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 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před
instalací spotřebiče a jeho prvním použitím.
Výrobce nezodpovídá za škody a zranění
způsobená nesprávnou instalací či chyb-
ným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho
budoucí použití.

Bezpečnost dětí a postižených
osob

Upozornění Hrozí nebezpečí udušení,
úrazu nebo jiných trvalých následků.

• Tento spotřebič smí používat děti starší
osmi let nebo osoby se sníženými fyzic-
kými, smyslovými nebo duševními schop-
nostmi nebo osoby bez patřičných zku-
šeností a znalostí pouze, pokud tak činí
pod dozorem nebo vedením osoby, která
je zodpovědná za jejich bezpečnost.

• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Všechny prací prostředky uschovejte z

dosahu dětí.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedo-

volte dětem a domácím zvířatům, aby se
k němu přibližovaly.

• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče
by neměly provádět děti bez dozoru.

Instalace
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani ne-

používejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými

spolu s tímto spotřebičem.
• Ujistěte se, že podlaha, na které instalujte

spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti
teplu a čistá.

• Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič
tam, kde může teplota klesnout pod 5 °C
nebo nad 35 °C.

• Spotřebič neinstalujte za zamykatelné
dveře, posuvné dveře a dveře se závě-
sem na opačné straně, kde by dvířka
spotřebiče nešla zcela otevřít.

• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy noste
ochranné rukavice.

• Spotřebič vždy přesunujte ve vzpřímené
poloze.

• Zadní stěna spotřebiče musí být umístě-
na směrem ke zdi.

• Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.

• Dbejte na to, aby koberec neblokoval vě-
trací otvory umístěné vespod spotřebiče
(jsou-li součástí spotřebiče).

• Odvětrávání se nesmí odvádět do
kouřovodu určeného k odvádění spalin
ze spotřebičů spalujících nějaké plyn ne-
bo jiná paliva.

• Je-li bubnová sušička umístěná na prač-
ce, použijte speciální spojovací soupravu.
Spojovací soupravu, dostupnou u vašeho
autorizovaného prodejce, lze použít po-
uze u spotřebiče uvedeného v pokynech
dodaných spolu s příslušenstvím. Před
instalací si je pečlivě pročtěte (viz insta-
lační leták).

• Zajistěte správnou ventilaci, která brání
zpětnému toku plynů ze spotřebičů spa-
lujících jiná paliva včetně otevřených to-
penišť do místnosti.

• Tento spotřebič lze nainstalovat jako vol-
ně stojící nebo jej lze umístit pod kuchyň-
skou desku se správným volným prosto-
rem (viz instalační leták).

• Když spotřebič umístíte na konečné
místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda

2 



je zcela vyrovnán. Jestliže ne, seřiďte no-
žičky podle potřeby.

Připojení k elektrické síti

Upozornění Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.

• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na ty-

povém štítku souhlasí s parametry elek-
trické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte
se na elektrikáře.

• Vždy používejte správně instalovanou sí-
ťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.

• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.

• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí
kabel a síťovou zástrčku. Jestliže
potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí
výměnu provést autorizované servisní
středisko.

• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuv-
ky až na konci instalace spotřebiče. Po
instalaci musí zůstat síťová zástrčka nad-
ále dostupná.

• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

• Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťo-
vé zástrčky mokrýma rukama.

• Tento spotřebič je v souladu s směrnice-
mi EEC.

Použití spotřebiče

Upozornění Hrozí nebezpečí požáru,
výbuchu, zásahu elektrickým proudem
nebo poškození spotřebiče.

• Tento spotřebič používejte pouze v do-
mácnosti.

• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.

• Závěrečná část sušicího programu probí-
há bez ohřevu (ochlazovací cyklus), čímž
se zabrání poškození prádla.
Pokud spotřebič zastavíte před dokonče-
ním sušicího cyklu, okamžitě prádlo vy-
jměte a rozprostřete jej, aby se mohlo
rozptýlit teplo.

• Pokud používáte aviváž či podobné vý-
robky, dodržujte pokyny uvedené na je-
jich balení.

• Nespouštějte spotřebič bez filtru. Před a
po každém použití vyčistěte filtr na vlá-
kna.

• Setřete vlákna, která se nahromadila ko-
lem spotřebiče.

• Nesušte poškozené kusy oblečení, které
obsahují vycpávky nebo výplně.

• Nesušte předměty z pěnové pryže (late-
xové pěny), koupací čepice, nepromoka-
vé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou ne-
bo oděvy či polštáře s vycpávkami z pě-
nové pryže.

