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Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku.
Jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout ideální
výrobek a široký sortiment kvalitních domácích
spotřebičů pro všední den.

Nesprávná likvidace těchto látek může
mít negativní vliv na lidské zdraví a životní
prostředí.
Proto je velmi důležité odevzdat vysloužilé
spotřebiče (OEEZ) v příslušné sběrně, která
zajistí ekologickou likvidaci škodlivých látek
a recyklaci cenných surovin. Dodržením
jednoduchých pravidel můžete zabránit
poškození lidského zdraví a životního prostředí
škodlivými látkami obsaženými ve vysloužilých
spotřebičích:

Před prvním použitím spotřebiče si
prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze
a řiďte se jím při používání spotřebiče. Tato
příručka obsahuje důležité pokyny pro
bezpečnou instalaci, správné použití spotřebiče
a jeho údržbu, jakož i užitečné tipy pro
dosažení optimálních výsledků při používání
spotřebiče. Uschovejte si tento návod k obsluze
na bezpečném místě pro případné použití v
budoucnu. Pokud spotřebič předáváte jiné
osobě, nezapomeňte k němu přiložit tento
návod k obsluze.

• Vysloužilé elektrické a elektronické
spotřebiče (OEEZ) byste v žádném případě
neměli likvidovat spolu s běžným domovním
odpadem.
• Odevzdejte vysloužilé spotřebiče v příslušné
sběrně elektroodpadu, která zajistí jejich
ekologickou likvidaci. Informujte se, zda je
ve Vaší zemi nebo oblasti nabízen odvoz
rozměrného a objemného elektroodpadu
(OEEZ). V každém případě se ujistěte,
že je vysloužilý spotřebič před odvozem k
likvidaci bezpečně uschován mimo dosah
dětí.

K Vašemu spotřebiči byly přiloženy následující
dokumenty:
• Návod k obsluze
• Záruční list
• Štítek s třídou energetické účinnosti
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození
spotřebiče během přepravy. Pokud tomu
tak je, kontaktujte zákaznický servis.
Nedodržení výše uvedených pokynů může
negativně ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
Pokud dojde k poškození spotřebiče v
souvislosti s jeho nevhodným používáním
nebo chybnou instalací, může se stát, že
budete muset opravu spotřebiče sami zaplatit.
Zákaznickému servisu sdělte 16místné sériové
číslo spotřebiče. Toto sériové číslo je jedinečný
kód Vašeho spotřebiče a nachází se na štítku
umístěném na vnitřní straně dvířek.

V některých zemích jsou prodejci za určitých
podmínek při nákupu nového spotřebiče
povinni vzít zpět vysloužilý spotřebič, pokud
tento spotřebič odpovídá ve své funkci nově
zakoupenému spotřebiči.
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1. VŠEOBECNÉ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Děti si se spotřebičem nesmí
hrát. Děti smí provádět čištění a
uživatelskou údržbu spotřebiče
pouze pod dohledem odpovědné
osoby.

• Tento spotřebič je určen výhradně
pro použití v domácnosti a
podobných místech, např.:
- v kuchyních pro zaměstnance v
kancelářích, obchodech nebo v
jiném pracovním prostředí;
- na farmách;
- pro klienty hotelů, motelů a
jiných ubytovacích zařízení;
- v ubytovacích zařízeních s
výdejem snídaně.
Používání spotřebiče k jiným
účelům, např. komerční nebo
profesionální používání odborným
personálem, je vyloučeno i ve
výše uvedených případech.
Používání spotřebiče v rozporu
s výše uvedenými podmínkami
může mít negativní vliv na jeho
životnost a vést ke ztrátě záruky.
Případná poškození spotřebiče
nebo jiné škody či ztráty
způsobené
nevhodným
používáním spotřebiče mají za
následek ztrátu záruky (i když k
nim došlo v domácnosti).

• Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
• Děti mladší 3 let se nesmí
nacházet v blízkosti spotřebiče
bez dohledu odpovědné osoby.
VAROVÁNÍ:
Použití sušičky k nevhodnému účelu
může vést ke vzniku požáru.

• Tento spotřebič je určen výhradně
k sušení prádla a oblečení.
• Před prvním použitím spotřebiče
si pozorně přečtěte pokyny k
instalaci a obsluze uvedené v
tomto návodu a ujistěte se, že jste
jim porozuměli.
• Nedotýkejte se spotřebiče
vlhkýma nebo mokrýma rukama
ani nohama.

• Tento spotřebič mohou používat
děti starší 8 let a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi
pouze tehdy, pokud se nacházejí
pod dohledem odpovědné osoby
nebo pokud byly seznámeny
se správným a bezpečným
používáním spotřebiče a chápou
případná rizika s tím spojená.
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• Během
plnění
spotřebiče
se neopírejte o dvířka. Při
nadzvedávání spotřebiče nebo
jeho posunování netahejte za
dvířka.

• Dokončení sušení probíhá bez
tepla (fáze ochlazování), prádlo
tak má po dokončení sušicího
cyklu takovou teplotu, která je
nepoškodí.

• Nepoužívejte spotřebič, pokud
vykazuje známky poruchy.

VAROVÁNÍ:
Nikdy nevypínejte sušičku před koncem
sušicího cyklu, aniž byste vyprázdnili
buben a prádlo rozložili tak, aby rychle
vychladlo.

• Nesušte ve spotřebiči prádlo,
které bylo při praní ošetřeno
chemikáliemi.

VAROVÁNÍ:
Přepravujte spotřebič pokud možno
ve svislé poloze. V případě potřeby lze
spotřebič naklonit tak, jak je uvedeno na
obrázku.

VAROVÁNÍ:
Nepoužívejte spotřebič bez správně
nasazeného filtru žmolků nebo s
poškozeným filtrem žmolků; žmolky
mohou způsobit požár.

• Žmolky a uvolněná vlákna se
nesmí hromadit na podlaze kolem
spotřebiče.
Pokud jste spotřebič přepravovali v jiné
poloze, vyčkejte před zapnutím alespoň
4 hodiny, aby se tekutina v kompresoru
mohla stabilizovat. V opačném případě
může dojít k poškození kompresoru.

