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Důležité informace
Abyste zajistili, že kondenzační sušička
pracuje účinně, musíte provést následující
úkony údržby:
Filtr vláken – po každém sušícím cyklu
VYČISTĚTE všechna vlákna zachycená
filtrem.
Krok 1
Otevřete dvířka sušičky
zatlačením, jak je
zobrazeno na obrázku.

Pochybení při čištění filtru po každém
sušícím cyklu může narušit výkonnost
sušení, takže stroji trvá sušení déle, a tudíž
spotřebuje více energie.
Nádrž s vodou – po každém sušícím cyklu
vyprázdněte nádrž na vodu.
Krok 1
Vytáhněte k sobě nádrž
na vodu a zcela ji
vyjměte ze sušičky.

Krok 2
Z nádrže na vodu
všechnu vodu vylijte.

Krok 2
Vytáhněte filtr (dvěma
prsty).

Krok 3
Vyčistěte vlákna
zachycená na vnitřním
povrchu síťky filtru.

Krok 4
Vraťte filtr – sušičku
nikdy neprovozujte, aniž
by filtr byl na svém
místě.
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Krok 3
Vraťte nádrž na vodu,
při čem dbejte, aby byla
spolehlivě upevněná.

Pochybení při vyprázdnění nádrže na vodu
může způsobit následující:
- Sušička zastaví vytápění (tudíž vsázka
může na konci sušícího cyklu zůstat
mokrá).
- Rozsvítí se LED kontrolka „Vyprázdnit
nádrž na vodu“, aby signalizovala, že nádrž
je plná.
Naplnění Nádrže na vodu
Když se sušička použije poprvé, voda
nezačne okamžitě do nádrže vtékat, neboť
je třeba spustit čerpadlo. To se provede
automaticky a trvá to několik minut, během
této doby není účinnost sušícího procesu
nijak narušena.

Kondenzační jednotka – každý měsíc
odstraňte všechny vlákna zachycená
kondensátorem.
Krok 1
Otevřete kryt
kondensátoru – uchopte
madlo a vytáhněte
k sobě.

Krok 2
Kondensátor odeberte
otočením 3 úchytek, pak
vytáhněte kondensátor
k sobě. (Je normální, že
v trubkách zůstala trocha
zbývající vody).
Krok 3
Kondensátor vyčistěte
pod tekoucí vodou na
zadní straně, abyste
odstranili všechna
zachycená vlákna.

Krok 4
Vraťte jednotku
kondensátoru; dbejte,
aby jednotka byla
bezpečně na místě, aby
3 úchytky byly upevněny
a polohové šipky na
předním konci
kondensátoru směřovaly
nahoru.
Pochybení při čištění jednotky
kondensátoru mohou způsobit předčasnou
poruchu sušičky.
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Instalace
Kam instalovat bubnovou sušičku

Elektrická připojení

• Instalujte sušičku dále
od plynových sporáků,
kamen, radiátorů nebo
sporáků, jelikož plameny
by jej mohly poškodit. Je-li
sušička instalována pod
pracovní plochu, zajistěte,
aby bylo 10 mm mezi
horní deskou sušičky a
jakýmikoliv předměty nad
ní a 15 mm mezi boky stroje a přiléhajícími stěnami
či kusy nábytku. Tím se zajistí přiměřená cirkulace
vzduchu.

Před připojením zařízení do zásuvky
zkontrolujte následující:
• Ověřte, že máte suché ruce.
• Zásuvka musí být uzemněná.
• Zásuvka musí být schopna přenést
maximální příkon uvedený na štítku parametrů
(viz Popis bubnové sušičky).
• Napájecí napětí musí být v rozsahu hodnot
uvedených na štítku parametrů (viz Popis
bubnové sušičky).
• Zásuvka musí odpovídat zástrčce stroje.
Pokud ne, musí se zásuvka nebo zástrčka
vyměnit.
! Nepoužívejte prodlužovačky.
! Bubnová sušička se nesmí instalovat do
venkovních prostor ani, jsou-li zastřešené.
Může být velmi nebezpečné toto zařízení
vystavovat dešti nebo bouřce.
! Jakmile je dokončena instalace sušičky,
musí být elektrická šňůra a zástrčka
dosažitelné rukou.
! Elektrická šňůra nesmí být ohnutá nebo
skřípnutá.
! Je-li třeba vyměnit zástrčku nebo
přemontovat typ, musí se odstranit bezpečným
způsobem. NEPONECHÁVEJTE ji někde, kde
ji lze dát do zásuvky a způsobit elektrický úraz.
! Elektrická šňůra se musí pravidelně
kontrolovat a zaměňovat za šňůru speciálně
určenou pro tuto sušičku; musí ji pak instalovat
pouze technik s autorizací (viz Podpora). Nové
nebo delší elektrické šňůry dodávají
autorizovaní prodejci za dodatečné ceny.
! Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost
za pochybení při dodržování těchto
instrukcí.
! Máte-li pochybnosti ohledně výše
uvedeného, kontaktujte kvalifikovaného
elektrikáře.