• Před sušením prádla znečištěného látka-
mi jako jedlý olej, aceton, benzín, petrolej,
odstraňovače skvrn, terpentýn nebo od-
straňovače vosku je nutné je nejprve vy-
prat v horké vodě s velkým množstvím
pracího prostředku.

• Nesušte ve spotřebiči prádlo, k jehož či-
štění jste použili průmyslové chemikálie.

• Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů
nezůstaly plynové zapalovače nebo sirky.

• Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení v
bubnové sušičce. Dodržujte pokyny na
etiketách oděvů.

• Nevyprané prádlo ve spotřebiči nesušte.
• Pokud jste vyprali prádlo s pomocí od-

straňovače skvrn, před spuštěním sušič-
ky proveďte dodatečný cyklus máchání.

• Kondenzovanou vodu nepijte ani ji ne-
používejte k vaření pokrmů. Může lidem
či zvířatům způsobit zdravotní potíže.

• Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na
ně nestoupejte.

• Dodržujte maximální náplň 8 kg (viz část
„Tabulka programů“).

• Promočené oděvy v bubnové sušičce ne-
sušte.

Čištění a údržba

Upozornění Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.

• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zá-
strčku ze zásuvky.

• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud
vody nebo páru.

• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým had-
rem. Používejte pouze neutrální mycí
prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouště-
dla nebo kovové předměty.
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Vnitřní osvětlení

Upozornění Nebezpečí úrazu.
Viditelné záření LED, nedívejte se přímo
do světelného paprsku.

V tomto spotřebiči se používají speciál-
ní či halogenové žárovky pouze pro
použití v domácích spotřebičích. Ne-
používejte je pro osvětlení domácnosti.
Pro výměnu vnitřního osvětlení kontak-
tujte autorizované servisní středisko.

Likvidace

Upozornění Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.

• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste zabrá-

nili uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.

Kompresor

Upozornění Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.

• Kompresor a přidružený systém je u bub-
nových sušiček naplněn speciálním
prostředkem bez fluoro- chloro- haloge-
novaných uhlovodíků. Systém musí zů-
stat těsný. Poškození systému může vést
k úniku.

POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO 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.

POPIS SPOTŘEBIČE

1 2

7

3

4

5

6

9

10

11

12

8
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1 Nádržka na vodu

2 Ovládací panel

3 Osvětlení bubnu

4 Plnicí dvířka (možnost změny strany
otevírání)

5 Hlavní filtr

6 Posuvné tlačítko k otevírání dvířek vý-
měníku tepla

7 Otvory pro proudění vzduchu

8 Seřiditelné nožičky

9 Dvířka výměníku tepla

10 Kryt filtrů výměníku tepla

11 Zajišťovací tlačítko

12 Typový štítek

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spojovací sada

Název příslušenství: SKP11, STA8, STA9
Dostupné u vašeho autorizovaného prodej-
ce. Spojovací sadu lze použít pouze s prač-
kami uvedenými v letáku. Viz přiložený le-
ták.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s
příslušenstvím.

Vypouštěcí sada

Název příslušenství: DK11.

K dostání u vašeho autorizovaného prodej-
ce (lze připojit k některým typům bubno-
vých sušiček)
Příslušenství pro průběžné vypouštění kon-
denzované vody do dřezu, sifonu, odpadu,
atd. Po instalaci se nádržka na vodu vy-
pouští automaticky. Nádržka na vodu musí
zůstat ve spotřebiči.
Instalovaná hadice musí být umístěná ve
výšce minimálně 50 cm a maximálně 1 m
od úrovně podlahy. Na hadici nemůže být
oblouk. V případě potřeby hadici zkraťte.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s
příslušenstvím.

Podstavec se zásuvkou

Název příslušenství: PDSTP10.
Dostupné u vašeho autorizovaného prodej-
ce.
Slouží k umístění spotřebiče výše pro snazší
plnění a vyjímání prádla.
Zásuvku lze použít k uložení prádla např.:
ručníky, čisticí prostředky a dále.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s
příslušenstvím.
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Sušák

Název příslušenství: RA5, RA6, RA11,
RA12

K dostání u vašeho autorizovaného prodej-
ce (lze připojit k některým typům bubno-
vých sušiček). Ohledně kompatibility příslu-
šenství s vaším spotřebičem se obraťte na
prodejce nebo webové stránky.
Doplňkový sušák umožňuje bezpečně sušit
v bubnové sušičce:
• sportovní obuv
• vlnu
• měkké hračky
• dámské prádlo
Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s
příslušenstvím.