VAROVÁNÍ:
V místě označeném symbolem horkého
povrchu
může teplota během procesu
sušení vystoupat přes 60 °C.

• Před přistoupením k čištění
vždy nejprve vytáhněte zástrčku
napájecího kabelu ze zásuvky.
• Buben spotřebiče se během
provozu silně zahřívá. Nechte
sušicí program doběhnout až
do ukončení fáze ochlazování a
teprve tehdy vyjměte prádlo.
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Instalace

Montážní sada je k dostání v našem
servisu prodávajícím náhradní díly.
Pokyny k montáží a upevnění
případných prvků jsou přiloženy k
montážní sadě.

• V žádném případě neuvádějte
spotřebič do provozu v místnosti
s příliš nízkou teplotou, v
otevřených nebo venkovních
prostorách. Spotřebič by za
těchto
podmínek
nemohl
správně pracovat a mohlo by
dojít k jeho poškození (tekutiny
v hydraulickém systému mohou
ztuhnout nebo dokonce zmrznout,
následně tak může dojít k
poškození částí spotřebiče, jako
jsou ventily nebo hadice). Teplota
v místnosti, ve které se spotřebič
nachází, by se měla pohybovat
v rozmezí od +5 °C do +35 °C.
Pokud se teplota pohybuje v
rozmezí od +2 °C do +5 °C, může
se na spotřebiči nebo v místnosti
vytvářet kondenzát.

• V
ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ
neumísťujte sušičku do blízkosti
závěsů nebo záclon.
• Spotřebič se nesmí nacházet
za uzamykatelnými dveřmi,
posuvnými dveřmi nebo dveřmi
se závěsy na opačné straně než
u dvířek spotřebiče.
• Z bezpečnostních důvodů
musí být spotřebič správně
nainstalován. Pokud máte v
souvislosti s instalací spotřebiče
otázky nebo pochybnosti,
kontaktujte zákaznický servis.

• Pokud chcete sušičku umístit na
pračku, musíte použít vhodnou
montážní sadu. K dispozici je:
- montážní sada v běžné velikosti
(pro pračky s minimální hloubkou
44 cm);
- montážní sada ve velikosti Slim
(pro pračky s minimální hloubkou
40 cm);
- univerzální montážní sada s
výsuvným dnem (pro pračky s
minimální hloubkou 47 cm).

• Po přesunu na zvolené místo
vyrovnejte spotřebič pomocí
nastavitelných nožiček.
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• Výměnu poškozeného napájecího
kabelu smí z bezpečnostních
důvodů provést pouze výrobce,
jeho servisní technik nebo jiná
podobně kvalifikovaná osoba.

Připojení k elektrické síti a
bezpečnostní pokyny

• Technické údaje (napájení a
výkon) jsou uvedeny na výrobním
štítku spotřebiče.

Odvětrávání

• Ujistěte se, že je elektrický
systém uzemněný a splňuje
platné zákony. Zásuvka, ke které
chcete spotřebič připojit, musí
být kompatibilní se zástrčkou
napájecího kabelu. Pokud
tomu tak není, obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.

• V místnosti, ve které se sušička
nachází, musí být zajištěno
dostatečné odvětrávání, aby
sušička během provozu nemohla
nasávat plyny ze spalování
jiných paliv, například při výskytu
otevřeného ohně v místnosti.
• Pokyn pro umístění spotřebiče u
zdi nebo ve výklenku.

VAROVÁNÍ:
Nepřipojujte spotřebič k externímu
spínacímu zařízení, jako je časovač, ani
k okruhu, který je pravidelně zapínán a
vypínán.

• Mezi spotřebičem a možnými
překážkami musí být zachována
mezera alespoň 12 mm.
Dbejte na to, aby nedocházelo
k blokování otvorů pro vstup a
výstup vzduchu.

• Nepoužívejte
adaptéry,
vícenásobné zásuvky ani
prodlužovací kabely.

• Pokud chcete umístit spotřebič
na koberec nebo kobercovou
podlahu, dbejte na to, aby
koberec
nezakrýval
dno
spotřebiče nebo jeho ventilační
otvory.

• Zástrčka napájecího kabelu
musí spolu se zásuvkou zůstat
i po instalaci spotřebiče dobře
přístupná.
• Spotřebič lze připojit k elektrické
síti a zapnout až po dokončené
instalaci.

• Dbejte na to, aby mezi obě boční
stěny a zadní stranu spotřebiče
nespadly žádné předměty a
nehromadily se tam, neboť
by mohlo dojít k zablokování
ventilačních otvorů spotřebiče.
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• Odpadní vzduch nesmí být
odvádět do komínové šachty,
která se používá k odvádění
kouře ze spalování plynu nebo
jiných paliv.

• Nesušte v sušičce nevyprané
prádlo.
• Prádlo před vložením do sušičky
nejprve odstřeďte v pračce nebo
řádně vyždímejte ručně.

• Pravidelně kontrolujte, zda
nedochází k blokování cirkulace
vzduchu ve spotřebiči a kolem
něj. Dbejte na to, aby se na
spotřebiči neusazoval prach a
ve vnitřním prostoru nezůstávaly
žmolky.

• NEVKLÁDEJTE do sušičky mokré
prádlo, ze kterého kape voda.
VAROVÁNÍ:
Pokud se materiály s obsahem pěnové
gumy zahřejí, mohou se za určitých
podmínek náhle vznítit. Předměty jako
pěnová guma (latexová pěna), koupací
čepice do sprchy, voděodolné textilie,
pogumované produkty a oblečení
nebo polštáře s výplní z pěny NEJSOU
VHODNÉ k sušení v sušičce.

• Pravidelně kontrolujte a případně
čistěte všechny filtry.

VAROVÁNÍ:
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nesušte ve
spotřebiči prádlo, které bylo ošetřeno
chemickými čisticími prostředky.

• NIKDY nesušte v sušičce závěsy
ze skleněného vlákna. Pokud
do styku se skleněným vláknem
přijdou jiné textilie, může to vést k
podráždění kůže.

