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Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení 
sušičky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času 
přečtení tohoto návodu a seznamte 
se s přednostmi Vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky 
Bosch byla u každé sušičky 
opouštějící náš podnik provedena 
pečlivá kontrola funkce a bezvadného 
stavu spotřebiče.

Další informace k našim výrobkům, 
příslušenství, náhradním dílům 
a servisu najdete na našich 
internetových stránkách 
www.bosh-home.com/cz nebo se 
obraťte na náš zákaznický servis.

Popisuje-li návod k použití a instalaci 
různé modely spotřebiče, bude na 
odpovídajících místech upozorněno 
na rozdíly.

Uveďte sušičku do provozu 
teprve po přečtení tohoto 
návodu k použití a k instalaci!

Použité symboly a označení

: Varování!

Tato kombinace symbolu 
a výstražného slova upozorňuje na 
eventuální nebezpečnou situaci. 
Nedodržení pokynů může mít za 
následek poranění nebo smrt.

Pozor!

Tato kombinace symbolu 
a výstražného slova upozorňuje na 
eventuální nebezpečnou situaci. 
Nedodržení pokynů může mít za 
následek věcné a/nebo ekologické 
škody.

Pokyny/tip
Pokyny pro optimální používání 
spotřebiče/užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny 
číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem 
nebo pomlčkou.
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cz Použití podle určení
8  Použití podle určení
■ Spotřebič slouží výhradně

k soukromému použití
v domácnosti.

■ Neuvádějte spotřebič do provozu
a nepoužívejte ho v exteriéru nebo
v místech vystavených mrazu.
Zbytková voda ve spotřebiči může
způsobit jeho poškození. Zmrzlé
hadice se mohou zlomit nebo
popraskat.

■ Spotřebič slouží pouze k sušení
a osvěžení vypraných textilií, které
jsou k sušení v sušičce vhodné (viz
označení na visačce oblečení).
Použití sušičky k jiným účelům je
zakázáno.

■ Tento spotřebič je určen pro
použití do maximální výšky
4000 metrů nad mořem.

Před zapnutím spotřebiče:
Zkontrolujte, zda nedošlo během 
přepravy k poškození spotřebiče. 
Pokud je spotřebič viditelně 
poškozený, obraťte se na dodavatele, 
popřípadě na náš zákaznický servis.
Přečtěte si a dodržujte pokyny 
uvedené v návodu k použití 
a k instalaci, popřípadě v dalších
informačních materiálech, které 
byly ke spotřebiči přiloženy. 

Uschovejte tyto materiály pro 
pozdější použití, popřípadě pro 
jiného majitele. 

( Bezpečnostní pokyny
Biztonsági utasításokNíže uvedené bezpečnostní 
pokyny slouží pro Vaši 
ochranu před poraněním 
a jako prevence před vznikem 
škod na majetku. 
Je důležité, abyste se při 
instalaci spotřebiče, při jeho 
údržbě, čištění a používání 
řídili danými pokyny 
a preventivními opatřeními. 
4



Bezpečnostní pokyny cz
Bezpečnost dětí, dospělých 
a domácích zvířat

:Varování 
Nebezpečí ohrožení života!
U dětí a osob s nízkou 
schopností rozeznat rizikové 
situace může dojít při 
používání spotřebiče 
k poranění nebo k ohrožení 
života.  Z těchto důvodů 
dodržujte následující 
pokyny: 

■ Spotřebič mohou
obsluhovat děti od 8 let,
osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými
nebo duševními
schopnostmi a osoby
s nedostatečnými
zkušenostmi nebo
vědomostmi, pokud jsou
pod dozorem nebo pokud
byly poučeny
zodpovědnou osobou
o možném riziku, které při
používání spotřebiče 
může vzniknout.

■ Spotřebič neslouží dětem
jako hračka.

■ Děti mohou spotřebič čistit
a udržovat jen pod
dozorem zodpovědné
osoby.

■ Spotřebič umístěte mimo
dosah dětí mladších 3 let
a domácích zvířat.

■ Nenechávejte děti a osoby
s nízkou schopností
odhadnout riziko v blízkosti
spotřebiče bez dozoru.

:Varování 
Nebezpečí ohrožení života!
Pokud se děti do sušičky 
zavřou, hrozí jim nebezpečí 
ohrožení života! 
■ Spotřebič neumísťujte

za dveře, které mohou
zakrýt dvířka sušičky
nebo mohou bránit
v jejich otevírání.

■ U spotřebičů, které
dosloužily, vytáhněte
síťovou zástrčku ze
zásuvky, síťový kabel
odřízněte a zničte zámek
dvířek.

:Varování 
Nebezpečí udušení!
Při hraní se děti mohou do 
obalů nebo fólií zamotat 
nebo si je mohou 
přetáhnout přes hlavu 
a udusit se. Obaly, jejich 
části a fólie udržujte mimo 
dosah dětí.
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cz Bezpečnostní pokyny
:Varování 
Nebezpečí otravy!
Požití pracích prostředků 
a aviváže může způsobit 
otravu. V takových případech 
vyhledejte lékařskou pomoc. 
Prací prostředky a aviváže 
uchovávejte mimo dosah 
dětí.

:Varování 
Nebezpečí podráždění očí 
a kůže!
Prací prostředky a aviváž při 
styku s očima a kůží může 
způsobit podráždění! 
Pokud se prací prostředek 
a aviváž dostane do očí nebo 
na kůži, důkladně oči 
vypláchněte a kůži 
opláchněte. Prací prostředky 
a aviváže uchovávejte mimo 
dosah dětí.

Instalace

:Varování 
Nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem/ 
vzniku majetkových 
škod/poškození 
spotřebiče!
Pokud není spotřebič 
instalován správným 
způsobem, mohou nastat 
nebezpečné situace. Proto 
zkontrolujte následující:

■ Síťové napětí a údaj
o napětí na sušičce
(typovém štítku 
spotřebiče) musí souhlasit. 
Jmenovitý příkon 
a potřebná pojistka jsou 
uvedené na typovém štítku 
spotřebiče.  

■ Sušičku lze zapojit pouze
dle předpisů na střídavý
proud do řádně uzemněné
zásuvky.

■ Síťová zástrčka a zásuvka
musí být kompatibilní
a uzemnění musí být
provedeno dle předpisů.

■ Průřez kabelu musí být
odpovídající.

■ Síťová zástrčka musí být
neustále přístupná.

■ Při použití proudového
chrániče se smí použít
pouze typ s označením:
z. Pouze tento typ
odpovídá současným 
platným předpisům.
6



Bezpečnostní pokyny cz
:Varování 
Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem/vzniku 
majetkových škod/ 
poškození spotřebiče 
a vzniku požáru!
Pokud byl síťový kabel 
poškozen nebo byl upravován, 
může vzniknout nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem 
nebo může dojít ke zkratu, 
popřípadě může při přehřátí 
hrozit vznik požáru. Síťový 
kabel se nesmí zlomit, 
skřípnout, upravovat, řezat 
a nesmí přijít do styku 
s horkými předměty.

:Varování 
Nebezpečí vzniku 
materiálních škod/ 
poškození spotřebiče 
a vzniku požáru!
Prodlužovací kabel nebo 
rozdvojka může v případě 
přehřátí nebo elektrického 
zkratu způsobit požár. 
K zapojení spotřebiče 
použijte elektrickou 
zásuvku, která je dle 
předpisů uzemněna. 
Nepoužívejte prodlužovací 
kabely, rozdvojku nebo 
vícepólovou zásuvku. 

:Varování 
Nebezpečí vzniku 
majetkových škod/ 
poškození spotřebiče 
a nebezpečí poranění! 
■ Spotřebič se může během

provozu třást nebo
pohybovat. Tak může
způsobit škodu na majetku.
Spotřebič umístěte na
čistém rovném a pevném
místě pomocí šroubovacích
nožiček a vodováhy.

■ Pokud spotřebič umístíte
na pračku nesprávným
způsobem, může dojít
k poranění, majetkovým
škodám nebo k poškození
spotřebiče. Pokud chcete
sušičku umístit na pračku,
musí její hloubka a šířka
odpovídat sušičce. Sušičku
je bezpodmínečně nutné
upevnit na pračku pomocí
spojovací soupravy. ~
strana 15
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cz Bezpečnostní pokyny
■ Pokud spotřebič zvedáte
nebo ho posouváte za
vyčnívající díly (např. za
dvířka), mohou se ulomit
a způsobit poranění.
Spotřebič proto
nepřemísťujte za jeho
vyčnívající díly.

:Varování 
Nebezpečí poranění!
■ Při zdvihání sušičky byste

se mohli poranit kvůli její
vysoké hmotnosti.
Nezvedejte sušičku sami.

■ Mohli byste si poranit ruce
o ostré hrany sušičky.
Nedotýkejte se ostrých 
hran sušičky. Při zvedání 
spotřebiče použijte 
ochranné rukavice.

■ O nevhodně umístěné
hadice a síťový kabel byste
mohli zakopnout, a
způsobit si tak poranění.
Umístěte proto hadice a
síťový kabel tak, aby
nehrozilo nebezpečí
poranění.

Použití

:Varování
Nebezpečí vzniku požáru 
a výbuchu!
Prádlo, které přišlo do styku 
s rozpouštědly, olejem, 
voskem, odstraňovačem 
vosku, barvou, tukem nebo 
odstraňovačem skvrn, se 
může při sušení vznítit nebo 
může způsobit výbuch. 

Z tohoto důvodu 
dodržujte následující:
■ Prádlo před sušením

v sušičce důkladně
vyperte v horké vodě
s pracím prostředkem.

■ Do sušičky vkládejte pouze
takové prádlo, které bylo
předem vyprané.

■ Nepoužívejte spotřebič
k sušení prádla, u kterého
byly k čištění použity
průmyslové chemikálie.

:Varování
Nebezpečí vzniku požáru 
a výbuchu!
■ Vlákna ve filtru, která

nebyla po sušení
odstraněna, se při dalším
sušení mohou vznítit
a mohou způsobit požár
nebo výbuch spotřebiče.
Po vysušení prádla vždy
filtr na vlákna vyčistěte.

■ Určité předměty mohou
v sušičce způsobit požár
nebo výbuch.
Nenechávejte v kapsách
oblečení zapalovače nebo
zápalky.

■ Prach z uhlí nebo mouky
v okolí sušičky může
způsobit výbuch. Dbejte na
to, aby při provozu
spotřebiče bylo v jeho okolí
čisto.
8
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:Varování
Nebezpečí vzniku škod na 
majetku/poškození 
spotřebiče a vzniku požáru!
Pokud zastavíte sušicí 
program před jeho 
ukončením, prádlo 
nevychladne správným 
způsobem a může se vznítit, 
popřípadě způsobit škody 
na majetku nebo může dojít 
k poškození spotřebiče. 
■ Poslední fáze sušení

probíhá bez tepla (cyklus
chlazení), aby bylo
zabezpečeno, že teplota
prádla zůstane taková, aby
nedošlo k jeho poškození.

■ Sušení vypněte před jeho
koncem jen v případě,
pokud prádlo můžete
okamžitě z bubnu vyjmout
a rozprostřít, aby vychladlo.

:Varování 
Nebezpečí otravy/vzniku 
škody na majetku!
Kondenzovaná voda není 
pitná a je znečištěná vlákny. 
Takto znečištěná 
kondenzovaná voda může 
být pro zdraví škodlivá, 
popřípadě může způsobit 
škody na majetku. 
Tuto vodu nepijte 
a nepoužívejte.

:Varování 
Nebezpečí otravy!
Z čisticích prostředků 
obsahujících rozpouštědla se 
může vypařovat jedovatý plyn. 
Nepoužívejte čisticí 
prostředky, které obsahují 
rozpouštědla.

:Varování 
Nebezpečí poranění!
■ Pokud se budete opírat

o dvířka sušičky nebo si na ně
budete sedat, spotřebič se 
může převrhnout a může 
způsobit poranění.
Neopírejte se o dvířka sušičky
a ani si na ně nesedejte.

■ Pokud si budete sedat na 
vrchní plochu spotřebiče, 
mohl by se prolomit
a způsobit poranění. 
Nesedejte si na vrchní 
plochu spotřebiče.

■ Pokud sáhnete do točícího
se bubnu, můžete si
poranit ruku. Vyčkejte, až
se buben zastaví.
9



cz Bezpečnostní pokyny
Pozor!
Nebezpečí vzniku škod na 
majetku/poškození 
spotřebiče
■ Pokud množství prádla

v sušičce přesáhne
maximální náplň, může se
stát, že spotřebič
nefunguje daným
způsobem, může vzniknout
škoda na majetku nebo
může dojít k poškození
spotřebiče.
Nepřekračujte maximální
předepsané množství pro
nevyprané prádlo. Pro
daný program dodržujte
předepsané množství
prádla. ~ strana 21

■ Pokud spotřebič používáte
bez filtru na vlákna nebo je
filtr poškozený, může dojít
k poškození spotřebiče.
Nepoužívejte spotřebič bez
filtru na vlákna nebo pokud
je filtr poškozený.

■ Nedovolte, aby se lehké
věci jako např. vlasy
dostaly do blízkosti
větrací mřížky. Při provozu
by mohlo dojít k jejich
nasátí.

■ Pěnový materiál nebo
molitan se může při sušení
zdeformovat nebo
roztavit. Nesušte prádlo,
které obsahuje pěnový
materiál nebo molitan.

■ Použitím nesprávného
množství pracího
prostředku nebo čisticího
prostředku může dojít ke
škodám na majetku nebo
k poškození spotřebiče. Při
použití pracího,
ošetřujícího a čisticího
prostředku dbejte pokynů
výrobce.

■ Pokud dojde k přehřátí,
spotřebič nefunguje daným
způsobem. Mohou
vzniknout škody na
majetku, popřípadě může
dojít k poškození
spotřebiče. Dbejte na to,
aby větrací mřížku při
provozu spotřebiče nic
nezakrývalo a místnost byla
dobře větraná.
10
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Čištění a údržba

:Varování 
Nebezpečí ohrožení života!
Sušička je napájená 
elektrickým proudem, a proto 
při doteku částí spotřebiče 
hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Dbejte 
prosím následujících pokynů:
■ Před čištěním sušičku

odpojte od elektrické sítě
(vytáhněte zástrčku ze
zásuvky).

■ Nikdy se elektrické
zástrčky nedotýkejte
mokrýma rukama.

■ Síťovou zástrčku vytahujte
ze zásuvky pouze za kryt
zástrčky, nikdy ne za kabel,
protože by mohlo dojít
k jeho poškození.

■ Na spotřebiči nebo
příslušenství sami
neprovádějte technické
úpravy.

■ Opravy na spotřebiči
mohou vykonávat výhradně
odborní pracovníci
(elektrikář) nebo náš
zákaznický servis. To se
vztahuje také na výměnu
síťového kabelu.

■ Síťový kabel lze objednat
u zákaznického servisu.

