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Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:

Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com

Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: model, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

 Ostrzeżenie / Przestroga – Informacje dotyczące bezpieczeństwa
 Ogólne informacje i wskazówki
 Informacje dotyczące środowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.

www.electrolux.com2



1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane
nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do
wykorzystania w przyszłości.

- Przeczytać dołączoną instrukcję.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych

OSTRZEŻENIE!
Występuje ryzyko uduszenia lub odniesienia
obrażeń mogących skutkować trwałym
kalectwem.

• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.

• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.

• Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, jeśli nie są pod stałym
nadzorem.

• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.

• Wszystkie detergenty należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.

• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
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• Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę
uruchomienia, zaleca się, aby ją włączyć.

• Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
• Jeśli suszarka jest umieszczana na pralce, należy

użyć zestawu łączącego. Zestaw łączący, który można
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, pasuje
wyłącznie do urządzeń wymienionych w dołączonej do
niego instrukcji. Należy ją uważnie przeczytać przed
zainstalowaniem zestawu (patrz ulotka dotycząca
instalacji).

• Urządzenie można zainstalować jako wolnostojące lub
pod blatem kuchennym, zachowując odpowiednią
przestrzeń (patrz ulotka dotycząca instalacji).

• Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub
przesuwanymi drzwiami ani za drzwiami, których
zawiasy są umieszczone po przeciwnej stronie, co
uniemożliwia całkowite otworzenie drzwi urządzenia.

• Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów
wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).

• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero
po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby w
zainstalowanym urządzeniu wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.

• Aby zapobiec cofaniu się do pomieszczenia spalin z
urządzeń zasilanych materiałami opałowymi lub z
kominka, należy w miejscu instalacji zapewnić
odpowiednią wentylację.

• Powietrza wylotowego nie wolno kierować do
przewodu kominowego służącego do odprowadzania
spalin z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa.
(Jeśli dotyczy).

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
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producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.

• Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru
ładunku, który wynosi 9 kg (patrz „Tabela
programów”).

• Nie używać urządzenia, jeśli do prania użyto
przemysłowych środków chemicznych.

• Usuwać włókna z tkanin nagromadzone wokół
urządzenia.

• Nie używać urządzenia bez filtra. Przed każdym
użyciem urządzenia oczyścić filtr.

• W suszarce nie wolno suszyć nie wypranych rzeczy.
• Rzeczy zabrudzone substancjami, takimi jak olej,

aceton, alkohol, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna,
wosk czy środki do usuwania wosku, należy przed
wysuszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie ze
zwiększoną ilością detergentu.

• W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów takich jak
gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki
prysznicowe, tkaniny wodoodporne, ubrania
powlekane gumą i ubrania lub poduszki z wkładką z
pianki lateksowej.

• Płyny zmiękczające do tkanin i podobne produkty
wolno stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami ich
producentów.

• Z kieszeni wyjąć wszelkie przedmioty, takie jak
zapalniczki lub zapałki.

• Nie należy zatrzymywać suszarki przed zakończeniem
cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiast wyjąć z
niej wszystkich rzeczy i rozłożyć ich w celu
rozproszenia ciepła.

• Ostatnia część cyklu suszenia jest przeprowadzana
bez nagrzewania (cykl chłodzenia), aby rzeczy były
schłodzone do temperatury, która ich nie uszkodzi.

• Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
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2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy

opakowania.
• Nie instalować ani nie używać

uszkodzonego urządzenia.
• Postępować zgodnie z instrukcją

instalacji załączoną do urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas

przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Zawsze używać
rękawic ochronnych.

• Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
temperatura jest niższa niż 5°C lub
wyższa niż 35°C.

• Upewnić się, że podłoga w miejscu
instalacji urządzenia jest płaska,
stabilna, odporna na działanie
wysokiej temperatury i czysta.

• Zapewnić odpowiednią cyrkulację
powietrza między urządzeniem a
podłogą.

• Zawsze transportować urządzenie w
położeniu pionowym.

• Tył urządzenia musi znajdować się
przy ścianie.

• Po ustawieniu urządzenia w
docelowym miejscu należy sprawdzić
za pomocą poziomicy, czy stoi
poziomo. Jeśli nie, należy
wyregulować jego nóżki.

2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej

OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.

• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o

podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.

• Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.

• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.

• Odłączając urządzenie, nie ciągnąć
za przewód zasilający. Zawsze
ciągnąć za wtyczkę.

• Nie dotykać przewodu zasilającego
ani wtyczki mokrymi rękami.

• Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i
Irlandii. Urządzenie wyposażono we
wtyczkę zasilającą z bezpiecznikiem
13 A. Jeśli konieczna jest wymiana
bezpiecznika we wtyczce zasilającej,
należy użyć bezpiecznika 13 A ASTA
(BS 1362).

• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.

2.3 Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
porażeniem prądem,
wznieceniem pożaru lub
uszkodzeniem urządzenia.

• Urządzenie należy używać wyłącznie
w warunkach domowych.

• Nie wolno suszyć uszkodzonych
rzeczy, w których znajduje się
wypełnienie.

• W urządzeniu należy suszyć
wyłącznie tkaniny nadające się do
suszenia w suszarce. Należy
przestrzegać zaleceń umieszczonych
na metkach.

• Jeśli do prania użyto odplamiacza,
przed rozpoczęciem suszenia należy
wykonać dodatkowy cykl płukania.

• Nie pić wody ze zbiornika na
skropliny/wodę destylowaną ani nie
używać jej do przyrządzania potraw.
Jej spożycie przez ludzi lub zwierzęta
może spowodować problemy
zdrowotne.

• Nie siadać ani nie stawać na
otwartych drzwiach urządzenia.

• W suszarce nie wolno suszyć rzeczy,
z których kapie woda.
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OSTRZEŻENIE!
Zbiornik na wodę stosowaną
do programów parowych
należy napełniać wyłącznie
wodą destylowaną. Nie
wolno stosować wody z
kranu ani żadnych
dodatków! Mogłoby to
spowodować uszkodzenie
urządzenia.

• Można również wykorzystać wodę
pochodzącą ze zbiornika na skropliny
znajdującego się w urządzeniu, jeśli
zostanie przefiltrowana (np. za
pomocą filtra do kawy).

• Programy parowe należy uruchamiać,
stosując wyłącznie wodę
destylowaną!

• Po przerwaniu cyklu suszenia lub
programu parowego, pranie i bęben
mogą być gorące. Występuje
zagrożenie oparzeniem! Należy
zachować ostrożność podczas
wyjmowania prania.

• Należy zachować ostrożność podczas
przerywania programu parowego: Nie
wolno otwierać drzwi suszarki
podczas fazy parowej. Gorąca para
może powodować oparzenia. Na
wyświetlaczu widoczny jest komunikat
informujący o trwaniu fazy parowej.

2.4 Wewnętrzne oświetlenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń.

• Widoczne światło emitowane przez
diodę elektroluminescencyjną (LED)
— nie wpatrywać się bezpośrednio w
źródło światła.

• Żarówka zwykła lub halogenowa
zastosowana w tym urządzeniu jest
przeznaczona wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie należy używać jej do
oświetlania pomieszczeń.

• Aby wymienić wewnętrzne
oświetlenie, należy skontaktować się
z autoryzowanym punktem serwisem.

2.5 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń i
uszkodzeniem urządzenia.

• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej.

• Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie
stosować produktów ściernych, myjek
do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.

2.6 Sprężarka
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
uszkodzenia urządzenia.

• Sprężarka oraz jej układ w suszarce
są napełnione specjalną substancją
nie zawierającą
fluorochlorowęglowodorów. Układ
musi być szczelny. Uszkodzenie
układu może spowodować jego
rozszczelnienie.

2.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.

• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.

• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby

uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
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3. OPIS URZĄDZENIA
1 2

7

4

3

5

6

9

14

10

11

12

8

13

1 Zbiornik na skropliny
2 Panel sterowania
3 Wewnętrzne oświetlenie
4 Drzwi urządzenia
5 Główny filtr
6 Przycisk do otwierania drzwi

wymiennika ciepła
7 Szczeliny wentylacyjne
8 Regulowane nóżki
9 Drzwi wymiennika ciepła
10 Osłona wymiennika ciepła
11 Pokrętło blokady osłony wymiennika

ciepła
12 Tabliczka znamionowa
13 Wskaźnik poziomu wody systemu

parowego
14 Filtr obiegu wody

Użytkownik może
zamontować drzwi
urządzenia po przeciwnej
stronie. Może to ułatwić
wygodne wkładanie i
wyjmowanie prania, gdy w
pomieszczeniu jest mało
miejsca (patrz oddzielna
ulotka).

4. PANEL STEROWANIA
1 2

7

3

6

5

4

10 89111213

1 Pokrętło wyboru programów 2 Wyświetlacz
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3  Pole dotykowe Czas
4  Pole dotykowe Opóźniony start
5  Pole dotykowe Mniej zagnieceń
6  Pole dotykowe Wełna
7  Pole dotykowe Start/Pauza
8 Pole dotykowe zwiększenia stopnia

parowania 
9 Pole dotykowe zmniejszenia stopnia

parowania 
10 MyFavourite Pole dotykowe 
11 Dodatkowe obroty bębna Pole

dotykowe 

12 Stopień wysuszenia Pole dotykowe

13 Przycisk wł./wył. 
Pola dotykowe należy
dotykać palcem w miejscu,
w którym znajduje się
symbol lub nazwa opcji. Nie
należy obsługiwać panelu
sterowania w rękawiczkach.
Należy dbać o to, aby panel
sterowania był zawsze
czysty i suchy.

