi 
a bezpečnostnými varovaniami.

ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK HAIER.

PRÍSLUŠENSTVO

Skontrolujte príslušenstvo a dokumentáciu podľa tohto zoznamu:

1× návod na použitie 1× Vypúšťacia hadica 



PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY
PRÍPRAVA
PRÍPRAVA SUŠIČKY

POPIS

Ovládací panel

Dvierka sušičky

Zásobník kondenzátu

Servisné dvierka výmenníka tepla

Odstráňte všetok obalový materiál, aby ste zaistili stabilitu sušičky, vrát. polystyrénového 
podstavca.

Táto schéma sa môže mierne líšiť od usporiadania vami kúpenej sušičky, a to z dôvodu 
neustáleho technického zdokonaľovania. 

Odtokový otvor

Zadný kryt

Sieťový kábel

Vyrovnávacia noha



PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED PRVÝM ZAPNUTÍM SPOTREBIČA

POČAS KAŽDODENNÉHO POUŽÍVANIA SPOTREBIČA

 ... zaistite, aby bola sušička inštalovaná a elektricky uzemnená 
kvalifi kovaným servisným technikom podľa miestnych nariadení, 
aby sa predišlo nebezpečenstvu zasiahnutia elektrickým prúdom 
a aby sa zaistila stabilita pri prevádzke.

 ... pred použitím túto sušičku riadne upevnite v súlade 
s montážnymi pokynmi.

 ... zabráňte, aby sa v okolí hromadil textilný prach, nečistoty 
a špina.

 ... na napájanie použite samostatnú uzemnenú zásuvku.
 ... zaistite, aby elektrický systém zodpovedal požiadavkám 

opísaným v inštalačnej časti tejto príručky.
 ... vyvarujte sa nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu 

elektrickým prúdom.

 ... neinštalujte spotrebič vonku do vlhkých priestorov alebo 
do miest, kde by podliehal vode, napr. blízko drezu. V prípade 
vytečenia vody nechajte sušičku uschnúť prirodzeným spôsobom.

 ... nepripájajte sušičku, ak akákoľvek jej časť chýba alebo je 
poškodená.

 ... neskladujte ani nepoužívajte v blízkosti sušičky benzín alebo 
iné horľavé plyny a kvapaliny.

 ... nepoužívajte adaptéry sieťových zástrčiek ani predlžovacie 
káble.

 ... nepripájajte sušičku k sieťovej zásuvke ešte pred dokončením 
inštalácie.

 ... nevykonávajte opravy alebo výmeny akýchkoľvek častí sušičky. 

 ... nesiahajte do bubna sušičky, skôr než sa celkom zastaví. Nikdy 
nesiahajte do vnútorných priestorov sušičky, ak sa bubon otáča.

 ... pred a po každom sušení očistite z fi ltra textilný prach.
 ... pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo opravy odpojte 

sušičku od elektrického prívodu. Zástrčku nikdy nevyťahujte zo 
zásuvky ťahaním za kábel. Kábel odpojte uchopením priamo 
za zástrčku. 

 ... Ak vaše oblečenie malo škvrny od kuchynského oleja, acetónu, 
alkoholu, benzínu, petroleja, čističa škvŕn, terpentínu, vosku 
a odstraňovača vosku, opláchnite horúcou vodou s väčším 
množstvom saponátu pred sušením. 

 ... zaistite, aby tento spotrebič nepoužívali deti ani osoby 
so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými 
schopnosťami, s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, 
ak nie sú pod dozorom alebo ak neboli riadne poučené osobou 
zodpovednou za ich bezpečnosť.

 ... dávajte pozor na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

 ... na sušičku nesadajte.

 ... nezasahujte do ovládacích prvkov.

 ... nesušte také predmety, ako sú molitan (latexová pena), 
sprchové hlavice, textílie odolné proti vode, pogumované tkaniny 
a odev alebo vankúše naplnené molitanom.

