TUMBLE DRYER
OWNER’S MANUAL

PDC 72 Chiva

Thank you for choosing this product.
This User Manual contains important safety information and instructions on the operation and maintenance
of your appliance.
Please take the time to read this User Manual before using your appliance and keep this book for future
reference.
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This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instructions concerning use of the appliance
in a safe way and if they understand the hazards involved.
Children must not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance cannot be performed by children
without supervision.
If the supply cord is damaged, have it replaced by a qualified
service centre in order to avoid dangerous situations. It is
prohibited to use an appliance with a damaged supply cord.
– The maximum weight of dry textiles that can be used in the
appliance is specified in the specifications of each dryer later in
the manual.
– The drum dryer must not be used if industrial chemicals were
involved in cleaning.
– Fluff receivers must be cleaned regularly after each drying
programme of the dryer has ended.
– Make sure that fluff does not accumulate around the drum dryer.
– Unwashed pieces of clothing must not be dried in the dryer.
– Pieces of clothing stained with substances such as edible oil,
acetone, alcohol, petrol, paraffin, stain removers, turpentine,
waxes or wax removers must be washed in hot water with an
extra dose of detergent before they are dried in a drum dryer.

EN - 2
Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Revision 06/2022

– Pieces of clothing such as foam rubber (foam latex), bathing
caps, waterproof textiles, rubber-coated elements and clothing
or pillows filled with foam rubber should not be dried in a drum
dryer.
– Softeners and similar products should be used according to their
instructions for use.
– The final phase of the drum dryer cycle will be performed without
heating (cooling cycle) to ensure that the clothing pieces achieve
such temperature that will prevent them from getting damaged.
– Before drying clothes in a drum dryer, please remove all items
such as lighters and matches from pockets.
Never turn the drum dryer off before the drying cycle is
completed unless all items are removed and spread out
quickly afterwards so that the heat can dissipate.
– The vents in the bottom of the dryer should not be covered by a
carpet.
– The appliance must not be installed behind lockable door, sliding
door or door with hinges at the opposite side from the drum
dryer if such installation would prevent the drum dryer door from
opening fully.
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Ventilation openings in the cover of the appliance or in its
construction must be kept free.
The cooling circuit must not be damaged.
CAUTION:
 FIRE HAZARD / FLAMMABLE MATERIALS!
CONTAINS COOLING GAS PROPANE

R290

REFRIGERANT
ALTHOUGH THE PROPANE REFRIGERANT (R290) THAT IS
CONTAINED IN THE COOLING CIRCUIT OF THE APPLIANCE IS A
NATURAL GAS WITH HIGH ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY, IT
IS STILL FLAMMABLE. AVOID DAMAGE TO THE COMPONENTS
OF THE COOLING CIRCUIT DURING TRANSPORTATION AND
INSTALLATION OF THE APPLIANCE.
THE REFRIGERANT (R290) IS FLAMMABLE.
● WARNING — DRIERS CONTAIN REFRIGERANT GASES IN THEIR
SYSTEM. REFRIGERANT GASES MUST BE DISPOSED OF IN A
PROFESSIONAL MANNER BECAUSE THEY CAN CAUSE EYE INJURY
OR IGNITION.

 SYMBOL INDICATES A WARNING THAT THE COOLING
THE
GASES ARE FLAMMABLE.
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WARNING: FIRE RISK DUE TO FLAMMABLE MATERIALS
IF THE COOLING CIRCUIT GETS DAMAGED:
- AVOID OPEN FIRE AND ALL IGNITION SOURCES.
- PROVIDE SUFFICIENT VENTILATION IN THE ROOM IN WHICH THE
APPLIANCE IS LOCATED.
IT IS DANGEROUS TO CHANGE OR MODIFY THE APPLIANCE IN
ANY WAY.
ANY DAMAGE TO THE POWER CABLE MAY LEAD TO A SHORT
CIRCUIT, FIRE AND/OR ELECTRIC SHOCK.
● CAUTION: THE COOLING SYSTEM CONTAINS REFRIGERANT
UNDER HIGH PRESSURE. DO NOT TAMPER WITH THE SYSTEM. THE
SYSTEM MAY ONLY BE REPAIRED BY AN AUTHORISED PERSON.
● CAUTION: WHEN PLACING THE APPLIANCE, MAKE SURE THAT
THE POWER SUPPLY DOES NOT GET CAUGHT OR DAMAGED.
● CAUTION: DO NOT PLACE MULTIPLE PORTABLE SOCKETS OR
PORTABLE EXTENSION CABLES TO THE BACK OF THE APPLIANCE.
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Children under 3 years of age should be prevented from handling
the appliance unless they are permanently under supervision.
The appliance must not be powered from an external
switching device such as timer switch and it must not be
connected to a circuit that is regularly switched on and off.
This appliance is intended only for drying fabrics for which the
manufacturer has recommended such treatment.
Always use programmes according to the fabric type.
The appliance might get damaged when drying shoes.
Do not use to dry carpets.
Use only detergents that are intended for washing or drying
clothes in an automatic drum washing machine and dryer.
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- If the supply cord gets damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or other similarly qualified person.
- The appliance can be connected to the water drain, it is
recommended to do so only using new hoses, not hoses that
have already been used.
- The appliance should be disconnected from the mains before any
maintenance.
- The power cord plug must be connected to a grounded threepole electric outlet.
- Never use a power outlet with a rated voltage that is different
from the appliance’s voltage.
- Do not use an extension cord or an AC adapter to connect the
appliance to the power outlet.
- The power cord must not be excessively or dangerously bent or
compressed during installation or operation.
- The controls and the door of the appliance are not intended for
playing.
- The glass door of the appliance can get hot during operation.
- Do not dry unwashed pieces of clothing in the dryer.
- The condensed water is not drinkable. It can cause health issues
when consumed by people or animals.
APPLIANCE INSTALLATION
- This appliance is intended for interior use only.
- Before connecting the dryer, please make sure that the
parameters at the type plate (fuse rating, voltage and frequency)
correspond to the network voltage. In case of doubt please
contact a qualified electrician.
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- This appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- The electric outlet that the power cord is connected to must be
easily accessible after the appliance has been installed.
- Remove all packaging materials and safety transportation bolts
before using the appliance. Otherwise the appliance or its
surroundings might get seriously damaged.
- The appliance, the power cord or the electric outlet must not lie
in, touch or be submerged in water or any other liquid to avoid
electrical hazards.
- The appliance must not stand on the power cord.
- Do not plug or unplug the plug with wet hands.
- Dispose of packaging in a proper manner.
- Do not lift or handle the appliance when holding its door,
controls, the upper board, hoses or power cord.
- The power cord must not be excessively or dangerously bent or
compressed during installation or operation.
- The appliance must be placed on a firm and level surface.
- After you place the appliance, make sure it is level in all directions
using a spirit level.
- The appliance must not be installed behind lockable door, sliding
door or door with hinges at the opposite side from the drum
dryer if such installation would prevent the drum dryer door from
opening fully.
THESE SAFETY INSTRUCTIONS SHOULD BE READ AND
FOLLOWED CAREFULLY AND KEPT FOR FUTURE REFERENCE.
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1. SAFETY INSTRUCTIONS
This section contains safety instructions that will help protect you
from risk of personal injury or property damage. Failure to follow
these instructions will void any warranty.
1.1. Electrical Safety
• The appliance must not be supplied through an external
switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is
regularly switched on and off by a utility.
• Do not touch the power plug with wet hands. Always pull the
plug to unplug the product, otherwise, there will be risk of an
electric shock.
• Connect the dryer to a grounded socket with fuse protection.
The earth connection must be installed by a qualified electrician.
Our company cannot be held responsible for damages/losses
resulting from using the dryer without an earth connection as
required by local regulations.
• The voltage and the allowable fuse protection are indicated on
the type plate. (For the type plate, please see 3. Overview)
• Voltage and frequency values indicated on the type plate must
be equal to the mains voltage and frequency value in your house.
• Unplug the dryer when it is not used for an extended period, and
before installation, maintenance, cleaning and repair, otherwise,
the dryer may get damaged.
• The plug socket must be freely accessible at all times after
installation.
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To avoid the risk or fire or electric shock, do not use extension
cords, multi sockets or adapters to connect the dryer to mains
power.
1.2. Children‘s Safety
• Do not leave children unattended near the machine.
• Children might lock themselves in the machine resulting in risk of
death.
• Do not allow children to touch the glass door during operation.
The surface becomes extremely hot and may cause skin damage.
• Keep packaging material away from children.
• Poisoning and irritation may occur if detergent and cleaning
materials are consumed or come into contact with the skin and
eyes.
• Keep cleaning materials out of the reach of children Electrical
products are dangerous for children.
• Keep children away from the product while it is running.
• To prevent children from interrupting the dryer cycle, you can use
the child lock to avoid any changes in the running programme.
• Do not allow children to sit/climb on or climb inside the product.
• Children of less than 3 years should be kept away unless
continuously supervised.
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1.3. Product Safety
Due to risk of fire, the following laundry items and
products should NEVER be dried in the dryer:
• Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
• Items that have been soiled with substances such as cooking oil,
acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine,
waxes and wax removers should be washed in hot water with
an extra amount of detergent before being dried in the tumble
dryer.
• Cleaning cloths and mats that have residues of flammable
cleaning agents or acetone, gas, patrol, stain remover, turpentine,
candle, wax, wax remover or chemicals.
• Laundry that has residues of hair sprays, nail polish remover and
similar substances.
• Laundry on which industrial chemicals have been used for
cleaning (such as chemical cleaning).
• Laundry that has any kind of foam, sponge, rubber or rubber-like
parts or accessories. These include latex foam sponge, shower
caps, waterproof fabrics, fitted clothes, and foam pillows.
• Items with filling and damaged (parts or jackets). Foam
protruding from these items might catch fire during the drying
process.
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• Operating the dryer in environments that contain flour or coal
dust may cause explosion.

ATTENTION: Underwear that contains metal reinforcements

should not be put in the dryer. The dryer may be damaged if metal
reinforcements come loose and break off during drying.
Risk of fire and damage!
1.4. Correct Use

ATTENTION: Never stop a tumble dryer before the end of the

drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so
that the heat is dissipated.

ATTENTION: Make sure that pets do not enter the dryer.

Check the inside of the dryer before using it.

ATTENTION: Superheating of clothes inside the dryer can

occur if you cancel the programme or in the event of a power
failure whilst the dryer is running. This concentration of heat can
cause self-combustion so always activate the Refresh programme
to cool down or quickly remove all laundry from the dryer in order
to hang them up and dissipate the heat.
• Use the dryer only for household drying and to dry fabrics with a
label that indicates they are suitable for drying. All other uses are
out of the scope of intended use and are prohibited.
• The warranty will be void in case of any commercial use.
• This appliance is designed to be used inside domestic residences
only, and should be placed on a straight and stable surface.
• Do not lean against or sit on the door of the dryer. The dryer may
tip over.
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• To maintain a temperature that will not harm the laundry (e.g. to
prevent the laundry from catching fire), a cooling process starts
after the heating process. After this, the programme ends. At the
end of the programme, always remove the laundry promptly.

ATTENTION: Never use the dryer without a lint filter or with a

damaged lint filter.

• Lint filters must be cleaned after each use as indicated in 6.1.
Cleaning the Lint Filter.
• Lint filters must be dried after wet cleaning. Wet filters might
cause malfunction during the drying process.
• Lint accumulation must not to be allowed around the tumble
dryer (not applicable for appliances intended to be vented to the
exterior of the building)
• Do not install the dryer in rooms where there is risk of freezing.
Freezing temperatures negatively affect the dryers performance.
Condensed water that freezes in the pump and hose may cause
damage.
1.5. Installing On Top Of a Washing Machine

ATTENTION: A washing machine cannot be placed on the

dryer. Pay attention to the warnings below when installing the
dryer on a washing machine.
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ATTENTION: The dryer can only be placed on washing
machines that have a same capacity and above.
• To use the dryer on the washing machine, a fixing part must be
used between the two products. The fixing part must be attached
by an Authorised Service Provider.
• When the dryer is placed on the washing machine, the total
weight of these products may reach almost 150 kilograms
(when loaded). Place the products on a solid floor that has a load
bearing capacity!
Appropriate Installation Table for Washing Machine and Tumble Dryer
Washing Machine

Tumble Dryer
(Depth)

37 cm

42 cm

56 cm

X

X

61 cm

X

X

53 cm

56 cm

59 cm

85 cm

X

(For the depth information, please see 7. Technical Specifications)

In order to put the dryer machine onto the washing machine, a
special stacking kit is required as an optional extra. Please contact
customer service to acquire. The assembly instruction will be
served together with the stacking kit.
CE Declaration of conformity
We declare that our products meet the applicable European Directives, Decisions and Regulations and the
requirements listed in the standards referenced.
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2. INSTALLATION
2.1. Connection to Water Outlet (with optional drain hose)
In products with a heat pump unit, water accumulates in the water tank during the drying process. You must
empty the accumulated water after each drying process. Instead of periodically emptying the water tank,
you can also use the water drain hose provided with the product to directly drain the water outside.

2.1.1. Connecting the Water Discharge Hose
1. Pull and take out the end of the hose at the back of the dryer. Do not use any tools to take out the hose.
2. Fit one end of the water discharge hose, which is provided with the product, to the slot from which you
have removed the hose.
3. Fix the other end of the water discharge hose directly to the water outlet or sink.







ATTENTION: The hose must be connected in a manner that it cannot be displaced. If the hose comes out
during water discharge, there might be flooding in your house.
IMPORTANT: The water discharge house must be installed at a height of 80 cm maximum.
IMPORTANT: The water discharge hose must not be bent between the outlet and the product, folded or
stepped over.
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2.2. Adjusting the Feet
•
•

For the dryer to work with less noise and vibration, it must be stable and balanced on its feet. Adjust the
feed to ensure that the product is balanced.
Rotate the feet to the right and to the left until the dryer is even and stable.
IMPORTANT: Never remove the adjustable feet.

2.3. Electrical Connection
ATTENTION: There is risk of fire and electric shock.
•
•

•

Your dryer is set to 220-240 V and 50 Hz.
The mains cable of the dryer is equipped with a special plug. This plug must be connected to an earthed
socket protected by a fuse of 16 Amperes as indicated on the type plate. The fuse current rating of the
power line where the outlet is connected must also be 16 amperes. Consult a qualified electrician if you
do not have such an outlet or fuse.
Our company cannot be held responsible for damages resulting from usage without earthing.

IMPORTANT: Operating your machine at low voltage values will shorten the service life and decrease the
performance of your machine.

2.4. Under Counter Installation
•
•

Leave at least 3 cm of space between the side and rear walls of the product and the underside of the
worktop when installing your product under a counter.
Assembly / disassembly under the counter if neccessary must be done by authorized service.
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3. OVERVIEW
1
2

11

3
10
9

4

8

5
7

6

1. Upper tray
2. Control panel
3. Loading door
4. Plinth
5. Plinth opening slot
6. Ventilation grills
7. Adjustable feet
8. Plinth cover
9. Type plate
10. Lint filter
11. Drawer Cover
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4. PREPARING THE LAUNDRY
4.1. Sorting the Laundry to be Dried
Follow the instructions on the labels of the laundry to be dried. Only dry items that have a statement/symbol
that indicates „they can be dried in a dryer“.
•

Do not operate the product with load amounts and laundry types other than those given in 4.3. Load
Capacity.

Suitable for drying in a dryer

No drying

Does not need ironing

Do not dry-clean

Sensitive/Delicate drying

Not suitable for drying in
a dryer

At any temperature

At high temperatures

At medium temperatures

At low temperatures

Heatless

Hang to dry

Spread to dry

Hang wet to dry

Spread in shadow to dry

Suitable for dry cleaning

Do not dry thin, multi-layer or thick-layer fabrics together as they dry at different levels. For this reason, dry
clothes together that have the same structure and fabric type. This way, you can get an even drying result. If
you think that the laundry is still wet, you can select a time programme for additional drying.
Please dry your big (like duvets) and small sizes of laundries seperately in order to not to have a damp
laundries.
IMPORTANT: Delicate fabrics, embroided fabrics, woolen/silk fabrics, clothes made of delicate and
expensive fabrics, airtight clothes and tulle curtains are not suitable for drying in the dryer.
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4.2. Preparing the Laundry to be Dried
Risk of explosion and fire!
Remove all objects from pockets such as lighters and matches.

ATTENTION: The drum of the dryer and the fabrics may get damaged.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The clothes may have become entangled during the washing process. Separate them from each other
before placing them in the dryer.
Remove all objects in the pockets of the clothes and apply the following:
Tie fabric belts, apron laces etc. to each other or use a laundry bag.
Lock the zips, clasps and fasteners, do up the buttons of covers.
To get the best drying result, sort the laundry according to the textile type and drying programme.
Remove clips and similar metal parts from the clothes.
Woven goods such as t-shirts and knit clothes generally shrink in the first drying. Use a protective
programme.
Do not over-dry synthetics. This will cause creases.
When washing the laundry to be dried, adjust the amount of softener according to the data from the
manufacturer of the washing machine.
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4.3. Load Capacity
Follow the instructions in the „Programme selection and consumption table“. (See: 5.2 Programme selection
and consumption table). Do not load the product with more laundry than the capacity values specified in the
table.