• Výstup vzduchu (v závislosti na
modelu).
Prádlo

• Vždy zkontrolujte, na etiketě, zda
je daný materiál vhodný k sušení
v sušičce.
• Aviváž nebo jiné produkty byste
měli používat podle pokynů
uvedených na obalu daného
prostředku.
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• Prádlo potřísněné jedlým olejem,
acetonem, alkoholem, benzínem,
petrolejem, odstraňovačem skvrn,
terpentýnem, voskem nebo
odstraňovačem vosku byste měli
nejprve důkladně vyprat v horké
vodě s přídavkem prášku na praní
a teprve poté usušit v sušičce.

• Nezapomeňte
vyjmout
z
kapes zapalovače a zápalky
a V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
nemanipulujte v blízkosti sušičky
s hořlavými tekutinami.

• Vyjměte z kapes všechny
předměty, např. zapalovače a
zápalky.

• Technické údaje spotřebiče jsou
uvedeny na webových stránkách
výrobce.

• Max. množství náplně: Viz
energetický štítek.
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VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že nedochází k
blokování ventilačních otvorů na
spotřebiči a vestavném nábytku,
ve kterém je spotřebič umístěn
(pouze u vestavných modelů).

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru /
Hořlavý materiál

VAROVÁNÍ
Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí okruh.
• Veškeré opravy spotřebiče a
servisní zásahy smí provádět
pouze autorizované servisní
středisko.

• Spotřebič obsahuje R290, chladicí
plyn šetrný k životnímu prostředí,
který je však hořlavý. Spotřebič
se proto musí nacházet mimo
dosah otevřeného ohně a zdrojů
vznícení.

• Nevhodná likvidace spotřebiče
může způsobit požár a vést k
znečištění životního prostředí.

• Zkontrolujte, zda spotřebič
nevykazuje viditelná poškození.
Poškozený spotřebič neuvádějte
do provozu.

• Zlikvidujte vysloužilý spotřebič
v souladu s platnými předpisy.
Dbejte přitom na to, aby nedošlo
k poškození chladicího potrubí.

• Pokud se vyskytnou problémy,
kontaktujte odborného prodejce
nebo zákaznický servis.
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2. ZÁSOBNÍK NA KONDENZÁT

POUZE PRO MODELY S VYPOUŠTĚCÍ
SADOU: Pokud se v blízkosti sušičky
nachází drenážní otvor, můžete použít
vypouštěcí sadu, která zajistí trvalý
odtok vody ze zásobníku na kondenzát.
Díky tomu nebudete muset vylívat vodu
ze zásobníku ručně.

Kondenzát vznikající během sušení se
shromažďuje v příslušném zásobníku. Jakmile
se zásobník naplní, rozsvítí se na ovládacím
panelu příslušná kontrolka a zásobník MUSÍ
být vyprázdněn. Doporučujeme Vám však
vylívat vodu ze zásobníku po každém sušicím
cyklu.

Vyjmutí spodního zásobníku
na kondenzát *

Při prvních sušicích cyklech nového
spotřebiče do zásobníku nateče pouze
malé množství vody, protože se nejprve
naplní interní zásobník.

1. Opatrně vytáhněte přední kryt tak, aby se
uvolnily sponky, které kryt drží na místě.
Horní část lze vyvěsit a přední kryt tak zcela
sejmout (A).

Vyjmutí zásobníku umístěného
ve dvířkách *

2. Opatrně vytáhněte zásobník. Držte jej přitom
za madlo (B).
Držte zásobník oběma rukama (C). Pokud
je zásobník na kondenzát plný, váží cca
4 kg.

1. Opatrně vytáhněte zásobník. Držte jej přitom
za madlo (A).
Pokud je zásobník na kondenzát plný,
váží cca 6 kg.

3. Otevřete víko zásobníku a vylijte vodu (D).

2. Nakloňte zásobník a hubičkou z něj vylijte
vodu (B).
Prázdný zásobník vložte zpět na místo, viz
obrázek (C). Nejprve umístěte dolní část
zásobníku do polohy (1) a poté opatrně
zatlačte horní část zásobníku do polohy (2).

4. Opět zavřete víko a zasuňte zásobník
na místo (D). ZASUNUJTE ZÁSOBNÍK
OPATRNĚ.
5. Nasaďte horní závěsy a zacvakněte spodní
sponky. Přední kryt je opět na svém místě.

3. Stisknutím tlačítka START pokračujte v
sušicím cyklu.

A

1

A

B

C

D

B

C

* podle modelu

* podle modelu
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3. DVÍŘKA A FILTRY

Kontrolka „Čištění filtrů“
Tato kontrolka se rozsvítí, pokud je nutné
vyčistit oba filtry (filtr ve dvířkách a spodní filtr).

Dvířka
• Tahem za madlo otevřete dvířka.
• Pokud chcete spustit sušicí cyklus, zavřete
dvířka a stiskněte tlačítko START.

Zkontrolujte hlavní filtr a filtr ve spodní části
spotřebiče. V případě potřeby je vyčistěte.
Pokud prádlo není po dokončení cyklu suché,
zkontrolujte, zda filtry nejsou ucpané.

VAROVÁNÍ:
Buben a dvířka sušičky jsou během
provozu VELMI HORKÁ.

Pokud filtry čistíte vodou, nechte je
řádně oschnout a teprve poté je vložte
zpět do spotřebiče.

VAROVÁNÍ:
Pokud otevřete dvířka v průběhu
sušicího procesu, ještě před fází
ochlazování, madlo dvířek může být
horké. Pokud v průběhu sušicího cyklu
musíte vyprázdnit zásobník na vodu,
postupujte velmi opatrně.

VAROVÁNÍ:
Vyčistěte filtry před každým cyklem.
Čištění filtru žmolků
1. Vytáhněte filtr nahoru.

Ucpané filtry mohou prodloužit dobu
sušení a poškodit spotřebič tak, že
vyžaduje finančně nákladné vyčištění.

2. Otevřete filtr, viz obrázek.

Před
každým
sušicím
cyklem
zkontrolujte, zda jsou všechny filtry
čisté. Spotřebič tak bude pracovat
efektivně.