 ... nesušte predmety, ktoré boli predtým čistené, prané, 
namočené či postriekané benzínom, čistiacim prostriedkom, 
petrolejom, voskom atď. Neskladujte tieto predmety postriekané 
benzínom, čistiacim prostriedkom, petrolejom, voskom atď. 
na sušičke či v jej blízkosti. Tieto substancie vytvárajú výpary, 
ktoré sa môžu vznietiť či explodovať.

 ... nepoužívajte teplo na sušenie predmetov s obsahom plastu, 
molitanu, gumy či podobne štruktúrovaným gume podobným 
materiálom či predmetom obsahujúcim perie alebo prachové 
perie, aby nedošlo k požiaru.

 ... nezastavujte sušičku pred koncom sušiaceho cyklu, ak 
ešte neboli všetky položky vybraté a rozložené, aby došlo 
k rozptýleniu tepla.



PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY
INŠTALÁCIA
ZÁKLADNÉ POKYNY

Na zaistenie normálnej prevádzkovej funkcie sušičky musí byť 
venovaná pozornosť nasledujúcim pokynom:

¬ Sušička musí byť inštalovaná v rovine. Spodná časť je 
vybavená vyrovnávacími nohami. Pred prevádzkou nastavte 
tieto 4 nohy tak, aby bola sušička v rovine.

¬ Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k akémukoľvek 
poškodeniu sušičky. Poškodená sušička sa nesmie používať. Ak 
je zariadenie poškodené, spojte sa s vaším dodávateľom.

¬ Sušička musí byť umiestnená mimo dosahu horľavých látok.
¬ Okolité prostredie musí byť suché a vetrané.
¬ Pre lepšiu účinnosť sušičky by mala byť okolitá teplota v 

rozmedzí teplôt od 10 °C do 35 °C.

PRESUN HADICE NA VYPÚŠŤANIE

Počas sušenia bielizne sa kondenzát automaticky ukladá 
v nádržke na vodu, ktorá je vnútri sušičky. Túto vodu je potrebné 
po každom cykle sušenia odstrániť. Ak vaša sušička stojí v blízkosti 
vodovodného odtoku, môžete kondenzát odčerpať dodanou 
odvodňovacou trubicou priamo do neho a tak sa vyhnúť vylievaniu 
nádržky.

Spôsob pripojenia odvodňovacej trubice je nasledujúci:
1. Trubicu odpojte od pôvodného miesta pripojenia.
2. Odvodňovaciu trubicu nasaďte na susedné prípojné miesto.
3. Vytiahnite hadicu príslušenstva.
4. Túto hadicu upevnite na uvoľnené pôvodné miesto pripojenia.

Poznámka: Výstupný otvor hadice nesmie byť vyššie ako 
1,0 m nad podlahou.

PRIPOJENIE K ZDROJU ENERGIE

Pred pripojením k zdroju energie skontrolujte, že:
¬ Zásuvka je vhodná pre maximálny výkon sušičky 

(Z bezpečnostných dôvodov by mali mať poistky v silovom 
obvode kapacitu min. 15 A).

¬ Napätie musí spĺňať požiadavky zariadenia.
¬ Zástrčka sušičky musí pasovať do zásuvky.
¬ Sušičku zapojte do uzemnenej zásuvky.



PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY
OVLÁDACÍ PANEL

A Tlačidlo Power (napájanie)
B Volič programov
C Tlačidlo Start/Pause
D Tlačidlo Signal (zvukové upozornenie)

E Tlačidlo Anti-crease (proti krčeniu bielizne)
F Tlačidlo Delicate (jemná bielizeň)
G Tlačidlo Delay (odložený štart)
H Zobrazenie údržby

I Displej
J Zobrazenie údržby

A ¬ Tlačidlo Power 
(Napájanie)

- Stlačením tohto tlačidla sušičku zapnete a vypnete.

