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CZ Bubnová sušička

Návod k instalaci a použití

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company,
SpA.

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje
požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům,
nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně
přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company,
SpA. Ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré
výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny
výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a
eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí
maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad, povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich
nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci.
Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly
k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod na
obsluhu a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při
opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady
zákazník.

Vážený zákazníku, návod který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z
všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu
může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství
nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

Aby byla zajištěna řádná účinnost a bezpečnost tohoto zařízení,
doporučujeme Vám:
••••• Kontaktovat servisní středisku, které je autorizováno výrobcem.
••••• Vždy používat originální náhradní díly.
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Návod k obsluzeNávod k obsluzeNávod k obsluzeNávod k obsluzeNávod k obsluze
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!!!!! Mějte vždy tuto instruktážní příručku po ruce. Ujistěte se, že máte příručku s sebou v případě, že budete sušičku
přemísťovat. Také ji poskytněte potenciálnímu novému majiteli v případě, že se rozhodnete sušičku prodat. Nový majitel
tak bude informován o varování a doporučeních, která jsou pro práci se sušičkou nezbytná.
!!!!! Pozorně si čtěte pokyny obsažené v této příručce; následující stránky obsahují důležité informace k instalaci a také
obsahují doporučení, která jsou pro práci se sušičkou nezbytná.

Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit vášPři prvním zapnutí sušičky musíte zvolit vášPři prvním zapnutí sušičky musíte zvolit vášPři prvním zapnutí sušičky musíte zvolit vášPři prvním zapnutí sušičky musíte zvolit váš
preferovaný jazyk, viz strana 6.preferovaný jazyk, viz strana 6.preferovaný jazyk, viz strana 6.preferovaný jazyk, viz strana 6.preferovaný jazyk, viz strana 6.
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Důležité informaceDůležité informaceDůležité informaceDůležité informaceDůležité informace

Aby vaše kondenzační sušička fungovala efektivně, musíte dodržovat níže uvedený program údržby:

Filtr vlákenného prachu…Filtr vlákenného prachu…Filtr vlákenného prachu…Filtr vlákenného prachu…Filtr vlákenného prachu…

!!!!! Filtr vlákenného prachu MUSÍTE čistit po KAŽDÉM
cyklu sušení.

!!!!! Nedodržení čištění filtru po KAŽDÉM cyklu sušení ovlivní výkon sušení zařízení.
- Sušení bude trvat déle, což bude mít za následek zvýšení spotřeby elektrické energie během sušení.

Nádržka na vodu…Nádržka na vodu…Nádržka na vodu…Nádržka na vodu…Nádržka na vodu…

!!!!! Nádržku na vodu MUSÍTE vyprazdňovat po KAŽDÉM
cyklu sušení.

KROK 1.KROK 1.KROK 1.KROK 1.KROK 1.
Otevřete dvířka sušičky.

KROK 2.KROK 2.KROK 2.KROK 2.KROK 2.
Vytáhněte filtr (pomocí
úchytů pro dva prsty).

KROK 3.KROK 3.KROK 3.KROK 3.KROK 3.
Vyčistěte ložiska vlákenného
prachu ze síťoviny filtru.

KROK 4.KROK 4.KROK 4.KROK 4.KROK 4.
Filtr vložte zpět – NIKDY
nespouštějte sušičku bez
vloženého filtru.

KROK 1.KROK 1.KROK 1.KROK 1.KROK 1.
Vytáhněte nádržku na
vodu směrem k sobě a
úplně ji vyjměte ze sušičky.

! Nedodržení vyprazdňování nádržky na vodu bude mít za následek:
- Zařízení přestane vyhřívat (takže prádlo může být stále mokré na konci cyklu sušení).
- Zpráva ´vyprázdněte vodu´ vás upozorní, že je nádržka na vodu plná.

Připravovaní systému sběru vodyPřipravovaní systému sběru vodyPřipravovaní systému sběru vodyPřipravovaní systému sběru vodyPřipravovaní systému sběru vody

Když je vaše sušička nová, nádržka na vodu nebude sbírat vodu, dokud nebude systém připraven… bude to po 1 nebo 2
cyklech sušení. Jakmile je systém připraven, bude sbírat vodu během každého cyklu sušení.

KROK 2.KROK 2.KROK 2.KROK 2.KROK 2.
Vyprázdněte všechnu
vodu v nádržce na vodu.

KROK 3.KROK 3.KROK 3.KROK 3.KROK 3.
Nádržku na vodu vložte
zpět a ujistěte se, že je
plně zasunuta.

!!!!! Zpráva ´vyprázdněte
vodu´ vás upozorní, abyste
vyprázdnili nádržku na
vodu na začátku a na
konci každého programu.
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Důležité informaceDůležité informaceDůležité informaceDůležité informaceDůležité informace

Kondenzační jednotka…Kondenzační jednotka…Kondenzační jednotka…Kondenzační jednotka…Kondenzační jednotka…

!!!!! KAŽDÝ měsíc MUSÍTE čistit vlákenný prach
z kondenzoru.

KROK 1.KROK 1.KROK 1.KROK 1.KROK 1.
Otevřete kryt kondenzoru
– uchopte rukojeť a za-
táhněte za ni směrem
k sobě.

KROK 2.KROK 2.KROK 2.KROK 2.KROK 2.
Vyjměte kondenzor
otočením 3 klipů, poté
jej vytáhněte směrem
k sobě.
(V trubkách může být
voda, to je normální).

KROK 3.KROK 3.KROK 3.KROK 3.KROK 3.
Kondenzor ze zadu
opláchněte vodou,
abyste odstranili ložiska
vlákenného prachu.

KROK 4.KROK 4.KROK 4.KROK 4.KROK 4.
Kondenzační jednotku
nasaďte zpět  - ujistěte se,
zda jej jednotka řádně
zasunuta, všechny 3 klipy
musí být upevněny a
polohovací šipky na přední
straně kondenzátoru musí
ukazovat nahoru.

••••• Zkontrolujte zda:Zkontrolujte zda:Zkontrolujte zda:Zkontrolujte zda:Zkontrolujte zda:
-  Polohovací šipky ukazují nahoru.-  Polohovací šipky ukazují nahoru.-  Polohovací šipky ukazují nahoru.-  Polohovací šipky ukazují nahoru.-  Polohovací šipky ukazují nahoru.
-  Jsou 3 klipy zpět upevněny v jejich „pojistné“ poloze.-  Jsou 3 klipy zpět upevněny v jejich „pojistné“ poloze.-  Jsou 3 klipy zpět upevněny v jejich „pojistné“ poloze.-  Jsou 3 klipy zpět upevněny v jejich „pojistné“ poloze.-  Jsou 3 klipy zpět upevněny v jejich „pojistné“ poloze.

Otočte 3 klipyOtočte 3 klipyOtočte 3 klipyOtočte 3 klipyOtočte 3 klipy

!!!!! Zanedbání čištění kondenzoru by mohlo způsobit
předčasnou poruchu sušičky.
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InstalaceInstalaceInstalaceInstalaceInstalace

Západka
dvířek

Pant

Pant

Uzávěr dvířek

Kam sušičku umístitKam sušičku umístitKam sušičku umístitKam sušičku umístitKam sušičku umístit

• Umístěte sušičku dostatečně daleko od dosahu plynu,
kamen, topení, nebo varných desek, protože plameny by
mohli spotřebič poškodit.

• Pokud se rozhodnete pro
instalaci pod pracovní pult,
nezapomeňte mezi horní
částí spotřebiče a dalším
povrchem ponechat mezeru
10mm a po stranách
15mm. Tak bude zajištěno
správné větrání. Ujistěte se,
že zadní větrací otvory
nejsou ucpány.

VentilaceVentilaceVentilaceVentilaceVentilace

Při používání spotřebiče je nutná správná ventilace. Sušičku
umístěte do prostředí, které není příliš vlhké a zároveň je být
dobře větrané. Cirkulace vzduchu okolo sušičky je nezbytná
pro správné kondenzování vody, která vznikla při praní.
Sušička nebude pracovat správně, pokud bude umístěna do
uzavřeného prostoru nebo mezi nábytek.

!!!!! Nedoporučujeme, abyste sušičku instalovali do skříně,
sušička nesmí být nikdy umístěna za uzamykatelné dveře,
posuvné dveře nebo za dveře s závěsem na opačné straně
dvířek sušičky.
!!!!! Pokud sušičku používáte v malé nebo chladné místnosti,
může dojít ke srážení vlhkosti.

Instrukce pro otočení dvířekInstrukce pro otočení dvířekInstrukce pro otočení dvířekInstrukce pro otočení dvířekInstrukce pro otočení dvířek

Minimální prostor 10mm

Minimální
mezery 15mm

Dvířka sušičky jsou nastavitelná a můžete je snadno otočit.
Diagonálně prohoďte panty a deskové šrouby. Prohoďte
západku dveří na protější stranu a uchyťte ji deskovými
uzávěrem (viz nákres nahoře)

Vypouštění vodyVypouštění vodyVypouštění vodyVypouštění vodyVypouštění vody

Pokud je sušička umístěna v blízkosti odpadu, vodu ze
sušičky můžete vypouštět do tohoto odpadu. Při
takovémto vypouštění vody nebude muset vyprazdňovat
nádržku na vodu. Pokud je sušička nainstalována
v blízkosti pračky, může být použit stejný odpad. Výška
odpadu musí být menší než 1m od spodku sušičky.