OVLÁDACÍ PANEL

1 2

356 4

1 Volič programů

2 Displej

3 Tlačítko START/PAUZA

4 Tlačítka funkcí

5 Kontrolky programů

6 Zap/Vyp I/O tlačítko s funkcí Auto Off

Displej

Symbol Popis

 ,  , 
extra stupeň sušení: minimální, střední, maximální
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Symbol Popis

 ,  — 
délka fáze proti zmačkání: výchozí, interval (30—120 min)

    —    
- - -

počáteční odstředění prádla (800–1800 ot/min)
výchozí

zapnutý bzučák

zapnutá funkce dětské pojistky

zapnutá funkce časovaného sušení

ukazatel nutnosti vyprázdnění nádržky na vodu

ukazatel nutnosti vyčištění hlavního filtru

ukazatel nutnosti vyčištění filtrů výměníku tepla

ukazatel fáze sušicího cyklu

ukazatel fáze chladicího cyklu

ukazatel fáze ochrany proti zmačkání

zapnutá funkce odloženého startu

   délka cyklu

   -    interval časového programu (10 min až 2 hod)

   -   interval odloženého startu (30 min až 20 hod)

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Buben sušičky vyčistěte vlhkým hadrem ne-
bo nastavte krátký program (např. 30-minu-
tový program) s náplní vlhkého prádla.
Na začátku sušicího cyklu (3—5 min) může
být zvuk poněkud hlasitější. Je to kvůli spu-

štění kompresoru, což je běžné u kompre-
sorem poháněných spotřebičů, jako jsou:
chladničky, mrazničky.

PROGRAMY

Programy
Ná-

plň1) Vlastnosti
Dostupné

funkce

Znač-
ka

tkani-
ny

BAVLNA

EXTRA SUCHÁ 8 kg
K sušení kusů bavlněného oblečení. Stupeň su-
šení: extra suchý.

vše kromě
funkce
ČAS SU-

ŠENÍ

 

DO SKŘÍNĚ 2) 8 kg
K sušení kusů bavlněného oblečení. Stupeň su-
šení: do skříně.

vše kromě
funkce
ČAS SU-

ŠENÍ
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Programy
Ná-

plň1) Vlastnosti
Dostupné

funkce

Znač-
ka

tkani-
ny

K ŽEHLENÍ 2) 8 kg
K sušení kusů bavlněného oblečení. Stupeň su-
šení: vhodné k žehlení.

vše kromě
funkce
ČAS SU-

ŠENÍ

 

TICHÝ 8 kg
K šetrnému sušení bavlněného oblečení s maxi-
mální redukcí hluku. Tento program lze použít v
noci.

vše kromě
funkce
ČAS SU-

ŠENÍ

 

 

DŽÍNY 8 kg
K sušení oděvů pro volný čas jako džíny, mikiny,
apod. z různě silných materiálů (např. u krku, na
manžetách, ve švech).

vše kromě
funkce
ČAS SU-

ŠENÍ

 

LOŽNÍ PRÁ-
DLO

3 kg
K sušení jednoduché či dvojité prošívané přikrýv-
ky a povlaků na polštář (s peřím, prachovým
peřím nebo syntetickou výplní).

všechny
kromě

PROTI PO-
MAČKÁNÍ
a ČAS SU-

ŠENÍ

 

ČAS 8 kg

K sušení prádla v uživatelem nastaveném čase.
Hodnota času musí odpovídat náplni. Pro sušení
jednoho kusu nebo menšího množství prádla
doporučujeme používat krátké hodnoty času.

všechny
kromě SU-
ŠENÍ PLUS
a OTÁČKY
ODSTŘED

ĚNÍ

 

RYCHLÝ 3 kg
K sušení bavlněných a syntetických tkanin při ní-
zké teplotě.

vše kromě
funkce
ČAS SU-

ŠENÍ

 

SYNTETIKA

EXTRA SUCHÁ 3,5 kg
K sušení kusů syntetického oblečení. Stupeň su-
šení: extra suchý.

vše kromě
funkce
ČAS SU-

ŠENÍ

 

DO SKŘÍNĚ 2) 3,5 kg
K sušení kusů syntetického oblečení. Stupeň su-
šení: do skříně.

vše kromě
funkce
ČAS SU-

ŠENÍ

 

K ŽEHLENÍ 3,5 kg
K sušení kusů syntetického oblečení. Stupeň su-
šení: vhodné k žehlení.

vše kromě
funkce
ČAS SU-

ŠENÍ

 

 

SNADNÉ ŽE-
HLENÍ

1 kg
(nebo
pět

košil)