Větrání
• Místnost musí být během chodu sušičky
přiměřeně větrána. Dbejte, aby sušička byla
instalována do místnosti prosté vlhkosti a
s přiměřenou cirkulací vzduchu. Průtok vzduchu
kolem sušičky je nezbytný, aby během sušení
umožnil kondenzaci vody; sušička nebude řádně
fungovat, pokud bude umístěna do uzavřeného
prostoru nebo dovnitř skříně.
! Pokud se sušička používá v malých nebo
chladných místnostech, může se vytvářet
kondenzát.
! Nedoporučujeme instalaci sušičky do skříně;
navíc nikdy stroj neinstalujte za uzamykatelné,
posuvné nebo na pantech zavěšené dveře
umístěné na straně proti dvířkům sušičky.

Odvod vody
Je-li sušička instalována vedle odtoku, lze ji napojit
na tento odtok. Tím se odstraní potřeba
vyprazdňovat nádrž na vodu. Je-li sušička umístěna
na pračce nebo vedle ní, může s ní sdílet stejný
odtok. Výška tohoto odtoku musí být menší než 3‘
(1 m) nad dnem sušičky.
Vezměte stávající hadici z polohy zobrazené na
obrázku A a vytáhněte vhodnou délku hadice a
připevněte ji, jak je zobrazeno na obrázku B.
! Ověřte, že když je sušička konečně umístěná,
není hadice skřípnutá nebo ohnutá.

Předběžná informace
Když je bubnová sušička instalována, než ji
uvedete do provozu, vyčistěte vnitřek bubnu a
odstraňte všechny nečistoty nashromážděné
během přepravy.

Obrázek A
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Obrázek B

Popis bubnové sušičky
Náčrt

Otevření dvířek

Štítek parametrů

Nádrž na vodu

Stiskněte dvířka

Model a
sériová čísla

Filtr

Mřížka sání
vzduchu

Jednotka kondensátoru
(otevřít kryt)

Madlo krytu
kondensátoru
(zatažením otevřete)

Ovládací panel
Tlačítko
Zapnout / Vypnout

Otočný knoflík
volby programů
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Tlačítka a kontrolky
Voleb

Tlačítko a kontrolka
Start / Pauza

Kontrolky
Údržby

Kontrolky Fáze
sušení či
zpožděného startu

Tlačítko ZAPNOUT / VYPNOUT / Restart
Stisknutí tohoto tlačítka normálně způsobí, že stroj se zapne nebo vypne. Pokud se tlačítko stiskne po dobu 3
sekund během provozu sušičky, stroj vypne a probíhající cyklus se restartuje.
Otočný knoflík volby programu
Umožňuje nastavit program: touto jednotkou otáčejte, až dokud indikátor neukazuje na žádaný program (viz
Spuštění a volba programu).
Tlačítka voleb
Umožňují vybrat volby, jež jsou u zvoleného programu k dispozici. Odpovídající kontrolka se po vybrání volby
rozsvítí (viz Programy a volby).
Tlačítko a kontrolka START / PAUZA
Když pomalu bliká zelené světlo, stiskněte toto tlačítko, aby se program spustil. Když cyklus probíhá, zůstane
kontrolka rozsvícená. Abyste uvedli program do módu pauza, opět stiskněte toto tlačítko; kontrolka se přepne do
oranžova a opět začne blikat.
Abyste se vrátili do programu počínaje bodem jeho přerušení, stiskněte opět toto tlačítko (viz Spuštění a volba
programu).

Kontrolky
Kontrolky „Údržba“
Tyto kontrolky poskytují důležité informace. Oznamují následující:
signalizuje, že nádrž na vodu je třeba vyprázdnit.
Kontrolka „Vyprázdnit nádrž na vodu“
Pokud se nádrž během průběhu programu zaplní, LED se rozsvítí. Sušička automaticky spustí cyklus studeného
vzduchu a LED START / PAUZA bliká oranžově. Stiskem tlačítka START / PAUZA se vrátíte do cyklu od toho
budu, v němž byl přerušen.
Abyste se tomuto úkonu vyhnuli, vždy po použití bubnové sušičky nádrž na vodu vyprázdněte (viz Péče a
údržba).
Před každým programem se rozsvítí kontrolka „Vyčistit filtr“
bubnové sušičky (viz Péče a údržba).
Kontrolka „Vyčistit jednotku kondensátoru“
údržba).

signalizuje, že je nutné filtr vyčistit před použitím

signalizuje, že je nutné kondensátor pravidelně čistit (viz Péče a

Kontrolky „Fází sušení“
Kontrolka
signalizuje, že probíhá fáze sušení.
Kontrolka
signalizuje, že probíhá fáze chlazení.
Kontrolka END signalizuje, že program se ukončil.
Kontrolka „Zpožděný start“
Volba „Zpožděný start“ se aktivuje (viz „Programy a volby“) poté, co se program spustí, kontrolka odpovídající
zvolenému času zpoždění začne blikat:

Jak čas ubíhá, zbývají zpoždění se zobrazuje a odpovídající kontrolka se rozsvítí:

Jakmile nastavený čas zpoždění uplyne, zhasne blikající LED a nastavený program se spustí.
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Jak provádět sušící cykly
Spuštění a volba programu
1. Připojte sušičku k zásuvce elektrického napájení.
2. Zvolte program podle typu prádla (viz Prádlo).
3. Otevřete dvířka, zajistěte, aby filtr byl čistý a bezpečně umístěný a že nádrž na vodu je prázdná a
správně zasunutá (viz Péče a údržba).
4. Stroj naložte, při čemž dbejte, aby se žádné kusy prádla nedostaly mezi dvířka a jejich těsnění.
Dvířka uzavřete.
5. Stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT, abyste stroj zapnuli.
6. Poté, co si prohlédnete rozvrh programů a sdělení ke každému typu tkaniny (viz Prádlo), zatočte
Otočným knoflíkem volby programu na program odpovídající typu sušené tkaniny (viz Programy a
volby).
! Varování: Pokud se změní poloha otočného knoflíku volby programu poté, co je stisknuto tlačítko
START / PAUZA, NEDOJDE ke změně zvoleného programu. Abyste program změnili, stiskněte
tlačítko START / PAUZA, abyste program uvedly do módu pauza (kontrolka bliká oranžově), pak
zvolte nový program a odpovídající volby. Stiskněte tlačítko START / PAUZA, abyste spustili nový
program.
7. Je-li to potřebné, nastavte čas zpožděného startu a kteroukoliv vhodnou volbu (viz Programy a
volby).
8. Stiskněte tlačítko START / PAUZA, abyste spustili cyklus sušení.
Prádlo lze během chodu programu sušení kontrolovat a kusy, které jsou již suché, lze odebrat, při
čemž sušení kvůli zbývajícím kusům pokračuje. Poté, co dvířka zavřete, stiskněte tlačítko START /
PAUZA, abyste tak obnovili provoz stroje.
9. Během posledních několika minut sušícího programu se aktivuje konečná fáze STUDENÉHO
SUŠENÍ; této fázi vždy umožněte, aby doběhla.
10. Když se rozsvítí kontrolka END program se ukončil. Otevřete dvířka, odeberte prádlo, pak
vyčistěte filtr a vraťte jej. Vyprázdněte nádrž na vodu a vložte ji zpět do otvoru (viz Péče a údržba).
Pokud byla vybrána volba „Po proti-zmačkaninám“ a prádlo se okamžitě neodebere, zůstane buben
kusy prádla otáčet v určitých intervalech po 10 hodin nebo dokud se dvířka jednotky neotevřou.
11. Odpojte sušičku od elektrického napájení.
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Programy a volby
Rozvrh programů
Programy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Běžné
Připraveno k nošení
Bavlna Suché do šatníku
Bavlna Suché pro žehličku
Syntetika Suché do šatníku
Syntetika Suché pro žehličku
Speciální
Eco čas
Vlna
Sportovní
Sportovní intenzivní
Sportovní lehké
Speciální boty
Částečné
Oživení

Časované sušení
30 – 60 – 90 – 120 – 150 minut

Max.
vsázka
(kg)

Slučitelné volby

Trvání
cyklu

Max.
Max.
Max.
3
3

Před proti zmačkání – Po proti zmačkání – Zpožděný start
Před proti zmačkání – Po proti zmačkání – Zpožděný start
Před proti zmačkání – Po proti zmačkání – Zpožděný start
Před proti zmačkání – Po proti zmačkání – Zpožděný start
Před proti zmačkání – Po proti zmačkání – Zpožděný start

160’
145‘
108‘
65‘
55‘

2
1

Před proti zmačkání – Po proti zmačkání – Zpožděný start
-

60‘
60‘

4
4
2 páry

Před proti zmačkání – Po proti zmačkání – Zpožděný start
Před proti zmačkání – Po proti zmačkání – Zpožděný start
-