Odejměte klip a hadici ze
zobrazené polohy (viz nákres).

Nasaďte vhodnou délku hadice do
nové zobrazené polohy (viz nákres)
a nasaďte klip.
!!!!! Ujistěte se, zda hadice není stlačena nebo zauzlena, když
je sušička na konečném místě.

Elektrické připojeníElektrické připojeníElektrické připojeníElektrické připojeníElektrické připojení

Předtím než připojíte zástrčku do zásuvky, ujistěte se, že:

• Zásuvka je uzemněna.
• Zásuvka musí snést maximální příkon spotřebiče, jenž

je uveden na datovém štítku (viz Popis sušičky).
• Napětí v zásuvce musí být v souladu s hodnotami

uvedenými na datovém štítku spotřebiče (viz Popis
sušičky).

• Zásuvka musí být kompatibilní se zástrčkou sušičky.
V případě, že není, vyměňte ji za vhodnou zástrčku.
!!!!! Sušička nesmí být nainstalována ve venkovním prostředí,
a to i v případě, že je toto prostředí zastřešeno. Je velmi
nebezpečné vystavovat ji dešti a bouřkám.
!!!!! Po instalaci musejí být elektrický kabel a zásuvka volně
přístupné.
!!!!! Nepoužívejte prodlužovací kabely.
!!!!! Napájecí kabel nesmí být ohýbán nebo stlačován.
!!!!! Napájecí kabel musí být pravidelně kontrolován a
případně vyměněn za kabel vhodný pro tuto sušičku.
Výměnu smí provést pouze autorizovaný technik (viz
Servis). Nové nebo delší kabely prodávají autorizovaní
prodejci.
!!!!! Výrobce se zříká jakékoli zodpovědnosti v případě, že
tato pravidla nebudou dodržována.

!!!!! V případě, že máte nějaké pochybnosti o předchozích
pravidlech, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

Dříve než začnete sušičku používatDříve než začnete sušičku používatDříve než začnete sušičku používatDříve než začnete sušičku používatDříve než začnete sušičku používat

Poté, co jste úspěšně nainstalovali sušičku a předtím, než ji
začnete používat, pečlivě ji vevnitř vyčistěte. Zbavte ji všeho
prachu, který se uvnitř mohl usadit během přepravy.

Zde sejměte klip
a hadici…

…upevněte novou hadici
a zde nasaďte klip.
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In
stalace

In
stalace

In
stalace

In
stalace

In
stalace

Otevírání dvířekOtevírání dvířekOtevírání dvířekOtevírání dvířekOtevírání dvířek

Ovládací panelOvládací panelOvládací panelOvládací panelOvládací panel

Tlačítko ON/OFFON/OFFON/OFFON/OFFON/OFF/kontrolka : Pokud je sušička spuštěná
a je stisknuto tlačítko, sušička se vypne. Stiskněte toto
tlačítko pro opětovné spuštění sušičky.

Tlačítka volby programů programů programů programů programů nastaví program:
Stiskněte odpovídající tlačítko programu,který chcete zvolit
(viz Uvedení do chodu a programy).

Tlačítka/indikátory MOŽNOSTIMOŽNOSTIMOŽNOSTIMOŽNOSTIMOŽNOSTI: tato tlačítka volí dostupné
možnosti vámi zvoleného program (viz ovládání).
Indikátory na zobrazovací jednotce vedle indikátoru
tlačítek zobrazují, že byla tato možnost zvolena.

Tlačítko/kontrolka START/PAUZASTART/PAUZASTART/PAUZASTART/PAUZASTART/PAUZA >II>II>II>II>II spustí zvolený
program. Když stisknete toto tlačítko, ozve se jedno
pípnutí a displej zobrazí   PAUSED  (pozastaveno). Pokud
běží program, přidržení tohoto tlačítka pozastaví program
a zastaví sušičku.
Svítí zelená kontrolka, když běží program, bliká jantarová
kontrolka, pokud byl program pozastaven, nebo bliká
zelená, pokud pohotovostní režim čeká na spuštění
programu (viz Uvedení do chodu a programy).

Stiskněte a uvolněte přední panel
tak, jak je ukázáno na obrázku

Kondenzační
jednotka

(otevření krytu)

Popis sušičkyPopis sušičkyPopis sušičkyPopis sušičkyPopis sušičky

VlastnostiVlastnostiVlastnostiVlastnostiVlastnosti

Nádržka na vodu Typový štítek

Model a
sériové
číslo

Mřížka
přívodu
vzduchu

Filtr
Rukojeť krytu
kondenzátoru

(otevřít tahem)

Kryt kondenzátoru

Tlačítka volby
PROGRAMUPROGRAMUPROGRAMUPROGRAMUPROGRAMU Jednotka displejeJednotka displejeJednotka displejeJednotka displejeJednotka displeje

Tlačítko DĚTSKÉHODĚTSKÉHODĚTSKÉHODĚTSKÉHODĚTSKÉHO
ZÁMKUZÁMKUZÁMKUZÁMKUZÁMKU

Tlačítko START/START/START/START/START/
PAUZAPAUZAPAUZAPAUZAPAUZA a kontrolka

Tlačítka
MOŽNOSTIMOŽNOSTIMOŽNOSTIMOŽNOSTIMOŽNOSTI

Tlačítko ZAPNUTÍ/ZAPNUTÍ/ZAPNUTÍ/ZAPNUTÍ/ZAPNUTÍ/
VYPNUTÍVYPNUTÍVYPNUTÍVYPNUTÍVYPNUTÍ

Jednotka displejeJednotka displejeJednotka displejeJednotka displejeJednotka displeje zobrazuje varování a informace ohledně
programu (viz další strana).

Tlačítko/ikona   DĚTSKÉHO ZÁMKUDĚTSKÉHO ZÁMKUDĚTSKÉHO ZÁMKUDĚTSKÉHO ZÁMKUDĚTSKÉHO ZÁMKU: Stiskněte a
přidržte toto tlačítko po zvolení vašeho programu a
doplňkových funkcí. Tím zabráníte změnám nastavení
programu, displej krátce zobrazí   LOCKED   (zamčeno).
Pokud svítí ikona, jiná tlačítka a knoflík programu je
deaktivován. Přidržte tlačítko pro zrušení a ikona zmizí,
displej krátce zobrazí   UNLOCKED  (odemčeno).
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COTTON HIGH HEAT

COTTON LOW HEAT

SYNTHETICS

BED & BATH

EASY IRON

AIRING

DELICATES

WOOL

IRON DRY

HANGER DRY

CUPBOARD DRY

DisplejDisplejDisplejDisplejDisplej

Volba jazykaVolba jazykaVolba jazykaVolba jazykaVolba jazyka

Při prvním zapnutí sušičky byste měli zvolit vámi preferovaný jazyk z dostupného seznamu.

Pro změnu:Pro změnu:Pro změnu:Pro změnu:Pro změnu: aktuální volba jazyka musí blikat na prvním řádku
displeje.

- Stiskněte a přidržte všechna tři tlačítka:   po
dobu 5 sekund.

- Stiskněte dětský zámek  nebo tlačítko časovaného
sušení  pro rolování nahoru nebo dolů v seznamu.

- Pokud bliká váš požadovaný jazyk v horním řádku displeje,
stisk tlačítka úrovně vysoušení  zvolí váš výběr.

VYSOKÁ TEPLOTA BAVLNA

NÍZKÁ TEPLOTA BAVLNA

SYNTETIKA

POVLEČENÍ & RUČNÍKY

JEDNODUCHÉ ŽEHLENÍ

PROVZDUŠŇOVÁNÍ

JEMNÉ

VLNA

Porozumění displejiPorozumění displejiPorozumění displejiPorozumění displejiPorozumění displeji

Volba programu a displejVolba programu a displejVolba programu a displejVolba programu a displejVolba programu a displej
Zvolený program je zobrazen v prvním řádku displeje, když zvolíte odpovídající tlačítko. Během činnosti programu se tato
zpráva zobrazuje.

MMMMM   Když zvolíte tlačítko paměti, na displeji se zobrazí před názvem zvoleného programu ´M´. Např.
 M COTTON HIGH HEAT    (viz Uvedení do chodu a programy).

Úroveň suchostiÚroveň suchostiÚroveň suchostiÚroveň suchostiÚroveň suchosti

Během volby programů zvolte automatický program, k dispozici jsou různé úrovně suchosti (viz tabulka programů).

Druhý řádek displeje zobrazuje vámi požadovanou úroveň suchosti, každým stisknutím tlačítka úrovně suchosti  je zvolena
a zobrazena další možnost z níže uvedeného seznamu.

Iron Dry: Iron Dry: Iron Dry: Iron Dry: Iron Dry: Suší vaše prádlo, aby bylo připraveno na žehlení.

Hanger Dry:Hanger Dry:Hanger Dry:Hanger Dry:Hanger Dry: Suší vaše prádlo, aby bylo připraveno pro pověšení.