:Varování 
Nebezpečí otravy!
Nepoužívejte čisticí 
prostředky, které obsahují 
rozpouštědla. Z takových 
prostředků se může 
vypařovat jedovatý plyn.

:Varování 
Nebezpečí poranění 
elektrickým proudem/ 
vzniku škody na majetku/ 
poškození spotřebiče!
Pokud se do spotřebiče 
dostane vlhkost, může 
způsobit elektrický zkrat. 
Spotřebič proto nečistěte 
vysokotlakými nebo parními 
čističi.

:Varování 
Nebezpečí poranění/vzniku 
škody na majetku 
a poškození spotřebiče!
Náhradní díly a příslušenství 
od jiného výrobce mohou 
způsobit poranění, škody na 
majetku nebo mohou 
spotřebič poškodit. 
Z bezpečnostních důvodů 
proto používejte jen 
originální náhradní díly 
a příslušenství.
11



cz Bezpečnostní pokyny
Pozor!
Nebezpečí vzniku škody na 
majetku/poškození 
spotřebiče
Čisticí prostředky nebo 
prostředky pro ošetření 
prádla před praním (např. 
odstraňovač skvrn, spreje 
před praním) mohou 
spotřebič poškodit. Proto 
dodržujte následující 
pokyny: 
■ Dbejte na to, aby se tyto

prostředky nedostaly do
styku s plochami
spotřebiče.

■ Sušičku čistěte pouze
vodou a měkkým vlhkým
hadrem.

■ Ihned odstraňte všechny
zbytky pracích prostředků,
sprejů nebo jiné zbytky.
12



Bezpečnostní pokyny cz
7 Ochrana životního 
 prostředí

Obal/starý spotřebič emledévtezeynrKö

)
Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu 
s evropskou směrnicí 2012/19/EK 
o starých elektrických
a elektronických zařízeních (waste 
electrical and elektronic equipment – 
WEEE). 

Směrnice platná v zemích EU udává 
způsob navrácení nebo recyklaci 
zařízení, která už dosloužila.

Chladivo
Výměník tepla sušičky obsahuje 
v hermeticky uzavřeném zařízení 
fluorovaný skleníkový plyn.

Sušičku nechte odborně zlikvidovat.

Pokyny pro úsporu
■ Prádlo před sušením vyždímejte.

Čím sušší je prádlo, tím kratší je
doba sušení a nižší spotřeba
energie.

■ Do sušičky plňte maximální
množství prádla.

Upozornění:  Nepřekračujte
maximální množství prádla pro
příslušný program, protože by se
prodloužila doba sušení a zvýšila
by se spotřeba energie.

■ V místnosti větrejte a zajistěte,
aby byla větrací mřížka sušičky
volná a aby byla zajištěna
výměna vzduchu.

■

■ Režim úspory energie: Pokud
sušičku po zapnutí nebo dosušení
prádla delší dobu nepoužíváte,
neprovádíte žádné ovládací kroky,
sušička se před spuštěním
programu nebo po skočení
programu z důvodu úspory energie
automaticky vypne. Displej
a kontrolky po několika minutách 
zhasnou a tlačítko Start bliká.  Pro 
aktivaci osvětlení stiskněte 
libovolné tlačítko, otevřete nebo 
zavřete dvířka sušičky, otočte volič 
programů.

R134a
0,220

Skleníkový plyn:
 Plnicí množství  (kg):

 Celkem GWP (tCO2): 0,315

Po každém sušení vyčistěte filtr
na vlákna. Znečištěný filtr na
vlákna prodlužuje dobu sušení
a zvyšuje spotřebu energie.
13



cz Instalace a připojení
5 Instalace a připojení 

Beszerelés és csatlakoztatásRozsah dodávky
■ Sušička
■ Návod k použití a k instalaci

Instalace a připojení 
spotřebiče
:Varování
Nebezpečí ohrožení života!
Sušička je napájená elektrickým 
proudem, a proto hrozí nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem.
■ Zkontrolujte sušičku, zda

nezjistíte viditelné poškození.
Poškozený spotřebič není
dovoleno používat.

■ Před připojením k napájení
zkontrolujte, zda elektrické napětí
uvedené na typovém štítku
spotřebiče souhlasí s napájením
elektrické zásuvky.

■ Používejte pouze proudové
chrániče s následujícím
označením: z.

■ Dbejte na to, aby síťový kabel
nebyl zalomený, přiskřípnutý nebo
aby se nedostal do kontaktu se
zdrojem tepla nebo ostrými
hranami.

:Varování
U dětí, které se do sušičky zavřou, 
hrozí nebezpečí ohrožení života!
Neumísťujte sušičku za dveře nebo 
posuvné dveře, které by mohly 
blokovat otevírání dvířek sušičky 
nebo při něm překážet.

Pozor! 
Nebezpečí poranění
■ Sušička má velkou hmotnost a při

zvedání byste se mohli poranit.
Sušičku proto nezvedejte sami.

■ Mohli byste si poranit ruce
o ostré hrany sušičky.
Nedotýkejte se ostrých hran 
sušičky.

■ Vyčnívající díly sušičky mohou při
zvedání nebo posunování
prasknout. Nepohybujte sušičkou
za vyčnívající díly.

Pozor!
Nebezpečí poškození 
sušičky nebo textilií.
■ Zkontrolujte, zda při přepravě

spotřebiče nedošlo k jeho
poškození. Poškozenou sušičku
nepoužívejte.

■ Zbytková voda v sušičce může
zmrznout a může spotřebič
poškodit. Neumísťujte sušičku
v místnostech, kde hrozí
nebezpečí mrazu.

Při instalaci dbejte na to, aby:

■ sušička stála na čistém rovném
a pevném podkladu.

■ síťová zástrčka byla neustále
přístupná.

■ větrací mřížka sušičky byla volná
a bylo zajištěno dostatečné
větrání.

■ sušička byla umístěna v čistém
prostředí.

* V závislosti na modelu
14



Instalace a připojení  cz
■ sušička byla vyrovnaná pomocí
šroubovacích nožiček a vodováhy.

Pokyny:  Zkontrolujte pomocí
vodováhy umístění spotřebiče
a dle potřeby výšku šroubováním
nožiček upravte.
Spotřebič musí stát na zemi pevně
na všech nožičkách.

Nerovně umístěný spotřebič 
může být hlučný a může 
způsobit nesprávné otáčení 
bubnu. 

Upozornění:  Pokud máte 
pochybnosti o správné instalaci, 
pověřte tím odborníky.

Volitelné příslušenství
Volitelné příslušenství si můžete 
objednat*  u zákaznického servisu:

■ Souprava pro spojení pračky
a sušičky:
Pro úsporu místa lze sušičku
umístit na vhodnou pračku stejné
hloubky a šířky.
Sušičku je nutné upevnit na
pračku pomocí spojovací
soupravy.
Objednací číslo spojovací
soupravy s výsuvnou pracovní
deskou: WTZ11400.
Objednací číslo spojovací
soupravy bez výsuvné pracovní
desky: WTZ20410.

■ Podstavec:
Sušičku můžete pomocí
podstavce zvednout výše pro
snadnější manipulaci s prádlem.
Výsuvný koš integrovaný
v podstavci slouží pro
přemísťování prádla.
Objednací číslo: WMZ20500.

■ Koš na sušení vlny: Vlněné
textilie,  sportovní obuv a plyšové
hračky sušte v koši na sušení vlny.
Objednací číslo: WMZ20600.

Přeprava a ochrana proti 
mrazu
Vyprázdněte nádržku na 
kondenzovanou vodu a odčerpejte 
vodu ze spotřebiče:

1. Volič programů nastavte na libovolný
program.

2. Stiskněte tlačítko Start.

3. Počkejte 5 minut.
Upozornění: Kondenzovaná
voda se odčerpá.

4. Znovu vyprázdněte nádržku na
kondenzovanou vodu.

5. Vypněte sušičku.

Pozor!
Zbytková voda může vytéct 
a může způsobit škody na 
majetku. Sušičku přepravujte ve 
vertikální poloze.

Pozor!
Sušička obsahuje chladivo, které 
může způsobit škody.
Sušičku nechte před uvedením do 
provozu dvě hodiny stát.

* V závislosti na typu
15



Nejdůležitější kroky ve zkratce cz
Y Nejdůležitější kroky ve zkratce
A főbb lépések röviden

--------

--------

1 @ @

Vlože prádlo a zavřete 
dvířka spotřebiče.

Nastavením voliče 
programů na libovolný 
program sušičku 
zapnete.

Zvolte si daný 
program a dle 
potřeby změňte 
nastavení programu.

2 @ @

Stiskněte 
tlačítko  A.

Spotřebič prádlo 
usušil.

Vyndejte prádlo. 

3 @ @

Vypněte sušičku. Vyprázdněte nádržku. Vyčistěte filtr na 
vlákna.
16



Seznámení se se spotřebičem  cz
* Seznámení se se spotřebičem
Ismerkedés a készülékkelSušička

(  Nádržka na kondenzovanou vodu
0 Ovládací panel a displej
8  Vnitřní osvětlení bubnu  
@  Dvířka sušičky  
H  Větrací mřížka 
P Filtr na vlákna
17



cz Seznámení se se spotřebičem
Ovládací panel

( Volič programů pro zapnutí/vypnutí a volbu programu. 
0 Programy ~ 21. strana
8  Tlačítko Start pro spuštění nebo přerušení programu. ~ 23. strana 
@  Tlačítka ~ 23. strana 
H  Displej s tlačítky  ~ 19. strana
18



Seznámení se se spotřebičem  cz
Displej 

Tlačítka na displeji

Podrobný popis všech tlačítek 
naleznete: ~ strana 23

Displej

( Stupeň sušení 
0 Čas sušení 
8 Doba skončení 
@ Funkce ochrany proti zmačkání
H Sušení při nízké teplotě

–

”

E
s

A

3h

1:27

e ö » 

ð

ç

ó

Přesné nastavení stupně 
usušení.
Ochrana proti zmačkání 
zapnuta.
Dětská pojistka zapnuta. 
Sušení při nízké teplotě 
zapnuto.
Zvoleno zapnutí nebo 
vypnutí.
Program odloženého 
startu zapnutý 
(v hodinách), pokud je 
funkce „Odložený start” 
aktivní.
Předpokládaná doba 
trvání programu 
(hodina:minuta).
Q “Ÿš - ˜ -
Průběh programu: Mokré; 
K žehlení; Úplné usušení; 
Ochrana proti zmačkání; 
Konec a Přestávka. 
Vyprázdněte nádržku 
s kondenzovanou vodou 
~ strana 27 
Vyčistěte filtr na vlákna. 
~ strana 25
Čištění výměníku tepla 
probíhá automaticky.
19



cz Prádlo
Z Prádlo
Příprava prádla

:Varování
Nebezpečí výbuchu a požáru!
Z kapes oděvů odstraňte zapalovače 
a zápalky.

Pozor!
Mohlo by dojít k poškození 
bubnu sušičky a textilií.
Z kapes oděvů odstraňte všechny 
předměty a dodržujte následující:
■ Pásky, vázačky atd. zavažte nebo

použijte pytlík na praní prádla.
■ Zipy, háčky a poutka zapněte,

u většího druhu prádla (např. 
povlečení) zapněte knoflíky. 

■ Z kapes vyjměte všechny kovové
předměty (např. kancelářské 
sponky).

■ Pro stejnoměrný výsledek sušení
roztřiďte prádlo podle druhu 
tkaniny a sušicího programu.

■ Malé kusy prádla (např. dětské
ponožky) sušte vždy s většími 
kusy prádla (např. s ručníky).

■ Úpletové textilie (např. trička,
trikotové prádlo) se při prvním 
sušení obvykle srazí. Použijte 
šetrný program.

■ Prádlo se snadnou údržbou
nepřesušujte. Přesušené prádlo by 
se mohlo zmačkat. 

■ Pro sušení jednoho kusu prádla
použijte program s nastavitelným
časem sušení.

■ Určité prací a ošetřující
prostředky (např. škrob,
aviváž) obsahuje látky, které
se mohou ukládat na čidle
vlhkosti, a mohou tak
nepříznivě ovlivnit jeho funkci,
a tím i výsledek sušení.

Upozornění
– Při dávkování pracích

a ošetřujících prostředků  
dbejte pokynů výrobce. 

– Senzor vlhkosti pravidelně
čistěte ~ strana 30

Třídění prádla:
c vhodné pro sušení v sušičce
a sušení při normální teplotě
` sušení s nízkou teplotou
b nesušit v sušičce

Upozornění:  Nevkládejte přímo 
vyprané prádlo z pračky ihned do 
sušičky. Po odstřeďování prádlo 
roztřiďte a vložte do bubnu sušičky.  

Pokud sušíte dohromady slabé, 
vícevrstvé a silné textilie, budou 
různě suché.  Pro dosažení 
stejnoměrného výsledku sušení sušte 
společně jen prádlo ze stejného 
druhu tkaniny a se stejnou 
strukturou.  Jestliže je prádlo stále 
ještě příliš vlhké, můžete pro 
dosušení použít program s možností 
nastavení času  ~ strana 21

Varování!
Nebezpečí poškození sušičky nebo 
textilií.

V sušičce nesušte:
■ Prádlo znečištěné olejem.
■ Nevyprané prádlo.
■ Neprodyšné textilie (např.

pogumované).
■ Jemné textilie (např. záclony

z hedvábí nebo z umělých vláken).
20



Přehled programů a tlačítka  cz
Programok és gombok

/ Přehled programů a tlačítka 
Programy

Program a textilie Maximální množství prádla 
a nastavení programu/informace

Název programu
Pro které textilie je program vhodný?

Maximální množství prádla 
s ohledem na hmotnost suchého 
prádla

Možná nastavení programu

Cotton (bavlna) i  Very Dry (extra suché do skříně)   e+ 
Vícevrstvé silné, odolné textilie z bavlny nebo lnu, které špatně 
schnou.

8 kg

Cotton (bavlna) i Cupboard Dry (suché do skříně) e 
Normální jednovrstvé odolné textilie z bavlny nebo lnu.  

8 kg

Cotton (bavlna)  i Iron Dry (suché k žehlení) ö
Normální jednovrstvé odolné textilie z bavlny nebo lnu, které 
mají zůstat po sušení vlhké a ve stavu vhodném k žehlení nebo 
pověšení na ramínko.

8 kg

Easy-Care (snadno udržovatelné) f Very Dry (extra suché do 
skříně)  e+
Vícevrstvé silné textilie ze syntetických nebo směsových tkanin, 
které špatně schnou.

3,5 kg

Easy-Care (snadno udržovatelné) f 
Cupboard Dry (suché do skříně) e  
Normální jednovrstvé textilie ze syntetických nebo směsových 
tkanin.

3,5 kg

 

Easy-Care (snadno udržovatelné) f 
Iron Dry (suché k žehlení) ö

Normální jednovrstvé, odolné textilie z bavlny nebo lnu, které 
mají zůstat po sušení vlhké a ve stavu vhodném k žehlení nebo 
pověšení na ramínko.