80‘
70‘
100‘

-

-

20‘

-

K dispozici jsou všechny volby

Programy Speciální / Sportovní / Částečné
Program Eco čas
Tento program je ideální k bezpečnému sušení malých vsázek po krátkou dobu, tudíž k optimalizaci
spotřeby energie. Je vhodný pro vsázky až do 2 kg, trvá asi 60 minut. Program může trvat déle podle
velikosti a hustoty vsázky a podle otáček ždímání použitých při pracím cyklu.
a otočit je dovnitř, než
Doporučujeme zkontrolovat, zda na kusech prádla jsou štítky se symbolem
zahájíte sušení.
Program Vlna
Tento program je specifický pro kusy, které snesou bubnové sušení a jsou označeny štítkem se
symbolem . Ty jsou vhodné jako vsázka až do 1 kg (asi 3 svetry). Doporučujeme abyste tyto kusy,
než je budete sušit, obrátili naruby. Tento program trvá asi 60 minut, ačkoliv může trvat i déle podle
velikosti a hustoty vsázky a na otáčkách ždímání použitých během pracího cyklu. Kusy prádla
usušených tímto programem jsou obvykle připravené k nošení, ačkoliv okraje těžších kusů mohou být
trochu vlhké. Ponechte je, aby přirozeně vyschly, neboť další proces sušení by je mohl poškodit.
! Na rozdíl od jiných materiálů je proces srážení u vlny nevratný, to znamená, že kus prádla se
nevrátí ke své původní velikosti a tvaru.
! Tento program se nehodí pro kusy z akrylátu.
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Program sportovní intenzivní
Tento program je navržen k bezpečnému sušení svršků, jako jsou tepláky a trenýrky nesoucí symbol
. Je ideální pro oděvy, které nepotřebují plně vysušit. Vhodné pro vsázky do 4 kg. Trvá kolem 80
minut, i když může trvat déle v závislosti na velikosti a hustotě vsázky a na otáčkách ždímání
použitých při pracím cyklu. Navrhujeme před zahájením sušení otočit svršky naruby.
Program sportovní lehké
Tento program je navržen k bezpečnému sušení svršků, jako jsou tepláky a trenýrky nesoucí symbol
. Je ideální pro oděvy, které nepotřebují plně vysušit. Vhodné pro vsázky do 4 kg. Trvá kolem 70
minut, i když může trvat déle v závislosti na velikosti a hustotě vsázky a na otáčkách ždímání
použitých při pracím cyklu. Navrhujeme před zahájením sušení otočit svršky naruby.
Program sportovní boty
Tento program je určen k sušení sportovních bot o velikosti 37-46. Tyto boty se musí před tím vyprat a
vyždímat při minimálních otáčkách 400 ot/min.
Je dodána speciální mřížka na boty a tato se musí použít, jinak, když by se boty sušily v bubnu,
sušička by se poškodila. Odejměte filtr z držáku na přední části sušičky a umístěte sem mřížku na
boty.
Tkaničky vložte dovnitř bot. Pak boty vložte špičkami směrem dolů a jazyky dopředu.
Časy sušení se liší podle tvaru a typu boty. Nejsou-li boty na konci programu zcela suché, znovu
program nastartujte.
! Nesušte boty, které mají uvnitř blikající světýlka. Sušte pouze boty zhotovené ze syntetických nebo
provaznických materiálů. Jakmile se program ukončí, odeberte mřížku na boty a vraťte filtr do držáku.
Oživení
Krátký program vhodný k oživení tkanin a svršků pomocí ofukování studeným vzduchem. Trvá asi 20
minut.
! Jelikož to není sušící program, nelze jej použít na svršky, které jsou ještě mokré.
Cyklus časového sušení (30’ – 60’ – 90’ – 120’ – 150’)
Tohoto programu lze použít místo automatického programu, když si přejete nastavení času sušícího
cyklu. Je ideální k sušení mokrého prádla s nastavením nízkého topení nebo pro malé vsázky.
Trvání cyklu časového sušení lze zvolit v závislosti na velikosti vsázky a na sušené tkanině (viz
Tabulka).
Cyklus studeného sušení probíhá během posledních 10 minut programu.
! Pro velké vsázky zvolte volbu Vysokého topení, pokud je k dispozici.
Tkanina
Bavlna –
vysoké topení
Syntetika –
nízké topení
Akrylové –
Nízké topení
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1 kg
30 či 60
minut
30 či 60
minut
30 či 60
minut

2 kg
30 či 60
minut
30 či 60
minut
90 či 120
minut

Vsázka
3 kg
60 či 90
minut
60 či 90
minut
-

4 – 5 kg
60 či 90
minut

6 – 7 kg
90 či 120
minut

-

-

-

-

Volby
Tyto volby umožňují uživatelskou úpravu zvoleného programu podle vlastních potřeb.
Zpožděný start
Start u určitých programů (viz Programy a volby) může být zpožděný až o 9 hodin. Tiskněte
opakovaně toto tlačítko, až dokud nevložíte žádaný čas zpoždění. Než nastavíte zpožděný start,
ověřte, že je nádrž na vodu prázdná a že filtr je čistý.
Po proti zmačkání
Je-li zvolena tato volba otáčí buben po uplynutí cyklu studeného sušení prádle v určitých intervalech,
aby tak zamezil vytváření zmačkanin, pokud tedy nelze prádlo okamžitě na konci programu odebrat.
Během této fáze je rozsvícená kontrolka.
Pře proti zmačkání
Je-li vybrána tato volba navíc k volbě „Zpožděný start“, otáčí buben prádlem v určitých intervalech
během doby zpoždění, aby se tak zamezilo vytváření zmačkanin.
Vysoké topení
Když je zvolen čas sušení, stiskněte toto tlačítko k nastavení vysokého topení a kontrolka nad
tlačítkem se rozsvítí. Časový program je přednastaven na nízké topení.
! Ne všechny volby jsou dosažitelné u všech programů (viz Programy a volby).

Otevření dvířek
Pokud se otevřou dvířka (nebo se stiskne tlačítko START / PAUZA) za běhu programu, sušička se
zastaví a může dojít k následujícímu:
• Tlačítko START / PAUZA oranžově bliká.
• Běží-li zpožděný start, pokračuje odpočítávání zpoždění. Je-li třeba stiskněte tlačítko START /
PAUZA, aby se tak znovu spustil program „Zpožděný start“. Jedna z kontrolek „Zpožděný start“ bliká,
aby signalizovala vložení zpožděného startu.
• Je-li třeba stiskněte tlačítko START / PAUZA, abyste se vrátili do programu. Kontrolka průběhu
signalizuje fázi chodu a kontrolka START / PAUZA přestane blikat a přepne se do zelené.
• Během fáze po proti zmačkání program skončí. Stiskněte tlačítko START / PAUZA k reaktivaci
nového programu od počátku.
• Otáčení knoflíku volby Programu vyberete nový program a kontrolka START / PAUZA bliká zeleně.
Tohoto postupu lze použít k volbě Studeného sušení, abyste zchladili prádlo, když uvážíte, že je dost
suché.
Stiskněte tlačítko START / PAUZA k nastartování nového programu.
Poznámka: V případě výpadku proudu, přepněte proud na vypnuto a vytáhněte zástrčku, když je
dodávka elektřiny obnovena, stiskněte tlačítko START / PAUZA, abyste znovu spustili program.
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Prádlo
Roztřídění prádla

Štítky péče

• Zkontrolujte symboly na štítcích péče u
různých kusů, abyste ověřili, zda lze kusy
bezpečně sušit v bubnu.
• Roztřiďte prádlo podle typu tkaniny.
• Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte chybějící
knoflíky.
• Zavřete zipy a kapuci a upevněte řemeny a
řetízky, aniž byste je utahovali.
• Svršky vyždímejte, abyste z nich odstranili
maximální možné množství vody.