Cupboard Dry: Cupboard Dry: Cupboard Dry: Cupboard Dry: Cupboard Dry: Suší vaše prádlo, aby bylo připraveno pro uložení.

Displej také zobrazuje: jeden, dva nebo tři bloky, v závislosti na vašem výběru.
Ty jsou zobrazeny v průběhu programů.
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PRE CARE

DRY

COOL TUMBLE

END OF CYCLE, POST CARE PHASE

END OF CYCLE, EMPTY THE WATER BOTTLE

IRON DRY REACHED

HANGER DRY REACHED

1:40

o:20 0:40 1:00 1:20 1:40 2:00 2:20

OFF

0:20 0:40 1:00 1:20 1:40 2:00 2:20

1h 24h

Postup programuPostup programuPostup programuPostup programuPostup programu

Druhý řádek displeje zobrazuje stav programu, jak postupuje:
(dlouhá zpráva se posouvá v řádku)

DisplejDisplejDisplejDisplejDisplej

(Konec cyklu, Vyprázdněte nádržku na vodu)

Pokud je k dispozici a zvolena možnost smíšeného sušení , tento řádek zobrazí dosažení různých úrovní suchosti:

(Péče před)

(Suché)

(Tkaniny jsou ochlazovány)

(Konec cyklu, Péče po) (pokud je
k dispozici a zvolena možnost

).

(Dosaženo vysušení, které je připraveno pro žehlení)

(Dosaženo vysušení pro pověšení na ramínko)

Časované sušeníČasované sušeníČasované sušeníČasované sušeníČasované sušení

Po zvolení programu, který má možnost časovaného sušení, stiskněte tlačítko časovače , při každém stisku a uvolnění
tlačítka se na displeji zobrazí nárůstek času (viz Uvedení do chodu a programy).

Každý stisk zvýší čas o:
poté           , a poté se opakuje.

Jemné prádlo má maximální dobu:

Proužky napravo času svítí a zobrazují zvolenou dobu:

Zvolený čas zůstane zobrazen po spuštění programu.

Odložený start a čas do konceOdložený start a čas do konceOdložený start a čas do konceOdložený start a čas do konceOdložený start a čas do konce

Některé programy mohou mít zpožděný start (viz Uvedení do chodu a programy). Stiskněte tlačítko zpoždění , začne blikat ikona.

Každý stisk tlačítka zpoždění  zvýší nastavení
zpoždění o 1 hodinu od:           do         , poté            a pak
se po několika sekundách zpoždění zruší.

Doba zpoždění je zobrazena na displeji vedle tlačítka zpoždění.

Displej odpočítává minuty doby zpoždění po stisku
tlačítka Start/Pauza   >II>II>II>II>II .

Druhý řádek displeje zobrazuje       STARTS IN

Po uplynutí nastavené doby zpoždění (nebo u všech programů, kdy není zvoleno zpoždění): v této části displeje se
zobrazuje odhadovaný čas do ukončení programu u automatických programů nebo aktuální zbývající čas u časovaného
programu.
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END OF CYCLE, EMPTY THE WATER BOTTLE

EMPTY WATER BOTTLE
CLEAN CONDENSER

CLEAN FILTER

DisplejDisplejDisplejDisplejDisplej

VarováníVarováníVarováníVarováníVarování

Druhý řádek displeje zobrazuje také varování a upomínky:
(upomínky se objevují na konci programu)

(Konec cyklu, Vyprázdněte nádržku na vodu)
• Upomínka toho, že by měla být vyprázdněna nádržka na

vodu po každém použití sušičky (viz Údržba).

(Vyprázdněte nádržku na vodu)
• Indikuje, že je plná nádržka na vodu. Zpráva zmizí za

několik sekund, po výměně za prázdnou nádržku na vodu.
Aby se tak stalo, sušička musí být v činnosti (viz Ovládání).
Poznámka: Poznámka: Poznámka: Poznámka: Poznámka: Pokud se nádržka na vodu naplní a zobrazí-
li se tato zpráva, ohřívání je vypnuto a vaše oblečení se
neusuší.

(Vyčistěte kondenzátor)
• Tato zpráva indikuje, že musíte vyčistit jednotku

kondenzátoru (viz Údržba). Zobrazuje se
v intervalech, závislých na tom, kolikrát jste sušičku
použili.Když dokončíte další program, zpráva zmizí.

(Vyčistěte filtr)
• Připomíná, abyste vyčistili filtr pokaždé, když použijete

sušičku (viz Údržba).

Uvedení do chodu a programyUvedení do chodu a programyUvedení do chodu a programyUvedení do chodu a programyUvedení do chodu a programy
Volba programuVolba programuVolba programuVolba programuVolba programu

1. Zapojte sušičku do elektrické zásuvky.
2. Roztřiďte prádlo podle druhu tkaniny (viz Prádlo).
3. Otevřete dvířka, ujistěte se, že filtr je čistý a na svém

místě a zároveň, že nádržka na vodu je prázdná a na
svém místě (viz Údržba).

4. Naplňte sušičku a ujistěte se, že prádlo nepřekáží v
těsnění. Zavřete dvířka.

5. Pokud nesvítí displej: Stiskněte tlačítko ZAP/VYP 
6. Stiskněte tlačítko pro volbu programů, které odpovídá

druhu tkaniny, která má být sušena. Porovnejte a
zkontrolujte podle Tabulky programů (viz Programy) a
podle indikací pro každý typ tkanin (viz Prádlo).
- Pokud je zvoleno tlačítko M, kroky 7, 8 a 9 nejsou
vyžadovány (viz níže).

7. Zvolte časované sušení nebo úroveň suchosti:
- Pokud používáte časované sušen, stiskněte a

uvolněte tlačítko časovače , dokud se nezobrazí
požadovaný čas.

nebo – Abyste změnili výchozí nastavení suchosti,
tiskněte a uvolněte tlačítko úrovní suchosti ,,
dokud není indikována požadovaná úroveň.

!!!!! Více podrobností viz tabulka programů.

8. Nastavte dobu zpoždění a jiné možnosti, pokud je to
nutné (viz Displej).

9. Pokud si přejete, aby zazněl bzučák na konci programu,
stiskněte tlačítko ALARM .

10. Pro spuštění stiskněte tlačítko Start/Pauza >II>II>II>II>II.
Displej zobrazí předpokládanou dobu do konce. Během
programu sušení můžete zkontrolovat prádlo a
vytáhnout kusy, které jsou již suché. Když opět zavřete
dvířka, stiskněte tlačítko Start/Pauza >II>II>II>II>II pro pokračování
v sušení.

11. Během posledních pár minut programů sušení, před
dokončením programu, je spuštěna konečná fáze 
COOL TUMBLE (ochlazování tkanin), tato fáze by měla
být vždy aktivována pro dokončení.

12. Bzučák (pokud je zvolena možnost) vás bude varovat, když je
dokončen program a displej zobrazí END OF CYCLE, POST
CARE PHASE (konec cyklu, fáze péče po).
Otevřete dvířka, vytáhněte prádlo, vyčistěte filtr a vložte jej
zpět. Vyprázdněte nádržku na vodu a vložte ji zpět (viz Údržba).
Pokud byla zvolena možnost péče po (post care)  a
vy okamžitě nevytáhnete prádlo, sušička se bude
příležitostně spouštět po dobu 10 hodin nebo dokud
neotevřete dvířka.

13. Odpojte sušičku ze zásuvky.

Tlačítko paměti Tlačítko paměti Tlačítko paměti Tlačítko paměti Tlačítko paměti MMMMM:::::

Když poprvé stisknete toto tlačítko, druhý řádek displeje zobrazí  PRESS AND HOLD TO STORE  (Stiskněte a přidržte pro
uložení)

Po zvolení vašeho oblíbeného programu a možností můžete tato nastavení uložit stiskem a přidržením tlačítka paměti po
dobu nejméně 5 sekund, poté se ozve bzučák a druhý řádek displeje zobrazí  MEMORY (paměť). Když tento program

potřebujete příště, stiskněte tlačítko M, poté tlačítko Start/Pauza >II>II>II>II>II a tento program se spustí. Pokud si přejete, můžete

změnit uložený oblíbený program tak, že zvolíte nový program a/nebo možnosti a stisknete a přidržíte tlačítko M (jako
výše).
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Uvedení do chodu a programyUvedení do chodu a programyUvedení do chodu a programyUvedení do chodu a programyUvedení do chodu a programy

Speciální programySpeciální programySpeciální programySpeciální programySpeciální programy

Program Easy Iron (Snadné žehlení)  Program Easy Iron (Snadné žehlení)  Program Easy Iron (Snadné žehlení)  Program Easy Iron (Snadné žehlení)  Program Easy Iron (Snadné žehlení)  

„Snadné žehlení“ je krátký 10 minutový program (8 minut zahřívání následováno 2 minutami funkce Cool Tumble), který
narovnává vlákna oblečení, které bylo necháno zmačkané po delší dobu. Cyklus obnovuje vlákna a usnadňuje tak žehlení.
!!!!! „Snadné žehlení“ není sušící programnení sušící programnení sušící programnení sušící programnení sušící program a neměl by být používán pro vlhké oblečení.

