BEZPEČNOST SUŠIČKY
Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou velice důležité.
V tomto manuálu i na vašem přístroji jsme uvedli spoustu důležitých bezpečnostních zpráv. Všechny bezpečnostní
zprávy si vždy přečtěte a dodržujte je.

Toto je bezpečnostní symbol pro výstrahu.
Tento symbol vás upozorňuje na možná nebezpečí, jež mohou způsobit smrt či zranění vás anebo ostatních.
Všechny bezpečnostní zprávy budou uvedeny za bezpečnostním symbolem a slovíčkem „NEBEZPEČÍ“,
popřípadě „VAROVÁNÍ“.
Tato slova mají následující význam:
Můžete být zabiti anebo vážně zraněni, pokud se nebudete okamžitě řídit pokyny.

Můžete být zabiti anebo vážně zraněni, pokud se nebudete řídit těmito pokyny.
Všechny bezpečnostní zprávy vás informují o možném riziku, radí vám, jak snížit nebezpečí poranění a dozvíte se
z nich, k čemu může dojít, jestliže pokyny nebudete dodržovat.

VAROVÁNÍ – „Riziko požáru“
-

-

Instalaci sušičky prádla musí provádět kvalifikovaný technik.
Sušička prádla musí být nainstalována v souladu s pokyny výrobce a s místními předpisy a zákony.
Neinstalujte sušičku prádla s pružnými plastovými odtahovými trubkami, ani s pružnými kovovými
trubkami (z plechu). V případě instalace pružného kovového potrubí se musí jednat o konkrétní typ,
který výrobce spotřebiče doporučil jako vhodný pro použití u sušiček prádla. V případě použití
odtahových trubek z pružných materiálů hrozí, že se snadno poškodí, zbortí a kromě toho se uvnitř
usazuje prach. Tyto podmínky budou bránit proudění vzduchu v sušičce a zvyšují riziko požáru.
Abyste snížili riziko vážného zranění nebo usmrcení osob, dodržujte následující instalační pokyny.
Tyto pokyny uložte.

Varování
Riziko požáru
Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění, smrti, nebo poškození majetku.

Neinstalujte do odtahového potrubí další přídavný ventilátor
Instalujte všechny sušičky přesně podle pokynů výrobce

PRO VAŠI BEZPEČNOST
1. V tomto spotřebiči ani v jeho blízkosti nepoužívejte ani neskladujte benzín ani jiné hořlavé materiály
2. Je-li spotřebič v provozu, nerozstřikujte v jeho blízkosti aerosoly.
3. Spotřebič nijak neupravujte

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob při používání
sušičky, dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

 Před použitím sušičky si přečtěte všechny pokyny.
 Dodržujte minimální vzdálenost 100mm mezi zadní částí sušičky a zdí
 Provoz sušičky může ovlivňovat ostatní spotřebiče v místnosti, které mohou pro svůj provoz spotřebovávat






