Zkontrolujte vždy štítky péče, zvláště když
svršky umístíte do bubnové sušičky poprvé.
Níže jsou nejběžněji používané symboly.

! Sušičku nepřetěžujte, neboť by to mohlo vést
ke zhoršenému sušícímu výkonu.
Typické hmotnosti
Poznámka: 1 kg = 1000 g
Svršky
Blůza
Šaty
Džíny
10 plenek
Košile
Tričko
Domácí prádlo
Povlak pokrývky
(dvoj-polštář)
Velký ubrus
Malý ubrus
Utěrka
Ručník
Ručníček
Dvoj-polštář a
dvoj-prostěradlo
Jedno-postelové
prostěradlo

Bavlna
Jiná
Bavlna
Jiná

Bavlna
Jiná

150 g
100 g
500 g
350 g
700 g
1 000 g
300 g
200 g
125 g

Bavlna
Jiná

1 500 g
1 000 g
700 g
250 g
100 g
700 g
350 g
500 g
350 g

Když smícháte syntetická vlákna s bavlněnými
svršky mohou být bavlněné na konci sušícího
cyklu ještě mokré. Dojde-li k tomu, prožeňte je
prostě krátkým sušícím cyklem.
Poznámka: když nastavujete trvání sušícího
cyklu, pamatujte, studená sušící fáze probíhá
během 10 posledních minut, během nichž
sušička svršky nevysušuje.
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Lze sušit bubnovou sušičkou.
Nesušte bubnovou sušičkou.
Bubnové sušení – vysoké topení
Bubnové sušení – nízké topení
Kusy nevhodné k bubnovému sušení:
• Kusy obsahující gumové části nebo z podobných
materiálů nebo plastové povlaky k zakrývání
polštářů, polstrování nebo PVC sportovní bundy),
jakékoliv typy vznětlivých předmětů nebo
předmětů obsahujících vznětlivé látky (použité
tampóny obsahující sprej na vlasy).

• Skleněná vlákna (určité typy drapérií).
• Kusy, které byly před tím v suché čistírně.
• Kusy označené symbolem ITLC („Speciální
svršky“)
, které lze prát pomocí velmi
speciálních domácích přípravků. Postupujte
pečlivě podle instrukcí.
• Velké objemné kusy (přikrývky, spací pytle,
polštáře, polstrování, velké přehozy na postele
atd.), které při sušení expandují a překáží
cirkulaci vzduchu uvnitř bubnové sušičky.

Speciální kusy
Deky a povlaky polštářů: akrylové kusy (Acillan,
Courtelle, Orion, Dralon) se musí sušit s velkou
opatrností při nízkém topení. Vyhněte se sušení po
dlouhou dobu.
Skládané nebo plisované svršky: přečtěte si
dodané instrukce k sušení od výrobce.
Naškrobené kusy: nesušte je spolu
s nenaškrobenými kusy. Odstraňte maximální
možné množství škrobového roztoku, než tyto kusy
umístíte do sušičky. Nepřesušujte je; škrob se
změní na prášek, svršek zplihne – což je neúčelné.

Časy sušení
Časy sušení jsou vhodné a mohou se lišit podle
následujícího:
• Množství vody zadržené v kusu prádla po cyklu
ždímání: ručníky a měkké kusy udrží množství
vody.

• Množství prádla: jednotlivé kusy a malé vsázky
může trvat déle vysušit.
• Sušení: když se kusy mají žehlit, lze je vyjmout ze
sušičky, když jsou ještě mokré, kusy, které
vyžadují úplné vysušení lze ponechat déle.
• Nastavení topení.
• Teplota místnosti: čím je nižší teplota místnosti,
tím déle trvá sušičce prádlo vysušit.
• Objemnost: určité objemné kusy vyžadují během
procesu sušení speciální zacházení. Doporučuje
tyto kusy odebrat ze sušičky, jakmile jsou
protřeseny a opakovat tento úkon během sušícího
cyklu několikrát.
! Kusy nepřesušujte.
Všechny tkaniny obsahují přirozenou vlhkost, která
jim pomáhá zůstat měkké a načechrané.
Uvedené časy sušení se vztahují k automatickým
programům Suché do šatníku.
Hmotnost se vztahuje k suchým kusům.

• Tkaniny: kusy ze stejných tkanin, ale s odlišnou
textilní vazbou a tloušťkou mohou mít různé časy
sušení.
Časy automatického sušení
Bavlna
Vysoké topení

1 kg
30 – 40 minut
Syntetika
Nízké topení

Časy sušení po 800 – 1000 ot/min ždímání v pracím cyklu
Polo-vsázka
2kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
40 – 55 minut
55 – 70 minut 70 – 80 minut 89 . 90 minut 90 – 120 minut

Časy sušení po pracím cyklu s nižšími otáčkami ždímání
Poloviční vsázka
1 kg
2 kg
40 – 50 minut
50 – 70 minut

Plná vsázka
3 kg
70 – 90 minut

Akryláty
Nízké topení
Časy sušení po pracím cyklu se ždímáním při nejnižších otáčkách
Poloviční vsázka
Plná vsázka
1 kg
2 kg
40 – 60 minut
55 – 75 minut
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Plná vsázka
7 kg
120 – 140 minut