4.1 Wskaźniki

Wskaźniki Opis

Faza suszenia

Etap chłodzenia

Faza ochrony przed zagnieceniami

Skraplacz

Zbiornik na skropliny

Filtr

Funkcja opóźnienia rozpoczęcia programu

Blokada uruchomienia

Sygnały dźwiękowe

Dodatkowe obroty bębna

   Poziom wysuszenia

Wyczyścić filtry obiegu wody

Zbiornik parownika pusty

Faza parowa

  Stopień parowania
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Wskaźniki Opis

 Czas trwania programu

 -  Czas trwania suszenia

 -  Czas opóźnienia rozpoczęcia programu

5. TABELA PROGRAMÓW

Programy Rodzaj wsadu
Wsad (maks.)1) /
Oznaczenie na

metce

 Bawełniane
Poziom wysuszenia:  Ekstra suche, 
Suche do szafy +,  Suche do sza‐
fy2)3),  Suche do prasowania3)

9 kg /  

 Mieszane
Tkaniny bawełniane i syntetyczne. Niska
temperatura. Program delikatnego sus‐
zenia ciepłym powietrzem.

3 kg /   

 Syntetyczne
Poziom wysuszenia:  Ekstra suche, 
Suche do szafy3),  Suche do prasowa‐
nia

3,5 kg /   

 Łatwe praso‐
wanie

Tkaniny niemnące się, wymagające mini‐
mum prasowania. Efekty suszenia mogą
być zróżnicowane zależnie od rodzaju
tkaniny. Strzepnąć rzeczy przed włoże‐
niem ich do urządzenia. Po zakończeniu
programu niezwłocznie wyjąć rzeczy i
rozwiesić je na wieszakach.

1 kg (lub 5 kos‐
zul) /   

 Szybkie
Do suszenia tkanin bawełnianych i synte‐
tycznych w niskiej temperaturze. 2 kg /   

 Czas suszenia
Z tym programem można użyć opcji
Czas oraz ustawić czas trwania progra‐
mu.

9 kg /   
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Programy Rodzaj wsadu
Wsad (maks.)1) /
Oznaczenie na

metce

Wełna4)

Tkaniny wełniane. Do delikatnego susze‐
nia tkanin wełnianych nadających się do
prania ręcznego. Po zakończeniu progra‐
mu niezwłocznie wyjąć rzeczy z urządze‐
nia.

1 kg

 Jedwabne
Do suszenia nadającego się do prania
ręcznego jedwabiu za pomocą ciepłego
powietrza i delikatnych ruchów.

2 kg /   

 Koce
Do suszenia jednej lub dwóch kołder i
poduszek (z wypełnieniem z pierza, pu‐
chu lub włókien syntetycznych).

3 kg /   

 Sportowe
Odzież sportowa, cienkie i lekkie tkaniny,
mikrofibra, poliester, które nie będą pra‐
sowane.

2 kg /   

 Jeans
Ubrania codzienne takie jak dżinsy, bluzy
itp., o różnej grubości materiału (np. na
kołnierzu, mankietach i szwach).

9 kg /  

1) Maksymalny ciężar odnosi się do suchego prania.
2) Program  Bawełniane Suche do szafy odpowiada „standardowemu programowi do
tkanin bawełnianych;” jest on przeznaczony do suszenia zwykłych tkanin bawełnianych i
jest najbardziej wydajny pod względem zużycia energii.
3) Wyłącznie na potrzeby ośrodków przeprowadzających testy: Parametry standardo‐
wych programów na potrzeby testów są określone w dokumencie EN 61121.
4) Program do suszenia wełny w tej suszarce został przetestowany i zatwierdzony przez
firmę Woolmark. Program ten jest przeznaczony do suszenia odzieży wełnianej, która
zgodnie z oznaczeniem wymaga „prania ręcznego,” pod warunkiem, że jest prana z wykor‐
zystaniem programu do prania ręcznego zatwierdzonego przez Woolmark i suszona zgod‐
nie ze wskazówkami producenta. 1780SW13W.
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5.1 Programy parowe 

Programy Stopień parowania / Wsad /
Liczba koszul Rodzaj wsadu

 Odświeżanie
 / 1 para spodni / 1 sztuka
 /1 marynarka /1 sztuka
 /1 garnitur /1 sztuka

Jeden garnitur lub maksy‐
malnie dwie marynarki albo
pary spodni, lub podobne
części garderoby. Ponadto
odpowiedni do usuwania za‐
pachu. Tylko do rzeczy su‐
chych.

 Syntetyczne
 / 0,2-0,5 kg / 1-2 sztuki
 / 0,5-1 kg / 3-4 sztuki
 / 1-1,5 kg / 5-6 sztuk

Do wygładzania ubrań z tka‐
nin delikatnych. Maksymal‐
nie 20% naturalnych włó‐
kien (bawełna, len itp.).

 Bawełniane
 / 0,5-1 kg / 1-2 sztuki
 / 1-2 kg / 3-4 sztuki
 / 2-3 kg / 5-6 sztuk

Do wygładzania ubrań z tka‐
nin bawełnianych. Minimal‐
nie 80% naturalnych włó‐
kien (bawełna, len itp.).

Wszystkie informacje
podane podczas wybierania
stopnia parowania i
wielkości wsadu są jedynie
orientacyjne. W niektórych
przypadkach zastosowanie
większego stopnia
parowania lub mniejszego
wsadu może przynieść
lepsze rezultaty. Program

 Odświeżanie to delikatny
program parowy do tkanin,
których nie można prać.
Ewentualne zniekształcenia
odzieży, które mogą
powstać w niektórych
przypadkach, można usunąć
przez prasowanie.

Dokładne czasy trwania
programów pojawiają się na
wyświetlaczu po określeniu
przez urządzenie
wilgotności/stopnia
wysuszenia.

Biorąc pod uwagę szeroki
zakres jakości różnych
tkanin i właściwości, które
można osiągnąć dzięki
różnym procesom
chemicznym i
mechanicznym, zaleca się
wykonanie kilku pierwszych
programów parowych przy
niskim stopniu parowania, z
małą ilością ubrań oraz dla
podobnych tkanin. Później
można ostrożnie zmieniać
ustawienia programów
parowych, aby praktycznie
dowiedzieć się, jak osiągnąć
najlepsze wyniki, biorąc pod
uwagę ilość prania, jakość
tkanin i najbardziej
odpowiednie stopnie
parowania i programy
parowe. Należy również
zapoznać się z dołączonym 
Przewodnikiem po
tkaninach.
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6. OPCJE
6.1 Czas 
Ta opcja działa tylko z programem Czas
suszenia. Istnieje możliwość ustawienia
czasu trwania programu — od 10 minut
do 2 godzin. Czas trwania programu
należy dostosować do ilości prania w
urządzeniu.

Zaleca się ustawianie
krótkiego czasu suszenia dla
niewielkiej ilości prania lub
suszenia tylko jednej rzeczy.

6.2 Wełna 
Ta opcja działa tylko z programem
Wełna. Aby uzyskać lepiej wysuszone
pranie, należy dotknąć pola dotykowego
Wełna  w celu ustawienia dłuższego
czasu trwania programu.

6.3 Mniej zagnieceń 
Wydłuża do 60 minut standardowy czas
trwania fazy ochrony przed
zagnieceniami (30 minut) pod koniec
cyklu suszenia. Funkcja ta chroni pranie
przed zagnieceniami. Podczas fazy
ochrony przed zagnieceniami można
wyjąć pranie.

6.4 Stopień parowania 
Ta opcja działa z programami parowymi.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy
stosować różne stopnie parowania dla
różnych wielkości wsadu.
Ustawić odpowiedni stopień parowania
za pomocą pola dotykowego Stopień
parowania:  MIN,  MED lub 
MAX.

6.5 Dodatkowe obroty bębna 
Do bardziej łagodnego suszenia tkanin
delikatnych i wrażliwych na wysoką
temperaturę (np. akrylu, wiskozy itp.). Ta
funkcja pozwala również chronić pranie
przed zagnieceniami. Do tkanin
oznaczonych na metce symbolem .

6.6 Stopień wysuszenia 
Funkcja ta pozwala uzyskać lepiej
wysuszone pranie. Możliwe są 4
ustawienia:
•  Ekstra suche
•  Suche do szafy + (tylko bawełna)
•  Suche do szafy
•  Suche do prasowania

6.7 MyFavourite 
Użytkownik może skonfigurować
program oraz opcje zgodnie z potrzebą,
a następnie zapisać je w pamięci
urządzenia.

Aby zapisać ustawienie:
1. Ustawić program i dostępne opcje.
2. Dotknąć i przez kilka sekund

przytrzymać pole MyFavourite.
Zapisanie ustawienia w pamięci zostanie
potwierdzone sygnałem dźwiękowym i
komunikatem na wyświetlaczu.

Aby włączyć zapisane
ustawienie:
1. Włączyć urządzenie.
2. Dotknąć pole MyFavourite.

6.8 Tabela opcji

Programy1)

 Bawełniane   ■   ■

 Mieszane   ■    
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Programy1)

 Syntetyczne   ■  ■ ■

 Łatwe praso‐
wanie

  ■    

 Szybkie   ■    

 Czas suszenia ■  ■    

 Wełna  ■     

 Jedwabne   ■    

 Koce       

 Sportowe   ■    

 Jeans   ■    

 Parowe Odświe‐
żanie

  ■ ■   

 Parowe Synte‐
tyczne

  ■ ■   

 Parowe Baweł‐
niane

  ■ ■   

1) Wraz z programem suszenia można ustawić jedną lub więcej opcji. Aby włączyć lub wy‐
łączyć daną opcję, należy nacisnąć odpowiadające jej pole dotykowe.

