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URČENÉ POUŽITÍ
•
•
•
•

Tato sušička je určena výhradně k sušení prádla vhodného pro sušení sušičce v množství, která jsou
doporučená v TABULCE PROGRAMŮ.
Před použitím pračky si přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu k použití a tabulce programů.
Návod k použití i tabulku programů si dobře uschovejte. Pokud budete pračku předávat jiné osobě, dejte
jí také tento návod k použití a tabulku programů.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za zranění osob nebo zvířat a za škody na majetku, k nimž došlo
v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu k použití.

INSTALACE
1. Rozbalení a kontrola
• Po vybalení se přesvědčte, zda není sušička poškozena. V případě pochybností sušičku nepoužívejte.
Zavolejte do poprodejního servisu nebo svému prodejci.
• Pokud byl spotřebič před dodáním v chladu, nechte ho před použitím několik hodin stát při pokojové teplotě.
• Pokud byla sušička při převozu poškozena, nezapínejte ji. Obraťte se na techniky našeho poprodejního
servisu.
2. Elektrické zapojení
• Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými
bezpečnostními předpisy.
• Elektrické připojení musí odpovídat předpisům místního elektrického podniku.
• Údaje o napětí, spotřebě energie a požadované pojistce jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na
zadní straně sušičky.
• Sušička musí být podle zákona uzemněna.
• Před každou údržbou odpojte sušičku od přívodu proudu.
• Výměnu elektrického kabelu smí provést pouze servis.
• Po instalaci musí být zajištěn přístup k síťové zástrčce, nebo musí být možné vypnutí pomocí
vícepólového vypínače, aby bylo možné sušičku v naléhavém případě okamžitě vypnout.
• Výměnu žárovky smí provádět pouze servis.
3. Instalace
• Tento spotřebič je vybavený automatickým detekčním systémem, který zastaví ohřev v případě, že v
bubnu není žádné prádlo.
• Neinstalujte sušičku tam, kde by byla vystavena extrémním podmínkám jako nedostatečnému větrání,
teplotám pod 5 °C nebo nad 35 °C.
• Spotřebič se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně,
než je závěs dvířek na bubnové sušičce, protože v těchto případech by dvířka sušičky nešla úplně otevřít.
• Vypouštěný vzduch se nesmí odvádět do potrubí na odvod vzduchu, které se používá pro topná zařízení
na plyn, olej nebo pevné palivo.
• Kontrolujte, zda nejsou zakryté otvory přívodu vzduchu.
• Dávejte pozor, abyste sušičku neinstalovali na koberec s vysokým chlupem.
• Dbejte na to, abyste mezi sušičku a stěnu nezachytili přívodní kabel.
• Při instalaci sušičky nezapomínejte na správné vyrovnání spotřebiče seřízením dvou nožiček; správné
vyrovnání ověřte pomocí vodováhy.
• Jestliže musíte kvůli nedostatku prostoru sušičku instalovat hned vedle kamen na plyn nebo uhlí, musíte
je oddělit tepelně izolační deskou (85 x 57 cm) a strana desky směřující ke kamnům musí být potažena
hliníkovou fólií.
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PŘEPRAVA A MANIPULACE
K přemisťování sušičky používejte rudl. Přistavte ho k zadní části sušičky, zasuňte a zdvihněte ho.
Pračku musí přemisťovat minimálně 2 osoby.
Nikdy nezvedejte pračku při přepravě za pracovní desku.
• Vytáhněte síťovou zástrčku.
• Zkontrolujte, zda jsou dvířka sušičky dobře zavřená.
• Odpojte odvětrávací hadici od nástavce.
• Odpojte adaptér od sušičky.

POPIS SUŠIČKY
A. Horní deska

A

B. Kontaktní kolík
C. Dvířka:
Dvířka otevřete zatáhnutím za držadlo.

B

Zavřete je lehkým zatlačením.
D. Filtr

D

C
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PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ
Instalace větrací hadice
A. K pravé straně sušičky položte osušku nebo obalový materiál.
B. Položte sušičku pravou stranou na osušku nebo obal (z předního pohledu).
C. Zasuňte nástavec (viz obrázek) do spojky umístěné pod sušičkou a zkontrolujte, zda je nástavec dobře
připevněný k sušičce.
D. Postavte sušičku zpět do normální polohy.
E. Připojte větrací hadici k nástavci a druhý konec hadice zasuňte do otvoru směřujícího ven.
F. V případě, že odvětrávací hadice vede ven, doporučuje se instalovat zpětný ventil, aby do místnosti
nemohl proudit chladný vzduch zvenku.