B ¬ Volič programov - Otočením tohto voliča vyberiete požadovaný sušiaci program. Tento typ sušičky má 10 programov. Podrobný 
popis programov nájdete v časti „programové režimy“ na strane 9. Po zvolení sušiaceho programu sa rozsvieti 
príslušná kontrolka.

C ¬ Tlačidlo Start/Pause - Stlačením tohto tlačidla uvediete sušičku do chodu. Opätovným stlačením tohto tlačidla v priebehu sušenia sa 
rozsvieti kontrolka a displej začne blikať, sušička prejde do režimu pauzy. Opätovným stlačením tohto tlačidla 
bude program pokračovať.

D ¬ Tlačidlo Signal 
(zvukové upozornenie)

- Po skončení sušiaceho cyklu zaznie prerušovaný zvukový signál. Stlačením tohto tlačidla ukončíte zvukovú 
signalizáciu.

E ¬ Tlačidlo Anti-crease 
(proti krčeniu bielizne)

- Ak je táto doplnková funkcia zvolená, fáza zabraňujúca krčeniu bielizne na konci sušiaceho cyklu bude 
 o 60 minút predĺžená. Bielizeň je možné počas tejto fázy kedykoľvek vybrať.

F ¬ Tlačidlo Delicate 
(jemná bielizeň)

- V priebehu programu budú teplota sušenia a výkon znížené a čas sušenia sa predĺži s ohľadom na lepšiu 
starostlivosť jemnej bielizne.

PREVÁDZKOVÉ FUNKCIE



PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY
OVLÁDACÍ PANEL

G ¬ Tlačidlo Delay 
(odložený štart)

- Pred spustením programu opakovaným stlačením tohto tlačidla zvolíte čas, keď požadujete koniec 
sušenia. Odložený štart môžete nastaviť od 1 do 19 hodín v hodinových intervaloch. Po prekročení 
údaja 19 hodín sa čas odloženého štartu vypne. Po nastavení odloženého štartu stlačte tlačidlo 
„start/pause“ a nastane odpočítavanie zadaného času (indikačná kontrolka bude blikať).

H ¬ Zobrazenie údržby - Čistenie nádržky

Dôležité: Po každom sušiacom cykle vypustite kondenzovanú vodu z nádržky 
(pozrite kapitola „čistenie & starostlivosť“ na strane 15).

I ¬ Displej - Na displeji je zobrazený zostávajúci čas programu, čas odloženého štartu a ďalšie súvisiace 
informácie.

 Poznámka: Zostávajúci čas pre štart programu je pre program východiskový. Počas 
chodu je upravovaný podľa mnohých faktorov, napr. podľa obsahu vlhkosti. Aktuálny 
zostávajúci čas bude automaticky upravovaný, kým sa nedosiahne predvolený 
výsledok sušenia. Potom bude program ukončený.

J ¬ Zobrazenie údržby - Čistenie fi ltra

Dôležité: Po každom sušiacom cykle vykonajte čistenie fi ltra 
(pozrite kapitolu „čistenie & starostlivosť“ na strane 15).

E+F ¬ Kombinované tlačidlá 
funkcie detskej zámky

- Po spustení programu súčasným stlačením tlačidiel „anti-crease“ a „delicate“ na 3 sekundy dôjde 
k aktivácii zámky tlačidiel. Na displeji bude striedavo zobrazovaný zostávajúci čas programu a ikona 
zámky. Ak chcete funkciu zámky tlačidiel zrušiť, stlačte opäť tieto dve tlačidlá na 3 sekundy.

 Upozornenie: Funkcia detskej zámky sa zruší po skončení programu alebo pri 
prerušení napájania v priebehu programu.

