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Důležitá bezpečnostní upozornění
Důležité V zájmu své bezpečnosti a
správného chodu spotřebiče si před
jeho instalací a prvním použitím
pozorně přečtěte návod k použití,
včetně rad a upozornění. Než začnete
spotřebič používat, je důležité se
seznámit s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho
přestěhování na jiné místo nebo
prodeje dalším osobám, aby se tak
všichni uživatelé po celou dobu
životnosti spotřebiče mohli řádně
informovat o jeho používání a
bezpečnosti.

•

•
•

•
- Před použitím tohoto spotřebiče si
prosím přečtěte návod k použití.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo
duševními schopnostmi, bez patřičných
zkušeností a znalostí, pokud je nesledují
osoby odpovědné za jejich bezpečnost,
nebo jim nedávají příslušné pokyny.
• Zajistěte, aby se děti a malá domácí
zvířata nemohla dostat do bubnu. Raději
proto před použitím vždy zkontrolujte
vnitřek bubnu.
• Předměty jako mince, zavírací špendlíky,
hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo ostré předměty mohou způsobit značné škody a do spotřebiče proto nepatří.
• Ve spotřebiči nesušte následující věci,
protože jejich přesušení by mohlo způso-

•

•

•

bit požár: polštáře, pokrývky apod. (v
těchto věcech se hromadí teplo).
V sušičce se nesmějí sušit kousky z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou a oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
Po použití, před čištěním a údržbou vždy
spotřebič odpojte od sítě.
Nikdy se nepokoušejte opravovat
spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální
náhradní díly.
Prádlo znečištěné látkami jako je jedlý
olej, aceton, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn a odstraňovače vosku je nutné vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a
teprve pak sušit v bubnové sušičce.
Nebezpečí výbuchu: nikdy v bubnové
sušičce nesušte prádlo, na které byla
použita hořlavá rozpouštědla (benzín,
metylalkohol, tekutiny k chemickému čištění apod.). Tyto látky jsou těkavé a mohly by způsobit výbuch. Sušte pouze prádlo vyprané ve vodě.
Nebezpečí požáru: prádlo, na kterém
jsou skvrny od rostlinného oleje nebo oleje na vaření, nebo prádlo, které v něm bylo namočené, se může vznítit a nesmí se
proto sušit v sušičce.
Pokud jste prádlo čistili čisticím
prostředkem na skvrny, musíte ho nechat
ještě jednou vymáchat pomocí přídavného máchacího cyklu, a teprve pak ho vložit do sušičky.
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• Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů,
které chcete sušit, nezůstaly plynové zapalovače nebo sirky.
Upozornění
• Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu,
musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit. Nebezpečí
požáru!
• Okolo bubnové sušičky se nesmí
hromadit chuchvalce vláken.
• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Na spotřebič nikdy nestříkejte
proudy vody.
• Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá
bez ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je
zajištěno ponechání prádla v teplotě, která prádlo nepoškodí.
• Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy čištěné průmyslovými chemikáliemi.
• Zajistěte správnou ventilaci, která brání
zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
Instalace
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
• Po odstranění obalu zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
• Všechny obaly je nutné před použitím
spotřebiče odstranit. Pokud nedodržíte
tyto pokyny, může dojít k vážnému poškození spotřebiče nebo jeho funkcí. Viz
příslušná část tohoto návodu k použití.
• Jakékoli elektrikářské práce, nutné pro
zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět
pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba
s příslušným oprávněním.
• Pokud je spotřebič umístěn na koberci,
upravte nožičky tak, aby mohl pod
spotřebičem volně proudit vzduch.
• Když je instalace ukončena, zkontrolujte,
zda spotřebič nestojí na elektrickém
přívodním kabelu, přívodní hadici nebo
vypouštěcí hadici.
• Je-li sušička umístěná na pračce, je nezbytné použít speciální spojovací soupra-