okolní vzduch, např. k hoření. Je proto nutné zajistit správnou ventilaci místnosti.
Nezakrývejte vstupy vzduchu do sušičky (viz návod na instalaci).
Nevkládejte do sušičky prádlo, které se dostalo do kontaktu s jedlými oleji. Textilie znečištěné jedlými oleji
mohou způsobovat chemické reakce, které mohou vést k požáru.
Nesušte v sušičce předměty, které již byly předtím vyčištěny, vyprány, namočeny nebo znečištěny
skvrnami od benzínu, rozpouštědel na suché čištění nebo jiných hořlavých či výbušných látek, jelikož
z těchto látek se uvolňují výpary, které mohou vést ke vznícení nebo k explozi.
Pokud budete sušit materiály které již byly předtím vyčištěny, vyprány, namočeny nebo znečištěny
skvrnami od benzínu, rozpouštědel na suché čištění nebo jiných hořlavých či výbušných látek, je nutné je
předem vyprat v horké vodě s extra množstvím detergentu. Takový postup může snížit riziko riziko požáru,
nebo výbuchu, nemůže ho však zcela vyloučit.
Nedovolte dětem, aby si na sušičce nebo v sušičce hrály. Pokud sušičku používáte v bezprostřední blízkosti
dětí, musíte na ně dávat dobrý pozor.
Před sušením vyndejte z kapes všechny hořlavé předměty jako zapalovače, sirky a podobně
Před vyřazením sušičky z provozu nebo před její likvidací odmontujte dvířka nebo víko.
Nesahejte do sušičky, pokud se pohybuje buben.
Sušičku neinstalujte na takové místo, ani ji neskladujte na takových místech, kde by byla vystavena
povětrnostním vlivům.
Nezasahujte do řídicího systému.
Neopravujte, ani nevyměňujte části sušičky, ani se sami nepokoušejte o servisní zásah s výjimkou případů,
kdy je takový postup doporučený v tomto návodu k použití a péči nebo pokud je uveřejněn v pokynech
k opravě pro uživatele, kterým rozumíte a máte kvalifikaci a schopnosti k jejich provedení.
Tento spotřebič by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, ani osoby, které nemají dostatek zkušeností a znalostí s výjimkou případů, kdy na
ně bude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost, která jim bude udílet pokyny ohledně používání
tohoto spotřebiče.
Nepoužívejte změkčovače látek ani přípravky na odstranění statické energie s výjimkou případů, kdy tyto
přípravky doporučuje výrobce příslušného změkčovače nebo přípravku.
Tepelné sušení by se nemělo aplikovat na výrobky z pěnové pryže nebo podobně strukturovaných
pryžových materiálů.
Před každým vložením nebo vyjmutím prádla očistěte prach z filtru.
Dbejte na to, aby prostor kolem vypouštěcího otvoru a přilehlá plocha byly čisté a aby se tam neusazoval
prach, cupanina a nečistoty.
Vnitřek sušičky a výpustní otvor by měl pravidelně čistit kvalifikovaný servisní pracovník.
Požadavky ohledně uzemnění naleznete v návodu k instalaci.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí jej vyměnit výrobce nebo servisní zástupce, případně
podobně kvalifikovaná osoba tak, aby se zabránilo jakémukoliv nebezpečí.

Varování: Nikdy nezastavujte sušící cyklus před jeho ukončením s vyjímkou případů, kdy je prádlo rychle
vyndáno ze sušičky a protřepáno aby došlo k jeho ochlazení

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

LIKVIDACE SUŠIČKY

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení
(WEEE).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním vlivům na životní prostředí a lidsk
zdraví, k nimž by jinak nevhodnou likvidací tohoto výrobku došlo.
Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič
nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického
a elektronického zařízení.
Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro ekologické odstraňování odpadu.
Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

TECHNICKÝ POPIS
Tyto spotřebiče se prodávají v různých regionech s různými požadavky na měření kapacity. Uvádíme zde
několik platných forem měření používaných u tohoto výrobku.
Kapacita suchého prádla: Měřítko hmotnosti, které odráží maximální objem prádla, které lze vložit do sušičky.
Kapacita IEC. Měřítko kapacity, které představuje maximální kapacitu suchého prádla a textilu, které lze podle
výrobce sušit v určitém konkrétním cyklu.

Model

3LWED4705FW
3LWED4815FW
3DWED4815FW
3LWED4915FW

3LWED4730FW
3LWED4830FW

Napájecí napětí

220–240 V 2N~

220–240 V 2N~

Napájecí frekvence
Napájecí proud

Kapacita suchého
prádla (Maximum)
Kapacita IEC

3DWGD4705FW
3DWGD4815FW

4KWED4605FW
4KWED4705FW
4KWED4815FW
4KWED4915FW

4GWGD4705FW
4GWGD4815FW

220–240 V 2N~

220–240 V 2N~

220–240 V 2N~

50 Hz

50 Hz

50 Hz

60 Hz

60 Hz

20 Amps

13 Amps

6 Amps

20 Amps

6 Amps

15 kg (33 lb)

15 kg (33 lb)

15 kg (33 lb)

15 kg (33 lb)

15 kg (33 lb)

7 kg (15 lb)

7 kg (15 lb)

7 kg (15 lb)

7 kg (15 lb)

7 kg (15 lb)

Výška

1067 mm (42")

1067 mm (42")