4. Opět sklapněte filtr a vložte jej na své místo.

3. Měkkým kartáčem nebo špičkami prstů
opatrně odstraňte žmolky.

VAROVÁNÍ:
Nikdy neuvádějte sušičku do provozu
bez filtrů.

1

2
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Čištění kondenzačního filtru
1. Odstraňte kryt.
2. Otočte zajišťovací páčky proti směru
hodinových ručiček a vytáhněte víko
kondenzačního filtru.

1

2

3

4

3. Opatrně vyjměte rám filtru a hadříkem
odstraňte případný prach nebo žmolky.
Nečistěte filtr vodou.
4. Vyjměte filtrační pěnu a vyčistěte ji pod
tekoucí vodou.
5. Opět nasaďte víko kondenzačního filtru na
své místo (viz šipka) a ujistěte se, že pevně
sedí na místě. Zavřete zajišťovací páčky
otočením po směru hodinových ručiček.

UP

6. Nasaďte kryt.

5
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6

4. PRAKTICKÉ TIPY

Úspora energie

Před prvním použitím sušičky:

Sušičku plňte pouze dobře vyždímaným nebo
odstředěným prádlem. Čím sušší je prádlo, tím
kratší je doba potřebná k jeho usušení, což
snižuje spotřebu energie.

• Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze!
• Vyjměte z bubnu všechny předměty!

VŽDY
• Je hospodárnější VŽDY sušit maximální
možné množství prádla.

• Vytřete vnitřek bubnu spolu s dvířky vlhkým
hadříkem. Odstraníte tak prach, který se
tam mohl nahromadit během přepravy.

• Před každým sušicím cyklem zkontrolujte,
zda je filtr žmolků čistý.

Příprava prádla

NIKDY
• NIKDY nepřekračujte maximální možné
množství prádla, které lze do sušičky vložit,
neboť by doba potřebná k jeho usušení
byla příliš dlouhá a spotřeba energie příliš
vysoká.

Pomocí symbolů uvedených na etiketách na
každém kousku oblečení se ujistěte, že prádlo,
které chcete sušit v sušičce, je k tomu vhodné.
Zkontrolujte, zda jsou všechny zipy zapnuté a
kapsy prázdné. Obraťte prádlo na rub. Vložte
prádlo do bubnu tak, aby se jednotlivé kousky
nezamotaly do sebe.

• V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nevkládejte do
sušičky mokré prádlo, ze kterého ještě kape
voda. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.

Nevhodné pro sušení v sušičce

Roztřiďte prádlo následovně

Hedvábí, nylonové punčochy, jemné výšivky,
látky s kovovými ozdobami, oblečení s PVC
nebo aplikacemi z kůže.

• Podle symbolů na etiketách
Naleznete je na límci nebo vnitřní straně švu:
Vhodné k sušení v sušičce.
Lze sušit v sušičce při vysoké teplotě.
Lze sušit v sušičce pouze při nízké teplotě.
Nevhodné k sušení v sušičce.

VAROVÁNÍ:
Nesušte prádlo, které bylo vyčištěno
chemickým způsobem, ani oblečení z
gumy (nebezpečí požáru nebo výbuchu).

Pokud na prádle nenaleznete etiketu s jedním z
těchto symbolů, považujte prádlo za nevhodné
k sušení v sušičce.

Během posledních 15 minut se prádlo vždy
suší studeným vzduchem.

• Podle množství a objemu
Pokud je náplň větší než kapacita sušičky,
roztřiďte prádlo podle tloušťky látky (roztřiďte
např. ručníky a tenké spodní prádlo).
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• Podle druhu látky
Bavlna/len: Ručníky, bavlněný úplet, povlečení
a ubrusy.

• Otřete povrch spotřebiče a dvířek měkkým
hadříkem.
• V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nepoužívejte drsné
houbičky nebo abrazivní čisticí prostředky.

Syntetika: Halenky, košile, overaly atd. z
polyesteru nebo polyamidu a také prádlo ze
směsi bavlny a syntetiky.

• Doporučujeme Vám po každém použití
vyčistit dvířka, těsnění dvířek a vnější
povrch spotřebiče vlhkým hadříkem.

VAROVÁNÍ:
Nepřeplňujte buben. Rozměrné prádlo
může, pokud je mokré, překračovat
maximální přípustnou náplň.

VAROVÁNÍ:
Buben, dvířka a samotné prádlo mohou
být velmi horké.

Čištění sušičky
VAROVÁNÍ:
Před čištěním vždy nejprve vypněte
spotřebič a vytáhněte zástrčku
napájecího kabelu ze zásuvky.

• Po každém sušicím cyklu vyčistěte filtr
žmolků a vyprázdněte zásobník na
kondenzát.
• Pravidelně čistěte všechny filtry.

VAROVÁNÍ:
Údaje týkající se elektřiny naleznete na
výrobním štítku, který je umístěn na
přední straně bubnu (při otevřených
dvířkách).

• Po každém použití vytřete vnitřek bubnu a
nechte dvířka nějakou dobu otevřená, aby
buben mohl cirkulací vzduchu vyschnout.
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5. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
(WLAN)
Tento spotřebič je vybaven technologií WLAN a
je možné jej ovládat pomocí aplikace.
REGISTRACE SPOTŘEBIČE (V APLIKACI)
• Stáhněte si do svého přístroje aplikaci
Candy simply-Fi.

* DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WLAN)
DEAKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Aplikace Candy simply-Fi je dostupná
pro přístroje s operačním systémem
Android a iOS, a to jak pro tablety, tak i
pro smartphony.

• Pokud chcete ukončit režim DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ v průběhu sušicího cyklu, otočte
volič programů na jinou polohu, než je
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WLAN). Znovu se
aktivuje ovládací panel.

Všechny funkce WLAN jsou podrobně
vysvětleny v DEMO režimu aplikace.

• Pokud při zavřených dvířkách nastavíte
volič programů na DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
(WLAN), můžete spotřebič opět ovládat
pomocí aplikace. Pokud právě běží sušicí
cyklus, spotřebič v něm pokračuje.