K sušení snadno udržovatelných tkanin jako ko-
šile a blůzy; pro žehlení s minimální námahou.
Výsledky se mohou lišit v závislosti na různých
druzích tkanin a jejich povrchové úpravy. Prádlo
do bubnové sušičky vkládejte přímo. Po prove-
dení sušicího cyklu je okamžitě vyndejte a pově-
ste na ramínka.

vše kromě
funkce
ČAS SU-

ŠENÍ
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Programy
Ná-

plň1) Vlastnosti
Dostupné

funkce

Znač-
ka

tkani-
ny

SPORTOVNÍ
PLUS

2 kg

K sušení venkovního oblečení, pracovních odě-
vů, sportovního oblečení, plyšových tkanin, vo-
děodolných a prodyšných bund, bund-blůz s
odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní ter-
moizolací.

všechny
kromě

PROTI PO-
MAČKÁNÍ
a ČAS SU-

ŠENÍ

 

SPORTOVNÍ 2 kg
Pro sportovní oděvy, lehké a slabé tkaniny, mi-
krovlákno a polyester, které se nežehlí.

vše kromě
funkce
ČAS SU-

ŠENÍ

 

HEDVÁBÍ 1 kg
K sušení hedvábí/krajky pomocí teplého vzdu-
chu a šetrného pohybu.

všechny
kromě

PROTI PO-
MAČKÁNÍ
a ČAS SU-

ŠENÍ

 

VLNA 1 kg

K sušení vlněných oděvů. Oděvy jsou pak měk-
ké a příjemné. Oděvy doporučujeme vyndat
okamžitě po dokončení programu.
Cyklus sušení vlny této bubnové sušičky byl te-
stován a schválen společností Woolmark Com-
pany. Tento cyklus je vhodný pro sušení vlně-
ných oděvů, které jsou označeny pro ruční praní,
za předpokladu, že jsou tyto oděvy vyprány po-
mocí pracího cyklu schváleného společností
Woolmark pro ruční praní a sušeny v bubnové
sušičce dle pokynů výrobce. (M1129).
Úroveň zbytkové vlhkosti prádla lze zvýšit či sní-
žit pomocí funkce SUŠENÍ PLUS .

SUŠENÍ
PLUS ,

ALARM ,
ČAS SU-

ŠENÍ 3),
ODLOŽE-
NÝ START

 

1) maximální hmotnost suchého oblečení
2) Pouze pro zkušebny:

K provedení testu výkonnosti použijte standardní programy, které jsou specifikovány v dokumentu EN 61121.
Pokud je nutné upravit zbytkovou vlhkost prádla, přizpůsobte program pomocí funkce SUŠENÍ PLUS .
Filtry výměníku tepla je nutné čistit po každých třech cyklech.

3) Pouze spolu se sušákem – viz kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Příprava prádla

Důležité Sušte pouze prádlo vhodné pro
sušení v bubnové sušičce. Ujistěte se, že je
prádlo vhodné pro sušení v bubnové
sušičce. Zkontrolujte etikety oděvů.

Znač-
ka

tkani-
ny

Vlastnost

Vhodné k sušení v bubnové sušičce
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Znač-
ka

tkani-
ny

Vlastnost

Vhodné k sušení v bubnové sušičce
při standardní teplotě

Vhodné k sušení v bubnové sušičce
při snížené teplotě

Nevhodné k sušení v bubnové sušič-
ce

Řádně připravte prádlo:
• zavřete zipy, zapněte knoflíky povlaků na

polštáře a přikrývky a svažte volné pásky
nebo tkanice (např. zástěr) - prádlo se
může zamotat

• ujistěte se, že jsou všechny kapsy prázd-
né - odstraňte kovové předměty (kance-
lářské sponky, spínací špendlíky, atd.).

• kusy prádla s dvěmi vrstvami tkaniny oto-
čte naruby (např. u větrovek s bavlněnou
vložkou by měla být bavlněná vrstva ot-
očená ven).

Sušte pouze:
• bavlnu a len s programy BAVLNA
• syntetické a směsové tkaniny s programy

SYNTETIKA
• odděleně sušte silně barevné a máloba-

revné textilie - barvy mohou pouštět
• bavlněný žerzej a pleteniny pouze pomocí

vhodných programů - oblečení se může
srazit

Důležité Nevkládejte více prádla, než
stanovuje maximální náplň, která činí 8 kg.

Vkládání prádla
1. Otevřete dvířka spotřebiče
2. Vložte volně prádlo.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.

Pozor Dbejte na to, aby se prádlo
nezachytilo mezi plnicí dvířka a gumové
těsnění.

Zapnutí spotřebiče
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp I/Ozapnete či
vypnete spotřebič. Když je spotřebič za-
pnutý, na displeji se zobrazí některé údaje.