1067 mm (42")

1067 mm (42")

1067 mm (42")

Šířka

737 mm (29")

737 mm (29")

737 mm (29")

737 mm (29")

737 mm (29")

706 mm (27 ⁄16")

706 mm (27 ⁄16")

706 mm (27 ⁄16")

706 mm (27 ⁄16")

706 mm (2713⁄16")

Hloubka

13

13

13

13

KONTROLA SYSTÉMU VĚTRÁNÍ S OHLEDEM NA SPRÁVNÉ PROUDĚNÍ
VZDUCHU
VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru
Používejte odtahové trubky z plného kovu.
Nepoužívejte odtahové trubky z plastu.
Nepoužívejte odtahové trubky z tenkého plechu.
Nedodržení těchto pokynů může vést k usmrcení osob nebo k požáru.

Správné proudění vzduchu
Pro účinné sušení prádla v sušičce je vedle tepla nutné také správné proudění vzduchu. Vhodným větráním zkrátíte
dobu sušení a zlepšíte úspory energie. Viz pokyny k instalaci.
Větrací systém, do kterého je sušička připojena, hraje ve správném proudění vzduchu důležitou roli.
Na servisní zásahy, které jsou nutné v důsledku nesprávného větrání, se nevztahuje záruka a opravu bude hradit
zákazník bez ohledu na to, kdo sušičku instaloval.

Udržování správného proudění vzduchu:



Před každým vložením prádla je třeba vyčistit filtr.
Nahraďte odtahovou trubku z umělé hmoty nebo tenkého plechu trubkou z pevného materiálu o průměru
102 mm.




Použijte co možná nejkratší délku odtahové trubky.
V odtahovém potrubí nepoužívejte více, než čtyři 90 stupňové ohyby; každý ohyb zhoršuje proudění
vzduchu.




Z odtahovu odstraňte prach a textilní vlákna
Z celé délky větracího systému vždy nejméně jednou za dva roky odstraňte prach a nečistoty. Po dokončení
čištění proveďte konečnou kontrolu výrobku v souladu s instalačními pokyny, které jste obdrželi společně
se sušičkou.
Před sušičkou by neměly zůstat žádné předměty.



Používání automatických cyklů přispívá k lepší péči o textilie a ke zvýšení
energetických úspor
Používejte automatické cykly, které vám zajistí maximální energetické úspory a šetrnější zacházení s prádlem v
sušičce. Během automatických cyklů je v prádle zaznamenávána sušící teplota vzduchu a úroveň vlhkosti.
Zaznamenávání hodnot probíhá během celého cyklu sušení a v okamžiku, když je prádlo dostatečně suché, se
sušička vypne. Sušička bude nastavena na normální intenzitu sušení, což zajistí optimální míru sušení i úsporu
energie. Pokud si sami nastavíte konkrétní čas sušení, bude sušička pracovat po stanovenou dobu a někdy dochází
ke sražení či mačkání prádla a ke statickým výbojům v důsledku nadměrného usušení. Sušení na základě vámi
nastavené přesné délky sušení používejte pouze pro hodně mokré prádlo, které vyžaduje delší dobu sušení, nebo v
případě, že prádlo sušíte v kombinaci se sušením na sušáku.

OVLÁDACÍ PANEL A JEHO PARAMETRY

Ne všechny funkce jsou dostupné na všech modelech.

1. Funkce ochrany proti mačkání (Wrinkle Shield™)
Když nemůžete vyndat prádlo ze sušičky okamžitě po jejím zastavení, může dojít k tomu, že se prádlo zmačká.
Proto je zde funkce OCHRANA PROTI MAČKÁNÍ, která prádlo pravidelně obrací, uspořádává a načechrává,
čímž zabraňuje tomu, aby se prádlo zmačkalo.
Po ukončení cyklu bude sušička 40 minut pravidelně otáčet bubnem bez ohřevu. Stisknutím tlačítka OCHRANA
PROTI MAČKÁNÍ můžete tuto funkci zapnout kdykoliv před ukončením cyklu.