IMPORTANT: It is not recommended to load the dryer with more laundry than the amount shown in the
figure. When overloaded, the drying performance of the dryer will decrease and the dryer and laundry might
be damaged.
Laundry

Dry load weight (gr)

Bedsheet (double)

725

Pillowcase

240

Bath Towel

700

Hand Towel

225

Shirt

190

Cotton Shirt

200

Jean

650

Fabric - Gabardine Trousers

400

T-shirt

120
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5. USING THE TUMBLE DRYER
5.1. Control Panel





1. Programme Selection Knob
2. Electronic indicator and additional functions

5.1.1. Programme Selection Knob
Use the programme selection knob to select the desired drying programme
Extra Dry
Cupboard Dry

Express 45´

Cupboard Dry

Wool Refresh
Mix

Iron Dry

Sport

Delicate
Baby Care

Time Drying

Syntetika

Iron Dry

Refresh

Jeans

Bavlna

Shirts 30´

Time Drying

Drying Level

Delay Start

Delicate

Start / Pause

(3 sec.)
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5.1.2. Electronic Indicator and Additional Functions

Display symbols:
Water tank warning indicator

Lint filter cleaning warning indicator

Heat exchanger cleaning warning indicator
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5.2. Programme Selection and Consumption Table
Press the Start/Pause button to start the programme. The Start/Pause LED that indicates that the programme
has started and the remaining the of the program is seen on the display.
Load (kg)

Washing machine
spin speed

Approximate
amount of remaining
humidity

Duration
(minutes)

Cotton Extra Dry

7

1000

60%

167

Cotton Cupboard Dry

7

1000

60%

155

Cotton Iron Dry

7

1000

60%

130

Synthetics Cupboard Dry

3.5

800

40%

68

Synthetics Iron Dry

3.5

800

40%

58

Delicate

2

600

50%

55

Time drying

-

-

-

-

Baby Care

3

1000

60%

78

Jeans

4

1000

60%

110

Sport

4

800

40%

103

Mix

4

1000

60%

112

Wool Refresh

-

-

-

5

Refresh

-

-

-

10

Programme

Express 45‘

1

1200

50%

34

0.5

1200

50%

20

Load (kg)

Washing machine
spin speed

Approximate
amount of remaining
humidity

Energy
consumption
values (kWh)

Cotton Cupboard Dry

7

1000

60%

1.70

Cotton Iron Dry

7

1000

60%

1.50

3.5

800

40%

0.76

Shirts 30‘
Energy consumption values
Programme

Synthetics Cupboard Dry

Power consumption in the „off mode“ PO (W)

0.5

Power consumption in the „on mode“ PL (W)

1

The Cotton Cupboard Dry programme is the standard drying programme that can be run with
a full or half load and for which the information is given on the label and product receipt. This
programme is the most energy efficient programme to dry normal wet cotton clothes.
* Energy labelling standard programme (EN 61121:2013)
All values in the table were determined in accordance with the EN 61121:2013 standard. Consumption values
may vary from the values in the table depending on the fabric type, spin speed, environment conditions and
voltage values.
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5.2.1. Auxiliary Functions
The table that summarises the options that can be selected in programmes is given below.
Option
Drying Level
Delicate Drying

Delay Start

Buzzer Cancel

Time Drying

Child Lock

Description
The humidity level obtained after drying can be increased by 3 levels. This way, level of
required dryness can be selected. The levels that can be selected other than the standard
setting: 1, 2, 3. After selection, the LED of the relevant drying level will turn on.
Delicate fabrics are dried for a longer time at a low temperature.
You can delay the start time of the programme by selecting the 1-hour to 23-hour option.
You can activate the desired delay time by pressing the Start/Pause button. When the
time is up, the selected programme will start automatically. During the delay time, options
compatible with the programme can be activated/deactivated. Long pressing on Delayed
Start button changes delay time continuously.
The dryer gives an audible warning when program selection knob is turned, buttons
are pressed and at the end of programme. To cancel the warnings, press and hold the
„Delicate Option“ button for 3 seconds. When you press the button, you will hear an
audible warning that the option has been cancelled.
When knob is positioned to Time Drying programme, option can be selected by pressing
Time Drying option button and program starts by pressing Start/Pause button. Long
pressing on tme dyring button changes time continuously.
There is a child lock option to avoid changes in the programme flow when keys are
pressed during the programme. To activate child lock feature user should press „Delay
Start“ and „Delicate“ buttons simultaneously for 3 sec. When the child lock activated, all
keys will be deactivated. Child lock is not automatically deactivated at the end of the
program. When activating/deactivating the child lock, „CL“ will visualize on display for
2 sec and then becomes off; and an audible warning will be heard. Warning; when the
product is running or the child lock is active, if you turn the programme selection knob,
you will hear an audible warning and „CL“ will visualize on display for 2 sec and then
becomes off. Even if you set the programme knob to another programme, the previous
programme will continue running. To select a new programme, you need to deactivate
the child lock and then set the programme selection knob to „OFF“ position. Then, you can
select and start the desired program.
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5.2.2. Starting the Programme
The Start/Pause LED will flash during programme selection.Press the Start/Pause button to start the
programme. The Start/Pause LED that indicates that the programme has started and the drying LED will
come on.
Programme
Cotton Extra Dry
Cotton Cupboard Dry
Cotton Iron Dry
Synthetics Cupboard Dry
Synthetics Iron Dry
Delicate

Description
This programme dries thick and multi-layer fabrics, such as cotton towels, bedsheets,
pillowcases, bathrobes, at a high temperature to allow you to place them in a closet.
This programme dries cotton pyjamas, underwear, tablecloths etc. to allow you to place
them in a closet.
This programme dries cotton laundry to prepare it for ironing. Laundry removed from the
machine will be damp.
This programme dries synthetics, such as shirts, t-shirts, blouses, at a lower temperature
compared to the cottons programme to allow you to place them in a closet.
This programme dries synthetics, such as shirts, t-shirts, blouses, at a lower temperature
compared to the cottons programme to prepare them for ironing. Laundry removed from
the machine will be damp.
This programme dries thin clothes like shirts, blouses and silk garments at a low
temperature to make them ready to wear.

Time Drying

To reach the required drying level at a low temperature, you can use the time programmes
of 20 min. to 200 min. Regardless of the drying level, the programme stops at the desired
time.

Baby Care

This programme dries delicate infant clothes at a low temperature to make them ready to
wear.

Jeans

This programme is used to dry jeans.

Sport

Sport program is used for synthetic sport laundries like shorts, t-shirts at low temperature.

Mix

This programme dries cotton-synthetic mixed garments that do not discolour to make
them ready to wear.

Wool Refresh

Wool refresh helps wool textiles to remove excess water after washing by applying low
temperature and gentle movements of drum.

Refresh

Time drying option is selected from 10 minutes to 120 minutes without providing hot air,
refresh is done and bad odors can be eliminated.

Express 45‘

1 kg of cotton shirts spun at a high speed in the washing machine are dried in 45 minutes.

Shirts 30‘

2 to 3 shirts are ready for to be ironed in 30 minutes.

IMPORTANT: Do not open the loading door while the programme is running. If you have to open the
door, do not keep it open for a long time.
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5.2.3. Programme Progress
During the Programme
If you open the door when the programme is running, the product will switch to standby mode. Once the
door has been closed, press the Start/Pause key to resume the programme.
Do not open the loading door when the programme is running. If you have to open the door, do not keep it
open for a long time.

Programme End
Once the programme is over, the warning LEDs for Start/Pause, water tank level, filter cleaning and heat
exchanger cleaning will turn on. Additionally, an audible warning will be given at the end of the programme.
You can remove the laundry to make the machine ready for a new load.
IMPORTANT: Clean the lint filter after every programme. Empty the water tank after every programme.
IMPORTANT: If you do not take out the laundry after the programme has ended, the 1-hour Anti Crease
phase will automatically be activated. This programme rotates the drum at regular intervals to prevent
creases.

5.3. Drum Light Information
•
•
•

This product includes LED Drum Light.
The light works automatically when you open the door. And closes itself after a while automatically.
It is not an adjustable option for user to open or close it.

Contact the service department for repair or replacement of LED lighting.

Selection Stand By
After 15 minutes without user intervention in selection mode, the appliance switches to energy saving mode
to reduce energy consumption. In this model must blink 0,5 sec ON, 3 sec OFF during energy saving mode.
At the energy saving mode “---” LED luminosity is reduced. The appliance must be restarted by setting the
program selector to “OFF”. Thern you can select any program again.
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OPTIONS
PROGRAMMES
Time Delay

Buzzer Cancel

Child Lock

Drying Level

Delicate

Cotton Extra Dry
Cotton Cupboard Dry
Cotton Iron Dry
Synthetics Cupboard Dry
Synthetics Iron Dry
Delicate

X

Time Drying

X

X

Wool Refresh

X

X

Refresh

X

X

Express 45‘

X

X

Shirts 30‘

X

X

(default)

Baby Care
Jeans
Sport
Mix

X

Not selectable
Selectable
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6. CLEANING AND CARE
IMPORTANT: Do not use industrial chemicals to clean your dryer. Do not use a dryer that has been
cleaned with industrial chemicals.

6.1. Cleaning the Lint Filters
IMPORTANT: DO NOT FORGET TO CLEAN THE LINT FILTERS AFTER EACH USE.
To clean the lint filter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Open the loading door.
Pull up the lint filters to remove it.
Open the outer filter
Clean the outer filter by your hands or using a
soft cloth.
Open the inner filter
Clean the inner filter by your hands or using a
soft cloth
Close the filters and fit the hooks
Place inner filter inside of outer filter
Refit the Lint filter

After the dryer has been used for a certain
period of time, if you encounter a layer that
will cause obstruction on the filter surface,
wash the filter with warm water to clean the
layer. Dry the filter thoroughly before
reinstalling it again.
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6.2. Emptying the Water Tank




1.
2.
3.
4.

Pull the drawer cover and carefully take out the tank.
Empty the water in the tank.
If there is lint accumulated on the discharge cap in the tank, clean it with water.
Refit the water tank.

IMPORTANT: Never remove the water tank when the programme is running. The water condensed in the
water tank is not suitable for human consumption.
IMPORTANT: DO NOT FORGET TO EMPTY THE WATER TANK AFTER EACH USE.
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6.3. Cleaning the Heat Exchanger
IMPORTANT: Clean the heat exchanger when you see the warning „Heat Exchanger cleaning“.
IMPORTANT: EVEN IF THE „HEAT EXCHANGER CLEANING WARNING LED“ IS NOT ON: CLEAN THE HEAT
EXCHANGER AFTER EVERY 30 DRYING PROCESSES OR ONCE A MONTH.
If the drying process is completed, open the loading door and wait for it to cool down.
1. Open the kick plate cover as shown.
2. Unlock the exchanger cover by turning in the
direction shown with arrows.
3. Take out the exchanger cover as shown.
4. Clean the front surface of the exchanger as
shown.
5. Fit the exchanger cover as shown.
6. Lock the exchanger cover by turning in the
direction shown with arrows.
7. Close the kick plate cover as shown.

WARNING: DO NOT CLEAN WITH BARE HANDS
SINCE THE EXCHANGER FINS ARE SHARP. THEY MAY
HURT YOUR HANDS.
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6.4. Cleaning the Humidity Sensor
Inside the machine, there are humidity sensors that
detect whether the laundry is dry or not.
To clean the sensors:
1. Open the loading door of the machine.
2. If the machine is still hot due to the drying
process, wait for it to cool down.
3. Using a soft cloth soaked in vinegar, wipe the
metal surfaces of the sensor and dry them.
IMPORTANT: CLEAN THE METAL SURFACES OF
THE SENSOR 4 TIMES A YEAR.
IMPORTANT: Do not use metal tools to clean the metal surfaces of the sensor.

WARNING: Due to the risk or fire and explosion, do not use solution agents, cleaning agents or similar
products when cleaning the sensors.

6.5. Cleaning the Inner
Surface of the Loading Door
IMPORTANT: DO NOT FORGET TO CLEAN THE
INNER SURFACE OF THE LOADING DOOR AFTER
EACH DRYING PROCESS.
Open the loading door of the dryer and clean all of
the inner surfaces and the gasket with a soft, damp
cloth.
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6.6. Machine sound
Source of sound
Pump Sound
Pump is activated when the machine starts to work and
during the operation at certain intervals. It is normal to
hear pump and water sound during this proces.

Compressor Sound
It is normal to hera a metallic sound from the compressor
from time to time while the machine is running.
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7. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Brand
Model name

PHILCO
PDC 72 Chiva

Height

Min: 845 mm / Max: 855 mm*

Width

596 mm

Depth

563 mm

Capacity (max.)

7 kg**

Net weight (with plastic door)

44,8 kg

Net weight (with glass door)
Voltage
Power

46,8 kg
220-240 V
1000 W

* Min. height: Height with the adjustable feet not used. Max. height: Height with the adjustable feet extended
to the maximum.
** Dry laundry weight before washing.
IMPORTANT: To improve the quality of the dryer, technical specifications are subject to change without
prior notice.
IMPORTANT: The values declared have been obtained in a laboratory environment according to the
relevant standards. These values may change depending on the environmental conditions and use of the
dryer.

ATTENTION:
1. Due to safety reasons, legislation forces a room of at least 1 m³ per 8 g refrigerant for such equipment. For
110 g propane, the minimum allowed room size would be 13,75 m³.
2. Coolant :Risk of fire/risk of poisoning/risk of material damage and damage to the appliance. The appliance
contains refrigerant which, although it is environmentally friendly, is flammable R290. Failure to dispose
of it properly may result in a fire or poisoning. Dispose of the appliance properly and do not damage the
pipes in the refrigerant circuit.
•  Type of refrigerant: R290
•  Quantity of gas: 110 g
•  ODP (Ozone Depletion Potential): 0
•  GWP (Global Warning Potential): 3
3. Risk of explosion or fire. Remove any cigarette lighters and matches from pockets.
4. Do not place the dryer near open fires and ignition sources.
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8. TROUBLESHOOTING
Your dryer is fitted with systems that continuously perform checks during the drying process to take the
necessary measures and warn you in case of any malfunction.

WARNING: If the problem persists even if you have applied the steps in this section, please contact the
your dealer or an Authorised Service Provider. Never try to repair a nonfunctional product.
PROBLEM

REASON

SOLUTION

The drying process takes a long time.

The surface of the lint filter might be
clogged.

Wash the filter with lukewarm water.

The heat exchanger might be clogged.

Clean the heat exchanger

The ventilation grills in front of the
machine might be closed.

Open the doors/windows to prevent
the room temperature from rising too
much.

There might be a layer of limescale on
the humidity sensor.

Clean the humidity sensor.

The dryer might be overloaded with
laundry.

Do not overload the dryer.

The laundry might be insufficiently
spun.

Select a higher spin speed on your
washing machine.

Laundry comes out damp at the end
of the drying process.

The dryer cannot be opened or the
programme cannot be started. The
dryer does not get activated when
adjusted.

The laundry that comes out hot at the end of the drying process generally feels
more humid.
The programme used might not be
suitable for the type of laundry.

Check the care labels on the laundry
items, select a suitable programme for
the type of laundry and additionally,
use the time programmes.

The surface of the lint filter might be
clogged.

Wash the filter with lukewarm water.

The heat exchanger might be clogged.

Clean the heat exchanger

The dryer might be overloaded with
laundry.

Do not overload the dryer.

The laundry might be insufficiently
spun.

Select a higher spin speed on your
washing machine.

The dryer might not be plugged in.

Make sure that the plug is fitted in the
socket.

The loading door might be open.

Make sure that the loading door is
properly closed.

You might not have set a programme
or pressed the Start/Pause key.

Make sure that the programme has
been set and the dryer is not in the
Standby (Pause) mode.

Child lock might be active.

Deactivate the child lock.
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PROBLEM

REASON

SOLUTION

The programme has been interrupted
for no reason.

The loading door might not be closed
properly.

Make sure that the loading door is
properly closed.

There might have been a power
failure.

Press the Start/Pause key to start the
programme.

The water tank might be full.

Empty the water tank.

Clothes have shrunk, felted or
deteriorated.

The programme used might not be
suitable for the type of laundry.

Check the care labels on the laundry
items, select a suitable programme for
the type of laundry.

Water leaking from the loading door.

There might be lint accumulated on
the inner surfaces of the loading door
and on the surfaces of the gasket of
the loading door.

Clean the inner surfaces of the loading
door and the surfaces of the gasket of
the loading door.

The loading door opens on its own.

The loading door might not be closed
properly.

Push the loading door until you hear
the closing sound.

The water tank warning symbol is on/
flashing.

The water tank might be full.

Empty the water tank.

The water discharge hose might be
bent.

If the product is connected directly
to the water outlet, check the water
discharge hose.

The heat exchanger cleaning warning
symbol is on.

The heat exchanger might be unclean.

Clean the heat exchanger.

The filter cleaning warning symbol
is on.

The lint filter might be unclean.

Clean the filter.

The filter seat might be clogged by
lint.

Clean the filter seat.

There might be a layer that causes
obstruction on the surface of the lint
filter.

Wash the filter with lukewarm water.

The filter seat might be clogged by
lint.

Clean the filter seat.

There might be a layer that causes
obstruction on the surface of the lint
filter.

Wash the filter with lukewarm water.

The heat exchanger might be clogged.

Clean the heat exchanger.

The filter may not be placed.

Replace the filter.

The filter warning led is blinking even
though the filter is placed.

Call technical service.

The filter and heat exchanger cleaning
warning symbol are flashing.

The program can not be started and
the filter warning led is blinking.
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9. AUTOMATIC FAULT WARNINGS AND WHAT TO DO
Your tumble dryer is equipped with a built-in fault detection system, indicated by a combination of flashing
operation lights. The most common failure codes are shown below.
ERROR CODE

SOLUTION

E03

Empty the water tank, if problem does not solved, contact the nearest
authorised service agent.

E04

Contact the nearest authorised service agent.

E05

Contact the nearest authorised service agent.

E06

Contact the nearest authorised service agent.

E08

There may be voltage fluctuation in mains.Wait until voltage is appropriate
for working range.

To report a defect and obtain additional service information, visit https://philco.cz/podpora-a-servis.
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10. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND PACKAGING
INFORMATION
10.1. Packaging Information
The packaging of this product is made of recyclable materials. Do not dispose of the packaging, waste
together with household or other waste. Instead, take it to a packaging collection point defined by your local
authority.
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11. DESCRIBING THE ENERGY LABEL AND SAVING ENERGY
11.1. Energy Labelling

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trademark
Model
Energy Class
Annual Power Consumption
Noise During Drying
Dry Laundry Capacity
Cotton Cupboard Dry Cycle Time
Condensing Efficiency Class
Machine Technology
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11.2. Energy Efficiency
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

You should operate the dryer to full capacity, but make sure that it is not overloaded.
When the laundry is being washed, the spin speed should be at the highest level possible. This will
shorten the drying time and reduce energy consumption.
Make sure that the same kinds of laundry are dried together.
Please follow the recommendations in the user manual for programme selection.
For air circulation, leave an appropriate clearance on the front and back sides of the dryer. Do not cover
the grills on the front side of the machine.
Unless necessary, do not open the door of the machine when drying. If you have to open it, do not keep it
open for a long time.
Do not add new (wet) laundry during the drying process.
Hairs and lint that detach from the laundry and merge in the air are collected by the „Lint Filters“. Please
make sure that the filters are cleaned before and after each use.
For models with a heat pump, make sure that the heat exchanger is cleaned at least once a month or after
each 30 uses.
During the drying process, the environment where the dryer is installed must be well ventilated.
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PRODUCT FICHE
Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 392/2013
Supplier name or trademark

PHILCO

Model name

PDC 72 Chiva

Rated capacity (kg)

7

Type of Tumble Dryer

Heat Pump

Energy efficiency class (1)
Annual Energy Consumption (kWh)

A++
(2)

Automatic of Non-automatic

211
Automatic

Energy Consumption of the standard cotton programme at full load (kWh)

1,7

Energy Consumption of the standard cotton programme at partial load (kWh)

0,96

Power consumption of the off-mode for the standard cotton programme at full load PO
(W)

0,5

Power consumption of the left-on mode for the standard cotton programme at full load
PL (W)

1

The duration of the left mode on (min)
Standard cotton programme (3)
Programme time of the standard cotton programme at full load , Tdry (dak.)

n/a
155

Programme time of the standard cotton programme at partial load , Tdry1/2 (dak.)

95

Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load (Tt)

121

Condensation efficiency class (4)

B

Average condensation efficiency of the standard cotton programme at full load Cdry

81%

Average condensation efficiency of the standard cotton programme at partial load Cdry1/2

81%

Weighted condensation efficiency of the standard cotton programme at full load and
partial load Ct

81%

Sound power level for the standard cotton programme at full load (5)

65

Built-in

No

(1) Scale from A+++ (most efficient) to D (least efficient)
(2) Energyconsumption based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial
load,and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on
how the appliance is used.
(3) „Cotton cupboard dry programme“ used at full and partial load is the standard drying programme to
which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet
cotton laundry and that it is the most efficient programme in terms of energyconsumption for cotton
(4) Scale from G (least efficient) to A (most efficient)
(5) Weighted average value - L wA expressed in dB(A) re 1 pW
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TESTING INFORMATION
The delivered device is in accordance with EcoDesign and EN62552. Air access requirements for proper
operation of the device, the minimum distance from the wall and the dimensions of the device are part of
this manual. If you have any further questions, please contact the manufacturer.