PREVÁDZKOVÉ FUNKCIE



OBSLUHA SUŠIČKY
VÝBER PROGRAMU

REŽIMY PROGRAMU

STUPEŇ VYSUŠENIA ODPORÚČANÁ BIELIZEŇ
MAX. 
NÁPLŇ

Extra suché Silná bavlnená tkanina, plátna, župany 7 kg

Pripravené na nosenie Bavlnená tkanina, plátna, kabáty 7 kg

Vlhké Bežné bavlnené tkaniny 7 kg

Extra suché Silná syntetická tkanina 4 kg

Pripravené na nosenie Bežná syntetická tkanina 4 kg

Pripravené na žehlenie Bežná syntetická tkanina 4 kg

Časovač 30 min Silná tkanina, je potrebné ďalšie sušenie 7 kg

Časovač 20 min Silná tkanina, je potrebné ďalšie sušenie 7 kg

Pripravené na nosenie Zvláštny program na krátke osušenie vlny teplým 
vzduchom

1 kg

Osvieženie/prevzdušnenie / 7 kg

PROGRAM

*) nastavenie testovacieho programu EN 61121.
**) Zvláštny program na krátke osušenie vlny teplým vzduchom po jej prirodzenom oschnutí, alebo ak bol odev nosený či uložený 

dlhý čas. Vlákna vlny sa napriamia a vlna sa tak stane hebkou a hrejivou.
 Odporúčania: Po vysušení tkaninu ihneď vyberte.



OBSLUHA SUŠIČKY

TABUĽKA SPOTREBY

Dĺžka sušiaceho cyklu je iba orientačná. Skutočný čas sa môže s ohľadom na rôzne okolnosti líšiť.

SPOTREBA & TECHNICKÉ ÚDAJE

SPOTREBA ENERGIE
4,19 kWh

3,94 kWh

3,02 kWh

1,98 kWh

1,68 kWh

1,15 kWh

0,90 kWh

0,60 kWh

0,65 kWh

0,10 kWh

NÁPLŇ ČAS SUŠENIAPROGRAM

*) nastavenie testovacieho programu EN 61121.

TECHNICKÉ ÚDAJE

HD70-01-E/HD70-01-E ME

Napájanie 220 - 240 V~50 Hz

Max. prúdový odber (A) 12

Nominálna náplň (kg) 7

Počet programov sušenia 10

Max. výkon (W) 2700

Výkon suchého ohrevu (W) 2500

Rozmery (v×h×š mm) 850×620×595

Čistá hmotnosť (kg) 42

Stupeň izolácie IPX4

hana.knoblochova
Text napsaný psacím strojem
/HD70-01



OBSLUHA SUŠIČKY

POZNÁMKA

Táto sušička je určená iba na domáce použitie. Nepoužívajte ju na iné účely, 
než na ktoré je určená. Dodržujte pokyny uvedené na odevných štítkoch vašej 
bielizne a sušte iba bielizeň vhodnú do sušičky.

SPÔSOBY SUŠENIA

PRÍPRAVA

¬ Pred použitím z vnútorného priestoru bubna očistite mokrou handričkou 
všetky usadeniny.

¬ Pre zvýšenie účinnosti sušenia odstráňte nečistoty z fi ltra.

NAPÁJANIE

Sušičku pripojte k zdroju energie (220 – 240 V ~ 50 Hz).

PRED ZAPNUTÍM

Pred zapnutím sušičky, prosím, skontrolujte:
¬ Či je napájacie napätie v súlade s hodnotou vyznačenou na typovom 

štítku.
¬ Či elektrická zásuvka zodpovedá maximálnemu príkonu sušičky.
¬ Či elektrická zásuvka zodpovedá zástrčke sušičky.
 Ak nie, vymeňte napájací kábel alebo elektrickú zásuvku, aby vzájomne 

zodpovedali.
 Výmenu napájacieho kábla musí vykonať kvalifi kovaný profesionálny 

technik alebo autorizovaný servisný technik.