2. Tlačítko CYKLŮ SUŠIČKY
Tlačítko Cyklu sušičky používejte pro výběr vhodných cyklů vaší sušičky. Otočením kolečka zvolíte cyklus pro
vaše prádlo. Podrobný popis cyklů najdete v „Návodu k cyklům“.
Sušení na základě přesně zadané doby sušení
V tomto režimu bude sušička pracovat po dobu, kterou stanovíte na ovládacím panelu. Na modelech s voličem
nastavení teploty si můžete zvolit nastavení na základě toho, z jakých materiálů jsou vaše oděvy vyrobeny. Doba a
teplota sušení bude záviset na modelu sušičky.
Automatické cykly
Zjišťuje vlhkost prádla a teplotu vzduchu. Sušička se vypne v okamžiku, kdy je prádlo dostatečně usušeno.
Umožňuje co nejlepší sušení v co nejkratší době. Doba sušení bude záviset na typu látky, množství prádla a
nastavení požadované suchosti prádla.

3. Volič TEPLOTA
Zvolte si teplotu sušení na základě toho, z jakých materiálu je vaše prádlo vyrobeno. Pokud si nejste jisti tím, jakou
teplotu máte pro prádlo vybrat, zvolte raději nižší než vyšší nastavení.

4. Volič STOP/START
Na konci cyklu vydává sušička slyšitelný zvuk. Rychlým vyjmutím prádla na konci cyklu zamezíte jeho mačkání.
Nastavením voliče můžete zvukový signál zapnout, nebo vypnout (ON/OFF).
Zmáčknutím voliče STOP/START spustíte sušící cyklus.
POZNÁMKA: Pokud je zapnutá funkce Ochrana proti mačkání, bude se na konci cyklu ozývat signál každých 5
minut dokud není vyndáno prádlo, nebo dokud se funkce Ochrana proti mačkání neukončí.

Návod k cyklům – Automatické cykly
Ne všechny cykly a nastavení jsou dostupné u všech modelů.
Pro úsporu energie volte cykly s prefencí spotřeby energie.

Prádlo k sušení:
Jeansy, těžké
pracovní oděvy,
ročníky

Středně těžké pracovní
oděvy a látky, ložní prádlo
Běžné oblečení, košile,
kalhoty, syntetika,
jemné, sportovní
oděvy

Cyklus:
Jeans, Více
suché, nebo
Velmi
suché
Prefer.
spotřeby
energie
Jemné,
nebo Méně
suché

Teplota:
Vysoká

Střední

Nízká

Dostupné
Volby:

Detaily cyklu:
™

Wrinkle Shield
Teplota
Signál cyklu

Wrinkle Shield™
Teplota
Signál cyklu
™

Wrinkle Shield
Teplota
Signál cyklu

.

Automatický cyklus Zajišťuje co nejlepší
sušení v co nejkratší době. Doba sušení se
liší na základě typu látky, objemu prádla
a nastavení sušení.
Zvolte teplotu sušení na základě látky, ze
které je vaše prádlo vyrobeno. Pokud si
nejste jisti teplotou, kterou máte pro prádlo
vybrat, vyberte raději nižší než vyšší
teplotu.

POZNÁMKA: Pokud se vám prádlo nezdá dostatečně suché, zvolte příště u podobného
prádla silnější sušení. Pokud se vám prádlo zdá příliš suché, zvolte příště u podobného prádla
slabší sušení

Návod k cyklům – Časové cykly
Ne všechny cykly a nastavení jsou dostupné u všech modelů.
ČASOVÉ SUŠENÍ – Sušička bude pracovat po dobu nastavenou na ovládacím panelu.

Prádlo k sušení:

Dostupné volby:
Cyklus:

Teplota:

Velké, nebo těžké
kusy, jako osušky,
nebo župany

Heavy Dry

Libovolná

Teplota

Jakékoli prádlo

Damp Dry

Libovolná

Teplota

Fluff Air

Bez ohřevu

Teplota

Guma, plasty, látky citlivé
na teplo ubber, plastic,
heat-sensitive fabrics

Nastavení teploty sušení
Pokud má Vaše sušička možnost nastavit různé teploty:
pěnové
Nastavení Vysoká teplota může být použito pro sušení
velkých a těžkých kusů, jako osušky, nebo montérky.
Nastavení Nízká, nebo Střední teplota se používá pro
vhodnosti sušení sušení středně těžkých kusů, jako povlečení, blůzy, šaty,
řiďte se nemačkavé látky a některé pletené materiály.