7. USTAWIENIA
A

D

B

C

E

I

J

FGH

A) Czas Pole dotykowe 
B) Opóźniony start Pole dotykowe 
C) Mniej zagnieceń Pole dotykowe 
D) Wełna Pole dotykowe 
E) Start/Pauza Pole dotykowe 
F) Pole dotykowe zwiększenia stopnia

parowania 

G) Pole dotykowe zmniejszenia stopnia
parowania 

H) MyFavourite Pole dotykowe 
I) Dodatkowe obroty bębna Pole

dotykowe 
J) Stopień wysuszenia Pole dotykowe

7.1 Funkcja blokady
uruchomienia
Funkcja ta uniemożliwia dzieciom
zabawę urządzeniem podczas trwania
programu. Pokrętło wyboru programów i
pola dotykowe są zablokowane.
Działa tylko przycisk wł./wył.

www.electrolux.com14



Włączanie blokady
uruchomienia:
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby

włączyć urządzenie.
2. Odczekać około 8 sekund.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać

pola dotykowe (A) i (D). Zaświeci się
wskaźnik blokady uruchomienia.

Zaświeci się wskaźnik blokady
uruchomienia.

W czasie trwania programu
można wyłączyć blokadę
uruchomienia. Nacisnąć
jednocześnie i przytrzymać
te same pola dotykowe, aż
wyłączy się wskaźnik
blokady uruchomienia.

7.2 Włączanie/wyłączanie
sygnalizacji dźwiękowej
Aby wyłączyć lub włączyć sygnalizację
dźwiękową, należy nacisnąć
jednocześnie i przytrzymać przez około 2
sekundy pola dotykowe (B) i (C).

7.3 Regulacja poziomu
resztkowej wilgotności prania
Aby zmienić domyślne poziom
resztkowej wilgotności prania:
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby

włączyć urządzenie.
2. Odczekać około 8 sekund.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać

przyciski (A) i (B).
Pojawi się jedno ze wskazań:

•  niższy poziom
wilgotności

•  wyższy poziom
wilgotności

•  standardowy poziom
wilgotności

4. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk (E), aż
włączy się wskaźnik odpowiedniego
poziomu.

5. Aby potwierdzić ustawienie, należy
jednocześnie nacisnąć i przytrzymać
przez około 2 sekundy przyciski (A)
i (B).

7.4 Wskaźnik zbiornika na
skropliny
Wskaźnik zbiornika na skropliny jest
domyślnie włączony. Włącza się on po
zakończeniu programu lub gdy
konieczne jest opróżnienie zbiornika na
skropliny.

Gdy zamontowany jest
zestaw do odprowadzania
skroplin (wyposażenie
dodatkowe), urządzenie
automatycznie opróżnia
zbiornik na skropliny. W tym
przypadku zaleca się
wyłączenie wskaźnika.
Informacje o dostępnych
akcesoriach znajdują się w
dołączonej ulotce.

Wyłączanie wskazań wskaźnika
zbiornika na skropliny:
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby

włączyć urządzenie.
2. Odczekać około 8 sekund.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać

pola dotykowe (J) i (I).
Na wyświetlaczu pojawi się jedna z 2
konfiguracji:

• Wskaźnik  jest wyłączony, a
wskaźnik  jest włączony.
Wskazania wskaźnika pojemnika
na skropliny są wyłączone. Po
upływie 4 sekund wyłączą się oba
wskaźniki.

• Wskaźniki  i  są
włączone.
Wskazania wskaźnika pojemnika
na skropliny są włączone. Po
upływie 4 sekund wyłączą się oba
wskaźniki.

8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy wykonać następujące czynności:

• Wyczyścić bęben suszarki za pomocą
wilgotnej szmatki.
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• Uruchomić krótki program (np. 30-
minutowy) z wilgotnym praniem.

• Przed pierwszym użyciem programu
parowego napełnić zbiornik na
skropliny (patrz rozdział „Konserwacja
i czyszczenie – Napełnianie zbiornika
na skropliny”).

Na początku cyklu suszenia
(3-5 min) urządzenie może
pracować nieco głośniej.
Jest to spowodowane
uruchamianiem się sprężarki
podobnej do montowanych
w takich urządzeniach, jak
chłodziarki czy zamrażarki.

9. CODZIENNA EKSPLOATACJA
9.1 Uruchamianie programu
bez opóźnienia
1. Przygotować pranie i włożyć je do

urządzenia. 
UWAGA!
Zamykając drzwi
urządzenia należy
uważać, aby nie
przytrzasnąć prania
między drzwiami a
gumową uszczelką.

2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby
włączyć urządzenie.

3. Ustawić program i opcje odpowiednie
do danego rodzaju ładunku.

Wyświetlacz wyświetli czas trwania
programu.

Wyświetlany czas suszenia
odnosi się do 5 kg ładunku w
programach do suszenia
tkanin bawełnianych i
odzieży jeansowej. W
przypadku innych
programów czas suszenia
odnosi się do zalecanych
wielkości ładunków. Czas
suszenia w programach do
suszenia tkanin
bawełnianych i odzieży
jeansowej przy ładunku
większym niż 5 kg jest
dłuższy.

4. Dotknąć pole dotykowe Start/Pauza.
Nastąpi uruchomienie programu.

9.2 Uruchamianie programu z
opóźnieniem
1. Ustawić program i opcje odpowiednie

do danego rodzaju ładunku.

2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
opóźnienia rozpoczęcia programu, aż
na wyświetlaczu pojawi się żądany
czas opóźnienia. 

Możliwe jest ustawienie
czasu opóźnienia
rozpoczęcia programu w
zakresie od 30 minut do
20 godzin.

3. Dotknąć pola dotykowego Start/
Pauza.

Na wyświetlaczu rozpocznie się
odliczanie czasu opóźnienia.
Po zakończeniu odliczania nastąpi
uruchomienie programu.

9.3 Zmiana programu
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby

wyłączyć urządzenie.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby

włączyć urządzenie.
3. Ustawić program.

9.4 Po zakończeniu programu
Po zakończeniu programu:
• Rozlega się przerywany sygnał

dźwiękowy.
• Zacznie migać wskaźnik .
• Zacznie migać wskaźnik .
• Włączony jest wskaźnik Start/Pauza.
Urządzenie kontynuuje pracę,
przechodząc do trwającej około 30 minut
fazy ochrony przed zagnieceniami.
Faza ochrony przed zagnieceniami ma
na celu usunięcie zagnieceń z prania.
Pranie można wyjąć przed
zakończeniem fazy ochrony przed
zagnieceniami. Jednak w celu uzyskania
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lepszych efektów zaleca się wyjmowanie
prania po zakończeniu lub niedługo
przed zakończeniem fazy ochrony przed
zagnieceniami.
Po zakończeniu fazy ochrony przed
zagnieceniami:

• Wskaźnik  pozostaje włączony, ale
nie miga.

• Wskaźnik  pozostaje włączony, ale
nie miga.

• Zgaśnie wskaźnik Start/Pauza.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby

wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Wyjąć pranie. 

Aby zachować efekty po
poddaniu ubrań
działaniu programu
parowego, należy je
wyjmować pojedynczo
podczas fazy chroniącej
przed zagnieceniami i
natychmiast powiesić na
wieszaku do
wyschnięcia (co najmniej
5-15 minut, zależnie od
tkaniny i wybranego
stopnia parowania).
Zapiąć guziki i
ukształtować ubranie,
zwracając szczególną
uwagę na rękawy i szwy.

4. Zamknąć drzwi urządzenia.
Po zakończeniu programu
należy każdorazowo
oczyścić filtr i opróżnić
pojemnik na skropliny.

9.5 Automatyczne wyłączanie
Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja
ta powoduje automatyczne wyłączenie
urządzenia:
• Po upływie 5 minut, jeśli nie zostanie

uruchomiony program.
• Po upływie 5 minut od zakończenia

programu.

10. WSKAZÓWKI I PORADY
10.1 Przygotowanie prania
• Zasunąć zamki błyskawiczne.
• Zapiąć poszwy.
• Nie pozostawiać luźnych troczków i

tasiemek (np. troczków fartuchów).
Zawiązać je przed uruchomieniem
programu.

• Wyjąć całą zawartość z kieszeni.
• Jeśli przeznaczone do suszenia

rzeczy mają bawełnianą podszewkę,
należy wywrócić je na lewą stronę.
Bawełniana warstwa powinna zawsze
znajdować się po zewnętrznej stronie

• Zaleca się wybór programu
odpowiedniego do rodzaju tkanin
przeznaczonych do suszenia.

• Nie wkładać do urządzenia tkanin w
ciemnych kolorach razem z tkaninami
o jasnych kolorach. Tkaniny o
ciemnych kolorach mogą farbować.

• Aby zapobiec kurczeniu się rzeczy z
tkanin typu jersey i dzianin
bawełnianych, należy do ich suszenia
używać odpowiedniego programu.

• Upewnić się, że ciężar prania nie
przekracza maksymalnej wartości
podanej w tabeli programów.

• Suszyć wyłącznie rzeczy, które
nadają się do suszenia w suszarce.
Odpowiednie informacje znajdują się
na metkach ubrań.
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Specjalne uwagi dotyczące systemu
parowego
• Następujących materiałów nie można

poddawać działaniu pary w
programach parowych: dzianiny
wełniane, skóra, materiały z dużymi
elementami metalowymi, drewnianymi
lub plastikowymi, materiały z
rdzewiejącymi elementami
metalowymi, cerata lub nawoskowane
ubrania bawełniane.