OBSLUHA SUŠIČKY

VAROVANIE

Nesušte hodváb, prachové perie a iné chúlostivé tkaniny, 
aby sa zabránilo poškodeniu bielizne.

PRÍPRAVA BIELIZNE

¬ Skontrolujte, či je určená bielizeň vhodná na sušenie v sušičke.
¬ V sušičke sa môže sušiť iba bielizeň, ktorá bola pred tým odstredená. Do sušičky nevkladajte 

príliš mnoho mokrej bielizne.
¬ Vyprázdnite kapsy, aby neobsahovali kľúče, mince atď., vyberte zapaľovače, zápalky a tvrdé 

ozdobné predmety (napríklad spony) a ozdoby, ktoré nie sú na sušenie vhodné.
¬ Zapnite zipsy a háčiky, skontrolujte, či sú gombíky pevne prišité a malé kusy odevov, ako 

ponožky, opasky, podprsenky a pod., vložte do sieťového vrecúška.
¬ Rozložte veľké kusy bielizne ako prestieradlá, prikrývky a pod.

PLNENIE SUŠIČKY

¬ Bielizeň by sa mala s ohľadom na úsporu energie odstreďovať čo najviac suchá.
¬ Uistite sa, či je bielizeň, ktorú sa chystáte sušiť, vhodná na sušenie v sušičke. Informácie 

o vhodnom spôsobe sušenia nájdete na štítku bielizne.
¬ Bielizeň umiestnite po jeho pretrepaní v sušičke rovnomerne.
¬ Uistite sa, či sušičku nepreťažujete.
¬ Zmäkčovadlá látok či podobné produkty by sa mali použiť s dodržaním pokynov.

Zapnite prívod napätia

Stlačením tlačidla bude sušička automaticky pod prúdom.

SPÔSOBY SUŠENIA



RADY NA ÚSPORU ENERGIE

OBSLUHA SUŠIČKY

VÝBER PROGRAMU

Aby bol výsledok prania čo najlepší, zvoľte program zodpovedajúci vášmu typu bielizne. 
Požadovaný program vyberiete otočením voliča programov.

VÝBER DOPLNKOVEJ FUNKCIE

Podľa vašich požiadaviek vyberte doplnkovú funkciu:
¬ Odložený štart
¬ Delicate (jemné)
¬ Anti-crease (proti krčeniu bielizne)
¬ Vypnutie zvukového upozornenia

SUŠENIE

Stlačte tlačidlo „start/pause“. Sušička bude sušiť podľa prednastavených programov. 
Sušička sa po dokončení cyklu automaticky zastaví. Na displeji sa zobrazí „End“ 
(koniec). Otvorte dvierka sušičky a vyberte bielizeň. Ak nebude bielizeň vytiahnutá, 
sušička automaticky spustí ochranu bielizne pred pokrčením. Počas ochranného cyklu 
proti pokrčeniu bielizne sa bude bubon v časových intervaloch otáčať, aby bola bielizeň 
uvoľnená

VYPNUTIE SUŠIČKY

Stlačte tlačidlo napájania, aby došlo k odpojeniu prívodu napätia a zástrčku sieťového 
kábla sušičky vytiahnite zo zásuvky.

1. Pred vložením do sušičky nechajte bielizeň odstredením v práčke čo najviac vysušiť.
2. Vyvarujte sa preťaženia sušičky.
3. Pred vložením do sušičky bielizeň pretrepte a uvoľnite.
4. Zvoľte správny sušiaci program. Uistite sa, či nebude bielizeň sušená dlhšie, než je potrebné.
5. Po každom sušiacom cykle vyčistite fi lter.
6. Kondenzačnú časť čistite jedenkrát mesačne.