Nastavte Bez ohřevu pro gumu, plasty,
materiály, nebo látky citlivé na teplotu.
Také pro impregnované, nebo laminované materiály.
POZNÁMKA: pokud mžte pochybnosti o
konkrétního prádla, nebo o správné teplotě sušení,
pokyny na štítku u prádla

POUŽÍVÁNÍ SUŠIČKY
VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu
Nepřibližujte se k sušičce s výbušnými materiály a parami, jako je benzín nebo jiné
hořlavé látky.
Nesušte nic, co na sobě někdy mělo jakékoliv hořlavé látky (ani po vyprání).
Nedodržení tohoto pravidla může mít za následek usmrcení osob, výbuch nebo požár.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru
Žádná pračka nemůže zcela odstranit olej
Nesušte nic, co na sobě někdy mělo olejové skvrny (včetně skvrn od oleje na vaření).
Předměty obsahující pěnu, pryž nebo plasty, je třeba sušit na sušáku nebo s použitím
cyklu bez ohřevu.
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Nedodržení tohoto pravidla může mít za následek usmrcení osob nebo požár.
VAROVÁNÍ: pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem, nebo zranění osob, přečtě si prosím nejprve
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před prvním použitím sušičky vytřete vnitřek bubnu vlhkým hadrem, abyste odstranili prach a nečistoty vzniklé při
skladování a přepravě.

Před každým vložením prádla vyčistěte
prachový filtr. Vytáhněte prachový filtr
směrem nahoru. Odstraňte filtr pomocí prstů.
Prach se nesmí odstraňovat oplachováním
nebo mytím filtru. Poté zamáčkněte filtr zpět
pevně na své místo.
Další informace o čištění naleznete v sekci
„Péče o sušičku“.

Vložte prádlo do sušičky a zavřete dvířka.
Sušičku nepřetěžujte; prádlo by mělo mít
možnost se v sušičce volně obracet.
POZNÁMKA: Váš model sušičky může mít
jiný tvar a způsob otevírání dveří

Zvolte sušící cyklus odpovídající vaší náplni
prádla.
Pro konkrétní informace se podívejte na
„Návod k cyklům“

AUTOMATICKÉ SUŠÍCÍ CYKLY
Otočením voliče si můžete si nastavit rozdílnou úroveň sušení v závislosti na vaší náplni
Nastavením volby Více suché, nebo Velmi suché, Preference spotřeby energie, nebo méně
suché nastavíte automaticky úroveň usušení prádla, při které dojde k ukončení cyklu.

Jednou zvolená hodnota usušení prádla se nedá změnit bez zrušení aktuálního cyklu.
Automatické sušící cykly poskytují nejlepší výsledky sušení v nejkratším čase. 4as sušení se
mění podle množství a typu náplně a podle nastavené míry usušení.
POZNÁMKA: Volba Více suché, nebo Velmi suché odstraní z prádla více vlhkosti. Pro
úsporu energie volte program s preferencí úspory energie. Volba Méně vlhkosti nechá prádlo
vlhčí a používá se když chcete prádlo dosušit na sušáku, nebo na ramínku.

Vyberte další možnosti nastavení cyklu
otočením voliče.
POZNÁMKA: ne všechny volby a
nastavení jsou dostupné pro každý cyklus

Teplota
Otočte voličem a nastavte požadovanou teplotu sušení. Podívejte se na: „Nastavení sušící
teploty“
Ochrana proti mačkání (Wrinkle Shield™) – pouze u některých modelů
Přidá 40 minut otáčení bubnu bez topení na konci cyklu. Volbu je možno kdykoli vypnout
nastavením voliče do polohy No.

Zmáčkněte a držte volič STOP/START pro
spuštění cyklu.
Pro předčasné ukončení cyklu otočte
voličem do polohy OFF
Vyndejte prádlo ihned po ukončení cyklu.
Tím zabráníte jeho zmačkání. Pokud
nemůžete prádlo hned vyndat, nastavte
funkci Ochrana proti mačkání.