Pro co nejlepší výsledky:
1. Nepřekračujte maximální kapacitu zaplnění. Tato čísla odpovídají suché hmotnosti.

TkaninaTkaninaTkaninaTkaninaTkanina Maximální zaplněníMaximální zaplněníMaximální zaplněníMaximální zaplněníMaximální zaplnění
Bavlna a bavlněné směsi 2.5 kg
Syntetika 2 kg
Denim 2 kg

2. Po ukončení programu vyprázdněte sušičku. Pověste, složte nebo vyžehlete prádlo a vložte je do šatníku. Pokud
to není možné, opakujte program.

Výsledky funkce „Snadné žehlení“ se u jednotlivých druhů tkanin liší. Výborných výsledků je dosahováno u tradičních tkanin
z bavlny, horších u akrylových tkanin a u materiálů z Tencelu®.

Programy Wool (pro vlnu) Programy Wool (pro vlnu) Programy Wool (pro vlnu) Programy Wool (pro vlnu) Programy Wool (pro vlnu) 

• Program Wool pro bubnovou sušičku je určen pro oděvy označené symbolem 

• Může být použit pro zaplnění až do 1kg (průměrně 3 svetry).
• Před sušením doporučujeme obrátit šaty naruby.
• Tento program trvá cca 60 minut. Může trvat ale déle, a to v závislosti na objemu zaplnění a nastavení rychlosti otáček

pračky.
• Prádlo, které je tímto programem vysušeno, je většinou připraveno pro nošení. Ale některé těžší tkaniny mohou být

pomačkány. Toto prádlo nechte uschnout přirozeně, jelikož přesušení by mohlo šaty poškodit.
! ! ! ! ! Na rozdíl od ostatních materiálů je mechanismus srážení vlny nevratný; tkanina se nevrátí do původní velikosti a tvaru.
! ! ! ! ! Tento program není vhodný pro akrylové tkaniny.

Modifikátor možností programuModifikátor možností programuModifikátor možností programuModifikátor možností programuModifikátor možností programu

Smíšené sušení Smíšené sušení Smíšené sušení Smíšené sušení Smíšené sušení 

Je k dispozici s programy pro sušení bavlněných látek a syntetiky při vysoké teplotě.
Tato možnost se používá po volbě úrovně suchosti, Cupboard dry nebo Hanger dry. To vám umožňuje vyjmout kusy, které
dosáhly suchosti pro pověšení do skříně nebo pro žehlení.
Když sušička zjistí, že prádlo dosáhlo suchosti pro žehlení, displej zobrazí:   IRON DRY REACHED   (Bylo dosaženo suchosti
pro žehlení) a spustí se bzučák po dobu 2 minut. Otevřete dvířka a vyjměte kusy prádla, které potřebujete vyžehlit.
Poté zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza >II>II>II>II>II a program bude pokračovat.
!!!!! Pokud neotevřete dvířka během doby 2 minut, sušička bude pokračovat v sušení i bez stisku tlačítka Start/Pauza.

Pak pokračuje program Hanger Dry  a končí zprávou   END OF CYCLE. EMPTY THE WATER BOTTLE   (Konec cyklu. Vyprázdněte
nádržku na vodu)

Pak pokračuje program Cupboard Dry, dokud sušička nezjistí, že prádlo dosáhlo suchosti pro pověšení, displej zobrazí:
 HANGER DRY REACHED  (bylo dosaženo suchosti pro pověšení) a spustí se bzučák po dobu 2 minut, Poté zavřete dvířka a
stiskněte tlačítko Start/Pauza >II>II>II>II>II a program bude pokračovat.
!!!!! Pokud neotevřete dvířka během doby 2 minut, sušička bude pokračovat v sušení bez stisku tlačítka Start/Pauza.

Pokud je dosaženo úrovně suchosti pro uložení prádla do skříně (Cupboard Dry), sušička dokončí chlazení tkaniny (a pokud
je zvolena, péči po)  a skončí  zprávou   END OF CYCLE. EMPTY WATER BOTTLE  (Konec cyklu. Vyprázdněte nádržku na
vodu)

Mini náplňMini náplňMini náplňMini náplňMini náplň  

Je k dispozici s programy sušení bavlněných látek a syntetiky při vysoké teplotě. Používá se pro hmotnost mezi 1 a 2 kg.
Tento program optimalizuje automatický program pro menší množství prádla a zdokonaluje odhad doby do konce.
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Uvedení do chodu a programyUvedení do chodu a programyUvedení do chodu a programyUvedení do chodu a programyUvedení do chodu a programy

Tabulka programůTabulka programůTabulka programůTabulka programůTabulka programů
! Pokud nesvítí displej: Stiskněte tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP)   a poté zvolte program.

Programy Co dělá… Jak jej nastavit… Poznámka: 

Sušení 
bavlněných 
látek při 
vysoké 
teplotě  

 

Sušení bavlněného 
oblečení při vysoké 
teplotě. 

1. Stiskněte tlačítko bavlněné látky – vysoká   
teplota . 

2. Zvolte možnost časované  nebo automatické . 
    - Pokud sušíte časovaně , viz další strana, nebo… 
    - Pro změnu z výchozího nastavení sušení 

stiskněte a uvolněte tlačítko úrovní suchosti , 
dokud se nezobrazí požadovaná úroveň. 

3. Pokud je vyžadováno, zvolte jakoukoli 
možnost. 

4. Stiskněte tlačítko Start/Pause >II. 

Dostupné možnosti: 
Alarm , časový spínač , 
Péče před , Péče po , Mini 
náplň , *smíšené sušení  

Možnosti suchosti: 

Automatická  . 

IRON DRY 

HANGER DRY 

CUPBOARD DRY   : výchozí 

Sušení 
bavlněných 
látek při 
nízké teplotě 

  

Sušení bavlněného 
oblečení při nízké 
teplotě. 

1. Stiskněte tlačítko bavlněné látky – nízká 
teplota . 

2. zvolte dobu sušení, viz časované , další 
strana. 

Dostupné možnosti: 

Viz časované  , na 
následující straně. 

Syntetické  

 

Sušení syntetického 
oblečení při vysoké 
teplotě. 

1. Stiskněte tlačítko syntetické . 

2. Zvolte možnost časované  nebo automatické . 
     - Pokud sušíte časovaně , viz další strana, nebo... 
     - Pro změnu z výchozího nastavení sušení 

stiskněte a uvolněte tlačítko úrovní suchosti , 
dokud se nezobrazí požadovaná úroveň. 

3. Pokud je vyžadováno, zvolte jakoukoli 
možnost. 

4. Stiskněte tlačítko Start/Pause >II. 

Dostupné možnosti: 
Alarm , časový spínač , 
Péče před , Péče po , Mini 
náplň , *smíšené sušení  

Možnosti suchosti: 

Automatická  . 

IRON DRY 

HANGER DRY 

CUPBOARD DRY    : výchozí 

Postel & 
koupelna  

 

Sušení vašich ručníků 
a ložního prádla při 
vysoké teplotě. 

1. Stiskněte tlačítko postel & koupelna . 
2. Pokud je vyžadováno, zvolte jakoukoli 

možnost. 
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause >II. 

Dostupné možnosti: 

Alarm , časový spínač , 
Péče před , Péče po  
 
• Automatický program 

Vlna 

 

Sušení vašeho 
vlněného oblečení, (viz 
předchozí strana). 

1. Stiskněte tlačítko vlna . 
2. V případě potřeby stiskněte tlačítko Alarm. 
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause >II.  

Dostupné možnosti: 
Alarm  

• Automatický program 

Jemné 
prádlo  
(např. 
akrylové) 

 

Sušení vašeho 
oblečení při nízké 
teplotě, připraveno 
k nošení.  

1. Stiskněte tlačítko jemné prádlo . 
2. Pokud je vyžadován časovaný program  (viz 

časované sušení na další straně). 
2. Pokud je vyžadováno, zvolte jakoukoli 

doplňkovou funkci. 
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause >II. 

Dostupné možnosti: 
Alarm , časový spínač , 
Péče před , Péče po  
 
• Automatický program 

Větrání 

 

20 minutový program, 
který ochlazuje vaše 
oblečení studeným 
vzduchem. Určeno 
také k ochlazování 
horkého oblečení. 

1. Stiskněte tlačítko větrání . 
2. Pokud je vyžadováno, zvolte jakoukoli 

možnost. 
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause >II. 

Dostupné možnosti: 

Alarm  

 

Snadné 
žehlení 

 

Rychlý program 
(přibližně 10 minut), 
který obnovuje vlákna 
a usnadňuje tak 
žehlení. 

1. Stiskněte tlačítko snadné žehlení . 
2. V případě potřeby stiskněte možnost Alarm. 
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause >II. 

! Toto není program sušení 
(viz předchozí strana) 
Dostupné možnosti: 
Alarm  

 
Poznámka: Poznámka: Poznámka: Poznámka: Poznámka:  *Smíšené sušení  je k dispozici pouze u Cupboard Dry a Hanger Dry (viz Modifikátory možností programu).
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Tabulka časovaných programů: Tabulka časovaných programů: Tabulka časovaných programů: Tabulka časovaných programů: Tabulka časovaných programů: Nejprve zvolte program (viz tabulka programů).