C

C

E

E

Vnější větrání
•
•

Nepřehnutou větrací hadici vyveďte ven (vnitřní průměr 10 cm, maximální délka s dvěma ohyby 3 m).
Přesvědčte se, zda není větrací hadice po umístění sušičky na pračku někde prohnutá. Musí vést pouze
vodorovně nebo směrem vzhůru.
• Nepřipojujte hadici k ventilačním systémům chráněným sítěmi proti hmyzu. Mohly by se zanést a způsobit
poruchu sušičky.
• Větrací hadici nepřipojujte ke kouřovodu nebo k odvodnému potrubí mechanické ventilace.
• Nepřipojujte ji ani k topnému systému. Hadici připojte pouze k ventilačnímu sytému izolovanému proti vlhkosti.
• Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně
otevřených topenišť do místnosti.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
• Mezi zadní stranou spotřebiče a zdí musí být minimální vzdálenost 10 cm.
• Nepřipojujte hadici k ventilačním systémům chráněným sítěmi proti hmyzu. Mohly by se zanést a
způsobit poruchu sušičky.
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ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK
A. Odpojte sušičku od sítě.

C

B. Otevřete dvířka.
C. Pomocí klíče otočte kontaktním kolíkem (C) v horní části dvířek o
90° a vyjměte ho.

C

D. Vyšroubujte 2 šrouby z dveřního závěsu a dveře sejměte.
E. Vyšroubujte 2 šrouby nad zámkem dvířek a pod ním.
F. Odstranění uzávěru dvířek: pomocí šroubováku zatlačte směrem
dolů na malý výstupek v horní části otvoru a uzávěr dvířek vyjměte
tahem k sobě.
G. Obrácení dvířek:
H. Dvěma šrouby upevněte dvířka na zvolené straně.
I. Vložte uzávěr dvířek na opačnou stranu a dobře ho připevněte.
J. Zašroubujte 2 šrouby nad uzávěrem dvířek a pod ním.
K. Kontaktní kolík opět zasaďte do vnitřní strany dvířek (nahoře).

D

POZNÁMKA:
Použijte prosím šroubovák typu “Torx T20”.

E

F
E
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INSTALACE SUŠIČKY
•
•

Z bezpečnostních důvodů neodstraňujte horní desku.
Sušičku připojte k venkovnímu ventilačnímu systému, aby vám pára po delší době nepoškodila nábytek.

Spojovací sada
Podle modelu můžete sušičku místit nahoru na pračku s předním plněním. V tomto případě se prosím obraťte
na poprodejní servis.
Minimální rozměry pro vestavbu:
Šířka:
600 mm
Výška:
855 mm
Hloubka:
560 mm
Hladina hluku
• Hladina akustického tlaku LPA < 70 dB(A)
(Kpa: +/-2,5 dB(A)
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BEZPEČNOST
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

K snížení nebezpečí požáru v bubnové sušičce dodržujte následující pokyny.
Tkaniny nasáklé olejem se mohou náhle vznítit, zejména když jsou vystaveny teplu jako v bubnové sušičce.
Tkanina se zahřeje a působením tepla dojde k oxidační reakci v oleji. Oxidací se vytváří teplo. Pokud teplo
nemůže uniknout, mohou se oděvy zahřát na tak vysokou teplotu, že vzplanou. Ukládání prádla znečištěného
olejem na hromady nebo do komínků může bránit rozptylu tepla a vytvářet nebezpečí požáru.
V sušičce nesušte nevyprané prádlo.
Zajistěte správnou údržbu spotřebiče podle pokynů v části “Údržba a čištění”.
Přesvědčte se, že je spotřebič instalovaný podle výše uvedených pokynů.
Prádlo znečištěné látkami jako je jedlý olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn,
terpentýn, vosk a odstraňovače vosku se musí vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího
prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy čištěné chemikáliemi.
V sušičce se nesmějí sušit kousky z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, nepromokavé
tkaniny, oděvy s gumovou vložkou a oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat podle pokynů výrobce aviváže.
Odstraňte všechny předměty z kapes, například zapalovače a sirky.
V blízkosti sušičky nesušte hořlavé materiály.
Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a
rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.

•
•
•
•

Pozor - zadní panel může být velmi horký.
Sušička je určena pouze k použití v místnosti.
Nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo rozdvojky.
Jestliže máte dojem, že je sušička poškozená nebo vadná, vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky a
zavolejte do našeho servisu.

•
•

Povrch bubnu může být horký. Uživatelé musí být při vkládání a vyjímání prádla velmi opatrní.
Uvědomte si prosím: spotřebič musí být při údržbě a výměně dílů odpojený od sítě. Jestliže je nutné
demontovat zástrčku, musí být stále v zorném poli pracovníka. Jestliže to není možné, instalujte odpojení
se zablokováním v odpojené poloze.