PÉČE O SUŠIČKU
Úklid místa, kde je sušička umístěna
Místo, kde je sušička umístěna, musí být uklizeno a nesmí na něm být žádné předměty, které
by bránily volnému průtoku vzduchu, což je důležité pro řádné fungování sušičky. Toto
doporučení se vztahuje i na hromady prádla před sušičkou.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí výbuchu
Nepřibližujte se k sušičce s výbušnými materiály a parami, jako je benzín nebo jiné
hořlavé látky.
V případě, že sušičku instalujete v garáži, umístěte ji nejméně 460 mm nad úrovní
podlahy.
Nedodržení těchto doporučení může mít za následek usmrcení osob, výbuch nebo požár.

Čištění vnitřku sušičky
Čištění bubnu sušičky
1. Znečištěná místa bubnu ošetřete nehořlavým čistícím přípravkem pro domácnosti
a čistěte je kusem měkké látky tak dlouho, dokud skvrny nezmizí.
2. Buben důkladně utřete vlhkým hadrem.
3. K vysušení bubnu pomůžete také tím, když v něm promícháte čisté prádlo nebo
ručníky.
POZNÁMKA: Prádlo, které obsahuje volná barviva, jako jsou výrobky z modré džínoviny
nebo světle barevné bavlněné oblečení, může uvolňovat barviva, která obarví vnitřek sušičky.
Tyto skvrny vaši sušičku nepoškodí, ani neobarví prádlo, které v ní budete příště sušit.
Tomuto znečištění bubnu zabráníte tím, že tyto oděvy důkladně vysušíte.

Odstranění nahromaděného prachu
Z vnitřku skříně sušičky
Prach je nutno odstranit jednou za dva roky nebo častěji v závislosti na používání sušičky.
Čištění by měl provádět kvalifikovaný technik.
Z odvodního větracího kanálu
Prach je nutno odstranit jednou za dva roky nebo častěji v závislosti na používání sušičky.

Čištění prachového filtru
Čištění při každém praní
Prachový filtr je umístěn na otvoru dveří sušičky. Pokud je filtr zanesený prachem, může to
vést k prodloužení doby sušení.
Čištění
1. Vytáhněte prachový filtr směrem nahoru. Odstraňte prach pomocí prstů. Prach se
nesmí odstraňovat oplachováním nebo mytím filtru. Mokrý filtr se těžko vyjímá.
2. Zasuňte prachový filtr pevně zpět na své místo.

DŮLEŽITÉ:
 Nezapínejte sušičku, pokud je prachový filtr uvolněný, poškozený,
zablokovaný nebo pokud chybí. Mohlo by dojít k přehřátí a poškození sušičky
i prádla.
 Pokud během vyjímání spadne z filtru do sušičky prach, zkontrolujte výstupní
otvor a prach odstraňte. Viz „Požadavky na větrání“.
 Prostor, kde je umístěný filtr vyčistěte podle potřeby vysavačem.
Čištění dle potřeby
Na prachovém filtru se mohou usazovat zbytky pracího prostředku a aviváže. V důsledku
tohoto usazování se může prodloužit doba sušení prádla nebo může dojít k tomu, že se sušička
vypne dříve, než bude prádlo zcela suché. Pokud z filtru, který je vložen do sušičky, odpadává
prach, znamená to zřejmě, že je filtr zanesený.
Prachový filtr vyčistěte nylonovým kartáčem vždy jednou za šest měsíců nebo častěji, pokud
se ucpe nahromaděnými zbytky.
Mytí
1. Odstraňte prsty prach z filtru.
2. Obě strany prachového filtru navlhčete horkou vodou.
3. Navlhčete nylonovým kartáčem namočeným ve vodě s tekutým pracím prostředkem.
Očistěte prachový filtr kartáčem a odstraňte z něj usazené nečistoty.
4. Opláchněte filtr horkou vodou.
5. Prachový filtr důkladně vysušte čistým ručníkem. Filtr znovu vraťte do sušičky.