• Aby wygładzić lub odświeżyć rzeczy
za pomocą programu parowego,
należy posortować pranie ze względu
na rozmiar, ciężar, materiał i kolor.
Należy wygładzać razem materiały,
które są podobne pod względem
rozmiaru, ciężaru, materiału i koloru.

• Nie należy suszyć nowych kolorowych
tkanin z jasnymi rzeczami. Rzeczy

kolorowe mogą wyblaknąć (sprawdzić
trwałość koloru tkaniny w
niewidocznym miejscu).

• Nie wolno stosować zestawów do
czyszczenia chemicznego w
połączeniu z programami parowymi.

• Przed poddaniem ubrań działaniu
pary za pomocą programu „Iron Aid”
należy usunąć plamy, piorąc lub
stosując miejscowo środek
odplamiający.

• Odwrócić na drugą stronę rzeczy
dwuwarstwowe (np. w kurtce z
podpinką bawełnianą, warstwa
bawełniana powinna być wywrócona
na zewnątrz). Zapewnia to lepsze
schnięcie tkanin.

Symbol na
metce

Opis

Można suszyć w suszarce.

Można suszyć w suszarce, odporne na wyższą temperaturę sus‐
zenia.

Można suszyć w suszarce, ale tylko w niższej temperaturze sus‐
zenia.

Nie można suszyć w suszarce.

11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
11.1 Napełnianie zbiornika na skropliny
1. 2.
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3.

FIL
TE
R

4.

5.

MAX

MED

MIN

6.

FIL
TE
R

7. UWAGA!
Przed założeniem zbiornika
należy dokładnie sprawdzić,
czy pokrywka panelu
sterowania jest całkowicie
zamknięta.

Zbiornik na skropliny należy
napełnić po pierwszym
użyciu urządzenia.

UWAGA!
Zbiornik na skropliny należy
napełniać wodą destylowaną
lub całkowicie
zdemineralizowaną. Nie
wolno stosować wody z
kranu ani żadnych
dodatków! Można
wykorzystać skropliny ze
zbiornika, ale wyłącznie po
ich przefiltrowaniu
(zastosować dołączony
pojemnik z zamontowanym
filtrem).

UWAGA!
Nie pić wody destylowanej
ani nie używać jej do
przyrządzania potraw. Jej
spożycie przez ludzi lub
zwierzęta może
spowodować problemy
zdrowotne.

11.2 Napełnianie zbiornika na
skropliny
W trakcie zwykłego procesu suszenia
zbiornik na skropliny napełnia się
automatycznie. Przed użyciem programu
parowego należy sprawdzić poziom
wody w zbiorniku. Jeśli jest on pusty,
należy go napełnić (patrz rozdział 
„Konserwacja i czyszczenie —
Napełnianie zbiornika na skropliny”).
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11.3 Opróżnianie zbiornika na skropliny
1. 2.

2
1

3.

11

22

4.

5. 6.

22

11

7.  

Jeśli suszarka nie będzie
użytkowana przez dłuższy
czas, należy opróżnić
zbiornik na skropliny.

11.4 Czyszczenie filtra obiegu wody
1. 2.
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3.

FIL
TE
R

4.
FILTER

5. 1)

F
I
L
T
E
R

6.
FILTER

7.

FIL
TE
R

8.

1) w razie potrzeby umyć filtr w gorącej wodzie.

UWAGA!
Filtr obiegu wody należy
wyjmować i czyścić co 4
miesiące lub jeśli suszarka
nie jest użytkowana przez
dłuższy czas.

11.5 Czyszczenie filtra
1. 2.

1

2
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3.
1

 2

4.

5. 1) 6.

2

1

1) W razie potrzeby oczyścić filtr szczotką i/lub odkurzaczem i opłukać ciepłą wodą.

11.6 Opróżnianie zbiornika na skropliny
1. 2.

3. 4.

Wodę ze zbiornika na
skropliny można stosować
jako wodę destylowaną (np.
do prasowania z
wykorzystaniem pary). Przed
użyciem wody należy ją
przefiltrować.
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11.7 Czyszczenie skraplacza
1. 2.

3.

2
1

4.

11

22

5. 6.

22

11

8.  

11.8 Czyszczenie bębna
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do
czyszczenia urządzenia
należy je odłączyć od
zasilania.

Do czyszczenia wewnętrznej powierzchni
i żeber bębna należy stosować obojętny
detergent na bazie mydła. Osuszyć
wyczyszczone powierzchnie miękką
szmatką.

UWAGA!
Do czyszczenia bębna nie
wolno używać materiałów
ściernych ani myjek
stalowych.

11.9 Czyszczenie panelu
sterowania i obudowy
Do czyszczenia panelu sterowania i
obudowy należy stosować obojętny
detergent na bazie mydła.
Czyścić wilgotną szmatką. Osuszyć
wyczyszczone powierzchnie miękką
szmatką.
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UWAGA!
Do czyszczenia urządzenia
nie stosować środków do
czyszczenia mebli lub
środków czyszczących,
które mogłyby wywołać
korozję.

11.10 Czyszczenie szczelin
wentylacyjnych
Usunąć ze szczelin wentylacyjnych
nagromadzone fragmenty włókien za
pomocą odkurzacza.

12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się. Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasi‐

lającego włożono do gniazdka.

 Sprawdzić bezpiecznik w szafce z bez‐
piecznikami (instalacja domowa).

Program nie uruchamia się. Nacisnąć Start/Pauza.

 Upewnić się, że drzwi urządzenia są
zamknięte.

Program parowy nie uruchamia się.
Wskaźnik zbiornika na skropliny świeci
się.

Napełnić zbiornik na skropliny.

Po programie parowym ubrania nie są
wystarczająco gładkie.

Zwrócić uwagę na skład tkaniny.

 Ustawić wyższy stopień parowania.

 Włożyć mniej ubrań lub tylko podobne
rzeczy.

 Wyjmować ubrania szybko, pojedynczo,
najwcześniej jak to możliwe po rozpoczę‐
ciu fazy chroniącej przed zagnieceniami.

 Powiesić ubrania na wieszakach, zapiąć
guziki i ukształtować.

 Ukształtować wielowarstwowe ubrania
przez prasowanie po wyjęciu ich z sus‐
zarki.

Drzwi urządzenia nie zamykają się. Upewnić się, że filtr jest prawidłowo za‐
montowany.

 Upewnić się, czy nie doszło do przytrzaś‐
nięcia prania między drzwiami urządzenia
a gumową uszczelką.

Urządzenie zatrzymało się podczas pra‐
cy.

Upewnić się, że zbiornik na skropliny jest
pusty. Nacisnąć Start/Pauza, aby ponow‐
nie uruchomić program.
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Problem Możliwe rozwiązanie
Na wyświetlaczu pokazywany jest długi
czas trwania programu. 1)

Upewnić się, że ciężar prania jest odpo‐
wiedni do czasu trwania programu.

 Sprawdzić, czy filtr jest czysty.

 Pranie jest zbyt mokre. Ponownie odwiro‐
wać pranie w pralce.

 Upewnić się, że temperatura w pomieszc‐
zeniu nie jest zbyt wysoka.

Na wyświetlaczu pokazywany jest krótki
czas trwania programu.

Wybrać program Czas suszenia lub Ek‐
stra suche.

Na wyświetlaczu widoczne jest wskaza‐
nie Err.

Aby ustawić nowy program, należy wyłąc‐
zyć i ponownie włączyć urządzenie.

 Upewnić się, że wybrane opcje działają z
danym programem.

Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat
błędu (np. E51).

Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Uruchomić nowy program. Jeśli problem
wystąpi ponownie, należy skontaktować
się z punktem serwisowym.

1) Po upływie 5 godzin program zakończy się automatycznie

Jeśli efekty suszenia są
niezadowalające
• Wybrano niewłaściwy program.
• Filtr jest niedrożny.
• Skraplacz jest zatkany.
• Do urządzenia włożono za dużo

prania.

• Bęben jest zabrudzony.
• Wybrano niewłaściwe ustawienie

czujnika przewodności.
• Szczeliny wentylacyjne są zatkane.

13. DANE TECHNICZNE
Wysokość x szerokość x głębokość 850 x 600 x 600 mm (maks. 640 mm)

Maks. głębokość przy otwartych drzwiach
urządzenia

1090 mm

Maks. szerokość przy otwartych drzwiach
urządzenia

950 mm

Regulacja wysokości 850 mm (+ 15 mm – regulacja nóżek)

Pojemność bębna 118 l

Maksymalna ładowność 9 kg

Napięcie 230 V

Częstotliwość 50 Hz
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Wymagany bezpiecznik 10 A

Łączna moc 1650 W

Klasa efektywności energetycznej A++

Zużycie energii1) 2,28 kWh

Roczne zużycie energii2) 259 kWh

Zużycie energii w trybie włączenia 0,50 W

Zużycie energii w trybie wyłączenia 0,50 W

Rodzaj użytkowania W gospodarstwie domowym

Dopuszczalna temperatura otoczenia od + 5°C do + 35°C

Klasa zabezpieczenia przed wnikaniem
cząstek stałych i wilgoci zapewniona
przez osłonę zabezpieczającą, z wyjąt‐
kiem sytuacji, gdy sprzęt niskonapięciowy
nie ma zabezpieczenia przed wilgocią

IPX4

Produkt zawiera gaz fluoropochodny, hermetycznie zamknięty

Oznaczenie gazu R407c

Ciężar 520 g

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
(GWP)

1774

1) Zgodne z normą EN 61121. 9 kg tkanin bawełnianych odwirowanych z prędkością
1000 obr./min.
2) Roczne zużycie energii w kWh przy założeniu 160 cykli suszenia ze standardowym pro‐
gramem do tkanin bawełnianych, z pełnym lub częściowym załadunkiem i przy stosowaniu
trybów energooszczędnych. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użycia
urządzenia (DYREKTYWA UE 392/2012).