CUSTOMER CARE AND SERVICE
Always use original spare parts.
Model name and serial number can be found on the rating plate. Position of rating plate can be changed
without notice.
The original spare parts for some specific components are available for a minimum of 7 or 10 years, based on
the type of component, from the placing on the market of the last unit of the model.
When contacting our authorized service, have the model designation, serial number and defect description
available.
To download documents, visit www.philco.cz.
To report a defect and obtain additional service information, visit https://philco.cz/podpora-a-servis.
Subject to change without notice.
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INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED
PACKAGING MATERIALS
Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product
shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable
collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some
states of the European Union or other European states you may return your products to your local
retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save
valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the
environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of
waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details.
The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.
For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from
your seller or supplier.
Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal
method from local government departments or from your seller.
This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.
Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the
right to make these changes.
Original of this user manual is Czech.
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SUŠIČKA
NÁVOD K OBSLUZE

PDC 72 Chiva

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek.
Tento návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny týkající se provozu a údržby
vašeho spotřebiče.
Před použitím spotřebiče si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro jeho budoucí použití.

Ikona

Titulek

Popis

VAROVÁNÍ

Riziko vážného poranění nebo smrti

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Nebezpečné napětí

POŽÁR

Riziko vzniku požáru

POZOR

Riziko poranění nebo materiálních škod

DŮLEŽITÉ/POZNÁMKA

Informace o správném provozu systému

Přečtěte si pokyny

Horký povrch
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Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod
dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným
způsobem a rozumí případným nebezpečím.
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez
dozoru.
Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému
servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
– Maximální hmotnost suchého textilního materiálu, pro kterou
se může spotřebič použít, je uveden ve specifikaci každé sušičky
dále v návodu.
– Bubnová sušička se nesmí používat, jestliže byly při čištění
použity průmyslové chemikálie.
– Lapače textilního prachu musí často čistit po každém proběhlém
programu sušičky.
– Okolo bubnové sušičky se nesmí nechat hromadit textilní prach.
– Nesušit v bubnové sušičce nevyprané kusy.
– Kusy znečištěné takovými látkami jako jedlým olejem, acetonem,
alkoholem, benzínem, petrolejem, odstraňovači skvrn,
terpentýnem, vosky a odstraňovači vosků by se před sušením v
bubnové sušičce musí vyprat v horké vodě s extra množstvím
pracího prostředku.
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– Kusy jako pěnová pryž (pěnový latex), sprchové čepice,
nepromokavé textilie, pogumované prvky a oděvy nebo polštáře
naplněné pěnovou pryží by se neměly sušit v bubnové sušičce.
– Aviváže nebo podobné výrobky by se měly používat, jak je
stanoveno v návodu pro aviváž.
– Konečná fáze cyklu bubnové sušičky proběhne bez tepla (cyklus
ochlazování), aby se zajistilo, že kusy zůstanou při teplotě, která
zajistí, že kusy nebudou poškozeny.
– Před sušením v bubnové sušičce je nutné vyjmout veškeré
předměty z kapes, jako jsou zapalovače a zápalky.
Nikdy nevypínat bubnovou sušičku před ukončením cyklu
sušení, pokud nejsou všechny kusy rychle vyjmuty a
rozprostřeny tak, aby došlo k odvedení tepla.
– Spodní větrací otvory ve spodní části sušičky nesmí být zakryty
kobercem.
– Spotřebič se nesmí instalovat za uzamykatelné dveře, posuvné
dveře nebo dveře se závěsy na opačné straně, než je bubnová
sušička takovým způsobem, že by bylo omezeno otevírání dvířek
bubnové sušičky.
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Větrací otvory v krytu spotřebiče nebo jeho konstrukci je
nutno udržovat volné.
Nesmí se poškozovat chladicí obvod.
VÝSTRAHA:
 NEBEZPEČÍ OHNĚ / HOŘLAVÉ MATERIÁLY!
OBSAHUJE CHLADICÍ PLYN PROPAN

R290
CHLADIVO
CHLADICÍ PROPAN (R290), KTERÝ JE OBSAŽEN V CHLADICÍM
OKRUHU SPOTŘEBIČE, JE PŘÍRODNÍ PLYN S VYSOKOU
KOMPATIBILITOU SE ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM, KTERÝ JE PŘECE JEN
HOŘLAVÝ. BĚHEM PŘEPRAVY A INSTALACE SPOTŘEBIČE ZABRAŇTE
POŠKOZENÍ KOMPONENT CHLADICÍHO OKRUHU.
CHLADIVO (R290) JE HOŘLAVÉ.
● VAROVÁNÍ — SUŠIČKY V SYSTÉMU OBSAHUJÍ CHLADICÍ PLYNY.
CHLADICÍ PLYNY MUSÍ BÝT LIKVIDOVÁNY ODBORNĚ, PROTOŽE
MOHOU ZPŮSOBIT PORANĚNÍ OČÍ NEBO VZNÍCENÍ.

 ZNAMENÁ VAROVÁNÍ A TO, ŽE CHLADICÍ PLYNY
SYMBOL
JSOU HOŘLAVÉ.
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VAROVÁNÍ: RIZIKO POŽÁRU HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ
POKUD BY DOŠLO K POŠKOZENÍ CHLADICÍHO OKRUHU
- VYHNĚTE SE OTEVŘENÉMU OHNI A ZDROJŮM VZNÍCENÍ.
- DŮKLADNĚ VYVĚTREJTE MÍSTNOST, VE KTERÉ SE SPOTŘEBIČ
NACHÁZÍ.
JE NEBEZPEČNÉ MĚNIT NEBO UPRAVOVAT SPOTŘEBIČ JAKÝMKOLIV
ZPŮSOBEM.
JAKÉKOLIV POŠKOZENÍ NAPÁJECÍHO KABELU MŮŽE VÉST KE
ZKRATU, POŽÁRU A/NEBO ZASAŽENÉM ELEKTRICKÝM PROUDEM.
● VÝSTRAHA: CHLADICÍ SYSTÉM OBSAHUJE CHLADIVO POD
VYSOKÝM TLAKEM. NEMANIPULUJTE SE SYSTÉMEM. MUSÍ BÝT
OPRAVOVÁN POUZE KVALIFIKOVANOU OSOBOU.
● VÝSTRAHA: PŘI UMÍSŤOVÁNÍ SPOTŘEBIČE SE MUSÍ ZAJISTIT, ABY
NAPÁJECÍ PŘÍVOD NEBYL ZACHYCEN NEBO POŠKOZEN.
● VÝSTRAHA: NEUMÍSŤOVAT VÍCENÁSOBNÉ PŘENOSNÉ ZÁSUVKY
NEBO PŘENOSNÉ PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY NA ZADNÍ STRANU
SPOTŘEBIČE.
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Mělo by se zabránit v manipulaci s přístrojem dětem mladším 3 let,
pokud nejsou trvale pod dozorem.
Spotřebič nesmí být napájen z externího spínacího zařízení
takového, jako je časový spínač, nebo být připojen k obvodu,
který je pravidelně zapínán a vypínán.
Tento spotřebič je určen pouze pro sušení textilií, jejichž výrobce
toto doporučuje.
Používejte vždy programy podle typu textilie.
Při sušení, obuvi může dojít k poškození přístroje.
Nesušte koberce.
Používejte jen takové prací prostředky, které jsou určené pro praní,
sušení oděvů v bubnové automatické pračce a sušičce.

CZ - 6
Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Revize 06/2022

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho
servisní zástupce, nebo jiné kvalifikované osoby.
- Spotřebič je možné připojit k odpadu vody, toto je doporučeno
pouze pomocí nových hadic a nikoliv hadic dříve používaných.
- Před jakoukoli údržbou spotřebiče ho odpojte od elektrické sítě.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být zastrčena do uzemněné
trojpólové zásuvky.
- Nepoužívejte zásuvku s jiným jmenovitým napětím, než je napětí
spotřebiče.
- K zapojení spotřebiče do elektrické sítě nepoužívejte elektrický
prodlužovací kabel ani síťový adaptér.
- Během instalace a provozu spotřebiče nesmí být napájecí kabel
nadměrně nebo nebezpečně ohýbán nebo stlačován.
- Ovládací prvky a dvířka spotřebiče nejsou na hraní.
- Skleněná dvířka mohou být během provozu spotřebiče horká.
- V sušičce se nesmí sušit nevyprané kusy.
- Zkondenzovaná voda není pitná. Při konzumaci může způsobit
zdravotní problémy u lidí i u zvířat.
INSTALACE SPOTŘEBIČE
- Tento spotřebič je určen pouze pro používání v interiéru.
- Před připojením sušičky se ujistěte, zda se parametry na
typovém štítku (hodnota pojistky, napětí a frekvence) shodují s
napájením v síti. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte
kvalifikovaného elektrikáře.
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- Tento spotřebič není určen pro vestavěné použití.
- Po instalaci spotřebiče musí být snadno dostupná zástrčka
napájecího kabelu.
- Před používáním spotřebiče odstraňte všechny obaly a
bezpečnostní přepravní šrouby. V opačném případě může dojít k
vážnému poškození spotřebiče a jeho okolí.
- Spotřebič, přívodní kabel nebo zástrčka nesmí ležet, dotýkat
se či být ponořen do vody či jiné kapaliny, aby nedošlo k úrazu
elektrickým proudem.
- Spotřebič nesmí stát na přívodním kabelu.
- Zástrčku nepřipojujte ani neodpojujte mokrýma rukama.
- Obalové materiály zlikvidujte řádným způsobem.
- Nezvedejte a nemanipulujte se spotřebičem jeho držením za
dvířka, ovládací prvky, horní desku, hadice či napájecí kabel.
- Během instalace a provozu spotřebiče nesmí být napájecí kabel
nadměrně nebo nebezpečně ohýbán nebo stlačován.
- Spotřebič je nutné umístit na pevnou, rovnou plochu.
- Po usazení spotřebiče na jeho místo ho vyrovnejte do roviny
všemi směry pomocí vodováhy.
- Spotřebič se nesmí instalovat za uzamykatelné dveře, posuvné
dveře nebo dveře se závěsy na opačné straně, než je bubnová
sušička takovým způsobem, že by bylo omezeno otevírání dvířek
bubnové sušičky.
PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY A USCHOVEJTE SI JE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
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1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které vás chrání před
nebezpečím poranění nebo poškození majetku. Při nedodržení
těchto pokynů ztrácíte jakákoliv záruční práva.
1.1. Elektrická bezpečnost
• Tento spotřebič nesmí být napájen přes externí spínací zařízení,
jako je například časovač, nebo nesmí být připojen k okruhu,
který je pravidelně zapínán a vypínán funkcí.
• Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama. Při odpojování
spotřebiče od sítě vždy tahejte za zástrčku, v opačném případě
hoří riziko úrazu elektrickým proudem.
• Sušičku připojte k uzemněné zásuvce s pojistkovou ochranou.
Uzemnění musí být nainstalováno kvalifikovaným elektrikářem.
Naše společnost nemůže nést odpovědnost za škody/ztráty
vyplývající z používání sušičky bez uzemnění podle místních
předpisů.
• Napětí a přípustná pojistková ochrana je uvedena na typovém
štítku. (Informace o typovém štítku najdete v části 3. Přehled)
• Hodnoty napětí a frekvence uvedené na typovém štítku musí být
shodné s hodnotami napětí a frekvence ve vaší domácnosti.
• Pokud nebudete sušičku používat delší dobu a před instalací,
údržbou, čištěním nebo opravou ji odpojte od elektrické sítě, v
opačném případě by mohlo dojít k jejímu poškození.
• Po instalaci musí být zástrčka neustále volně dostupná.
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Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, nepoužívejte pro připojení sušičky k
elektrické síti prodlužovací kabely, vícenásobné zásuvky nebo
adaptéry.
1.2. Bezpečnost dětí
• Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti spotřebiče.
• Děti by se mohly zamknout ve spotřebiči, v důsledku čehož
vzniká nebezpečí smrti.
• Nedovolte dětem dotýkat se skleněných dvířek během provozu
spotřebiče. Povrch je mimořádně horký a může tak dojít k
poranění pokožky.
• Obalové materiály uchovávejte co nejdále od dětí.
• V případě požití čisticích prostředků nebo při jejich styku s kůží a
očima může dojít k otravě nebo podráždění.
• Uchovávejte čisticí materiály mimo dosah dětí. Elektrické výrobky
jsou pro děti nebezpečné.
• Uchovávejte děti co nejdále od spotřebiče během jeho provozu.
• Abyste zabránili dětem přerušit cyklus sušení, můžete použít
dětský zámek, čímž zabráníte jakýmkoli změnám v probíhajícím
programu.
• Nedovolte dětem, aby si sedaly/lezly na nebo dovnitř spotřebiče.
• Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou
pod neustálým dohledem.
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1.3. Bezpečnost výrobku
Z důvodu rizika požáru, by NIKDY nemělo být v sušičce
sušeno následující prádlo:
• V bubnové sušičce nesušte neprané prádlo.
• Prádlo, které bylo znečištěno látkami, jako je například
kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovač
skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků, by mělo být před
sušením v sušičce vypráno v horké vodě přidaným množstvím
pracího prostředku.
• Čisticí utěrky a prostírání se zbytky hořlavých čisticích prostředků
nebo acetonu, benzínu, petroleje, odstraňovače skvrn,
terpentýnu, vosku, odstraňovače vosku nebo chemikálií.
• Prádlo se zbytky vlasových sprejů, odlakovače na nehty a
podobných látek.
• Prádlo, na kterém byly na čištění použity průmyslové chemikálie
(jako je chemické čištění).
• Prádlo s jakýmkoliv druhem pěny, houby, gumy nebo gumových
částí či příslušenství. Patří mezi ně houba z latexové pěny,
sprchové čepice, vodotěsné textilie, vybavené oblečení a pěnové
polštářky.
• Předměty s náplní a poškozené předměty (polštáře nebo bundy).
Pěna vyčnívající z těchto předmětů se může v průběhu procesu
sušení vznítit.
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• Používání sušičky v prostředích s obsahem moučného nebo
uhelného prachu může způsobit výbuch.

POZOR: Spodní prádlo, které obsahuje kovové výztuže by

nemělo být vkládáno do sušičky. Sušička by se mohla poškodit,
pokud se kovové výztuže v průběhu sušení uvolní a zlomí.
Hrozí riziko vzniku požáru a poškození!
1.4. Správné použití

POZOR: Nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před

ukončením cyklu sušení, pokud nejsou všechny položky rychle
vyjmuty a rozloženy tak, aby bylo rozptýleno teplo.

POZOR: Ujistěte se, zda se do sušičky nedostala domácí

zvířata. Před používáním sušičky zkontrolujte její vnitřek.

POZOR: Přehřátí prádla uvnitř sušičky může nastat tehdy,

pokud zrušíte program nebo v případě výpadku dodávky elektrické
energie během používání sušičky. Tato koncentrace tepla může
způsobit samovznícení, proto vždy aktivujte program osvěžení na
ochlazení nebo rychlé vyjmutí veškerého prádla ze sušičky, aby ho
bylo možné pověsit a na rozptýlení tepla.
• Sušičku používejte pouze pro domácí sušení a na sušení textilií s
označením vhodnosti k sušení. Všechna ostatní použití jsou mimo
rozsah zamýšleného použití a jsou tedy zakázána.
• V případě komerčního použití dojde ke ztrátě záručních práv.
• Tento spotřebič je navržen pro používání výhradně v domácím
prostředí a měl by být umístěn na rovném a stabilním povrchu.
• Neopírejte se ani si nesedejte na dvířka sušičky. Sušička by se
mohla převrátit.
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• Pro zajištění teploty, která nepoškodí prádlo (např. k zabránění
vznícení prádla), se po procesu ohřevu spustí proces chlazení. Po
dokončení tohoto procesu program skončí. Na konci programu,
vždy rychle vyjměte prádlo.

POZOR: Nikdy nepoužívejte sušičku bez filtru nebo s

poškozeným filtrem na vlákna.

• Tyto filtry musí být vyčištěny po každém použití, jak je uvedeno
v části 6.1. Čištění filtru na vlákna.
• Filtry musí být vysušeny po mokrém čištění. Vlhké filtry mohou
způsobit poruchu během procesu sušení.
• Okolo bubnové sušičky se nesmí nahromadit zbytky textilií
(nevztahuje se na spotřebiče, určené k větrání do budovy).
• Neinstalujte sušičku v místnostech, v nichž hrozí riziko mrazu.
Teploty mrazu negativně ovlivňují výkon sušičky. Kondenzovaná
vlhkost, která zmrzne v čerpadle a hadici, může způsobit
poškození.
1.5. Instalace na pračku

POZOR: Pračku nelze umístit na sušičku. Při instalaci sušičky na

pračku, dbejte na níže uvedená varování.
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POZOR: Sušičku lze umístit pouze na pračky se stejným a
vyšším objemem.
• Pokud chcete používat sušičku na pračce, mezi tyto dva
spotřebiče je třeba použít upevňovací část. Tato upevňovací část
musí být připevněna autorizovaným servisním zástupcem.
• Při umístění sušičky na pračku, může celková hmotnost těchto
spotřebičů dosáhnout téměř 150 kilogramů (při naplnění). Proto
umístěte spotřebiče na pevnou podlahu s dostatečnou nosností!
Tabulka instalace pro pračku a bubnovou sušičku
Pračka

Bubnová sušička
(hloubka)

37 cm

42 cm

56 cm

X

X

61 cm

X

X

53 cm

56 cm

59 cm

85 cm

X

(Informace o hloubce najdete v části 7. Technické údaje)

Pokud chcete umístit pračku na sušičku, je třeba použít speciální
soupravu na stohování. Obraťte se na zákaznický servis pro získání
tohoto příslušenství. Pokyny pro montáž budou doručeny spolu se
soupravou na stohování.
Prohlášení o shodě CE
Prohlašujeme, že naše výrobky splňují platné evropské směrnice, rozhodnutí a nařízení a požadavky uvedené
v referenčních normách.
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2. INSTALACE
2.1. Připojení k odtoku vody (s volitelnou vypouštěcí hadicí)
U spotřebičů s jednotkou tepelného čerpadla, se v průběhu sušení v zásobníku vody nahromadí voda.
Nahromaděnou vodu je třeba vylít po každém procesu sušení. Namísto pravidelného vylévání vody ze
zásobníku, můžete také použít hadici na vypouštění vody dodávanou se spotřebičem, na přímé vypouštění
vody do odtoku.

2.1.1. Připojení hadice na vypouštění vody
1. Vytáhněte a vyjměte konec hadice na zadní straně sušičky. Na vyjmutí hadice nepoužívejte žádné
nástroje.
2. Namontujte jeden konec hadice na vypouštění vody, která je dodávána se spotřebičem, k otvoru, ze
kterého jste hadici vyndali.
3. Druhý konec hadice na vypouštění vody připevněte přímo do odtoku nebo výlevky.