• Spusťte aplikaci, založte si uživatelský profil
(nebo se přihlaste, pokud jste si vytvořili
uživatelský profil dříve) a zaregistrujte
sušičku. Řiďte se pokyny na displeji
smartphonu nebo v „Průvodci rychlým
startem“ sušičky.

Při otevřených dvířkách není DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ aktivní. Dálkové ovládání
znovu aktivujete zavřením dvířek a
nastavením voliče programů na polohu
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ. Poté můžete
provést nové nastavení.

AKTIVACE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
• Směrovač by měl být zapnutý a připojený k
internetu.
• Vložte prádlo do sušičky a zavřete dvířka.
• Otočte volič programů na DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ (WLAN): Dojde k deaktivaci
ovládacího panelu.
• Pomocí aplikace Candy simply-Fi spusťte
sušicí cyklus. Po dokončení sušicího
cyklu vypněte sušičku nastavením voliče
programů na OFF (VYPNUTO).
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6. PRŮVODCE RYCHLÝM
STARTEM

7. OVLÁDÁNÍ A PROGRAMY

1. Otevřete dvířka a vložte prádlo do bubnu.
Dbejte na to, aby prádlo nebránilo zavření
dvířek.

A

2. Opatrně zatlačte na dvířka tak, aby
zacvakla.
3. Nastavte volič programů na požadovaný
sušicí program (viz tabulka programů).
4. Stiskněte tlačítko START. Sušička se
automaticky spustí.

H

5. Pokud v průběhu sušicího cyklu otevřete
dvířka, abyste prádlo mohli zkontrolovat,
musíte po zavření dvířek program znovu
spustit stisknutím tlačítka START.

E D C

F

G

B

6. Jakmile se program blíží ke konci, sušička
přejde do fáze ochlazování. V této fázi
se prádlo otáčí ve studeném vzduchu a
ochlazuje se.

A VOLIČ PROGRAMŮ V POZICI OFF
(VYPNUTO)

7. Po dokončení programu se buben střídavě
otáčí v každém směru, aby se prádlo tolik
nepomačkalo. Tato fáze trvá do té doby,
dokud nevypnete spotřebič nebo neotevřete
dvířka.

C Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU

B Tlačítko START/PAUZA

D Tlačítko pro VÝBĚR ČASOVÉHO CYKLU
E Tlačítko MEMO
F Tlačítko pro NASTAVENÍ STUPNĚ
USUŠENÍ

Během
automatického
programu
neotevírejte dvířka, prádlo se tak lépe usuší.

G Tlačítko pro SNADNÉ ŽEHLENÍ
H DISPLEJ

Technické údaje

C+F DĚTSKÁ POJISTKA

Maximální příkon / jištění / napětí:
Viz výrobní štítek.
Maximální náplň:
Viz energetický štítek.
Energetická třída:
Viz energetický štítek.
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DÉLKA TRVÁNÍ PROGRAMU
VAROVÁNÍ:
V žádném případě se při připojování
spotřebiče k elektrické síti nedotýkejte
tlačítek, neboť sušička se v prvních
několika sekundách po připojení k
elektrické síti kalibruje. Pokud k tomu
přesto dojde, odpojte sušičku od
elektrické sítě a znovu ji připojte.

• Při výběru programu se automaticky
zobrazuje délka trvání programu, která
může být v závislosti na zvolené přídavné
funkci různá.
• Po startu programu se na displeji neustále
zobrazuje čas zbývající do konce programu.
• Spotřebič zobrazuje na displeji čas zbývající
do konce programu na základě standardní
náplně a během sušicího cyklu tento čas
upravuje podle velikosti a složení prádla.

VOLIČ PROGRAMŮ V POLOZE
OFF (VYPNUTO)
• Volič programů slouží k výběru sušicího
programu. Lze jím otáčet oběma směry.

KONEC PROGRAMU
• Po dokončení sušicího cyklu se na displeji
zobrazí „END“, tedy KONEC. Nyní můžete
otevřít dvířka.

• Pokud chcete přerušit výběr nebo vypnout
spotřebič, nastavte volič programů na
polohu OFF (VYPNUTO) a vytáhněte
zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

• Vypněte spotřebič otočením voliče programů
na polohu OFF (VYPNUTO).

Tlačítko START/PAUZA

Volič programů musíte na konci každého
sušicího cyklu nebo před novým
programem VŽDY otočit na polohu OFF
(VYPNUTO).

Před stisknutím tlačítka START/PAUZA
nejprve zavřete dvířka spotřebiče.

PŘERUŠENÍ SUŠICÍHO CYKLU

• Stisknutím tlačítka START/PAUZA spustíte
zvolený sušicí cyklus s přednastavenými
parametry. Na displeji se zobrazuje čas
zbývající do ukončení programu.

• Stiskněte a podržte na cca 2 sekundy
tlačítko START/PAUZA (blikají některé
kontrolky a zobrazení času zbývajícího
do ukončení programu, což znamená, že
provoz spotřebiče byl přerušen).

• Pokud chcete program změnit či upravit,
stiskněte tlačítka požadovaných funkcí,
změňte standardní parametry a stisknutím
tlačítka START/PAUZA spusťte sušicí
cyklus.

• Pokud opět stisknete tlačítko START/
PAUZA, program bude pokračovat v tom
bodě, ve kterém byl přerušen.

Můžete zvolit pouze takové přídavné
funkce, které se hodí k nastavenému
programu.
• Program se spustí několik sekund po
zapnutí spotřebiče.
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PŘEDČASNÉ UKONČENÍ NASTAVENÉHO
PROGRAMU

Tlačítko MEMO

• Otočením voliče programů na polohu OFF
(VYPNUTO) ukončíte probíhající program.

Tato funkce slouží k uložení nastavení pro daný
program.

Pokud během probíhajícího sušicího cyklu
dojde k výpadku elektrického proudu,
sušička bude po obnovení napájení
pokračovat v nastaveném programu v tom
bodě, kdy došlo k přerušení napájení.