Uvedení do chodu a programyUvedení do chodu a programyUvedení do chodu a programyUvedení do chodu a programyUvedení do chodu a programy

Časované 
sušení 

 
(0:20, 0:40, 
1:00, 1:20, 
1:40, 2:00 
nebo 2:20 
hodiny:minuty) 

Časované sušení 
použijte vždy u prádla 
s menší váhou než 
1kg nebo pokud 
preferujete jiný 
výsledek sušení. 
 
Nastavení ohřevu 
závisí na zvoleném 
programu (možnosti 
materiálu). 

1. Stiskněte a uvolněte tlačítko 
časované, dokud displej ne-
zobrazí požadovanou volbu. 
Každý stisk posune čas o ,  

 poté 
 a poté se cyklus opakuje. 

• Jemné prádlo má maximální čas 
. 

 
• Pokud je zobrazeno , 

k dispozici je automatická 

možnost , pokud si to rozmyslíte.
2. V případě potřeby zvolte 

jakoukoliv možnost. 
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause >II. 

Dostupné možnosti: 
Alarm , časový 
spínač , Péče před 

, Péče po  
 
Konzultujte 
předpokládané časy 
(viz Prádlo). 
 
Posledních 10 minut 
těchto programů je 
fáze ochlazování 
tkaniny . 

 OvládáníOvládáníOvládáníOvládáníOvládání
!!!!! Varování,Varování,Varování,Varování,Varování, po stisknutí tlačítka Start/Pause >II>II>II>II>II nemůže být
program změněn.
Pro změnu zvoleného programu stiskněte tlačítko Start/Pause
>II>II>II>II>II, kontrolka bliká jantarově a indukuje, že je program
pozastaven. Zvolte nový program a jakékoliv požadované
možnosti, kontrolka začne blikat zeleně. Opětovně stiskněte
tlačítko Start/Pause >II>II>II>II>II a spustí se nový program.

• Tlačítka doplňkových funkcí / ikonyTlačítka doplňkových funkcí / ikonyTlačítka doplňkových funkcí / ikonyTlačítka doplňkových funkcí / ikonyTlačítka doplňkových funkcí / ikony
 Tato tlačítka jsou určena pro nastavení zvolených programů
podle vašich požadavků. Nejprve musíte zvolit program
stisknutím tlačítka pro zvolení programů a teprve potom
můžete nastavovat další volby. Volby není možno nastavovat
úplně pro všechny programy (viz  Tabulka programů). Pokud
není možné volbu provést a tlačítko již bylo stisknuto, bzučák
se 3krát rozezvučí. Pokud je možné volbu provést, rozsvítí se
kontrolky na zobrazovací jednotce vedle spodních tlačítek,
které signalizují, že byla zvolena možnost.

Časové zpoždění  (odložený start) Časové zpoždění  (odložený start) Časové zpoždění  (odložený start) Časové zpoždění  (odložený start) Časové zpoždění  (odložený start)  
Zahájení programu může být zpožděno (viz Displej a Uvedení
do chodu a programy) až na 18 hodin. Před nastavování
zpožděného startu se ujistěte, že nádržka na vodu je
prázdná.

Funkce Pre Care Funkce Pre Care Funkce Pre Care Funkce Pre Care Funkce Pre Care  (Péče před)
Tato volba je dostupná pouze tehdy, je-li nastaven zpožděný
start. Slouží k příležitostnému převalování prádla v bubnu a k
zabránění vytváření zmačkání.

Alarm Alarm Alarm Alarm Alarm 
Dostupný u všech programů. Je možné nastavit bzučák, který
bude následně oznamovat ukončení cyklu sušení a
upozorňovat na vyndání prádla ze sušičky. Stiskněte tlačítko
a ikona se zobrazí a volba bude potvrzena.

Funkce Post Care Funkce Post Care Funkce Post Care Funkce Post Care Funkce Post Care  (Péče po)
Pokud je k dispozici a zvolena, prádlo je příležitostně
převalováno v bubnu po skončení sušení  cyklů ochlazování
tkaniny (cool tumble). Zabraňuje zmačkání prádla.

• DISPLEJ ČASUDISPLEJ ČASUDISPLEJ ČASUDISPLEJ ČASUDISPLEJ ČASU 88:88
Displej zobrazuje buď zbývající čas do odloženého startu
nebo indikaci zbývající doby programu sušení (viz Displej).
Zpoždění nebo doba do konce je zobrazena v hodinách a
minutách a odpočítává každou minutu.
Pokud jsou zvoleny časované programy, doba, která je

zobrazena během cyklu, je aktuální zbývající čas.
Pokud je zvolen automatický program , zobrazený čas je
předpokládaná zbývající doba. Když je zvolen program,
displej zobrazí požadovaný čas pro usušení celé náplně
prádla, po přibližně 10 minutách ovladač vypočítá přesnější
předpokládanou dobu cyklu.
Dvojtečky mezi hodinami a minutami na displeji blikají, aby
indikovaly, že je čas odpočítáván.
Displej také zobrazuje, zda není problém s vaší sušičkou,
pokud se tak stane, displej zobrazí F a za ním číslo chybového
kódu (viz Odstraňování problémů).

• Vyprázdnění nádržky na voduVyprázdnění nádržky na voduVyprázdnění nádržky na voduVyprázdnění nádržky na voduVyprázdnění nádržky na vodu
(Pokud máte sušičku napojenou přímo k odpadnímu potrubí,
ignorujte tuto ikonu, protož nádržka na vodu je vyprazdňová-
na automaticky).
Zobrazují se hlášení, které vám připomínají, abyste vyprázdnili
nádržku na vodu.
Pokud se nádržka během programu zaplní, těleso ohřevu se
vypne a sušička provede fázi Cool Tumble. Potom se cyklus
zastaví a zpráva vám oznámí
  EMPTY THE WATER CONTAINER   (vyprázdněte nádržku na
vodu). Musíte vyprázdnit vodu a znovu spustit sušičku, jinak
se prádlo neusuší. Po startu po několika sekundách zpráva
zmizí. Před každým použitím sušičky vyprazdňujte nádržku na
vodu (viz Údržba).

• Otevírání dvířekOtevírání dvířekOtevírání dvířekOtevírání dvířekOtevírání dvířek
Otevřete-li dvířka během programu, sušička se zastaví a
potom
•  Displej zobrazí   PAUSED   (pozastaveno).
• Během fáze zpoždění bude odložený start nadále

odpočítáván. Pro pokračování v programu musítemusítemusítemusítemusíte
stisknout tlačítko Start/Pause.

• Během sušící fáze programu dvojtečka mezi hodinami a
minutami přestane blikat, což znázorňuje, že odpočet byl
pozastaven. Pro pokračování v programu musíte musíte musíte musíte musíte stisknout
tlačítko Start/Pause. Displej se přepne na indikaci
aktuálního stavu, dvojtečka začne blikat a odpočet
pokračuje.

• Během fáze Post Care (Péče po) program skončí. Stiskem
tlačítka Start/Pause opět spustíte nový program od začátku.

• PoznámkaPoznámkaPoznámkaPoznámkaPoznámka
Při výpadku proudu vypněte přístroj nebo jej vypojte ze
zásuvky. po obnovení dodávky proudu stiskněte tlačítko
Start/Pause a program bude pokračovat.
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PrádloPrádloPrádloPrádloPrádlo

Třídění prádlaTřídění prádlaTřídění prádlaTřídění prádlaTřídění prádla

• Zkontrolujte pečlivě symboly na štítku oblečení, abyste
se ujistili, že může být bubnově vysoušeno.

• Roztřiďte prádlo podle typu tkaniny.
• Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte knoflíky.
• Zapněte zipy a háčky a upevněte řemínky a řetízky.
• Vyždímejte každý kus, aby byl zbaven nadbytečné vody.
!!!!!  Do sušičky nedávejte mokré prádlo, ze kterého kape voda.

Maximální naplnění sušičkyMaximální naplnění sušičkyMaximální naplnění sušičkyMaximální naplnění sušičkyMaximální naplnění sušičky
Nepřekračujte maximální kapacitu náplně.
Tato čísla odpovídají hmotnosti v suchém stavu:
Přírodní tkaniny: max. 7 kg
Syntetické tkaniny: max. 3 kg

!!!!! NEPŘEPLŇUJTE sušičku, snížíte tak vysoušecí výkon.

Typické naplněníTypické naplněníTypické naplněníTypické naplněníTypické naplnění
Ponámka:Ponámka:Ponámka:Ponámka:Ponámka: 1 kg = 1000 g

Oblečení    

Halenka  Bavlna  150 g  

 Ostatní  100 g  

Šaty  Bavlna  500 g  

 Ostatní  350 g  

Džíny   700 g  

10 plenek   1000 g  

Košile  Bavlna  300 g  

 Ostatní  200 g  

Tričko   125 g  

   

Věci pro domácnost    

Povlečení (peřina)  Bavlna  1500 g  

(Dvojitá)  Ostatní  1000 g  

Velký ubrus   700 g  

Malý ubrus   250 g  

Hadr na nádobí   100 g  

Osuška   700 g  

Ručník   350 g  

Dvojité prostěradlo   500 g  

Jednoduché 
prostěradlo  

 350 g  

 
Na konci sušícího cyklu může být bavlněné prádlo ještě
trochu vlhké. Stává se to v případě, že jste je dali sušit
společně se syntetickým prádlem. Pokud se to stane,
jednoduše nastavte dodatečné sušení.
• P o z n á m k a :  P o z n á m k a :  P o z n á m k a :  P o z n á m k a :  P o z n á m k a :  Posledních 10 minut jakéhokoliv

nastaveného času probíhá ochlazování tkaniny, takže toto
vezměte v úvahu při nastavování času, protože v této
fázi se prádlo již nevysouší.