Funkce Auto Off
Aby se snížila spotřeba energie, funkce Au-
to Off vypne automaticky spotřebič:
• jestliže nebylo tlačítko START/PAUZA

stisknuto po dobu pěti minut.

• po pěti minutách od konce programu.
Stisknutím tlačítka Zapnuto/Vypnuto I/O
spotřebič zapnete.

Nastavení programu

Pootočte programovým voličem na poža-
dovaný program. Možný čas dokončení
programu se zobrazí na displeji.

Zobrazený čas sušení odpovídá 5 kg
náplni u programů pro sušení bavlny
nebo džínů. U ostatních programů čas
sušení odpovídá doporučené náplni
prádla. Čas sušení u programů pro su-
šení bavlny a džínů s náplní větší než 5
kg je delší.

Speciální funkce
Spolu s programem můžete zvolit jednu ne-
bo více speciálních funkcí.
Funkci zapnete či vypnete stisknutím
příslušného tlačítka.

Když je funkce zapnuta, na displeji se objeví
příslušný symbol.
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Funkce SUŠENÍ PLUS
Pomocí této funkce je prádlo lépe usušené.
K dispozici jsou tři možné volby:
minimální — výchozí volba přiřazená k pro-
gramu.
střední — volba pro více usušené prádlo.
maximální — volba pro mnohem více usu-
šené prádlo.

Funkce PROTI POMAČKÁNÍ
Prodlouží standardní fázi proti pomačkání
na konci sušicího cyklu (dlouhou 30 minut)
o dalších 30, 60, 90 či 120 minut. Tato
funkce zabraňuje pomačkání prádla. Prádlo
můžete během fáze proti pomačkání vy-
jmout.

Funkce OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ
Tato funkce pomáhá nastavit nejlepší pod-
mínky sušení prádla. Pokud znáte počáteč-
ní rychlost odstřeďování při praní prádla,
můžete použít tuto funkci. Vyšší rychlost
odstřeďování způsobuje menší obsah vody
v prádle.

Funkce ALARM
Po zapnutí této funkce uslyšíte zvukovou
signalizaci při nebo na:
• konci cyklu
• začátku či konci fáze proti zmačkání
• přerušení cyklu
Zvuková signalizace je podle výchozího na-
stavení vždy zapnutá. Tuto funkci můžete
použit k zapnutí či vypnutí zvuků.

Funkce ČAS SUŠENÍ
Funguje pouze u programu ČAS . Umožňu-
je uživateli nastavit speciální délku sušicího
programu v rozmezí 10 minut až 2 hodin
(po 10-minutových krocích).

Funkce ODLOŽENÝ START

Umožňuje odložit začátek sušicího pro-
gramu o nejméně 30 minut a nejdéle
20 hodin.

1. Nastavte sušicí program a funkce.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko ODLOŽE-

NÝ START , dokud se na displeji neu-
káže požadovaná doba odloženého
startu (např.    , pokud se má pro-
gram spustit po 12 hodinách).

3. Chcete-li zapnout funkci ODLOŽENÝ
START , stiskněte tlačítko START/PAU-
ZA . Na displeji se začne odpočítávat
čas.

Funkce dětské pojistky
Nastavená funkce dětské pojistky brání dě-
tem ve hraní si se spotřebičem. Funkce dět-
ské pojistky zablokuje všechna tlačítka a
programový volič (tato funkce nezablokuje
tlačítko Auto/Off). Funkci dětské pojistky za-
pnete současným stisknutím tlačítka SUŠE-
NÍ PLUS a PROTI POMAČKÁNÍ , dokud se
na displeji nezobrazí symbol  . Funkci vy-
pnete opětovným stisknutím výše uvede-
ných tlačítek, dokud symbol nezmizí.
Funkci dětské pojistky lze zapnout:
• před stisknutím tlačítka START/PAUZA -

spotřebič nelze spustit
• po stisknutí tlačítka START/PAUZA - vy-

pnou se všechna tlačítka spolu s voličem
programů

Spuštění programu

Program zapnete stisknutím tlačítka dle ob-
rázku. LED kontrolka nad tlačítkem se roz-
svítí červeně.

Změna programu
Chcete-li změnit program, vypněte
spotřebič stisknutím tlačítka I/O Zap/Vyp.
Stisknutím tlačítka I/O Zap/Vyp zapněte
spotřebič a znovu nastavte program.

Na konci programu
Po dokončení sušicího cyklu začne na dis-
pleji blikat symbol  . Pokud je zapnutá
funkce Signál , bude po dobu jedné minuty
přerušovaně znít zvukový signál.
Vyndání prádla:
1. Stisknutím tlačítka I/O Zap/Vyp na dvě

sekundy vypněte spotřebič.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyjměte prádlo.
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4. Zavřete dvířka spotřebiče.