13.1 Dane eksploatacyjne

Program Obroty/wilgotność szczątkowa Czas susze‐
nia

Zużycie
energii

Bawełniane 9 kg

Suche do szafy 1400 obr./min / 50% 175 min 2,00 kWh

 1000 obr./min / 60% 200 min 2,28 kWh

Suche do prasowa‐
nia 1400 obr./min / 50% 121 min 1,31 kWh

 1000 obr./min / 60% 138 min 1,49 kWh

Syntetyczne 3,5 kg

Suche do szafy 1200 obr./min / 40% 56 min 0,54 kWh
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Program Obroty/wilgotność szczątkowa Czas susze‐
nia

Zużycie
energii

 800 obr./min / 50% 64 min 0,61 kWh

14. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem 
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz

ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem 
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
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MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:

Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com

Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

 Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
 Všeobecné informácie a tipy
 Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
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1.  BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.

- Prečítajte si dodané pokyny.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.

• Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.

• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba

ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu

detí.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom

ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
• Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste

ju zapli.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
• Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite

príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu
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dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len
so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa
dodávajú s príslušenstvom. Pred inštaláciou si ich
pozorne prečítajte (riaďte sa pokynmi k inštalácii).

• Spotrebič môžete inštalovať ako voľne stojaci
spotrebič alebo pod kuchynský pult vo výklenku s
potrebnými rozmermi (riaďte sa pokynmi k inštalácii).

• Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere,
posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej
strane alebo na miestach, kde dvierka spotrebiča
nemožno úplne otvoriť.

• Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k
dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.

• Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie.
Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.

• V miestnosti, kde je spotrebič nainštalovaný,
zabezpečte vhodné vetranie a postarajte sa o to, aby
sa do miestnosti nevracali plyny zo spotrebičov
spaľujúcich palivá ani spaliny zo zariadení s
otvoreným plameňom.

• Vyfukovaný vzduch sa nesmie odvádzať do potrubia,
ktoré je určené na odvádzanie dymu zo spotrebičov
spaľujúcich plyn alebo iné druhy paliva. (ak to pripadá
do úvahy)

• Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.

• Dodržiavajte maximálne náplne 9 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).

• Spotrebič nepoužívajte, ak boli na čistenie použité
priemyselné chemikálie.

• Odstráňte vlákna, ktoré sa nahromadili okolo
spotrebiča.
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• Spotrebič nepoužívajte bez filtra. Filter na
zachytávanie vlákien čistite pred alebo po každom
použití.

• V sušičke nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
• Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie,

acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn,
terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred
sušením v sušičke musia vyprať v horúcej vode so
zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.

• Predmety ako molitan (latexová pena), kúpacie
čiapky, vode odolné textílie, pogumované predmety a
šaty či vankúše plnené molitanom by sa nemali sušiť v
tejto sušičke.

• Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia
používať v súlade s pokynmi na avivážnom prípravku.

• Z vreciek vyberte všetky predmety, ako napríklad
zapaľovače a zápalky.

• Nikdy nezastavujte bubnovú sušičku pred skončením
sušiaceho cyklu, ak bielizeň okamžite nevyberiete a
nerozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.

• Záverečná časť cyklu sušičky prebieha bez ohrevu
(ochladzovací cyklus), aby sa zabezpečilo vychladenie
bielizne a predišlo sa jej poškodeniu vplyvom tepla.

• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani

nepoužívajte.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu

dodané so spotrebičom.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte

vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.

• Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach s teplotou
nižšou ako 5 °C alebo vyššou ako 35
°C.

• Dbajte na to, aby bol povrch, kde
inštalujete spotrebič, rovný, stabilný,
teplovzdorný a čistý.

• Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.

• Spotrebič vždy premiestňujte v
stojacej polohe.

• Zadnú stranu spotrebiča je potrebné
umiestniť k stene.

• Po umiestnení spotrebiča do konečnej
trvalej polohy pomocou vodováhy
skontrolujte, či je vo vodorovnej
polohe. Ak spotrebič nie je vo
vodorovnej polohe, zvýšte alebo

SLOVENSKY 31



znížte nožičky, aby ste dosiahli
vodorovnú polohu.

2.2 Zapojenie do elektrickej
siete

VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.

• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje

uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.

• Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.

• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.

• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.

• Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani zástrčky
mokrými rukami.

• Iba pre V.B. a Írsko. Spotrebič má 13
A sieťovú zástrčku. Ak je potrebné
vymeniť poistku sieťovej zástrčky,
použite poistku 13 A ASTA (BS 1362).

• Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.

2.3 Použite
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, úrazu elektrickým
prúdom, požiaru, popálenín
alebo poškodenia
spotrebiča.

• Tento spotrebič používajte iba v
domácom prostredí.

• Nesušte poškodené predmety, ktoré
obsahujú vypchávky alebo výplň.

• V tejto sušičke je možné sušiť iba
bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke.
Dodržiavajte pokyny na štítku
bielizne.

• Ak ste bielizeň prali s odstraňovačom
škvŕn, pred začatím sušenia spustite
cyklus extra plákania.

• Skondenzovanú/destilovanú vodu
nepite ani ju nepoužívajte na prípravu
jedla. Ľudom a domácim zvieratám
môže spôsobiť zdravotné problémy.

• Na otvorené dvierka si nesadajte ani
na ne nestúpajte.

• V sušičke nesušte mokré odevy, z
ktorých kvapká voda.

VAROVANIE!
Nádržku na vodu na parnú
prevádzku napĺňajte len
destilovanou vodou.
Nepoužívajte vodu z
vodovodu ani žiadne
prísady! Spôsobilo by to
poškodenie spotrebiča.

• Možno použiť aj kondenzovanú vodu
z nádržky kondenzovanej vody tohto
spotrebiča, najprv ju však treba
prefiltrovať (napríklad pomocou filtra
na kávu).

• Parné programy používajte len s
destilovanou vodou!

• Po prerušení cyklu sušenia alebo
parného programu môžu byť bielizeň
alebo bubon horúce. Hrozí
nebezpečenstvo popálenia! Pri
vyberaní bielizne si dávajte pozor.

• Pri prerušovaní parného programu si
dávajte pozor: Počas parnej fázy
programu neotvárajte dvierka
spotrebiča. Horúca para môže
spôsobiť popáleniny. Na displeji sa
zobrazí správa informujúca o parnej
fáze programu.

2.4 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia.

• Viditeľné žiarenie diódy LED –
nepozerajte sa priamo do lúča.

• Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.

• Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
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2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia alebo poškodenia
spotrebiča.

• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.

• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.

2.6 Kompresor
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.

• Kompresor a jeho systém v sušičke je
naplnený špeciálnym prostriedkom,
ktorý neobsahuje uhľovodíky s
fluórom ani s chlórom. Tento systém
musí byť vždy riadne utesnený.
Poškodenie systému môže spôsobiť
únik tohto prostriedku.

2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.

• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte

ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste

zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.

3. POPIS VÝROBKU
1 2

7

4

3

5

6

9

14

10

11

12

8

13

1 Nádržka na vodu
2 Ovládací panel
3 Vnútorné osvetlenie
4 Dvierka spotrebiča
5 Hlavný filter
6 Tlačidlo na otvorenie dvierok

výmenníka tepla
7 Otvory na prúdenie vzduchu
8 Nastaviteľné nožičky
9 Dvierka výmenníka tepla
10 Kryt výmenníka tepla
11 Príchytka krytu výmenníka tepla
12 Typový štítok
13 Ukazovateľ úrovne vody v parnom

systéme
14 Filter recyklovanej vody

Záves plniacich dvierok
môže používateľ
namontovať aj na opačnú
stranu. Môže to uľahčiť
vkladanie a vyberanie
bielizne alebo nainštalovanie
spotrebiča pri obmedzenom
priestore (pozri samostatný
leták).
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4. OVLÁDACÍ PANEL
1 2

7

3

6

5

4

10 89111213

1 Ovládač programov
2 Displej
3  Dotykové tlačidlo Čas
4  Dotykové tlačidlo Posunutý štart
5  Dotykové tlačidlo Fáza proti

pokrčeniu
6  Dotykové tlačidlo Vlnená náplň
7  Dotykové tlačidlo Štart/Prestávka
8 Dotykové tlačidlo zvýšenia úrovne

pary 
9 Dotykové tlačidlo zníženia úrovne

pary 

10 MyFavourite Dotykové tlačidlo 
11 Reverz plus Dotykové tlačidlo 
12 Stupeň vysušenia Dotykové tlačidlo

13 Tlačidlo Zap/Vyp 
Prstom sa dotknite
dotykového tlačidla v oblasti
so symbolom alebo názvom
funkcie. Ovládací panel
neobsluhujte v rukaviciach.
Dbajte na to, aby bol
ovládací panel vždy čistý a
suchý.

4.1 Ukazovatele

Ukazovatele Popis

Fáza sušenia

Fáza ochladzovania

Fáza proti krčeniu

Kondenzátor

Nádržka na vodu

Filter
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Ukazovatele Popis

Posunutý štart

Poistka

Zvukové signály

Reverz plus

   Úroveň vysušenia

Vyčistite filter recyklovanej vody

Nádrž na paru je prázdna

Parná fáza

  Úroveň pary

 Trvanie programu

 -  Trvanie časového programu sušenia

 -  Nastavený posunutý štart

5. TABUĽKA PROGRAMOV

Programy Druh náplne Náplň (max.)1) /
Štítok na odeve

 Bavlna
Úroveň vysušenia:  Extra suchá, 
Suchá na uloženie +,  Suchá na
uloženie2)3),  Suchá na žehlenie3)

9 kg/  

 Mix
Bavlnené a syntetické textílie. Program s
nízkou teplotou. Šetrný program s teplým
vzduchom.

