Použití sušičky
Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

Prádlo roztřiďte podle
symbolů péče
Nesušit v bubnové sušičce
Vhodné pro sušení
v bubnové sušičce při nízkých teplotách
Vhodné pro sušení
v bubnové sušičce

Třídění prádla podle:
Tloušt’ky materiálu: chcete-li sušit větší množství prádla, než je doporučené
množství, roztřiďte prádlo podle váhy (např. ručníky a jemné spodní prádlo
sušte zvlášt’).
Typu materiálu: bavlna (len); syntetické tkaniny (snadno udržovatelné).
Stupeň sušení: k uložení, žehlení apod.
V bubnové sušičce nesušte: vlněné tkaniny, hedvábí, nylonové punčochy,
jemné výšivky, tkaniny s kovovými ozdobami, objemné kusy jako třeba spací pytle,

Připravte prádlo

Přesvědčte se, že jsou všechny uzávěry zavřené a kapsy jsou prázdné.
Zkontrolujte, zda v kapsách nezůstal cigaretový zapalovač. Prádlo obrat’te
rubem ven.

Vložte do sušičky

Prádlo při vkládání do bubnu nestlačujte, aby se rovnoměrně prosušilo. Pak
zavřete dvířka.

Zvolte program

Zvolte požadovaný sušicí program otočením voliče programu (informace viz
tabulka programů).

Zvolte funkce
(jsou-li k dispozici)

Spust’te sušičku

Konec programu vyjměte prádlo

Sušičku vypněte

Stisknutím příslušného tlačítka zvolte požadovanou funkci.
Vaše volba se potvrdí rozsvícením kontrolky nad příslušným tlačítkem.
Nevhodná volba (neslučitelné funkce) je signalizována rychlým blikáním
kontrolky LED. Opětovným stisknutím tlačítka funkci vypnete.
Spust’te sušicí program stisknutím tlačítka “Start (Pauza)”.
Rozsvítí se příslušná kontrolka.
Změna volby programu: jestliže během sušení změníte program, sušička se
zastaví. Kontrolka “Start (Pauza)” začne blikat.
Jestliže chcete spustit nový program, stiskněte ještě jednou tlačítko “Start (Pauza)”.
Přerušení programu: chcete-li sušicí cyklus přerušit, stiskněte tlačítko “Start
(Pauza)” a otevřete dvířka. Před vytažením prádla ze sušičky počkejte
nejméně 5 minut, aby prádlo mohlo vychladnout. V zájmu vaší bezpečnosti se
při otevření dvířek sušicí cyklus automaticky zastaví. Chcete-li ho opět spustit,
zavřete dvířka a stiskněte znovu tlačítko “Start (Pauza)”.
Pozor: nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu;
pokud tak učiníte, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby
se teplo mohlo rozptýlit.
Závěrečná část sušicího cyklu probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je
zajištěna nižší teplota prádla, aby se nezmačkalo.
Konec: vyjměte prádlo ze sušičky. Sušení je u konce a sušička dosáhla fáze
proti zmačkání (aktivní).

Nastavte volič programu na Vypnuto (“O”).

Nastavte volič programu na Vypnuto (“O”).
Čištění filtru na textilní vlákna: otevřete dvířka, filtr na textilní vlákna vytáhněte nahoru a ven ze sušičky a otevřete
ho. Vlákna vyčistěte měkkým kartáčem nebo konečky prstů. Filtr zavřete a dobře ho zasuňte zpět na místo.
(podrobnější jsou v návodu k použití).
Vypuštění vodní nádržky: nádržku vytáhněte za držadlo ven a vylijte ji. Prázdnou nádržku zasuňte až na doraz na její místo.
Uvědomte si prosím: používejte pouze přísady/plastové předměty určené pro sušení v sušičce a prádlo ošetřené
čisticím prostředkem na skvrny vymáchejte před sušením ve velkém množství vody. Nikdy v sušičce nesušte gumové
předměty nebo prádlo znečištěné rostlinnými oleji.
Výrobce neodpovídá za žádné poškození prádla způsobené nedostatečnými nebo nesprávnými pokyny k péči o
prádlo, jež jsou přiloženy k oděvu nebo jinému prádlu.
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X
X

1,0
4,0
1,0
4,0

3,0
3,0

Směs bavlny a syntetiky
Max. 3 kg
Bavlna
Max. 3 kg

trička, blůzy, ručníky, spodní prádlo, sportovní oděvy.