Varování a doporučení
! Toto zařízení je konstruováno a vyrobeno v souladu se
současnými mezinárodními normami bezpečnosti.
Následující informace se poskytuje z bezpečnostních
důvodů a je nutno si ji pečlivě přečíst.
Obecná bezpečnost
• Tuto bubnovou sušičku nesmí používat osoby (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností či
znalostí zařízení, leda by byly pod dohledem nebo
obdržely příslušné instrukce k jejímu použití od osoby
od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
• Bubnová sušička byla zkonstruována pouze
k domácímu a neprofesionálnímu použití.
• Nedotýkejte se zařízení, když jste bosi, nebo mokrými či
vlhkýma rukama či nohama.
• Když vytahujete zástrčku zařízení z elektrické zásuvky,
tahejte za zásuvku ne za napájecí kabel.
• Nedovolte dětem přibližovat se k zařízení, když je
v provozu. Po použití zařízení vypněte a odpojte jej.
Nechávejte dvířka zařízení zavřená, abyste zabránili
dětem používat je jako hračku.
• Děti se musí vést k tomu, aby se zajistilo, že si se
zařízením nehrají.
• Zařízení se musí správně instalovat a zajistit mu
přiměřené větrání. Sání na přední části sušičky a
vzduchové průduchy vzadu se nikdy nesmí ucpat (viz
Instalace).
• Sušičku nikdy nepoužívejte na koberci s dlouhým
chlupem, neboť by to mohlo zabránit vstupu vzduchu do
sušičky od podlahy.
• Než sušičku naplníte zkontrolujte, že je prázdná.
• Zadní část sušičky se může hodně rozžhavit,
nedotýkejte se jí, když je zařízení v provozu.
• Sušičku nepoužívejte, dokud nejsou správně umístěné
filtr, nádrž na vodu a kondensátor (viz Údržba).
• V sušičce nikdy nepoužívejte kapalných změkčovačů
tkanin, přidávejte je do konečného vymáchání v pracím
cyklu.
• Sušičku nepřetěžujte (viz Prádlo a maximální velikosti
vsázek).
• Nevkládejte kusy z nichž kape voda.
• V bubnové sušičce sušte pouze takové kusy, jež byly
vyprány ve vodě s detergentem a byly vymáchány a
vyždímány. Kusy k sušení, které nebyly vyprány ve
vodě mohou představovat nebezpečí požáru.
• Vždy si pečlivě přečtěte instrukce na štítku o péči (viz
Prádlo).
• Nikdy nesušte v bubnové sušičce kusy, které byly
ošetřeny chemickými přípravky.
• Nikdy nesušte v bubnové sušičce kusy, které byly
znečištěny vznětlivými látkami (olej na vaření, aceton,
alkohol, benzín, petrolej, odstraňovač skvrn, terpentýn,
vosky, odstraňovače vosků a spreje na vlasy), pokud
nebyly vyprány v horké vodě s větším množstvím
detergentu.
• Nesušte v bubnové sušičce gumu, pogumované zboží a
svršky, polštáře s vycpávkou pěnové gumy, latexové
pěny, gumy, plastů, sprchové kápě, vodotěsné tkaniny,
plenkové kalhotky nebo potahy, polyetylén a papír.
• Odstraňte všechny věci z kapes, hlavně zapalovače
(nebezpečí výbuchu).
• Nesušte v bubnové sušičce velké, extrémně objemné
kusy.
• Nesušte v bubnové sušičce akrylová vlákna při vysoké
teplotě.
• Ukončete každý program odpovídající fází studeného
sušení.
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• Nevypínejte bubnovou sušičku, když je prádlo uvnitř
ještě horké.
• Po každém použití vyčistěte filtr (viz Péče a údržba).
• Po každém použití vyprázdněte nádrž na vodu a
umístěte ji zpět na místo (viz Péče a údržba).
• Pravidelně čistěte jednotku kondensátoru (viz Péče a
údržba).
• Nenechte kolem bubnové sušičky shromažďovat
chuchvalce.
• Vyhněte se lezení na bubnovou sušičku, jelikož ji to
může poškodit.
• Vždy dodržujte elektrické předpisy a požadavky (viz
Instalace).
• Nakupujte vždy originální doplňky a náhradní součástky
(viz Podpora).
! VAROVÁNÍ! Nikdy sušičku nezastavujte před
ukončením sušícího cyklu, leda byste všechny kusy rychle
vyňali a pověsili, aby se rozptýlilo teplo.

Informace o recyklaci a odstranění
Jako součást našeho trvalého závazku k ochraně životního
prostředí si rezervujeme všechna práva k využití
recyklovaných kvalitních součástí, aby se tak snížily
náklady pro naše zákazníky a minimalizovalo plýtvání
materiálem.
• Při odstranění balícího materiálu dodržujte místní
přepisy, abyste umožnili recyklaci obalů.
• Aby se minimalizovalo nebezpečí zranění dětí odejměte
dvířka a zástrčku, pak odřízněte elektrickou napájecí
šňůru napájející zařízení. Těchto součástí se zbavte
odděleně, abyste zamezili elektrickému připojení
zařízení k zásuvce.