Štítky prádlaŠtítky prádlaŠtítky prádlaŠtítky prádlaŠtítky prádla

Prohlédněte si štítky na oděvech, zejména jedná-li se o první
sušení. Následující symboly jsou nejběžnější:

Může být sušeno v bubnové sušičce

NesušteNesušteNesušteNesušteNesušte v bubnové sušičce

Lze sušit při nastavení na vysokou teplotu

Sušte při nastavení na nízkou teplotu

Prádlo, které není vhodné pro sušeníPrádlo, které není vhodné pro sušeníPrádlo, které není vhodné pro sušeníPrádlo, které není vhodné pro sušeníPrádlo, které není vhodné pro sušení

• Oděvy, které obsahují gumu nebo gumové materiály nebo
plastikové vrstvy (polštáře, podušky nebo pláštěnky z
PVC). Hořlavé oděvy nebo oděvy, které obsahují hořlavé
části (ručníky napuštěné lakem na vlasy).

• Tkaniny ze skelných vláken (některé druhy závěsů)
• Prádlo, které bylo čištěno za sucha (chemicky)

• Prádlo s kódem ITCL   (viz  Zvláštní druhy prádla).

Tyto druhy prádla mohou být čištěny zvláštními domácími
čisticími prostředky. Pečlivě sledujte pokyny.

• Velké masivní oděvy (deky, spací pytle, polštáře, podušky,
velké potahy na postel atd.). Toto prádlo se při sušení
rozpíná a mohlo by zabránit proudění vzduchu uvnitř
sušičky.
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PrádloPrádloPrádloPrádloPrádlo

Zvláštní druhy prádlaZvláštní druhy prádlaZvláštní druhy prádlaZvláštní druhy prádlaZvláštní druhy prádla

Přikrývky a potahy na postele:Přikrývky a potahy na postele:Přikrývky a potahy na postele:Přikrývky a potahy na postele:Přikrývky a potahy na postele: akrylové tkaniny (Acilan,
Courtelle, Orion, Dralon) musí být sušeny zvláště opatrně a
při nízké teplotě. Zabraňte dlouhému sušení.

Plizované a mačkané oděvy:Plizované a mačkané oděvy:Plizované a mačkané oděvy:Plizované a mačkané oděvy:Plizované a mačkané oděvy: přečtěte si pokyny výrobce
uvedené na oděvu.

Naškrobené prádlo:Naškrobené prádlo:Naškrobené prádlo:Naškrobené prádlo:Naškrobené prádlo: nesušte tyto oděvy najednou s
nenaškrobenými oděvy. Ujistěte se, že co nejvíce škrobu je
odstraněno předtím, než zahájíte sušení. Nepřesušujte: škrob
se změní na prášek a prádlo nebude naškrobené.

Doba sušeníDoba sušeníDoba sušeníDoba sušeníDoba sušení

Časy jsou přibližné a mohou se lišit podle:

• Množství vody, které zůstalo v prádle po odstřeďování:
ručníky a choulostivé tkaniny nasáknou hodně vody.

• Tkaniny: Oděvy, které jsou ze stejných vláken, ale mají
odlišnou strukturu a tloušťku, se mohou dobou sušení lišit.

• Množství prádla: sušení jen jednotlivých oděvů nebo
malého objemu může zabrat více času.

• Suchosti: Pokud se chystáte některý z oděvů žehlit,
vyjměte jej ze sušičky, když je ještě trochu vlhký. Ostatní,
pokud potřebujete, ponechte vysušit úplně.

• Teplotního nastavení.

• Teploty v místnosti: Pokud je místnost, ve které se sušička
nachází, příliš chladná, sušení bude trvat delší dobu.

• Rozměrů: Některé rozměrnější oděvy musí být sušeny
opatrně. Doporučujeme, abyste takovéto oděvy několikrát
vyndali, protřepali a vrátili je zpět do sušičky a počkali na
dokončení programu.

!!!!! Nepřesušujte oděvy.
Všechna vlákna obsahují malé množství přírodní vlhkosti,
která jim dodává jemnost a načechranost.

Tabulka (viz níže) uvádí PRŮMĚRNOU dobu sušení v
hodinách : minutách, jak vidíte na displeji, časy jsou také
psány v minutách, pouze pro vaši potřebu.

Uvedené časy se vztahují k programům sušení Cupboard
Dry Automatic.

Časované sušení je také uvedeno, což usnadňuje výběr
vhodné volby.

Hmotnosti odpovídají prádlu v suchém stavu.

   Poloviční 
zaplnění 

   Úplné 
zaplnění 

 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 
Automaticky 
trvání  

0:30 -
0:40 

0:40 - 
0:55 

0:55 - 
1:10 

1:10 - 
1:20 

1:20 - 
1:30 

1:35 - 
2:00 

2:00 - 
2:20 

Automaticky 
minuty  30 - 40 40 - 55 55 - 70 70 - 80 80 - 90 95 - 120 120 - 

140 

Nastavení časo-
vaného sušení  

0:20 
nebo 
0:40 

0:40 
nebo 
1:00 

1:00 
nebo 
1:20 

1:00 
nebo 
1:20 

1:20 
nebo 
1:40 

1:40 
nebo 
2:00 

2:00 
nebo 
2:20 

Bavlna  

 

Vysoká 
teplota  

Časy sušení při praní v pračce na 800 – 1000 otáček za minutu.  
 Poloviční zaplnění Úplné zaplnění  

1 kg 2 kg 3 kg 
Automaticky 
trvání  0:40 -0:50 0:50 - 1:10 1:10 - 1:30 

Automaticky 
minuty  40 - 50 50 - 70 70 - 90 

Nastavení časo-
vaného sušení  0:40 nebo 1:00 0:40 nebo 1:20 1:00 nebo 1:20 nebo 

1:40 

Syntetické  

 

 

Vysoká 
teplota  

Časy sušení při sníženém odstřeďování v pračce.  

Poloviční zaplnění Úplné zaplnění  

1 kg 2 kg 
Automaticky 
trvání  

0:40 -1:20 1:20 - 1:40 

Automaticky 
minuty  

40 - 80 80 - 100 

Nastavení časo-
vaného sušení 0:40 nebo 1:00 nebo 1:20 1:20 nebo 1:40 

Jemné 
(akrylové)  

 

Nízká 
teplota  

Časy sušení při sníženém odstřeďování v pračce.   

 



16

CZ ! ! ! ! ! Tento spotřebič byl navržen a vyroben v souladu
s platnými mezinárodními bezpečnostním předpisy.
Tato upozornění jsou uváděna z bezpečnostních
důvodů a je třeba si je pozorně přečíst.

Všeobecné bezpečnostní pokynyVšeobecné bezpečnostní pokynyVšeobecné bezpečnostní pokynyVšeobecné bezpečnostní pokynyVšeobecné bezpečnostní pokyny
• Tato sušička není určena pro použití osobami (včetně

dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jim nebyla poskytnuta
supervize nebo představení ohledně použití
spotřebiče odpovědnou osobou, která je odpovědna
za jejich bezpečnost.

• Tato sušička byla vyrobena pro domácí a nikoli pro
profesionální používání.

• Nedotýkejte se spotřebiče, když jste bosí nebo když
máte mokré nohy nebo ruce.

• Spotřebič ze zásuvky vytáhněte tahem za zástrčku a
ne za kabel.

• Děti nesmějí být v blízkosti spotřebiče, je-li v
provozu. Po ukončení provozu spotřebič vypněte a
vytáhněte ze zásuvky. Dvířka zavřete a ujistěte se, že
si děti se spotřebičem nebudou hrát.

• Děti by měly být kontrolovány, aby bylo zajištěno, že
si se spotřebičem nehrají.

• Spotřebič musí být nainstalován správně a musí být
zajištěna správná ventilace. Přívody vzduchu, které
jsou umístěny na přední straně spotřebiče, nesmějí
být zakrývány. To samé platí i o zadních větracích
otvorech (viz Instalace).

• Nikdy nepoužívejte sušičku na takovém koberci,
který by zabraňoval správné spodní ventilaci.

• Před naplněním sušičky zkontrolujte, zda je prázdná.
•  Zadní strana sušičky se může při provozu

velmi zahřát. Nikdy se jí proto za chodu
nedotýkejte.

• Nepoužívejte sušičku, pokud nejsou filtr, nádržka na
vodu a kondenzor na správných místech (viz Údržba).

• Nepoužívejte v sušičce tekutá změkčovadla,
používejte je vždy do posledního máchání v pračce.

• Nepřeplňujte pračku (viz Maximální naplnění
sušičky).