vu k umístění sušičky na pračku (volitelné
příslušenství).
Použijte
• Tento spotřebič je určen k domácímu
použití. Nesmí se používat pro jiné účely
než pro ty, pro které byl vyroben.
• Perte pouze prádlo určené k sušení v sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách
oděvů.
• Nevyprané prádlo v sušičce nesušte.
• Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná část
tohoto návodu k použití.
• V sušičce nesušte promočené oděvy.
• Oděvy, které se dostaly do kontaktu s těkavými ropnými produkty, se nesmí sušit
v sušičce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí prostředky, musíte je z oděvu
před vložením do spotřebiče odstranit.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
tahem za kabel; vždy vytahujte uchopením zástrčky.
• Nikdy sušičku nepoužívejte, pokud je
přívodní kabel, ovládací panel, pracovní
plocha nebo podstavec poškozený tak,
že je vnitřek sušičky přístupný.
• Avivážní přípravky nebo podobné
prostředky je nutné používat podle pokynů jejich výrobce.
• Pozor - horký povrch! Při zapnutém
světle se nedotýkejte krytu osvětlení
dvířek.
(Pouze modely vybavené vnitřním osvětlením bubnu)
Dětská pojistka
• Tento spotřebič nesmějí bez dozoru obsluhovat malé děti ani nemocné či jinak
oslabené osoby.
• Děti si často neuvědomují nebezpečí
spojená s elektrickými spotřebiči. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se
spotřebičem nehrály.
Upozornění
• Hrozí nebezpečí udušení! Obalový
materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný Uložte jej proto mimo jejich dosah.
• Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají
přístup.
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• Zajistěte, aby se do bubnu nemohly dostat děti nebo malá domácí zvířata.

Životní prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Starý spotřebič
Upozornění
Po každém použití sušičky vždy vytáhněte
zástrčku ze zásuvky. Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte ho i se zástrčkou. Zničte zámek plnicích dvířek. Děti se pak nemohou v
sušičce zavřít a ohrozit tak svůj život.

jsou označeny značkami, např. >PE<,
>PS<, apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve
sběrném dvoře v místě svého bydliště.
Rady k ochraně životního prostředí
• Prádlo je po usušení v sušičce načechrané a měkké. Při praní tedy nemusíte používat aviváž.
• Sušička bude fungovat úsporněji, jestliže:
– budete udržovat větrací štěrbiny v podstavci vždy volné;
– budete sušit množství prádla podle
přehledu programů;
– budete místnost se sušičkou dobře větrat;
– vyčistěte mikro-jemný filtr a jemné síto
po každém sušicím cyklu;
– před sušením prádlo dobře odstředíte.
Spotřeba energie závisí na rychlosti
odstředění prádla v pračce. Vyšší rychlost odstředění - nižší spotřeba energie.

Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu
prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly

Instalace
Umístění spotřebiče
• Kvůli pohodlí doporučujeme umístit sušičku v blízkosti pračky.
• Bubnovou sušičku je nutné instalovat na
čisté místo, kde se nemohou usazovat
nečistoty.
• Okolo sušičky musí volně cirkulovat
vzduch. Nezakrývejte přední větrací mřížku, ani mřížky přívodu vzduchu na zadní
straně spotřebiče.
• Sušička musí stát na pevném, rovném
povrchu, který co nejvíce utlumí vibrace a
hluk zapnuté sušičky.
• Po instalaci sušičky na místo zkontrolujte
její dokonalé vyrovnání pomocí vodováhy.
Jestliže není správně vyrovnaná, zdvihněte nebo snižte nožičky podle potřeby.
• Nožičky nikdy neodstraňujte. Nezakrývejte volný prostor mezi sušičkou a podla-

hou tím, že ji postavíte na koberce s vysokým vlasem, prkénka apod. Pod sušičkou by se pak hromadilo teplo a narušovalo její provoz.
Důležité Horký vzduch vypouštěný
bubnovou sušičkou může dosáhnout teplot
až 60°C. Spotřebič se proto nesmí
instalovat na podlahy, které nejsou odolné
vůči vysokým teplotám.
Při provozu bubnové sušičky nesmí být teplota místnosti nižší než +5°C nebo vyšší
než +35°C, protože teplota může ovlivnit
výkon spotřebiče.
Upozornění Je-li nutné spotřebič
přemístit, přepravujte ho ve svislé
poloze.
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Upozornění Spotřebič se nesmí
instalovat za zamykatelné dveře,
posuvné dveře a dveře se závěsem na
opačné straně, než je závěs dvířek u
spotřebiče.
Ujistěte se, že je kolem spotřebiče prostor
alespoň 5 cm široký.
Odstranění bezpečnostních
přepravních prvků
Pozor
Před použitím je nutné odstranit všechny
části přepravního balení.