POZOR: Hadice musí být připojena tak, aby ji nebylo možné odsunout. Pokud se hadice dostane ven
během vypouštění vody, mohlo by dojít k vytopení vaší domácnosti.
DŮLEŽITÉ: Odtok vody musí být nainstalován ve výšce maximálně 80 cm.
DŮLEŽITÉ: Hadice na vypouštění vody nesmí být mezi odtokem a spotřebičem ohnutá, složená nebo
přimáčknutá.
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2.2. Nastavení nožiček
•
•

Aby sušička fungovala s menší hlučností a vibracemi, musí být stabilní a vyrovnána na svých nožičkách.
Úpravou nožiček zajistíte vyrovnání spotřebiče.
Otáčejte nožičky doprava a doleva, dokud nebude sušička rovně a stabilně na svém místě.
DŮLEŽITÉ: Nikdy neodstraňujte nastavovací nožičky.

2.3. Elektrické připojení
POZOR: Hrozí riziko vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem.
•
•

•

Vaše sušička je nastavena na 220–240 V a 50 Hz.
Napájecí kabel sušičky je vybaven speciální zástrčkou. Tato zástrčka musí být připojena k uzemněné
zásuvce chráněné 16 A pojistkou, jak je uvedeno na typovém štítku. Proudová hodnota pojistky v
elektrickém vedení, ve kterém je připojena zásuvka, musí být rovněž 16 ampérů. Pokud nemáte takovou
zásuvku nebo pojistku, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
Naše společnost nemůže nést odpovědnost za škody vyplývající z používání bez uzemnění.

DŮLEŽITÉ: Provoz spotřebiče v napětí s nízkými hodnotami zkrátí životnost a sníží výkon vašeho
spotřebiče.

2.4. Instalace pod pultem
•
•

Ponechte nejméně 3 cm volného prostoru mezi bočními a zadními stěnami spotřebiče a spodní částí
pracovní plochy, při instalaci spotřebiče pod pultem.
Pokud je to nutné, tak montáž/demontáž pod pultem musí provést autorizovaný servis.
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3. PŘEHLED
1
2

11

3
10
9

4

8

5
7

6

1. Horní panel
2. Ovládací panel
3. Plnicí dvířka
4. Podstavec
5. Otvor na otevírání podstavce
6. Větrací mřížky
7. Nastavitelné nožičky
8. Kryt podstavce
9. Typový štítek
10. Filtr
11. Kryt zásuvky
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4. PŘÍPRAVA PRÁDLA
4.1. Třídění prádla na sušení
Postupujte podle pokynů na štítcích prádla, které chcete sušit. Jen suché prádlo, které má označení/symbol,
který označuje „může být sušeno v sušičce“.
•

Nepoužívejte spotřebič s jiným množstvím náplně a typem prádla, než je uvedeno v části 4.3. Kapacita
naplnění.

Vhodné na sušení v sušičce

Nesušit

Nepotřebuje žehlení

Nečistit na sucho

Citlivé/jemné sušení

Nevhodné na sušení v
sušičce

Při jakékoliv teplotě

Při vysokých teplotách

Při středních teplotách

Při nízkých teplotách

Bez ohřevu

Pověsit na sušení

Rozprostřít na sušení

Pověsit mokré na sušení

Rozprostřít ve stínu na
sušení

Vhodné pro suché čištění

Nesušte tenké, vícevrstvé nebo textilie spolu, protože schnou v různých úrovních. Z tohoto důvodu
sušte spolu to oblečení, které má stejnou strukturu a typ textilie. Tímto způsobem můžete dosáhnout
rovnoměrného sušení. Pokud máte pocit, že prádlo je stále vlhké, můžete zvolit časový program pro
dodatečné sušení.
Sušte svoje prádlo velkých (jako je prošívaná přikrývka) a malých rozměrů odděleně, aby nebylo prádlo vlhké.
DŮLEŽITÉ: Jemné tkaniny, vyšívané tkaniny, vlněné/hedvábné tkaniny, oděvy vyrobené z jemných
a drahých tkanin, vzduchotěsné oděvy a záclony z tylu, nejsou vhodné k sušení v sušičce.
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4.2. Příprava prádla na sušení
Hrozí riziko výbuchu a vzniku požáru!
Vyndejte z kapes všechny předměty, jako jsou například zapalovače a zápalky.

POZOR: Může dojít k poškození bubnu sušičky a tkaniny.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oděvy se mohou v průběhu procesu praní zamotat. Než je vložíte do sušičky, oddělte je od sebe.
Vyndejte z kapes oděvů všechny předměty a proveďte následující kroky:
Svažte proužky tkaniny, šňůru na zástěře atd. nebo použijte pouzdro na prádlo.
Zapněte zipy, spony a přezky, zapněte knoflíky.
Abyste dosáhli co nejlepších výsledků při sušení, roztřiďte prádlo podle typu textilií a programu sušení.
Sundejte z oděvů spony a podobné kovové prvky.
Tkané výrobky, jako jsou trička a pletené oděvy, se obecně při prvním sušení srazí. Použijte ochranný
program.
Nepřesahujte čas sušení syntetických oděvů. Způsobuje to zmačkání.
Při praní prádla, které má být sušeno, nastavte množství aviváže podle údajů od výrobce pračky.
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4.3. Kapacita naplnění
Postupujte podle pokynů v části „Tabulka volby programu a spotřeby“. (Viz: 5.2 Tabulka volby programu a
spotřeby). Nevkládejte do spotřebiče větší množství prádla, než uvádějí hodnoty kapacity v tabulce.

DŮLEŽITÉ: Nedoporučuje se naplňovat sušičku větším množstvím prádla, než je množství znázorněné na
obrázku. Při přeplnění spotřebiče, se výkon sušení spotřebiče sníží a může dojít k poškození sušičky a prádla.
Prádlo

Hmotnost suché náplně (g)

Prostěradlo (dvojlůžkové)

725

Povlak na polštář

240

Osuška

700

Ručník

225

Košile

190

Bavlněná košile

200

Džíny

650

Gabardénové kalhoty

400

Tričko

120
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5. POUŽÍVÁNÍ SUŠIČKY
5.1. Ovládací panel





1. Ovladač volby programu
2. Elektronický indikátor a dodatečné funkce

5.1.1. Ovladač volby programu
Použijte tento ovladač na volbu požadovaného programu sušení
Extra
Do skříně

Rychlé 45´

Do skříně

Osvěžení vlna

Na žehlení

Mix
Sportovní

Jemné
Dětské

Čas sušení

Syntetika

Na žehlení

Osvěžení

Džíny

Bavlna

Košile 30´

Čas sušení

Úroveň sušení Odložený start

Jemné

Start / Pauza

(3 sek.)
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5.1.2. Elektronický indikátor a dodatečné funkce

Zobrazení symbolů:
Varovný indikátor zásobníku vody

Varovný indikátor čištění filtru

Varovný indikátor čištění výměníku tepla
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5.2. Tabulka volby programu a spotřeby
Stisknutím tlačítka spuštění/pozastavení spusťte program. Na displeji je možné vidět LED indikátor spuštění/
pozastavení, který indikuje spuštění programu a zbývající čas programu.
Naplnění (kg)

Rychlost
odstřeďování na
pračce

Přibližné množství
zůstávající vlhkosti

Doba trvání
(minuty)

Bavlna – extra sušení

7

1000

60%

167

Bavlna – sušení do skříně

7

1000

60%

155

Bavlna – sušení k žehlení

7

1000

60%

130

Syntetika – sušení do skříně

3,5

800

40%

68

Syntetika – sušení k žehlení

3,5

800

40%

58

Jemné

2

600

50%

55

Časové sušení

-

-

-

-

Dětské

3

1000

60%

78

Džíny

4

1000

60%

110

Sportovní

4

800

40%

103

Mix

4

1000

60%

112

Osvěžení vlna

-

-

-

5

Osvěžení

-

-

-

10

Rychlé 45´

1

1200

50%

34

Košile 30‘

0,5

1200

50%

20

Naplnění (kg)

Rychlost
odstřeďování na
pračce

Přibližné množství
zůstávající vlhkosti

Hodnoty spotřeby
energie (kWh)

Bavlna – sušení do skříně

7

1000

60%

1,70

Bavlna – sušení k žehlení

7

1000

60%

1,50

3,5

800

40%

0,76

Program

Hodnoty spotřeby energie
Program

Syntetika – sušení do skříně

Spotřeba energie v „režimu vypnutí“ PO (W)

0,5

Spotřeba energie v „režimu zapnutí“ PL (W)

1

Program „Bavlna – sušení do skříně“ je standardní program sušení, který může být spuštěn s
plným nebo polovičním naplněním a pro který jsou uvedeny informace na štítku produktu.
Tento program je program s nejvyšší energetickou účinností na sušení normálně vlhkého
bavlněného oblečení.
* Energetické značení standardního programu (EN 61121:2013)
Všechny hodnoty v tabulce byly stanoveny v souladu s normou EN 61121: 2013. Hodnoty spotřeby se mohou
lišit od hodnot v tabulce v závislosti na typu tkaniny, rychlosti odstřeďování, podmínek daného prostředí a
hodnot napětí.
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5.2.1. Pomocné funkce
Níže je uvedena tabulka, která shrnuje možnosti, které lze zvolit v programech.
Možnost

Popis

Úroveň sušení

Úroveň vlhkosti dosažená po sušení může být zvýšena o 3 úrovně. Tímto způsobem je
možné zvolit požadovanou úroveň suchosti. Úrovně, které lze zvolit kromě standardního
nastavení: 1, 2, 3. 1, 2, 3. Po volbě se rozsvítí LED indikátor příslušné úrovně sušení.

Jemné sušení

Jemné tkaniny jsou sušeny déle při nízké teplotě.

Odložený start

Čas spuštění programu můžete odložit volbou možnosti 1hodiny až 23hodin. Požadovaný
čas odložení můžete aktivovat stisknutím tlačítka spuštění/pozastavení. Když nastane
daný čas, zvolený čas se spustí automaticky. V průběhu času odložení, je možné aktivovat/
deaktivovat možnosti kompatibilní s programem. Dlouhým stiskem tlačítka odloženého
startu změníte čas odložení.

Zrušení akustické signalizace

Po otočení ovladače volby programu a stisknutí tlačítek na konci programu zazní ze
sušičky varovný akustický signál. Pokud chcete zrušit tato varování, stiskněte a podržte
tlačítko „Jemné“ na 3 sekundy. Když stisknete toto tlačítko, uslyšíte varovný akustický
signál, který upozorňuje na to, že možnost byla zrušena.

Časové sušení

Když umístíte ovladač na program „Čas sušení“, možnost bude možné zvolit stisknutím
tlačítka časového sušení a program se spustí stisknutím tlačítka spuštění/pozastavení.
Podržením tlačítka časového sušení provedete nepřetržitou změnu času.

Dětský zámek

K dispozici je dětská pojistka, aby se předešlo změnám v toku programu při stisku tlačítek
v průběhu programu. Chcete-li aktivovat funkci dětské pojistky, měli byste současně
stisknout tlačítka „Odložený start“ a „Jemné sušení“ na 3 sekundy. Když je aktivována
dětská pojistka, všechna tlačítka se deaktivují. Dětská pojistka se na konci programu
automaticky nedeaktivuje. Při aktivaci/deaktivaci dětské pojistky se na displeji na 2
sekundy zobrazí „CL“ a pak zhasne; a zazní zvukové varování. POZOR; když je spotřebič
spuštěn nebo je aktivní dětská pojistka, pokud otočíte ovladačem pro volbu programu,
zazní zvukové upozornění a na displeji se na 2 sekundy zobrazí „CL“ a potom zhasne. I když
nastavíte volič programů na jiný program, předchozí program bude pokračovat. Chcete-li
zvolit nový program, musíte deaktivovat dětskou pojistku a poté nastavit ovladač volby
programu do polohy „OFF“. Potom můžete zvolit a spustit požadovaný program.
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5.2.2. Spuštění programu
V průběhu volby programu bude blikat LED indikátor spuštění/pozastavení. Stisknutím tlačítka spuštění/
pozastavení spustíte program. Rozsvítí se LED indikátor spuštění/pozastavení, který indikuje spuštění
programu a LED indikátor sušení.
Program

Popis

Bavlna – extra sušení

Tento program suší hrubé a vícevrstvé tkaniny, jako jsou například bavlněné ručníky, ložní
přikrývky, povlaky na polštáře, župany, při vysoké teplotě, aby je bylo možné vložit do
šatníku.

Bavlna – sušení do skříně

Tento program suší bavlněná pyžama, spodní prádlo, ubrusy atd., abyste je mohli umístit
do šatníku.

Bavlna – sušení k žehlení

Tento program suší bavlněné prádlo na přípravu prádla na žehlení. Prádlo vyndané ze
spotřebiče bude vlhké.

Syntetika – sušení do skříně

Tento program suší syntetické oděvy, jako jsou košile, trička, halenky, při nízké teplotě v
porovnání s programem na sušení bavlny, abyste je mohli umístit do šatníku.

Syntetika – sušení k žehlení

Tento program suší syntetické oděvy, jako jsou košile, trička, halenky, při nízké teplotě v
porovnání s programem na sušení bavlny, na přípravu oděvů na žehlení. Prádlo vyndané
ze spotřebiče bude vlhké.

Jemné
Čas sušení

Tento program suší tenké oděvy jako jsou košile, halenky a hedvábné oděvy při nízké
teplotě, aby byly připraveny na nošení.
Pro dosažení požadované úrovně sušení při nízké teplotě, můžete použít časové
programy od 20 minut do 200 minut. Bez ohledu na úroveň sušení se program zastaví v
požadovaném čase.

Dětské

Tento program suší jemné dětské oblečení při nízké teplotě, aby bylo připraveno na
nošení.

Džíny

Tento program slouží k sušení džínsů.

Sportovní
Mix
Osvěžení vlna

Tento program se používá k sušení syntetického sportovního oblečení jako jsou šortky a
trička při nízké teplotě.
Tento program suší bavlněno-syntetické směsové oblečení, které je stálobarevné, aby bylo
připraveno na nošení.
Tento program pomáhá odstraňovat z vlněných tkanin přebytečnou vodu po praní
pomocí nízké teploty a jemných pohybů bubnu.

Osvěžení

Možnost doby sušení je zvolena od 10 minut do 120 minut bez přívodu horkého vzduchu,
je provedeno osvěžení a lze eliminovat nepříjemné pachy.

Rychlé 45‘

1 kg bavlněných košil s odstřeďováním v pračce při vysoké rychlosti je sušeno 45 minut.

Košile 30‘

2 až 3 košile jsou připraveny k žehlení během 30 minut.

DŮLEŽITÉ: Neotvírejte plnicí dvířka v průběhu programu. Pokud máte otevřená dvířka, nenechávejte je
otevřená dlouho.
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5.2.3. Průběh programu
V průběhu programu
Pokud otevřete dvířka v průběhu programu, spotřebič se přepne do pohotovostního režimu Když dvířka
zavřete, stiskněte tlačítko spuštění/pozastavení pro pokračování programu.
Neotvírejte plnicí dvířka v průběhu programu. Pokud máte otevřená dvířka, nenechávejte je otevřená dlouho.

Ukončení programu
Po skončení programu se rozsvítí LED indikátor spuštění/pozastavení, hladiny zásobníku vody, čištění filtru a
čištění výměníku tepla. Kromě toho, zazní na konci programu varovný akustický signál. Můžete vyndat prádlo
a připravit tak spotřebič na nové naplnění.
DŮLEŽITÉ: Filtr na vlákna vyčistěte po každém programu. Zásobník vody vylijte po každém programu.
DŮLEŽITÉ: Pokud po skončení programu nevyndáte prádlo, automaticky se aktivuje 1hodinová fáze proti
zmačkání. Tento program otáčí buben v pravidelných intervalech, čímž zabrání pomačkání prádla.

5.3. Informace o osvětlení bubnu
•
•
•

Tento spotřebič je vybaven LED osvětlením bubnu.
Toto osvětlení funguje automaticky při otevření dvířek. A po chvíli automaticky zhasne.
Zapnutí nebo vypnutí osvětlení není možné upravit uživatelem.

Ohledně opravy či výměny LED osvětlení kontaktujte servisní středisko.

Volba pohotovostního režimu
Po 15 minutách bez zásahu uživatele v režimu volby se spotřebič přepne do režimu úspory energie, aby se
snížila spotřeba energie. Na tomto modelu musí během režimu úspory energie blikat 0,5 sekundy ON, 3
sekundy OFF. V režimu úspory energie je svítivost LED „---“snížena. Spotřebič je třeba restartovat nastavením
voliče programů do polohy „OFF“. Potom můžete znovu zvolit libovolný program.
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MOŽNOSTI
PROGRAMY
Odložení času

Zrušení
akustické
signalizace

Dětský zámek

Úroveň sušení

Jemné

Bavlna – extra sušení
Bavlna – sušení do skříně
Bavlna – sušení k žehlení
Syntetika – sušení do
skříně
Syntetika – sušení k
žehlení
Jemné

X

Čas sušení

X

X

Osvěžení vlna

X

X

Osvěžení

X

X

Rychlé 45 min.

X

X

Košile 30 min.

X

X

(automaticky)

Dětské
Džíny
Sportovní
Mix

X

Není možné zvolit
Je možné zvolit
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6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
DŮLEŽITÉ: K čištění spotřebiče nepoužívejte průmyslové chemikálie. Nepoužívejte spotřebič, který byl
čištěn průmyslovými chemikáliemi.

6.1. Čištění filtrů na vlákna
DŮLEŽITÉ: NEZAPOMEŇTE VYČISTIT FILTRY NA VLÁKNA PO KAŽDÉM POUŽITÍ.
Pro vyčištění filtru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otevřete plnicí dvířka.
Vytáhněte filtry na nečistoty směrem nahoru.
Otevřete vnější filtr
Vnější filtr vyčistěte buď rukama nebo pomocí
měkké tkaniny.
Otevřete vnitřní filtr
Vnitřní filtr vyčistěte buď rukama nebo pomocí
měkké tkaniny.
Zavřete filtry a namontujte háčky.
Vnitřní filtr vložte dovnitř vnějšího filtru.
Namontujte filtr na vlákna.

Pokud po používaní sušičky po určitou dobu
narazíte na vrstvu, která způsobuje překážku na
povrchu filtru, vyčistěte filtr teplou vodou, abyste
tak vyčistili tuto vrstvu. Před opětovnou instalací
důkladně vysušte filtr.
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6.2. Vyprázdnění zásobníku na vodu




1.
2.
3.
4.

Vytáhněte kryt zásuvky a opatrně vyndejte zásobník.
Vylejte vodu ze zásobníku.
Pokud se na výpustním krytu zásobníku nahromadí vlákna, vyčistěte je vodou.
Namontujte zásobník na vodu na svoje místo.

DŮLEŽITÉ: Nikdy nevyndávejte zásobník na vodu během spuštěného programu. Voda nahromaděná v
zásobníku na vodu není vhodná pro lidskou spotřebu.
DŮLEŽITÉ: NEZAPOMEŇTE VYPRÁZDNIT ZÁSOBNÍK NA VODU PO KAŽDÉM POUŽITÍ.