Péče o sušičku při uskladnění, během dovolené a při stěhování
Sušičku nainstalujte a uložte v místě, kde nemrzne. Jelikož v hadicích zůstane často trochu
vody, mohlo by dojít k poškození sušičky. Při uložení nebo stěhování pračky během mrazu je
důležité, aby byla sušička zazimovaná.
PÉČE O SUŠIČKU, KTERÁ NENÍ POUŽÍVANÁ NEBO JE USKLADNĚNÁ
Sušičku používejte pouze tehdy, když jste doma. Pokud jste na dovolené nebo jste sušičku
delší dobu nepoužívali, dodržujte tyto kroky:
1. Vytáhněte ze zásuvky kabel pro přívod elektrického proudu do sušičky.
2. Vyčistěte prachový filtr. Viz „Čištění prachového filtru“.

Péče o sušičku při stěhování
Pro sušičky připojené k síti napájecím kabelem:
1. Odpojte napájecí kabel ze sítě.
2. Ujistěte se, že jsou vyrovnávací nožičky dobře připevněny k základně sušičky.
3. Dveře sušičky zajistěte páskou.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Před prováděním údržby odpojte napájecí kabel ze sítě.
Před uvedením do provozu nasaďte všechny kryty a panely.
Pokud nedodržíte tyto pokyny, vystavujete se nebezpečí smrti nebo úrazu elektrickým
proudem.
Pro přímo zapojené sušičky:
1. Vypněte sušičku
2. Odpojte sušičku od zdroje napájení.
3. Ujistěte se, že jsou vyrovnávací nožičky dobře připevněny k základně sušičky.
4. Dveře sušičky zajistěte páskou.

Opětovná instalace sušičky
Pro umístění, vyrovnání a připojení sušičky dodržujte „Pokyny k instalaci“.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Nejdříve vyzkoušejte zde uvedená řešení. Pokud uspějete, nemusíte se obracet na servis.
Problém
Prádlo se nesuší uspokojivě,
doba sušení je příliš dlouhá
nebo je prádlo příliš horké

Možné příčiny
Prachový filtr je zanesený
prachem.
Byl vybrán cyklus sušení
studeným vzduchem
V sušičce je příliš mnoho
prádla nebo je těžké, což
zpomaluje sušení.
Větrací kanál nebo výstupní
otvor je ucpaný prachem, což
brání proudění vzduchu.

Řešení
Před každým vložením
prádla vyčistěte prachový
filtr
Zvolte správný cyklus pro
sušený druh prádla. Viz
„Sušení vzduchem“
Rozdělte prádlo, aby se
mohlo volně otáčet.

Spusťte sušičku na 5–10
minut. Přidržte ruku pod
vnějším výstupním otvorem
a zkontrolujte proudění
vzduchu. Pokud proudění
vzduchu necítíte, vyčistěte
odvodní systém od prachu
nebo odvodní kanálek
nahraďte kanálem z těžkého
nebo pružného kovu. Viz
„Návod k instalaci“
Pláty změkčovače blokují
Použijte pouze jeden plát
mřížku.
změkčovače a použijte jej
pouze jednou.
Odtahové potrubí nemá
Zjistěte, zda odtahové
správnou délku.
potrubí není příliš dlouhé
nebo zda nemá příliš
mnoho ohybů. Dlouhé
odtahové potrubí
prodlužuje dobu sušení. Viz
„Návod k instalaci“
Nesprávný průměr odtahového Použijte odtahové potrubí o
potrubí.
průměru 102 mm.
Sušička je umístěna v místnosti Řádný provoz sušičky
s teplotou nižší než 7 °C.
vyžaduje teplotu nad 7 °C.
Sušička je umístěna v malé
Dveře místnosti musí mít
místnosti bez odpovídající
větrací otvory v horní a
ventilace.
spodní části dveří. Předek
sušičky vyžaduje minimální
prostor 25 mm a u většiny
instalací musí být u zadní
části sušičky prostor 127
mm. Viz „Návod na
instalaci“.