3,5 kg

Sportswear (sport/fitness)  w 
Oblečení odolné vůči vlivům počasí a outdoorové oblečení 
s membránovým povrchem a hydrofobní textilie.

1,5 kg

Towels (ručníky)  ¼ 
Odolné ručníky z bavlny. 

6 kg

Mix (mix)   o
Smíšená náplň prádla z bavlněných a syntetických textilií. 

3 kg
21



cz Přehled programů a tlačítka
--------

Timed program warm (teplý)  5 
Všechny druhy textilu; časový program.
Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro 
dosušení vícevrstvého, silného prádla.
Upozornění
■

■ Časový program automaticky nerozpoznává zbytkovou
vlhkost prádla. Pokud je prádlo po ukončení sušení ještě 
příliš vlhké, zapněte program ještě jednou, popřípadě 
nastavte délku programu.

3 kg
Délku programu sušení lze 
regulovat tlačítkem pro 
nastavení času.

Timed program cold (studený) 5 
Vhodný pro všechny typy textilií. Slouží také pro osvěžení   
nebo vyvětrání málo nošených oděvů.

3 kg
Délku programu sušení lze 
regulovat tlačítkem pro nastavení 
času.

Shirts/Blouses (halenky/košile) ’
Nežehlivé košile/halenky z bavlny, lnu, syntetických   
vláken a směsového materiálu.

1,5 kg

Super 40’ (super 40') ̂  
Syntetické textilie a lehká bavlna. 

1 kg

Downs (polštáře/peří)  t 
Polštáře, přikrývky nebo peřiny, textilie plněné peřím. Velké 
kusy prádla velikosti povlečení sušte jednotlivě.

1,5 kg

Wool finish (vlna krátký)   l
Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze sušit v sušičce. 
Upozornění
■ Prádlo bude měkčí, ale nebude zcela suché.
■ Na konci programu prádlo vyndejte a nechte dosušit.

3 kg

Vlnu, sportovní obuv a plyšové hračky sušte výhradně 
v košíku na vlnu~ strana 15
22



Přehled programů a tlačítka  cz
Tlačítka

Tlačítka Vysvětlení a upozornění
Upozornění:  U všech programů nelze použít všechna tlačítka a využít jejich funkci.
Fine adjust
(Stupeň sušení)   
ô 

Pokud je prádlo po sušení příliš vlhké, můžete nastavit stupeň sušení (např. 
Suché  (Stupeň sušení)   do skříně. Stupeň sušení můžete nastavit od 1 do 3. 
(nejnižší:  –, nejvyšší:  •).
Pokud jste stupeň sušení přizpůsobili, nastavení zůstane uložené pro další 
sušení i po vypnutí sušičky.
Upozornění: Čím vyšší stupeň sušení nastavíte, o to delší bude program sušení. 

Time Dry (Doba 
sušení)  5

Nastavte délku časového programu v deseti krocích v rozmezí od 20 minut 
do 3 hodin.

Finished in
(Odložený start) ñ

Program skončí za 1 až 24 hodin. Nastavte v krocích po jedné hodině 
odložený start, a posuňte tak spuštění programu. Na displeji se 
zobrazí požadovaný počet hodin, po kterém program skončí.

E 3 sec. 
(Dětská pojistka)     

Dětskou pojistku můžete aktivovat nebo deaktivovat tím, že na tři sekundy 
podržíte současně tlačítko stupně sušení a doby skončení.

Less Ironing
(Ochrana před
zmačkáním) Q

Aby nedošlo k pomačkání prádla, buben se po skončení sušení pohybuje 
v pravidelných intervalech po dobu 60 minut nezávisle na nastaveném 
programu. Délku protáčení bubnu lze nastavit až na 180 minut.   

Low Heat (Nízká 
teplota sušení)  
s

Vhodné pro textilie choulostivé na teplotu  (např.: polyakryl, elastan). 
Stisknutím se prodlužuje doba sušicího programu.

Start/Pause (Start/
pauza) A

Spuštění a přerušení programu. 
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cz Obsluha spotřebiče

24

1 Obsluha spotřebiče
A készülék használataVložení prádla a zapnutí 
sušičky
Upozornění:  Sušička musí být 
odborně nainstalovaná a připojená. 
~ 14. strana.

1. Vložte prádlo do bubnu.

2. Sušičku zapnete otočením voliče 
programů na libovolný program.

3. Zavřete dvířka sušičky.

Pozor!
Nebezpečí poškození sušičky nebo 
textilií.
Dbejte na to, abyste prádlo do dvířek 
nepřiskřípli.

Nastavení programu

Upozornění:  Pokud jste aktivovali 
dětskou pojistku, musíte ji nejprve 
deaktivovat, teprve potom můžete 
nastavit program (viz: ~ 23. strana).
1. Zvolte si daný program (viz 

přehled programů: ~ 21. strana).
2. Voličem programů nastavte 

požadovaný program. Na displeji 
se zobrazí přednastavené 
hodnoty zvoleného programu.

Upozornění: Přednastavené 
hodnoty programu jsou standardní 
nastavení, která jsou daná již při 
zvolení programu. Přednastavené 
hodnoty programu se po zvolení 
požadovaného programu zobrazí 
na displeji.

3. Dle potřeby lze přednastavené 
hodnoty změnit. Podrobné 
informace naleznete na:
~ 21. strana.

Spuštění programu 
Stiskněte tlačítko Start.

Upozornění:  Pokud chcete program 
zabezpečit proti neúmyslné změně 
nastavení, aktivujte dětskou 
pojistku. ~ 23. strana).

Průběh programu
Stav programu se zobrazuje na 
displeji. 
např. Očekávaná doba sušení.
1:27 (hod:min).

e
ö
»
Q

Upozornění:  Na displeji se po 
zvolení požadovaného 
programu objeví očekávaná 
délka sušení v závislosti na 
množství náplně. Senzory 
vlhkosti v průběhu programu 
dobu sušení podle zbývající 
vlhkosti prádla aktualizují. Na 
displeji se čas sušení 
prodlužuje. Podle toho lze 
dobu sušení upravit (nelze u 
časových programů).
Mokré
Suché k žehlení
Suché do skříně 
Ochrana proti pomačkání

- ˜ -       Pauza 
“Ÿš      Konec



Obsluha spotřebiče  cz
Změna programu a přidání 
prádla
Během sušení můžete prádlo kdykoli 
vyjmout nebo přidat, program změnit 
nebo přizpůsobit.

1. Program přerušíte, když otevřete
dvířka sušičky nebo pokud
stisknete tlačítko Start.

2. Přidejte nebo vyjměte prádlo.
3. Dle potřeby zvolte jiný program

nebo doplňkovou funkci.
4. Zavřete dvířka sušičky.
5. Stiskněte tlačítko Start.

Upozornění:
 
Doba trvání programu 

se na displeji aktualizuje podle 
množství prádla a jeho zbytkové 
vlhkosti. Zobrazené hodnoty se 
mohou po zvolení jiného programu 
nebo podle množství prádla změnit.

Přerušení programu
Program můžete kdykoliv přerušit, 
pokud otevřete dvířka sušičky nebo 
pokud stisknete tlačítko Start.

Pozor!
Nebezpečí požáru. Prádlo se může 
vznítit. 
Pokud program zastavíte, musíte 
všechno prádlo z bubnu vyndat 
a  rozprostřít tak, aby mohlo 
vychladnout.

Konec programu
Na displeji se zobrazí kontrolka  “Ÿš.

Vyjmutí prádla a vypnutí 
sušičky
1. Vyndejte prádlo.

2. Nastavte volič programů do
polohy vypnuto.

Čištění filtru na vlákna

Upozornění: Vlákna a vlasy z prádla 
se při sušení zachytávají ve filtru na 
vlákna. Ucpaný nebo znečištěný filtr 
na vlákna brání proudění vzduchu 
a sušička nemůže dosáhnout 
plného výkonu. Čistý filtr na vlákna 
snižuje spotřebu elektrické 
energie a zkracuje dobu sušení.

Filtr na vlákna vyčistěte po 
každém sušení:

1. Otevřete dvířka sušičky
a odstraňte z dvířek všechna
vlákna.

2. Vytáhněte dvoudílný filtr na vlákna.

3. Odstraňte vlákna z prohlubně
filtru.

Upozornění:  Dbejte na to, aby 
žádná vlákna nespadla do 
otevřeného otvoru.
25



cz Obsluha spotřebiče
4. Vytáhněte do sebe zapadající části
dvoudílného filtru na vlákna.

5. Oba filtry odklopte a odstraňte
všechna vlákna.

6. Vypláchněte vlákna pod tekoucí
teplou vodou.

7. Filtry na vlákna osušte, zaklopte
a nasaďte dvoudílný filtr na vlákna
zpět.

Pozor!
Nebezpečí poškození sušičky.  
Sušičku nepoužívejte bez filtru na 
vlákna nebo s poškozeným filtrem na 
vlákna.
26



Obsluha spotřebiče  cz
Vyprázdnění nádržky na 
kondenzovanou vodu

Upozornění:  Po každém sušení 
vyprázdněte nádržku na 
kondenzovanou vodu, v opačném 
případě by se mohlo stát, že se 
další program nespustí nebo se 
v průběhu přeruší.

1. Vytáhněte nádržku na
kondenzovanou vodu ve
vodorovné poloze.

2. Vylijte kondenzovanou vodu.

Pozor!
Znečištěná kondenzovaná voda 
může ohrozit zdraví a může 
způsobit škody na majetku. 
Kondenzovaná voda není pitná 
a může být znečištěná vlákny. 
Nepijte ji ani nepoužívejte žádným 
jiným způsobem.

3. Zasuňte nádržku na
kondenzovanou vodu tak, až
do sušičky citelně znovu
zaskočí.

Upozornění: Filtr v nádržce na 
kondenzovanou vodu filtruje 
kondenzovanou vodu, kterou sušička 
při automatickém čisticím cyklu 
používá. Filtr se čistí vyprázdněním 
nádržky na kondenzovanou vodu.
Přesto je nutné filtr pravidelně 
kontrolovat a usazené zbytky 
odstraňovat. ~ strana 31
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cz Nastavení signalizace
M Nastavení signalizace 
Můžete změnit následující nastavení:

■ rychlost odstřeďování prádla
určeného k sušení,

■ hlasitost signálu na konci
programu,

■ hlasitost signálů tlačítek.

Pro změnu nastavení musíte vždy 
nejprve aktivovat režim nastavení.

Aktivace režimu nastavení
1. Zapněte sušičku.
2. Zvolte program „Bavlna” (1.

pozice), a počkejte 5 sekund.
Nyní je režim nastavení aktivovaný, 
symboly na displeji zhasnou a zobrazí 
se doba trvání programu.

1. Stiskněte tlačítko Start, držte ho
stisknuté a zároveň otočte volič
programů ve směru hodinových
ručiček na pozici 2.

2. Na displeji se zobrazí hodnota
rychlosti odstřeďování.

3. Změňte rychlost odstřeďování
stisknutím tlačítka odloženého
startu nebo tlačítka pro
nastavení doby sušení.

4. Otočte volič programů ve
směru hodinových ručiček do
pozice 3.

5. Na displeji se zobrazí hlasitost
signalizace na konci programu.

0 = vypnutý, 1 = tichý,
2 = střední,
3 = hlasitý, 4 = velmi hlasitý

6. Změňte hlasitost stisknutím
tlačítka odloženého startu nebo
tlačítka pro nastavení doby
sušení.

7. Otočte volič programů ve směru
hodinových ručiček do pozice 4.

8. Na displeji se zobrazí hlasitost
signalizace tlačítek.

0 = vypnutý, 1 = tichý,
2 = střední,
3 = hlasitý, 4 = velmi hlasitý

9. Změňte hlasitost stisknutím
tlačítka odloženého startu nebo
tlačítka pro nastavení doby
sušení.

Ukončení režimu nastavení
Po nastavení požadované rychlosti 
odstřeďování a hlasitosti nastavte 
volič programů do polohy vypnuto. 
Nastavení jsou nyní uložená.
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czZvuky
> Zvuky
Upozornění:  Při sušení dochází při 
provozu kompresoru a čerpadla ke 
vzniku různých zvuků.  Jedná se 
o zcela normální jev.

Od kompresoru v sušičce občas 
vychází bzučivý zvuk. Míra 
hlasitosti zvuku závisí na 
zvoleném programu a fázi sušení. 

Při občasném nutném odvětrávání 
kompresoru vzniká hučivý zvuk.

Při automatickém čisticím cyklu 
lze slyšet tikání. 

Kondenzovanou vodu z nádržky na 
kondenzovanou vodu odčerpává 
čerpadlo, které při tom vydává zvuky 
odčerpávání.
29



cz Čištění spotřebiče
D Čištění spotřebiče
TisztításČištění sušičky a ovládacího 
panelu
:Varování
Nebezpečí ohrožení života!
Sušička je napájená elektrickým 
proudem, hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem.
Před čištěním odpojte sušičku 
od elektrické sítě.

Sušičku čistěte pouze vodou 
a měkkým vlhkým hadrem.

Ihned odstraňte všechny zbytky 
pracích prostředků a ošetřujících 
prostředků (např. spreje před 
praním, odstraňovač skvrn). K čištění 
spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký 
čistič ani parní čistič.

Čištění čidla vlhkosti

Upozornění:  Sušička je vybavená 
senzorem vlhkosti z nerezové oceli. 
Senzor měří stupeň vlhkosti prádla. 
Po delší době provozu spotřebiče se 
na čidle může vytvořit tenká vrstva 
vodního kamene, zbytků pracích 
prostředků a aviváže.  Zbytky uložené 
na čidle se musí pravidelně 
odstraňovat, protože by mohly 
nepříznivě ovlivnit funkci čidla, a tím 
i výsledek sušení. 

Otevřete dvířka a vyčistěte senzor 
vlhkosti drsnou stranou houbičky.

Pozor!
Nebezpečí poškození čidla vlhkosti.
Senzor vlhkosti nečistěte abrazivními 
prostředky a drátěnkou.
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Čištění spotřebiče cz
Čištění filtru v nádržce na 
kondenzovanou vodu
Upozornění:  Filtr v nádržce na 
kondenzovanou vodu filtruje 
kondenzovanou vodu, kterou 
sušička používá během 
automatického čisticího cyklu. 

1. Nádržku na kondenzovanou
vodu vodorovně vysuňte.

2. Vylijte kondenzovanou vodu.

3. Vyjměte filtr.

4. Filtr opláchněte pod proudem teplé
vody nebo jej umyjte v myčce.

5. Zasuňte čistý filtr zpět do
nádržky na kondenzovanou
vodu, dokud do ní citelně
nezapadne.

Pozor!
Vlákna uvnitř sušičky mohou 
spotřebič poškodit. Sušičku 
používejte pouze s vloženým 
filtrem.

6. Nádržku zasuňte zpět do sušičky,
dokud do ní citelně nezapadne.
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cz Co dělat v případě poruchy?
3 Co dělat v případě poruchy?
Hibák és megoldások

Porucha Příčina/Odstranění

Symbol ð svítí na 
displeji a sušení se 
přerušilo.              

■ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu a stiskněte tlačítko Start 
~ strana 27

Symbol ç svítí na 
displeji.

Vyčistěte filtr na vlákna a stiskněte tlačítko Start. ~ strana 25

Na displeji svítí  ó 
„SelfCleaning”

Nejedná se o poruchu. Čištění výměníku tepla probíhá automaticky.
Pokud se tato kontrolka rozsvítí, nevytahujte nádržku na kondenzovanou 
vodu. 

Sušička se nespustí.        ■ Je zapojena síťová zástrčka? Je pojistka funkční?
■ Zvolili jste program? Zvolte si požadovaný program.
■ Nejsou otevřená dvířka sušičky?  Zavřete dvířka.
■ Není aktivovaná dětská pojistka? Deaktivujte dětskou pojistku.
■ Nezvolili jste funkci odložený start? Program se spustí se zpožděním
~  strana 23

Prádlo je pomačkané. ■ Prádlo je pomačkané, pokud jste překročili doporučené množství
prádla nebo jste pro daný druh textilií nezvolili správný program.
V přehledu programů naleznete všechny potřebné informace.
~ strana 21

■ Po skončení sušení prádlo ihned vyjměte. Pokud usušené prádlo
necháte v bubnu, dojde k jeho pomačkání.

Ze sušičky prosakuje 
voda

Nejedná se o poruchu. Může se stát, že spotřebič není umístěn ve 
vodorovné poloze. Umístěte spotřebič do vodorovné polohy.

Na displeji se během 
sušení mění délka 
programu     

Nejedná se o poruchu. Senzory vlhkosti kontrolují zbytkovou vlhkost 
prádla a upravují délku programu (kromě časových programů). 
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Co dělat v případě poruchy?  cz
Prádlo není úplně 
suché nebo je ještě 
příliš vlhké.  

■ Horké prádlo se po skončení programu zdá vždy vlhčí než ve
skutečnosti. Prádlo rozprostřete a nechte vychladnout.

■

■ Zvolte program s delší dobou sušení nebo zvyšte stupeň sušení.
Teplota sušení se nezvýší.

■ Zvolte časový program pro dosušení ještě vlhkého prádla
~ strana 21 

■ Pokud překročíte maximální množství prádla pro daný program,
prádlo se nemůže řádně usušit.

■ Vyčistěte senzory vlhkosti v bubnu. Jemná usazená vrstva z pracích
prostředků a aviváží nebo vrstva vodního kamene může zhoršit
funkci senzorů a prádlo se správně neusuší. ~    strana 30

■ Sušení bylo přerušeno kvůli výpadku elektrického proudu, kvůli plné
nádržce na kondenzovanou vodu nebo kvůli překročení maximální
doby sušení.

Upozornění:  Viz také informace v kapitole o prádle. ~ strana 20
Je doba sušení 
příliš dlouhá?            

■ Může být znečištěný filtr na vlákna, který může způsobit prodloužení
doby sušení. Vyčistěte filtr na vlákna.

■ Pokud je větrací mřížka na sušičce zakrytá nebo není volně
přístupná, může se tím prodloužit doba sušení. Zkontrolujte
dostupnost větrací mřížky.

■ Optimální teplota okolí pro správnou funkci sušičky je 15–30 °C. Doba
sušení se za jiných teplot může prodloužit.

■ Nedostatečná cirkulace vzduchu v místnosti může prodloužit dobu
sušení. V místnosti větrejte.

Během sušení se čas  
sušení mění.   

Nejedná se o poruchu. Sušička dle množství prádla upravuje délku 
programu.

Displej zhasne 
a bliká tlačítko Start.

Nejedná se o poruchu. Režim úspory energie je aktivní. ~ strana 13

V místnosti 
stoupá vlhkost.

Nejedná se o poruchu.  V místnosti řádně větrejte.

Výpadek elektrického
proudu              

Program sušení se přeruší. Prádlo z bubnu vyjměte a rozprostřete ho 
nebo po obnově dodávky elektrického proudu program znovu zapněte.

Porucha Příčina/Odstranění

Lehce nastavte stupeň sušení – doba sušení se tím prodlouží, ale
teplota se nezvýší. Prádlo bude sušší. ~ strana 23
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cz Co dělat v případě poruchy?
Upozornění:  Nepodaří-li se poruchu odstranit zapnutím a vypnutím sušičky, 
obraťte se na zákaznický servis.

Sušička je při provozu
na povrchu studená.

Nejedná se o závadu. Sušička s tepelným čerpadlem suší efektivně i při  
nízkých teplotách.

Při sušení se ozývají
neobvyklé zvuky.

Příčina/Odstranění
Nejedná se o poruchu. Zvuky způsobuje automatické čištění výměníku 
tepla.  ~ strana 29

Porucha
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Zákaznický servis cz
J  Zákaznický servis
VevőszolgálatZákaznický servis
Pokud se Vám nepodaří poruchu 
odstranit (pomocí tabulky v kapitole 
„Co dělat v případě poruchy?“), 
obraťte se na náš zákaznický servis. 
Vždy najdeme vhodné řešení, 
abychom předešli zbytečným 
návštěvám techniků.
Kontaktní údaje na 
zákaznický servis naleznete 
na konci návodu k použití.
Zákaznickému servisu uveďte 
označení produktu (č. E) 
a výrobní číslo sušičky (č. FD).

Tyto údaje naleznete na vnitřní 
straně dvířek sušičky nebo na zadní 
straně spotřebiče.
Důvěřujte odborným znalostem 
výrobce.
Obraťte se s důvěrou na náš 
zákaznický servis. Opravu provedou 
vyškolení servisní technici a použijí 
k tomu pouze originální díly. 

č. E č.
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cz Údaje o spotřebě energie
Energiafogyasztási adatok

[ Údaje o spotřebě energie 
Tabulka spotřeby energie

Nejefektivnější program pro bavlněné prádlo
Následující ”standardní program na bavlnu“ (označený: ü) je vhodný pro 
sušení normálně mokrého bavlněného prádla a nejefektivnější z hlediska 
kombinované spotřeby energie při sušení.

Program Rychlost 
odstřeďování
vypraného prádla 

Spotřeba energie** 

bavlna 8 kg 4 kg 8 kg 4 kg
suché do skříně*    1400 ot./min 179 min  115 min  1,57 kWh 0,98 kWh

1000 ot./min 203 min  126 min  1,80 kWh 1,07 kWh
 800 ot./min 227 min  147 min  2,04 kWh 1,28 kWh

suché k žehlení*     1400 ot./min 125 min  75 min 1,10 kWh 0,66 kWh
1000 ot./min 150 min  90 min 1,36 kWh 0,82 kWh
800 ot./min 176 min  106 min  1,64 kWh 0,98 kWh

snadno 
udržovatelné

3,5 kg 3,5 kg

suché do skříně*    800 ot./min 70  min 0,54 kWh
600 ot./min 86 min 0,66 kWh

* Nastavení programu pro testování podle platné normy EN 61121.
**   Hodnoty se mohou od uvedených lišit v závislosti na druhu textilu, složení prádla, které je  

k sušení určené, na zbytkové vlhkosti textilu, na nastavení stupně sušení a množství prádla.

Standardní programy pro bavlnu v souladu s platným nařízením EU 932/2012. 
Program Náplň Spotřeba energie Délka programu

ü bavlna   suché do skříně 8 kg/4 kg 1,80 kWh/1,07 kWh 203 min/126 min
Nastavení programu pro testování a opatření spotřebiče energetickým štítkem proběhlo dle 2010/30/EU.

Délka programu**
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Technické údaje cz
J Technické údaje
Rozměry:
85 x 60 x 60 cm
(výška x šířka x hloubka)
Hmotnost:
cca 56 kg
Maximální množství prádla:
8 kg
Nádržka na kondenzovanou vodu:
4,6 l
Připojení k elektrické síti:
220–240  V
Příkon:
max. 1000 W
Pojistky:
10 A
Vnitřní osvětlení bubnu* 
Teplota okolního prostředí:
5–35  °C
Spotřeba energie ve vypnutém stavu:
0,10 W
Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu (zapnutém stavu):
0,50 W

* V závislosti na modelu
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BSH domácí 
Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546 

Email: opravy@bshg.com

 
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách www.bosch-home.com/cz. 

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555

Email: bosch.spotrebice@bshg.com
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Vaša nová sušička

Rozhodli ste sa pre kúpu sušičky 
Bosch.

Venujte, prosím, niekoľko minút času 
prečítaniu a zoznámeniu sa 
s prednosťami svojej sušičky.

Pre zaistenie vysokej kvality značky 
Bosch bola pri každej sušičke 
opúšťajúcej náš podnik vykonaná 
starostlivá kontrola funkcie 
a bezchybného stavu spotrebiča.

Iné informácie k našim výrobkom, 
príslušenstvu, náhradným dielom 
a servisu nájdete na našich 
internetových stránkach 
www.bosh-home.com/sk alebo sa 
obráťte na náš zákaznícky servis.

Ak popisuje návod na použitie 
a inštaláciu rôzne modely, budete 
na zodpovedajúcich miestach 
upozornení na rozdiely.

Uveďte sušičku do prevádzky až 
po prečítaní tohto návodu 
na použitie a na inštaláciu!

Použité symboly a označenia

: Varovanie!

Táto kombinácia symbolu
a výstražného slova upozorňuje 
na eventuálne nebezpečnú situáciu. 
Nedodržanie pokynov môže mať 
za následok poranenie alebo smrť.

Pozor!

Táto kombinácia symbolu
a výstražného slova upozorňuje 
na eventuálne nebezpečnú situáciu. 
Nedodržanie pokynov môže mať 
za následok vecné a/alebo 
ekologické škody.

Pokyny/tip

Pokyny na optimálne používanie 
spotrebiča/užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulačné kroky sú označené 
číslicami alebo písmenami.

■ / -

Výpisy sú označené štvorčekom 
alebo pomlčkou.
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8  Použitie podľa určenia
■ Spotrebič slúži výhradne na

súkromné použitie v domácnosti.
■ Neuvádzajte spotrebič

do prevádzky a nepoužívajte ho
v exteriéri alebo v miestach
vystavených mrazu.
Zvyšková voda v spotrebiči môže
spôsobiť jeho poškodenie.
Zmrznuté hadice sa môžu zlomiť
alebo popraskať.

■ Spotrebič slúži iba na sušenie
a osvieženie vypraných textílií,
ktoré sú na sušenie v sušičke
vhodné (pozrite označenie
na visačke). Použitie sušičky
na iné účely je zakázané.

■ Tento prístroj je určený
na použitie do maximálnej výšky
4000 metrov nad morom.

Pred zapnutím spotrebiča:

Skontrolujte, či nedošlo počas 
prepravy k poškodeniu spotrebiča. 
Pokiaľ je spotrebič viditeľne 
poškodený, obráťte sa 
na dodávateľa, prípadne na náš 
zákaznícky servis.
Prečítajte si a dodržujte pokyny 
uvedené v návode na použitie a 
na inštaláciu, prípadne v ďalších 
informačných materiáloch, ktoré 
boli k spotrebiču priložené.
Uschovajte tieto materiály 
na neskoršie použitie, prípadne 
pre iného majiteľa.

( Bezpečnostné pokyny
Biztonsági utasításokNižšie uvedené bezpečnostné 
pokyny slúžia na vašu 
ochranu pred poranením 
a ako prevencia pred 
vznikom škôd na majetku.

Je dôležité, aby ste sa pri 
inštalácii spotrebiča, pri jeho 
údržbe, čistení a používaní, 
riadili danými pokynmi 
a preventívnymi opatreniami.
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Bezpečnosť detí, dospelých 
a domácich zvierat

:Varovanie  
Nebezpečenstvo ohrozenia 
života!
U detí a osôb s nízkou 
schopnosťou rozoznať 
rizikové situácie môže dôjsť 
pri používaní spotrebiča 
k poraneniu alebo 
nebezpečenstvu ohrozenia 
života. Z týchto dôvodov 
dodržujte nasledujúce 
pokyny:
■ Spotrebič môžu obsluhovať

deti od 8 rokov, osoby
s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami
a osoby s nedostatočnými
skúsenosťami alebo
vedomosťami, pokiaľ sú
pod dozorom alebo pokiaľ
boli poučené zodpovednou
osobou o možnom riziku,
ktoré pri používaní
spotrebiča môže vzniknúť.

■ Spotrebič neslúži deťom
ako hračka.

■ Deti môžu spotrebič čistiť
a udržiavať len
pod dozorom
zodpovednej osoby.

■ Spotrebič umiestnite mimo
dosahu detí mladších ako
3 roky a domácich zvierat.

■ Nenechávajte deti a osoby
s nízkou schopnosťou
odhadnúť riziko v blízkosti
spotrebiča bez dozoru.

:Varovanie
Nebezpečenstvo ohrozenia 
života!
Pokiaľ sa deti do sušičky 
zatvoria, hrozí nebezpečenstvo 
ohrozenia života!
■ Spotrebič nestavajte

za dvere, ktoré môžu
zakryť dvierka sušičky
alebo môžu brániť
v ich otváraní.

■ Pri spotrebičoch, ktoré
doslúžili, vytiahnite sieťovú
zástrčku zo zásuvky,
sieťový kábel odrežte
a zničte zámok dvierok.

:Varovanie 
Nebezpečenstvo udusenia!
Pri hraní sa deti môžu 
do obalov alebo fólií 
zamotať alebo si ich môžu 
pretiahnuť cez hlavu
a udusiť sa. Obaly, ich časti 
a fólie udržujte mimo 
dosahu detí.
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:Varovanie 
Nebezpečenstvo otravy!
Požitie pracích prostriedkov 
a aviváže môže spôsobiť
otravu. V takých prípadoch 
vyhľadajte lekársku pomoc. 
Pracie prostriedky a aviváže 
uchovávajte mimo dosahu 
detí.

:Varovanie
Nebezpečenstvo 
podráždenia očí a kože!
Pracie prostriedky a aviváž 
pri styku s očami a kožou 
môžu spôsobiť podráždenie!
Pokiaľ sa prací prostriedok
a aviváž dostane do očí alebo 
na kožu, dôkladne oči 
vypláchnite a kožu 
opláchnite. Pracie 
prostriedky a aviváže 
uchovávajte mimo dosahu 
detí.

Inštalácia

:Varovanie  
Nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom/ 
vzniku majetkových škôd/ 
poškodenia spotrebiča!  

■ Sieťové napätie a údaj
o napätí na sušičke
(typovom štítku 
spotrebiča) musí súhlasiť.
Menovitý príkon a potrebná 
poistka sú uvedené na 
typovom štítku spotrebiča.

■ Sušičku je možné zapojiť
iba podľa predpisov na
striedavý prúd do riadne
uzemnenej zásuvky.

■ Sieťová zástrčka a zásuvka
musia byť kompatibilné
a uzemnenie vykonané
podľa predpisov.