Změna směru otvírání dvířek
Směr otvírání dvířek můžete změnit, aby se
vám prádlo pohodlněji vkládalo a vytahovalo.
Upozornění Dvířka smí obrátit pouze
autorizovaný servisní technik.
Obraťte se prosím na místní servisní středisko. Servisní technik provede změnu směru
otevírání dvířek na vaše náklady.
Speciální příslušenství
• Spojovací souprava
K dispozici v servisním středisku nebo
u specializovaného prodejce

1

Tyto spojovací soupravy lze použít k umístění sušičky a automatické pračky (60
cm široké, přední plnění) na sebe kvůli
úspoře místa. Automatická pračka je dole
a sušička nahoře.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
• Vypouštěcí souprava
1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Uvnitř spotřebiče odtrhněte lepicí proužky z horní části bubnu.
3. Ze spotřebiče odstraňte fólii na hadici a
polystyrénové vycpávky.
Připojení k elektrické síti
Informace o síťovém napětí, typu proudu a
potřebných pojistkách jsou uvedeny na typovém štítku. Typový štítek je umístěn u
plnících dvířek (viz část "Popis spotřebiče" .
Upozornění Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za škody a zranění, k
nimž došlo v důsledku nedodržení výše
uvedených bezpečnostních pokynů.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést naše servisní středisko.
Upozornění Přívodní kabel musí být
po instalaci spotřebiče přístupný.

K dispozici v servisním středisku nebo
u specializovaného prodejce
Instalační souprava pro přímé vypouštění
kondenzátu do umyvadla, sifonu, odpadu
apod. Kondenzační nádržka se tak již nemusí vylévat, musí však zůstat na svém
místě ve spotřebiči.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
• Podstavec se zásuvkou
K dispozici v servisním středisku nebo
u specializovaného prodejce
Slouží k instalaci sušičky do optimální výšky a poskytuje další úložný prostor
(např. pro prádlo).
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
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Popis spotřebiče
Popis spotřebiče

1
2

9

3

8
4

7
6

1
2
3
4
5

5

Ovládací panel
Filtry na vlákna
Plnicí dvířka
Větrací mřížka
Seřiditelné nožičky

6
7
8
9

Dvířka výměníku tepla
Nádržka na vodu
Výměník tepla
Typový štítek

Ovládací panel

1

2

3

4

5

6

7

1 Programový volič a vypínač ZAP/
VYP: Umožňuje vybrat časově řízené
sušení. Otočte voličem na požadovaný
čas.
Tlačítko Bavlna: použít pro bavl2
nu,
Tlačítko Syntetické: použít pro
3
syntetické nebo jemné věci.
Tlačítko Jemné: Stisknutí tohoto
4
tlačítka umožňuje provést sušení při nižší teplotě pro jemné prádlo.

Sušení,
Konec pro5 Kontrolky:
Kondenzátor,
Filtry,
gramu,
Nádržka na vodu.
Tlačítko Start/Pauza: Stisknutím
6
tohoto tlačítka sušičku spustíte poté,
co jste navolili program a případné možnosti či funkce.

Před prvním použitím
Vytřete buben sušičky vlhkým hadříkem,
nebo spusťte krátký sušicí cyklus (asi 30
min.) s vlhkými hadříky uvnitř bubnu, aby se

odstranily všechny případné zbytky z výroby.

Sušicí programy

Použití / vlastnosti

Bavlna
Extra sušení

kg

Úplné usušení silných nebo vícevrstvých tkanin,
např. froté osušek a koupacích plášťů.

K uložení

kg

Úplné usušení tkanin stejné tloušťky, např. froté
osušek, pletenin, ručníků.

Extra sušení

3 kg

Úplné usušení silných nebo vícevrstevných tkanin, např. svetrů a ložního či stolního prádla.

K uložení

3 kg

Pro slabé tkaniny které se nežehlí, např. košile se
snadnou údržbou, stolní prádlo, dětské oděvy,
ponožky, dámské prádlo s kosticemi nebo dráty.