Džíny, montérky /pracovní kalhoty a bundy.

Smíšená náplň

Džíny

Přídavný čas sušení pro tkaniny, které nejsou vhodné pro
jiné programy, nebo pro dokončení sušicího procesu.

* Váha průměrné a maximální náplně.
** Testovací program podle EN 61121, testováno s maximální jmenovitou náplní prádla.

10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 60’
70’ 80’ 90’ 100’ 110’ 120’

Všechny tkaniny

2,5

Hedvábí
Max. 2,5 kg

Hedvábné blůzy, hedvábné košile a trička.

Hedvábí

—

—

2,5

Prádlo ze syntetických vláken
Max. 2,5 kg

Sportovní oděvy, praktické spodní prádlo, běžecké legíny.

Sport

Prádlo se 30 minut
provzdušňuje a osvěžuje bez Všechny tkaniny.
zahřívání.

2,5

prádla ze syntetických vláken
Max. 2,5 kg

Nízká intenzita sušení pro jemné prádlo jako: kalhoty,
šaty, košile, blůzy.

Šetrně plus

Max. 4 kg

Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: kalhoty, šaty, sukně,
košile, blůzy.

Sušení k žehlení

Prádlo, které nevyžaduje žehlení jako: košile, blůzy,

X

—

X

X

X

X

X

X

1,0
4,0

Syntetické prádlo, smíšená vlákna
nebo bavlna se snadnou údržbou
(bez nutnosti žehlení)

Prádlo z několika silných vrstev jako: ložní a stolní prádlo,
atletické soupravy, větrovky, deky.

Sušení k uložení ** trička, sportovní oblečení.

Extra sušení

Sušení k žehlení ** utěrky, trička, trička s límcem, pracovní oděvy.

X

X

3,0
8,0
3,0
8,0

Max. 8 kg

X

X

Jemně

3,0
8,0

3,0
8,0

Množství
prádla
kg*

Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: ložní a stolní prádlo,

trička, bavlněné ponožky.

Podobné druhy prádla, které nevyžadují žehlení jako:

Sušení k uložení ** utěrky, ložní prádlo, spodní prádlo, kojenecké oblečení,

froté ručníky, utěrky a ručníky, ložní prádlo, spodní prádlo. vysokou teplotou/barevné prádlo

Bavlna nebo len určené k praní s

Tkaniny

Sušení k uložení +

Typ tkaniny

Vícevrstvé, silné prádlo jako např.: froté osušky a župany.

Přehled programů

Extra sušení

Programy / Stupeň sušení

Bavlna

Snadná
údržba

Speciální programy

Provzdušňování

Doba
sušení
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Přibližné
časy sušení
(v minutách)
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65’ 55’
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Proti
Zvukový Nastavení Odložený
zmačkání signál
sušení
start
Velmi Vlhké
vlhké
prádlo prádlo

Funkce

Jak postupovat, jestliže...
...jestliže chcete sušičku nejprve sami zkontrolovat: (jestliže vaše sušička správně
nefunguje, zkontrolujte prosím před zavoláním do zákaznického servisu následující body viz také příslušnou kapitolu v návodu k použití).
• Nebylo vložené prádlo příliš vlhké (rychlost odstředění pračky byla nižší než
1000 ot/min)?
• Není filtr na textilní vlákna zanesený? (kontrolka filtru svítí)
• Není výměník tepla znečištěný? (více informací viz návod k použití)

Sušení trvá příliš dlouho/
prádlo není dost suché

• Není teplota v místnosti příliš vysoká?
• Svítí kontrolky “Konec” a “Proti zmačkání”? Sušení skončilo, můžete prádlo vyjmout.
• Pokud výsledky sušení nejsou takové, jaké byste očekávali, zvolte
intenzivnější sušicí program, nebo použijte vhodnou funkci (je-li u modelu).
• Nesmíchali jste tenké a silné prádlo? Nesmíchali jste různé typy tkanin?
Roztřiďte prádlo podle tloušt’ky a typu tkaniny, a pak ho znovu usušte.
• Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
• Nedošlo k výpadku proudu?