■ Prierez kábla musí byť
zodpovedajúci.

■ Sieťová zástrčka musí byť
neustále prístupná.

■ Pri použití prúdového
chrániča sa smie použiť
iba typ s označením: z.
Iba tento typ zodpovedá
súčasným platným
predpisom.
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: Varovanie
Nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom/vzniku 
majetkových škôd/
poškodenia spotrebiča 
a vzniku požiaru!
Pokiaľ bol sieťový kábel 
poškodený alebo bol 
upravovaný, môže vzniknúť 
nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom, alebo 
skrat, prípadne pri prehriatí 
môže hroziť vznik požiaru. 
Sieťový kábel sa nesmie 
zlomiť, priškripnúť, upravovať, 
rezať a nesmie prísť do styku 
s horúcimi predmetmi.

:Varovanie 
Nebezpečenstvo vzniku 
materiálnych škôd/ 
poškodenia spotrebiča 
a vzniku požiaru!
Predlžovací kábel alebo 
rozvodka v prípade prehriatia 
alebo elektrického skratu 
môže spôsobiť požiar.
Na zapojenie spotrebiča 
použite elektrickú zásuvku, 
ktorá je podľa predpisov 
uzemnená. Nepoužívajte 
predlžovacie káble, rozvodku 
alebo viacpólovú zásuvku.

:Varovanie
Nebezpečenstvo vzniku 
majetkových škôd/ 
poškodenia spotrebiča 
a nebezpečenstvo 
poranenia!
■ Spotrebič sa môže počas

prevádzky triasť alebo
pohybovať a spôsobiť tým
škodu na majetku.
Spotrebič umiestnite
na čistom, rovnom
a pevnom mieste pomocou
skrutkovacích nožičiek
a vodováhy.

■ Pokiaľ spotrebič umiestnite
na práčku nesprávnym
spôsobom, môže dôjsť
k poraneniu, majetkovým
škodám alebo k poškodeniu
spotrebiča. Pokiaľ chcete
sušičku umiestniť
na práčku, musí jej hĺbka
a šírka zodpovedať sušičke.
Sušičku je bezpodmienečne
nutné upevniť na práčku
pomocou spojovacej
súpravy. ~ strana 15
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■ Pokiaľ spotrebič zdvíhate
alebo ho posúvate
za vyčnievajúce diely
(napr. za dvierka), tie sa
môžu odlomiť a spôsobiť
poranenie. Spotrebič
preto nepremiestňujte
za jeho vyčnievajúce diely.

:Varovanie  
Nebezpečenstvo poranenia!
■ Pri zdvíhaní sušičky by ste

sa mohli poraniť kvôli jej
vysokej hmotnosti.
Nezdvíhajte sušičku sami.

■ Mohli by ste si poraniť ruky
o ostré hrany sušičky.
Nedotýkajte sa ostrých 
hrán sušičky. Pri zdvíhaní 
spotrebiča použite 
ochranné rukavice.

■ Nevhodne umiestnené
hadice a sieťový kábel
môžu spôsobiť poranenie
zakopnutím. Umiestnite
preto hadice a sieťový
kábel tak, aby nehrozilo
nebezpečenstvo poranenia.

Použitie

:Varovanie
Nebezpečenstvo vzniku 
požiaru a výbuchu!
Bielizeň, ktorá prišla do styku 
s rozpúšťadlami, olejom, 
voskom, odstraňovačom 
vosku, farbou, tukom alebo 
odstraňovačom škvŕn, sa 
môže pri sušení vznietiť alebo 
spôsobiť výbuch.

Z tohto dôvod dodržujte 
nasledujúce:
■ Bielizeň pred sušením

v sušičke dôkladne vyperte
v horúcej vode s pracím
prostriedkom.

■ Do sušičky vkladajte iba
takú bielizeň, ktorá bola
vopred vypraná.

■ Nepoužívajte spotrebič
na sušenie bielizne, pri
ktorej sa na čistenie použili
priemyselné chemikálie.

:Varovanie
Nebezpečenstvo vzniku 
požiaru a výbuchu!
■ Vlákna vo filtri, ktoré sa

po sušení neodstránili, sa
pri ďalšom sušení môžu
vznietiť a spôsobiť požiar
alebo výbuch spotrebiča.
Po vysušení bielizne vždy
filter na vlákna vyčistite.

■ Určité predmety môžu
v sušičke spôsobiť požiar
alebo výbuch.
Nenechávajte vo vreckách
oblečenia zapaľovače
alebo zápalky.

■ Prach z uhlia alebo múky
v okolí sušičky môže
spôsobiť výbuch. Dbajte
na to, aby pri prevádzke
spotrebiča bolo v jeho okolí
čisto.
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:Nebezpečenstvo vzniku 
škôd na majetku/poškodenia 
spotrebiča a vzniku požiaru! 
Pokiaľ zastavíte sušiaci 
program pred jeho 
ukončením, bielizeň 
nevychladne správnym 
spôsobom a môže sa vznietiť, 
prípadne spôsobiť škody 
na majetku alebo môže dôjsť 
k poškodeniu spotrebiča.

■ Posledná fáza sušenia
prebieha bez tepla (cyklus
chladenia), aby sa
zabezpečilo, že teplota
bielizne zostane taká, aby
nedošlo k jej poškodeniu.

■ Sušenie vypnite pred jeho
koncom len v prípade,
pokiaľ bielizeň môžete
okamžite z bubna vybrať a
rozprestrieť, aby vychladla.

:Varovanie 
Nebezpečenstvo otravy/
vzniku škody na majetku!
Kondenzovaná voda nie je 
pitná a je znečistená 
vláknami. Takto znečistená 
kondenzovaná voda môže byť 
pre zdravie škodlivá, prípadne 
môže spôsobiť škody 
na majetku. Túto vodu nepite 
a nepoužívajte.

:Nebezpečenstvo otravy!
Z čistiacich prostriedkov 
obsahujúcich rozpúšťadlá sa 
môže vyparovať jedovatý plyn. 
Nepoužívajte čistiace 
prostriedky, ktoré obsahujú 
rozpúšťadlá.

:Varovanie  
Nebezpečenstvo poranenia!
■ Pokiaľ sa budete opierať

o dvierka sušičky, alebo
na ne sadať, spotrebič sa 
môže prevrhnúť a spôsobiť 
poranenie. Neopierajte sa 
a nesadajte na dvierka 
sušičky.

■ Pokiaľ budete sadať na
vrchnú plochu spotrebiča,
mohla by sa prelomiť
a spôsobiť poranenie.
Nesadajte na vrchnú plochu
spotrebiča.

■ Pokiaľ siahnete
do točiaceho sa bubna,
môžete si poraniť ruku.
Vyčkajte, až sa bubon
zastaví.
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Pozor!
Nebezpečenstvo vzniku 
škôd na majetku/
poškodenia spotrebiča
■ Pokiaľ množstvo bielizne

v sušičke presiahne
maximálnu náplň, môže sa
stať, že spotrebič
nefunguje daným
spôsobom, môže vzniknúť
škoda na majetku alebo
môže dôjsť k poškodeniu
spotrebiča.
Neprekračujte maximálne
predpísané množstvá
pre nevypratú bielizeň. Pre
daný program dodržujte
predpísané množstvo
bielizne. ~ strana 21

■ Pokiaľ spotrebič používate
bez filtra na vlákna alebo je
filter poškodený, môže
dôjsť k poškodeniu
spotrebiča.
Nepoužívajte spotrebič
bez filtra na vlákna alebo
pokiaľ je filter poškodený.

■ Nedovoľte, aby sa ľahké
veci, ako napr. vlasy,
dostali do blízkosti
vetracej mriežky.
Pri prevádzke by mohlo
dôjsť k ich nasatiu.

■ Penový materiál alebo
molitan sa môže pri sušení
zdeformovať alebo
roztaviť. Nesušte bielizeň,
ktorá obsahuje penový
materiál alebo molitan.

■ Použitím nesprávneho
množstva pracieho
prostriedku alebo
čistiaceho prostriedku,
môže dôjsť ku škodám
na majetku, alebo
k poškodeniu spotrebiča.
Pri použití pracieho,
ošetrujúceho a čistiaceho
prostriedku dbajte
na pokyny výrobcu.

■ Pokiaľ dôjde k prehriatiu,
spotrebič nefunguje daným
spôsobom, môžu vzniknúť
škody na majetku, prípadne
môže dôjsť k poškodeniu
spotrebiča. Dbajte na to,
aby vetraciu mriežku pri
prevádzke spotrebiča nič
nezakrývalo a miestnosť
bola dobre vetraná.
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Čistenie a údržba

:Varovanie
Nebezpečenstvo ohrozenia 
života! 
Sušička je napájaná 
elektrickým prúdom, a preto 
pri dotyku častí spotrebiča 
hrozí nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom. Dbajte, 
prosím, na nasledujúce 
pokyny:
■ Pred čistením sušičku

odpojte od elektrickej
siete (vytiahnite zástrčku
zo zásuvky).

■ Nikdy sa elektrickej
zástrčky nedotýkajte
mokrými rukami.

■ Sieťovú zástrčku vyťahujte
zo zásuvky iba za kryt
zástrčky, nikdy nie
za kábel, pretože by mohlo
dôjsť k jeho poškodeniu.

■ Na spotrebiči alebo
príslušenstve sami
nevykonávajte technické
úpravy.

■ Opravy na spotrebiči môžu
vykonávať výhradne
odborní pracovníci
(elektrikár) alebo náš
zákaznícky servis. To sa
vzťahuje tiež na výmenu
sieťového kábla.

■ Sieťový kábel je možné
objednať v zákazníckom
servise.

:Varovanie 
Nebezpečenstvo otravy!
Nepoužívajte čistiace 
prostriedky, ktoré obsahujú 
rozpúšťadlá. Z takých 
prostriedkov sa môže 
vyparovať jedovatý plyn.

:Varovanie    
Nebezpečenstvo poranenia
elektrickým prúdom/vzniku 
škody na majetku/
poškodenia spotrebiča!
Pokiaľ sa do spotrebiča 
dostane vlhkosť, môže 
spôsobiť elektrický skrat. 
Spotrebič preto nečistite 
vysokotlakovými alebo 
parnými čističmi.

:Varovanie
Nebezpečenstvo poranenia/
vzniku škody na majetku 
a poškodenia spotrebiča! 
Náhradné diely 
a príslušenstvo od iného 
výrobcu môžu spôsobiť 
poranenie, škody na majetku 
alebo spotrebič poškodiť. 
Z bezpečnostných dôvodov 
preto používajte len 
originálne náhradné diely 
a príslušenstvo.
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Pozor!
Nebezpečenstvo vzniku 
škody na majetku/
poškodenia spotrebiča
Čistiace prostriedky alebo 
prostriedky na ošetrenie 
bielizne pred praním (napr. 
odstraňovač škvŕn, spreje 
pred praním) môžu spotrebič 
poškodiť. Preto dodržujte 
nasledujúce pokyny:
■ Dbajte na to, aby sa tieto 

prostriedky nedostali 
do styku s plochami 
spotrebiča.

■ Sušičku čistite iba vodou
a mäkkou vlhkou handrou.

■ Ihneď odstráňte všetky
zvyšky pracích prostriedkov,
sprejov alebo iné zvyšky.
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7 Ochrana životného  
 prostredia

KörnyezetvédelemObal/starý spotrebič
)

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotrebič je označený v súlade 
s európskou smernicou 2012/19/EK
o starých elektrických
a elektronických zariadeniach (waste 
electrical and elektronic equipment – 
WEEE).

Smernica platná v krajinách EÚ udáva 
spôsob navrátenia alebo recyklácie 
zariadení, ktoré už doslúžili.

Chladiace médium
Výmenník tepla sušičky obsahuje 
v hermeticky uzatvorenom zariadení 
fluórovaný skleníkový plyn.

Sušičku nechajte odborne 
zlikvidovať.

Pokyny na úsporu
■ Bielizeň pred sušením vyžmýkajte.

Čím suchšia je bielizeň, tým kratší 
je čas sušenia a nižšia spotreba 
energie.

■ Do sušičky plňte maximálne
množstvo bielizne.

Upozornenie:  Neprekračujte 
maximálne množstvo bielizne 
pre príslušný program, pretože by 
sa predĺžil čas sušenia a zvýšila 
spotreba energie.

■ V miestnosti vetrajte a zaistite,
aby bola vetracia mriežka
sušičky voľná a aby bola
zaistená výmena vzduchu.

■ Po každom sušení vyčistite filter
na vlákna. Znečistený filter
na vlákna predlžuje čas sušenia
a zvyšuje spotrebu energie.

■ Režim úspory energie: Pokiaľ
sušičku po zapnutí alebo dosušení
bielizne dlhší čas nepoužívate,
nevykonávate žiadne ovládacie
kroky, sušička sa pred spustením
programu alebo po skočení
programu z dôvodu úspory energie
automaticky vypne. Displej
a kontrolky po niekoľkých
minútach zhasnú a tlačidlo štart
bliká. Pre aktiváciu osvetlenia
stlačte ľubovoľné tlačidlo, otvorte
alebo zavrite dvierka sušičky,
otočte volič programov.

R134a
0,220

Skleníkový plyn: 
Plniace množstvo (kg): 
Celkom GWP (tCO2): 0,315
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5 Inštalácia a pripojenie 

Beszerelés és csatlakoztatásRozsah dodávky
■ Sušička
■ Návod na použitie a na inštaláciu

Inštalácia a pripojenie 
spotrebiča

:Varovanie
Nebezpečenstvo ohrozenia života! 
Sušička je napájaná elektrickým 
prúdom a preto hrozí nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom.
■ Skontrolujte sušičku, či nezistíte

viditeľné poškodenie. Poškodený
spotrebič nie je dovolené používať.

■ Pred pripojením k napájaniu
skontrolujte, či elektrické napätie
uvedené na typovom štítku
spotrebiča súhlasí s napájaním
elektrickej zásuvky.

■ Používajte iba prúdové chrániče
s nasledujúcim označením: z.

■ Dbajte na to, aby sieťový kábel
nebol zalomený, priškripnutý
alebo aby sa nedostal do kontaktu
so zdrojom tepla alebo ostrými
hranami.

:Varovanie
U detí, ktoré sa do sušičky zatvoria, 
hrozí nebezpečenstvo ohrozenia 
života! 
Neumiestňujte sušičku za dvere alebo 
posuvné dvere, ktoré by mohli 
blokovať otváranie dvierok sušičky 
alebo pri ňom prekážať.

Pozor!
Nebezpečenstvo poranenia
■ Sušička má veľkú hmotnosť a pri

zdvíhaní by ste sa mohli poraniť.
Sušičku preto nezdvíhajte sami.

■ Mohli by ste si poraniť ruky o ostré
hrany sušičky. Nedotýkajte sa
ostrých hrán sušičky.

■ Vyčnievajúce diely sušičky môžu
pri zdvíhaní alebo posúvaní
prasknúť. Nemanipulujte so
sušičkou za vyčnievajúce diely.