3 kg/   

 Syntetika
Úroveň vysušenia:  Extra suchá, 
Suchá na uloženie3),  Suchá na žehle‐
nie

3,5 kg/   

 Jednoduché
žehlenie

Nenáročné textílie, ktorým postačuje
minimum žehlenia. Výsledky sušenia sa
môžu pri jednotlivých typoch textílií líšiť.
Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča,
poriadne ju vytraste. Keď sa program
skončí, bielizeň hneď vyberte a zaveste
ju na vešiak.

1 kg (alebo 5 ko‐
šieľ)/   

SLOVENSKY 35



Programy Druh náplne Náplň (max.)1) /
Štítok na odeve

 Rýchly
Sušenie bavlnených a syntetických textí‐
lií pri nízkej teplote. 2 kg/   

 Čas sušenia
Pri tomto programe môžete použiť voli‐
teľnú funkciu Čas a nastaviť trvanie pro‐
gramu.

9 kg/   

Vlna4)

Vlnené textílie. Jemné sušenie vlnených
odevov vhodných na ručné pranie. Keď
sa program skončí, hneď vyberte bieli‐
zeň.

1 kg

 Hodváb
Na sušenie hodvábu určeného na ručné
pranie použitím teplého vzduchu a jem‐
ného pohybu.

2 kg/   

 Prikrývka
Sušenie jednoduchých alebo dvojitých
paplónov a vankúšov (s perovou, páper‐
ovou alebo syntetickou náplňou).

3 kg/   

 Šport
Športové odevy, tenké a ľahké tkaniny,
mikrovlákno, polyester, tkaniny, ktoré sa
nežehlia.

2 kg/   

 Džinsy

Sušenie odevov na voľný čas, ako sú
džínsy, teplákové bundy a podobne, s
rôznou hrúbkou materiálu (napr. pri krku,
na manžetách a švoch).

9 kg/  

1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje na suchú bielizeň.
2) Program  Bavlna Suchá na uloženie je „štandardný program pre bavlnu“ a je vhodný
na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a ide o energeticky najúčinnejší program ohľa‐
dom spotreby energie pre sušenie vlhkej bavlnenej bielizne.
3) Iba pre skúšobne: Štandardné programy pre testy sú uvedené v norme EN 61121.
4) Cyklus sušenia vlny tejto sušičky bol testovaný a schválený spoločnosťou Woolmark.
Cyklus je vhodný na sušenie vlnených odevov s označením „hand wash“ pre ručné pranie
za predpokladu, že odevy boli vyprané cyklom ručného prania, ktorý schválila spoločnosť 
Woolmark, a že pri sušení v sušičke budete postupovať podľa pokynov výrobcu. 
1780SW13W.
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5.1 Parné programy 

Programy Úroveň pary / Náplň / Košele Druh náplne

 Osvieženie
 / 1 nohavice / 1 kus
 / 1 sako/ 1 kus
 / 1 oblek/ 1 kus

Pre jeden oblek alebo dve
saká prípadne dvoje noha‐
vice alebo podobné obleče‐
nie. Možno používať aj na
odstránenie pachov. Iba na
suché oblečenie.

 Syntetika
 / 0,2 – 0,5 kg/ 1 – 2 kusy
 / 0,5 – 1 kg/ 3 – 4 kusy
 / 1 – 1,5 kg/ 5 – 6 kusov

Na vyhladenie nenáročnej
bielizne. Max. 20 % prírod‐
ných vlákien (bavlna, ľan a
pod.)

 Bavlna
 / 0,5 – 1 kg/ 1 – 2 kusy
 / 1 – 2 kg/ 3 – 4 kusy
 / 2 – 3 kg/ 5 – 6 kusov

Na vyhladenie bavlnenej
bielizne. Min. 80 % prírod‐
ných vlákien (bavlna, ľan a
pod.)

Všetky informácie ohľadne
výberu úrovne pary a
príslušnej náplne považujte
len za návrhy. V niektorých
prípadoch môžete použitím
vyššej úrovne pary alebo
menšej náplne dosiahnuť
lepšie výsledky. Program 
Osvieženie je šetrný parný
program pre textílie, ktoré
nie sú určené na pranie.
Akúkoľvek zmenu tvaru
oblečenia, ku ktorej môže v
niektorých prípadoch dôjsť,
možno napraviť žehlením.

Presný čas programov sa na
displeji zobrazí, až keď
spotrebič rozpozná, či je
bielizeň vlhká alebo suchá.

Vzhľadom na širokú škálu
rôznych kvalitatívnych tried a
vlastností textilu, ktoré sa v
súčasnosti vyrábajú
pomocou rôznych
mechanických a chemických
procesov, odporúčame
spúšťať prvých niekoľko
parných programov s nízkou
úrovňou pary a s malým
množstvom bielizne, ktorá je
čo najpodobnejšia. Neskôr
môžete opatrne začať
obmieňať parné programy a
zo skúseností sa naučíte,
ako dosiahnuť najlepšie
výsledky podľa množstva
vloženej bielizne, kvality
textilu, najvhodnejšej úrovne
pary a parných programov.
Prečítajte si aj priloženého 
Sprievodcu textilom.

6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
6.1 Čas 
Táto voliteľná funkcia sa vzťahuje iba na
program Čas sušenia. Môžete nastaviť
trvanie programu, a to od 10 minút do 2
hodín. Nastavené trvanie by malo
zodpovedať množstvu bielizne v
spotrebiči.

Odporúčame, aby ste pre
malé množstvá bielizne
alebo len pre jeden kus
bielizne nastavili krátke
trvanie sušenia.
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6.2 Vlnená náplň 
Táto voliteľná funkcia sa vzťahuje iba na
program Vlna. Ak chcete, aby sa bielizeň
vysušila ešte viac, stláčaním tlačidla
Vlnená náplň  predĺžte trvanie
programu.

6.3 Fáza proti pokrčeniu 
Predlžuje štandardnú fázu proti krčeniu
(30 minút) o 60 minút na konci cyklu
sušenia. Táto funkcia pomáha zabrániť
krčeniu bielizne. Počas fázy proti krčeniu
môžete bielizeň vybrať.

6.4 Úroveň pary 
Táto voliteľná funkcia sa vzťahuje na
parné programy. V záujme dosiahnutia
najlepších výsledkov si rozličné
množstvá bielizne vyžadujú rôzne úrovne
pary.
Požadovanú úroveň pary nastavíte
pomocou dotykového tlačidla úrovne
pary:  MIN, MED (stredná) alebo 
MAX.

6.5 Reverz plus 
Jemnejšie sušenie jemných textílií
citlivých na teplo (napr. akryl, viskóza).
Táto funkcia tiež pomáha redukovať
krčenie bielizne. Určené pre tkaniny so
symbolom  na štítku.

6.6 Stupeň vysušenia 
Táto funkcia pomáha vysušiť bielizeň
intenzívnejšie. Je možné vybrať z 4
nastavení:
•  Extra suchá
•  Suchá na uloženie + (iba pre

bavlnu)
•  Suchá na uloženie
•  Suchá na žehlenie

6.7 MyFavourite 
Môžete si nastaviť program a funkcie a
uložiť ich do pamäte spotrebiča.

Uloženie konfigurácie do
pamäte:
1. Nastavte program a dostupné

funkcie.
2. Dotknite sa na niekoľko sekúnd

MyFavourite.
Ako potvrdenie uloženia konfigurácie do
pamäte zaznie zvukový signál a na
displeji sa zobrazí hlásenie.

Aktivovanie konfigurácie
uloženej v pamäti:
1. Zapnite spotrebič.
2. Dotknite sa MyFavourite.

6.8 Tabuľka voliteľných funkcií

Programy1)

 Bavlna   ■   ■

 Mix   ■    

 Syntetika   ■  ■ ■

 Jednoduché
žehlenie

  ■    

 Rýchly   ■    

 Čas sušenia ■  ■    
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Programy1)

 Vlna  ■     

 Hodváb   ■    

 Prikrývka       

 Šport   ■    

 Džinsy   ■    

 Para Osvieženie   ■ ■   

 Para Syntetika   ■ ■   

 Para Bavlna   ■ ■   

1) K programu môžete nastaviť 1 alebo viac funkcií. Ak ich chcete zapnúť alebo vypnúť,
stlačte príslušné dotykové tlačidlo.

7. NASTAVENIA
A

D

B

C

E

I

J

FGH

A) Čas Dotykové tlačidlo 
B) Posunutý štart Dotykové tlačidlo 
C) Fáza proti pokrčeniu Dotykové

tlačidlo 
D) Vlnená náplň Dotykové tlačidlo 
E) Štart/Prestávka Dotykové tlačidlo 
F) Dotykové tlačidlo zvýšenia úrovne

pary 
G) Dotykové tlačidlo zníženia úrovne

pary 
H) MyFavourite Dotykové tlačidlo 
I) Reverz plus Dotykové tlačidlo 
J) Stupeň vysušenia Dotykové tlačidlo

7.1 Funkcia detskej poistky
Táto voliteľná funkcia zabráni deťom hrať
sa so spotrebičom počas prebiehajúceho
programu. Ovládač programov a
dotykové tlačidlá sú zablokované.
Odblokované je iba tlačidlo Zap./Vyp.