Sušička nefunguje

Dveře nejsou zcela
zavřené
Tlačítko
START/PAUZA
nebylo dostatečně
stisknuté nebo nebylo
dostatečně dlouho
přidržené.
Vypadly pojistky nebo
jistič

Nesprávné napájení
Špatný typ pojistky.
Neobvyklé zvuky

Cyklus je příliš
krátký

Zkontrolujte, zda jsou dveře dobře zavřené.
Stiskněte důkladně START/PAUZA
a přidržte je tak dlouho, dokud neuslyšíte, že
se buben pohybuje.

Elektrické sušičky používají dva domácí
jističe nebo pojistky. Může se stát, že se
bude buben otáčet, ale nepůjde do něj teplo.
Vyměňte pojistky nebo resetujte jistič.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na
elektrikáře.
Elektrické sušičky vyžadují napájení 220–
240 V. Obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Používejte pojistku s časovým zpožděním.

Sušička nebyla po
nějakou dobu
používána.
Mezi bubnem a přední
nebo zadní stěnou
sušičky se zachytila
mince, knoflík nebo
papírová sponka.
Jde o plynovou
sušičku.
Čtyři nožičky nejsou
nainstalovány nebo
sušička není vertikálně
či horizontálně
vyrovnaná.
Oděvy jsou zamotané
do sebe.

Pokud sušička nebyla po nějakou dobu
používána, mohou se během prvních minut
provozu ozývat zvuky připomínající údery.
Zkontrolujte přední a zadní okraj bubnu –
zda v něm nejsou nějaké malé předměty.
Před sušením zkontrolujte kapsy.

Automatický cyklus
končí příliš brzy

Prádlo se možná nedostává do kontaktu
s proužky čidel. Vyrovnejte sušičku.
Pro velmi malé množství prádla použijte
sušení s nastaveným časem. Změňte
nastavení intenzity sušení v automatických
cyklech. Zvýšení nebo snížení intenzity
sušení změní délku doby sušení v cyklu.

Cvakání plynového ventilu je normální
provozní zvuk.
Sušička může vibrovat, pokud není správně
nainstalována. Viz „Návod k instalaci“

Když jsou oděvy smotané, odráží se, což
vede k vibracím sušičky. Rozdělte prádlo od
sebe a sušičku pak znovu zapněte.

Skvrny na prádle,
nebo na bubnu

Prádlo je zmačkané

Zápachy

Prádlo je příliš
horké

Zanesený prachový filtr Na začátku cyklu přidejte pláty změkčovače
látek. Pláty změkčovače látek přidané do
částečně usušeného prádla mohou mít za
následek vznik skvrn na vašem oblečení.
Skvrny na bubnu způsobuje barvivo
z oblečení (většinou z modrých džín). Tyto
skvrny se nepřenášejí na oblečení.
Po skončení cyklu jste Zvolte funkce Ochrana proti mačkání –
prádlo nechali v
prádlo se bude otáčet bez působení tepla,
sušičce.
a tím s zamezí mačkání.
Přeplněná sušička.
Sušte menší dávky, aby se prádlo mohlo
volně otáčet – zamezí se tím mačkání.
V místě, kde je sušička V takovém případě místnost vyvětrejte. Až
umístěna, jste
zápach z místnosti zmizí, tak prádlo znovu
v nedávné době
vyperte a usušte.
malovali, natírali nebo
lakovali.
Elektrická sušička byla Může se jednat o zápach, který vydává nové
používána poprvé.
tepelné ústrojí. Po prvním cyklu zápach
zmizí.
Prádlo jste ze sušičky
Před vyjmutím prádla ze sušičky nechte
vyndali před
dokončit cyklus chlazení. Na závěr všech
skončením cyklu.
cyklů je fáze pomalého ochlazování, čímž se
zamezí mačkání prádla a usnadní se
manipulace s ním. Pokud prádlo vyjmete
před fází ochlazení, může být prádlo velmi
teplé.
Použili jste cyklus
Zvolte si nižší teplotu a použijte cyklus
s vysokou teplotou
automatického sušení. Tyto cykly zjišťují
nebo jste na panelu
teplotu nebo úroveň vlhkosti v prádle a
regulace teploty
vypnou se, pokud prádlo dosáhne zvolené
nastavili vysokou
intenzity usušení. Zabrání se tím
teplotu.
nadměrnému vysušení.