1 kg (nebo 5
košil)

Speciální program s funkcí proti zmačkání pro
snadnou údržbu tkanin (košile, blůzy) bez žehlení.
Výsledky závisí na druhu tkaniny a její úpravě.
Oděvy vložte do sušičky ihned po jejich
odstředění, a jakmile jsou usušené, okamžitě je
vyjměte a pověste na ramínko.

Syntetika

Speciální

Snadné žehlení

Etiketa s péčí o oděv

Program

max. náplň
(suché oděvy)

Přehled programů

Použití / vlastnosti

Vlna

1 kg

Pro sušení vypraných vlněných tkanin pomocí teplého vzduchu s minimálním mechanickým zatížením (Viz část „Třídění a příprava praní“). Doporučení: Oděvy vyjměte ihned po usušení, protože
nenásleduje program proti zmačkání.

Osvěžení

1 kg

Pro osvěžení uloženého prádla

1 kg

Speciální program, trvající 10 minut, určený pro
osvěžení nebo jemné čištění textilu s běžně dostupnými čistícími prostředky.(Používejte pouze
ty produkty, které výrobce deklaruje jako použitelné pro tuto sušičku; přečtěte si prosím pokyny
výrobce k použití.)

7 kg Vlna
3 kg Syntetika

Při zvolení programu TIME lze nastavit dobu trvání programu od 20 minut do 135 minut. Sušení
silných nebo vícevrstvých tkanin, např. froté osušek.

Program

Cool Down Chlazení

Etiketa s péčí o oděv

max. náplň
(suché oděvy)
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-

Čas sušení
Čas sušení

-

Tabulka programů dle IEC61121
Spotřebič by měl být testován na základě následujících časově řízených programů:
Sušení bavlny pro uložení

(doporučené minuty pro 7 kg 125)

Sušení bavlny pro žehlení

(doporučené minuty pro 7 kg 105)

Sušení syntetických látek pro uložení

(doporučené minuty pro 3 kg 45)

Třídění a příprava prádla
Třídění prádla
• Prádlo roztřiďte podle druhu tkaniny:
– Bavlna/len pro programy ve skupině
BAVLNA.
programů
– Smíšené a syntetické pro programy ve
skupině programů SYNTETICKÉ.
• Třídění podle symbolu péče na visačce
Etikety na oděvech mají následující význam:
Sušení v bubnové sušičce je možné
Sušení při normální teplotě
Sušení při snížené teplotě (stiskněte tlačítko
JEMNÉ!)
Sušení v bubnové sušičce není možné

Důležité Nedávejte do sušičky žádné mokré prádlo, u kterého není na etiketě uvedeno, že je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
Tuto sušičku lze použít pro veškeré mokré
prádlo, u něhož je na etiketě uvedeno, že je
vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
• Nesušte nové barevné tkaniny spolu se
světlým prádlem. Textilní barvy mohou
pouštět.
• Nesušte bavlněný žerzej a pleteniny pomocí programu EXTRA Prádlo se může
srazit!
Příprava prádla
• Aby se prádlo nezamotalo, zavřete zipy,
zapněte knoflíky povlaků na polštáře a
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přikrývky a svažte volné pásky nebo tkanice (např. zástěr).
• Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové předměty
(např. sponky do vlasů, špendlíky apod.).
• Dvouvrstvé tkaniny obraťte vnitřní stranou
ven (např. u větrovek s bavlněnou vložkou by měla být bavlněná vrstva venku).
Tyto tkaniny pak lépe uschnou.

pánské pyžamo

500 g

prostěradlo

500 g

ubrus

250 g

pánská košile

200 g

noční prádlo

200 g

povlak polštáře

200 g

osuška

200 g

Důležité Spotřebič nepřeplňujte. Dodržujte
maximální náplň prádla 7 kg

blůza

100 g

dámské kalhotky

100 g

Průměrné váhy prádla

pánské spodky

100 g

koupací plášť

ubrousek

100 g

utěrka

100 g

1 200 g

povlak na přikrývku

700 g

pánská pracovní košile

600 g

Denní použití
Otevření dvířek a vložení prádla
1. Otevřete plnicí dvířka
Stiskněte plnicí dvířka (místo stisku)

Volba požadovaného programu

Pootočte voličem programu na požadovaný
program. Kontrolka
Start/Pauza začne
blikat.
Volba doplňkových funkcí

2. Vložte prádlo (nepěchujte ho příliš).
Pozor Dbejte na to, aby se prádlo nezachytilo mezi plnicí dvířka a gumové
těsnění.
3. Zavřete dobře dvířka. Zámek musí slyšitelně zapadnout.