Bezpečnost uživatele a dětí
• Nedovolte dětem, aby si se sušičkou hrály.
• Zajistěte, aby se děti ani malá domácí zvířata nemohly dostat do bubnu.
• Odstraňte obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) z dosahu dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby ani děti se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich
bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče. Na děti je třeba dohlédnout, aby si
se spotřebičem nehrály.
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OBECNÁ DOPORUČENÍ
•
•
•
•
•

Po použití nastavte ovladač programů/času vždy do polohy “0”. Zabráníte tím náhodnému spuštění sušičky.
Před čištěním nebo údržbou vždy sušičku vypněte a odpojte ji od sítě.
Vnější strany sušičky omývejte vlhkým hadříkem namočeným v neutrálním čisticím prostředku.
Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi.
Závěrečná část sušicího cyklu probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus), a tím je zajištěno ponechání
prádla v teplotě, která prádlo nepoškodí. Přerušení chladicí fáze je zakázáno.
• Vlhkým hadříkem setřete s dveří a dveřního těsnění zachycená textilní vlákna.
• Je-li filtr na textilní vlákna zanesený, vyčistěte ho vodou a měkkým kartáčkem.
• Protože textilní vlákna mohou filtrem projít, je nutné občas vyčistit celý prostor filtru (včetně míst pod
filtrem) kartáčkem, vlhkým hadříkem nebo vysavačem.
Výrobce neodpovídá za žádné poškození prádla způsobené nedostatečnými nebo nesprávnými
pokyny k péči o prádlo, jež jsou přiloženy k oděvu nebo jinému prádlu.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Obal
• Krabice, ve které je spotřebič zabalený, je zcela recyklovatelná, jak dokládá recyklační symbol.
• Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.

Likvidace obalu a staré sušičky:
• Sušička je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Sušičku je nutné zlikvidovat v souladu s místními
předpisy o odpadech.
• Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby sušičku nebylo možné připojit k elektrické síti.
•

•

Symbol
na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří
do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro ekologické odstraňování odpadu.
Další informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci tohoto spotřebiče získáte na příslušném místním úřadě,
v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebi zakoupili.

Rady k úspoře energie
• Vždy sušte plnou dávku prádla v závislosti na druhu prádla a programu/době sušení. Podrobnější
informace jsou uvedeny v tabulce programů.
• Prádlo vždy odstřeďujte nejvyššími povolenými otáčkami, protože mechanické odstředění je méně
energeticky náročné. Při sušicím cyklu pak ušetříte čas i energii.
• Prádlo nepřesušujte.
• Po každém sušicím cyklu vyčistěte filtr na textilní vlákna.
• Sušičku instalujte v místnosti s teplotou mezi 15° C a 20° C. V případě vyšší teploty místnost větrejte,
např. otevřením okna.
• Vždy zvolte správný program/čas sušení odpovídající náplni prádla, abyste při sušení dosáhli co
nejlepších výsledků.
• Funkci Jemně zvolte pouze při malém množství prádla.
• Při sušení bavlny můžete například sušit prádlo k žehlení a prádlo k uložení dohromady. Začněte
nastavením programu/času pro sušení k žehlení, na konci tohoto cyklu prádlo k žehlení vyjměte a zbylé
prádlo sušte pomocí programu sušení k uložení.
• Po skončení cyklu vždy nastavte ovladač programů/času vždy do polohy “0”.
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ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
KAŽDÝ SUŠICÍ CYKLUS
• Na konci každého sušicího cyklu vyčistěte filtr na textilní vlákna.
Otevřete dvířka.
Vytáhněte filtr směrem nahoru.
Vlákna vyčistěte měkkým kartáčem nebo konečky prstů.
Filtr zasuňte zpět na místo.
JEDNOU ZA TŘI MĚSÍCE
• Pravidelně čistěte větrací hadici a připojení, aby se neucpaly vlákny nebo cizími předměty.

SERVIS
Než zavoláte do servisu:
• Pokuste se problém vyřešit sami (viz Jak
odstranit poruchu”).
• Znovu spusťte program, zda se závada opět projeví.
• Jestliže pračka stále nefunguje správně,
zavolejte do našeho servisu.
• V případě poruchy používejte jen autorizované
náhradní díly.
• Spotřebič musí být při údržbě a výměně dílů
odpojený od sítě. Jestliže je nutné demontovat
zástrčku, musí být stále v zorném poli
pracovníka. Jestliže to není možné, instalujte
odpojení se zablokováním v poloze odpojení.

Uveďte prosím:
• Druh poruchy.
• Typ a model sušičky.
• Servisní kód (číslo uvedené za slovem Service
na lepicím typovém štítku) viditelné na spodní
straně při otevřených dvířkách.
• Svoji úplnou adresu a telefonní číslo.

Jestliže i po provedení výše uvedených kontrol
a pokynů v části Jak odstranit poruchu sušička
stále nefunguje správně, vypněte ji a zavolejte
do poprodejního servisu.
Telefonní čísla a adresy servisů jsou uvedeny na
záručním listu. Můžete se také obrátit na
prodejce, u kterého jste pračku zakoupili.

Výrobce:

Bauknecht / Whirlpool
Bauknecht Hausgeräte GmbH
Gottlob Bauknecht Straße 1-11
73614 Schorndorf

Typ schválení
E 405 P sušička (odvětrávací)
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