Důležité Po každém sušicím cyklu:

• vyčistěte filtr

• vypusťte nádržku na vodu
(Viz kapitola ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.)

TIPY A RADY

Ekologické rady
• Nepoužívejte aviváž jak pro praní tak pro

sušení. Prádlo je po usušení v bubnové
sušičce automaticky měkké.

• Kondenzát použijte jako destilovanou vo-
du, např. pro žehlení s párou. V případě
potřeby kondenzát zbavte možných kou-
sků vláken (např. pomocí filtru na kávu).

• Otvory pro proudění vzduchu na spodku
spotřebiče udržujte vždy průchodné.

• Sušte taková množství prádla, která jsou
uvedená v kapitole programů.

• Ujistěte se, že v místě instalace spotřebi-
če může dobře proudit vzduch.

• Vyčistěte hlavní filtr po každém sušicím
cyklu.

• Když na ovládacím panelu rozsvítí přísluš-
ná kontrolka, vyčistěte filtry výměníku te-
pla.

• Před sušením prádlo dobře odstřeďte.

Tvrdost vody a vodivost
Tvrdost vody se liší místo od místa. Tvrdost
vody má vliv na vodivost vody, a ovlivňuje
tak funkci snímače vodivosti ve spotřebiči.
Pokud znáte hodnotu vodivosti vody, může-
te nastavením snímače dosáhnout lepších
výsledků sušení.
Změna nastavení snímače vodivosti:
1. Pootočte programovým voličem na do-

stupný program.
2. Současně stiskněte dvě tlačítka (viz ob-

rázek). Podržte je stisknutá, dokud se
na displeji neobjeví symboly:

–  nízká vodivost <300 μS/cm
–  střední vodivost 300—600
μS/cm

–  vysoká vodivost >600 μS/
cm

3. Opětovným stisknutím tlačítka nastavte
požadovaný stupeň (viz obrázek).

4. Nastavení uložíte do paměti současným
stisknutím dvou tlačítek uvedených v
bodě 2.

Plná nádržka na vodu —
oznamování
Ve výchozím nastavení se  vždy zobrazu-
je. Rozsvítí se na konci cyklu nebo, když je
nádržka na vodu plná. Když k vypuštění
nádržky použijete externí vybavení, může
ukazatel zmizet.
Zapnutí či vypnutí oznamování:
1. Pootočte programovým voličem na do-

stupný program.
2. Současně stiskněte a podržte dvě tla-

čítka (viz obrázek), dokud se nezobrazí
správné nastavení:

– ukazatel  se nezobrazuje a zobrazí
se ukazatel  — ukazatel  je
trvale vypnutý

– zobrazuje se ukazatel  a zobrazí
se ukazatel  — ukazatel  je
zapnutý
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění hlavního filtru
Na konci každého cyklu vám ukazatel 
(vyčištění hlavního filtru) oznámí, že je nutné
hlavní filtr vyčistit.

Filtr zachytává vlákna. Vlákna se uvol-
ňují při sušení prádla v bubnové sušič-
ce.

Čištění hlavního filtru:  

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Zatlačte filtr.

1

 2

3. Otevřete filtr.

4. Vlhkou rukou filtr vyčistěte.
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5. Je-li to nutné, umyjte filtr pod tekoucí
vodou pomocí kartáčku.
Zavřete filtr.

 6. Odstraňte vlákna ze zásuvky filtru. Mů-
žete k tomu použít vysavač.

7. Vložte filtr do jeho zásuvky.

Pozor Bubnovou sušičku bez hlavního
filtru nebo s poškozeným nebo
zablokovaným filtrem nepoužívejte.

Důležité Vyčistěte hlavní filtr po každém
sušicím cyklu. Zanesený filtr zvyšuje délku
cyklu a zvyšuje spotřebu energie.

Vyprázdnění nádržky na
kondenzovanou vodu
Nádržku na kondenzovanou vodu vypusťte
po každém sušicím cyklu.

Pokud je nádržka na kondenzovanou vodu
plná, program se automaticky pozastaví a
rozsvítí se ukazatel  vypuštění nádržky na
vodu. Program bude pokračovat, až vypu-
stíte nádržku na kondenzovanou vodu a
stisknete tlačítko Start/Pauza.

Pro automatické vypouštění nádržky na
kondenzovanou vodu lze instalovat vy-
pouštěcí příslušenství (viz kapitola:
PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou
vodu:

 

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou
vodu a udržujte ji ve vodorovné poloze.