CZ - 29
Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Revize 06/2022

6.3. Čištění výměníku tepla
DŮLEŽITÉ: Výměník tepla vyčistěte tehdy, když uvidíte varování „Čištění výměníku tepla“.
DŮLEŽITÉ: I KDYŽ NENÍ ROZSVÍCEN „VAROVNÝ LED INDIKÁTOR ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU TEPLA“: VYČISTĚTE
VÝMĚNÍK TEPLA PO KAŽDÝCH 30 PROCESECH SUŠENÍ NEBO JEDNOU ZA MĚSÍC.
Pokud je proces sušení dokončen, otevřete plnicí dvířka a počkejte, dokud spotřebič nevychladne.
1. Otevřete kryt podstavce podle zobrazení na
obrázku.
2. Odjistěte kryt výměníku otáčením ve směru
znázorněném šipkami.
3. Vyndejte kryt výměníku podle zobrazení na
obrázku.
4. Vyčistěte přední povrch výměníku podle
zobrazení na obrázku.
5. Kryt výměníku připevněte tak, jak je zobrazeno
na obrázku.
6. Zajistěte kryt výměníku otáčením ve směru
znázorněném šipkami.
7. Zavřete kryt podstavce podle zobrazení na
obrázku.

VAROVÁNÍ: NEČISTĚTE HOLÝMA RUKAMA,
PROTOŽE ŽEBRA VÝMĚNÍKU JSOU OSTRÁ. MOHLY BY
PORANIT VAŠE RUCE.
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6.4. Čištění snímače vlhkosti
Uvnitř spotřebiče se nacházejí snímače vlhkosti,
které zaznamenávají to, zda je prádlo suché nebo
není.
Na vyčištění snímačů:
1. Otevřete plnicí dvířka spotřebiče.
2. Pokud je spotřebič stále horký v důsledku
procesu sušení, počkejte, dokud nevychladne.
3. Pomocí jemné tkaniny namočené v octu, utřete
kovový povrch snímače a potom ho vysušte.
DŮLEŽITÉ: KOVOVÝ POVRCH SNÍMAČE ČISTĚTE
ČTYŘIKRÁT DO ROKU.
DŮLEŽITÉ: Na čištění kovových povrchů snímače nepoužívejte kovové nástroje.

VAROVÁNÍ: Z důvodu rizika vzniku požáru nebo výbuchu, nepoužívejte k čištění snímačů různé roztoky,
čisticí prostředky nebo podobné produkty.

6.5. Čištění vnitřního povrchu
plnicích dvířek
DŮLEŽITÉ: NEZAPOMEŇTE VYČISTIT VNITŘNÍ
POVRCH PLNICÍCH DVÍŘEK PO KAŽDÉM PROCESU
SUŠENÍ.
Otevřete plnicí dvířka sušičky a vyčistěte všechny
vnitřní povrchy a těsnění pomocí měkké, vlhké
tkaniny.
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6.6. Provozní zvuky spotřebiče
Zdroj zvuku
Zvuk čerpadla
Čerpadlo se aktivuje při spuštění spotřebiče a během
provozu v určitých intervalech. Během tohoto procesu je
normální slyšet zvuk čerpadla a zvuk vody.

Zvuk kompresoru
Během provozu spotřebiče je čas od času slyšet kovový
zvuk z kompresoru.
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7. TECHNICKÉ ÚDAJE
Značka
Název modelu
Hmotnost

PHILCO
PDC 72 Chiva
Min: 845 mm / Max: 855 mm*

Šířka

596 mm

Hloubka

563 mm

Kapacita (max.)

7 kg**

Čistá hmotnost (s plastovými dvířky)

44,8 kg

Čistá hmotnost (se skleněnými dvířky)

46,8 kg

Napětí

220 - 240 V

Výkon

1000 W

* Min. výška: Výška s nepoužitými nastavitelnými nožičkami. Max. výška: Výška s nastavitelnými nožičkami
upravenými na maximum.
** Hmotnost suchého prádla před praním.
DŮLEŽITÉ: Pro zlepšení kvality sušičky, se mohou technické údaje změnit bez předchozího upozornění.
DŮLEŽITÉ: Deklarované hodnoty byly získány v laboratorním prostředí podle příslušných norem. Tyto
hodnoty se mohou měnit v závislosti na podmínkách prostředí a použití spotřebiče.

POZOR:
1. Z bezpečnostních důvodů, si právní předpisy místnosti vyžadují prostor nejméně 1 m³ na 8 g chladiva pro
takové zařízení. Pro 110 g propanu, by měla být minimální povolená velikost místnosti 13,75 m³.
2. Chladivo: Nebezpečí požáru/riziko otravy/riziko materiálních škod a poškození spotřebiče. Spotřebič
obsahuje chladivo, které, přestože je šetrné vůči životnímu prostředí, je hořlavé R290. Při jeho nesprávné
likvidaci může dojít k požáru nebo otravě. Spotřebič zlikvidujte správně a nepoškoďte potrubí chladicího
okruhu.
•  Typ chladiva: R290
•  Množství plynu: 110 g
•  ODP (Potenciál poškození ozonu): 0
•  GWP (Potenciál globálního oteplování): 3
3. Hrozí riziko výbuchu a vzniku požáru. Vyndejte z kapes všechny cigaretové zapalovače a zápalky.
4. Neumísťujte sušičku v blízkosti otevřeného ohně a zdrojů vznícení.

CZ - 33
Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Revize 06/2022

8. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
Vaše sušička je vybavena systémy, které nepřetržitě provádějí kontroly v průběhu procesu sušení, aby přijaly
nezbytná opatření a varovaly vás v případě jakékoliv poruchy.

VAROVÁNÍ: Pokud problém přetrvává i tehdy, když jste provedli kroky uvedené v této části, obraťte se
na svého prodejce nebo autorizovaného poskytovatele služeb. Nikdy se nepokoušejte opravovat nefunkční
spotřebič.
PROBLÉM

PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

Proces sušení trvá dlouho.

Povrch filtru na vlákna může být
ucpaný.

Umyjte filtr vlažnou vodou.

Výměník tepla může být ucpaný.

Vyčistěte výměník tepla.

Větrací mřížky v přední části
spotřebiče mohou být zavřené.

Otevřete dveře/okna, abyste zabránili
přílišnému zvýšení teploty v místnosti.

Na čidle vlhkosti může být vrstva
vodního kamene.

Vyčistěte snímač vlhkosti.

Sušička může být přetížena prádlem.

Sušičku nepřetěžujte.

Prádlo může být nedostatečně
odstředěno.

Na pračce zvolte vyšší rychlost
odstřeďování.

Prádlo je na konci procesu sušení
vlhké.

Sušičku nelze otevřít nebo nelze
spustit program. Sušička se při
nastavování neaktivuje.

Prádlo, které je na konci procesu sušení horké, je obecně vlhčí.
Použitý program nemusí být vhodný
pro daný typ prádla.

Zkontrolujte štítky na prádle, zvolte
vhodný program pro daný typ prádla,
a navíc použijte časové programy.

Povrch filtru na vlákna může být
ucpaný.

Umyjte filtr vlažnou vodou.

Výměník tepla může být ucpaný.

Vyčistěte výměník tepla.

Sušička může být přetížena prádlem.

Sušičku nepřetěžujte.

Prádlo může být nedostatečně
odstředěno.

Na pračce zvolte vyšší rychlost
odstřeďování.

Sušička možná není zapojena do
elektrické sítě.

Ujistěte se, zda je zástrčka zasunuta do
elektrické zásuvky.

Plnicí dvířka mohou být otevřena.

Ujistěte se, zda jsou plnicí dvířka
správně zavřená.

Možná jste nenastavili program nebo
nestiskli tlačítko Start/Pauza.

Ujistěte se, zda byl program nastaven
a zda sušička není v pohotovostním
režimu (Pozastavení).

Možná je aktivní dětská pojistka.

Deaktivujte dětskou pojistku.
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PROBLÉM

PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

Program byl bezdůvodně přerušen.

Plnicí dvířka možná nejsou správně
zavřená.

Ujistěte se, zda jsou plnicí dvířka
správně zavřená.

Mohlo dojít k výpadku dodávky
elektrické energie.

Program spustíte stisknutím tlačítka
Start/Pauza.

Zásobník na vodu může být plný.

Vyprázdněte zásobník na vodu.

Oblečení je scvrklé, plstnaté nebo
znehodnocené.

Použitý program nemusí být vhodný
pro daný typ prádla.

Zkontrolujte štítky na prádle, zvolte
vhodný program pro daný typ prádla.

Z plnicích dvířek vytéká voda.

Na vnitřních površích plnicích dvířek
a na površích těsnění plnicích dvířek
mohou být nahromaděna vlákna.

Vyčistěte vnitřní povrchy plnicích
dvířek a povrchy těsnění plnicích
dvířek.

Plnicí dvířka se otevírají sama.

Plnicí dvířka možná nejsou správně
zavřená.

Zatlačte na plnicí dvířka, dokud
neuslyšíte zvuk zavření.

Varovný symbol zásobníku na vodu
svítí/bliká.

Zásobník na vodu může být plný.

Vyprázdněte zásobník na vodu.

Hadice pro vypouštění vody může být
ohnutá.

Pokud je spotřebič připojen přímo k
výstupu vody, zkontrolujte hadici pro
vypouštění vody.

Svítí výstražný symbol čištění
výměníku tepla.

Výměník tepla může být znečištěný.

Vyčistěte výměník tepla.

Svítí výstražný symbol čištění filtru.

Filtr na vlákna může být znečištěný.

Vyčistěte filtr.

Uchycení filtru může být zaneseno
vlákny.

Vyčistěte uchycení filtru.

Na povrchu filtru na vlákna může být
vrstva, která způsobuje překážku.

Umyjte filtr vlažnou vodou.

Uchycení filtru může být zaneseno
vlákny.

Vyčistěte sedlo filtru.

Na povrchu filtru na vlákna může být
vrstva, která způsobuje překážku.

Umyjte filtr vlažnou vodou.

Výměník tepla může být ucpaný.

Vyčistěte výměník tepla.

Filtr možná není umístěn na svém
místě.

Vyměňte filtr.

Výstražný LED indikátor filtru bliká, i
když je filtr umístěn na svém místě.

Zavolejte servisní středisko.

Bliká výstražný symbol čištění filtru a
výměníku tepla.

Nelze spustit program a bliká
výstražný indikátor filtru.
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9. AUTOMATICKÉ UPOZORNĚNÍ NA PORUCHY A JEJICH
ODSTRANĚNÍ
Vaše bubnová sušička je vybavena vestavěným systémem detekce poruch, které jsou indikovány kombinací
blikajících světel. Níže jsou uvedeny nejčastější kódy poruch.
CHYBOVÝ KÓD

ŘEŠENÍ

E03

Vyprázdněte zásobník na vodu a pokud problém přetrvává, kontaktujte
nejbližšího autorizovaného servisního zástupce.

E04

Obraťte se na nejbližšího autorizovaného servisního zástupce.

E05

Obraťte se na nejbližšího autorizovaného servisního zástupce.

E06

Obraťte se na nejbližšího autorizovaného servisního zástupce.

E08

V napájecí síti mohlo dojít ke kolísání napětí. Počkejte, dokud nebude napětí
vhodné pro pracovní rozsah.

Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte https://philco.cz/podpora-a-servis.
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10. INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
OBALECH
10.1. Informace o obalech
Obaly tohoto spotřebiče jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Nevyhazujte obaly spolu domovním
nebo jiným odpadem. Namísto toho, odneste obaly na místo separovaného sběru určené místní
samosprávou.
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11. POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU A ÚSPORA ENERGIE
11.1. Energetický štítek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ochranná známka
Model
Energetická třída
Roční spotřeba energie
Hlučnost v průběhu sušení
Kapacita prádla na sušení
Čas cyklu při programu „Bavlna – sušení do skříně“
Třída účinnosti kondenzace
Technologie zpracování
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11.2. Energetická účinnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sušičku byste měli používat s plnou kapacitou, avšak ujistěte se, zda není přetížena.
Při praní prádla, by měla být rychlost odstřeďování na nejvyšší možné úrovni. Tím se zkrátí doba sušení a
sníží spotřeba energie.
Ujistěte se, zda jsou stejné druhy prádla sušeny spolu.
Při volbě programu postupujte podle doporučení uvedených v návodu k obsluze.
Pro zajištění proudění vzduchu, ponechte dostatečný prostor v přední a na bočních stranách spotřebiče.
Nezakrývejte mřížky na přední straně spotřebiče.
Pokud to nebude nezbytné, neotvírejte dvířka spotřebiče během sušení. Pokud dvířka otevřete,
nenechávejte je otevřená dlouho.
Nepřidávejte nové (vlhké) prádlo během procesu sušení.
Vlasy a vlákna, které se oddělí od prádla a následně spojí ve vzduchu, jsou shromažďovány pomocí „Filtrů
na vlákna“. Před a po každém použití se prosím ujistěte, zda jsou tyto filtre čisté.
U modelů s tepelným čerpadlem zajistěte, aby byl výměník tepla vyčištěn nejméně jedenkrát za měsíc
nebo po každých 30 použitích spotřebiče.
Během procesu sušení, musí být dobře větrané prostředí, ve kterém je sušička nainstalována.
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PRODUKTOVÝ LIST
Dodržování delegovaného nařízení komise (EU) č. 392/2013 392/2013
Název nebo ochranná známka dodavatele
Název modelu
Jmenovitá kapacita (kg)
Typ bubnové sušičky
Třída energetické účinnosti (1)
Roční spotřeba energie (kWh) (2)
Automatika

PHILCO
PDC 72 Chiva
7
Tepelné čerpadlo
A++
211
Automaticky

Spotřeba energie standardního programu na sušení bavlněného prádla při úplném
naplnění (kWh)

1,7

Spotřeba energie standardního programu na sušení bavlněného prádla při částečném
naplnění (kWh)

0,96

Spotřeba energie v režimu vypnutí pro standardní program na sušení bavlněného prádla
při úplném naplnění PO (W)

0,5

Spotřeba energie v režimu ponechaného zapnutí pro standardní program na sušení
bavlněného prádla při úplném naplnění PL (W)
Délka trvání režimu ponechání zapnutí (min)
Standardní program sušení bavlněného prádla (3)
Délka trvání programu sušení bavlněného prádla při úplném naplnění, Tdry (dak.)

1
n/a
155

Délka trvání programu sušení bavlněného prádla při částečném naplnění, Tdry1/2 (dak.)

95

Délka trvání programu sušení zváženého bavlněného prádla při úplném nebo částečném
naplnění (Tt)

121

Třída účinnosti kondenzace (4)

B

Průměrná účinnost kondenzace standardního programu sušení bavlněného prádla při
úplném naplnění Cdry

81%

Průměrná účinnost kondenzace standardního programu sušení bavlněného prádla při
částečném naplnění Cdry1/2

81%

Účinnost kondenzace standardního programu sušení váženého bavlněného prádla při
úplném a částečném naplnění Ct

81%

Úroveň akustického výkonu pro standardní program sušení bavlněného prádla při
úplném naplnění (5)

65

Možnost zabudování

Ne

(1) Stupnice od A+++ (nejvyšší účinnost) po D (nejnižší účinnost)
(2) Spotřeba energie založena na 160 cyklech sušení standardního programu sušení bavlněného prádla při
úplném a částečném naplnění a spotřeba režimů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie na daný
cyklus bude záviset na způsobu používání spotřebiče.
(3) Program „Bavlna – sušení do skříně“ použitý při úplném a částečném naplnění, je standardní program
sušení, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v tabulce, že tento program je vhodný na sušení
normálně vlhkého bavlněného prádla a že jde o nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie při
bavlněném prádle.
(4) Stupnice od G (nejnižší účinnost) po A (nejvyšší účinnost)
(5) Zvážená průměrná hodnota – L wA vyjádřená v dB(A) pro 1 pW
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INFORMACE O TESTOVÁNÍ
Dodané zařízení je v souladu s EcoDesignem a EN62552. Požadavky na přístup vzduchu pro správný provoz
přístroje, minimální vzdálenost od zdi a rozměry přístroje, jsou součástí tohoto návodu. V případě dalších
dotazů se obraťte na výrobce.

PÉČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS
Vždy používejte pouze originální náhradní díly.
Označení modelu a sériové číslo naleznete na typovém štítku. Polohu typového štítku je možné změnit bez
předchozího upozornění.
Originální náhradní díly pro některé konkrétní komponenty jsou k dispozici minimálně 7 nebo 10 let. Závisí to
na typu komponentu a na uvedení posledního spotřebiče daného modelu na trh.
Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k dispozici modelové označení, sériové číslo a popis
závady.
Pro stažení dokumentů navštivte www.philco.cz.
Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte https://philco.cz/podpora-a-servis.
Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.
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POKYNY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE POUŽITÝCH OBALOVÝCH
MATERIÁLŮ
Obalové materiály zlikvidujte na veřejném místě pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
Význam symbolu na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí
být zacházeno jako s komunálním odpadem. Tento výrobek zlikvidujte na příslušném sběrném
místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Popřípadě je možné v
některých státech Evropské unie nebo jiných evropských státech vrátit své výrobky místnímu
prodejci, v případě koupě obdobného nového výrobku. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže
ušetřit cenné přírodní zdroje a pomoci při prevenci případného negativního vlivu na životní
prostředí a lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu.
Podrobnější informace získáte od místního úřadu nebo v nejbližším středisku pro sběr odpadu.
Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může podléhat vnitrostátním předpisům o pokutách.
Pro podnikatelské subjekty v Evropské unii
Chcete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od
svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v jiných státech mimo Evropské unie
Chcete-li zlikvidovat tento výrobek, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu
likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.
Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky nařízení EU, které se na něj vztahují.
Změny v textu, designu a technických údajích se mohou vyskytnout bez předchozího upozornění a
vyhrazujeme si právo provést tyto změny.
Originál tohoto návodu k obsluze je v českém jazyce.
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SUŠIČKA
NÁVOD NA OBSLUHU

PDC 72 Chiva

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok.
Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité bezpečnostné informácie a pokyny týkajúce sa prevádzky a
údržby vášho spotrebiča.
Pred používaním spotrebiča si prečítajte tento návod na obsluhu a odložte si ho pre jeho budúce použitie.
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Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí,
pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča
bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
Používateľské čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Pokiaľ je napájací kábel poškodený, jeho výmenu nechajte
odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku
nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným napájacím káblom
je zakázané používať.
– Maximálna hmotnosť suchého textilného materiálu, pre ktorú sa
môže spotrebič použiť, je uvedená v špecifikácii každej sušičky
ďalej v návode.
– Bubnová sušička sa nesmie používať, pokiaľ boli pri čistení
použité priemyselné chemikálie.
– Lapače textilného prachu sa musia pravidelne čistiť po každom
ukončenom programe sušičky.
– Okolo bubnovej sušičky sa nesmie hromadiť textilný prach.
– Nesušte v bubnovej sušičke nevypraté kusy.
– Kusy znečistené takými látkami ako jedlým olejom, acetónom,
alkoholom, benzínom, petrolejom, odstraňovačom škvŕn,
terpentýnom, voskom a odstraňovačom vosku sa musia pred
sušením v bubnovej sušičke vyprať v horúcej vode s extra
množstvom pracieho prostriedku.
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– Kusy ako penová guma (penový latex), sprchové čiapky,
nepremokavé textílie, pogumované prvky a odevy alebo vankúše
naplnené penovou gumou by sa nemali sušiť v bubnovej sušičke.
– Aviváže alebo podobné výrobky by sa mali používať, ako je
určené v návode pre aviváž.
– Konečná fáza cyklu bubnovej sušičky prebehne bez tepla (cyklus
ochladzovania), aby sa zaistilo, že kusy textílií zostanú pri teplote,
ktorá zaistí, že nebudú poškodené.
– Pred sušením v bubnovej sušičke je potrebné vybrať všetky
predmety z vreciek, ako sú zapaľovače a zápalky.
Nikdy nevypínajte bubnovú sušičku pred ukončením cyklu
sušenia, pokiaľ nie sú všetky kusy rýchlo vybraté a
rozprestrené tak, aby došlo k odvedeniu tepla.
– Spodné vetracie otvory v spodnej časti sušičky nesmú byť zakryté
kobercom.
– Spotrebič sa nesmie inštalovať za uzamykateľné dvere, posuvné
dvere alebo dvere s pántmi na opačnej strane, ako je bubnová
sušička takým spôsobom, že by bolo obmedzené otváranie
dvierok bubnovej sušičky.
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Vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo jeho konštrukcii je
potrebné udržiavať voľné.
Nesmie sa poškodzovať chladiaci obvod.
VÝSTRAHA:
 NEBEZPEČENSTVO OHŇA / HORĽAVÉ MATERIÁLY!
OBSAHUJE CHLADIACI PLYN PROPÁN

R290
CHLADIVO
CHLADIACI PROPÁN (R290), KTORÝ JE OBSIAHNUTÝ V
CHLADIACOM OKRUHU SPOTREBIČA, JE PRÍRODNÝ PLYN S
VYSOKOU KOMPATIBILITOU SO ŽIVOTNÝM PROSTREDÍM, AJ
NAPRIEK TOMU JE HORĽAVÝ. POČAS PREPRAVY A INŠTALÁCIE
SPOTREBIČA ZABRÁŇTE POŠKODENIU KOMPONENTOV
CHLADIACEHO OKRUHU.
CHLADIVO (R290) JE HORĽAVÉ.
● VAROVANIE — SUŠIČKY V SYSTÉME OBSAHUJÚ CHLADIACE
PLYNY. CHLADIACE PLYNY MUSIA BYŤ LIKVIDOVANÉ ODBORNE,
PRETOŽE MÔŽU SPÔSOBIŤ PORANENIE OČÍ ALEBO VZNIETENIE.