ULOŽENÍ:
Během cyklu stiskněte a podržte tlačítko
MEMO (PAMĚŤ) tři sekundy. Kontrolka
MEMO (u některých modelů všechny kontrolky)
bliká dvě sekundy. Nastavení zvoleného cyklu
se uloží do paměti spotřebiče.
VYVOLÁNÍ ULOŽENÉHO CYKLU Z PAMĚTI:
Stisknutím tlačítka MEMO po výběru programu
opět vyvoláte uložené nastavení (ne program).

Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
• Tímto tlačítkem lze odložit start programu
ve 30minutových intervalech (u některých
modelů v hodinových intervalech) o 30
minut (u některých modelů o 1 hodinu) až
24 hodin. Odložený start se zobrazuje na
displeji.

Nelze uložit funkci odloženého startu.

Tlačítko pro NASTAVENÍ STUPNĚ
USUŠENÍ

• Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič začne odpočítávat čas zbývající
do startu programu.

• Umožňuje nastavení požadovaného stupně
usušení. Výběr lze provést během 5 minut
po spuštění programu:

Pokud po nastavení odloženého startu
otevřete dvířka, je nutné po jejich zavření
opět stisknout tlačítko START. Spotřebič
poté pokračuje v odpočítávání.

Připraveno k žehlení: Prádlo zůstává
mírně mokré, aby žehlení bylo snazší.
Připraveno k pověšení: Prádlo lze pověsit
na ramínko.

Tlačítko pro VÝBĚR ČASOVÉHO
CYKLU

Připraveno k uložení do skříně: Prádlo lze
přímo uložit do skříně.

• Je možné přepnout sušicí cyklus z
automatického na programovaný, a to
během 3 minut po startu programu.

Extra sušení: Prádlo je zcela suché;
ideální program pro plnou náplň.

• Každým dalším stisknutím zvýšíte dobu
sušení o 10 minut. Pokud se chcete vrátit
k automatickému sušení, musíte sušičku
nejprve vypnout.

• Tento spotřebič je vybaven funkcí
„Manažer sušení“. U automatických cyklů
je na jednotlivé mezistupně sušení před
dosažením zvoleného stupně upozorněno
zablikáním příslušné kontrolky.

• V případě nekompatibility zablikají všechny
kontrolky třikrát rychle za sebou.

V případě nekompatibility zablikají všechny
kontrolky třikrát rychle za sebou.
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Tlačítko pro SNADNÉ ŽEHLENÍ

Displej

Tato funkce minimalizuje zmačkání a
zmuchlání prádla díky střídavým pohybům
bubnu během sušení. Stupeň sušení je
automaticky nastavený na „Připraveno k
žehlení“ (nastavení stupně usušení lze změnit
po výběru funkce). Kromě toho tato funkce
aktivuje při výběru odloženého startu a na
konci sušicího cyklu buben, aby se předešlo
zmačkání prádla. Buben se dává do pohybu
každých 10 minut, a to až šest hodin po
ukončení programu.

Na displeji se zobrazuje zbývající doba sušení
nebo zbývající čas do začátku sušicího cyklu,
pokud jste zvolili program s opožděným
startem, či jiná hlášení.

1

• Pokud chcete vypnout otáčení bubnu,
nastavte volič programů na polohu OFF
(VYPNUTO). Tato funkce je užitečná
především tehdy, když nemůžete vyjmout
prádlo ze sušičky ihned po dokončení
programu.

4 32

1) KONTROLKY STUPNĚ USUŠENÍ
Kontrolky zobrazují stupeň usušení, který lze
zvolit příslušným tlačítkem.
2) KONTROLKA
ZÁSOBNÍKU
NA
KONDENZÁT
Rozsvítí se, když je nutné vyprázdnit zásobník
na kondenzát.

DĚTSKÁ POJISTKA
• Stiskněte tlačítka „C“ a „F“ současně a
podržte je 2 sekundy. Tím dojde k
zablokování tlačítek na ovládacím panelu.
Tímto způsobem předejdete nechtěným
změnám sušicího programu, ke kterým
by došlo, kdybyste v průběhu programu
nedopatřením stiskli nějaké tlačítko.

3) KONTROLKA UPOZORŇUJÍCÍ NA
NUTNOST VYČIŠTĚNÍ FILTRU
Rozsvítí se, když je nutné vyčistit filtry (filtr ve
dvířkách a spodní filtr).
4) KONTROLKA WLAN
• U modelů s WLAN se zobrazuje stav
připojení, a to následovně:

• Dětskou pojistku lze zcela jednoduše
deaktivovat současným stisknutím výše
uvedených dvou tlačítek.
• Pokud otevřete dvířka při aktivované
dětské pojistce, dojde k zastavení
sušicího cyklu, tlačítka jsou však i nadále
zablokovaná: Abyste mohli cyklus znovu
spustit, musíte nejprve deaktivovat dětskou
pojistku a poté znovu stisknout tlačítko
START/PAUZA.
• DĚTSKOU POJISTKU lze aktivovat nebo
deaktivovat kdykoliv během sušicího cyklu.
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-

SVÍTÍ: Dálkové ovládání je aktivní.

-

POMALU BLIKÁ: Dálkové ovládání není
aktivní.

-

3 SEKUNDY RYCHLE BLIKÁ, POTÉ
ZHASNE: Spotřebič se nemůže
spojit se sítí WLAN nebo jste jej ještě
nezaregistrovali v aplikaci.

-

TŘIKRÁT POMALU BLIKÁ, POTÉ 2
SEKUNDY NESVÍTÍ: Reset WLAN (při
registrování v aplikaci).

-

1 SEKUNDU SVÍTÍ, 3 SEKUNDY
NESVÍTÍ: Dvířka jsou otevřená. Dálkové
ovládání nelze aktivovat.

Informace pro zkušební laboratoř
EN 61121 - Použitelný program:
- BAVLNA, STANDARDNÍ USUŠENÍ

• Podrobný popis funkcí a pokyny pro snadné
nastavení WLAN naleznete na následujících
stránkách: go.candy-group.com/sm-td

-

Průvodce sušením
Standardní program SUŠENÍ BAVLNY (
)
je energeticky nejúčinnější a nejvhodnější pro
sušení normálního vlhkého bavlněného prádla.