• Do sušičky nikdy nedávejte mokré prádlo, z kterého
ještě kape voda.

• Prádlo sušte pouze, pokud bylo vypráno pomocí
čistidla a vody, vyždímáno a prošlo cyklem
odstředění. Mohlo by dojít k požáru, kdybyste sušili
prádlo, které NEBYLO vypráno ve vodě.

• Pečlivě dodržujte všechny pokyny uvedené na štítcích
prádla (viz Prádlo).

• Nesušte tkaniny, které byly chemicky ošetřeny.
• Nikdy nesušte oblečení, které obsahuje hořlavé látky

(benzín, olej, barvy, spreje na vlasy, krémy, tuky na
vaření nebo oleje na vaření).

• Nesušte bubnově oblečení, které obsahuje gumu,
pěnovou gumu, plastikové části, plastikovou pěnu.
Také plenkové kalhoty, polyetylén a papír.

• Nesušte bubnově objemné a velmi rozměrné
oblečení.

• Nesušte bubnově akrylové tkaniny při vysokých
teplotách.

• Každý program dokončete fází Cool Tumble.
• Nevypínejte sušičku, je-li uvnitř stále horké oblečení.
• Po každém použití vyčistěte filtr (viz Údržba).

• Po každém použití vyprázdněte nádržku na vodu (viz
Údržba).

• Pravidelně čistěte kondenzační jednotku (viz Údržba).
• Zabraňte usazování textilního prachu v okolí sušičky.
• Nikdy nesedejte na sušičku, mohlo by dojít k

poškození spotřebiče.
• Vždy sledujte elektrické normy a požadavky (viz

Instalace).
• Vždy kupujte pouze originální díly a příslušenství (viz

Servis).
!!!!! VAROVÁNÍ: Nikdy sušičku nezastavujte před koncem

cyklu sušení, pokud není všechno prádlo rychle
vyjmuto a rozloženo, aby bylo teplo odvedeno.

RecyklaceRecyklaceRecyklaceRecyklaceRecyklace
• Obaly: Respektujte místní předpisy pro zacházení s

použitými obalovými materiály, patří do tříděného
odpadu a následně jsou recyklovány.

Likvidace a nakládání se starýmiLikvidace a nakládání se starýmiLikvidace a nakládání se starýmiLikvidace a nakládání se starýmiLikvidace a nakládání se starými
elektrickými spotřebičielektrickými spotřebičielektrickými spotřebičielektrickými spotřebičielektrickými spotřebiči
• Direktiva EU 2002/96/EC o zacházení s použitými

elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE)
definuje postupy zpětného odběru a následného
zpracování (recyklace) všech použitých elektrozařízení,
kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit a zakazuje,
aby staré domácí spotřebiče byly likvidovány v
netříděném komunálním odpadu. Staré spotřebiče
musí být shromažďovány odděleně s požadavkem na
jejich nejoptimálnější využití a recyklaci a zamezení
vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol

"přeškrtnuté popelnice", uvedený na
výrobcích, říká spotřebiteli, že tento použitý
výrobek po skončení životnosti  NESMÍ být
odložen do směsného komunálního odpadu.

Informace o zpětném odběru a následné likvidaci
použitých elektrozařízení vám poskytnou všichni
prodejci elektrospotřebičů a vaše obecní úřady.
Informace naleznete také na internetových stránkách
výrobců elektrospotřebičů, obecních úřadů
a samozřejmě Ministerstva životního prostředí.
!! Dodržením doporučení a informací o zacházení se
starými výrobky aktivně podpoříte ochranu zdraví a
životního prostředí, odevzdáním starých výrobků na
místech zpětného odběru vyloučíte možnost
poškození zdraví a životního prostředí  nebezpeč-
nými látkami obsaženými v některých výrobcích !!!

Šetření el. energie a ochrana životníhoŠetření el. energie a ochrana životníhoŠetření el. energie a ochrana životníhoŠetření el. energie a ochrana životníhoŠetření el. energie a ochrana životního
prostředíprostředíprostředíprostředíprostředí

• Před sušením vyždímejte z oblečení co nejvíce vody
(pokud předtím používáte pračku, zvolte vysoké otáčky
při ždímání). Tím ušetříte čas i el. energii při sušení.

• Vždy sušte při úplném zaplnění – ušetříte energii; sušení
prádla jednotlivě nebo v malém množství je náročnější
na čas.

• Po každém použití vyčistěte filtr, ušetříte peníze (viz
kapitola Údržba).

Opatření a radyOpatření a radyOpatření a radyOpatření a radyOpatření a rady
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Péče a údržbaPéče a údržbaPéče a údržbaPéče a údržbaPéče a údržba

Vypnutí přívodu elektrického prouduVypnutí přívodu elektrického prouduVypnutí přívodu elektrického prouduVypnutí přívodu elektrického prouduVypnutí přívodu elektrického proudu

! Sušičku odpojte ze zásuvky, pokud ji nepoužíváte, chcete
ji čistit nebo provádět jakoukoli údržbu.

Čištění filtru po každém cykluČištění filtru po každém cykluČištění filtru po každém cykluČištění filtru po každém cykluČištění filtru po každém cyklu

Filtr je důležitou součástí sušičky: zachytává textilní prach a
chomáče, které se vytvářejí při sušení.
Po skončení sušení vyčistěte filtr tak, že jej propláchnete
pod tekoucí vodou nebo vyluxujete vysavačem. Bude-li filtr
zanesený, proudění vzduchu bude v sušičce značně
omezeno: čas sušení se prodlouží a dojde k větší spotřebě
energie. Sušička se může také poškodit.

Filtr se nachází na přední straně obruby bubnu (viz
obrázek).

Vyjmutí filtru:
1. Zatáhněte směrem nahoru za plastikové držadlo filtru

(viz obrázek).
2. Vyčistěte jej a vložte jej zpět na správné místo.

Ujistěte se, že filtr je úplně zacvaknut zpět
v obrubě bubnu.

!!!!! Nepoužívejte sušičku, není-li v ní filtr.

Vyprázdnění nádržky na voduVyprázdnění nádržky na voduVyprázdnění nádržky na voduVyprázdnění nádržky na voduVyprázdnění nádržky na vodu
po každém cyklupo každém cyklupo každém cyklupo každém cyklupo každém cyklu

Vytáhněte nádržku ze sušičky a vylijte ji do dřezu nebo do
jiného odpadu.
Vraťte nádržku zpět na správné místo. Před zahájením
každého programu zkontrolujte, zda je nádržka prázdná
a na správném místě.

Kontrola bubnu po každém cykluKontrola bubnu po každém cykluKontrola bubnu po každém cykluKontrola bubnu po každém cykluKontrola bubnu po každém cyklu

Ručně otočte bubnem, aby mohly vypadnout případné
zapomenuté předměty (kapesníky), které mohly zůstat
zapomenuty.

Čištění bubnuČištění bubnuČištění bubnuČištění bubnuČištění bubnu

! ! ! ! ! Pro čištění bubnu nepoužívejte abraziva, kovovou vlnu
nebo čistící prostředky na nerezovou ocel.

Na nerezovém bubnu se může začít objevovat barevný
film. To může být způsobeno kombinací vody a/nebo
čistících prostředků, jako je aviváž z praní. Tento barevný
film neovlivní výkon sušení.

Čištění kondenzační jednotkyČištění kondenzační jednotkyČištění kondenzační jednotkyČištění kondenzační jednotkyČištění kondenzační jednotky

Pravidelně (každý měsíc) vyjměte kondenzační jednotku
a odstraňte z ní případné nahromaděné chomáče.
Vypláchněte ji pod tekoucí vodou. Použijte chladnou vodu.

Vyjmutí kondenzační jednotky:
1. Odpojte sušičku od elektrické sítě a otevřete dvířka.
2. Zatáhněte za kryt kondenzoru (viz obrázek). Uvolněte

tři úchytky otočením o 90 stupňů proti směru
hodinových ručiček. Poté zatáhněte za rukojeť a
vyjměte kondenzor.

3. Vyčistěte povrch těsnění a vraťte jej zpět. Ujistěte se, že
úchytky budou správně zabezpečeny.

Čištění sušičkyČištění sušičkyČištění sušičkyČištění sušičkyČištění sušičky

• Vnější kovové, plastikové a gumové části můžete čistit
navlhčeným hadříkem.

• Pravidelně (každých 6 měsíců) vysajte prach, chomáče
a textilní prach z přední mřížky pro přívod vzduchu a ze
zadních větracích otvorů. Také odstraňte chomáče
prachu z přední části kondenzoru a filtru. Příležitostně
vysajte vysavačem.

!!!!! Nepoužívejte rozpouštědla a brusné čistící prostředky.
!!!!! Sušička obsahuje speciální součástky, které nepotřebují
být promazávány.
!!!!! Pro zabezpečení elektrické a mechanické bezpečnosti
nechejte pravidelně zkontrolovat sušičku autorizovaným
technikem (viz kapitola Servis).

Nádržka na vodu Filtr

Kohoutek

Zadní část

Přední část

Kondenzační jednotka

Jednotka kondenzoru
         Kryt kondenzoru

Úchytky

P ř í v o d
vzduchu

Rukojeť
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CZ Pokud spotřebič nefunguje, ujistěte se předtím, než zavoláte servis (viz strana "Servis"), zda problém nelze snadno vyřešit
pomocí následujících rad.