Pozor!
Nebezpečenstvo poškodenia sušičky 
alebo textílií.
■ Skontrolujte, či pri preprave

spotrebiča nedošlo k jeho
poškodeniu. Poškodenú sušičku
nepoužívajte.

■ Zvyšková voda v sušičke môže
zmrznúť a spotrebič poškodiť.
Neumiestňujte sušičku
v miestnostiach, kde hrozí
nebezpečenstvo mrazu.

Pri inštalácii dbajte na to, aby:

■ sušička stála na čistom, rovnom
a pevnom podklade,

■ sieťová zástrčka bola
neustále prístupná,

■ bola vetracia mriežka sušičky voľná
a bolo zaistené dostatočné
vetranie,

■ sušička bola umiestnená v čistom
prostredí.

* V závislosti od modelu
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■ Sušička bola vyrovnaná pomocou
skrutkovacích nožičiek a vodováhy.

Pokyny:  Skontrolujte pomocou
vodováhy umiestnenie spotrebiča,
a podľa potreby výšku
skrutkovaním nožičiek upravte.
Spotrebič musí stáť na zemi pevne
na všetkých nožičkách.

Nerovno umiestnený spotrebič 
môže byť hlučný a spôsobiť 
nesprávne otáčanie bubna.

Upozornenie:  Pokiaľ máte 
pochybnosti o správnej inštalácii, 
poverte tým odborníkov.

Voliteľné príslušenstvo
Voliteľné príslušenstvo si môžete 
objednať* v zákazníckom servise:

■ Súprava na spojenie práčky
a sušičky:
Pre úsporu miesta je možné
sušičku umiestniť na vhodnú
práčku rovnakej hĺbky a šírky.
Sušičku je nutné upevniť
na práčku pomocou
spojovacej súpravy.
Objednávacie číslo spojovacej
súpravy s výsuvnou pracovnou
doskou: WTZ11400.
Objednávacie číslo spojovacej
súpravy bez výsuvnej pracovnej
dosky: WTZ20410.

■ Podstavec:
Sušičku môžete pomocou
podstavca zdvihnúť vyššie
pre ľahšiu manipuláciu
s bielizňou. Výsuvný kôš
integrovaný v podstavci slúži
na premiestňovanie bielizne.
Objednávacie číslo: WMZ20500.

■ Kôš na sušenie vlny: Vlnené
textílie, športová obuv a plyšové
hračky sušte v koši na sušenie
vlny. Objednávacie číslo:
WMZ20600.

Preprava a ochrana  
proti mrazu
Vyprázdnite nádržku 
na kondenzovanú vodu 
a odčerpajte vodu zo spotrebiča:

1. Volič programov nastavte
na ľubovoľný program.

2. Stlačte tlačidlo Štart.

3. Počkajte 5 minút.

Upozornenie: Kondenzovaná
voda sa odčerpá.

4. Znovu vyprázdnite nádržku
na kondenzovanú vodu.

5. Vypnite sušičku.

Pozor!
Zvyšková voda môže vytiecť
a spôsobiť škody na majetku.          
Sušičku prepravujte vo vertikálnej 
polohe.

Pozor!
Sušička obsahuje chladivo, ktoré 
môže spôsobiť škody.
Sušičku nechajte pred uvedením 
do prevádzky dve hodiny stáť.

* V závislosti od typu
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Y Najdôležitejšie kroky v skratke
A főbb lépések röviden

--------

--------

--------

1 @ @

Vložte bielizeň 
a zavrite dvierka 
spotrebiča.

Nastavením voliča 
programov na 
ľubovoľný program 
sušičku zapnete.

Zvoľte si daný 
program a podľa 
potreby zmeňte 
nastavenie 
programu.

2 @ @

Stlačte tlačidlo 
A.

Spotrebič bielizeň 
usušil.

Vyberte bielizeň.

3 @ @

Vypnite sušičku. Vyprázdnite nádržku. Vyčistite filter 
na vlákna.

 sk
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* Zoznámenie sa so spotrebičom
Ismerkedés a készülékkelSušička

(  Nádržka na kondenzovanú vodu
0 Ovládací panel a displej
8 Vnútorné osvetlenie bubna  
@    Dvierka sušičky 
H    Vetracia mriežka 
P Filter na vlákna
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Ovládací panel

(  Volič programov na zapnutie/vypnutie a voľbu programu. 
0  Programy ~ strana 21
8  T lačidlo Štart na spustenie alebo prerušenie programu.~   strana 23 
@  T lačidlá ~ strana 23
H  Displej s tlačidlami ~ strana 19
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Displej 

Tlačidlá na displeji

Podrobný popis všetkých tlačidiel 
nájdete: ~ strana 23

Displej

( Stupeň sušenia 
0 Čas sušenia 
8 Čas skončenia 
@ Funkcia ochrany proti pokrčeniu
H Sušenie pri nízkej teplote

–

”

E

s

A

3h

1:27

e ö » 

ð

ç

ó

Presné nastavenie stupňa 
sušenia.
Ochrana proti pokrčeniu 
zapnutá.
Detská poistka zapnutá.    
Sušenie pri nízkej teplote 
zapnuté.
Zvolené zapnutie alebo 
vypnutie.
Program odloženého 
štartu zapnutý 
(v hodinách), pokiaľ je 
funkcia „Odložený štart“ 
aktívna.
Predpokladaný čas trvania 
programu 
(hodina:minúta).
Q “Ÿš - ˜ -
Priebeh programu: Mokré; 
K žehleniu; Úplné 
usušenie; Ochrana 
proti pokrčeniu; Koniec 
a Prestávka.
Vyprázdnite nádržku
s kondenzovanou vodou 
~ strana 27
Vyčistite filter na vlákna. 
~ strana 25
Čistenie výmenníka tepla 
prebieha automaticky.
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Z Bielizeň
Príprava bielizne

:Varovanie
Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!
Z vreciek odevov odstráňte 
zapaľovače a zápalky.

Pozor!
Mohlo by dôjsť k poškodeniu bubna 
sušičky a textílií.
Z vreciek odevov odstráňte všetky 
predmety a dodržujte nasledujúce:
■ Pásky, viazačky atď. zaviažte alebo

použite vrecúško na pranie 
bielizne.

■ Zipsy, háčiky a pútka zapnite,
pri väčšom druhu bielizne (napr. 
obliečky) zapnite gombíky.

■ Z vreciek vyberte všetky kovové
predmety (napr. kancelárske 
sponky).

■ Pre rovnomerný výsledok sušenia
roztrieďte bielizeň podľa druhu 
tkaniny a sušiaceho programu.

■ Malé kusy bielizne (napr. detské
ponožky) sušte vždy s väčšími 
kusmi bielizne (napr. s uterákmi).

■ Úpletové textílie (napr. tričká,
trikotová bielizeň) sa pri prvom 
sušení obvykle zrazia. Použite 
šetrný program.

■ Bielizeň s ľahkou údržbou
nepresušujte. Presušená bielizeň 
by sa mohla príliš pokrčiť.

■ Na sušenie jedného kusa bielizne
použite program s nastaviteľným 
časom sušenia.

■ Určité pracie a ošetrujúce
prostriedky (napr. škrob, aviváž) 
obsahujú látky, ktoré sa môžu 
ukladať na snímači vlhkosti 
a môžu tak nepriaznivo ovplyvniť 
jeho funkciu a tým aj výsledok 
sušenia.

Upozornenie
– Pri dávkovaní pracích

a ošetrujúcich prostriedkov 
pri praní bielizne určených 
na sušenie dbajte na pokyny 
výrobcu.

– Senzor vlhkosti pravidelne
čistite ~ strana 30

Triedenie bielizne:
c vhodné na sušenie v sušičke
a sušenie pri normálnej teplote
` sušenie s nízkou teplotou
b nesušte v sušičke

Upozornenie: Nevkladajte priamo 
vypratú bielizeň z práčky ihneď 
do sušičky. Po odstreďovaní 
bielizeň roztrieďte a vložte 
do bubna sušičky.
Pokiaľ sušíte dohromady tenké, 
viacvrstvové a hrubé textílie, budú 
rôzne suché. Pre dosiahnutie 
rovnomerného výsledku sušenia 
sušte spoločne len bielizeň 
z rovnakého druhu tkaniny 
a s rovnakou štruktúrou. Ak je 
bielizeň stále ešte príliš vlhká, 
môžete na dosušenie použiť program 
s možnosťou nastavenia času ~ 
strana 21

Varovanie!
Nebezpečenstvo poškodenia sušičky 
alebo textílií.

V sušičke nesušte:
■ Bielizeň znečistenú olejom.
■ Nevypratú bielizeň.
■ Nepriedušné textílie (napr.

pogumované).
■ Jemné textílie (napr. záclony

z hodvábu alebo z umelých vlákien).
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Programok és gombok

/ Prehľad programov a tlačidlá 
Programy

Program a textílie Maximálne množstvo bielizne
a nastavenie programu/informácie

Názov programu
Pre ktoré textílie je program vhodný?

Maximálne množstvo bielizne
vzhľadom na hmotnosť suchej 
bielizne
Možné nastavenia 

Cotton (bavlna)  i  Very Dry (extra suché do skrine)  e+ 
Viacvrstvové hrubé, odolné textílie z bavlny alebo ľanu, ktoré 
zle schnú.

8 kg

Cotton (bavlna) i  Cupboard Dry (suché do skrine)  e 
Normálne jednovrstvové, odolné textílie z bavlny alebo ľanu.

8 kg

Cotton (bavlna) i  Iron Dry (suché na žehlenie)  ö
Normálne jednovrstvové, odolné textílie z bavlny alebo ľanu, 
ktoré majú zostať po sušení vlhké a v stave vhodnom 
na žehlenie alebo zavesenie na ramienko.

8 kg

Easy-Care (l'ahko udržiavateľné) f 
Very Dry (extra suché do skrine) e+
Viacvrstvové hrubé textílie zo syntetických alebo zmiešaných 
tkanín, ktoré zle schnú.

3,5 kg

Easy-Care (l'ahko udržiavateľné)  f 
Cupboard Dry (suché do skrine) e 
Normálne jednovrstvové textílie zo syntetických alebo 
zmiešaných tkanín.

3,5 kg

Easy-Care (l'ahko udržiavateľné)  f 
Iron Dry (suché na žehlenie)  ö
Normálne jednovrstvové, odolné textílie z bavlny alebo ľanu, 
ktoré majú zostať po sušení vlhké a v stave vhodnom 
na žehlenie alebo zavesenie na ramienko.

3,5 kg

Sportswear (šport/fitness) w 
Oblečenie odolné proti vplyvom počasia a outdoorové 
s membránovým povrchom a hydrofóbne textílie.

1,5 kg

Towels (uteráky) ¼ 
Odolné uteráky z bavlny.

6 kg

Mix (mix)  o
Zmiešaná náplň bielizne z bavlnených a syntetických textílií.

3 kg
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Timed program warm (teplý)  5 
Všetky druhy textilu; časový program.
Vhodný na predsušenú alebo mierne vlhkú bielizeň a 
na dosušenie viacvrstvovej, hrubej bielizne.
Upozornenie
■ Vlnu, športovú obuv a plyšové hračky sušte výhradne

v košíku na vlnu~   strana 15.
■ Časový program automaticky nerozpoznáva zvyškovú

vlhkosť bielizne. Pokiaľ je bielizeň po ukončení sušenia 
ešte príliš vlhká, zapnite program ešte raz, prípadne 
nastavte dĺžku programu.

3 kg
Dĺžku programu sušenia je 
možné regulovať tlačidlom 
na nastavenie času.

Timed program cold (studený) 5 
Vhodný na všetky typy textílií. Slúži tiež na osvieženie alebo  
vyvetranie málo nosených odevov.

3 kg
Dĺžku programu sušenia je možné 
regulovať tlačidlom na nastavenie 
času.

Shirts/Blouses (blúzky/košele) ’
Nežehlivé košele/blúzky z bavlny, ľanu, syntetických 
vlákien a zmiešaného materiálu.  

1,5 kg

Super 40’ (super 40') ^ 
Syntetické textílie a ľahká bavlna.  

1 kg

Downs (vankúše/perie)  t 
Vankúše, prikrývky alebo periny, textílie plnené perím. Veľké 
kusy bielizne veľkosti obliečok sušte jednotlivo.

ön szárítsa.

1,5 kg

Wool finish (vlna krátky)  l
Textílie z vlny alebo s podielom vlny, ktoré je možné sušiť 
v sušičke.

 Upozornenie
■ Bielizeň bude mäkšia, ale nebude celkom suchá.
■ Na konci programu bielizeň vyberte a nechajte dosušiť.

3 kg
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Tlačidlá

Tlačidlá Vysvetlenia a upozornenia
Upozornenie:  Pri všetkých programoch nie je možné použiť všetky tlačidlá a využiť ich  funkcie.
Fine adjust 
(Stupeň sušenia) 
ô 

Pokiaľ je bielizeň po sušení príliš vlhká, môžete nastaviť stupeň sušenia (napr. 
Suchá (Stupeň sušenia) do skrine. Stupeň sušenia môžete nastaviť od 1 do 3. 
najnižší: –,     najvyšší: •).
Pokiaľ ste stupeň sušenia prispôsobili, nastavenie zostane uložené 
pre ďalšie sušenie i po vypnutí sušičky.
Upozornenie: Čím vyšší stupeň sušenia nastavíte, o to dlhší bude program 
sušenia.

Time Dry (Čas 
sušenia) 5

Nastavte dĺžku časového programu v desiatich krokoch v rozmedzí 
od 20 minút do 3 hodín.

Finished in
(Odložený 
štart)  ñ

Program skončí o 1 až 24 hodín. Nastavte v krokoch po jednej hodine 
odložený štart a posuňte tak spustenie programu. Na displeji sa zobrazí 
požadovaný počet hodín, po ktorom program skončí.

E 3 sec. (Detská 
poistka)

Detskú poistku môžete aktivovať alebo deaktivovať tým, že na tri sekundy 
podržíte súčasne tlačidlo stupňa sušenia a času skončenia.

Less Ironing 
(Ochrana pred
pokrčením) Q

Aby nedošlo k pokrčeniu bielizne, bubon sa po skončení sušenia pohybuje 
v pravidelných intervaloch počas 60 minút nezávisle od nastaveného 
programu. Dĺžku pretáčania bubna je možné nastaviť až na 180 minút.

Low Heat (Nízka 
teplota sušenia) s

Vhodné na textílie chúlostivé na teplotu  (napr.: polyakryl, elastan). 
Stlačením sa predlžuje čas sušiaceho programu.

Start/Pause 
(Štart/pauza) A

Spustenie a prerušenie programu.
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1 Obsluha spotrebiča
A készülék használataVloženie bielizne a zapnutie 
sušičky
Upozornenie:  Sušička sa musí 
odborne nainštalovať a pripojiť.
~ strana 14

1. Vložte bielizeň do bubna.
2. Sušičku zapnete otočením voliča

programov na ľubovoľný program.
3. Zavrite dvierka sušičky.