 ZNAMENÁ VAROVANIA A TO, ŽE CHLADIACE
SYMBOL
PLYNY SÚ HORĽAVÉ.
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VAROVANIE: RIZIKO POŽIARU HORĽAVÝCH MATERIÁLOV
POKIAĽ BY DOŠLO K POŠKODENIU CHLADIACEHO OKRUHU
- VYHNITE SA OTVORENÉMU OHŇU A ZDROJOM VZNIETENIA.
- DÔKLADNE VYVETRAJTE MIESTNOSŤ, V KTOREJ SA SPOTREBIČ
NACHÁDZA.
JE NEBEZPEČNÉ MENIŤ ALEBO UPRAVOVAŤ SPOTREBIČ
AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM.
AKÉKOĽVEK POŠKODENIE PRÍVODNÉHO KÁBLA MÔŽE VIESŤ KU
SKRATU, POŽIARU A/ALEBO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
● VÝSTRAHA: CHLADIACI SYSTÉM OBSAHUJE CHLADIVO POD
VYSOKÝM TLAKOM. NEMANIPULUJTE SO SYSTÉMOM. MUSÍ BYŤ
OPRAVOVANÝ IBA KVALIFIKOVANOU OSOBOU.
● VÝSTRAHA: PRI UMIESTŇOVANÍ SPOTREBIČA SA MUSÍ ZAISTIŤ,
ABY NAPÁJACÍ PRÍVOD NEBOL ZACHYTENÝ ALEBO POŠKODENÝ.
● VÝSTRAHA: NEUMIESTŇUJTE VIACNÁSOBNÉ PRENOSNÉ
ZÁSUVKY ALEBO PRENOSNÉ PREDLŽOVACIE PRÍVODY NA
ZADNÚ STRANU SPOTREBIČA.
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Malo by sa zabrániť v manipulácii so spotrebičom deťom mladším
ako 3 roky, pokiaľ nie sú trvalo pod dozorom.
Spotrebič nesmie byť napájaný z takého externého
spínacieho zariadenia, ako je časový spínač, alebo nesmie
byť pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a
vypínaný.
Tento spotrebič je určený iba na sušenie textílií, ktorých výrobca
toto odporúča.
Používajte vždy programy podľa typu textílie.
Pri sušení, obuvi môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
Nesušte koberce.
Používajte len také pracie prostriedky, ktoré sú určené na pranie,
sušenie odevov v bubnovej automatickej pračke a sušičke.
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- Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca,
jeho servisný zástupca, alebo iné kvalifikované osoby.
- Spotrebič je možné pripojiť k odpadu vody, toto je odporúčané
iba pomocou nových hadíc a nie už skôr používaných hadíc.
- Pred akoukoľvek údržbou spotrebiča ho odpojte od elektrickej
siete.
- Zástrčka napájacieho kábla musí byť zastrčená do uzemnenej
trojpólovej zásuvky.
- Nepoužívajte zásuvku s iným menovitým napätím, ako je napätie
spotrebiča.
- Na pripojenie spotrebiča do elektrickej siete nepoužívajte
elektrický predlžovací kábel ani sieťový adaptér.
- Počas inštalácie a prevádzky spotrebiča nesmie byť napájací
kábel nadmerne alebo nebezpečne ohýbaný alebo stláčaný.
- Ovládacie prvky a dvierka spotrebiča nie sú na hranie.
- Sklenené dvierka môžu byť počas prevádzky spotrebiča horúce.
- V sušičke sa nesmú sušiť nevypraté kusy.
- Skondenzovaná voda nie je pitná. Konzumácia takejto vody môže
spôsobiť zdravotné problémy u ľudí aj zvierat.
INŠTALÁCIA SPOTREBIČA
- Tento spotrebič je určený iba na používanie v interiéri.
- Pred pripojením sušičky sa uistite, či sa parametre na typovom
štítku (hodnota poistky, napätie a frekvencia) zhodujú s
napájaním v sieti. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte
kvalifikovaného elektrikára.
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- Tento spotrebič nie je určený na zabudovanie do nábytku.
- Po inštalácii spotrebiča musí byť jednoducho prístupná zástrčka
napájacieho kábla.
- Pred používaním spotrebiča odstráňte všetky obaly a
bezpečnostné prepravné skrutky. V opačnom prípade môže dôjsť
k vážnemu poškodeniu spotrebiča a jeho okolia.
- Spotrebič, napájací kábel alebo zástrčka nesmú ležať, dotýkať sa
alebo byť ponorené do vody prípadne inej kvapaliny, aby nedošlo
k úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebič nesmie stať na napájacom kábli.
- Zástrčku nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Obalové materiály zlikvidujte správnym spôsobom.
- Nedvíhajte a nemanipulujte so spotrebičom jeho držaním za
dvierka, ovládacie prvky, hornú dosku, hadice alebo napájací
kábel.
- Počas inštalácie a prevádzky spotrebiča nesmie byť napájací
kábel nadmerne alebo nebezpečne ohýbaný alebo stláčaný.
- Spotrebič je potrebné umiestniť na pevnú, rovnú plochu.
- Po usadení spotrebiča na jeho miesto ho vyrovnajte do roviny
všetkými smermi pomocou vodováhy.
- Spotrebič sa nesmie inštalovať za uzamykateľné dvere, posuvné
dvere alebo dvere s pántmi na opačnej strane, ako je bubnová
sušička takým spôsobom, že by bolo obmedzené otváranie
dvierok bubnovej sušičky.
POZORNE SI PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE TIETO
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A USCHOVAJTE SI ICH PRE
NESKORŠIE POUŽITIE.
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1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré vás chránia pred
nebezpečenstvom poranenia alebo poškodenia majetku. Pri
nedodržaní týchto pokynov strácate akékoľvek záručné práva.
1.1. Elektrická bezpečnosť
• Tento spotrebič nesmie byť napájaný cez externé spínacie
zariadenie, ako je napríklad časovač, alebo nesmie byť pripojený
k okruhu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný funkciou.
• Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami. Pri odpájaní spotrebiča
od siete vždy ťahajte za zástrčku, v opačnom prípade horí riziko
úrazu elektrickým prúdom.
• Sušičku pripojte k uzemnenej zásuvke s poistkovou ochranou.
Uzemnenie musí byť nainštalované kvalifikovaným elektrikárom.
Naša spoločnosť nemôže niesť zodpovednosť za škody/straty
vyplývajúce z používania sušičky bez uzemnenia podľa miestnych
predpisov.
• Napätie a prípustná poistková ochrana je uvedená na typovom
štítku. (Informácie o typovom štítku nájdete v časti 3. Prehľad)
• Hodnoty napätia a frekvencie uvedené na typovom štítku
musia byť zhodné s hodnotami napätia a frekvencie vo vašej
domácnosti.
• Ak nebudete sušičku používať dlhší čas a pred inštaláciou,
údržbou, čistením alebo opravou ju odpojte od elektrickej siete, v
opačnom prípade by mohlo dôjsť k jej poškodeniu.
• Po inštalácii musí byť zástrčka neustále voľne dostupná.
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Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, nepoužívajte na pripojenie sušičky k elektrickej sieti
predlžovacie káble, viacnásobné zásuvky alebo adaptéry.
1.2. Bezpečnosť detí
• Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti spotrebiča.
• Deti by sa mohli zamknúť v spotrebiči, v dôsledku čoho vzniká
nebezpečenstvo smrti.
• Nedovoľte deťom dotýkať sa sklenených dvierok v priebehu
prevádzky spotrebiča. Povrch je mimoriadne horúci a môže tak
dôjsť k poraneniu pokožky.
• Obalové materiály uchovávajte čo najďalej od detí.
• V prípade požitia čistiacich prostriedkov alebo pri ich kontakte s
pokožkou a očami môže dôjsť k otrave alebo podráždeniu.
• Uchovávajte čistiace materiály mimo dosahu detí. Elektrické
výrobky sú pre deti nebezpečné.
• Uchovávajte deti čo najďalej od spotrebiča v priebehu jeho
prevádzky.
• Aby ste zabránili deťom prerušiť cyklus sušenia, môžete
použiť detský zámok, čím zabránite akýmkoľvek zmenám v
prebiehajúcom programe.
• Nedovoľte deťom aby si sadali/liezli na alebo dovnútra spotrebiča.
• Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo dosahu, pokiaľ nie
sú pod neustálym dohľadom.
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1.3. Bezpečnosť výrobku
Z dôvodu rizika požiaru, by NIKDY nemali byť v sušičke
sušené nasledujúce bielizne:
• V bubnovej sušičke nesušte nepranú bielizeň.
• Bielizeň, ktorá bola znečistená látkami, ako je napríklad
kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovač
škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače voskov, by mala byť pred
sušením v sušičke vypraná v horúcej vode pridaným množstvom
pracieho prostriedku.
• Čistiace utierky a prestierania so zvyškami horľavých čistiaci
prostriedkov alebo acetónu, benzínu, petroleja, odstraňovača
škvŕn, terpentínu, vosku, odstraňovača vosku alebo chemikálií.
• Bielizeň so zvyškami vlasových sprejov, odstraňovača laku na
nechty a podobných látok.
• Bielizeň, na ktorej boli na čistenie použité priemyselné chemikálie
(ako je chemické čistenie).
• Bielizeň s akýmkoľvek druhom peny, špongie, gumy alebo
gumových častí či príslušenstva. Patrí medzi ne špongia z
latexovej peny, sprchové čiapky, vodotesné textílie, vybavené
oblečenie a penové vankúšiky.
• Predmety s náplňou a poškodené predmety (vankúše alebo
bundy). Pena vyčnievajúca z týchto predmetov sa môže v
priebehu procesu sušenia vznietiť.
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• Používanie sušičky v prostrediach s obsahom múčneho alebo
uhoľného prachu môže spôsobiť výbuch.

POZOR: Spodná bielizeň, ktorá obsahuje kovové výstuže by

nemala byť vkladaná do sušičky. Sušička by sa mohla poškodiť, ak
sa kovové výstuže v priebehu sušenia uvoľnia a zlomia.
Hrozí riziko vzniku požiaru a poškodenia!
1.4. Správne použitie

POZOR: Nikdy nezastavujte bubnovú sušičku pred ukončením

cyklu sušenia, pokiaľ nie sú všetky položky rýchlo vybraté a
rozložené tak, aby bolo rozptýlené teplo.

POZOR: Uistite sa, či sa do sušičky nedostali domáce

zvieratá. Pred používaním sušičky skontrolujte jej vnútorný.

POZOR: Prehriatie bielizne vo vnútri sušičky môže nastať vtedy,

ak zrušíte program alebo v prípade výpadku dodávky elektrickej
energie počas používania sušičky. Táto koncentrácia tepla môže
spôsobiť samovznietenie, preto vždy aktivujte program osvieženia
na ochladenie alebo rýchle vybratie všetkej bielizne zo sušičky, aby
ju bolo možné povešať a na rozptýlenie tepla.
• Sušičku používajte len na domáce sušenie a na sušenie textílií
s označením vhodnosti na sušenie. Všetky ostatné použitia sú
mimo rozsahu zamýšľaného použitia a sú teda zakázané.
• V prípade komerčného použitia dôjde k strate záručných práv.
• Tento spotrebič je navrhnutý pre používanie výhradne v
domácom prostredí a mal by byť umiestnený na rovnom a
stabilnom povrchu.
• Neopierajte sa ani si nesadajte na dvierka sušičky. Sušička by sa
mohla prevrátiť.
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• Na zaistenie teploty, ktorá nepoškodí bielizeň (napr. na
zabránenie vznietenia bielizne), sa po procese ohrevu spustí
proces chladenia. Po dokončení tohto procesu sa program skončí.
Na konci programu, vždy rýchlo vyberte bielizeň.

POZOR: Nikdy nepoužívajte sušičku bez filtra alebo s

poškodeným filtrom na vlákna.

• Tieto filtre musia byť vyčistené po každom použití, ako je
uvedené v časti 6.1. Čistenie filtra na vlákna.
• Filtre musia byť vysušené po mokrom čistení. Vlhké filtre môžu
spôsobiť poruchu v priebehu procesu sušenia.
• Okolo bubnovej sušičky sa nesmú nahromadiť zvyšky textílií
(nevzťahuje sa na spotrebiče, určené na vetranie do budovy)
• Neinštalujte sušičku v miestnostiach, v ktorých hrozí riziko
mrazu. Teploty mrazu negatívne ovplyvňujú výkon sušičky.
Kondenzovaná vlhkosť, ktorá zmrzne v čerpadle a hadici, môže
spôsobiť poškodenie.
1.5. Inštalácia na práčku

POZOR: Práčku nie je možné umiestniť na sušičku. Pri inštalácii

sušičky na práčku, dbajte na nižšie uvedené varovania.
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POZOR: Sušičku je možné umiestniť len na práčky s rovnakým
a vyšším objemom.
• Ak chcete používať sušičku na práčke, medzi tieto dva spotrebiče
je potrebné použiť upevňovaciu časť. Táto upevňovacia časť musí
byť pripevnená autorizovaným servisným zástupcom.
• Pri umiestnení sušičky na práčku, môže celková hmotnosť týchto
spotrebičov dosiahnuť takmer 150 kilogramov (pri naplnení).
Preto umiestnite spotrebiče na pevnú podlahu s dostatočnou
nosnosťou!
Tabuľka inštalácie pre práčku a bubnovú sušičku
Práčka

Bubnová sušička
(hĺbka)

37 cm

42 cm

56 cm

X

X

61 cm

X

X

53 cm

56 cm

59 cm

85 cm

X

(Informácie hĺbke nájdete v časti 7. Technické údaje)

Ak chcete umiestniť práčku na sušičku, je potrebné použiť
špeciálnu súpravu na stohovanie. Obráťte sa na zákaznícky
servis pre získanie tohto príslušenstva. Pokyny pre montáž budú
doručené spolu so súpravou na stohovanie.
Vyhlásenie o zhode CE
Vyhlasujeme, že naše výrobky spĺňajú platné európske smernice, rozhodnutia a nariadenia a požiadavky
uvedené v referenčných normách.
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2. INŠTALÁCIA
2.1. Pripojenie k odtoku vody (s voliteľnou vypúšťacou
hadicou)
Pri spotrebičoch s jednotkou tepelného čerpadla, sa v priebehu sušenia v zásobníku vody nahromadí voda.
Nahromadenú vodu je potrebné vyliať po každom procese sušenia. Namiesto pravidelného vylievania
vody zo zásobníka, môžete taktiež použiť hadicu na vypúšťanie vody dodávanú so spotrebičom, na priame
vypúšťanie vody do odtoku.

2.1.1. Pripojenie hadice na vypúšťanie vody
1. Vytiahnite a vyberte koniec hadice na zadnej strane sušičky. Na vybratie hadice nepoužívajte žiadne
nástroje.
2. Namontujte jeden koniec hadice na vypúšťanie vody, ktorá je dodávaná so spotrebičom, k otvoru z
ktorého ste hadicu vybrali.
3. Druhý koniec hadice na vypúšťanie vody pripevnite priamo do odtoku alebo výlevky.







POZOR: Hadica musí byť pripojená tak, aby ju nebolo možné odsunúť. Ak sa hadica dostane von v
priebehu vypúšťania vody, mohlo by dôjsť k vytopeniu vašej domácnosti.
DÔLEŽITÉ: Odtok vody musí byť nainštalovaný vo výške maximálne 80 cm.
DÔLEŽITÉ: Hadica na vypúšťanie vody nesmie byť medzi odtokom a spotrebičom ohnutá, zložená alebo
pritlačená.
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2.2. Nastavenie nožičiek
•
•

Aby sušička fungovala s menšou hlučnosťou a vibráciami, musí byť stabilná a vyrovnaná na svojich
nožičkách. Úpravou nožičiek zaistíte vyrovnanie spotrebiča.
Otáčajte nožičky doprava a doľava dovtedy, pokiaľ nebude sušička rovno a stabilne na svojom mieste.
DÔLEŽITÉ: Nikdy neodstraňujte nastavovacie nožičky.

2.3. Elektrické pripojenie
POZOR: Hrozí riziko vzniku požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
•
•

•

Vaša sušička je nastavená na 220 - 240 V a 50 Hz.
Napájací kábel sušičky je vybavený špeciálnou zástrčkou. Táto zástrčka musí byť pripojená k uzemnenej
zásuvke chránenej 16 A poistkou, ako je uvedené na typovom štítku. Prúdová hodnota poistky v
elektrickom vedení, v ktorom je pripojená zásuvka, musí byť taktiež 16 ampérov. Ak nemáte takúto
zásuvku alebo poistku, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Naša spoločnosť nemôže niesť zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania bez uzemnenia.