VAROVÁNÍ:
Před každým cyklem vyčistěte filtry.

Maximální hmotnost náplně
Bavlna

Uvedená maximální
hmotnost

Syntetika nebo
jemné prádlo

Max. 4 kg

BAVLNA, SLABÉ USUŠENÍ
(BÍLÉ - připraveno k žehlení)
SNADNÁ ÚDRŽBA
(SYNTETIKA - připraveno k pověšení)

VAROVÁNÍ:
Čas potřebný k usušení prádla závisí
na druhu prádla a na tom, jak je prádlo
mokré po odstředění, na množství
prádla, čistotě filtrů a okolní teplotě.
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Přídavné funkce
PROGRAM

-

BAVLNA

-

-

-

DOBA SUŠENÍ
(min)

KAPACITA
(kg)

Tabulka programů

*
*

VYVÁŘKA
DŽÍNY

-

TMAVÉ & BAREVNÉ
PRÁDLO

-

-

-

-

SYNTETIKA

4

*

4

*

4

*

2,5

*

KOŠILE

-

WOOLMARK

-

-

-

-

1

70'

DENNÍ PERFEKT 59‘

-

-

-

-

3,5

59'

DENNÍ 45‘

-

-

-

-

2

45'

ECO 30‘

-

-

-

-

1

30'

OSVĚŽENÍ

-

-

-

-

2,5

20’

OCHRANA PŘED
POMAČKÁNÍM

-

-

-

-

2,5

12'

SPORTOVNÍ OBLEČENÍ

-

-

4

*

XS NÁPLŇ

-

-

2

*

-

-

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WLAN)
Volič programů se musí nacházet na tomto nastavení, pokud chcete ovládat
spotřebič pomocí aplikace (přes WLAN).
* Skutečný čas potřebný k usušení závisí na tom, jak je prádlo po odstředění mokré, na druhu
prádla, množství náplně, čistotě filtrů a okolní teplotě.
Dbejte prosím na to, že vložení přílišného množství prádla nebo neskladného prádla může vést
k otevření dvířek spotřebiče. V takovémto případě odeberte část prádla ze spotřebiče a teprve
poté pokračujte v sušení.
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WOLLMARK
Vlněné oblečení: S tímto programem lze usušit
až 1 kg prádla (cca 3 svetry).
Před sušením obraťte oblečení naruby. Doba
potřebná k usušení se může lišit v závislosti
na počtu otáček při odstřeďování a tloušťce
prádla.
Po dokončení programu si prádlo můžete ihned
obléknout.
Pokud je materiál silnější, mohou být lemy ještě
vlhké; v takovém případě prádlo pověste na
šňůru a dosušte.
Prádlo byste měli vyjmout ze sušičky ihned po
dokončení programu.
Pozor: Sražení a zplstnatění vlněného
prádla je nevratný proces; sušte proto
pouze prádlo označené symbolem „vhodné
pro sušení v sušičce“. Tento program není
vhodný pro oblečení z polyakrylu.

Popis programů
Sušička disponuje různými programy pro různé
látky a barvy, které uspokojí všechny potřeby
(viz tabulka programů).
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WLAN)
Toto nastavení musíte zvolit, pokud chcete
aktivovat/deaktivovat dálkové ovládání
spotřebiče pomocí aplikace a sítě WLAN.
V takovémto případě ke spuštění sušicího
programu slouží aplikace. Podrobnosti
naleznete v kapitole DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
(WLAN).
BAVLNA
Program pro bavlnu (stupeň usušení
„Připraveno k žehlení“) je nejúčinnější program
s nejnižší spotřebou energie. Je vhodný pro
bavlnu a len.
VYVÁŘKA
Správný program pro sušení bavlny, utěrek a
ručníků.

Sušicí program na vlnu této sušičky
byl schválen společností Woolmark pro
sušení vlněného oblečení vhodného
k praní v pračce, a to za předpokladu,
že je toto oblečení vypráno a usušeno
v souladu s pokyny na všité etiketě a
návodu výrobce této sušičky (M1530).
Ve Velké Británii, Irsku, Hongkongu
a Indii je obchodní značka Woolmark
certifikovanou ochrannou známkou.

DŽÍNY
Rovnoměrné sušení textilií, jako je džínovina
nebo denim. Pokud je to možné, obraťte prádlo
před sušením naruby.
TMAVÉ & BAREVNÉ PRÁDLO
Šetrný program určený pro sušení tmavého a
barevného prádla z bavlny a syntetiky.
SYNTETIKA
Pro sušení syntetiky, neboť tyto látky vyžadují
přesné a zvláštní ošetření.

DENNÍ PERFEKT 59‘
Rychlý program s optimálním sušením pro
středně velkou náplň prádla. Před sušením
doporučujeme odstředit prádlo při vysokém
počtu otáček.

KOŠILE
Toto je speciální program pro sušení košilí.
Cílené pohyby bubnu zabraňují pomačkání
prádla. Prádlo byste měli vyjmout ze spotřebiče
ihned po dokončení programu.
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DENNÍ 45‘
Rychlý program pro denní prádlo. Před
sušením doporučujeme odstředit prádlo při
vysokém počtu otáček.

OCHRANA PŘED POMAČKÁNÍM
Sušení teplým vzduchem, které vyhladí sklady
a záhyby na prádle za pouhých 12 minut.
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ
Program vhodný pro technické textilie určené
na sport a fitness; suší opatrně a zabraňuje
sražení látky a poškození elastických vláken.

ECO 30‘
Rychlý program s maximální úsporou času
a energie pro malé množství prádla. Před
sušením doporučujeme odstředit prádlo při
vysokém počtu otáček.

XS NÁPLŇ
Velmi malé množství prádla se usuší
rovnoměrně.

OSVĚŽENÍ
Program, který odstraní nepříjemný zápach a
předžehlí zmačkané prádlo.

23

8. ODSTRAŇOVÁNÍ
PROBLÉMŮ A ZÁRUKA

• Je zástrčka napájecího kabelu správně
zasunutá do zásuvky?
• Nedošlo k výpadku elektrického proudu?
• Nepřepálila se pojistka?