Sušička nefunguje (po
výpadku proudu vždy
stiskněte tlačítko “Start
(Pauza)”)

• Není spálená pojistka?
• Jsou dvířka správně zavřená?
• Zvolili jste sušicí program?
• Stiskli jste tlačítko”Start (Pauza)”?
• Nezvolili jste funkci odloženého startu?
• Není sušička přeplněná?
Odeberte nějaké prádlo.

Kontrolka filtru, vodní
nádržky nebo výměníku
tepla svítí

• Je filtr na textilní vlákna čistý?
• Je vodní nádržka prázdná?
• Je vodní nádržka ve správné poloze?
• Je výměník tepla čistý a správně umístěný?
• Zasunuli jste správně výměník tepla?

Zespodu sušičky kape
voda

• Setřeli jste všechna vlákna z těsnění výměníku tepla a těsnění dvířek?
• Je vodní nádržka ve správné poloze?
• Pokud je použito přímé připojení k odpadu, je vodotěsné?
• Je sušička vyrovnaná?

...chcete pečovat o sušičku a čistit ji:

Na konci každého cyklu
vyčistěte filtr

• Vlákna vyčistěte měkkým kartáčem nebo konečky prstů.
• Zavřete filtr.
• Filtr zasuňte zpět na místo.

Na konci každého
sušicího cyklu vylijte
nádržku na vodu

• Zatažením za držadlo vodní nádržku vytáhněte.
• Vylijte nádržku na vodu.
• Prázdnou nádržku zasuňte až na doraz na její místo.

Výměník tepla čistěte
nejméně jednou měsíčně

• Výměník tepla omyjte pod tekoucí vodou.
• Odstraňte všechna vlákna z těsnění.
• Vyčistěte kryt výměníku tepla (více informací viz část “Čištění výměníku tepla”
v návodu k použití).
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Poruchové kódy
V případě, že sušička nefunguje správně, může se zobrazit některý z následujících
poruchových kódů. Podle modelu vaší sušičky se poruchový kód může zobrazit písmeny
nebo různými blikajícími kontrolkami LED.

Poruchový
kód

Zákazník musí před zavoláním do servisu provést

F01

Zavolejte do poprodejního servisu.

F02

Zavolejte do poprodejního servisu.

F03

Zavolejte do poprodejního servisu.

F04

Zavolejte do poprodejního servisu.

F05

Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je teplota prostředí mezi 5°C a
35°C. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spust’te. Jestliže porucha trvá, zavolejte do
poprodejního servisu.

F06

Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je teplota prostředí mezi 5°C a
35°C. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spust’te. Jestliže porucha trvá, zavolejte do
poprodejního servisu.

F07

Zavolejte do poprodejního servisu.

F10 - 15

Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 5 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spust’te.
Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.

F18

Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spust’te.
Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.

F19

Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 5 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spust’te.
Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.

F20

Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spust’te.
Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.

F21

Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 5 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spust’te.
Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.

F22

Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 5 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spust’te.
Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.

Kontrolka LED
Start bliká při Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená a výměník tepla je správně umístěný.
stisknutí 2 x za Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.
vteřinu
Kontrolka LED
výměníku tepla
Zkontrolujte, zda je výměník tepla správně umístěný.
bliká při
stisknutí tlačítka Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejního servisu.
Start 2 x za
vteřinu

Kontrolka LED nebliká
4

Kontrolka LED bliká

Před použitím sušičky si pečlivě přečtěte i návod k použití!

CZ AZB 8680

Návod ve zkratce

Světelné kontrolky
Knoflík voliče programu

Displej zbývajícího času

Otočením tohoto knoflíku zvolíte sušicí

V závislosti na vybraném programu se

program. Kontrolka “Start (Pauza)”
začne blikat.

zobrazí standardní doba sušení.
Zobrazený čas může sušička upravit o

Tlačítko “Start (Pauza)”

několik minut podle množství, typu a

Sušicí program se spouští stisknutím

vlhkosti prádla.

tohoto tlačítka. Rozsvítí se příslušná
kontrolka.

Filtr
Kontrolka se rozsvítí, když je třeba filtr
a/nebo výměník tepla vyčistit.