1

2

3

Můžete si vybrat z doplňkových funkcí:
1.
Úsporný
2.
Syntetika
3.
Jemné
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Úsporný
Cyklus Bavlna: použít pro bavlnu.
Syntetika
Cyklus Syntetické: použít pro syntetické nebo jemné věci.
Jemné
Pro zvlášť šetrné sušení choulostivých oděvů s visačkou péče pro tkaniny citlivé na teplo (např. akryl, viskóza). Program se provede se sníženým tepelným výkonem Funkce JEMNÉ je vhodná jen pro množství prádla do 3kg.
Spuštění programu
start/přerušení suStisknutím tlačítka
šičku spustíte poté, co jste navolili program
a případné možnosti či funkce. Příslušná
kontrolka přestane blikat. Pokud voličem
programů otočíte do jiné polohy během
chodu spotřebiče, zazní zvukový signál a
kontrolka fáze programu začne blikat. Během sušení se buben střídavě otáčí oběma
směry.
Všechny sušicí programy končí desetiminutovou chladicí fází. Po této fázi můžete prádlo ze sušičky vyndat.
Pokud během průběhu sušicího programu
otevřete dvířka spotřebiče nebo malá dvířka
v jeho spodní části, musíte po zavření
dvířek opět stisknout toto tlačítko, aby došlo k pokračování programu od chvíle jeho
přerušení. Toto tlačítko je také nutné stisknout po případném výpadku proudu nebo
po opětovném vložení nádržky na vodu, pokud jste ji vyprázdnili během sušicího programu poté, co se rozsvítila kontrolka
Nádržka na vodu.
V obou případech svítí kontrolka tlačítka
start/přerušení jako upozornění, že je
třeba opět stisknout tlačítko start.
Kontrolky
Tyto kontrolky signalizují následující funkce:
• kontrolka
Sušení: Tato kontrolka signalizuje, že spotřebič právě provádí sušicí
fázi.
• kontrolka
Konec programu: Tato kontrolka se rozsvítí na konci chladicí fáze,
během fáze proti zmačkání a na konci
sušicího programu.

• kontrolka
Nádržka na vodu: Tato kontrolka signalizuje, že spotřebič právě provádí sušicí fázi. Tato kontrolka se rozsvítí
na konci sušicího programu jako upozornění, že je zapotřebí vyprázdnit nádržku
na vodu. Pokud se tato kontrolka rozsvítí
během sušicího programu, znamená to,
že je nádržka na vodu plná. Zazní zvukový signál, sušicí program se pozastaví, a
Start/
začne blikat kontrolka tlačítka
Pauza. Tato kontrolka se také rozsvítí v
případě, že nádržka na vodu není správně zasunutá.
• kontrolka
Filtry: Tato kontrolka se rozsvítí na konci programu jako upozornění,
že je zapotřebí vyčistit filtry.
• kontrolka
Kondenzátor: Tato kontrolka
se rozsvítí po každých 80 cyklech jako
upozornění, že je nutné vyčistit kondenzátor.
Změna programu
Chcete-li změnit běžící program, nejprve jej
zrušte otočením programového voliče na
. Stiskněte nový program a stiskněte
Start/Pauza.
tlačítko
Na konci programu
Pokud prádlo ze sušičky na konci cyklu nevyndáte, sušička provede fázi proti zmačkání (doba trvání: maximálně 30 minut).
Pokud prádlo nevyndáte, sušička se automaticky vypne po dokončení fáze proti
Konec programu,
zmačkání. Kontrolky
Filtr a
Nádržka na vodu svítí a bzučák
bzučí po dobu 2 minut.
spotřebič
Otočením voliče programu na
vypnete. Vyjměte prádlo z bubnu a pečlivě
zkontrolujte, zda je buben prázdný.
Jestliže již nebudete spotřebič používat,
zavřete přívod vody. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku plísní a
nepříjemných pachů.
Pokud zavřete a následně otevřete
, rozdveře před otočením voliče na
svítí se všechny kontrolky fází tvořících
prováděný program.
Po každém použití
• Vyčistěte filtry.
• Vyprázdněte nádržku na vodu.
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Čištění a údržba
Čištění filtrů na vlákna
K zajištění dokonalého sušení prádla je nutné filtry ve dvířkách a v přední části bubnu
vyčistit po každém sušicím cyklu.
Pozor Důležité. Nikdy nepoužívejte
sušičku bez filtru na vlákna nebo s
poškozeným nebo ucpaným filtrem.
1. Otevřete plnicí dvířka.