Možná příčina/chyba...

• Jsou dvířka správně zavřená?

Problémy, které můžete odstranit sami
Před kontaktováním zákaznického servisu
zkontrolujte všechny body následujícího
seznamu. Pokud je spotřebič funkční, byl
neodborně instalován nebo nesprávně
používán, bude Vám návštěva servisního
technika naúčtována. Pokud problém přetrvává
i po ověření všech bodů v seznamu, obraťte
se prosím na zákaznický servis, který Vám
případně může pomoci po telefonu.
Zbývající čas zobrazený na displeji se může
během sušicího cyklu měnit. Zbývající čas
je během sušení neustále kontrolován a
případně upraven tak, abyste obdrželi co
nejaktuálnější údaj. Proto je zcela normální,
že se hodnota zbývajícího času může zvýšit
nebo snížit.

• Je sušička správně zapnutá, teda jak
zasunutím zástrčky napájecího kabelu do
zásuvky, tak i zapnutím tlačítka na sušičce?
• Zvolili jste dobu sušení nebo sušicí
program?
• Zapnuli jste spotřebič po otevření dvířek
znovu?
• Spotřebič mohl přestat pracovat z důvodu
plného zásobníku na kondenzát. V takovém
případě vyprázdněte zásobník.
Sušička je příliš hlasitá.
• Vypněte sušičku a obraťte se na zákaznický
servis.

Prádlo se suší příliš dlouho / prádlo není
dostatečně suché...

Kontrolka filtrů svítí.
• Je potřeba vyčistit filtr žmolků?

• Zvolili jste správnou dobu sušení / správný
program?

• Je potřeba vyčistit kondenzační filtr?
Kontrolka zásobníku na kondenzát svítí.

• Nebylo prádlo příliš mokré? Vyždímali jste
nebo odstředili prádlo dostatečně?

• Je potřeba vyprázdnit zásobník na
kondenzát?

• Je filtr žmolků čistý?
• Je kondenzační filtr čistý?

Zákaznický servis

• Není sušička přeplněná?

Pokud problém přetrvává i po kontrole všech
výše uvedených bodů, obraťte se prosím
na zákaznický servis. Zákaznický servis
Vám může poradit po telefonu nebo s Vámi
dohodnout vhodný termín návštěvy technika v
rámci záruky. V následujících případech Vám
však může být naúčtován poplatek:

• Nedošlo k zablokování ventilačních otvorů a
plochy pod podstavcem sušičky?
Sušička nefunguje.
• Je připojení spotřebiče k elektrické síti
v pořádku? Zkontrolujte pomocí jiného
spotřebiče, zda příslušná zásuvka funguje,
např. pomocí stolní lampičky.

• Spotřebič je funkční.
• Spotřebič nebyl nainstalován v souladu s
instalačními pokyny.
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• Spotřebič byl používán nesprávným
způsobem.

PARAMETRY WLAN:

Náhradní díly

Wi-Fi
Specifikace
(Wi-Fi)

Vždy používejte pouze originální díly, které jsou
k dostání přímo v servisu.

A

802.11 b/g/n

Bluetooth v4.2

B

2,412 GHz. - 2,484 GHz.

2,412 GHz. - 2,484 GHz.

802.11b, DSSS 1 Mbps =
+19.5 dBm

Základní rychlost
přenosu dat:
RF vysílací výkon (typ):
+4 dBm

C

Servis
Pokud spotřebič vyžaduje údržbu nebo opravu,
obraťte se na servisního technika.

802.11b, CCK 11 Mbps =
+18.5 dBm
802.11g, OFDM 54 Mbps =
+18.5 dBm

Záruka
Na výrobek se vztahuje záruka v souladu
s platnými předpisy. Bližší informace
o druhu a rozsahu záručního plnění
naleznete v záručním listu. Uschovejte
si prosím originál dokladu o koupi
spotřebiče - v případě uplatnění záruky
je nutné tento doklad předložit našemu
servisnímu středisku. Bez záručního
listu a dokladu o koupi nemůžeme uznat
nárok na záruční plnění.

Specifikace
(Bluetooth)

802.11n, MCS7 =
+14 dBm
D

802.11b = 1024 bajtů,
-80 dBm
802.11g = 1024 bajtů,
-70 dBm
802.11n = 1024 bajtů,
-65 dBm

Zvýšená rychlost
přenosu dat:
RF vysílací výkon (typ):
+2 dBm
BLE
RF vysílací výkon
(typ): +7.5 dBm
Základní rychlost
přenosu dat:
Citlivost @ 0,1 % BER:
-98 dBm
Zvýšená rychlost
přenosu dat:
Citlivost @ 0,01 % BER:
-98 dBm

802.11n HT40 = 1024 bajtů, BLE
-65 dBm
Citlivost @ 0,1 % BER:
-98 dBm

 na spotřebiči informuje o
Logo
tom, že jsme dodrželi veškeré evropské
bezpečnostní a zdravotní normy a směrnice
na ochranu životního prostředí, které jsou
vyžadovány a platí pro tento výrobek, a
neseme za to odpovědnost.

A
B
C
D

Pokud chcete spotřebič zlikvidovat, vytáhněte
zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky,
odřízněte napájecí kabel a odevzdejte zástrčku
k likvidaci odděleně od samotného spotřebiče.
Odstraňte závěsy a zámek dvířek, aby se ve
spotřebiči nemohly nedopatřením zavřít děti.

 splňuje všechny podstatné
logem
požadavky směrnice 2014/53/EU. Kopie
prohlášení o shodě je k dostání u výrobce:
www.candy-group.com

Standard WLAN
Frekvenční rozsah
Maximální vysílací výkon
Minimální přijímací citlivost

Společnost Candy Hoover Group Srl tímto
prohlašuje, že tento spotřebič opatřený

Výrobce neodpovídá za případné tiskové
chyby v tomto návodu k obsluze. Výrobce
si vyhrazuje právo na drobné změny a
technická zdokonalení spotřebiče, aniž by
došlo ke změně podstatných vlastností.
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