OBSLUHA SUŠIČKY

TABUĽKA STAROSTLIVOSTI

SPÔSOBY SUŠENIA

Odolná tkanina

Jemná tkanina

Je možné prať pri 95 °C

Je možné prať pri 60 °C

Je možné prať pri 40 °C

Je možné prať pri 30 °C

Iba ručné pranie

Nesmie sa prať

Vlna

Nesmie sa chemicky čistiť

Sušenie položením na plocho

Sušenie zavesením na šnúre

Sušenie zavesením 
na šatňové ramienko

Môže sa sušiť v bubnovej sušičke 
pri bežnej teplote sušenia
Môže sa sušiť v bubnovej sušičke 
pri zníženej teplote sušenia

Nesmie sa sušiť v bubnovej sušičke

Možnosť bielenia v studenej vode

Nesmie sa bieliť

Žehlenie – maximálna teplota 200 °C

Žehlenie – maximálna teplota 150 °C

Žehlenie – maximálna teplota 100 °C

Nesmie sa žehliť

Možnosť chemického čistenia
všetkými používanými rozpúšťadlami

Možnosť chem. čistenia 
perchlóretylénom

Možnosť chem. čistenia iba benzínom

REFERENCIE TÝKAJÚCE SA NÁPLNE

Prestieradlo (na jednolôžko) Bavlna Asi 800 g

Bielizeň zo zmesi / Asi 800 g

Bunda Bavlna Asi 800 g

Džínsy / Asi 800 g

Pracovná kombinéza Bavlna Asi 950 g

Dámske pyžamo / Asi 200 g

Košeľa / Asi 300 g

Ponožky Zmes Asi 50 g

Tričko Bavlna Asi 300 g

Spodná bielizeň Zmes Asi 70 g



ÚDRŽBA
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O SUŠIČKU

ČISTENIE SUŠIČKY

Povrchové časti sušičky a ovládací panel utrite vlhkou handričkou. 
Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlá ani žieraviny, aby ste 
sušičku nepoškodili.

ČISTENIE FILTRA

Na zaistenie dobrej ventilácie počas sušenia musí byť fi lter očistený 
po každom ukončenom sušiacom programe.
1. Otvorte dvierka.
2. Zo sušičky vyberte fi lter.
3. Filter otvorte.
4. Pomocou vlhkej utierky odstráňte z fi ltra nanesený prach.
Po očistení vráťte fi lter späť na miesto.

VYPRÁZDNENIE NÁDRŽKY NA VODU

Počas chodu para kondenzuje, skvapalňuje na vodu a je 
zhromažďovaná vo vodnej nádržke. Po ukončení programu 
vyprázdnite nádržku na vodu.

1. Uchopte rukoväť a nádržku ťahom smerom von vyberte. Držte ju 
v rovine, aby voda nepretiekla.

2. Vodu vylejte. Nádržku vráťte späť na miesto.
Poznámka: Nepoužívajte túto vodu na pitie alebo 
na potravinárske účely.

Ak nebola nádržka vyprázdnená, sušička pri každom jej naplnení 
vydá zvukový signál. V takom prípade sa rozsvieti kontrolka a sušiaci 
proces sa pozastaví. Chod nebude pokračovať dovtedy, než sa nádržka 
vyprázdni a vráti späť na miesto.



ÚDRŽBA
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O SUŠIČKU

ČISTENIE BUBNA

Po určitom čase chodu sušičky prostriedky, ktorými sú látky napustené, 
alebo vápnik obsiahnutý vo vode, vytvoria na vnútornom povrchu bubna 
takmer neviditeľnú vrstvu.

ČISTENIE KONDENZAČNEJ ČASTI

Kondenzačná časť sa musí jedenkrát mesačne vyčistiť. Pred čistením 
sušičku vypnite a odpojte ju od sieťového prívodu:
1. Odistite kryt tepelného výmenníka a otvorte.
2. Otočte obe poistné páčky smerom k sebe, vytiahnite von vzduchový 

chladič.
3. Vzduchový chladič starostlivo očistite, ponechajte všetku vodu 

odkvapkať a potom očistite tesnenie.
4. Vzduchový chladič vložte späť, rukoväťou dole, zaistite poistnými 

páčkami a kryt tepelného výmenníka zavrite medzi ne, až zapadne 
na miesto.