Aktivovanie funkcie detskej
poistky:
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič

zapnite.
2. Počkajte približne 8 sekúnd.
3. Naraz stlačte a podržte dotykové

tlačidlá (A) a (D). Ukazovateľ detskej
poistky sa rozsvieti.

Ukazovateľ detskej poistky sa rozsvieti.
Počas prebiehajúceho
programu je možné vypnúť
funkciu detskej poistky.
Stlačte a podržte rovnaké
dotykové tlačidlá, až kým
nezhasne ukazovateľ detskej
poistky.
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7.2 Zapnutie a vypnutie
zvukovej signalizácie
Ak chcete vypnúť alebo zapnúť zvukovú
signalizáciu, naraz stlačte a približne 2
sekundy podržte dotykové tlačidlá (B) a
(C).

7.3 Nastavenie stupňa
zostatkovej vlhkosti bielizne
Ak chcete zmeniť predvolený stupeň
zostatkovej vlhkosti bielizne:
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič

zapnite.
2. Počkajte približne 8 sekúnd.
3. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (A) a

(B).
Rozsvieti sa jeden z týchto ukazovateľov:

•  maximálne suchá
bielizeň

•  suchšia bielizeň
•  štandardne suchá

bielizeň
4. Opakovane stláčajte tlačidlo (E), až

kým sa nerozsvieti ukazovateľ
správnej úrovne.

5. Ak chcete potvrdiť nastavenie, naraz
stlačte a približne 2 sekundy podržte
tlačidlá (A) a (B).

7.4 Ukazovateľ nádoby na vodu
Ukazovateľ nádoby na vodu je po dodaní
spotrebiča zapnutý. Rozsvieti sa po

skončení programu, alebo keď je
potrebné vyprázdniť nádobu na vodu.

Ak je namontovaná
odtoková súprava
(dodatočné príslušenstvo),
spotrebič automaticky
vypustí vodu z v nádoby na
vodu. V tomto prípade
odporúčame, aby ste vypli
ukazovateľ nádoby na vodu.
Informácie o dostupnom
príslušenstve nájdete v
priloženom letáku.

Vypnutie ukazovateľa nádoby
na vodu:
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič

zapnite.
2. Počkajte približne 8 sekúnd.
3. Naraz stlačte a podržte dotykové

tlačidlá (J) a (I).
Na displeji sa zobrazí jedna z týchto 2
konfigurácií:

• Ukazovateľ  nesvieti a
ukazovateľ  svieti.
Ukazovateľ nádoby na vodu je
vypnutý. Približne po 4 sekundách
zhasnú obidva ukazovatele.

• Ukazovatele  a  svietia.
Ukazovateľ nádoby na vodu je
zapnutý. Približne po 4
sekundách zhasnú obidva
ukazovatele.

8. PRED PRVÝM POUŽITÍM
Pred prvým použitím spotrebiča
vykonajte tieto kroky:
• Vyčistite bubon sušičky vlhkou

handričkou.
• Spustite krátky program (napr. 30-

minútový) s vlhkou bielizňou.
• Pred prvým použitím parného

programu naplňte nádržku na paru
(pozri príslušnú kapitolu Ošetrovanie
a čistenie – Naplnenie nádržky na
paru).

Na začiatku cyklu sušenia (3
až 5 min.) môže byť úroveň
hlučnosti mierne vyššia. Je
to z dôvodu spustenia
kompresora, čo je bežné pre
spotrebiče vybavené
kompresorom, ako sú:
chladničky a mrazničky.
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9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
9.1 Spustenie programu bez
posunutia štartu
1. Pripravte bielizeň a vložte ju do

spotrebiča. 
POZOR!
Dbajte na to, aby sa pri
zatváraní dvierok
nezachytila bielizeň
medzi dvierka spotrebiča
a gumené tesnenie.

2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič zapnite.

3. Nastavte správny program a voliteľné
funkcie pre daný druh náplne.

Na displeji sa zobrazí trvanie programu.
Zobrazený čas sušenia sa
vzťahuje na náplň 5 kg pre
programy pre bavlnu a
džínsy. Pri iných
programoch sa čas sušenia
vzťahuje na odporúčané
náplne. Čas sušenia pri
programoch na bavlnu a
džínsy je pri náplniach nad 5
kg dlhší.

4. Stlačte dotykové tlačidlo Štart/
Prestávka.

Program sa spustí.

9.2 Spustenie programu s
posunutým štartom
1. Nastavte správny program a voliteľné

funkcie pre daný druh náplne.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo

posunutého štartu, až kým sa na
displeji nezobrazí požadovaná
hodnota posunutia. 

Môžete odložiť spustenie
programu o minimálne
30 minút až po
maximálne 20 hodín.

3. Stlačte dotykové tlačidlo Štart/
Prestávka.

Na displeji sa zobrazí odpočítavanie
času posunutého štartu.
Keď sa odpočítavanie skončí, program
sa spustí.

9.3 Zmena programu
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.

spotrebič vypnite
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.

spotrebič zapnite.
3. Nastavte program.

9.4 Po skončení programu
Po skončení programu:
• Znie prerušovaný zvukový signál.
• Ukazovateľ  bliká.
• Ukazovateľ  bliká.
• Svieti ukazovateľ Štart/Prestávka.
Približne ďalších 30 minút prebieha fáza
proti pokrčeniu.
Fáza proti pokrčeniu redukuje pokrčenie
bielizne.
Bielizeň môžete zo spotrebiča vybrať
ešte pred dokončením fázy proti
pokrčeniu. V záujme dosiahnutia lepších
výsledkov vám odporúčame, aby ste
bielizeň vybrali až tesne pred alebo po
dokončení fázy.
Po dokončení fázy proti pokrčeniu:

• Ukazovateľ  svieti, ale nebliká.
• Ukazovateľ  svieti, ale nebliká.
• Ukazovateľ Štart/Prestávka zhasne.
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.

spotrebič vypnite.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Vyberte bielizeň. 
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Aby sa účinok parného
programu zachoval, je
potrebné počas fázy
proti krčeniu vyberať
oblečenie postupne po
jednom kuse a hneď ho
zavesiť na vešiak, aby
vyschlo (minimálne na 5
– 15 min. v závislosti od
tkaniny a zvolenej
úrovne pary).
Pozapínajte gombíky,
vytraste oblečenie a
venujte osobitnú
pozornosť manžetám a
švom.

4. Zatvorte dvierka spotrebiča.
Po dokončení programu
vždy vyčistite filter a
vyprázdnite nádobu na vodu.

9.5 Funkcia automatického
vypnutia
Táto funkcia automaticky vypne
spotrebič, aby sa znížila spotreba
energie:
• Po 5 minútach, ak nespustíte

program.
• Po 5 minútach od ukončenia pracieho

programu.

10. TIPY A RADY
10.1 Príprava bielizne
• Zatvorte zipsy.
• Zapnite gombíky posteľnej bielizne.
• Šnúrky ani stuhy (napr. stuhy na

zástere) nenechávajte voľné. Pred
spustením programu ich zaviažte.

• Z vreciek vyberte všetky predmety.
• Ak má niektorá položka vnútornú

vrstvu z bavlny, obráťte ju naruby.
Bavlnená vrstva musí byť vždy na
vonkajšej strane

• Odporúčame nastaviť správny
program vhodný pre druh tkanín,
ktoré sú vložené v spotrebiči.

• Nemiešajte tkaniny tmavej farby s
tkaninami svetlej farby. Tmavé farby
môžu púšťať.

• Pre bavlnené úplety a pletené odevy
používajte vhodný program, aby sa
veci nezrazili.

• Dbajte na to, aby hmotnosť bielizne
nepresahovala maximálnu hmotnosť
uvedenú v tabuľke programov.

• Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie
v sušičke. Riaďte sa pokynmi na
štítku bielizne.

Špeciálne poznámky k parnému
systému
• Parné programy nie je vhodné

používať na nasledujúce textílie:

vlnený úplet, koža, textílie s veľkými
kovovými, drevenými alebo
plastovými časťami, textílie s
hrdzavejúcimi kovovými časťami,
pogumované alebo povoskované
bavlnené oblečenie.

• Ak chcete vyhladiť alebo osviežiť
vzhľad bielizne pomocou parného
programu, roztrieďte bielizeň podľa
veľkosti, hmotnosti, materiálu a farby.
Parou ošetrujte naraz len také textílie,
ktoré majú podobnú veľkosť,
hmotnosť, materiál a farbu.

• Nové farebné tkaniny nesušte spolu
so svetlými tkaninami. Farby môžu
vyblednúť (overte si farebnú stálosť
tkaniny tak, že ju namočíte v oblasti,
ktorú pri nosení nevidno).

• S parnými programami nepoužívajte
súpravy na chemické čistenie.

• Pred ošetrením bielizne s programom
Iron Aid (jednoduché žehlenie) z
bielizne odstráňte škvrny, a to buď
praním, alebo použitím lokálneho
odstraňovača škvŕn.

• Kusy bielizne s podšívkou obráťte
naruby (napr. vetrovky s bavlnenou
podšívkou treba obrátiť bavlnou von).
Takto tieto tkaniny vyschnú lepšie.
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Štítok Popis
Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke.

Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke a odolná voči vyššej teplote
sušenia.

Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke, ale iba pri nízkej teplote
sušenia.

Bielizeň nevhodná na sušenie v sušičke.

11. OŠETROVANIE A ČISTENIE
11.1 Naplňte nádržku na paru
1. 2.

3.

FIL
TE
R

4.

5.

MAX

MED

MIN

6.