2. Plastovou spojku vytáhněte ven a nád-
ržku na kondenzovanou vodu vylijte do
dřezu nebo vhodné nádoby.

3. Plastovou spojku zasuňte a nádržku na
vodu vložte zpět.

Upozornění Nebezpečí otravy.
Kondenzovaná voda není vhodná k pití
či přípravě jídla.

Kondenzovanou vodu lze použít jako
destilovanou vodu, např. pro žehlení s
párou. Kondenzát v případě potřeby

přefiltrujte (např. filtrem na kávu) k od-
stranění všech zbytků a částí vláken.

Čištění filtrů výměníku tepla
Pokud se zobrazuje ukazatel  vyčištění
filtrů výměníku tepla, je filtry nutné vyčistit.
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Četnost čištění filtrů závisí na druhu prádla a
jeho množství.

Pokud sušíte maximální náplně, čistěte filtry
po každých třech cyklech.

Čištění filtrů:  

1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Posuňte uvolňovací tlačítko na dně

plnicího otvoru a otevřete dvířka výmě-
níku tepla.

3. Otočením jisticí páčky odjistíte kryt vý-
měníku tepla.

4. Sundejte kryt filtrů výměníku tepla.
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5. Zvedněte hlavní filtr. Podržte filtr výmě-
níku tepla a vytáhněte jej ze spodní
přihrádky.

6. Filtr otevřete zatlačením háčku.

7. Vlhkou rukou filtr vyčistěte. Je-li to nut-
né, umyjte filtr pod tekoucí vodou po-
mocí kartáčku.
Zavřete filtr.
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8. Vyčistěte malý filtr vespodu

9. V případě potřeby jednou za šest měsí-
ců odstraňte vlákna z přihrádky výmě-
níku tepla. Můžete použít vysavač.

 10. Malý filtr a filtr výměníku tepla vraťte
zpět.

 11. Zavřete kryt výměníku tepla.

 12. Zatlačte na jisticí páčku, dokud neza-
klapne.

 13. Zavřete kryt filtrů výměníku tepla.

 14. Zavřete dvířka výměníku tepla.

 15. Vložte hlavní filtr.

Pozor Bubnovou sušičku
nespouštějte, když jsou filtry výměníku
tepla zanesené vlákny. Mohlo by dojít k
poškození bubnové sušičky. Zvyšuje se
také spotřeba energie.
Při čištění výměníku tepla nepoužívejte
ostré předměty.
Nepoužívejte bubnovou sušičku bez fil-
trů.

Čištění bubnu

Upozornění Před čištěním spotřebič
vypojte ze zásuvky.

K čištění vnitřku a žeber bubnu používejte
neutrální mýdlový prostředek. Vyčištěný po-
vrch osušte měkkým hadrem.

Pozor K čištění bubnu nepoužívejte
abrazivní prostředky nebo drátěnku.

Čištění ovládacího panelu a
skříně spotřebiče
K čištění ovládacího panelu a skříně
spotřebiče použijte neutrální mýdlový
prostředek.
K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný po-
vrch osušte měkkým hadrem.
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Pozor K čištění spotřebiče
nepoužívejte čisticí prostředky na

nábytek nebo přípravky, které mohou
způsobit korozi.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Odstraňování závad

Problém1) Možná příčina Řešení

Bubnová su-
šička nefun-
guje.

Bubnová sušička není zapojená do pro-
udu.

Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontro-
lujte pojistku v rozvodné skříňce (instala-
ce v domácnosti).

Plnicí dvířka jsou otevřená. Zavřete plnicí dvířka.

Nestisknuli jste tlačítko Auto/Off. Stiskněte tlačítko Auto/Off.

Nestisknuli jste tlačítko Start/Pauza . Stiskněte tlačítko Start/Pauza .

Spotřebič je v pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko Auto/Off.

Prádlo není
dobře usuše-
né.

Nesprávná volba programu. Zvolte vhodný program. 2)

Filtr je ucpaný. Vyčistěte filtr. 3)

Funkce Sušení Plus byla spuštěna s mi-
nimálním nastavením.

Změňte nastavení funkce Sušení Plus na
střední nebo maximální.

Filtry výměníku tepla jsou ucpané. Vyčistěte filtry výměníku tepla. 3)

Příliš velká náplň prádla. Řiďte se maximálním objemem náplně.

Větrací mřížka je zanesená.
Vyčistěte větrací mřížku na spodku
spotřebiče.

Nečistoty na vnitřním povrchu bubnu. Vyčistěte vnitřní povrch bubnu.

Příliš vysoká tvrdost vody. Nastavte správnou tvrdost vody4).