Odstraňování problémůOdstraňování problémůOdstraňování problémůOdstraňování problémůOdstraňování problémů

ProblémProblémProblémProblémProblém Možná příčina/řešeníMožná příčina/řešeníMožná příčina/řešeníMožná příčina/řešeníMožná příčina/řešení

Bubnová sušička se nezapne.Bubnová sušička se nezapne.Bubnová sušička se nezapne.Bubnová sušička se nezapne.Bubnová sušička se nezapne. Zařízení není zapojeno do el. sítě nebo je zapojeno nedostatečně, takže je přívod
el. energie nemožný.
Došlo k výpadku proudu.
Vypadly pojistky/jistič. Zkuste zapojit do zásuvky jiný spotřebič.
Používáte prodlužovací kabel? Zkuste zapojit kabel sušičky přímo do zásuvky.
Dvířka nejsou správně dovřena?
Program nebyl správně nastaven (viz Uvedení do chodu a programy).
DNestiskli jste tlačítko Start/Pause (viz Uvedení do chodu a programy).

Cyklus sušení se nespustí.Cyklus sušení se nespustí.Cyklus sušení se nespustí.Cyklus sušení se nespustí.Cyklus sušení se nespustí. Nastavili jste zpožděný start (viz Uvedení do chodu a programy).

Sušení trvá příliš dlouho.Sušení trvá příliš dlouho.Sušení trvá příliš dlouho.Sušení trvá příliš dlouho.Sušení trvá příliš dlouho. Filtr nebyl vyčištěn (viz Údržba).
Nepotřebuje nádržka na vodu vyprázdnit? Zobrazí se zpráva, abyste vyprázdnili
nádržku na vodu (viz Údržba).
Nepotřebuje kondenzor vyčistit? (viz Údržba).
Nastavená teplota není vhodná pro druh tkaniny, kterou chcete sušit (viz Uvedení
do chodu a programy a viz Prádlo).
Pro naplnění nebyl nastaven správný čas sušení (viz Prádlo).
Mřížka pro přívod vzduchu nebo zadní větrací otvory jsou zablokovány (viz
Instalace, viz Údržba).
Oblečení je příliš mokré (viz Prádlo).
Sušička byla přeplněna (viz Prádlo).

Je zobrazena zpráva vyprázdněteJe zobrazena zpráva vyprázdněteJe zobrazena zpráva vyprázdněteJe zobrazena zpráva vyprázdněteJe zobrazena zpráva vyprázdněte Při zahájení programu nebyla nádržka na vodu zřejmě vyprázdněna. Nečekejte
nádržku, ale sušička běžínádržku, ale sušička běžínádržku, ale sušička běžínádržku, ale sušička běžínádržku, ale sušička běží   na signál a nádržku na vodu vyprazdňujte vždy před zahájením nového programu
jenom chvíli.jenom chvíli.jenom chvíli.jenom chvíli.jenom chvíli.  (viz Údržba).

Je zobrazena zpráva vyprázdněteJe zobrazena zpráva vyprázdněteJe zobrazena zpráva vyprázdněteJe zobrazena zpráva vyprázdněteJe zobrazena zpráva vyprázdněte Toto je normální, je zobrazena zpráva: END OF CYCLE, EMPTY THE WATER BOTTLE
nádržku, ale nádržka není plná.nádržku, ale nádržka není plná.nádržku, ale nádržka není plná.nádržku, ale nádržka není plná.nádržku, ale nádržka není plná.   (konec cyklu, vyprázdněte nádržku na vodu), která vám připomíná, abyste

 vyprázdnili nádržku (viz Displej a Uvedení do chodu a Programy).

Program skončil a oblečení jeProgram skončil a oblečení jeProgram skončil a oblečení jeProgram skončil a oblečení jeProgram skončil a oblečení je !!!!! Z bezpečnostních důvodů má sušička max. délku programu 3 hodiny. Pokud
mokřejší víc, než se čekalo.mokřejší víc, než se čekalo.mokřejší víc, než se čekalo.mokřejší víc, než se čekalo.mokřejší víc, než se čekalo. automatický program nerozpoznal vyžadovanou finální úroveň vlhkosti, program

se ukončí a sušička se vypne. Zkontrolujte výše uvedené kroky a spusťte program
znovu. Pokud bude oblečení stejně vlhké, kontaktujte servis (viz Servis).

Pokud displej zobrazuje chybnýPokud displej zobrazuje chybnýPokud displej zobrazuje chybnýPokud displej zobrazuje chybnýPokud displej zobrazuje chybný Pokud displej zobrazuje F10 nebo F15:
kód F s jedním nebo dvěma čísly.kód F s jedním nebo dvěma čísly.kód F s jedním nebo dvěma čísly.kód F s jedním nebo dvěma čísly.kód F s jedním nebo dvěma čísly.  - Vypněte zařízení a vyjměte zástrčku. Vyčistěte filtr a kondenzátor (viz Údržba).

Poté opět zapojte zástrčku, zapněte zařízení a spusťte další program. Pokud
je F10 nebo F15 stále zobrazeno, kontaktujte servisní centrum (viz Servis).

Pokud se zobrazí jakékoliv jiné číslo: Zapište si kód a kontaktujte servisní středisko
(viz Servis).

Displej krátce zobrazuje DEMO ONDisplej krátce zobrazuje DEMO ONDisplej krátce zobrazuje DEMO ONDisplej krátce zobrazuje DEMO ONDisplej krátce zobrazuje DEMO ON Sušička je v režimu „Demo“. Stiskněte a přidržte obě tlačítka On/Off a Start/
(zapnuto demo), každých 6 sekund.(zapnuto demo), každých 6 sekund.(zapnuto demo), každých 6 sekund.(zapnuto demo), každých 6 sekund.(zapnuto demo), každých 6 sekund. Pause po dobu 3 sekund. Displej zobrazí  DEMO OFF  (demo vypnuto) po dobu

3 sekund a poté sušička pokračuje v normálním provozu.



19

CZNež se obrátíte na servisní střediskoNež se obrátíte na servisní střediskoNež se obrátíte na servisní střediskoNež se obrátíte na servisní střediskoNež se obrátíte na servisní středisko

Ujistěte se, že nemůžete problém vyřešit sami (viz
Odstraňování problémů);
Pokud se tak nestalo, obraťte se na autorizované servisní
středisko. Telefonní číslo je uvedeno na záručním listě a
na poslední straně tohoto návodu.

!!!!! Vždy vyžadujte servis od autorizovaného servisního
střediska.

Co nahlásit servisnímu středisku?Co nahlásit servisnímu středisku?Co nahlásit servisnímu středisku?Co nahlásit servisnímu středisku?Co nahlásit servisnímu středisku?

jméno, adresu, PSČ.;
telefonní číslo;
druh závady;
datum zakoupení spotřebiče;
druh závady;
model spotřebiče (Mod);
výrobní/sériové číslo (S/N).

Potřebné údaje naleznete na typovém štítku, který se nachází
na vnitřní straně dvířek spotřebiče

ServisServisServisServisServis
S
er
vi
s

S
er
vi
s

S
er
vi
s

S
er
vi
s

S
er
vi
s

Porovnávací programyPorovnávací programyPorovnávací programyPorovnávací programyPorovnávací programy

Náhradní dílyNáhradní dílyNáhradní dílyNáhradní dílyNáhradní díly

Tato sušička je komplexní spotřebič. Jakákoli individuální
oprava nebo oprava neautorizovanou osobou může způsobit
poranění osob, poškození spotřebiče, nebo znehodnocení
náhradních dílů. Pokud se během používání spotřebiče
vyskytnou problémy, kontaktujte autorizovaného technika.
Náhradní díly byly speciálně navrženy pouze pro tento
spotřebič a ne pro jiné použití.

Doporučené programy pro porovnávací test EN61121

Program 
(EN61121) 

Program pro volbu Hmotnost Možnost suchosti 

Sušení bavlněného 
textilu COTTONS HIGH HEAT  

7 kg HANGER DRY  
(připraveno pro pověšení) 

Sušení bavlněného 
textilu pro žehlení COTTONS HIGH HEAT  

7 kg IRON DRY  
(připraveno pro žehlení) 

Textil snadná-péče 
SYNTHETICS                  

3 kg CUPBOARD DRY  
(připraveno do skříně) 

 
!!!!!  Poznámka: Toto není úplný seznam možností programu (viz Uvedení do chodu a programy).

                  Tento spotřebič vyhovuje následujícím EC směrnicím:
- 2006/95/EC (nízkonapěťové zařízení)
- 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC (elektromagnetická kompatibilita)

Hlučnost spotřebiče: 72 dB(A)
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Servisní modrá linka: 810 800 023

Indesit     Company Česká s.r.o.
Lihovarská 1060/12,
190 00 Praha 9, Česká republika
www.indesit.cz
www.ariston.cz

Indesit     Company SpA
Via Aristide Merloni, 47 - 60044 Fabriano -
tel. (0732) 6611 - Italy
www.indesitcompany.com
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