Pozor!
Nebezpečenstvo poškodenia 
sušičky alebo textílií.
Dbajte na to, aby ste bielizeň 
do dvierok nepriškripli.

Nastavenie programu

Upozornenie: Pokiaľ ste aktivovali 
detskú poistku, musíte ju najprv 
deaktivovať, až potom môžete 
nastaviť program (pozrite: ~ 
strana 23).

1. Zvoľte si daný program (pozrite
prehľad programov: ~ strana 21

2. Voličom programov nastavte
požadovaný program. Na displeji
sa zobrazia prednastavené
hodnoty zvoleného programu.

Upozornenie: Prednastavené 
hodnoty programu sú štandardné
nastavenia, ktoré sú dané už pri 
zvolení programu. Prednastavené 
hodnoty programu sa po zvolení 
požadovaného programu zobrazia 
na displeji.

3. Podľa potreby je možné
prednastavené hodnoty zmeniť.
Podrobné informácie nájdete
na ~ strane 21

Spustenie programu 
Stlačte tlačidlo Štart.

Upozornenie: Pokiaľ chcete program 
zabezpečiť proti neúmyselnej zmene 
nastavenia, aktivujte detskú poistku. 
(pozrite ~ strana 23).

Priebeh programu
Stav programu sa zobrazuje  
na displeji. 
napr.   Očakávaný čas sušenia. 
1:27 (hod.:min.).

e
ö
»
Q

Upozornenie: Na displeji sa 
po zvolení požadovaného 
programu objaví očakávaná 
dĺžka sušenia v závislosti 
od množstva náplne. Senzory 
vlhkosti v priebehu programu 
čas sušenia podľa zostávajúcej 
vlhkosti bielizne aktualizujú. 
Na displeji sa čas sušenia 
predlžuje. Podľa toho je 
možné čas sušenia upraviť (nie 
je možné pri časových 
programoch). 
Mokré
Suchá na žehlenie
Suchá do skrine 
Ochrana proti pokrčeniu 
Pauza
Koniec

- ˜ - 
“Ÿš 
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Zmena programu a pridanie 
bielizne
Počas sušenia môžete bielizeň 
kedykoľvek vybrať alebo pridať, 
program zmeniť alebo prispôsobiť.

1. Program prerušíte, keď otvoríte
dvierka sušičky alebo stlačíte
tlačidlo Štart.

2. Pridajte alebo vyberte bielizeň.
3. Podľa potreby zvoľte iný program

alebo doplnkovú funkciu.
4. Zavrite dvierka sušičky.

5. Stlačte tlačidlo Štart.

Upozornenie: Čas trvania programu 
sa na displeji aktualizuje podľa 
množstva bielizne a jej zvyškovej 
vlhkosti. Zobrazené hodnoty sa môžu 
po zvolení iného programu alebo 
podľa množstva bielizne zmeniť.

Prerušenie programu
Program môžete kedykoľvek prerušiť, 
pokiaľ otvoríte dvierka sušičky alebo 
stlačíte tlačidlo Štart.

Pozor!
Nebezpečenstvo požiaru. Bielizeň sa 
môže vznietiť.
Pokiaľ program zastavíte, musíte 
všetku bielizeň z bubna vybrať a 
rozprestrieť tak, aby mohla 
vychladnúť.

Koniec programu
Na displeji sa zobrazí kontrolka “Ÿš .

Vybratie bielizne a vypnutie 
sušičky
1. Vyberte bielizeň

2. Nastavte volič programov
do polohy vypnuté.

Čistenie filtra na vlákna

Upozornenie: Vlákna a vlasy 
z bielizne sa pri sušení zachytávajú 
vo filtri na vlákna. Upchatý alebo 
znečistený filter na vlákna bráni 
prúdeniu vzduchu a sušička nemôže 
dosiahnuť plný výkon. Čistý filter 
na vlákna znižuje spotrebu elektrickej 
energie a skracuje čas sušenia.

Filter na vlákna vyčistite 
po každom sušení:

1. Otvorte dvierka sušičky
a odstráňte z dvierok všetky
vlákna.

2. Vytiahnite dvojdielny filter
na vlákna.

3. Odstráňte vlákna z priehlbiny filtra.

Upozornenie: Dbajte na to, aby 
žiadne vlákna nespadli 
do otvoreného otvoru.
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4. Vytiahnite do seba zapadajúce
časti dvojdielneho filtra na vlákna.

5. Oba filtre odklopte a odstráňte
všetky vlákna.

6. Vypláchnite vlákna pod tečúcou
teplou vodou.

7. Filtre na vlákna osušte, zaklopte
a nasaďte dvojdielny filter
na vlákna späť.

Pozor!
Nebezpečenstvo poškodenia  
Sušičku nepoužívajte bez filtra 
na vlákna alebo s poškodeným filtrom 
na vlákna.
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Vyprázdnenie nádržky  
na kondenzovanú vodu

Upozornenie: Po každom sušení 
vyprázdnite nádržku na kondenzovanú 
vodu, v opačnom prípade by sa mohlo 
stať, že sa ďalší program nespustí, 
alebo sa v priebehu preruší.

1. Vytiahnite nádržku
na kondenzovanú vodu
vo vodorovnej polohe.

2. Vylejte kondenzovanú vodu.

Pozor!
Znečistená kondenzovaná voda 
môže ohroziť zdravie a spôsobiť 
škody na majetku.
Kondenzovaná voda nie je pitná 
a môže byť znečistená vláknami.
Nepite ju ani nepoužívajte 
žiadnym iným spôsobom.

3. Zasuňte nádržku na kondenzovanú
vodu tak, aby do sušičky citeľne
znovu zaskočila.

Upozornenie: Filter v nádržke 
na kondenzovanú vodu filtruje 
kondenzovanú vodu, ktorú sušička 
pri automatickom čistiacom cykle 
používa. Filter sa čistí vyprázdnením 
nádržky na kondenzovanú vodu. 
Napriek tomu je nutné filter 
pravidelne kontrolovať a usadené 
zvyšky odstraňovať. ~ strana 31
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Hangjelzés beállítása

M Nastavenie signalizácie 
Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

■ rýchlosť odstreďovania bielizne
určenej na sušenie,

■ hlasitosť signálu na konci programu,
■ hlasitosť signálov tlačidiel.

Pre zmenu nastavenia musíte vždy 
najprv aktivovať režim nastavenia.

Aktivácia režimu nastavenia
1. Zapnite sušičku.
2. Zvoľte program „Bavlna“

(1. pozícia), a počkajte 5 sekúnd.
Teraz je režim nastavenia aktivovaný, 
symboly na displeji zhasnú a zobrazí 
sa čas trvania programu.
1. Stlačte tlačidlo Štart, držte ho

stlačené a zároveň otočte volič 
programov v smere hodinových 
ručičiek na pozíciu 2.

2. Na displeji sa zobrazí hodnota
rýchlosti odstreďovania.

3. Zmeňte rýchlosť odstreďovania
stlačením tlačidla odloženého 
štartu alebo tlačidla 
na nastavenie času sušenia.

4. Otočte volič programov
v smere hodinových ručičiek 
do pozície 3.

5. Na displeji sa zobrazí hlasitosť
signalizácia na konci programu.

0 = vypnutý, 
1 = tichý, 
2 = stredný,
3 = hlasný, 
4 = veľmi hlasný

6. Zmeňte hlasitosť stlačením
tlačidla odloženého štartu alebo 
tlačidla na nastavenie času 
sušenia.

7. Otočte volič programov
v smere hodinových ručičiek 
do pozície 4.

8. Na displeji sa zobrazí hlasitosť
signalizácia tlačidiel.

0 = vypnutý, 
1 = tichý, 
2 = stredný,
3 = hlasný, 
4 = veľmi hlasný

9. Zmeňte hlasitosť stlačením
tlačidla odloženého štartu alebo
tlačidla na nastavenie času
sušenia.

Ukončenie režimu nastavenia
Po nastavení požadovanej rýchlosti 
odstreďovania a hlasitosti nastavte 
volič programov do polohy vypnuté. 
Nastavenia sú teraz uložené.
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> Zvuky
Upozornenie: Pri sušení dochádza 
pri prevádzke kompresora 
a čerpadla k vzniku rôznych zvukov. 
Ide o celkom normálny jav.

Od kompresora v sušičke občas 
vychádza bzučivý zvuk. Miera 
hlasitosti zvuku závisí od zvoleného 
programu a fázy sušenia.

Pri občasnom nutnom odvetrávaní 
kompresora vzniká hučiaci zvuk.

Zvuky

Kondenzovanú vodu z nádržky 
na kondenzovanú vodu odčerpáva 
čerpadlo, ktoré pri tom vydáva zvuky 
odčerpávania.

Pri automatickom čistiacom cykle je 
možné počuť tikanie.
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D Čistenie spotrebiča
TisztításČistenie sušičky 
a ovládacieho panelu

:Varovanie
Nebezpečenstvo ohrozenia 
života! 
Sušička je napájaná elektrickým 
prúdom, hrozí nebezpečenstvo 
úrazu elektrickým prúdom.
Pred čistením odpojte sušičku 
od elektrickej siete.

Sušičku čistite iba vodou a mäkkou 
vlhkou handrou.

Ihneď odstráňte všetky zvyšky pracích 
prostriedkov, ošetrujúcich 
prostriedkov (napr. spreje 
pred praním, odstraňovač škvŕn). 
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte 
vysokotlakový čistič ani parný čistič.

Čistenie snímača vlhkosti

Upozornenie: Sušička je vybavená 
senzorom vlhkosti z nehrdzavejúcej 
ocele. Senzor meria stupeň vlhkosti 
bielizne. Po dlhšom čase prevádzky 
spotrebiča sa na snímači môže 
vytvoriť tenká vrstva vodného 
kameňa, zvyškov pracích 
prostriedkov a aviváže. Zvyšky 
uložené na snímači sa musia 
pravidelné odstraňovať, pretože by 
mohli nepriaznivo ovplyvniť funkciu 
snímača a tým i výsledok sušenia.

Otvorte dvierka a vyčistite senzor 
vlhkosti drsnou stranou hubky.

Pozor!
Nebezpečenstvo poškodenia 
snímača vlhkosti.
Senzor vlhkosti nečistite abrazívnymi 
prostriedkami a drôtenkou.
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Čistenie filtra v nádržke  
na kondenzovanú vodu
Upozornenie: Filter v nádržke 
na kondenzovanú vodu filtruje 
kondenzovanú vodu, ktorú sušička 
používa počas automatického 
čistiaceho cyklu.

1. Nádržku na kondenzovanú
vodu vodorovne vysuňte.

2. Vylejte kondenzovanú vodu.
3. Vyberte filter.

4. Filter opláchnite pod prúdom
teplej vody alebo umyte
v umývačke.

5. Zasuňte čistý filter späť do
nádržky na kondenzovanú vodu,
kým do nej citeľne nezapadne.

Pozor!
Vlákna vnútri sušičky môžu 
spotrebič poškodiť. Sušičku 
používajte iba s vloženým filtrom.

6. Nádržku zasuňte späť do sušičky,
kým do nej citeľne nezapadne.
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3 Čo robiť v prípade poruchy?
Hibák és megoldások

Príčina/OdstráneniePorucha 
Symbol ð 
svieti na displeji 
a sušenie sa 
prerušilo.

■ Vyprázdnite nádržku na kondenzovanú vodu a stlačte tlačidlo Štart
~ strana 27.

Symbol ç svieti 
na displeji.

Vyčistite filter na vlákna a stlačte tlačidlo Štart. 

 

~

 

strana 25

 Na displeji svieti 
„SelfCleaning“

Nejde o poruchu. Čistenie výmenníka tepla prebieha automaticky. Pokiaľ 
sa táto kontrolka rozsvieti, nevyťahujte nádržku na kondenzovanú vodu.

Sušička sa nespustí.
■ Zvolili ste program? Zvoľte si požadovaný program.
■ Nie sú otvorené dvierka sušičky?  Zavrite dvierka.
■ Nie je aktivovaná detská poistka? Deaktivujte detskú poistku.
■ Nezvolili ste funkciu odložený štart? Program sa spustí s oneskorením

 

~ strana 23.

Bielizeň je pokrčená. ■ Bielizeň je pokrčená, pokiaľ ste prekročili odporúčané množstvo
bielizne alebo ste pre daný druh textílií nezvolili správny program.
V prehľade programov nájdete všetky potrebné informácie.
~

 

strana 21
■ Po skončení sušenia bielizeň ihneď vyberte. Pokiaľ usušenú bielizeň

necháte v bubne, dôjde k jej pokrčeniu.

Zo sušičky presakuje 
voda.

Nejde o poruchu. Môže sa stať, že spotrebič nie je umiestnený 
vo vodorovnej polohe. Umiestnite spotrebič do vodorovnej polohy.

Na displeji sa počas 
sušenia mení dĺžka 
programu.

Nejde o poruchu. Senzory vlhkosti kontrolujú zvyškovú vlhkosť bielizne 
a upravujú dĺžku programu. (okrem časových programov)

■ Je zapojená sieťová zástrčka? Je poistka funkčná?
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Bielizeň nie je úplne 
suchá alebo je ešte 
príliš vlhká.

■ Horúca bielizeň sa po skončení programu zdá vždy vlhkejšia, než
v skutočnosti. Bielizeň rozprestrite a nechajte vychladnúť.

■ Jemne nastavte stupeň sušenia – čas sušenia sa tým predĺži, ale
teplota sa nezvýši. Bielizeň bude suchšia. ~ strana 23

■ Zvoľte program s dlhším časom sušenia alebo zvýšte stupeň sušenia.
Teplota sušenia sa nezvýši.

■ Zvoľte časový program pre dosušenie ešte vlhkej bielizne ~ strana 21
■ Pokiaľ prekročíte maximálne množstvo bielizne pre daný program,

bielizeň sa nemôže riadne usušiť.
■ Vyčistite senzory vlhkosti v bubne. Jemná usadená vrstva z pracích

prostriedkov a aviváží alebo vodného kameňa môže zhoršiť funkciu
senzorov a bielizeň sa správne neusuší.  ~ strana 30

■ Sušenie bolo prerušené kvôli výpadku elektrického prúdu, plnej
nádržke na kondenzovanú vodu alebo kvôli prekročeniu maximálneho
času sušenia.

Upozornenie: Pozrite tiež informácie v kapitole o bielizni. ~ strana 20

Je čas sušenia 
príliš dlhý?

■ Môže byť znečistený filter na vlákna, ktorý môže spôsobiť
predĺženie času sušenia. Vyčistite filter na vlákna.

■ Pokiaľ je vetracia mriežka na sušičke zakrytá alebo nie je voľne
prístupná, môže sa tým predĺžiť čas sušenia. Skontrolujte
dostupnosť vetracej mriežky.

■ Optimálna teplota okolia pre správnu funkciu sušičky je 15 – 30 °C.
Čas sušenia sa za iných teplôt môže predĺžiť.