Uvedená doba sušení je vypočítaná
hodnota, která se během sušení
upravuje.
Blikající čárky signalizují, že probíhá
výpočet. Aktualizuje se zbývající čas.

Na konci každého sušicího cyklu

Konec

vyčistěte filtr na textilní vlákna.

Sušicí program je hotový. Vyjměte

Vodní nádržka

prádlo ze sušičky.

Kontrolka se rozsvítí, jestliže je třeba

Ochrana proti přesušení /

vylít vodní nádržku. Sušicí cyklus se

6. smysl

automaticky přeruší. Vylijte nádržku a
znovu spust’te sušicí program.
Nádržku na vodu vylijte na konci
každého sušicího cyklu.

Čištění výměníku tepla
Kontrolka se rozsvítí po 30 cyklech a
signalizuje nutnost vyčištění výměníku
tepla. Kontrolka výměníku tepla
automaticky zhasne po spuštění
dalšího sušicího cyklu.

Servis

Po zvolení programu s kontrolou
vlhkosti se rozsvítí příslušný ukazatel a
signalizuje aktivaci ochranné funkce.

Stupeň sušení
Touto volbou lze nastavit stupeň
usušení prádla. K výběru stupně sušení
stiskněte toto tlačítko, ale až po výběru
požadovaného sušicího programu.
Jedním stiskem zvolíte vyšší stupeň
sušení
nebo
Dvojím stiskem tlačítka zvolíte nižší

sušičku zkontrolovat pracovník

stupeň sušení
nebo
Trojím stiskem tlačítka zvolíte znovu

servisu Whirlpool.

normální stupeň sušení

Jestliže tato červená ikona svítí, musí
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Reset

Zvukový signál

Během volby programu zrušíte tímto

Jestliže je tato funkce zapnutá, zazní

tlačítkem všechna nastavení pro

na konci sušicího cyklu zvukový

zvolené funkce. Když sušicí cyklus

signál. Tato funkce vypne funkci “Proti

běží, stisknutím tohoto tlačítka se

zmačkání”, je-li zapnutá.

cyklus přeruší a sušička se vrátí zpět

Odložený start

do režimu volby.

Umožňuje odložení startu sušicího

Tlačítko se musí stisknout na 3 vteřiny.

cyklu o 1 až 12 hodin. Každým

Blokování tlačítek

stisknutím tlačítka se spuštění odloží o

K zajištění bezpečnosti dětí lze použít

1 hodinu. Stiskněte tlačítko “Start

tuto funkci k zablokování všech funkcí

(Pauza)” k potvrzení konečného

uživatelského rozhraní.

výběru a spuštění sušičky. Kontrolka

Chcete-li tuto funkci zapnout/vypnout,

odloženého startu bliká a nastavený

je nutné stisknout tlačítko na 3 vteřiny.

čas se odpočítává v hodinových

Pak je dostupná pouze poloha

intervalech. Během odpočítávání se

“vypnuto” voliče programu.

buben občas otočí, aby se prádlo

Blokování tlačítek zůstane aktivní, i

znovu načechralo. Chcete-li odložený

když je volič programu v poloze

start zrušit nebo změnit, nastavte

“vypnuto” a jsou otevřená dvířka.

ukazatel voliče programu na vypnuto,

Funkce se musí vypnout ručně.

nebo otevřete dvířka.

Nastavení doby sušení
Programovým voličem pootočte do
polohy “Čas”. Stiskněte tlačítko
“Odložený start” k volbě trvání sušení po
10minutových krocích až do 120 minut.

Jemně
Volbou této funkce se snižuje teplota
sušení. Tato funkce nemůže být
zvolena spolu s funkcí “Rychle” (je-li k
dispozici).

Proti zmačkání
Tuto funkci doporučujeme použít
tehdy, pokud nemůžete prádlo
vyjmout hned po skončení programu.
Buben se občas otočí po dobu až 12
hodin. Funkci můžete kdykoli přerušit
vypnutím sušičky. Tato funkce vypne
zvukový signál, je-li aktivovaný.

Osvětlení bubnu
Osvětlení bubnu může být zapnuto
nebo vypnuto.

5019 307 01362
(Vyhrazujeme si právo na technické změny)
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