Vyčistěte výměník tepla
Kondenzátor vyčistěte, když se rozsvítí konkondenzátoru.
trolka

2. Vlhkou rukou očistěte mikro/jemný filtr,
který je zabudován v dolní části vkládacího otvoru.
3. Po určité době se na filtrech vytvoří bílý
povlak ze zbytků pracího prášku. Vyčistěte filtry teplou vodou a kartáčkem.
Vyjměte filtr z dvířek vytažením ven. Filtr
lze umístit s výstupkem doleva nebo
doprava. Po skončení nezapomeňte filtr
vrátit zpět.

4. Vlákna doporučujeme z filtru na vlákna
setřít vlhkou rukou.
5. Vyměňte filtr.

Pozor Provoz se zaneseným
výměníkem tepla může sušičku
poškodit. Zvyšuje se také spotřeba
energie.
1. Otevřete dvířka v podstavci: Postupujte
takto - stiskněte odjišťovací tlačítko
vpravo a otevřete dvířka v podstavci
doleva.

2. Setřete vlákna zevnitř dvířek a přední
komory výměníku tepla. Těsnění dveří
otřete vlhkým hadříkem.
3. Otočte obě blokovací podložky směrem dovnitř.
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4. Pomocí držadla vytáhněte výměník tepla z podstavce a přeneste ho vodorovně, aby se případná zbylá voda nevylila.

1. Otevřete malá dvířka v dolní části
skříně.
2. Otočte žlutou zarážku směrem nahoru.
3. Vytáhněte nádržku ven.
4. Otevřete malý kryt a nechte vodu vytéct.
5. Zavřete malý kryt a vložte nádržku
správně zpět.
6. Zatlačte ji, dokud nezaklapne, a žlutou
zarážku pevně zajistěte jejím otočením
směrem dolů.
7. Zavřete malá dvířka a opět stiskněte
START/PAUZA, aby mohl
tlačítko
program dále pokračovat.

5. Při vylévání výměník podržte svisle nad
umyvadlem a vylijte.
Pozor Při čištění nepoužívejte ostré
předměty. Mohl by pak prosakovat.
6. Vyčistěte výměník tepla.
Doporučujeme použít kartáč, nebo ho
důkladně osprchovat.
7. Výměník tepla vraťte zpět (otočte obě
blokovací podložky ven, až zaskočí na
své místo).
8. Zavřete dvířka v podstavci
Pokud ukazatel Kondnzátor stále svítí,
spotřebič nebude fungovat
Pozor Nikdy nepoužívejte sušičku bez
výměníku tepla.
Vylití nádržky na vodu
Voda odvedená z prádla kondenzuje uvnitř
spotřebiče a je zachycována do nádržky.
Nádržku je nutné vyprázdnit po každém sušicím cyklu, aby se při dalším použití
spotřebiče zajistil jeho účinný chod. KonNádržka na vodu vás na toto upotrolka
zorní.

Čištění těsnění u dvířek
Těsnění dvířek otřete vlhkým hadříkem ihned po skončení sušicího cyklu.
Čištění bubnu
Pozor Pozor! K čištění bubnu
nepoužívejte abrazivní prostředky ani
drátěnku.
Vápenec ve vodě nebo čisticí
prostředky mohou na vnitřní straně
bubnu vytvořit viditelný povlak. Stupeň
odstředění prádla pak není možné spolehlivě zjistit. Prádlo je při vyjmutí ze sušičky vlhčí, než očekáváte.
S použitím standardního čisticího
prostředku pro domácnost (např. na bázi
octa) vytřete vnitřek bubnu a žebra bubnu.
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nábytek nebo agresivní čisticí
prostředky.

Čištění ovládacího panelu a skříně
spotřebiče
Pozor Pozor! K čištění spotřebiče
nepoužívejte čisticí prostředky na

Vlhkým hadříkem otřete ovládací panel a
skříň spotřebiče.