DÔLEŽITÉ: Prevádzka spotrebiča v napätí s nízkymi hodnotami skráti životnosť a zníži výkon vášho
spotrebiča.

2.4. Inštalácia pod pultom
•
•

Ponechajte najmenej 3 cm voľného priestoru medzi bočnými a zadnými stenami spotrebiča a spodnou
časťou pracovnej plochy, pri inštalácii spotrebiča pod pultom.
Ak je to potrebné, tak montáž/demontáž pod pultom musí vykonať autorizovaný servis.
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3. PREHĽAD
1
2

11

3
10
9

4

8

5
7

6

1. Horný panel
2. Ovládací panel
3. Plniace dvierka
4. Podstavec
5. Otvor na otváranie podstavca
6. Vetracie mriežky
7. Nastaviteľné nožičky
8. Kryt podstavca
9. Typový štítok
10. Filter
11. Kryt zásuvky
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4. PRÍPRAVA BIELIZNE
4.1. Triedenie bielizne na sušenie
Postupujte podľa pokynov na štítkoch bielizne, ktorú idete sušiť. Len suchá bielizeň, ktorá má oznámenie/
symbol, ktorý označuje „môže byť sušená v sušičke“.
•

Nepoužívajte spotrebič s iným množstvom náplne a typom bielizne, ako je uvedené v časti 4.3. Kapacita
naplnenia.

Vhodné na sušenie v sušičke

Nesušiť

Nepotrebuje žehlenie

Nečistiť na sucho

Citlivé/jemné sušenie

Nevhodné na sušenie v
sušičke

Pri akejkoľvek teplote

Pri vysokých teplotách

Pri stredných teplotách

Pri nízkych teplotách

Bez ohrevu

Zavesiť na sušenie

Rozprestrieť na sušenie

Zavesiť mokré na sušenie

Rozprestrieť v tieni na
sušenie

Vhodné pre suché čistenie

Nesušte tenké, viacvrstvové alebo textílie spolu, pretože schnú v rôznych úrovniach. Z tohto dôvodu
sušte spolu to oblečenie, ktoré má rovnakú štruktúru a typ textílie. Týmto spôsobom, môžete dosiahnuť
rovnomerné sušenie. Ak máte pocit, že bielizeň je stále vlhká, môžete zvoliť časový program pre dodatočné
sušenie.
Sušte svoju bielizeň veľkých (ako je prešívaná prikrývka) a malých veľkostí oddelene, aby nebola bielizeň
vlhká.
DÔLEŽITÉ: Jemné tkaniny, vyšívané tkaniny, vlnené/hodvábne tkaniny, odevy vyrobené z jemných
a drahých tkanín, vzduchotesné odevy a záclony z tylu, nie sú vhodné na sušenie v sušičke.
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4.2. Príprava bielizne na sušenie
Hrozí riziko výbuchu a vzniku požiaru!
Povyberajte z vreciek všetky predmety, ako sú napríklad zapaľovače a zápalky.

POZOR: Môže dôjsť k poškodeniu bubna sušičky a tkaniny.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odevy sa môžu v priebehu procesu prania zamotať. Skôr ako ich vložíte do sušičky, oddeľte ich od seba.
Povyberajte z vreciek odevov všetky predmety a vykonajte nasledujúce kroky:
Zviažte prúžky tkaniny, šnúru na zástere atď. alebo použite puzdro na bielizeň.
Zapnite zipsy, spony a pracky, pozapínajte gombíky.
Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky pri sušení, roztrieďte bielizeň podľa typu textílií a programu sušenia.
Vyberte z odevov spony a podobné kovové prvky.
Tkané výrobky, ako sú tričká a pletené odevy, sa vo všeobecnosti pri prvom sušení zrazia. Použite
ochranný program.
Nepresahujte čas sušenia syntetických odevov. Spôsobuje to pokrčenie.
Pri praní bielizne, ktorá má byť sušená, nastavte množstvo aviváže podľa údajov od výrobcu práčky.
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4.3. Kapacita naplnenia
Postupujte podľa pokynov v časti „Tabuľka voľby programu a spotreby“. (Pozrite si časť: 5.2 Tabuľka voľby
programu a spotreby). Nevkladajte do spotrebiča väčšie množstvo bielizne, ako uvádzajú hodnoty kapacity v
tabuľke.

DÔLEŽITÉ: Neodporúča sa napĺňať sušičku väčším množstvom bielizne, ako je množstvo znázornené
na obrázku. Pri preplnení spotrebiča, sa výkon sušenia spotrebiča zníži a môže dôjsť k poškodeniu sušičky a
bielizne.
Bielizeň

Hmotnosť suchej náplne (g)

Prestieradlo (dvojlôžkové)

725

Obliečka na vankúš

240

Osuška

700

Ručník

225

Košeľa

190

Bavlnená košeľa

200

Džínsy

650

Gabardénové nohavice

400

Tričko

120
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5. POUŽÍVANIE SUŠIČKY
5.1. Ovládací panel





1. Ovládač voľby programu
2. Elektronický indikátor a dodatočné funkcie

5.1.1. Ovládač voľby programu
Použite tento ovládač na voľbu požadovaného programu sušenia
Extra
Do skrine

Expresné 45´

Do skrine

Osvieženie vlny

Na žehlenie

Mix
Šport

Jemné
Starostlivosť
o dieťa

Čas sušenia

Syntetika

Na žehlenie

Osvieženie

Džínsy

Bavlna

Košele 30´

Čas sušenia Úroveň sušenia Odložený štart

Jemné

Štart / Pauza

(3 sek.)

SK - 21
Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Revízia 06/2022

5.1.2. Elektronický indikátor a dodatočné funkcie

Zobrazenie symbolov:
Varovný indikátor zásobníka vody

Varovný indikátor čistenia filtra

Varovný indikátor čistenia výmenníka tepla
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5.2. Tabuľka voľby programu a spotreby
Stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia spustite program. Ma displeji je možné vidieť LED indikátor
spustenia/pozastavenia, ktorý indikuje spustenie programu a zostávajúci čas programu.
Naplnenie (kg)

Rýchlosť
odstreďovania na
práčke

Približné množstvo
zostávajúcej vlhkosti

Čas trvania
(minúty)

Bavlna – extra sušenie

7

1000

60%

167

Bavlna – sušenie do skrine

7

1000

60%

155

Bavlna – sušenie na žehlenie

7

1000

60%

130

Syntetika – sušenie do skrine

3,5

800

40%

68

Syntetika – sušenie na žehlenie

3,5

800

40%

58

Jemné

2

600

50%

55

Časové sušenie

-

-

-

-

Starostlivosť o dieťa

3

1000

60%

78

Džínsy

4

1000

60%

110

Šport

4

800

40%

103

Mix

4

1000

60%

112

Osvieženie vlny

-

-

-

5

Osvieženie

-

-

-

10

Program

Expresné 45´

1

1200

50%

34

0,5

1200

50%

20

Naplnenie (kg)

Rýchlosť
odstreďovania na
práčke

Približné množstvo
zostávajúcej vlhkosti

Hodnoty spotreby
energie (kWh)

Bavlna – sušenie do skrine

7

1000

60%

1,70

Bavlna – sušenie na žehlenie

7

1000

60%

1,50

Syntetika – sušenie do skrine

3,5

800

40%

0,76

Košele 30‘
Hodnoty spotreby energie
Program

Spotreba energie v „režime vypnutia“ PO (W)

0,5

Spotreba energie v „režime zapnutia“ PL (W)

1

Program „Bavlna – sušenie do skrine“ je štandardný program sušenia, ktorý môže byť spustený
s plným alebo polovičným naplnením a pre ktorý sú uvedené informácie na štítku produktu.
Tento program je program s najvyššou energetickou účinnosťou na sušenie normálne vlhkého
bavlneného oblečenia.
* Energetické značenie štandardného programu (EN 61121:2013)
Všetky hodnoty v tabuľke boli stanovené v súlade s normou EN 61121:2013. Hodnoty spotreby sa môžu líšiť
od hodnôt v tabuľke v závislosti od typu tkaniny, rýchlosti odstreďovania, podmienok daného prostredia a
hodnôt napätia.
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5.2.1. Pomocné funkcie
Nižšie je uvedená tabuľka, ktorá sumarizuje možnosti, ktoré je možné zvoliť v programoch.
Možnosť

Popis

Úroveň sušenia

Úroveň vlhkosti dosiahnutá po sušení môže byť zvýšená o 3 úrovne. Týmto spôsobom
je možné zvoliť požadovanú úroveň suchosti. Úrovne, ktoré je možné zvoliť okrem
štandardného nastavenia: 1, 2, 3. Po voľbe sa rozsvieti LED indikátor príslušnej úrovne
sušenia.

Jemné sušenie

Jemné tkaniny sú sušené dlhšie pri nízkej teplote.

Odložený štart

Čas spustenia programu môžete odložiť voľbou možnosti 1-hodiny až 23-hodín.
Požadovaný čas odloženia môžete aktivovať stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia.
Keď nastane daný čas, zvolený čas sa spustí automaticky. V priebehu času oneskorenia,
je možné aktivovať/deaktivovať možnosti kompatibilné s programom. Dlhým stlačením
tlačidla odloženého štartu zmeníte čas oneskorenia.

Zrušenie akustickej
signalizácie

Časové sušenie

Detský zámok

Po otočení ovládača voľby programu, stlačení tlačidiel a na konci programu zaznie zo
sušičky varovný akustický signál. Ak chcete zrušiť tieto varovania, stlačte a podržte tlačidlo
„Delicate“ na 3 sekundy. Keď stlačíte toto tlačidlo, budete môcť počuť varovný akustický
signál ktorý upozorňuje na to, že možnosť bola zrušená.
Keď umiestnite ovládač na program „Čas sušenia“, možnosť bude možné zvoliť stlačením
tlačidla časového sušenia a program sa spustí stlačením tlačidla spustenia/pozastavenia.
Podržaním tlačidla časového sušenia vykonáte nepretržitú zmenu času.
K dispozícii je detská poistka, aby sa predišlo zmenám v toku programu pri stlačení
tlačidiel v priebehu programu. Ak chcete aktivovať funkciu detskej poistky, mali by ste
súčasne stlačiť tlačidlá „Odložený štart“ a „Jemné sušenie“ na 3 sekundy. Keď je aktivovaná
detská poistka, všetky tlačidlá sa deaktivujú. Detská poistka sa na konci programu
automaticky nedeaktivuje. Pri aktivácii/deaktivácii detskej poistky sa na displeji na 2
sekundy zobrazí „CL“ a potom zhasne; a zaznie zvukové varovanie. POZOR; keď je spotrebič
spustený alebo je aktívna detská poistka, ak otočíte ovládačom na voľbu programu, zaznie
zvukové upozornenie a na displeji sa na 2 sekundy zobrazí „CL“ a potom zhasne. Aj keď
nastavíte volič programov na iný program, predchádzajúci program bude pokračovať. Ak
chcete zvoliť nový program, musíte deaktivovať detskú poistku a potom nastaviť ovládač
voľby programu do polohy „OFF“. Potom môžete zvoliť a spustiť požadovaný program.
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5.2.2. Spustenie programu
V priebehu voľby programu bude blikať LED indikátor spustenia/pozastavenia. Stlačením tlačidla spustenia/
pozastavenia spustíte program. Rozsvieti sa LED indikátor spustenia/pozastavenia, ktorý indikuje spustenie
programu a LED indikátor sušenia.
Program
Bavlna – extra sušenie
Bavlna – sušenie do skrine

Popis
Tento program suší hrubé a viacvrstvové tkaniny, ako sú napríklad bavlnené uteráky,
posteľné prikrývky, obliečky na vankúše, župany, pri vysokej teplote, aby ich bolo možné
vložiť do šatníka.
Tento program suší bavlnené pyžamá, spodnú bielizeň, obrusy atď., aby ste ich mohli
umiestniť do šatníka.

Bavlna – sušenie na žehlenie

Tento program suší bavlnenú bielizeň na prípravu bielizne na žehlenie. Bielizeň vybratá zo
spotrebiča bude vlhká.

Syntetika – sušenie do skrine

Tento program suší syntetické odevy, ako sú košele, tričká, blúzky, pri nízkej teplote v
porovnaní s programom na sušenie bavlny, aby ste ich mohli umiestniť do šatníka.

Syntetika – sušenie na
žehlenie

Tento program suší syntetické odevy, ako sú košele, tričká, blúzky, pri nízkej teplote v
porovnaní s programom na sušenie bavlny, na prípravu odevov na žehlenie. Bielizeň
vybratá zo spotrebiča bude vlhká.

Jemné
Čas sušenia
Starostlivosť o dieťa

Tento program suší tenké odevy ako sú napríklad košele, blúzky a hodvábne odevy pri
nízkej teplote, aby boli pripravené na nosenie.
Na dosiahnutie požadovanej úrovne sušenia pri nízkej teplote, môžete použiť časové
programy od 20 minút do 200 minút. Bez ohľadu na úroveň sušenia sa program zastaví v
požadovanom čase.
Tento program suší jemné detské oblečenie pri nízkej teplote, aby bolo pripravené na
nosenie.

Džínsy

Tento program slúži na sušenie džínsov.

Šport

Tento program sa používa na sušenie syntetického športového oblečenia ako sú napríklad
šortky a tričká pri nízkej teplote.

Mix
Osvieženie vlny
Osvieženie
Expresné 45‘
Košele 30‘

Tento program suší bavlneno-syntetické zmesové oblečenie, ktoré je stálofarebné, aby
bolo pripravené na nosenie.
Tento program pomáha odstraňovať z vlnených tkanín prebytočnú vodu po praní
pomocou nízkej teploty a jemných pohybov bubna.
Čas sušenia je zvolený od 10 minút do 120 minút bez prívodu horúceho vzduchu, vykoná
sa osvieženie a je možné eliminovať nepríjemné pachy.
1 kg bavlnených košieľ s odstreďovaním v práčke pri vysokej rýchlosti je sušených 45
minút.
2 až 3 košele sú pripravené na žehlenie v priebehu 30 minút.

DÔLEŽITÉ: Neotvárajte plniace dvierka v priebehu programu. Ak máte otvorené dvierka, nenechávajte
ich otvorené dlho.
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5.2.3. Priebeh programu
V priebehu programu
Ak otvoríte dvierka v priebehu programu, spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu. Keď dvierka
zatvoríte, stlačte tlačidlo spustenia/pozastavenia pre pokračovanie programu.
Neotvárajte plniace dvierka v priebehu programu. Ak máte otvorené dvierka, nenechávajte ich otvorené
dlho.

Ukončenie programu
Po skončení programu sa rozsvieti LED indikátor spustenia/pozastavenia, hladiny zásobníka vody, čistenia
filtra a čistenia výmenníka tepla. Okrem toho, zaznie na konci programu varovný akustický signál. Môžete
vybrať bielizeň a pripraviť tak spotrebič na nové naplnenie.
DÔLEŽITÉ: Filter na vlákna vyčistite po každom programe. Zásobník vody vylejte po každom programe.
DÔLEŽITÉ: Ak po skončení programu nevyberiete bielizeň, automaticky sa aktivuje 1-hodinová fáza proti
pokrčeniu. Tento program otáča bubon v pravidelných intervaloch, čím zabráni pokrčeniu bielizne.

5.3. Informácie o osvetlení bubna
•
•
•

Tento spotrebič je vybavený LED osvetlením bubna.
Toto osvetlenie funguje automaticky pri otvorení dvierok. A po chvíli automaticky zhasne.
Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia nie je možné upraviť používateľom.

Ohľadom opravy alebo výmeny LED osvetlenia kontaktujte servisné oddelenie.

Voľba pohotovostného režimu
Po 15 minútach bez zásahu používateľa v režime voľby sa spotrebič prepne do režimu úspory energie, aby
sa znížila spotreba energie. Na tomto modeli musí počas režimu úspory energie blikať 0,5 sekundy ON,
3 sekundy OFF. V režime úspory energie je svietivosť LED „---“ znížená. Spotrebič je potrebné reštartovať
nastavením voliča programov do polohy „OFF“. Potom môžete znova zvoliť ľubovoľný program.
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MOŽNOSTI
PROGRAMY

Odloženie
času

Zrušenie
akustickej
signalizácie

Detský zámok

Úroveň
sušenia

Jemné

Bavlna – extra sušenie
Bavlna – sušenie do skrine
Bavlna – sušenie na
žehlenie
Syntetika – sušenie do
skrine
Syntetika – sušenie na
žehlenie
Jemné

X

Čas sušenia

X

X

Osvieženie vlny

X

X

Osvieženie

X

X

Expresné 45 min.

X

X

Košele 30 min.

X

X

(automaticky)

Starostlivosť o dieťa
Džínsy
Šport
Mix

X

Nie je možné zvoliť
Je možné zvoliť
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6. ČISTENIE A ÚDRŽBA
DÔLEŽITÉ: Na čistenie spotrebiča nepoužívajte priemyselné chemikálie. Nepoužívajte spotrebič, ktorý
bol čistený priemyselnými chemikáliami.

6.1. Čistenie filtrov na vlákna
DÔLEŽITÉ: NEZABUDNITE VYČISTIŤ FILTRE NA VLÁKNA PO KAŽDOM POUŽITÍ.
Pre vyčistenie filtra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorte plniace dvierka.
Vytiahnite filtre na nečistoty smerom hore.
Otvorte vonkajší filter
Vonkajší filter vyčistite buď rukami alebo
pomocou mäkkej tkaniny.
Otvorte vnútorný filter
Vnútorný filter vyčistite buď rukami alebo
pomocou mäkkej tkaniny.
Zatvorte filtre a namontujte háčiky.
Vnútorný filter vložte dovnútra vonkajšieho filtra.
Namontujte filter na vlákna.

Po používaní sušičky určitý
čas, ak narazíte na vrstvu, ktorá
spôsobuje prekážku na povrchu filtra,
vyčistite filter teplou vodou, aby ste tak vyčistili
túto vrstvu. Pred opätovnou inštaláciou dôkladne
vysušte filter.
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6.2. Vyprázdnenie zásobníka na vodu




1.
2.
3.
4.

Vytiahnite kryt zásuvky a opatrne vyberte zásobník.
Vylejte vodu zo zásobníka.
Ak sa na výpustom kryte zásobníka nahromadia vlákna, vyčistite ich vodou.
Namontujte zásobník na vodu na svoje miesto.