 Poznámka: Na čistenie tepelného výmenníka nepoužívajte 
ostré náradie, inak môže dôjsť k poškodeniu jeho tesnosti.



ÚDRŽBA
KÓDY NA DISPLEJI & RIEŠENIE PROBLÉMOV

KÓDY NA DISPLEJI

KÓDY PRÍČINY RIEŠENIE

F2 ¬ Porucha odvodňovacieho čerpadla. - Kontaktujte servisného technika

F3 ¬ Teplotný senzor (v blízkosti fi ltra) je otvorený alebo 
skratovaný.

- Kontaktujte servisného technika.

F4 ¬ Teplota bielizne v bubne sa nemení. - Kontaktujte servisného technika.

E6 ¬ Filter je zanesený. - Vyčistite fi lter.

F9 ¬ Teplotný senzor (v blízkosti vyhrievacieho telesa) je 
otvorený alebo skratovaný.

- Kontaktujte servisného technika.

PREDCHÁDZANIE DROBNÝM PORUCHÁM

Všetky nevyhnutné opravy sušičky musí vykonať autorizovaný servis, ak je nutné vašu sušičku opraviť alebo nie ste schopní poruchu odstrániť 
pomocou nižšie uvedených informácií. 

PORUCHA PRÍČINY RIEŠENIE
Sušička nefunguje. ¬ Nedostatočné pripojenie k zdroju energie.

¬ Výpadok prúdu.
¬ Nie je nastavený sušiaci program.
¬ Sušička nebola zapnutá.
¬ Nádržka na vodu je plná.
¬ Nie sú dovreté dvierka.

- Skontrolujte pripojenie k zdroju energie.
- Skontrolujte napájanie.
- Uistite sa, či bol nastavený sušiaci program.
- Uistite sa, že ste sušičku zapli.
- Nádržku na vodu vyprázdnite.
- Riadne dovrite dvierka sušičky.

Sušička nefunguje a na displeji 
je zobrazené „End“.

¬ Bielizeň dosiahla stav defi novaný nastaveným 
programom.

¬ V bubne nie je žiadna bielizeň.

- Skontrolujte, či používate vhodný nastavený 
program.

- Skontrolujte, či je v bubne bielizeň.
Čas sušenia je príliš dlhý 
a výsledok je neuspokojivý.

¬ Nastavený program nie je správny.
¬ Filter nebol očistený.
¬ Kondenzačná časť je zanesená.
¬ Sušička je preťažená.
¬ Bielizeň je príliš vlhká.
¬ Ventilačné drážky sú zanesené.

- Uistite sa, či je program správne nastavený.
- Očistite fi lter.
- Vyčistite kondenzačnú časť.
- Znížte objem bielizne v bubne.
- Pred sušením bielizeň riadne odstreďte.
- Skontrolujte ventilačné drážky a uvoľnite ich.

Zostávajúci čas na displeji sa 
zastavil alebo preskočil.

Zostávajúci čas bude priebežne automaticky 
prispôsobený a opravený podľa nasledujúcich 
faktorov:
¬ Typ bielizne
¬ Vložené množstvo.
¬ Stupeň odstredenia sušenej bielizne.
¬ Okolitá teplota.

- Automatické nastavenie je bežná záležitosť.



ÚDRŽBA
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA

Ohrev1
Ohrev2
Žiarovka
Printed Circuit Board – doska 
s plošnými spojmi

Teplotná poistka
Teplotný senzor
Teplotný senzor
Odvodňovacie čerpadlo

Dverný spínač
Spínač úrovne vody
Senzor vlhkosti
Motor



POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú 
byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené 
zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky 
miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné 
prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť 
dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri 
nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe 
likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.