Odstranění starých domácích spotřebičů
Evropská směrnice 2002/96/EC O odpadu
z elektrických a elektronických zařízení (WEEE)
předepisuje, aby se staré elektrospotřebiče
nesměly odstraňovat v proudu normálního
netříděného komunálního odpadu. Staré elektrospotřebiče
se musí sbírat odděleně, aby se optimalizovala obnova a
recyklace ve stroji obsažených materiálů a snížil dopad na
lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnutá
„popelnice na kolečkách“ na výrobku vám připomíná
závazek odděleného sběru při vyhazování spotřebiče.
Vlastníci by měli kontaktovat místní úřady nebo prodejce
zařízení, aby se ohledně správného odstranění domácích
spotřebičů informovali.

Úspora energie a ohledy k životnímu prostředí
• Než budete kusy sušit v bubnové sušičce vyždímejte je,
abyste z nich dostali maximální možné množství vody
(pokud jsou před tím vyprané v pračce, zvolte cyklus
ždímání). Tímto se zajistí maximální úspora energie při
bubnovém sušení.
• Vždy využívejte sušičku na plnou vsázku, abyste uspořili
energii: jednotlivé kusy a malé vsázky může trvat déle
usušit.
• Po každém cyklu vyčistěte filtr, abyste snížili náklady na
spotřebu energie (viz Údržba).

Péče a údržba
Odpojení přívodu elektřiny
! Sušičku odpojte, když se nepoužívá a během
čištění a údržbářských úkonů.

Čištění filtru po každém cyklu
Filtr je základní součástí sušičky: jeho funkcí je
zachycovat vlákna a chuchvalce, které se během
sušení vytváří. Filtr vyčistěte, jakmile je sušení
hotovo tím, že jej vypláchnete pod tekoucí vodou
nebo vyčistíte vysavačem. Pokud by se filtr ucpal,
vážně by to překáželo průtoku vzduchu vnitřkem
sušičky: časy sušení by se prodloužily a
spotřebovalo více energie. Navíc by se mohla
sušička poškodit.
Filtr je umístěn před uzávěrem sušičky (viz
Obrázek). Odeberte filtr:
1. Vytáhněte plastovou
rukojeť filtru nahoru (viz
Obrázek).
2. Vyčistěte chuchvalce
z filtru a správně jej vraťte.
Ověřte, že filtr je umístěn
přítokem na uzávěr
sušičky.
! Nepoužívejte sušičku,
pokud není filtr v držáku.

Kontrola bubnu po každém cyklu
Ručně otáčejte bubnem, aby odpadly malé kousky
(kapesníky), které by mohly zůstat uvnitř sušičky.

Čištění bubnu
! Vyhněte se používání abrazivních přípravků,
přípravků k čištění ocelové vlny nebo nerezové oceli
k čištění bubnu.
Na povrchu bubnu z nerezové oceli se může objevit
barevný film: ten může být způsoben kombinací
vody anebo čistidel, jako jsou změkčovadla k praní.
Tento barevný film neovlivňuje výkon sušičky.

Vyprázdnění nádrže na vodu po každém
cyklu
Odeberte kontejner na vodu a vyprázdněte jej do
umyvadla nebo jiné vhodného odtoku vody, potom
jej správně vraťte. Vždy před zahájením sušícího
cyklu zkontrolujte, že nádrž je prázdná.

Čištění jednotky kondensátoru
• Pravidelně (měsíčně) odmontujte kondensační
jednotku a vyčistěte z desek usazené chuchvalce
jejich vypláchnutím studenou vodou na zadní
konec kondensátoru.
Odmontování kondensátoru:
1. Odpojte sušičku od elektrického přívodu a
otevřete dvířka.
2. Otevřete kryt kondensátoru (viz Obrázek),
0
uvolněte tři úchyty jejich pootočením o 90 proti
směru hodinových ručiček, pak zatáhněte za
úchop, abyste kondensátor vytáhli ven.
3. Vyčistěte povrch uzávěrů a jednotku vraťte
šipkami směřujícími nahoru, při čem dbejte, aby
úchyty byly bezpečně upevněny.

Čištění bubnové sušičky
• Vnější kovové a plastové části a gumové části lze
čistit pomocí mokrého hadru.
• Pravidelně čistěte přední mřížku sání vzduchu
(každých 6 měsíců) vysavačem, abyste odstranili
usazená vlákna, chuchvalce nebo prach. Dále
odstraňte jakékoliv usazeniny vláken z přední
části kondensátoru a z oblasti filtru, vždy za
hojného využití vysavače.
! Nepoužívejte rozpouštědla nebo abraziva.
! Sušička používá kuličkových ložisek, které
nepotřebují mazání.
! Nechte sušičku pravidelně zkontrolovat
technickým personálem s autorizací, abyste zajistili,
že elektrické a mechanické součásti pracují
bezpečně (viz Podpora).

Nádrž na vodu
Filtr

Vodovodní kohoutek
Zadek

Jednotka kondensátoru

Sání vzduchu
Předek

Jednotka kondensátoru
Úchyty
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Kryt kondensátoru
Rukojeť

Řešení problémů
Máte-li pocit, že sušička nepracuje správně, prohlédněte si následující návrhy na řešení problémů, než budete
kontaktovat Středisko technické podpory (viz Podpora).
Problém:

Možné příčiny / Řešení:

Sušička nestartuje.