Nastavení spotřebiče
Nastavení
BZUČÁK trvale vypnutý

Postup
1. Pootočte voličem programů na libovolný program.
2. Stiskněte současně tlačítka
SUCHO a
JEMNÉ a podržte je asi na 5 vteřin.
3. Bzučák je podle výchozího nastavení vždy vypnutý.

Co dělat, když ...
Řešení problémů vlastními silami
Problém1)

Možná příčina

Řešení

Sušička není připojená k elektrické síti.

Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte pojistku v rozvodné skříňce (instalace v domácnosti).

Jsou otevřená dvířka.

Zavřete dvířka.

Tlačítko START PAUZA nebylo stisknuto.

Stiskněte tlačítko START PAUZA .

Byl zvolen nesprávný program.

Nastavte správný program. 2)

Filtry na vlákna jsou zanesené.

Vyčistěte filtry na vlákna. 3)

Výměník tepla je zanesený.

Vyčistěte výměník tepla. 3)

Nadměrné množství prádla v sušičce.

Dodržujte maximální náplň prádla.

Zakrytá větrací mřížka.

Odkryjte větrací mřížku v prostoru podstavce.

Nečistoty uvnitř bubnu.

Vyčistěte vnitřek bubnu.

Příliš málo místa kolem spotřebiče.

Ujistěte se, že je kolem spotřebiče prostor alespoň 5 cm široký.

Plnicí dvířka
nelze zavřít.

Filtr není správně usazený.

Instalujte jemný filtr nebo zaklapněte
hrubý filtr do správné pozice.

Nelze zvolit
program.

Nádržka na vodu je plná.

Nádržku na vodu vyprázdněte. 3), stiskněte tlačítko START PAUZA .

Sušicí cyklus
je příliš krátký.

Příliš malé množství prádla nebo příliš
suché prádlo pro zvolený program.

Zvolte časový program nebo vyšší stupeň sušení (např. EXTRA SUŠENÍ ).

Filtry na vlákna jsou zanesené.

Vyčistěte filtry na vlákna.

Příliš velké množství prádla.

Dodržujte maximální náplň prádla.

Nedostatečně odstředěné prádlo.

Prádlo dostatečně odstřeďte.

Zvlášť vysoká teplota v místnosti - nejde
o závadu spotřebiče.

Pokud je to možné, snižte teplotu v
místnosti.

Sušička nefunguje.

Prádlo není
dobře usušené.

Sušicí cyklus
je příliš dlouhý. 4)

1) Vypněte sušičku. Nastavte program/čas. Stiskněte tlačítko START PAUZA .
2) Řiďte se doporučenými programy - viz kapitola Přehled programů.
3) Viz kapitola Čištění a údržba.
4) Poznámka: Sušicí cyklus se ukončí automaticky asi po 5 hodinách (viz část Dokončení sušicího cyklu).
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Technické údaje
výška x šířka x hloubka

85 x 60 x 58 cm

objem bubnu

108 l

hloubka s otevřenými dvířky

109 cm

nastavitelná výška

1,5 cm

hmotnost spotřebiče

43,4 kg

maximální náplň prádla

7 kg

napětí

230 V

potřebná pojistka

10 A

celkový příkon

2350 W
C

třída energetické účinnosti
spotřeba energie KWh/cyklus

1)

4,4 kWh

roční spotřeba energie

298,2 kWh

typ použití

V domácnosti

přípustná okolní teplota

+5 °C až +35 °C

1) 7 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1000 ot/min s ohledem na EN 61121

Servis
V případě technické poruchy prosím nejprve zkontrolujte, zda nemůžete problém
vyřešit sami pomocí návodu k použití - viz
část Co dělat, když….
Pokud nedokážete problém vyřešit sami,
kontaktujte oddělení péče o zákazníky nebo
jednoho z našich servisních partnerů.
Pro rychlou asistenci jsou zapotřebí následující údaje:
– Označení modelu
– Výrobní číslo (PNC)
– Sériové číslo (S. N.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče - umístění viz část
Popis spotřebiče

– Druh závady
– Jakékoliv chybové hlášení zobrazené na
displeji.
Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme vám poznamenat si je zde:
Označení modelu:

........................................

Výrobní číslo
(PNC):

........................................

Sériové číslo (S.
N.):

........................................