Plnicí dvířka
nelze zavřít.

Filtr není zajištěn ve své poloze. Zasuňte do správné polohy.

Mezi dvířka a těsnění se zachytilo prá-
dlo.

Rozmístěte náplň bubnu správně.

Na displeji se
zobrazí Err
(Závada).

Po spuštění cyklu můžete zkusit změnit
program nebo funkci.

Bubnovou sušičku vypněte a zapněte.
Proveďte nový výběr.

Funkci, kterou se pokoušíte zapnout,
není možné použít se zvoleným progra-
mem.

Bubnovou sušičku vypněte a zapněte.
Proveďte nový výběr.

Nefunguje
osvětlení bub-
nu.

Vadné osvětlení bubnu.
Kontaktujte servisní středisko ohledně
výměny osvětlení bubnu.

Čas zobrazo-
vaný na dis-
pleji ubíhá ne-

pravidelně.)

Zbývající čas je vypočítáván na základě
množství a vlhkosti prádla.

Jedná se o automatický proces — nej-
edná se o závadu spotřebiče.

Nelze zvolit
program.

Nádržka na vodu je plná. Vypusťte nádržku na vodu3) a stiskněte
tlačítko Start/Pauza .
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Problém1) Možná příčina Řešení

Sušicí cyklus
je příliš krátký.

Příliš malé množství prádla.

Zvolte časový program. Hodnota času
musí odpovídat náplni. Pro sušení jed-
noho kusu nebo menšího množství prá-
dla doporučujeme používat krátké hod-
noty času.

Prádlo je příliš suché.
Zvolte časový program nebo vyšší stu-
peň sušení (např. Extra suchá ).

Sušicí cyklus
je příliš dlouhý
5)

Filtry jsou ucpané. Vyčistěte filtry.

Příliš velká náplň prádla. Řiďte se maximálním objemem náplně.

Prádlo nebylo dostatečně odstředěno. Prádlo řádně odstřeďte.

Velmi vysoká teplota v místnosti - nejed-
ná se závadu spotřebiče.

Je-li to možné, snižte teplotu v místnos-
ti.

1) Pokud se na displeji zobrazí výstražný kód (např. E51): Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Zvolte nový
program. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Stále nefunguje? - obraťte se na servisní středisko a sdělte jim výstražný
kód.

2) Řiďte se popisem programu — viz kapitola PROGRAMY.
3) viz kapitola ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
4) Viz část TVRDOST VODY v rámci kapitoly TIPY A RADY.
5) Poznámka: Sušicí cyklus se ukončí automaticky po maximálně pěti hodinách(viz část Dokončení sušicího cyklu).

TECHNICKÉ INFORMACE

výška x šířka x hloubka 850 x 600 x 600 mm (maximálně 640 mm)

objem bubnu 118 l

maximální hloubka s otevřenými plnicími dvířky 1090 mm

maximální šířka s otevřenými plnicími dvířky 950 mm

nastavitelná výška 850 mm (+ 15 mm - seřiditelné nožičky)

hmotnost spotřebiče 56 kg

maximální náplň prádla 8 kg

napětí 230 V

frekvence 50 Hz

potřebná pojistka 4 A

celkový příkon 900 W

třída energetické účinnosti A+

spotřeba energie kWh/cyklus 1) 2,24 kWh

roční spotřeba energie2) 265 kWh

příkon v režimu zapnutého spotřebiče 0,44 W

příkon v režimu vypnutého spotřebiče 0,44 W

typ použití V domácnosti

přípustná okolní teplota +5 °C až +35 °C

1) 8 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min dle EN 61121
2) Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušicích cyklů standardního programu pro bavlnu při plné a
částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou zátěží. Skutečná spotřeba energie za cyklus závisí na způsobu
použití spotřebiče (NAŘÍZENÍ (EU) č. 392/2012).

 19



INSTALACE

Vybalení

Pozor

Před použitím je nutné odstranit všechny
části přepravního balení.
Odstranění polystyrenových ucpávek:
1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Z bubnu vytáhněte plastové hadice s

polystyrénovými ucpávkami.

Výšku bubnové sušičky lze seřídit. Lze tak
učinit seřízením nožiček (viz obrázek).

15mm

Instalace pod pracovní desku
Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně
stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou
desku se správným volným prostorem (viz
obrázek).

> 850 mm

600 mm

600 mm

Změna směru otevírání plnicích
dvířek
Plnicí dvířka může uživatel namontovat na
protilehlé straně. Lze tak usnadnit vkládání
a vyjímání prádla, pokud při instalaci
spotřebiče existují prostorová omezení. (viz
samostatný leták).
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