■ Nedostatočná cirkulácia vzduchu v miestnosti môže predĺžiť čas
sušenia. V miestnosti vetrajte.

Počas sušenia sa čas 
sušenia mení.

Nejde o poruchu. Sušička podľa množstva bielizne upravuje dĺžku 
programu.

Displej zhasne 
a bliká tlačidlo Štart.

Nejde o poruchu. Režim úspory energie je aktívny. ~ strana 13

V miestnosti stúpa 
vlhkosť.

Nejde o poruchu. V miestnosti riadne vetrajte.

Výpadok elektrického
prúdu

Program sušenia sa preruší. Bielizeň z bubna vyberte a rozprestrite ju 
alebo po obnove dodávky elektrického prúdu program znovu zapnite.

Porucha Príčina/Odstránenie
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Upozornenie: Ak sa nepodarí poruchu odstrániť zapnutím a vypnutím sušičky, 
obráťte sa na zákaznícky servis.

Sušička je pri prevádzke 
na povrchu studená.

Nejde o poruchu. Sušička s tepelným čerpadlom suší efektívne 
i pri nízkych teplotách.

Porucha
Pri sušení sa ozývajú 
neobvyklé zvuky.

Príčina/Odstránenie

Nejde o poruchu. Zvuky spôsobuje automatické čistenie výmenníka tepla. 
~ strana 29
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J Zákaznícky servis
VevőszolgálatZákaznícky servis
Pokiaľ sa vám nepodarí poruchu 
odstrániť (pomocou tabuľky v kapitole
„Čo robiť v prípade poruchy?“), 
obráťte sa o pomoc na náš zákaznícky 
servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, 
aby sme predišli zbytočným 
návštevám technikov.
Kontaktné údaje na zákaznícky servis 
nájdete na konci návodu na použitie.
Zákazníckemu servisu uveďte 
označenie produktu (č. E) a výrobné 
číslo sušičky (č. FD).

Tieto údaje nájdete na vnútornej 
strane dvierok sušičky alebo 
na zadnej strane spotrebiča.

Dôverujte odborným znalostiam 
výrobcu.

Obráťte sa s dôverou na náš 
zákaznícky servis. Opravu vykonajú 
vyškolení servisní technici a použijú 
na to iba originálne diely.

č.E č.FD
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Energiafogyasztási adatok

[ Údaje o spotrebe energie 
Tabuľka spotreby energie

Najefektívnejší program na bavlnenú bielizeň
Nasledujúci „štandardný program na bavlnu“ (označený: ü) je vhodný 
na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a najefektívnejší z hľadiska 
kombinovanej spotreby energie pri sušení.

Program Rýchlosť
odstreďovanie
vypranej bielizne

Spotreba energie** 

bavlna 8 kg 4 kg 8 kg 4 kg
suchá do skrine* 1400 ot./min. 179 min. 115 min. 1,57 kWh 0,98 kWh

1000 ot./min. 203 min. 126 min. 1,80 kWh 1,07 kWh
 800 ot./min. 227 min. 147 min. 2,04 kWh 1,28 kWh

suchá na 
žehlenie*

1400 ot./min. 125 min. 75 min. 1,10 kWh 0,66 kWh
1000 ot./min. 150 min. 90 min. 1,36 kWh 0,82 kWh
800 ot./min. 176 min. 106 min. 1,64 kWh 0,98 kWh

l'ahko 
udržiavateľné

3,5 kg 3,5 kg

suché do skrine* 800 ot./min. 70 min. 0,54 kWh
600 ot./min. 86 min. 0,66 kWh

* Nastavenie programu na testovanie podľa platnej normy EN 61121.
Hodnoty sa môžu od uvedených líšiť v závislosti od druhu textilu, zloženia bielizne, ktorá je
na sušenie určená, od zvyškovej vlhkosti textilu, nastavenia stupňa sušenia a množstva
bielizne.

Štandardné programy pre bavlnu v súlade s platným nariadením EÚ 932/2012.
Program Náplň Spotreba energie Dĺžka 

programu

ü bavlna  suchá do skrine 8 kg/4 kg 1,80 kWh/1,07 kWh 203 min/126 min

Nastavenie programu na testovanie a vybavenie spotrebiča energetickým štítkom prebehlo podľa 2010/30/EÚ.

Dĺžka programu**

** 
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J Technické údaje
Rozmery:
85 × 60 × 60 cm
(výška × šírka × hĺbka)
Hmotnosť:
cca 56 kg
Maximálne množstvo bielizne:
8 kg
Nádržka na kondenzovanú vodu:
4,6 l
Pripojenie k elektrickej sieti:
220 – 240 V
Príkon:
max. 1000 W
Poistky:
10 A
Vnútorné osvetlenie bubna* 
Teplota okolitého prostredia: 
5 – 35  °C
Spotreba energie vo vypnutom stave: 
0,10 W
Spotreba energie v pohotovostnom 
režime (zapnutom stave):
0,50 W

* V závislosti od modelu
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Záručný list
firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Dovozca:  BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok: Produktové číslo:
E-Nr.

Poradové číslo:
FD

Dátum predaja, pečiatka, podpis Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň preda-
ja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku 
s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších 
než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užíva-
teľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, 
ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje 
záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. 
súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske 
siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed.
opravy

Dátum
dokončenia

Číslo
oprav. listu Stručný opis poruchy

záruka od výrobcu
na všetky spotrebiče



Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja 
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný 
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne 
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
–  na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
–  spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do

uplynutia záručnej lehoty
–  pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. poklad-

ničný blok, faktúru a pod.)
–  ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rám-

ci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti

–  za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čis-
tenia, nadmerným používaním výrobku

–  záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci

–  ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu

–  záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto 
záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná 
zložka Bratislava, zaniká, ak:
–  je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
–  údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
–  výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad

s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
–  výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou opráv-

nenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípad-
ne bez elektrickej koncovky,

–  bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
–  porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
–  ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborné-

ho zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka 
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti 
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichá-
dzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., 
organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení 
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špe-
ciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. 
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak 
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom 
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, 
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV BOSCH

H

Servisné stredisko Ulica Mesto Telefón E-mail + web

Peter Špik Partizánska 14
Bardejov 
085 01

054/474 62 27
0903 527 102

spikservis@gates.sk
www.spikelektro.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Hnilecká 11
Bratislava 
821 06

02/38 10 33 55
0918 996 988

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

Martin Ščasný, servis domácich 
spotrebičov

Trhová 36
Bratislava 
841 02

02/38 10 33 55
0918 522 734

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

TECHNO SERVIS BRATISLAVA 
spol. s r. o.

Kopčianska 8, 10
Bratislava 
851 01

02/64 46 36 43
0907 778 406

technoservis@nextra.sk
www.technoservis.sk

Viva elektroservis, s. r. o. Mýtna 17
Bratislava 
811 07

02/45 95 88 55
0905 722 111

servis@vivaservis.sk
www.vivaservis.sk

LASER Komárno spol. s r. o. Mesačná 20
Komárno
945 01

035/770 26 88
0915 222 454

servis@laser-kn.sk
www.laser-kn.sk

Ing. Ľubor Kolesár Kubis Thurzova 12
Košice
040 01

055/622 14 77
0905 894 769

kubisservis@mail.t-com.sk

ELEKTROSERVIS VALTIM Ul. Obrancov mieru 9
Michalovce
071 01

056/642 32 90
0903 855 309

valiskalubomir@stonline.sk

EXPRES servis Anna Elmanová Spojovacia 7
Nitra
949 01

037/652 45 97
0903 524 108

expresservis@naex.sk

Domoss Technika a. s. Žilinská 47
Piešťany
920 01

033/774 48 10
033/774 24 17

servis@domoss.sk
www.domoss.sk

TATRACHLAD POPRAD s. r. o. Továrenská ul. č. 3
Poprad
058 01

052/772 20 23
0903 906 828

tatrachlad@tatrachlad.sk
www.tatrachlad.sk

BARAN servis – Baran Luboš Švábska 6695/57A
Prešov
080 05

051/772 14 39
0905 904 572

baranservis@mail.t-com.sk
www.baranservis.sk

ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter V. Clementisa 6
Prievidza
971 01

046/548 57 78
0905 264 822

pavlicek.elektroservis@stonline.sk
www.peterpavlicek-elektroservis.sk

N.B.ELEKTROCENTRUM B. Bartóka 24
Rimavská Sobota
979 01

047/581 18 77
0905 664 258

nbelektrocentrum@stonline.sk

Elpra spol. s r. o. Liptovská Lužná 496
Ružomberok
034 72

044/439 64 13
0905 577 817

elpra@speednet.sk

BSC – servis centrum spol. s r. o. Hlavná ul. č. 5
Sučany
038 52

043/400 34 24
0902 272 727

bsc@bsc-serviscentrum.sk
www.bsc-serviscentrum.sk

Jozef Rožník Žabinská 325
Trenčín
911 05

0903 702 458
roznik@bshservis.sk
www.bshservis.sk

STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS Hviezdoslavova 34
Zvolen
960 01

045/540 07 98
0905 259 983

stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk

M-SERVIS Mareš Jaroslav Komenského 38
Žilina
010 01

041/564 06 27
mservis@zoznam.sk
www.m-servis.sk



Vážený zákazník,
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované 
spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané 
prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády.
Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane 
plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí 
spotřebiče s. r. o.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode



Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Príjem opráv:
Tel.: +421 244 450 808 

Email: opravy@bshg.com

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov: 
Tel.: +421 244 452 041
Email: dily@bshg.com

Zákaznícke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041

Email: bosch.spotrebice@bshg.com

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových 
stránkach www.bosch-home.com/sk.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online 
formulára.

Dodávateľ:
BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Radlická 350

158 00 Praha 5

HUBKOVA
Lístek s poznámkou
Marked nastavil HUBKOVA
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	Figyelem!
	A készülékben maradt víz kifolyhat, és anyagi kárt okozhat.
	Figyelem!
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	A szárítógép vagy a ruhák károsodásának veszélye.
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	Maximális töltet és programbeállítások, egyéb információ
	Utasítások
	Utasítások

	Gombok
	Gombok
	Jelentés és megjegyzések
	Utasítás:
	Utasítás:


	1 A készülék használata
	A készülék használata
	A ruhák behelyezése a gépbe és a szárítógép bekapcsolása
	Utasítás:
	1. Tegye a ruhákat a dobba.
	2. A szárítógép bekapcsolásához forgassa el a programválasztót egy tetszőleges programra.
	3. Csukja be a szárítógép ajtaját.
	Figyelem!
	A szárítógép vagy a ruhák károsodásának veszélye.


	Program beállítása
	Utasítás:
	1. Válassza ki a kívánt programot (a programok részletes bemutatásához lásd: ~ 21. oldal ).
	2. Válassza ki a kívánt programot a programválasztóval. A kiválasztott program alapértelmezett beállításai megjelennek a kijelzőpanelen.
	Utasítás:
	3. Szükség esetén módosítsa a program alapértelmezett beállításait. A részletes információkat lásd: ~ 21. oldal .



	Program indítása
	Utasítás:

	A program előrehaladása
	Utasítás:

	Program módosítása és ruhák hozzáadása
	1. A program szüneteltetéséhez nyissa ki a szárítógép ajtaját, vagy nyomja meg a Start gombot.
	2. Adja hozzá vagy vegye ki a ruhát.
	3. Szükség esetén válasszon másik programot vagy kiegészítő funkciót.
	4. Csukja be a szárítógép ajtaját.
	5. Nyomja meg a Start gombot.
	Utasítás:

	Program megszakítása
	Figyelem!
	Tűzveszély. A ruhák lángra kaphatnak.

	Program vége
	A ruhanemű eltávolítása és a szárítógép kikapcsolása
	1. Vegye ki a ruhákat.
	2. Forgassa a programválasztót kikapcsolt állásba.

	A boholyszűrő tisztítása
	Utasítás:
	1. Nyissa ki a szárítógép ajtaját, és távolítson el minden szöszt az ajtóról.
	2. Húzza ki a kétrészes boholyszűrőt.
	3. Vegye ki a boholyszűrő mélyedésében összegyűlt szöszöket.
	Utasítás:
	4. Szedje szét a kétrészes boholyszűrőt.
	5. Nyissa ki mindkét szűrőt, és vegye ki a szöszöket.
	6. Öblítse ki a szűrőket meleg folyóvíz alatt.
	7. Szárítsa meg a boholyszűrőt, zárja be, majd helyezze vissza a kétrészes boholyszűrőt.

	Figyelem!
	A szárítógép károsodásának veszélye.


	A vízgyűjtő tartály kiürítése
	Utasítások
	Utasítás:
	1. Húzza ki vízszintesen a vízgyűjtő tartályt.
	2. Öntse ki a kondenzvizet.
	Figyelem!
	A szennyezett kondenzvíz káros lehet az egészségre, illetve anyagi kárt okozhat.
	3. Tolja be a vízgyűjtő tartályt a szárítógépbe, amíg érezhetően vissza nem kattan a helyére.


	Utasítás:


	M Hangjelzés beállítása
	Hangjelzés beállítása
	A beállítási üzemmód kiválasztása
	1. Kapcsolja be a szárítógépet.
	2. Válassza ki a „Pamut” programot (1. állás), majd várjon 5 másodpercet.
	1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Start gombot, és ezzel egy időben forgassa a programválasztót az óramutató járásával megegyező irányba, a 2. állásba.
	2. A centrifugálási sebesség látható a kijelzőn.
	3. A centrifugálási sebesség módosításához nyomja meg a késleltetett indítás vagy a szárítási időtartam gombját.
	4. Forgassa a programválasztót az óramutató járásával megegyező irányba, a 3. állásba.
	5. A program végén megszólaló hangjelzés ereje látható a kijelzőn.
	6. A hangerő módosításához nyomja meg a késleltetett indítás vagy a szárítási időtartam gombját.
	7. Forgassa a programválasztót az óramutató járásával megegyező irányba, a 4. állásba.
	8. A gombok megnyomásakor hallható hangjelzés ereje látható a kijelzőn.
	9. A hangerő módosításához nyomja meg a késleltetett indítás vagy a szárítási időtartam gombját.
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	Utasítás:
	Figyelem!
	A nedvességérzékelő károsodásának veszélye.


	A vízgyűjtő tartályban lévő szűrő tisztítása
	Utasítás:
	1. Húzza ki vízszintesen a vízgyűjtő tartályt.
	2. Öntse ki a kondenzvizet.
	3. Vegye ki a szűrőt.
	4. Öblítse ki a szűrőt meleg folyóvíz alatt vagy mosogatógépben.
	5. Tolja be a vízgyűjtő tartályt, amíg érezhetően vissza nem kattan a helyére.
	Figyelem!
	A szárítógép belsejében lévő szöszök károsíthatják a készüléket.
	6. Tolja be a vízgyűjtő tartályt, amíg érezhetően a helyére nem kattan.
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