•
•
•
•

Zástrčka není dostatečně zastrčená do zásuvky, aby se vytvořil kontakt.
Došlo k výpadku proudu.
Vypadly pojistky. Zkuste jiné zařízení napojit na stejnou zásuvku.
Použijete-li prodlužovačky, zkuste připojit zástrčku sušičky přímo do
zásuvky.
• Dvířka nejsou řádně zavřená.
• Program nebyl správně nastaven (viz Jak provádět sušící cykly).
• Je stisknuto tlačítko START / PAUZA (viz Jak provádět sušící cykly).

Sušící cyklus se nespouští.

• Byl nastaven čas zpožděného startu (viz Programy a volby).
• Je stisknuto tlačítko START / PAUZA; krátká prodleva vzniká před
spuštěním chodu sušičky. Počkejte, až sušící cyklus spustí; nemačkejte
tlačítko START / PAUZA, jinak se sušička přepne do módu pauzy a sušící
cyklus nebude startovat.

Doba sušení je příliš dlouhá.

• Nebyl vyčištěn filtr (viz Péče a údržba).
• Není náhodou třeba vyprázdnit nádrž na vodu? Bliká kontrolka „Vyprázdnit
nádrž na vodu“ (viz Péče a údržba).
• Kondensátor potřebuje vyčistit (viz Péče a údržba).
• Nastavení topení není vhodné pro tento typ sušené tkaniny (viz Programy a
volby).
• Byl zvolen nesprávný čas sušení pro tento typ vsázky (viz Prádlo).
• Mřížka nasávání vzduchu nebo zadní vzduchové průduchy jsou ucpané
(viz Instalace a Péče a údržba).
• Kusy prádla jsou příliš mokré (viz Prádlo).
• Sušička je přetížená (viz Prádlo).

Bliká kontrolka „Vyprázdnit
nádrž na vodu“, ale sušička je
v chodu krátkou dobu.

• Pravděpodobně nebyla vyprázdněna nádrž na vodu před spuštěním
programu. Nečekejte na tento signál k vyprázdnění nádrže na vodu, ale
vždy ji zkontrolujte a vyprázdněte před spuštěním nového sušícího
programu (viz Popis bubnové sušičky).
• Je normální, když kontrolka „Vyprázdnit nádrž na vodu“ bliká, když je nádrž
plná. Je-li kontrolka rozsvícená a nebliká, je to pouze signálem, že nádrž na
vodu se musí vyprázdnit (viz Popis bubnové sušičky).

Bliká kontrolka „Vyprázdnit
nádrž na vodu“, ale nádrž na
vodu není plná.
Program se ukončí, ale kusy
prádla jsou mokřejší než se
očekává.

Blikají kontrolky „Volby“ a
„START / PAUZA“ a jedna
z kontrolek „Údržba“ nebo
„Fáze sušení“ svítí aniž by
blikala.
Sušička je během prvních
několika minut provozu
hlučná.

15

!

Z bezpečnostních důvodů trvá program sušení maximálně 4 hodiny. Když
automatický program zjistí, že úroveň vlhkosti je v požadovaném intervalu,
sušička ukončí program a zastaví se. Zkontrolujte výše uvedené body a
zopakujte program. Jsou-li tyt kusy pořád mokré, kontaktujte Středisko
technické podpory (viz Podpora).
• Vypněte zařízení a odpojte ho, pak vyčistěte filtr a kondensátor (viz Péče a
údržba). Znovu zasuňte zástrčku, zapněte zařízení a spusťte další
program.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte Středisko technické podpory.
• To je normální, zvláště pokud nebyla sušička delší dobu používána. Pokud
by hluk vydržel během celého cyklu, kontaktujte Středisko technické
podpory.

Podpora
Než kontaktujete Středisko technické podpory:

Náhradní součásti
• Projděte průvodce řešením problémů, abyste
zkontrolovali, zda nemůžete problém vyřešit sami
(viz Řešení problémů).
• Pokud ne, vypněte sušičku a kontaktujte vám
nejbližší Středisko technické podpory.
Při kontaktování Střediska technické podpory
uveďte následující údaje:
• Jméno, adresu a poštovní směrovací číslo
• Číslo telefonu
• Typ závady
• Datum nákupu
• Model zařízení (Mod.)
• Sériové číslo sušičky (S/N)
Tyto informace lze nalézt na štítku parametrů
umístěném za dvířky.

Tato sušička je složitým strojem. Pokusy opravit ji
svépomocí nebo s pomocí nekvalifikovaného
personálu mohou ohrozit bezpečnost nebo lidi,
poškodit zařízení nebo učinit neplatnou záruku na
náhradní součásti.
Kontaktujte vždy, když máte problém s tímto
strojem, kvalifikované techniky. Náhradní součásti
byly konstruovány výlučně pro tento stroj a nemělo
by se jich používat k žádným jiným účelům.

Porovnávací programy
• Doporučené programy pro porovnávací test EN61121.

Program (EN61121)

Zvolit program

Velikost vsázky

Sušící cyklus bavlny

Bavlna Suché do šatníku

7 kg

Bavlna sušit pro žehličku

Bavlna Suché pro žehličku

7 kg

Tkanina snadné péče

Syntetika Suché do šatníku

3 kg

! Poznámka: toto není úplný seznam programových voleb.

Toto zařízení je v souladu s následujícími směrnicemi EEC
- 2006/95/EC (Směrnice k nízkému napětí)
- 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC (Směrnice k elektromagnetické
slučitelnosti
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