DÔLEŽITÉ: Nikdy nevyberajte zásobník na vodu v priebehu spusteného programu. Voda nahromadená v
zásobníku na vodu nie je vhodná pre ľudskú spotrebu.
DÔLEŽITÉ: NEZABUDNITE VYPRÁZDNIŤ ZÁSOBNÍK NA VODU PO KAŽDOM POUŽITÍ.
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6.3. Čistenie výmenníka tepla
DÔLEŽITÉ: Výmenník tepla vyčistite vtedy, keď uvidíte varovanie „Čistenie výmenníka tepla“.
DÔLEŽITÉ: AJ KEĎ NIE JE ROZSVIETENÝ „VAROVNÝ LED INDIKÁTOR ČISTENIA VÝMENNÍKA TEPLA“:
VYČISTITE VÝMENNÍK TEPLA PO KAŽDÝCH 30 PROCESOCH SUŠENIA ALEBO RAZ ZA MESIAC.
Ak je proces sušenia dokončený, otvorte plniace dvierka a počkajte kým spotrebič nevychladne.
1. Otvorte kryt podstavca podľa zobrazenia na
obrázku.
2. Odistite kryt výmenníka otáčaním v smere
znázornenom šípkami.
3. Vyberte kryt výmenníka poľa zobrazenia na
obrázku.
4. Vyčistite predných povrch výmenníka podľa
zobrazenia na obrázku.
5. Kryt výmenníka pripevnite tak, ako je zobrazené
na obrázku.
6. Zaistite kryt výmenníka otáčaním v smere
znázornenom šípkami.
7. Zatvorte kryt podstavca podľa zobrazenia na
obrázku.

VAROVANIE: NEČISTITE HOLÝMI RUKAMI,
PRETOŽE REBRÁ VÝMENNÍKA SÚ OSTRÉ. MOHLI BY
PORANIŤ VAŠE RUKY.
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6.4. Čistenie snímača vlhkosti
Vo vnútri spotrebiča sa nachádzajú snímače vlhkosti,
ktoré zaznamenávajú to, či je bielizeň suchá alebo
nie je.
Na vyčistenie snímačov:
1. Otvorte plniace dvierka spotrebiča.
2. Ak je spotrebič stále horúci v dôsledku procesu
sušenia, počkajte pokiaľ nevychladne.
3. Pomocou jemnej tkaniny namočenej v octe,
vyutierajte kovový povrch snímača a potom ho
vysušte.
DÔLEŽITÉ: KOVOVÝ POVRCH SNÍMAČA ČISTITE
ŠTYRIKRÁT DO ROKA.
DÔLEŽITÉ: Na čistenie kovových povrchov snímača nepoužívajte kovové nástroje.

VAROVANIE: Z dôvodu rizika vzniku požiaru alebo výbuchu, nepoužívajte na čistenie snímačov rôzne
roztoky, čistiace prostriedky alebo podobné
produkty.

6.5. Čistenie vnútorného
povrchu plniacich dvierok
DÔLEŽITÉ: NEZABUDNITE VYČISTIŤ VNÚTORNÝ
POVRCH PLNIACICH DVIEROK PO KAŽDOM PROCESE
SUŠENIA.
Otvorte plniace dvierka sušičky a vyčistite všetky
vnútorné povrchy a tesnenia pomocou mäkkej,
vlhkej tkaniny.
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6.6. Prevádzkové zvuky spotrebiča
Zdroj zvuku
Zvuk čerpadla
Čerpadlo sa aktivuje pri spustení spotrebiča a v priebehu
prevádzky v určitých intervaloch. Počas tohto procesu je
normálne počuť zvuk čerpadla a zvuk vody.

Zvuk kompresora
V priebehu prevádzky spotrebiča je z času na čas počuť
kovový zvuk z kompresora.
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7. TECHNICKÉ ÚDAJE
Značka
Názov modelu
Hmotnosť

PHILCO
PDC 72 Chiva
Min: 845 mm / Max: 855 mm*

Šírka

596 mm

Hĺbka

563 mm

Kapacita (max.)

7 kg**

Čistá hmotnosť (s plastovými dvierkami)

44,8 kg

Čistá hmotnosť (so sklenenými dvierkami)
Napätie
Výkon

46,8 kg
220 - 240 V
1000 W

* Min. výška: Výška s nepoužitými nastaviteľnými nožičkami. Max. výška: Výška s nastaviteľnými nožičkami
upravenými na maximum.
** Hmotnosť suchej bielizne pred praním.
DÔLEŽITÉ: Pre zlepšenie kvality sušičky, sa môžu technické údaje zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
DÔLEŽITÉ: Deklarované hodnoty boli získané v laboratórnom prostredí podľa príslušných noriem. Tieto
hodnoty sa môžu meniť v závislosti od podmienok prostredia a použitia spotrebiča.

POZOR:
1. Z bezpečnostných dôvodov, si právne predpisy miestnosti vyžadujú priestor najmenej 1 m³ na 8 g
chladiva pre takéto zariadenie. Pre 110 g propánu, by mal byť minimálna povolená veľkosť miestnosti
13,75 m³.
2. Chladivo: Nebezpečenstvo požiaru/riziko otravy/riziko materiálnych škôd a poškodenia spotrebiča.
Spotrebič obsahuje chladivo, ktoré hoci je šetrné voči životnému prostrediu, je horľavé R290. Pri jeho
nesprávnej likvidácii môže dôjsť k požiaru alebo otrave. Spotrebič zlikvidujte správne a nepoškoďte
potrubie chladiaceho okruhu.
•  Typ chladiva: R290
•  Množstvo plynu: 110 g
•  ODP (Potenciál poškodenia ozónu): 0
•  GWP (Potenciál globálneho otepľovania): 3
3. Hrozí riziko výbuchu a vzniku požiaru. Povyberajte z vreciek všetky cigaretové zapaľovače a zápalky.
4. Neumiestňujte sušičku v blízkosti otvoreného ohňa a zdrojov vznietenia.
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8. ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
Vaša sušička je vybavená systémami, ktoré nepretržite vykonávajú kontroly v priebehu procesu sušenia, aby
prijali potrebné opatrenia a varovali vás v prípade akejkoľvek poruchy.

VAROVANIE: Ak problém pretrváva aj vtedy, ak ste vykonali kroky uvedené v tejto časti, obráťte sa na
svojho predajcu alebo autorizovaného poskytovateľa služieb. Nikdy sa nepokúšajte opravovať nefunkčný
spotrebič.
PROBLÉM

PRÍČINA

RIEŠENIE

Proces sušenia trvá dlho.

Povrch filtra na vlákna môže byť
upchatý.

Umyte filter vlažnou vodou.

Výmenník tepla môže byť upchatý.

Vyčistite výmenník tepla.

Vetracie mriežky v prednej časti
spotrebiča môžu byť zatvorené.

Otvorte dvere/okná, aby ste zabránili
prílišnému zvýšeniu teploty v
miestnosti.

Na snímači vlhkosti môže byť vrstva
vodného kameňa.

Vyčistite snímač vlhkosti.

Sušička môže byť preťažená bielizňou.

Sušičku nepreťažujte.

Bielizeň môže byť nedostatočne
odstredená.

Na práčke zvoľte vyššiu rýchlosť
odstreďovania.

Bielizeň je na konci procesu sušenia
vlhká.

Sušičku nemožno otvoriť alebo nie je
možné spustiť program. Sušička sa pri
nastavovaní neaktivuje.

Bielizeň, ktorá je na konci procesu sušenia horúca, je vo všeobecnosti vlhkejšia.
Použitý program nemusí byť vhodný
pre daný typ bielizne.

Skontrolujte štítky na bielizni, zvoľte
vhodný program pre daný typ bielizne
a navyše použite časové programy.

Povrch filtra na vlákna môže byť
upchatý.

Umyte filter vlažnou vodou.

Výmenník tepla môže byť upchatý.

Vyčistite výmenník tepla.

Sušička môže byť preťažená bielizňou.

Sušičku nepreťažujte.

Bielizeň môže byť nedostatočne
odstredená.

SNa práčke zvoľte vyššiu rýchlosť
odstreďovania.

Sušička možno nie je zapojená do
elektrickej siete.

Uistite sa, či je zástrčka zasunutá do
elektrickej zásuvky.

Plniace dvierka môžu byť otvorené.

Uistite sa, či sú plniace dvierka správne
zatvorené.

Možno ste nenastavili program alebo
nestlačili tlačidlo Štart/Pauza.

Uistite sa, či bol program nastavený
a či sušička nie je v pohotovostnom
režime (Pozastavenie).

Možno je aktívna detská poistka.

Deaktivujte detskú poistku.
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PROBLÉM

PRÍČINA

RIEŠENIE

Program bol bezdôvodne prerušený.

Plniace dvierka možno nie sú správne
zatvorené.

Uistite sa, či sú plniace dvierka správne
zatvorené.

Mohlo dôjsť k výpadku dodávky
elektrickej energie.

Program spustíte stlačením tlačidla
Štart/Pauza.

Zásobník na vodu môže byť plný.

Vyprázdnite zásobník na vodu.

Oblečenie je scvrknuté, plstnaté alebo
znehodnotené.

Použitý program nemusí byť vhodný
pre daný typ bielizne.

Skontrolujte štítky na bielizni, zvoľte
vhodný program pre daný typ bielizne.

Z plniacich dvierok vyteká voda.

Na vnútorných povrchoch plniacich
dvierok a na povrchoch tesnenia
plniacich dvierok môžu byť
nahromadené vlákna.

Vyčistite vnútorné povrchy plniacich
dvierok a povrchy tesnenia plniacich
dvierok.

Plniace dvierka sa otvárajú samé.

Plniace dvierka možno nie sú správne
zatvorené.

Zatlačte na plniace dvierka, kým
nebudete počuť zvuk zatvorenia.

Varovný symbol zásobníka na vodu
svieti/bliká.

Zásobník na vodu môže byť plný.

Vyprázdnite zásobník na vodu.

Hadica na vypúšťanie vody môže byť
ohnutá.

Ak je spotrebič pripojený priamo k
výstupu vody, skontrolujte hadicu na
vypúšťanie vody.

Svieti výstražný symbol čistenia
výmenníka tepla.

Výmenník tepla môže byť znečistený.

Vyčistite výmenník tepla.

Svieti výstražný symbol čistenia filtra.

Filter na vlákna môže byť znečistený.

Vyčistite filter.

Uchytenie filtra môže byť zanesené
vláknami.

Vyčistite uchytenie filtra.

Na povrchu filtra na vlákna môže byť
vrstva, ktorá spôsobuje prekážku.

Umyte filter vlažnou vodou.

Uchytenie filtra môže byť zanesené
vláknami.

Vyčistite sedlo filtra.

Na povrchu filtra na vlákna môže byť
vrstva, ktorá spôsobuje prekážku.

Umyte filter vlažnou vodou.

Výmenník tepla môže byť upchatý.

Vyčistite výmenník tepla.

Filter možno nie je umiestnený na
svojom mieste.

Vymeňte filter.

Výstražný LED indikátor filtra bliká,
aj keď je filter umiestnený na svojom
mieste.

Zavolajte servisné stredisko.

Bliká výstražný symbol čistenia filtra a
výmenníka tepla.

Nie je možné spustiť program a bliká
výstražný indikátor filtra.
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9. AUTOMATICKÉ UPOZORNENIA NA PORUCHY A ICH
ODSTRÁNENIE
Vaša bubnová sušička je vybavená vstavaným systémom detekcie porúch, ktoré sú indikované kombináciou
blikajúcich svetiel. Nižšie sú uvedené najčastejšie kódy porúch.
CHYBOVÝ KÓD

RIEŠENIE

E03

Vyprázdnite zásobník na vodu a ak problém pretrváva, kontaktujte
najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.

E04

Obráťte sa na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.

E05

Obráťte sa na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.

E06

Obráťte sa na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu.

E08

V napájacej sieti mohlo dôjsť ku kolísaniu napätia. Počkajte dovtedy, pokiaľ
nebude napätie vhodné pre pracovný rozsah.

Pre nahlásenie poruchy a získanie ďalších servisných informácií navštívte www.philco.sk/servisne-miesta.
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10. INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A
OBALOCH
10.1. Informácie o obaloch
Obaly tohto spotrebiča sú vyrobené z recyklovateľných materiálov. Nevyhadzujte obaly spolu domovým
alebo iným odpadom. Namiesto toho, odneste obaly na miesto separovaného zberu určené miestnou
samosprávou.
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11. POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU A ÚSPORA ENERGIE
11.1. Energetický štítok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ochranná známka
Model
Energetická trieda
Ročná spotreba energie
Hlučnosť v priebehu sušenia
Kapacita bielizne na sušenie
Čas cyklu pri programe „Bavlna – sušenie do skrine“
Trieda účinnosti kondenzácie
Technológia spracovania
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11.2. Energetická účinnosť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sušičku by ste mali používať s plnou kapacitou, avšak uistite sa, či nie je preťažená.
Pri praní bielizne, by mala byť rýchlosť odstreďovania na najvyššej možnej úrovni. Tým sa skráti čas sušenia
a zníži spotreba energie.
Uistite sa, či sú rovnaké druhy bielizne sušené spolu.
Pri voľbe programu postupujte podľa odporúčaní uvedených v návode na obsluhu.
Na zaistenie prúdenia vzduchu, ponechajte dostatočný voľný priestor v prednej a na bočných stranách
spotrebiča. Nezakrývajte mriežky na prednej strane spotrebiča.
Pokiaľ to nebude nevyhnutné, neotvárajte dvierka spotrebiča počas sušenia. Ak dvierka otvoríte,
nenechávajte ich otvorené dlho.
Nepridávajte novú (vlhkú) bielizeň v priebehu procesu sušenia.
Vlasy a vlákna, ktoré sa oddelia od bielizne a následne spoja vo vzduchu, sú zhromažďované pomocou
„Filtrov na vlákna“. Pred a po každom použití sa prosím uistite, či sú tieto filtre čisté.
Pri modeloch s tepelným čerpadlom zaistite, aby bol výmenník tepla vyčistený najmenej jedenkrát za
mesiac alebo po každých 30 použitiach spotrebiča.
V priebehu procesu sušenia, musí byť dobre vetrané prostredie, v ktorom je sušička nainštalovaná.
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PRODUKTOVÝ LIST
Dodržiavanie delegovaného nariadenia komisie (EÚ) č. 392/2013
Názov alebo ochranná známka dodávateľa
Názov modelu

PHILCO
PDC 72 Chiva

Menovitá kapacita (kg)

7

Typ bubnovej sušičky

Tepelné čerpadlo

Trieda energetickej účinnosti (1)
Ročná spotreba energie (kWh) (2)
Automatika

A++
211
Automaticky

Spotreba energie štandardného programu na sušenie bavlnenej bielizne pri úplnom
naplnení (kWh)

1,7

Spotreba energie štandardného programu na sušenie bavlnenej bielizne pri čiastočnom
naplnení (kWh)

0,96

Spotreba energie v režime vypnutia pre štandardný program na sušenie bavlnenej
bielizne pri úplnom naplnení PO (W)

0,5

Spotreba energie v režime ponechaného zapnutia pre štandardný program na sušenie
bavlnenej bielizne pri úplnom naplnení PL (W)
Dĺžka trvania režimu ponechania zapnutia (min)
Štandardný program sušenia bavlnenej bielizne (3)
Dĺžka trvania programu sušenia bavlnenej bielizne pri úplnom naplnení , Tdry (dak.)

1
n/a
155

Dĺžka trvania programu sušenia bavlnenej bielizne pri čiastočnom naplnení , Tdry1/2 (dak.)

95

Dĺžka trvania programu sušenia odváženej bavlnenej bielizne pri úplnom alebo
čiastočnom naplnení (Tt)

121

Trieda účinnosti kondenzácie (4)

B

Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu sušenia bavlnenej bielizne pri
úplnom naplnení Cdry

81%

Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu sušenia bavlnenej bielizne pri
čiastočnom naplnení Cdry1/2

81%

Účinnosť kondenzácie štandardného programu sušenia váženej bavlnenej bielizne pri
úplnom a čiastočnom naplnení Ct

81%

Úroveň akustického výkonu pre štandardný program sušenia bavlnenej bielizne pri
úplnom naplnení (5)

65

Možnosť zabudovania

Nie

(1) Stupnica od A+++ (najvyššia účinnosť) po D (najnižšia účinnosť)
(2) Spotreba energie založená na 160 cykloch sušenia štandardného programu sušenia bavlnenej bielizne pri
úplnom a čiastočnom naplnení a spotreba režimov s nízkou spotrebou. Skutočná spotreba energie na daný
cyklus bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.
(3) Program „Bavlna – sušenie do skrine“ použitý pri úplnom a čiastočnom naplnení, je štandardný program
sušenia, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v tabuľke, že tento program je vhodný na
sušenie normálne vlhkej bavlnenej bielizne a že ide o najúčinnejší program v zmysle spotreby energie pri
bavlnenej bielizni.
(4) Stupnica od G (najnižšia účinnosť) po A (najvyššia účinnosť)
(5) Zvážená priemerná hodnota - L wA vyjadrená v dB(A) re 1 pW
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INFORMÁCIE O TESTOVANÍ
Dodané zariadenie je v súlade s EcoDesign a EN62552. Požiadavky na prístup vzduchu pre správnu prevádzku
prístroja, minimálna vzdialenosť od steny a rozmery prístroja, sú súčasťou tohto návodu. V prípade ďalších
otázok sa obráťte na výrobcu.

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A SERVIS
Vždy používajte iba originálne náhradné diely.
Označenie modelu a sériové číslo nájdete na typovom štítku. Polohu typového štítku je možné zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Originálne náhradné diely pre niektoré konkrétne komponenty sú k dispozícii minimálne 7 alebo 10 rokov.
Závisí to od typu komponentu a od uvedenia posledného spotrebiča daného modelu na trh.
Pri kontaktovaní nášho autorizovaného servisu majte k dispozícii modelové označenie, sériové číslo a popis
chyby.
Pre stiahnutie dokumentov navštívte www.philco.sk.
Pre nahlásenie poruchy a získanie ďalších servisných informácií navštívte www.philco.sk/servisne-miesta.
Zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.
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POKYNY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE POUŽITÝCH
OBALOVÝCH MATERIÁLOV
Obalové materiály zlikvidujte na verejnom mieste pre likvidáciu odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTREBIČOV
Význam symbolu na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale znamená, že s týmto výrobkom
nesmie byť zaobchádzané ako s komunálnym odpadom. Tento výrobok zlikviduje na príslušnom
zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Poprípade je
možné v niektorých štátoch Európskej únie alebo iných európskych štátoch vrátiť svoje výrobky
miestnemu predajcovi, v prípade kúpy podobného nového výrobku. Správna likvidácia tohto
výrobku pomôže ušetriť cenné prírodné zdroje a pomôcť pri prevencii prípadného negatívneho
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorému by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej
likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie získate od miestneho úradu alebo v najbližšom
stredisku pre zber odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže podliehať
vnútroštátnym predpisom o pokutách.
Pre podnikateľské subjekty v Európskej únii
Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, vyžiadajte si potrebné informácie od
svojho predajcu alebo dodávateľa.
Likvidácia v iných štátoch mimo Európskej únie
Ak chcete zlikvidovať tento výrobok, vyžiadajte si nevyhnutné informácie o správnom spôsobe
likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu.
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky nariadenia EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.
Zmeny v texte, dizajne a technických údajoch sa môžu vyskytnúť bez predchádzajúceho upozornenia a
vyhradzujeme si právo vykonať tieto zmeny.
Originál tohto návodu na obsluhu je v českom jazyku.
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NOTES/POZNÁMKY

NOTES/POZNÁMKY

NOTES/POZNÁMKY

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava, SLOVAKIA
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