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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM
SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ
1. Rozbalení a kontrola
• Po vybalení se přesvědčte, zda není sušička
poškozena. V případě pochybností sušičku
nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému
prodejci.
• Pokud byla sušička před dodáním v chladu,
nechte ji před použitím několik hodin stát při
pokojové teplotě.
• Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén,
apod.) uschovejte mimo dosah dětí - mohl by
pro ně být nebezpečný.
• Z ovládacího panelu odstraňte ochrannou fólii.
2. Elektrické připojení
• 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.
• Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za
zranění osob nebo škody na majetku
vyplývající z nedodržování těchto pokynů.
• Sušička musí být podle zákona uzemněna.
• Nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo rozdvojky.
• Před každou údržbou odpojte sušičku od
přívodu proudu.
• Pokud byla sušička při převozu poškozena,
nezapínejte ji. Obrat'te se na techniky našeho
servisu.
• Výměnu elektrického kabelu smí provádět
pouze servisní středisko.
• Po instalaci musí být zajištěn přístup ke kabelu
nebo musí být možné vypnutí pomocí
vícepólového vypínače.
3. Instalace
• Neinstalujte sušičku tam, kde by byla vystavena
extrémním podmínkám, jako: nedostatečnému
větrání, teplotám pod nebo nad 5°C.
• Před zapnutím se přesvědčte, zda je nádržka na
vodu i výměník tepla ve správné poloze.
• Pouze pro modely s vodní nádržkou nahoře: je-li
to možné, použijte přiloženou hadici k vypouštění
vody přímo do domovní odpadní instalace.
Nebudete pak muset vyprazdňovat nádržku na
vodu na konci každého sušicího cyklu, protože
kondenzovaná voda bude odváděna přímo ven.
Viz též část “Odvodňovací systém”.
• Dbejte na to, abyste sušičku neinstalovali na
koberec s příliš vysokým chlupem.
• Dbejte na to, abyste mezi sušičku a stěnu
nezachytili přívodní kabel.
12

Stabilita:
Při instalaci sušičky nezapomínejte na správné
vyrovnání spotřebiče seřízením čtyř nožiček;
správné vyrovnání ověřte pomocí vodováhy.
Vestavba sušičky
Odstraňte pracovní desku a nahraďte ji
soupravou k vestavbě (v souladu s
elektrickými předpisy), kterou si můžete
objednat u svého prodejce. Instalaci smí podle
zákonných předpisů provést pouze
kvalifikovaný technik.
Souprava pro umístění nad pračku
Podle modelu můžete sušičku místit nahoru na
pračku s předním plněním. Další informace
získáte u svého prodejce nebo v servisu.
Minimální rozměry pro zabudování:
Šířka:
600 mm
Výška:
855 mm
Hloubka: 600 mm

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ
1. Balení

2.
•
•

•
•
•
•
•
•

3.

•
4.
5.
•
•
•
•
•
•
•

Jak dokládá recyklační symbol
, krabici, v níž
je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat.
Rady k úspoře energie
Vždy sušte plnou sušičku: podle druhu prádla
a programu/doby sušení.
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 umístěte do místnosti s teplotou mezi
15°C a 20°C. V případě vyšší teploty místnost
větrejte.
Vždy zvolte správný program/čas sušení
odpovídající náplni prádla, abyste při sušení
dosáhli co nejlepších výsledků.
Funkci jemné zvolte pouze při malém množství
prádla.
Při sušení bavlny doporučujeme 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.
Likvidace obalu a staré sušičky
Sušička je vyrobena z recyklovatelných
materiálů. Sušičku je nutné zlikvidovat v
souladu s místními předpisy o odpadech.
Před tím odřízněte přívodní kabel, aby sušičku
nebylo možné připojit k síti.
Dětská pojistka:
Nedovolte dětem, aby si se sušičkou hrály.
Všeobecné rady:
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.
Nepoužívejte hořlavé čisticí látky.
Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy
čištěné chemikáliemi.
V sušičce se nesmí sušit oblečení ošetřené
nebo kontaminované hořlavými spreji nebo
kapalinami benzínem, potravinářským olejem
nebo aerosolovými spreji.

•
•
•
•
•

•

•

•

V kapsách oděvů nesmí být zapalovače.
V blízkosti sušičky nesušte hořlavé materiály.
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.
Je-li to nutné, je možné přívodní kabel vyměnit za
stejný, který získáte v servisu. Přívodní kabel smí
vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.
Upozornění - zadní panel může být velmi
horký.
Prohlášení o souladu s předpisy EU
Tato sušička byla navržena, zkonstruována a
dána do prodeje v souladu s bezpečnostními
požadavky směrnic EU:
• 73/23/EHS Směrnice pro nízké napětí
• 89/336/EHS Směrnice EMC
• 93/68/EHS Směrnice pro značení CE

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou
směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a
elektronického zařízení (WEEE).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit případným negativním
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví,
které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací
tohoto výrobku.
Symbol
na výrobku nebo na dokumentech
přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič
nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt
do sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení.
Likvidace musí být provedena v souladu s
místními předpisy o ochraně životního prostředí,
které se týkají likvidace odpadu.
Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a
recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
• Sušička je určena pouze pro použití v
domácnosti a k předepsanému účelu.
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POPIS SUŠIČKY
A. Pracovní deska.
B1.Model s vodní nádržkou dole
nebo.
B2. Model s vodní nádržkou nahoře.
C. Kontaktní kolík.
D. Dveře:
Chcete-li dveře otevřít:
zatáhněte za držadlo.
Chcete-li dveře zavřít: lehce
zatlačte, až se zavřou.
E. Filtr.
F. Dětská bezpečnostní pojistka.
G. Tlačítko k otevření krytu
výměníku tepla.
H. Výměník tepla.

A
B2
C
F

E

D

G

Poznámka: podle modelu
může být otevření klapky
vodorovné nebo svislé. Na
funkčnost klapky to nemá vliv.

H
B1

NEZAPOMEŇTE - ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
KAŽDÝ SUŠICÍ CYKLUS
• Na konci každého sušicího cyklu
vyčistěte filtr na textilní vlákna.
Otevřete dvířka.
Vytáhněte filtr směrem nahoru.
Otevřete filtr.
Vlákna vyčistěte měkkým kartáčem nebo
konečky prstů.
Zavřete filtr.
Filtr zasuňte zpět na místo.
• Na konci každého sušicího cyklu vylijte
nádržku na vodu.

KAŽDÝ MĚSÍC
• Výměník tepla čistěte alespoň jednou za
měsíc (viz část “VÝMĚNÍK TEPLA”).
Z těsnění dvířek a vnitřního prostoru setřete
vlhkým hadříkem všechna vlákna a chloupky.
Nejméně jednou za měsíc odstraňte vlákna
ve vypouštěcím otvoru a kolem něho.
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ODVODŇOVACÍ SYSTÉM
Pouze pro modely s vodní
nádržkou nahoře

B

Abyste nemuseli
vyprazdňovat nádržku na
vodu na konci každého
cyklu, můžete
kondenzovanou vodu
odvádět přiloženou hadicí.
Poznámka: hadice není
obvykle součástí vybavení;
použijte soupravu, kterou
můžete zakoupit u svého
prodejce nebo v servisu.
Další informace o tomto
příslušenství získáte u svého
prodejce nebo v servisu.

C

Přípojka pro přímé vypouštění
je na zadní straně sušičky.
A. Doporučujeme dát pod ní
měkký hadřík k zachycení
rozlité vody.
B. Sejměte hadici umístěnou na
zadní spodní části sušičky a
zasuňte ji do příslušného otvoru.
C. Upevněte hadici (délka: 1,5 m)
k vývodu. Výškový rozdíl mezi
oběma konci vypouštěcí hadice
nesmí být větší než 1m.
Upozornění: konec hadice nesmí
být ponořen do
vypouštěné vody, aby
nedocházelo ke
zpětnému nasávání.
Hadice nesmí být
ohnutá ani zkroucená.

1m
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ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ/DĚTSKÁ
BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA
Změna směru otvírání dveří

C

A. Odpojte sušičku od sítě.
B. Otevřete dvířka.
C. Pomocí klíče otočte kontaktním kolíkem v horní části dveří o
90° a vyjměte ho.