FIL
TE
R

7. POZOR!
Pred vložením nádržky
opatrne skontrolujte, či je veko
ovládacieho panela úplne
zatvorené.
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Nádobku na paru naplňte pri
prvom použití.

POZOR!
Nádržku na paru napĺňajte
len destilovanou alebo úplne
odsolenou vodou.
Nepoužívajte vodu z
vodovodu ani prísady!
Môžete tiež použiť
skondenzovanú vodu z
nádržky, pokiaľ ste ju najprv
prefiltrovali (použite dodanú
nádržku s nainštalovaným
filtrom).

POZOR!
Dodanú destilovanú vodu
nepite ani ju nepoužívajte na
prípravu jedla. Ľudom a
domácim zvieratám môže
spôsobiť zdravotné
problémy.

11.2 Naplňte nádržku na paru
Počas normálneho procesu sušenia sa
automaticky opäť naplní nádržka na
paru. Pred použitím parného cyklu
skontrolujte hladinu vody vnútri nádržky
na paru. Ak je prázdna, naplňte nádržku
na paru (pozrite si kapitolu „Ošetrovanie
a čistenie — Naplňte nádržku na paru”).

11.3 Vyprázdnite nádržku na paru
1. 2.

2
1

3.

11

22

4.

5. 6.

22

11
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7.  

Ak sa bubnová sušička
dlhšiu dobu nepoužíva,
vyprázdnite nádržku na
paru.

11.4 Čistenie filtra recyklovanej vody
1. 2.

3.

FIL
TE
R

4.
FILTER

5. 1)

F
I
L
T
E
R

6.
FILTER

7.

FIL
TE
R

8.

1) V prípade potreby vyčistite filter horúcou vodou.
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POZOR!
Filter recyklovanej vody
vyberte a vyčistite každé
štyri mesiace, alebo keď sa
bubnová sušička dlhší čas
nepoužíva.

11.5 Čistenie filtra
1. 2.

1

2

3.
1

 2

4.

5. 1) 6.

2

1

1) V prípade potreby vyčistite filter teplou vodou z vodovodu za pomoci kefky a/alebo
vysávača.

11.6 Vypustenie nádoby na vodu
1. 2.
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3. 4.

Vodu z nádoby môžete
používať ako náhradu
destilovanej vody (napr. na
žehlenie s naparovaním).
Pred použitím vody z nej
pomocou filtra odstráňte
nečistoty.

11.7 Čistenie kondenzátora
1. 2.

3.

2
1

4.

11

22

5. 6.

22

11
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8.  

11.8 Čistenie bubna
VAROVANIE!
Pred čistením spotrebič
odpojte.

Na čistenie vnútra bubna a rebier použite
štandardný neutrálny mydlový saponát.
Vyčistený povrch vysušte mäkkou
handričkou.

POZOR!
Na čistenie bubna
nepoužívajte abrazívne
materiály ani oceľové
drôtenky.

11.9 Čistenie ovládacieho
panela a krytu
Na čistenie ovládacieho panela a krytu
používajte štandardný neutrálny mydlový
saponát.

Umývajte navlhčenou handričkou.
Vyčistený povrch vysušte mäkkou
handričkou.

POZOR!
Na čistenie spotrebiča
nepoužívajte čistiace
prostriedky na nábytok ani
prostriedky, ktoré môžu
spôsobiť koróziu.

11.10 Čistenie otvorov na
prúdenie vzduchu
Pomocou vysávača odstráňte z otvorov
na prúdenie vzduchu vlákna.

12. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém Možné riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť. Uistite sa, že je zástrčka pripojená do zá‐

suvky elektrickej siete.

 Skontrolujte poistku v skrinke s poistkami
(domáca sieť).

Program sa nespúšťa. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.

 Uistite sa, či sú dvierka spotrebiča zatvor‐
ené.

Parný program sa nespúšťa. Svieti uka‐
zovateľ nádržky na paru.

Naplňte nádržku na paru vodou.

Po parnom programe nie je bielizeň dos‐
tatočne vyhladená.

Všimnite si zloženie tkaniny.

 Nastavte vyššiu úroveň pary.
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Problém Možné riešenie
 Do sušičky vložte menej oblečenia alebo

len porovnateľné kusy.

 Oblečenie vyberajte zo spotrebiča rýchlo
po jednom čo najskôr po spustení fázy
proti krčeniu.

 Oblečenie zaveste na vešiaky, pozapí‐
najte gombíky a vytraste ho, aby získalo
tvar.

 Viacvrstvové oblečenie po vytiahnutí zo
spotrebiča prežehlite.

Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť. Uistite sa, že je filter namontovaný
správne.

 Uistite sa, že sa bielizeň nezachytila
medzi dvierka spotrebiča a gumené tes‐
nenie.

Spotrebič sa počas prevádzky vypne. Uistite sa, že je nádržka na vodu prázd‐
na. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
opäť spustite program.

Na displeji sa zobrazí dlhé trvanie progra‐
mu. 1)

Uistite sa, že hmotnosť bielizne je vhod‐
ná pre dĺžku trvania daného programu.

 Uistite sa, že je filter čistý.

 Bielizeň je príliš vlhká. Bielizeň znovu od‐
streďte v práčke.

 Uistite sa, že miestnosť nie je príliš teplá.

Na displeji sa zobrazí krátke trvanie pro‐
gramu.

Nastavte program Čas sušenia alebo Ex‐
tra suchá.

Na displeji sa zobrazí Err. Ak chcete nastaviť nový program, vypnite
a zapnite spotrebič.

 Uistite sa, že voliteľné funkcie sú vhodné
pre daný program.

Na displeji sa zobrazí hlásenie (napr. 
E51).

Vypnite a zapnite spotrebič. Spustite no‐
vý program. Ak sa problém vyskytne zno‐
va, obráťte sa na servisné stredisko.

1) Po približne 5 hodinách sa program automaticky ukončí.

Výsledky sušenia nie sú uspokojivé
• Nastavili ste nesprávny program.
• Filter je zanesený.
• Kondenzátor je upchaný.
• V spotrebiči bolo príliš veľa bielizne.
• Bubon je špinavý.

• Nesprávne nastavenie senzora
vodivosti.

• Otvory na prúdenie vzduchu sú
upchané.
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13. TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška x šírka x hĺbka 850 x 600 x 600 mm (maximálne 640

mm)

Max. hĺbka s otvorenými dvierkami spo‐
trebiča

1090 mm

Max. šírka s otvorenými dvierkami spo‐
trebiča

950 mm

Nastaviteľná výška 850 mm (+ 15 mm – nastaviteľné nožičky)

Objem bubna 118 l

Maximálna náplň 9 kg

Napätie 230 V

Frekvencia 50 Hz

Potrebná poistka 10 A

Celkový príkon 1650 W

Energetická trieda A++

Spotreba energie 1) 2,28 kWh

Ročná spotreba energie 2) 259 kWh

Spotreba energie v pohotovostnom re‐
žime

0,50 W

Spotreba energie vo vypnutom režime 0,50 W

Druh použitia Domácnosť

Povolená teplota okolia +5 °C až +35 °C

Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných
častíc a vlhkosti je zabezpečená ochran‐
ným krytom, okrem miesta, kde nemá
nízkonapäťové zariadenie žiadnu ochra‐
nu proti vlhkosti

IPX4

Tento výrobok obsahuje hermeticky uzavretý fluórovaný plyn

Označenie plynu R407c

Hmotnosť 520 g

Potenciál globálneho otepľovania (GWP) 1774
1) Podľa normy EN 61121. 9 kg bavlny odstredenej pri 1 000 ot./min.
2) Spotreba energie za rok v kWh vypočítaná pre 160 cyklov sušenia so štandardným pro‐
gramom na sušenie bavlny pri plnej a čiastočnej náplni a na základe spotreby pri úsporných
režimoch. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od spôsobu používania spo‐
trebiča (NARIADENIE (EÚ) č. 392/2012).
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13.1 Údaje o spotrebe

Fázy Odstredené pri / zvyšková
vlhkosť

Doba suše‐
nia

Spotreba
energie

Bavlna 9 kg

Suchá na uloženie 1400 ot./min / 50% 175 min. 2,00 kWh

 1000 ot./min / 60% 200 min. 2,28 kWh

Suchá na žehlenie 1400 ot./min / 50% 121 min. 1,31 kWh

 1000 ot./min / 60% 138 min. 1,49 kWh

Syntetika 3,5 kg

Suchá na uloženie 1200 ot./min / 40 % 56 min. 0,54 kWh

 800 ot./min / 50% 64 min. 0,61 kWh

14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti.  Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
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MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:

nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com

Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com

Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop

POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

 Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije
 Splošne informacije in nasveti
 Okoljske informacije.

Pridržujemo si pravico do sprememb.
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1.  VARNOSTNA NAVODILA
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne
namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.

 - Preberite priložena navodila.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne
telesne okvare.

• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.

• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
• Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če

niso pod nenehnim nadzorom.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
• Vsa pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
• Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci

in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
• Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da

ga vklopite.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo

izvajati otroci brez nadzora.

1.2 Splošna varnostna navodila
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Če sušilni stroj postavite na pralni stroj, pri tem

uporabite komplet za namestitev na pralni stroj.
Komplet za namestitev na pralni stroj, ki je na voljo pri
pooblaščenem prodajalcu, lahko uporabite le z
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napravami, navedenimi v navodilih, priloženih dodatni
opremi. Pred nameščanjem jih pozorno preberite
(glejte list z navodili za nameščanje).

• Napravo lahko postavite kot prostostoječo enoto ali
pod kuhinjski pult s pravim razmakom (glejte list z
navodili za nameščanje).

• