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Návod k pouÏití a o‰etfiování

Pfieãtûte si, prosím, peãlivû tento návod pfied pouÏitím.
Uchovejte jej pro budoucí pouÏití.
Dole si zapi‰te název modelu a v˘robní ãíslo va‰eho v˘robku
V‰echny tyto detaily mûjte pfiipravené, kdyÏ voláte servis.

Kondenzaãní su‰iãka

TD-C70210E
TD-C70215E
TD-C70212E
TD-C70216E

Návod na obsluhu a údrÏbu

Pred pouÏitím si prosím pozorne preãítajte tento návod.
Uschovajte ho pre prípad potreby v budúcnosti.
Zapí‰te si meno modelu a sériové ãíslo vá‰ho v˘robku
Pri ohlasovaní servisnej sluÏby majte tieto informácie vÏdy
pripravené.

Kondenzaãná su‰iãka

(2P~25P)

(26P~51P)
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Extrémnû velká kapacita bubnu
Su‰iãka LG má kapacitu 7kg, coÏ je extrémnû
velká kapacita.

SníÏená spotfieba energie
Energie se ‰etfií pomocí Sirocco a radiálního
ventilátoru.

Zkrácená doba su‰ení
Doba su‰ení je zkrácená efektivním mechanismem
prÛtoku vzduchu a optimalizovan˘m ohfiívákem.

Inovaãní hladina hluku
Hluk je sníÏen pouÏitím technologie pohlcování a
odstínûní hluku.

Snadné pouÏívání
·irok˘ displej LED pouÏívající elektronické fiízení.
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VAROVÁNÍ!
Pfii nedodrÏování následujících pravidel mÛÏe dojít k váÏnému zranûní nebo smrti.

• Su‰iãka je pouze na napûtí 230
V. Pfied zapojením pfiívodní
‰ÀÛry se ujistûte, Ïe je ‰ÀÛra
uzemnûná a pfiipojená k jistiãi.

Neuzemnûní mÛÏe b˘t pfiíãinou
poruchy nebo úrazu
elektrick˘m proudem.

• Nezapojujte spolu s
pfiívodními ‰ÀÛrami více
dal‰ích zafiízení.

Abnormální ohfiátí zásuvky
mÛÏe zpÛsobit poÏár.

• DemontáÏ nebo revize by mûl
provádût pouze zku‰en˘
servisní technik.

MÛÏe b˘t pfiíãinou poruchy,
poÏáru a úrazu elektrick˘m
proudem. 

• Su‰iãku umístûte dál od
elektrického sporáku, svíãky a
v‰ech hofilav˘ch pfiedmûtÛ.

MÛÏe zpÛsobit roztavení
nûkter˘ch ãástí nebo poÏár.

• Nepo‰kozujte pfiívodní ‰ÀÛru
ani ji nezatûÏujte tûÏk˘mi
pfiedmûty.

Po‰kození ‰ÀÛry mÛÏe
zpÛsobit poÏár a úraz
elektrick˘m proudem.

• Nechytejte pfiívodní ‰ÀÛru ani
nezapínejte mokr˘ma
rukama.

MÛÏe to zpÛsobit úraz
elektrick˘m proudem.

• Pfiívodní ‰ÀÛru vytáhnûte
uchopením za vidlici, ne za
‰ÀÛru.

MÛÏe to zpÛsobit pfieru‰ení
vodiãÛ, vedoucí k pfiehfiátí
nebo k poÏáru.

• Otfiete neãistotu a skvrny
okolo pfiívodní ‰ÀÛry a pevnû
ji zasuÀte do zásuvky.

Neãistoty okolo a nesprávné
pfiipojení mÛÏe zpÛsobit
poÏár.

DodrÏujte, prosím, základní bezpeãnostní instrukce, abyste pomohli sníÏit riziko úrazu elektrick˘m
proudem, poÏáru nebo jiného zranûní osob nebo po‰kození majetku pfii pouÏívání su‰iãky.

Nedovolené ãinnosti.
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• NepouÏívejte po‰kozenou
pfiívodní ‰ÀÛru, vidlici a
zásuvku.

MÛÏe to zpÛsobit poÏár a
úraz elektrick˘m proudem.

• Su‰iãku neinstalujte ani
neskladujte tam, kde bude
vystavena úãinkÛm poãasí.

MÛÏe to zpÛsobit poÏár a
úraz elektrick˘m proudem,
závadu a deformaci.

• Pro pfiipojení pfiívodní ‰ÀÛry
nepouÏívejte prodluÏovací
‰ÀÛru nebo adaptér.

MÛÏe to zpÛsobit poÏár a
úraz elektrick˘m proudem.

• Nestfiíkejte vodu na su‰iãku.

MÛÏe to zpÛsobit poÏár a
úraz elektrick˘m proudem.

• Pfii ãi‰tûní nebo nepouÏívání
su‰iãky vytáhnûte pfiívodní
‰ÀÛru ze zásuvky.

Voda nebo neãistoty mohou
zpÛsobit úraz elektrick˘m
proudem.

• Nedovolte dûtem ani
domácím zvífiatÛm hrát si na
su‰iãce nebo uvnitfi ní.

Dûti mohou spadnout. Zvífiata
nebo dûti mohou b˘t
poranûny rotujícími ãástmi
nebo se udusit uvnitfi bubnu.

• Ujistûte se, Ïe domácí
zvífiata nejsou krmena v
blízkosti su‰iãky. 

Zvífiata mohou po úrazu
elektrick˘m proudem
zahynout a vzhled mÛÏe b˘t
po‰kozen.

• Netisknûte tlaãítka ostr˘mi
pfiedmûty, jako je ‰roubovák
nebo ‰pendlík.

MÛÏe to zpÛsobit úraz
elektrick˘m proudem.

• Pro su‰iãku nepouÏívejte
chemické ãisticí prostfiedky
ani neumisÈujte detergenty v
prádelnû.

MÛÏe to zpÛsobit explozi a
poÏár.

• NeumisÈujte hofilavé
pfiedmûty blízko su‰iãky.

Mohou vznikat jedovaté
plyny, po‰kození souãástí,
exploze nebo poÏár. 

• Umístûte su‰iãku mimo
oblast v˘skytu ‰vábÛ a jiného
hmyzu.

Zvífiata mohou po úrazu
elektrick˘m proudem
zahynout a vzhled mÛÏe b˘t
po‰kozen.

• Dfiíve neÏ je zafiízení
vylouãeno z pouÏívání nebo
vyfiazeno, odmontujte dvífika
a pfieru‰te pfiívodní ‰ÀÛru,
aby se zabránilo budoucímu
pouÏití.

MÛÏe to zpÛsobit po‰kození
‰ÀÛry a poruchy.
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• Malé dûti by mûly b˘t pod dozorem, aby se zajistilo, Ïe si nehrají se zafiízením.

Dûti mohou spadnout. Zvífiata nebo dûti mohou b˘t poranûny rotujícími ãástmi nebo se udusit
uvnitfi bubnu.

• Je-li toto zafiízení napájeno ze soupravy prodluÏovací ‰ÀÛry nebo adaptéru. Pfienosná zásuvka musí
b˘t umístûna tak, aby nemohla b˘t postfiíkána nebo zvlhnout.

MÛÏe to zpÛsobit poÏár a úraz elektrick˘m proudem, závadu a deformaci.

• Kusy prádla, které jsou potfiísnûné nebo polité zeleninou nebo jedl˘m olejem, pfiedstavují poÏární
riziko a nemûly by b˘t umisÈovány do bubnové su‰iãky.

MÛÏe to zpÛsobit explozi a poÏár.

• Kusy, které byly pfiedem ãi‰tûny, prány, namáãeny nebo pokapány benzínem, chemick˘mi ãisticími
prostfiedky nebo jin˘mi hofilav˘mi nebo explozivními látkami, by nemûly b˘t vkládány do bubnové
su‰iãky.

MÛÏe to zpÛsobit explozi a poÏár.

• Kusy obsahující pûnovou pryÏ (známou jako molitan) nebo podobnû upravované materiály
podobné pryÏi, by nemûly b˘t su‰eny v bubnové su‰iãce pfii horkém nastavení.

Materiály z pûnové pryÏe mohou pfii svém ohfiátí vyvolat poÏár samovoln˘m vznícením.

• Plastové ãásti, jako sprchové ãepice nebo dûtské nepromokavé ubrousky by se nemûly vkládat do
bubnové su‰iãky.

MÛÏe to zpÛsobit explozi a poÏár.
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Následující instrukce vás provedou prvními kroky pfii nastavení va‰í su‰iãky. Pov‰imnûte si, prosím, Ïe
kaÏdá ãást této pfiíruãky obsahuje dÛleÏité informace t˘kající se pfiípravy a pouÏití va‰í su‰iãky a je
dÛleÏité, abyste si prohlédli celou pfiíruãku pfied jakoukoliv instalací nebo pouÏitím. Ujistûte se, Ïe jste si
v‰imli v‰ech uveden˘ch varování a upozornûní. Instrukce pro instalaci jsou urãeny pro pouÏití
kvalifikovan˘mi montéry. Pfieãtûte si tyto instalaãní instrukce úplnû a peãlivû.

Bezpeãnostní informace

Riziko zranûní
Su‰iãka je velmi tûÏká, takÏe byste se nemûli
pokou‰et ji zvedat sami.

Nezvedejte su‰iãku uchopením za nûkterou z
vyãnívajících ãástí, jako je v˘klenek ãíselníku
nebo dvífika, která se mohou ulomit.

Riziko zakopnutí
Riziko zakopnutí vyvolané hadicemi nebo
kabely visícími dolÛ. Ujistûte se, Ïe nikde nevisí
volné hadice nebo kabely.

Pfiezkou‰ejte, zda není su‰iãka
po‰kozená pfiepravou..
Nezapojujte su‰iãku, jestliÏe jsou viditelné známky
po‰kození.

Nejste-li si jisti, kontaktujte svého místního zástupce.
Pfied transportem vÏdy su‰iãku úplnû vyprázdnûte.

Su‰iãka by nemûla b˘t umístûna blízko plynového
sporáku, vafiiãe, ohfiíváku nebo grilu ve v˘‰i oãí,
protoÏe plameny z hofiákÛ by mohly zpÛsobit
po‰kození su‰iãky. Je-li su‰iãka umístûna pod
pracovní plochou, ponechte mezeru 15 mm na
kaÏdé stranû su‰iãky pro vstup vzduchu k zadní
mfiíÏce. Tento prÛtok vzduchu je nezbytn˘ pro
kondenzaci vody bûhem su‰ení.

PouÏíváte-li su‰iãku blízko praãky nebo
postavenou na praãce, kaÏdé zafiízení musí mít
svou zásuvku a vidlici. NepouÏívejte dvoucestn˘
adaptér nebo prodluÏovací ‰ÀÛru.

Abyste u‰etfiili místo, mÛÏete postavit su‰iãku na
praãku. Souprava pro usazení su‰iãky je k
dispozici v místním obchodu.

Instrukce k instalaci do linky
Su‰iãka LG mÛÏe b˘t umístûna na horní plo‰e zepfiedu plnûné praãky. Jsou bezpeãnû propojené
montáÏní soupravou (viz následující stránku). Tato instalace musí b˘t provedena zku‰en˘m
montérem, aby byla zaji‰tûna pevná instalace jak praãky, tak su‰iãky. Je-li tato práce provedena
velmi nedbale, su‰iãka mÛÏe spadnout.

Navíc, urãit˘ model praãky má odpovídající modely pro umístûní na sobû, takÏe doporuãení
zku‰eného montéra je velmi podstatné.

UPOZORNùNÍ k napájecímu kabelu
U vût‰iny spotfiebiãÛ se doporuãuje zapojení do vyhrazeného okruhu; tzn. samostatn˘ napájecí okruh, kter˘ napájí pouze dané
zafiízení a nemá Ïádné dal‰í v˘stupy nebo vûtvení. Pro va‰i úplnou informovanost se obraÈte na stránku se specifikacemi této
uÏivatelské pfiíruãky. NepfietûÏujte síÈové zástrãky. PfietíÏené, uvolnûné nebo po‰kozené síÈové zástrãky, prodluÏovací kabely,
roztfiepené napájecí kabely nebo po‰kozené nebo prasklé pojistky kabelÛ jsou nebezpeãné. Kterákoli z tûchto závad mÛÏe zpÛsobit
úraz elektrick˘m proudem nebo poÏár. Pravidelnû kontrolujte napájecí kabel va‰eho spotfiebiãe a pokud jeho vzhled naznaãuje
po‰kození nebo chátrání, odpojte jej, pfieru‰te pouÏívání spotfiebiãe a nechte jej nahradit pfiíslu‰n˘m náhradním dílem od
autorizovaného servisu. ChraÀte napájecí kabel pfied fyzick˘m i mechanick˘m po‰kozením jako je zkroucení, zauzlení, pfiiskfiípnutí,
pfiivfiení do dvefií nebo ‰lápnutí na nûj. Vûnujte zvlá‰tní pozornost pfiípojkám, síÈov˘m zástrãkám a místu, kde kabel vystupuje ze
spotfiebiãe.

UPOZORNùNÍ 
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INSTRUKCE PRO UZEMNùNÍ

Toto zafiízení musí b˘t uzemnûno. V pfiípadû
poruchy nebo závady sniÏuje uzemnûní riziko
úrazu elektrick˘m proudem zaji‰tûním cesty
minimálního odporu pro elektrick˘ proud. Toto
zafiízení je vybaveno ‰ÀÛrou, která je opatfiena
zemnicím vodiãem a zemnicím kolíkem. Kolík
musí b˘t zasunut do odpovídající zásuvky, která je
fiádnû instalovaná a uzemnûná v souladu s
místními zákony a pfiedpisy.

Dal‰í postupy uzemnûní

Nûkteré místní zákony mohou vyÏadovat
oddûlené uzemnûní. V takov˘ch pfiípadech je
tfieba zvlá‰È objednat poÏadované pfiíslu‰enství –
zemnicí vodiã, svorku a ‰roub.

Odvod kondenzátu

Su‰iãka mÛÏe vypou‰tût kondenzát bez dodávky
do zásobníku vody. Voda je pfiímo ãerpána ven ze
su‰iãky.

Stohovací sada

Abyste mohli tuto su‰iãku umístit na praãku LG,
potfiebujete stohovací sadu LG.

• PouÏijte stohovací sadu odpovídající velikosti
horní desky va‰í praãky

Abyste mohli tuto su‰iãku umístit na praãku LG,
potfiebujete stohovací sadu LG, která odpovídá
velikosti horní desky praãky LG.

550

600

Tvar

Velikost horní desky praãky
550 mm 600 mm



8

In
st

ru
kc

e
pr

o
in

st
al

ac
i

I
F

nstrukce pro instalaci

Vyrovnání su‰iãky

1. Vyrovnáním su‰iãky se zabrání neÏádoucímu
hluku a vibracím.

Su‰iãku umístûte na pevnou a rovnou plochu,
kde neskapává a nenamrzá voda a kde nejsou
uskladnûné hofilavé materiály.

2. Není-li su‰iãka fiádnû vyrovnána, nastavte ãelní
vyrovnávací patky nahoru a dolÛ podle potfieby.

Otoãte jimi ve smûru otáãení hodinov˘ch
ruãiãek pro zvedání a proti smûru pro
spou‰tûní, dokud se su‰iãka nepfiestane kolíbat
zepfiedu dozadu a ze strany na stranu.

❊ Diagonální kontrola
Pfii zatlaãení na rohy praãky dolÛ by se stroj vÛbec
nemûl pohybovat nahoru a dolÛ. (Zkontrolujte,
prosím, oba dva smûry). JestliÏe se stroj k˘vá po
diagonálním zatlaãení na horní desku, nastavte
patku znovu

Nastavitelná patka

Nastavitelná
patka    

Nastavitelná
patka    

Zvedání SniÏování
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Ovládací panel

�� TD-C70210E/215E

Tlaãítka dodateãn˘ch funkcí
• Jemné (                )
• Bzuãák vyp. 

(                      )
• Proti pomaãkání
(                        )

• âasové zpoÏdûní
(                      )

• Del‰í  (                       )
• krat‰í doba (                       )

Dislej LED 
• Zobrazení ãasu   
• Kontrolky

Ovládací panel

start / pauzaVoliã programu   

�� TD-C70212E/216E

Dislej LED 
• Zobrazení ãasu   
• Kontrolky

start / pauzaVoliã programu   

Zásobník na vodu

Dvífika

Kryt sráÏníku 

MfiíÏka ventilace
vzduchu

Tlaãítka dodateãn˘ch funkcí
• Jemné (                )
• Bzuãák vyp. 

(                      )
• Proti pomaãkání
(                        )
• âasové zpoÏdûní
(                      )
• Del‰í  (                       )
• krat‰í doba (                       )
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Tabulka pro volbu cyklu

Elektronické cykly automatického su‰ení

Tkaniny - mix (poznámka) stisknûte "Nízká teplota" tlaãítko pro pfiedm‰ty citlivé
na (Mixed Fabrics)

Bavlna (bílá a barevná) (poznámka) pro pfiedmûty citlivé na teplo stisknûte
tlaãítko „Nízká teplota (Cottons)

âasové cykly pro zvolené ãasové úseky (Timed Drying)

specialni tkaniny (Special Fabrics)

Prostûradla a ubrusy, tepláky, vûtrovky, deky

ko‰ile, blÛzy a sportovní obleãení

Kalhoty, obleky, suknû, blÛzy

Osu‰ky, Ïupany a prostûradla

Froté osu‰ky, utûrky, osu‰ky, prostûradla

Koupelnové ruãníky, utûrky, spodní
prádlo, bavlnûné ponoÏky
Triãka, kalhoty, spodní prádlo, pracovní
odûvy
LoÏní povleãení, ubrusy, ruãníky, triãka a
pracovní odûvy

LoÏní povleãení, ubrusy, ruãníky

svetry, jemné, látky, sportovní obuv

Vlna

Hedvábí, jemné dámské odûvy, prádlo

Pro vlnûné tkaniny.

Pro tkaniny, které jsou citlivé na teplo, jako jsou

syntetické tkaniny.

Pro tkaniny, které nechcete su‰it v bubnu.

V‰echny látky, které je tfieba kropit, se su‰í bez zahfiívání

Pro silné a pro‰ívané látky.

Pro silné a pro‰ívané látky, které se nemusí Ïehlit.

Pro látky, které není tfieba Ïehlit.

Pro látky, které je tfieba Ïehlit lehce, 
ale ne kompletnû.

Pro tkaniny, které je tfieba Ïehlit.

Pro tkaniny, které je tfieba Ïehlit.

Pro silné a pro‰ívané látky, které se nemusí Ïehlit.

Pro tkaniny, které není tfieba Ïehlit.

Pro tkaniny, které je tfieba Ïehlit.

Standardní program

Velmi suche
(               ) 

Do skfiínû
(                   ) 

Na Ïehleni
(               ) 

Extra su‰eni
(               ) 

Velmi suche
(               ) 

Do skfiínû
(                  ) 

BûÏne su‰eni
(               ) 

Na Ïehleni
(               ) 

Proti pomaãkani
(               ) 

Teply vzduch 20 min.
(               ) 

Teply vzduch 40 min.
(               ) 

Studeny vzduch 20 min.
(                 ) 

Studeny vzduch 40 min.
(               ) 

Nastavec na su‰eni
(               ) 

Vlna
(               ) 

Jemne
(               ) 

Osu‰ky, koupací plá‰tû, prostírání,
pro‰ívané látky z akrylátu

Malé kusy a pfiedsu‰ené prádlo Normál – 
normální textilie pouÏití vysoké teploty po 20 minut
Malé kusy a pfiedsu‰ené prádlo Normál – 
normální textilie pouÏití vysoké teploty po 20 minut

UPOZORNùNÍ!
Je-li náplÀ men‰í neÏ 1 kg, pouÏijte, prosím, program „Zkrácené su‰ení".
Pro vlnu by se mûl pouÏít Vlnûn˘ program a pro citlivé tkaniny jako je hedvábí, spodní prádlo 
by se mûl pouÏít jemn˘ program.
Jinak mÛÏe u takov˘ch tkanin nastat neÏádoucí v˘sledek su‰ení.
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Pfied prvním pouÏitím su‰iãky

※ Dfiíve neÏ poprvé pouÏijete su‰iãku, je tu nûkolik bodÛ, které si zkontrolujte. Po odstranûní obalu
zkontrolujte, Ïe je v˘robek v pofiádku a Ïe je fiádnû instalovan˘. 

1. Pomocí vodováhy zkontrolujte, Ïe je v˘robek dobfie vyrovnan˘. Abyste to zkontrolovali, podívejte se na
sefiizovací patky, o nichÏ se pfiedpokládá, Ïe se ani nehnou.

2. Zkontrolujte nûkteré velké ãásti, jako je zásobník vody, sráÏník, ovládací panel a buben. 
3. Je tfieba provozovat su‰ení po dobu 5 minut, abyste se ujistili, Ïe se vnitfiek bubnu ohfiívá.
4. Pfii prvních pouÏitích su‰iãky nechte, prosím, po skonãení ãinnosti dvífika otevfiená a síÈovou ‰ÀÛru

vytaÏenou, abyste se zbavili pfiípadn˘ch pachÛ uvnitfi.

1. Zapnutí.
Nejprve stisknûte tlaãítko „Power". Kontrolka
nad tlaãítkem se rozsvítí, coÏ znamená, Ïe stroj
je pfiipraven˘ k ãinnosti.

2. Otevfiete dvífika.

3. Zkontrolujte filtr na odletky, zásobník
vody a sráÏník. 
Filtr na odletky u dvífiek by mûl b˘t vyprázdnûn
pfied nebo po su‰ení. Otevfiete dvífika a
zkontrolujte, zda je filtr na odletky vyãi‰tûn.
Pokud ne, vyãistûte jej podle strany 15.
Zásobník vody a sráÏník se také kontrolují, Ïe
jsou vyprázdnûné a vyãi‰tûné, pro lep‰í

v˘sledek su‰ení.

4. Umístûte do su‰iãky vytfiídûné prádlo. 
Odûvy by mûly b˘t vytfiídûny podle typu tkaniny
a stupnû vysu‰ení a v‰echny tkanice a pásky
na odûvech by mûly b˘t dobfie utaÏené a
upevnûné pfied vloÏením do bubnu.Je Ïádoucí,
abyste zatlaãili prádlo úplnûdovnitfi, aby bylo
vzdáleno od tûsnûní dvífiek.Pokud ne, tûsnûní
dvífiek a textilie mohou b˘t po‰kozeny.

Zapnout.

Otevfiít
dvífika.

Zkontrolov
at filtr na
odletky.



P
ro

vo
z

su
‰i

ãk
y

12

P
F

rovoz su‰iãky

5. Zavfiete dvífika.
Pfied zavfiením dvífiek se ujistûte, Ïe tkaniny jsou dobfie
rozmístûné uvnitfi a Ïe Ïádné cizí pfiedmûty, zvlá‰tû
hofilavé, nejsou zachycené okolo dvífiek.

6. Vyberte poÏadovan˘ cyklus su‰ení.
MÛÏete vybrat cyklus otáãením ovládacího knoflíku, dokud
se poÏadovan˘ program nedostane proti ukazateli. JestliÏe
pouze stisknete tlaãítko Start/Pause bez v˘bûru cyklu,
su‰iãka provede program Su‰ení k uloÏení do skfiínû
(Cupboard). (V následující tabulce Volba cyklu (strana 10)
najdete detailní informace.)

7 . Stisknûte tlaãítko Start. 
Usly‰íte otáãení bubnu.

8. Poté, co je ãinnost skonãena, otevfiete
dvífika a vyjmûte prádlo.
Opatrnû, buben uvnitfi mÛÏe b˘t je‰tû hork˘. (Doba
provozu se mûní podle va‰í volby cyklu a dal‰ích
moÏností.)

9. Vyãistûte filtry na odletky a vyprázdnûte
zásobník na vodu.
Filtr na odletky by se mûl ãistit po kaÏdé náplni. 

10. Vypnûte su‰iãku.
Stisknûte tlaãítko „Power".

Vyberte
poÏadovan
˘
cyklus.

Vyjmûte
prádlo.

Oãistûte
filtr na
odletky u
dvífiek.

Oãistûte
spodní filtr
na odletky.

V¯STRAHA
Dbejte na to, aby prádlo neuvízlo mezi dvífiky
a gumov˘m tûsnûním.

UPOZORNùNÍ!
- Dejte pozor na to, aby filtr nebyl roztrhán,

kdyÏ pouÏijete vysavaã. Pokud na filtru
zÛstávají nahromadûné malé zbytky,
mÛÏete stûnu filtru okartáãovat kartáãem,
abyste je odstranili.

- Chcete-li otevfiít dvífika, pokud je su‰iãka v
ãinnosti, stisknûte, prosím, nejprve tlaãítko
Start/Pause, poãkejte, dokud se buben
úplnû nezastaví a potom otevfiete dvífika.
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Nastavec na su‰eni
※※ PouÏito u modelÛ : TD-C70210E/215E

Su‰icí síÈka je umístûna uvnitfi su‰iãky jako na
obrázku. Pfied pouÏitím odstraÀte a odloÏte balicí
materiál. Nastavec na su‰eni je navrÏena pro
pouÏití s pfiedmûty, které nechcete dávat do
bubnu, vãetnû svetrÛ a jemn˘ch tkanin.

PouÏití su‰icí síÈky:

1. Otevfiete dvífika.

2. Nevyjímejte stûnu filtru na odletky.

3. Umístûte síÈku pfies dno otvoru dvífiek
su‰iãky. Nasaìte síÈku na zadní stûnu
su‰iãky. Zatlaãte dolÛ na pfiedek rámu, aby
se zajistila poloha nad stûnou filtru na
odletky.

4. Nahoru na síÈku umístûte vlhké pfiedmûty.
Okolo pfiedmûtÛ nechte mezery k cirkulaci
vzduchu. SíÈka se nepohybuje, ale buben
se otáãí.

5. Zavfiete dvífika.

6. Vyberte Nastavec na su‰eni.

POZNÁMKA
Zkontrolujte filtr na odletky a odstraÀte v‰echny
odletky nashromáÏdûné z pfiedmûtÛ su‰en˘ch
na síÈce.

1. VloÏte okraj
síÈky do stfiedu
bubnu.

2. Umístûte
jemné tkaniny
nebo sportovní
obuv.
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Jemné (           )

Tato funkce sniÏuje teplotu a tím prodluÏuje trvání cyklu.

Bzuãák vyp. (                )
Vypíná/zapíná zvuk bzuãáku. Poté, co je su‰iãka
zapnuta a vyberete cyklus, bzuãák se rozezní,kdyÏ
stisknete urãité tlaãítko na panelu. Nechcete-li sly‰et
tento zvuk, pouze stisknûte tlaãítko Bzuãák vyp. 

Bzuãák se potom vypne.

Proti pomaãkání (                  )
Funkce „proti pomaãkání" se pouÏívá, aby se zabránilo
pomaãkání, které vzniká, kdyÏ není prádlo vyjmuto hned
po skonãení su‰icího cyklu. Pfii této funkci se buben
opakovanû roztáãí a zastavuje do konce cyklu. Jsou-li
otevfiena dvífika bûhem procesu Proti pomaãkání, je tato
funkce zru‰ena. Ale v pfiípadû otevfiení dvífiek bûhem
normálního provozu bez volby Proti pomaãkání bude
tato funkce uloÏena do pamûti a provedena.

âasové zpoÏdûní (                  )
Funkci âasové zpoÏdûní mÛÏete pouÏít ke zpoÏdûní
ãasu dokonãení su‰icího cyklu. Maximální ãasová
prodleva je 19 hodin.
1. Zapnûte su‰iãku
2. Zvolte cyklus
3. Nastavte poãet hodin prodlevy
4. Stisknûte tlaãítko start/pauza

Del‰í / krat‰í doba (                /                 )
Stiskem tlaãítek MORE TIME a LESS TIME nastavte
poÏadovanou dobu su‰ení.

Dûtská pojistka (            )
Pro bezpeãnost va‰ich dûtí stisknûte souãasnû tlaãítka 

a                     asi na 3 sekundy. Tuto funkci
mÛÏete zkontrolovat zobrazením 
„         " na displeji LED.

Tlaãítka nastavení ãasu pracují pouze v
reÏimu ãasovaného su‰ení.

Poznámka

Pro vypnutí „dûtského zámku" stisknûte
zároveû tlaûítka Gentle a Buzzer off na asi 3
sekundy.

Poznámka
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Jak je dÛleÏitá péãe a ãi‰tûní ~
Péãe o su‰iãku je snadná. V‰e, co potfiebujete
udûlat, je fiídit se následujícími informacemi. 

Vyãi‰tûní filtru na odletky  
Po kaÏdém pouÏití vyãistûte filtr na odletky a
zkontrolujte jej pfied kaÏd˘m pouÏitím. Mûl by se
také vyãistit, jestliÏe se bûhem provozu su‰iãky
rozsvítí kontrolka „Vyãistit filtr" a ozve se bzuãák.
âi‰tûní nebo vyprázdnûní filtru zkracuje dobu
su‰ení a sniÏuje spotfiebu energie a prodluÏuje
Ïivotnost su‰iãky.

âi‰tûní filtru na odletky bûhem cyklu
KdyÏ bûhem provozu bliká kontrolka „Vyãistit filtr", ihned filtr
vyãistûte. 
1. Vychlaìte su‰iãku a pokraãujte podle zmínûn˘ch krokÛ.

2. Stisknûte tlaãítko Start/pauza.

Vyprázdnûní vodního zásobníku
Zkondenzovaná voda je shromaÏìována do vodního
zásobníku. Vodní zásobník byste mûli vyprázdnit po kaÏdém
pouÏití. KdyÏ to eprovedete, mÛÏe to mít za následek
nesprávn˘ su‰icí v˘kon. Je-li vodní zásobník pln˘, rozsvítí
se kontrolka „Vypustit vodu" a rozezní se bzuãák, zatímco
su‰iãka je v ãinnosti. V takovém pfiípadû musí b˘t vodní
zásobník vyprázdnûn do 1 hodiny.

5. Zavfiete dvífika.

1. Otevfiete dvífika.

2. Vytáhnûte filtr
ven.

3. Vyãistûte filtr
pomocí
vysavaãe nebo
opláchnutím
pod
vodovodem.

4. Umístûte filtr
zpût. 
- Zatlaãte filtr

úplnû dolÛ, aby
se zabránilo
kontaktu s
dvífiky.

1. Vytáhnûte
vodní zásobník
ven.

2. Vylijte vodní
zásobník do
v˘levky.

3. Zatlaãte jej zpût.

4. Stisknûte tlaãítko Start/pauza.

Omyjte plochu filtru teplou m˘dlovou
vodou. Peãlivû osu‰te a vraÈte zpût.

V¯STRAHA
Kondenzovaná voda není vhodná k pití ani
k pfiípravû potravin.
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SráÏník
SráÏník je také velmi dÛleÏitá ãást pro efektivní v˘sledek su‰icího procesu, takÏe od vás potfiebuje speciální
péãi. Doporuãuje se, aby byl sráÏník ãi‰tûn 3-4x roãnû.

1. Otevfiete víko sráÏníku pouÏitím mince nebo
plochého ‰roubováku.

2. Otevfiete tûsnicí víko otoãením zaji‰Èovací
páky. 

3. Uvolnûte obû zaji‰Èovací páky otoãením
vzájemnû k sobû. 

4. Vytáhnûte sráÏník ven vloÏením prstu do
otvoru dole na ãele sráÏníku. (Nezacházejte
se sráÏníkem násilnû.)

5. Kompletnû oãistûte sráÏník pod vodovodním
kohoutkem tak, Ïe necháte vodu protékat skrz.

6. V‰e uzavfiete opaãn˘m postupem neÏ pfii
otvírání.

<âelo>

<Bok>

Tûsnûni

V¯STRAHA
- Provoz s ucpan˘m v˘mûníkem tepla mÛÏe

zpÛsobit po‰kození su‰iûky. Také zvy‰uje
spotfiebu energie.

- Pro ãi‰tûní v˘mûníku nepouÏívejte ostré
nástroje. Mohlo by dojít k jeho po‰kození a
netûsnosti.

- Nikdy neprovozujte su‰iãku bez v˘mûníku
tepla.
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âelní ventilaãní mfiíÏka 
âelní ventilaãní mfiíÏku vyãistûte vysavaãem 3-4x
roãnû, abyste si byli jisti, Ïe uvnitfi nejsou zbytky
odletkÛ nebo prachu, které jsou pfiíãinou
nesprávného prÛtoku vzduchu. 

âidlo vlhkosti?
Toto zafiízení funguje tak, Ïe sleduje zbytkov˘
obsah vlhkosti v prádle bûhem su‰ení, to
znamená, Ïe musí b˘t stále ãi‰tûno. Hlavním
úãelem ãi‰tûní tohoto dílu je odstranit vápencov˘
povlak ulpûl˘ na povrchu ãidla. Otfiete ãidlo uvnitfi
bubnu (viz obrázek).

1. Od‰roubujte
víko.

2. OdstraÀte
pfiipojovací
soupravu.

3. Oddûlte hadici
zásobníku
vody od
soupravy.

4. Pfiipojte
odpadní hadici
k soupravû. 

V˘pust zkondenzované vody

Normálnû je zkondenzovaná voda pfieãerpávána do
zásobníku vody. kde se voda shromaÏìuje, dokud se
nevypustí.

Voda se nemusí vypou‰tût pouze do zásobníku, ale
mÛÏe b˘t vypou‰tûna pfiímo pfies odpadní hadici,
zvlá‰tû kdyÏ je su‰iãka umístûna nahofie na praãce.

Pomocí pfiipojovací soupravy k odpadní hadici mÛÏete
jednodu‰e zmûnit cestu vody a vodu vrátit do
odpadního systému.

¤iìte se, prosím, následujícím postupem.
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Obrácení dvífiek 
Dvífika mohou b˘t obrácena, aby vyhovovala
va‰im podmínkám umístûní. Z v˘roby je závûs
dvífiek umístûn na pravé stranû.

Upozornûní!

1. Tato práce mÛÏe zpÛsobit poranûní rukou,
takÏe musíte b˘t opatrní pfii zacházení s
ostr˘mi pfiedmûty, jako je ploch˘ nebo
kfiíÏov˘ ‰roubovák.

2. KdyÏ jsou dvífika obrácena, musí b˘t také
pfiemístûna nálepka ruky na dvífikách. 

NepouÏívejte strojní ‰roubovák.

4. Oddûlte oba
kryty závûsÛ.

5. Vy‰roubujte
dva závûsy
dvífiek.

6. KdyÏ jsou
závûsy dvífiek
umístûny,
zamûÀte oba
kryty závûsÛ.

1. Vy‰roubujte nejdfiíve spodní závûs dvífiek a
potom horní závûs. A potom je poloÏte na
pokr˘vku, aby se nepo‰krábala.

2. Sejmûte kryt
zámku dvífiek.

3. Sejmûte
zámek dvífiek a
namontujte jej
tam, kde je
víko zámku
dvífiek.

7. Namontujte
madlo dvífiek
do opaãného
umístûní.

8. Pfii‰roubujte
závûsy dvífiek.
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V˘mûna Ïárovky
Sama Ïárovka mÛÏe b˘t velmi horká, kdyÏ su‰iãka
právû skonãila svou ãinnost. Tedy pfied v˘mûnou
Ïárovky se ujistûte, Ïe vnitfiek bubnu se ochladil.

UPOZORNùNÍ!
Pfied provádûním této práce musí b˘t
vytaÏena pfiívodní ‰ÀÛra ze zásuvky, aby se
zabránilo úrazu elektrick˘m proudem

1. Otevfiete dvífika, strãte ruku do bubnu a
uchopte kryt Ïárovky.

2. Îárovkou drÏenou v ruce otáãejte ve smûru
hodinov˘ch ruãiãek s vyvinutím pfiimûfiené
síly.

4. Vy‰roubujte Ïárovku otáãením proti smûru
hodinov˘ch ruãiãek. Dávejte pozor, aby vám
nevypadla.

5. Za‰roubujte novou Ïárovku opaãn˘m
smûrem neÏ pfii vy‰roubování.

6. Uchopte kryt Ïárovky a pfiimûfienou silou s
ním otoãte proti smûru hodinov˘ch ruãiãek,
dokud neusly‰íte „kliknutí" 

3. Oddûlte víko Ïárovky od tûlesa objímky.

K této práci nepotfiebujete Ïádné
speciální náfiadí. V‰echny kroky mohou
b˘t provedeny ruãnû.
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Vlnûné zboÏí
Vlnu su‰te v cyklu „Vlna". Nejprve se ujistûte, Ïe se fiídíte
podle symbolÛ pro o‰etfiování tkanin. Vlna není z programu
kompletnû vysu‰ená, ale neopakujte su‰ení. Vytáhnûte vlnûné
kusy do jejich originálního tvaru a su‰te je naplocho.

Vlnûné a pletené materiály
Nûkteré vlnûné a pletené materiály se mohou srazit v

závislosti na jejich kvalitû.

Trvalé tvarové úpravy a syntetika
NepfieplÀujte su‰iãku.
Vyjmûte kusy s trvalou tvarovou úpravou hned, jak se su‰iãka
zastaví, aby se nepomaãkaly.

Dûtské obleãení a noãní obleãení
VÏdy se fiiìte pokyny v˘robce.

PryÏ a plasty
Nesu‰te Ïádné pfiedmûty z pryÏe nebo plastÛ, nebo obsahující
pryÏ/plasty, jako:
a) Zástûry, bryndáãky a potahy Ïidlí
b) záclony a stolní ubrusy

c) koupelnové pfiedloÏky

Skelné tkaniny
Nesu‰te v su‰iãce pfiedmûty ze skeln˘ch tkanin. âásteãky
skla, které zÛstanou v su‰iãce, by se mohly zapíchnout do
va‰eho obleãení, kdyÏ budete pfií‰tû pouÏívat su‰iãku a dráÏdit
va‰i pokoÏku.

·títky s uvedením péãe o tkaninu
Textilie mají své vlastní symboly pro péãi pfii praní, takÏe se
doporuãuje su‰ení v souladu s tûmito pokyny pro praní. Nejen
to, prádlo musí b˘t vytfiídûné podle velikosti a typu tkaniny.
NepfieplÀujte, abyste u‰etfiili energii, ãas a dosáhli nejlep‰ího
su‰icího efektu.

NíÏe jsou uvedeny symboly péãe o tkaniny.

Symboly Instrukce

su‰it

su‰it v bubnu

trvalá tvarová úprava /
odolné proti pomaãkání

Jemné / citlivé

Nesu‰it v bubnu

Nesu‰it

Vysok˘ ohfiev

Stfiední ohfiev

Nízk˘ ohfiev

Neohfiívat / vzduch

Su‰ení na ‰ÀÛfie / ovûsit k su‰ení

su‰ení okapáním

su‰ení na plocho

Ve stínu

Návod k su‰ení
NáplÀ prádla podle typu

bavlna 7 kg
smûsi 3,5 kg
vlna 1,5 kg
jemne 1,5 kg

Spotfieba energie

( PouÏit testovací program EN 61121,
2005 )

Cottons Light dry 3,92 kWh
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Náhradní díly

Potfiebné náhradní díly jsou zaji‰Èovány podle
podmínek záruky. Souãásti kryté zárukou jsou
dodávány zdarma. Po uplynutí záruãní doby
musí b˘t náhradní díly zakoupeny v servisním
stfiedisku.

Likvidace su‰iãky 

Je Ïádoucí, abyste su‰iãku zlikvidovali
bezpeãnû, abyste chránili dûti pfied moÏn˘m
zranûním. Dvífika a víko a ostatní vyãnívající
ãásti musí b˘t oddûleny a pfiívodní ‰ÀÛra musí
b˘t pfieru‰ena, aby se zabránilo budoucímu
pouÏití. Poté je su‰iãka bezpeãnû
zlikvidována.

Kontakt na servis

Je-li se su‰iãkou nûco v nepofiádku, nejprve
musíte postupovat podle tabulky vyhledání
závad. V pfiípadû, Ïe nemÛÏete najít stejnou
závadu a nemÛÏete se tím sami zab˘vat,
kontaktujte, prosím, servisní stfiedisko.

Servisní technik vám poloÏí nûkolik otázek,
jako:

1. Va‰e jméno, adresa a PSâ.
2. Va‰e telefonní ãíslo.
3. Popis závady.
4. âíslo modelu a v˘robní ãíslo va‰í su‰iãky.
5. Datum koupû.

Stohovací sada

Díly pfiíslu‰enství

• PouÏijte díly pfiíslu‰enství k následujícím
modelÛm. (TD-C70210E/215E)

1. Hadice k vypou‰tûní kondenzátu

2. DrÏák hadice

3. Su‰icí síÈka

DrÏák: 2EA, ·roub: 4EA DrÏák: 2EA, ·roub: 4EA

Pfii stohování stavûjte su‰iãku na
praãku LG. K tomu potfiebujete
stohovací sadu, která je k dostání
zvlá‰È.

K dostání zvlá‰È

① ②

• Podmínky pouÏití stohovací sady
- obr. (1): Velikost horní desky praãky 550
- obr. (2): Velikost horní desky praãky 600
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Tipy k vyhledání závad
Abyste ‰etfiili svÛj ãas a peníze, následující stránka vám pomÛÏe odpovûdût na va‰e otázky pfied
voláním servisu.

Otázky Co dûlat

1. Zkontrolujte, zda je su‰iãka zapojena. 
2. Zkontrolujte, zda je stisknuté tlaãítko „Start". 
3. Zkontrolujte, zda jsou dvífika fiádnû zavfiena. 
4. Zkontrolujte, zda není teplota místnosti pod 5°C. 
5. Zkontrolujte, zda není spálená pojistka nebo vypadl˘ jistiã a nahraìte ji.

(Upozornûní: elektrické su‰iãky obecnû pouÏívají dvû pojistky nebo jistiãe). Po
vyprázdnûní vodního zásobníku a ãi‰tûní filtru bûhem provozu musíte stisknout
tlaãítko Start, potom je su‰iãka znovu v ãinnosti.

1. Filtr by se mûl ãistit po kaÏdé náplni. 
2. Zkontrolujte, zda je vyprázdnûn˘ vodní zásobník. 
3. Zkontrolujte ãistotu sráÏníku. 
4. Zkontrolujte volbu správného nastavení programu pro typ tkaniny. 
5. Zkontrolujte, zda není ucpaná mfiíÏka ventilátoru nebo zadní vûtrací otvory. 
6. Zkontrolujte, zda textilie není „pfiíli‰ vlhká". 
7. Zkontrolujte správnost vybraného programu. 
8. Zkontrolujte, zda není su‰iãka pfieplnûná.

1. Zkontrolujte, zda je filtr vyãi‰tûn˘. 
2. Zkontrolujte, zda není sráÏník ucpan˘. 

Zkontrolujte, zda není pfiepálené vlákno Ïárovky.

1. Zkontrolujte, zda je filtr na odletky prázdn˘. 
2. Zkontrolujte, zda jsou v su‰iãce pouze ãisté pfiedmûty. 
3. Zkontrolujte, zda je prádlo v bubnu fiádnû vytfiídûné. 
4. Zkontrolujte, zda su‰iãka není pfieplnûná. 
5. Zkontrolujte, Ïe v kapsách prádla není Ïádn˘ papír, papírové kapesníky, nebo 

odobné pfiedmûty.

Doba su‰ení náplnû se mÛÏe mûnit podle nastavení vyhfiívání, velikosti náplnû,
typu tkanin, vlhkosti textilií a stavu filtru na odletky.

Zkontrolujte, zda dvífika nebo tûsnicí kryt nejsou ‰pinavé nebo po‰kozené.

Zkontrolujte, zda není su‰iãka pfieplnûná. Zkuste krat‰í ãas su‰ení a vyjmûte
su‰ené vûci je‰tû mírnû vlhké.

Aby se zabránilo sraÏení, peãlivû, prosím, dodrÏujte instrukce pro o‰etfiování a
pouÏívání va‰eho odûvu, protoÏe nûkteré tkaniny se pfii praní pfiirozenû sráÏejí.
Jiné tkaniny lze prát, ale sráÏejí se pfii su‰ení v su‰iãce.

Su‰iãka nepracuje

Su‰ení trvá dlouho

Textilie obsahují
mnoho textilních
odletkÛ

Prosakuje voda

Prádlo je zmaãkané

SraÏené prádlo

Doba su‰ení není
odpovídající

Osvûtlení bubnu
nefunguje

Bliká kontrolka
„Vyãistit filtr".
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Chybov˘ reÏim
• : v pfiípadû otevfien˘ch dvífiek zobrazí „       ". Dvífika musí b˘t uzavfiena a tlaãítko Start musí b˘t

stisknuto pro nové uvedení do provozu. 

Pfii su‰ení pfiedmûtu zÛstává v su‰iãce vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, jestliÏe se su‰iãka
náhle zastaví kvÛli poru‰e napájení nebo z jiné pfiíãiny bûhem su‰ení. Ponechání su‰iãky trvale v tomto
stavu mÛÏe sníÏit trvanlivost su‰iãky nebo mít ‰patn˘ vliv na hlavní elektrické ãásti. Otevfiete dvífika tak,
aby vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu unikly ven, kdyÏ se su‰iãka bûhem su‰ení na dlouhou
dobu zastaví. 

• : Toto je ukazatel, kter˘ detekuje a informuje o vysoké teplotû a vysoké vlhkosti vzduchu v
su‰iãce, jestliÏe se su‰iãka bûhem su‰ení zastaví.  V tomto pfiípadû pouÏijte, prosím, su‰iãku
znovu po vyvûtrání vzduchu vysu‰ením v‰ech pfiedmûtÛ a otevfiením dvífiek na déle neÏ
hodinu. (JestliÏe takové podmínky pfietrvávají i po ponechání otevfien˘ch dvífiek na
dostateãnou dobu, kontaktujte servisní stfiedisko.)

• : Je-li i nadále zobrazeno hlá‰ení, vytáhnûte síÈovou ‰ÀÛru
ze zásuvky a potom zavolejte servisní stfiedisko.
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Elektrické poÏadavky

Zkontrolujte v˘robní ‰títek na su‰iãce, abyste
si byli jisti, Ïe jsou správné jmenovité hodnoty
su‰iãky.

* Tento pfiistroj je urãen pouze pro domaci pouÏiti.

PoÏadavky na ventilaci

V˘klenek nebo
pod pracovní deskou SkfiíÀka

SkfiíÀka musí mít
2(Ïaluziové) otvory,
kaÏd˘ s minimální
plochou 60 sq. in.
(387 cm2), umístûné 3
palce (8 cm) od
spodku a vr‰ku dvífiek.

Zajistit prÛtok
vzduchu
su‰iãkou 112
cfm.

850 mm

600 mm

Weight : 50 kg595 mm

volty

230 V

Hertz

50 Hz

watty

2600
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■ Co není kryto.

Servisní cesta k vám domÛ kvÛli informování o v˘robku.
JestliÏe je v˘robek pfiipojen na jiné napûtí neÏ je uvedeno na
v˘robním ‰títku.
JestliÏe je porucha zpÛsobena nehodou, zanedbáním, nesprávn˘m pouÏitím nebo
zásahem vy‰‰í moci.
Je-li porucha zpÛsobena pfiíãinami jin˘mi neÏ pfii normálním pouÏívání v domácnosti
v souladu s pfiíruãkou uÏivatele.
Je-li porucha zpÛsobena ‰kÛdci, napfi. krysami nebo ‰váby atd.
Hluk nebo vibrace, které jsou povaÏované za normální, napfi. zvuk vypou‰tûní vody,
zvuk otáãení nebo varovná pípnutí.
Oprava umístûní, napfi. vyrovnání v˘robku, pfiizpÛsobení
vypou‰tûní.
Normální údrÏba doporuãovaná pfiíruãkou uÏivatele.
Odstranûní cizích pfiedmûtÛ / látek ze stroje, vãetnû ãerpadla
a filtru vstupní hadice, napfi. kamínky, nehty, podprsenkové dráty a knoflíky atd.
V˘mûna pojistek nebo oprava elektrického vedení nebo oprava domovní vodoinstalace.
Oprava nedovolen˘ch oprav.
Náhodné nebo následné po‰kození soukromého majetku vyvolané moÏn˘mi
vadami tohoto zafiízení.
Je-li tento v˘robek pouÏíván pro komerãní úãely, záruka neplatí.
(Pfiíklad: Vefiejná místa, jako jsou vefiejné láznû, ubytovny, tréninková
stfiediska, noclehárny)
Je-li v˘robek umístûn mimo normální servisní oblast, v‰echny náklady na transport,
vyvolané opravou v˘robku nebo v˘mûnou vadné ãásti, ponese majitel. 

Likvidace star˘ch spotfiebiãÛ
1. Pokud je u v˘robku uveden symbol pojízdného kontejneru v pfie‰krtnutém poli,

znamená to, Ïe na v˘robek se vztahuje smûrnice Evropské unie ãíslo
2002/96/EC.

2. V‰echny elektrické a elektronické v˘robky by mûly b˘t likvidovány oddûlenû od
bûÏného komunálního odpadu prostfiednictvím sbûrn˘ch zafiízení zfiízen˘ch za
tímto úãelem vládou nebo místní samosprávou.

3. Správn˘ zpÛsob likvidace starého elektrického spotfiebiãe pomáhá zamezit
moÏn˘m negativním dopadÛm na Ïivotní prostfiedí a zdraví.

4. BliÏ‰í informace o likvidaci starého spotfiebiãe získáte u místní samosprávy, ve
sbûrném zafiízení nebo v obchodû, ve kterém jste v˘robek zakoupili.   
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Vysokokapacitn˘ bubon
LG Su‰iãka má kapacitu 7kg, ão znamená, Ïe je
vysokokapacitná.

NiÏ‰ia energetická spotreba
Energia je ‰etrená teplovzdu‰n˘m radiálnym
vetrákom.

Skráten˘ ãas su‰enia
âas su‰enia je skráten˘ efektívnym mechanizmom
prúdenia vzduchu a optimalizovan˘m v˘hrevn˘m
telesom.

Inovaãné prevedenie hluãnosti 
Hluk sa zniÏuje hluãnosÈ absorbujúcou a
blokujúcou technológiou.

Jednoduché pouÏitie
·irok˘ LED displej vyuÏívajúci elektrické ovládanie.

C
F

harakteristické znaky 
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VAROVANÍ!
Pri nedodrÏaní nasledovn˘ch pravidiel môÏe prísÈ k váÏnemu zraneniu alebo smrti.

• Va‰a su‰iãka je len na 230V.
Pred zapojením prípojného
áblu sa ubezpeãte, Ïe je
uzemnen˘ a  pripojen˘ k
elektrickému vypínaãu.

Neuzemnenie môÏe viesÈ k
poruchám alebo k úrazu
elektrickãm prúdom.

• Nepripájajte spoloãne s
viacer˘mi prípojn˘mi káblami
in˘ch zariadení.

Nadmerné prehrievanie
v˘vodu môÏe spôsobiÈ
poÏiar.

• DemontáÏ alebo revízia by
mali byÈ vykonávané
skúsen˘m servisn˘m
pracovníkom.

MôÏe to spôsobiÈ poruchy,
poÏiar a úraz elektrick˘m
prúdom.

• NeumiestÀujte do blízkosti
su‰iãky elektrické kachle,
svieãku a Ïiadne zápalné
predmety.

MôÏe to spôsobiÈ rozpustenie
niektor˘ch ãastí alebo poÏiar.

• Nepo‰koìte samotn˘
prípojn˘ kábel alebo naÀ
neukladajte ÈaÏké predmety.

\Po‰kodenie kábla môÏe
spôsobiÈ poÏiar a úraz
elektrick˘m prúdom.

• Nechytajte elektrick˘ kábel
alebo vypínaã mokr˘mi
rukami.

MôÏe to spôsobiÈ úraz
elektrick˘m prúdom.

• Pri odpájaní prípojného kábla
uchopte zástrãku a nie kábel.

MôÏe spôsobiÈ naru‰enie
drôtov a t˘m horúce Ïiarenie
alebo poÏiar.

• Vytrite neãistoty a ‰kvrny v
okolí elektrického kábla a
zasuÀte ho pevne do
zásuvky.

Neãistoty okolo kábla a
nesprávne zapojenie môÏu
spôsobiÈ poÏiar.

Aby sa predi‰lo akémukoºvek riziku úrazu elektrick˘m prúdom, poÏiaru alebo inej ujmy na zdraví alebo
majetku pri pouÏívaní va‰ej su‰iãky, prosím dodrÏujte základné bezpeãnostné pokyny.

Nepovolené úkony.
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• NepouÏívajte po‰koden˘
prípojnã kábel, zástrãku a
zásuvku.

MôÏe to spôsobiÈ poÏiar a
úraz elektrick˘m prúdom.

• Nein‰talujte alebo neskladujte
su‰iãku na miestach, kde by
bola vystavená vplyvom
poãasia.

MôÏe to spôsobiÈ úraz
elektrick˘m prúdom, poÏiar,
poruchovosÈ a deformáciu.

• NepouÏívajte predlÏovací
kábel alebo adaptér na
zapojenie elektrického kábla.

MôÏe to zapríãiniÈ úraz
elektrick˘m prúdom a poÏiar.

• Nestriekajte vodu na su‰iãku.

MôÏe to spôsobiÈ poÏiar a
úraz elektrick˘m prúdom.

• Vytiahnite elektrick˘ kábel zo
zásuvky, keì su‰iãku ãistíte
alebo keì sa práve
nepouÏíva.

Voda alebo neãistoty môÏu
zapríãiniÈ úraz elektrick˘m
prúdom.

• Nedovoºte deÈom alebo
domácim zvieratám, aby sa
hrali na alebo vo vnútri
su‰iãky.

Deti z nej môÏu spadnúÈ.
Domáce zvieratá alebo deti
sa môÏu poraniÈ na
rotujúcich ãastiach alebo sa
udusiÈ vo vnútri bubna.

• Dohliadnite, aby boli domáce
zvieratá k⁄mené ìalej od
su‰iãky.

Domáce zvieratá môÏu zomrieÈ
na zásah elektrick˘m prúdom a
môÏe byÈ po‰koden˘ zovÀaj‰ok
su‰iãky.

• Nestláãajte tlaãidlo
predmetmi s ostr˘mi hranami
ako napríklad skrutkovaãom 
alebo klincom.

MôÏe to zapríãiniÈ úraz
elektrick˘m prúdom.

• NepouÏívajte na su‰iãku
suché ãistiace prípravky
alebo nevkladajte bielizeÀ
spolu s ãistiacimi saponátmi.

MôÏe to spôsobiÈ v˘buch a
poÏiar.

• Neukladajte do blízkosti
su‰iãky horºavé predmety.

MôÏu spôsobiÈ toxické
v˘pary, po‰kodenie
súãiastok, v˘buch alebo
poÏiar.

• UdrÏujte su‰iãku mimo
dosahu ‰vábov a iného
hmyzu.

Domáce zvieratá môÏu zomrieÈ
na zásah elektrick˘m prúdom a
môÏe byÈ po‰koden˘
zovÀaj‰ok su‰iãky.

• Pred t˘m ako bude
zariadenie vyradené z
prevádzky alebo odloÏené,
odmontujte dvierka, odreÏte
elektrick˘ kábel, aby sa
predi‰lo budúcemu
pouÏívaniu.

MôÏe to spôsobiÈ po‰kodenie
kábla a poruchy.
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• Aby sa zabezpeãilo, Ïe sa malé deti nehrajú so zariadením, mali by zostávaÈ pod dohºadom.

Deti z nej môÏu spadnúÈ. Domáce zvieratá alebo deti sa môÏu poraniÈ na rotujúcich ãastiach
alebo sa udusiÈ vo vnútri bubna.

• V prípade, Ïe je zariadenie napájané cez predlÏovaciu sadu alebo z prenosného elektrického
v˘stupu musí byÈ zariadenie umiestnené tak, aby nebolo vystavené vytekajúcej vode alebo
vnikajúcej vlhkosti.

MôÏe to spôsobiÈ úraz elektrick˘m prúdom, poÏiar, poruchovosÈ a deformáciu.

• Veci, ktoré boli pof⁄kané alebo namoãené v rastlinnom oleji alebo oleji na varenie predstavujú riziko
poÏiaru a nemali by byÈ vkladané do bubnovej su‰iãky.

MôÏu spôsobiÈ v˘buch a poÏiar.

• Veci, ktoré boli ãistené, prané, namoãené alebo pof⁄kané benzínom, such˘mi ãistiacimi
rozpú‰Èadlami alebo in˘mi horºav˘mi alebo v˘bu‰n˘mi látkami by nemali byÈ vkladané 
do bubnovej su‰iãky.

MôÏu spôsobiÈ v˘buch a poÏiar.

• Veci obsahujúce molitan (taktieÏ zvan˘ latexová pena) alebo podobne ‰truktúrované gume
podobné materiály by nemali byÈ su‰ené v bubnovej su‰iãke pri v˘hrevnom nastavení.

Materiály z molitanu sa môÏu pri zahriatí generovaÈ oheÀ samovznietením.

• Umelohmotné predmety ako napríklad kúpacie ãapice alebo nepremokavé poÈahy detsk˘ch
plienok by nemali byÈ vkladané do su‰iãky.

MôÏu spôsobiÈ v˘buch a poÏiar.
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Nasledovné pokyny vám pomôÏu s poãiatoãn˘mi krokmi nastavenia va‰ej su‰iãky.
Prosím berte na vedomie, Ïe kaÏdá ãasÈ tejto príruãky poskytuje dôleÏité informácie t˘kajúce sa
prípravy a pouÏitia va‰ej su‰iãky a je dôleÏité, aby ste si ju preãítali celú pred t˘m ako zaãnete s
in‰taláciou alebo prevádzkou. Ubezpeãte sa, Ïe ste dodrÏali v‰etky uvedené upozornenia a varovania.
Tieto in‰talaãné pokyny sú urãené pre kvalifikovan˘ch in‰talatérov. Preãítajte si tieto pokyny pozorne
aÏ do konca.

Bezpeãnostné údaje

Riziko poranenia 
Su‰iãka je veºmi ÈaÏká takÏe by ste sa ju
nemali pokú‰aÈ zdvíhaÈ sami. Nedvíhajte
su‰iãku uchopením vyãnievajúcich ãastí
napr. poãítaãa otáãok alebo dvierok.
– môÏu sa odlomiÈ

Riziko zakopnutia 
Riziko zakopnutia spôsobené visiacimi
hadicami alebo káblami. Ubezpeãte sa, Ïe
hadice alebo káble nie sú uvolnené.

Skontrolujte su‰iãku, ãi nebola
po‰kodená poãas prepravy.

Nezapájajte su‰iãku, ak sú viditeºné akékoºvek
náznaky po‰kodenia.
Ak si nie ste ist˘, spojte sa s miestnym zástupcom.
VÏdy pred prepravovaním su‰iãku úplne vyprázdnite

Va‰a su‰iãka by nemala byÈ umiestnená v blízkosti
plynového sporáku, variãa, ohrievaãa alebo grilu v
úrovni oãí pretoÏe plamene z horákov by mohli
spôsobiÈ ‰kodu na va‰ej su‰iãke. V prípade, Ïe je
su‰iãka umiestnená pod pracovnou doskou,
ponechajte 15 mm priestor na kaÏdej strane
su‰iãky, aby sa umoÏnil v˘vod vzduchu zo zadnej
mrieÏky. Prúdenie vzduchu je dôleÏité pre
kondenzáciu vody poãas su‰enia. Ak budete
su‰iãku pouÏívaÈ v blízkosti alebo priamo na praãke,
musia byÈ pre kaÏdé 

zariadenie pouÏité samostatné hlavné zástrãky a
zásuvky. NepouÏívajte dvojcestn˘ adaptér alebo
predlÏovací kábel. MôÏete su‰iãku umiestniÈ na vrch
praãky, aby ste u‰etrili miesto. Nástavná súprava na
montáÏ nad sebou je dostupná vo va‰om miestnom
obchode.

Pokyny na in‰taláciu do prístenku 
LG su‰iãka môÏe byÈ umiestnená na vrch spredu plnenej práãky. Musia byÈ upevnené nástavná
súpravou (Viì nasledovnú stranu). Táto in‰talácia musí byÈ vykonaná skúsen˘m in‰talatérom,
aby si zabezpeãila pevná in‰talácia ako su‰iãky tak i praãky. Ak sa tento úkon vykoná
nezodpovedne su‰iãka môÏe spadnúÈ.
A ão viac, niektoré typy praãiek majú zodpovedajúce modely na umiestnenie na vrchu, takÏe rada
od skúseného in‰talatéra je veºmi dôleÏitá.

UPOZORNENIE t˘kajúce sa prívodného kábla
Pri väã‰ine zariadení sa odporúãa, aby pracovali vo vyhradenom obvode, ako je obvod s jedn˘m v˘stupom, ktor˘ poháÀa iba jedno
zariadenie a nie prídavné v˘stupy alebo boãné okruhy. Aby ste si boli ist˘, pozrite si v návode na pouÏitie stranu s presn˘m
popisom.
NepreÈaÏ zásuvky. PreÈaÏenie zásuviek, uvoºnené alebo po‰kodené zásuvky, predlÏovacie káble, rozstrapkané prívodné káble,
po‰kodená alebo popraskaná izolácia drôtu sú nebezpeãné. Ktorákoºvek z t˘chto situácií môÏe znamenaÈ poranenie elektrick˘m
prúdom alebo poÏiar. Pravidelne kontrolujte kábel vá‰ho zariadenia a ak objavíte nejaké po‰kodenie alebo zhor‰enie, zariadenie
odpojte, nepouÏívajte ho a nechajte kábel vymeniÈ rovnak˘m náhradn˘m dielom v autorizovanom servise. Kábel chráÀte pred
fyzick˘m alebo mechanick˘m po‰kodením. Nestáãajte ho, nezauzºujte, ne‰krÈte, nezatvárajte do dverí, ani po Àom nekráãajte.
Mimoriadnu pozornosÈ venujte zástrãkám, zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

UPOZORNENIE 
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UZEM≈OVACIE POKYNY

Toto zariadenie musí byÈ uzemnené. V prípade
závady alebo poruchy, uzemnenie zníÏi riziko
úrazu elektrick˘m prúdom t˘m, Ïe poskytne cestu
ão najniÏ‰ieho odporu elektrickému prúdu. Toto
zariadenie je vybavené káblom s uzemÀovacím
vodiãom zariadenia a uzemÀovacou prípojkou.
Prípojka musí byÈ zasunutá do vhodnej zásuvky,
ktorá je riadne nain‰talovaná a uzemnená v
súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.

Dodatoãn˘ uzemÀovací postup

Niektoré miestne zákony môÏu vyÏadovaÈ
oddelené uzemnenie. V tak˘chto prípadoch musia
byÈ dodatoãn˘ uzemÀovací drôt, svorka a skrutka
zakúpené samostatne.

Odtok kondenzátu 

Su‰iãka dokáÏe odãerpávaÈ vodu bez toho, aby
bola vyvádzaná do zásobníka s vodou. Voda je
priamo odãerpávaná zo su‰iãky..

Spojovací diel

Aby sa dala táto su‰iãka postaviÈ na práãku LG, je
potrebn˘ spojovací diel LG.

• Musíte pouÏiÈ spojovací diel podºa veºkosti
hornej steny va‰ej práãky.

Aby sa dala táto su‰iãka postaviÈ na práãku LG,
musíte si kúpiÈ spojovací diel LG, ktor˘ pasuje na
veºkosÈ hornej steny práãky.

550

600

Tvar

VeºkosÈ vrchnej steny práãky
550 mm 600 mm
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Vyrovnanie su‰iãky 

1. Vyrovnanie su‰iãky slúÏi na to, aby sa predi‰lo
nechcenému hluku a vibráciám. Keì
umiestÀujete va‰u su‰iãku na pevné a
vodorovné miesto, kde nekvapká a nemrzne
voda a nie sú tam uskladnené horºavé
materiály.

2. Ak su‰iãka nie je riadne vyrovnaná, nastavte
predné nivelaãné nohy hore a dolu podºa
potreby. Otoãte ich v smere hodinov˘ch
ruãiãiek na zdvihnutie a do protismeru na
zníÏenie aÏ pokiaº sa su‰iãka nek˘va ani
spredu dozadu a ani zo strany na stranu.

❊ Diagonálna kontrola
Pri zatláãaní okrajov praãky by sa zariadenie
nemalo vôbec pohybovaÈ hore dole. (Prosím,
skontrolujte obidva smery) Ak sa zariadenie kolísa
pri zatlaãení na kryciu dosku zariadenia
diagonálne, znovu prestavte nohy zariadenia.

NastavitelÀa noÏiãka

NastavitelÀa noÏiãka NastavitelÀa noÏiãka

Zvy‰iÈ ZniÏiÈ
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Ovládací panel 

�� TD-C70210E/215E

Tlaãidlá doplnkov˘ch funkcií
• Gentle (               )
• Vypnutie zvukovej

signalizácie (                    ) 
• Protikrãiv˘ program 

(                      ) 
• âasové oneskorenie 

(                     )
• Viac ãasu (                   )
• Menej ãasu (                   )

LED Dispej 
• âasov˘ displej   
• Kontrolky

Ovládací panel 

Spustenie / PauzaPrepínaã programov 

�� TD-C70212E/216E

LED Dispej 
• âasov˘ displej   
• Kontrolky

Spustenie / PauzaPrepínaã programov 

Zásobník na vodu 

Dvierka 

Kryt kondenzátora 

MrieÏka ventilácie
vzduchu 

Tlaãidlá doplnkov˘ch funkcií
• Gentle (               )
• Vypnutie zvukovej

signalizácie (                    ) 
• Protikrãiv˘ program 

(                      ) 
• âasové oneskorenie 

(                     )
• Viac ãasu (                   )
• Menej ãasu (                   )
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Tabuºka v˘beru cyklu 

Elektronické automatické su‰iace cykle 

Cykle so Tkaniny - mix (Poznámka) stlaãte tlaãidlo "Nízka teplota" pri veciach
citliv˘ch na teplotu (Mixed Fabrics)

Bavlna (Biele a farebné) (Poznámka) stlaãte tlaãidlo "Nízka teplota" pri
veciach citliv˘ch na teplotu (Cottons)

âasové cykle pre vybrané ãasové dæÏky (Timed Drying)

·pecialne tkaniny (Special Fabrics) 

Posteºné bielizeÀ a stolová bielizeÀ, teplákové
súpravy, vetrovky, deky

ko‰ele, blúzky a ‰portové obleãenie 

Nohavice, ‰aty, sukne, blúzky

Uteráky, Ïupany a posteºná bielizeÀ 

Froté uteráky, utierky, uteráky,posteºná bielizeÀ

Osu‰ky, utierky, spodné prádlo, bavlnené
ponoÏky 
Triãká, nohavice, spodné prádlo,
pracovné obleãenie 
Posteºná bielizeÀ, stolová bielizeÀ, uteráky,
triãká, poloko‰ele a pracovné obleãenie
Posteºná bielizeÀ, stolová bielizeÀ, teráky 

svetre, jemné prádlo, textílie, ‰portová
obuv 

Vlna
Hodváb, Ïenské tenké prádlo, spodné
prádlo

Pre vlnené textílie.
Pre textílie, ktoré sú citlivé na teplo ako
syntetické textílie.

Pre textílie, ktoré nechcete su‰iÈ v otáãaním 
bubna.

V‰etky textílie, ktoré potrebujú osvieÏiÈ, obrátky bez ohrevu 

Pre hrubé a pre‰ívané tkaniny.

Pre hrubé a pre‰ívané textílie, ktoré nie je potrebné ÏehliÈ.

Pre textílie, ktoré nie je potrebné ÏehliÈ.

Pre textílie, ktoré je treba jemne oÏehliÈ, nie úplne.

Pre textílie, ktoré je potrené oÏehliÈ.

Pre textílie, ktoré potrebujú byÈ za tepla lisované.

Na hrubé a pre‰ívané textílie, ktoré nie je 
potrebné ÏehliÈ.

Pre tkaniny, ktoré nie je potrebné ÏehliÈ.

Pre tkaniny, ktoré nie je potrebné ÏehliÈ.

·tandardn˘ program

Veºmi suche
(               )

Do skrine
(                   ) 

Na Ïehlenie
(               )

Extra suche
(               )

Veºmi suche
(               )

Do skrine
(                   )

BeÏne su‰enie
(               )

Na Ïehlenie
(               )

Proti pokrãeniu 
(               )

Teply vzduch 20min.
(               )

Teply vzduch 40min.
(               )

Studeny vzduch 20min.
(                )

Studeny vzduch 40min.
(               )

Nadstavec na su‰enie
(               )

Vlna (               )

Jemne (               )

Osú‰ky, kúpacia plá‰te, utierky,
pre‰ívané textílie vyrobené z akrylu 

Drobné prádlo a predsu‰ená bielizeÀ beÏná
BeÏné textílie pouÏívajúc horúcu teplotu na 20 minút 
Drobné prádlo a predsu‰ená bielizeÀ
BeÏné textílie pouÏívajúc horúcu teplotu na 40 minút

UPOZORNENIE!
Ak je náklad ºah‰í ako 1kg, prosím pouÏite "âasovan˘ su‰iaci cyklus"
Pre va‰u vlnené prádlo by mal byÈ pouÏit˘ Vlnen˘ program a pre tepelne citlivé textílie vrátane
hodvábu, spodného prádla, dámskeho spodného prádla by mali byÈ pouÏívané cykle pre jemné
prádlo. V opaãnom prípade by tieto odevy mohli spôsobiÈ neÏiadúce následky su‰enia.
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Pred prv˘m pouÏitím su‰iãky 

※ Pred t˘m, ako pouÏijete va‰u su‰iãku prv˘ raz treba skontrolovaÈ niekoºko bodov.
Po odstránení balenia skontrolujte, ãi je v˘robok v poriadku a je riadne nain‰talovan˘.

1. Skontrolujte pomocou nivelátora, ãi je su‰iãka vyrovnaná. Aby ste to mohli skontrolovaÈ, prezrite
a nastavte nohy, ktoré by sa nemali h˘baÈ.

2. Skontrolujte niektoré hlavné ãasti ako napríklad zásobník vody, kondenzátor, ovládací panel a 
bubon.

3. Je potrebné spustiÈ su‰enie na 5 minút na uistenie, Ïe sa bubon z vnútra zohreje.
4. V poãiatoãn˘ch ‰tádiách uÏívania su‰iãky nechávajte po su‰ení dvierka otvorené a prívodn˘ kábel

vytiahnut˘ zo zdroja, aby sa z vnútra odstránili moÏné zápachy.

1. Zapnutie.
najskôr stlaãte tlaãidlo ‘‘Power’’. Kontrolka nad
ZapnúÈ tlaãidlom sa rozsvieti naznaãujúc, Ïe
zariadenie je pripravené na pouÏitie.

2. OtvoriÈ dvierka.

3. Skontrolujte filter neãistôt, zásobník
vody a kondenzátor.
Filter neãistôt blízko dverí by mal byÈ
vyprázdnen˘ Skontrolujte filter pred alebo po
su‰ení.neãistôt.Otvorte dvierka a skontrolujte,
ãi je filter ãist˘.Ak nie, prosím vyãistite ho podºa
návodu na strane 39.Zásobník vody a
kondenzátor by sa tieÏ mali skontrolovaÈ, ãi sú
prázdne a vyãistené pre lep‰í v˘sledok
su‰enia.

4. Po roztriedení vloÏte bielizeÀ do
bubna. 
Odûvy by mûly b˘t vytfiídûny podle typu tkaniny
BielizeÀ by mala byÈ roztriedená podºa druhu
textílie a stupÀa su‰enia a v‰etky ‰núrky a
remence odevov by mali byÈ pevne uviazané a
upevnené pred t˘m, ako bude bielizeÀ vloÏená
do bubna.VyÏaduje sa, aby ste bielizeÀ zatlaãili
úplne dozadu, aby sa nezachytila na tesnení
dvierok.Ak nie, tesnenie dvierok a bielizeÀ
môÏu byÈ po‰kodené.

ZapnúÈ

Otvorte
dvierka.

Skontrolujt
e filter
neãistôt.
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5. Zavrite dvierka.
Predt˘m, ako zavriete dvierka sa uistite, Ïe textílie sú
riadne umiestnené vo vnútri a Ïe Ïiadne cudzie
predmety, obzvlá‰È zápalné, sa nezachytili v okolí
dvierok.

6. Vyberte si poÏadovan˘ su‰iaci cyklus. 
Cyklus si vyberiete otoãením programového otoãného
cyklus. regulátora pokiaº nedosiahne poÏadovan˘ program
jeho indikátor. Ak stlaãíte len tlaãidlo SpustiÈ / Pauza bez
v˘beru akéhokoºvek cyklu, su‰iãka spustí skriÀov˘
program. [Prosím pozrite si nasledovnú tabuºku v˘beru
programov (strana 34) pre podrobnej‰ie informácie]

7 . Stlaãte tlaãidlo spustenia. 
MôÏete poãuÈ ako sa otáãa bubon.

8. Po ukonãení su‰enia otvorte dvierka a
vyberte bielizeÀ.
Opatrne! bubon by mohol byÈ vo vnútri stále
horúci.(âas prevádzky sa lí‰i podºa cyklu vá‰ho
v˘beru alebo moÏností.)

9. Vyãistite filter neãistôt a vyprázdnite
zásobník s vodou.
Filter neãistôt by mal byÈ vyãisten˘ po kaÏdej dávke. 

10. Vypnite su‰iãku.
Stlaãte tlaãidlo ‘‘Power’’

Vyberte
poÏadovan
˘
cyklus.

Vyberte
bielizeÀ.

Vyãistite
filter
neãistôt na
dvierkach.

Vyãistite
spodn˘
filter
neãistôt.

UPOZORNENIE
- Dajte pozor, aby sa prádlo nezachytilo medzi

plniace dvierka a gumové tesnenie.

UPOZORNENIE!
- Dávajte pozor pri ãistení filtra vysávaãom,

aby sa filter neroztrhol. Ak je na filtri
zostatkov˘ nános neãistôt môÏete ich z
filtrovej mrieÏky odstrániÈ kefovaním.

- Ak chcete otvoriÈ dvierka poãas prevádzky,
najprv stlaãte tlaãidlo SpustiÈ/Pauza,
poãkajte pokiaº bubon úplne nezastane a
potom otvorte dvierka.
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Nadstavec na su‰enie 
※※ Pre modely : TD-C70210E/215E

Nadstavec na su‰enie je vloÏen˘ do vnútra ako na
obrázku. Pre pouÏitím odstráÀte a odloÏte obalov˘
materiál, Su‰iaci stojan je urãen˘ na pouÏitie s
vecami, ktoré nechcete su‰iÈ otáãaním, vrátane
svetrov a jemn˘ch textílii.

Ako pouÏiÈ stojan na su‰enie:

1. Otvorte dvierka.

2. NevyÈahujte mrieÏku filtra neãistôt.

3. Umiestnite stojan nad spodnú ãasÈ otvoru
dvierok su‰iãky. VsuÀte stojan do zadnej
úchytky su‰iãky. Zatlaãte na prednú ãasÈ
rámu, aby sa zachytil nad mrieÏkou filtra.

4. Umiestnite mokré veci na vrch stojana.
Ponechajte okolo vecí voºn˘ priestor, aby
mohol cirkulovaÈ vzduch. Stojan sa
neh˘be, ale bubon sa bude otáãaÈ.

5. Zavrite dvierka.

6. Zvoºte program Nadstavec na su‰enie.

POZNÁMKA
Skontrolujte filter neãistôt a odstráÀte
akékoºvek neãistoty zachytené z vecí su‰en˘ch
na stojane.

1. VsuÀte koniec
drÏiaka do
stredu bubna 

2. Umiestnite
jemné textílie
alebo ‰portovú
obuv.
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Gentle (              )
Táto funkcia slúÏi na predæÏenie ãasu cyklu t˘m, Ïe sa

zníÏi teplota.

Vypnutie zvukovej signalizácie (                )
SlúÏi na zapnutie alebo vypnutie zvukovej signalizácie.
Po zapnutí a zvolení cyklu zaznie zvuková signalizácia
keì stlaãíte urãité tlaãidlo na panely. Ak nechcete poãuÈ
tento zvuk, zatlaãte tlaãidlo zvukovej signalizácie. Vtedy

je signalizácia vypnutá.

Protikrãiv˘ program (                 )
Program proti krãeniu slúÏi na zabránenie vzniku
záhybov a pokrãení, ktoré vznikajú, keì bielizeÀ nie je
vyloÏená promptne po ukonãení su‰iaceho cyklu. Pri
tejto funkcii sa su‰iãka opakovane spú‰Èa a zastavuje
do konca cyklu. Ak sa dvierka otvoria poãas
protikrãivého programu je táto funkcia zruãená. Ale ak
sa dvierka otvoria poãas normálnej prevádzky bez
zvolenia protikrãivého programu, bude táto funkcia
uloÏená v pamäti a spracovaná.

âasové oneskorenie (                 ) 
Funkciu ãasového oneskorenia môÏete vyuÏiÈ na
oneskorenie ukonãenia su‰iaceho cyklu. Maximálne
ãasové oneskorenie je 19 hodín.
1. Zapnite su‰iãku 
2. Zvoºte cyklus
3. Nastavte hodinu ãasového oneskorenia 

4. Stlaãte tlaãidlo spustiÈ/pauza 

Viac ãasu/Menej ãasu (                 /                 )
Stlaãte MORE TIME alebo LESS TIME, aÏ k˘m
nenastavíte poÏadovan˘ ãas su‰enia.

Detská poistka (              )
Pre bezpeãnosÈ va‰ich detí stlaãte súãasne tlaãidlá 

a                      asi na tri sekundy.  FunkãnosÈ
tejto funkcie si môÏete overiÈ tak, Ïe sa na LED okne

su‰iãky zobrazí "          ".

Tlaãidlo pre zmenu ãasu je dostupné len pri
ãasovanom su‰ení.

Poznámka

Na vypnutie „Detskej zámky" stlaãte súãasne
tlaãidlá „Jemne" a „Bzuãiak" aspoÀ na 3
sekundy.

Poznámka
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Aká dôleÏitá je starostlivosÈ a ãistenie ~
StarostlivosÈ o va‰u su‰iãku nie je vôbec zloÏitá.
V‰etko ão musíte spraviÈ je drÏaÈ sa pokynov
uveden˘ch niÏ‰ie. 

âistite filter neãistôt   
Vyãistite filter neãistôt po kaÏdom pouÏití a
skontrolujte ho pred kaÏd˘m pouÏitím. TaktieÏ by
mal byÈ vyãisten˘, ak sa rozsvieti kontrolka
‘‘Vyãistite filter’’ a zvukov˘ signál zaznie poãas
prevádzky su‰iãky: Vyãistenie alebo vyprázdnenie
filtra zníÏi trvanie su‰enia a spotrebu energie a
predæÏi ÏivotnosÈ su‰iãky.

Vyãistite filter neãistôt poãas cyklu 
Ak sa rozsvieti poãas prevádzky kontrolka "Vyãistite filter",
vyãistite ho okamÏite. 
1. Schlaìte su‰iãku a vykonajte spomenuté kroky.
2. Stlaãte tlaãidlo SpustiÈ/Pauza.

Vyprázdnite zásobník vody
Kondenzovaná voda sa zbiera v zásobníku vody. Zásobník
vody by ste mali vyprázdniÈ po kaÏdom pouÏití.
Nevyprázdnenie môÏe zapríãiniÈ neuspokojiv˘ su‰iaci
v˘kon. Ak je zásobník pln˘ rozsvieti sa kontrolka "Vyprázdni
vodu" a zaznie zvukov˘ signál poãas prevádzky su‰iãky. V
takomto prípade musí byÈ zásobník vyprázdnen˘ za 1
hodinu.

5. Zavrite dvierka.

1. Otvorte dvierka.

2. Vytiahnite
filter.

3. Vyãistite filter
pomocou
vysávaãa
alebo
opláchnutím
pod prúdom
vody.

4. VráÈte filter späÈ.
- Zatlaãte filter

úplne, aby sa
predi‰lo
kontaktu  s
dvierkami.

1. Vytiahnite
zásobník vody.

2. Vyprázdnite
zásobník do
v˘levy.

3. Zatlaãte ho naspäÈ.

4. Stlaãte tlaãidlo “Spustenie/Pauza”.

Umyte mrieÏku filtra vo vlaÏnej, mydlovej
vode. Dôkladne vysu‰te a vráÈte späÈ. 

UPOZORNENIE
Kondenzovaná voda nie je vhodná na pitie
alebo prípravu jedál.
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Kondenzátor
Kondenzátor je taktieÏ veºmi dôleÏitou ãasÈou pre efektívne su‰iaci v˘kon takÏe potrebuje od vás ‰peciálnu
pozornosÈ. Je odporúãané, aby sa kondenzátor ãistil tri alebo ‰tyri krát do roka. 

1. Otvorte kryt kondenzátora pomocou mince
alebo plochého skrutkovaãa.

2. Otvorte tesniaci prvok otoãením poistnej
páãky.

3. Uvoºnite obe poistné páãky otoãením
smerom k sebe. 

4. Vytiahnite kondenzátor von vloÏením prsta
do otvoru v prednej ãasti kondenzátora.
(Kondenzátor neÈahajte nasilu.)

5. Vyãistite kondenzátor úplne pod teãúcou
vodou.

6. V‰etko uzavrite v opaãnom poradí ako
otváranie.

<âelo>

<Bok>

Tesnenie

UPOZORNENIE
- PouÏívanie su‰iãky vtedy, keì je v˘menník

tepla zanesen˘ prachom, môÏe po‰kodiÈ
su‰iãku. T˘mto tieÏ dochádza k zv˘‰enej
spotrebe energie.

- NepouÏívajte ostré predmety na ãistenie
v˘menníka tepla. Mohli by ste ho po‰kodiÈ
a spôsobiÈ presakovanie.

- Nikdy nepouÏívajte su‰iãku bez v˘menníka
tepla.
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Predná mrieÏka ventilácie 
Vysajte prednú mrieÏku ventilácie 3~4 razy do
roka, aby sa zabezpeãilo, Ïe tam nie je nános
neãistôt, ktor˘ spôsobuje nedostatoãn˘ prietok
vzduchu pri nasávaní. 

Snímaã vlhkosti?
Toto zariadenie slúÏi na snímanie zostatkovej
vlhkosti bielizne poãas operácie, ão znamená, Ïe
musí byÈ vÏdy vyãisten˘. Hlavn˘m dôvodom
ãistenia tejto súãiastky je odstránenie nános
vodného kameÀa na povrchu snímaãa. Utrite
snímaãe vo vnútri bubna (Viì obrázok).

1. Odskrutkujte
kryt.

2. Vytiahnite
prípojnú
súpravu.

3. Oddeºte
hadicu zo
zásobníka
vody od
súpravy.

4. Pripojte k
súprave
odvodovú
hadicu.

Odvod kondenzovanej vody 

Obvykle je kondenzovaná voda odãerpávaná do
zásobníka vody , kde sa zbiera v‰etka voda pokiaº sa
nevyprázdni. 
Nemusí sa pouÏívaÈ len zásobník, voda sa dá odviesÈ
priamo do odtokovej hadice hlavne keì je su‰iãka
umiestnená na vrchu práãky. 
S prípojnou súpravou na odvodovú hadicu môÏete
jednoducho zmeniÈ cestu vody a presmerovaÈ vodu
do drenáÏneho zariadenia. Prosím postupujte podºa
niÏ‰ie uveden˘ch krokov.
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Obrátenie dvierok  
Dvierka sa môÏu premontovaÈ, aby vyhovovali
va‰im in‰talaãn˘m podmienkam. Od v˘roby je
pánt dvierok umiestnen˘ na pravej strane.

Upozornenie!
1. Tento úkon môÏe spôsobiÈ poranenie va‰ich

rúk takÏe musíte byÈ opatrn˘ pri manipulácii
s ostr˘mi predmetmi ako otoãn˘ skrutkovaã
a dráÏkov˘ skrutkovaã.

2. Keì sú dvierka otoãené, musí byÈ takisto
premiestnená nálepka ruky na dverách. 

NepouÏívajte strojov˘ skrutkovaã.

4. Odpojte oba
kryty hrotou
pántov.

5. Odskrutkujte
oba pánty
dvierok.

6. PreloÏte oba
kryty hrotou
pántov tam,
kde sa
nachádza pánt
dvierok.

1. Ako prv˘ odskrutkujte spodn˘ pánt dvierok a
potom vrchn˘ pánt. Potom dvierka poloÏte
na prikr˘vku, aby sa dvierka nepo‰kriabali.

2. OdstráÀte kryt
zámku dvierok.

3. OdstráÀte
zámok dvierok
a premiestnite
ho tam, kde je
umiestnen˘
kryt zámku.

7. Premiestnite
uzáver dvierok
na opaãnú
stranu.

8. Naskrutkujte
pánty dvierok.
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V˘mena Ïiarovky 
Îiarovka môÏe byÈ veºmi horúca, keì su‰iãka
práve dokonãila operáciu. TakÏe pred t˘m, ako
budete meniÈ Ïiarovku sa ubezpeãte, Ïe vnútro
bubna je vychladnuté.

Upozornenie!
Prípojn˘ kábel musí byÈ odpojen˘ pred
zaãatím práce, aby sa vyhlo
nebezpeãenstvu úrazu elektrick˘m prúdom.

1. Otvorte dvierka, vsuÀte ruku do bubna a
uchopte kryt Ïiarovky.

2. DrÏiac Ïiarovku jednou rukou, otáãajte ju v
smere hodinov˘ch ruãiãiek s pouÏitím
miernej sily.

4. OdstráÀte súãasnú Ïiarovku otáãaním v proti
smeru hodinov˘ch ruãiãiek. Dávajte pozor,
aby vám nespadla.

5. Naskrutkujte novú Ïiarovku v opaãnom
smere ako pri odskrutkovaní.

6. PridrÏte kryt Ïiarovky rukou a miernou silou
ho otáãajte v smere hodinov˘ch ruãiãiek, k˘m
nezaãujete zvuk kliknutia. 

3. Oddeºte kryt Ïiarovky od puzdra objímky.

Pre tento úkon nepotrebujete Ïiadne
‰peciálne náradie. V‰etky kroky môÏu
byÈ vykonané manuálne. 
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Vlnené veci 
Suché vlnené veci vo "vlna" cykle. najprv sa uistite, Ïe
dodrÏiavate "symboly" uvedené na ‰títku textilnej starostlivosti.
Vlna nie je úplne vysu‰ená z programu tak neopakujte
su‰enie. Natiahnite vlnené veci do ich originálneho tvaru a
su‰te ich vo vodorovnej polohe.

Pletené a ‰trikované materiály 
Niektoré pletené a‰trikované materiály sa môÏu zraziÈ, závisiac

na ich kvalite.

Nekrãivé materiály a syntetické textílie
NepreÈaÏujte va‰u su‰iãku. Vyberte nekrãivé materiály hneì
ako su‰iãka zastane, aby ste predi‰li zbytoãnému krãeniu.

Detské ‰aty a Ïupany 
VÏdy skontrolujte pokyny v˘robcu.

Guma a umelé hmoty 
Nesu‰te Ïiadne predmety vyrobené z alebo obsahujúce gumu
alebo umelé hmoty, ako napríklad:
a) Zástery, podbradníky a podloÏky na stoliãky 
b) Závesy a obrusy 
c) rohoÏky

Sklenná vata
Nesu‰te predmety zo sklennej vaty vo va_ej su‰iãke. Sklenné
ãastice zanechané v su‰iãke by sa mohli dostaÈ do vá‰ho
obleãenia pri ìal‰om pouÏití a dráÏdiÈ va‰u pokoÏku.

·títky starostlivosti o textíliu 
Odevy majú ich vlastné ‰títky s pokynmi na pranie takÏe sa
odporúãa su‰enie podºa t˘chto ‰títkov. A nie len to, bielizeÀ by
mala byÈ triedená podºa veºkosti a typu textílie. NepreÈaÏujte
su‰iãku, aby ste u‰etrili energiu, ãas a dosiahli ão najlep‰ie
v˘sledky pri su‰ení.

Symboly Pokyny

Su‰enie

Bubnové su‰enie

Nekrãivá látka / odolné proti
krãeniu 

Mierne / Jemné

Nesu‰iÈ v su‰iãke 

Nesu‰iÈ

Vysoké vyhrievanie

Stredné vyhrievanie 

Nízke vyhrievanie 

Îiadne teplo / vzduch

Su‰enie na ‰núre / su‰enie zavesením

Su‰enie odkvapkaním  

Su‰enie vo vodorovnej polohe

V tieni  

Návod na su‰enie 
Kapacita na typ bielizne 

Bavlna 7 kg
Mie‰ané 3,5 kg
Vlna 1,5 kg
Jemne 1,5 kg

NiÏ‰ie su uvedene etikety s doporuãeniami
vyrobcu.

Spotreba energie

(PouÏit˘ testovací program podºa EN
61121,2005)

Cottons Light dry 3,92 kWh
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Náhradné diely

Náhradné diely v prípade potreby sú
poskytované v rámci podmienok záruky.
Komponenty pokryté zárukou sú poskytované
zdarma. Ak záruka uplynie, náhradné diely
musia byÈ zakúpené v servisnom centre.

Likvidácia su‰iãky  

Aj vy urãite chcete, aby sa su‰iãka
zlikvidovala bezpeãne, aby sa predi‰lo
moÏnému poraneniu va‰ich detí. Dvierka a
poklop a iné vyãnievajúce ãasti musia byÈ
odstránené a prípojn˘ kábel musí byÈ
odrezan˘, aby sa predi‰lo pouÏitiu v
budúcnosti. Potom sa môÏe su‰iãka
bezpeãne zlikvidovaÈ.

Spojenie so servisom 

Ak sa vyskytne problém s va‰ou su‰iãkou, v
prvom rade prejdite tabuºku rie‰enia
problémov. V prípade, Ïe neviete nájsÈ ten
ist˘ problém a neviete ho vyrie‰iÈ sami, spojte
sa prosím so servisn˘m centrom. Servisn˘
pracovník sa vás op˘ta urãité otázky, ako
nasledovné:
1. Va_e meno, adresa a po‰tov˘ kód.
2. Va‰e telefónne ãíslo.
3. Popis problému.
4. âíslo modelu a sériové ãíslo va‰ej su‰iãky
5. Dátum zakúpenia

Spojovací diel

Príslu‰enstvo

• Príslu‰enstvo aplikujte len pre nasledovné 
modely. (TD-C70210E/215E)

1. Odvodová hadica kondenzovania 

2. DrÏiak hadice

3. Su‰iaci stojan

DrÏiak: 2EA, Skrutka: 4EA DrÏiak: 2EA, Skrutka: 4EA

Ak je potrebné stohovanie, musíte
postaviÈ su‰iãku na práãku LG. Aby
ste to mohli urobiÈ, potrebujete
osobitne zakúpen˘ spojovací diel.

Predávané osobitne

① ②

• PouÏitie spojovacieho dielu
- obr. 1: veºkosÈ vrchnej steny práãky 550
- obr. 2: veºkosÈ vrchnej steny práãky 600
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Tipy na rie‰enie problémov 
Aby ste u‰etrili ãas a peniaze, nasledovná strana vám pomôÏe zodpovedaÈ otázky pred t˘m ako
zavoláte servis.

Otázky âo treba spraviÈ

1. Skontrolujte, ãi je su‰iãka zapojená do prúdu.
2. Skontrolujte, ãi je stlaãené tlaãidlo "SpustiÈ". 
3. Skontrolujte, ãi sú dvierka riadne uzavreté. 
4. Skontrolujte, ãi nie je izbová teplota niÏ‰ia ako 5°C.
5. Skontrolujte, ãi nie je vyskoãená poistka alebo nie je vyskoãen˘ obvodov˘ istiã

a vymeÀte ich.(Upozornenie: elektrické su‰iãky vo v‰eobecnosti pouÏívajú dve
poistky alebo dva istiãe) Po vyprázdnení zásobníka a vyãistení filtra poãas
prevádzky, musíte stlaãiÈ spú‰Èacie tlaãidlo, potom su‰iãka opätovne funguje.

1. Filter by mal byÈ vyãisten˘ po kaÏdej dávke. 
2. Skontrolujte, ãi je zásobník vody vyprázdnen˘.
3. Skontrolujte ãistotu kondenzátora. 
4. Skontrolujte, ãi je zvolen˘ správny program pre typ textílie.
5. Skontrolujte, ãi  nie je zablokovaná mrieÏka ventilácie alebo zadné ventily su‰iãky.
6. Skontrolujte, ãi ‰aty nie sú "príli‰ mokré ". 
7. Skontrolujte, ãi je vybran˘ správny program.
8. Skontrolujte, ãi nie je su‰iãka preÈaÏená.

1. Skontrolujte, ãi je vyãisten˘ filter.
2. Skontrolujte, ãi nie je upchat˘ kondenzátor.

Skontrolujte, ãi vlákno Ïiarovky nie prepálené.

1. Skontrolujte, ãi je filter neãistôt prázdny. 
2. Skontrolujte, ãi su‰iãka obsahuje len ãisté veci. 
3. Skontrolujte, ãi je bielizeÀ v bubne riadne roztriedená.
4. Skontrolujte, ãi nie je su‰iãka preÈaÏená. 
5. Skontrolujte, ãi sa vo vreckách bielizne nenachádza nejak˘ papier, servítka 

alebo podobn˘ predmet.

âas su‰enia na dávku sa mení podºa nastavenia vyhrievania, veºkosti dávky, type
textílií, mokrosti ‰iat a stavu filtra neãistôt.

Skontrolujte, ãi dvierka a tesniaci kryt nie sú ‰pinavé a po‰kodené.

Skontrolujte, ãi nie je su‰iãka preÈaÏená. Vyskú‰ajte krat‰í ãas su‰enia a veci
vyberte e‰te keì obsahujú mierne mnoÏstvo vlhkosti.

Aby ste predi‰lo zráÏaniu, prosím podrobne dodrÏiavajte pokynu na uÏívanie a
starostlivosÈ pre vá‰ odev, pretoÏe niektoré textílie sa po opraní prirodzene zrazia.
Iné textílie môÏu byÈ prané, ale pri su‰ení v su‰iãke sa zrazia.

Su‰iãka nepracuje

Su‰enie trvá príli‰
dlho

·aty obsahujú veºa
neãistôt 

Uniká voda 

·aty sú pokrãené 

·aty sa zrazili 

âas su‰enia nie je
rovnomern˘ 

Svetlo v bubne
nesvieti 

Svetielkuje kontrolka
"VyãistiÈ filter "



47

R
ie‰enie

problém
ov

R
F

ie‰enie problémov 

Chybov˘ mód 
• : LED zobrazí "       " v prípade, Ïe sú otvorené dvierka. Dvierka musia byÈ zavreté a spú‰Èacie

tlaãidlo stlaãené na opätovnú prevádzku. 

Vysoká teplota a vysoká vlhkosÈ vzduchu stále pretrváva v zastavenej su‰iãke so su‰iacim sa
predmetom poãas su‰enia, ak sa su‰iãka náhle zastaví z dôvodu v˘padku prúdu alebo in˘ch rozliãn˘ch
príãin, pokiaº je su‰enie stále nedokonãené. Ponechanie su‰iãky trvalo v takom stave môÏe zníÏiÈ
ÏivotnosÈ su‰iãky alebo môÏe maÈ zl˘ vplyv na hlavné elektrické súãiastky. Otvorte dvere, aby sa vysoká
teplota a vysoká vlhkosÈ vzduchu vypustila von, ak su‰iãka zastaví na dlhú dobu poãas su‰enia.

• : Toto je indikácia na detekciu a informovanie o vysokej teplote a vysokej vlhkosti vzduchu vo
vnútri su‰iãky, ak su‰iãka zastane poãas su‰enia. V takomto prípade, pouÏite opätovne
su‰iãku po odventilovaní vzduchu vybratím v‰etk˘ch predmetov a otvorením dvierok na viac
ako hodinu. (Spojte sa so servisn˘m centrom, ak tento stav pretrváva aj po tom, ão ste
nechali dvierka otvorené dostatoãnú dobu.)

• : Ak sa chyba neustále vyskytuje, odpojte prívodn˘ káble
a zavolajte servisné  centrum.
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Elektrické poÏiadavky 

Skontrolujte v˘konnostn˘ ‰títok na su‰iãke,
aby ste sa ubezpeãili, Ïe su‰iãka má správny
menovit˘ v˘kon.

* Tento pristroj je urãeny len pre domace
pouÏitie. 

PoÏiadavky na ventiláciu 

V˘klenok alebo pod
pracovnou doskou Prístenok

Dvere prístenku musia
maÈ 2 (mrieÏkové)
otvory, kaÏd˘
minimálne 387 cm2,
umiestnené 8 cm od
spodnej ãasti a vrchnej
ãasti dvier.

ZabezpeãiÈ
prietok vzduchu
112 cu. ft./min
cez su‰iãku 

850 mm

600 mm

Weight : 50 kg595 mm

volty

230 V

Hertz

50 Hz

watty

2600
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■ âo nepokr˘va.

Servisné cesty do vá‰ho domu za úãelom in‰truktáÏe o v˘robku.
Ak je v˘robok pripojen˘ na akékoºvek iné napätie ako je vyznaãené na v˘konnostnom
‰títku.
Ak je porucha spôsobená náhodne, nedbanlivosÈou, nesprávnym pouÏitím alebo vy‰‰ou
mocou.
Ak je porucha spôsobená príãinami vynímajúc beÏné domáce vyuÏitie alebo pouÏitie v
súlade s návodom vlastníka.
Ak je chyba spôsobená domácimi zvieratami, napríklad potkanmi alebo ‰vábmi, atì..
Hluk alebo vibrácie sú povaÏované za beÏné, napríklad, zvuk odtekajúcej vody, zvuk
rotácie alebo varovné signály.
Opravenie in‰talácie, nivelácia v˘robku, nastavenie odtoku.
BeÏná údrÏba doporuãená návodom vlastníka.
OdstraÀovanie cudzích predmetov /látok zo zariadenia vrátane ãerpadla a filtra prívodnej
hadice, napríklad piesok, klince, drôty z podprseniek a gombíkov, atì..
V˘mena poistiek v alebo oprava elektroin‰talácie alebo oprava domovej kanalizácie.
Oprava neautorizovan˘ch opráv.
Náhodná alebo následná ‰koda na súkromnom majetku spôsobená moÏn˘mi chybami
tohto zariadenia.
Ak je tento v˘robok pouÏívan˘ na komerãné úãely, potom nepodlieha záruke.
(Napríklad: Verejné miesta ako verejné toalety, nájomn˘ dom, tréningové centrum,
ubytovÀa)
Ak je v˘robok in‰talovan˘ mimo beÏnej servisnej oblasti, akékoºvek náklady na prepravu
spojené s opravou v˘robkov alebo v˘menou vadnej súãiastky, budú nesené vlastníkom. 

Likvidácia vá‰ho starého prístroja
1. Keì sa na produkte nachádza tento symbol preãiarknutej smetnej nádoby s

kolieskami, znamená to, Ïe dan˘ produkt vyhovuje európskej Smernici ã.
2002/96/EC.

2. V‰etky elektrické a elektronické produkty by mali byÈ zlikvidované oddelene od
komunálneho odpadu prostredníctvom na to urãen˘ch zbern˘ch zariadení, ktoré boli
ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.

3. Správnou likvidáciou star˘ch zariadení pomôÏete predchádzaÈ potenciálnym
negatívnym následkom pre prostredie a ºudské zdravie.

4. Podrobnej‰ie informácie o likvidácii star˘ch zariadení nájdete na miestnom úrade, v
sluÏbe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili. 
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