D. Vyšroubujte dva šrouby z dveřního závěsu a dveře vyjměte.
E. Demontáž uzávěru dveří:
Uvolněte 2 šrouby nad a pod uzávěrem dveří.
Povytáhněte uzávěr dveří tlakem zespodu asi o 1,5 cm
nahoru a vyjměte ho.
F. Obrat'te dveře:
Dveře upevněte dvěma šrouby na zvolené straně.
Dbejte na to, abyste šroub šroubovali ve vodorovné poloze
a nepřiskřípli těsnění.
G. Zasuňte uzávěr dveří na opačnou stranu upevnění dveřních
závěsů a zatlačte asi 1,5 cm dolů.
H. Upevněte dva šrouby nad a pod uzávěrem dveří.
I. Dbejte na to, abyste uzávěr dveří neupevnili obráceně.
Dětská pojistka musí být nad uzavíracím mechanismem.
J. Kontaktní kolík opět zasaďte do vnitřní strany dveří (nahoře).

C

D

Dětská bezpečnostní pojistka
Jak používat dětskou bezpečnostní pojistku
1. Otevřete dvířka.
2. Pomocí mince nebo šroubováku otočte plastovým šroubem
I o 90° doprava.
Svislá rýha: dveře není možné zamknout.
Vodorovná rýha: dveře je možné zamknout.

E
I

E
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VÝMĚNÍK TEPLA
Před čištěním nebo údržbou
sušičku vypněte.
Výměník tepla čistěte pravidelně
nejméně měsíc takto:

A

A. Otevřete dveře a stiskněte
tlačítko krytu výměníku tepla
naspodu dveřního otvoru.
B. Kryt výměníku tepla se otevře.
C. Sklopte držadlo výměníku tepla
směrem vzhůru do vodorovné
polohy a výměník vyjměte.
D. Výměník tepla omyjte pod
tekoucí vodou, otáčejte jím tak,
aby voda zasáhla všechny
strany, omyjte zejména přední
a zadní část.
E. Z těsnění a plátů výměníku tepla
setřete prach a textilní vlákna.
F. Odstraňte textilní vlákna z
prostoru výměníku. Otvor pro
vypouštění vody (v prostoru
výměníku vlevo vpředu)
udržujte čistý, bez
zachycených textilních vláken.
G. Výměník tepla zasuňte úplně
zpět na místo (nápis TOP nebo
HAUT směrem nahoru),
držadlo podržte ve vodorovné
poloze a pak ho stlačte dolů.
H. Kryt zavřete.

B

C

Hliníkové pláty výměníku tepla
mohou časem změnit barvu.
Poznámka: podle modelu může
být otevření klapky vodorovné
nebo svislé. Na funkčnost klapky to
nemá vliv.

D
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JAK ODSTRANIT PORUCHU/SERVIS
Jak odstranit poruchu

Servis

Zjistíte-li nějakou poruchu, pokuste se
nejprve opravit poruchu sami podle
následujících pokynů a teprve potom
zavolejte do servisu:

Jestliže i po provedení výše uvedených
kontrol porucha trvá, nebo se znovu
objevila, sušičku vypněte a zavolejte do
servisu (viz záruční list).

Sušení trvá příliš dlouho / prádlo není dost
suché:
• Zvolili jste správný program?
• Nebylo vložené prádlo příliš vlhké (rychlost
odstředění byla nižší než 800 ot/min)? Je-li
rychlost odstředění nižší než 800 ot/min,
může dojít k závadě vodní nádržky během
sušicího cyklu).
• Není filtr na textilní vlákna zanesený (ukazatel
filtru svítí)?
• Není výměník tepla znečištěný? (řiďte se
prosím návodem k použití)
• Není teplota prostředí v místnosti příliš vysoká?
• Svítí kontrolky KONEC a Proti zmačkání?
Sušení skončilo, můžete prádlo vyjmout.
• Nezvolili jste funkci jemné?

Uveďte prosím:

Sušička nefunguje:
(po výpadku proudu a/nebo přerušení přívodu
proudu vždy stiskněte tlačítko “Start/Pauza”).
• Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
• Nedošlo k výpadku proudu?
• Není spálená pojistka?
• Jsou dvířka správně zavřená?
• Zvolili jste program?
• Nezvolili jste funkci odloženého startu?
• Stiskli jste tlačítko “Start/Pauza”?
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 provedli jste reset?
Zespodu sušičky kape voda:
• Je výměník tepla ve správné poloze?
• Setřeli jste všechny nečistoty z těsnění
výměníku tepla?
• Setřeli jste všechny nečistoty z těsnění dvířek?
• Je vodní nádržka ve správné poloze?
• Je sušička vyrovnaná?
18

•
•
•
•

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

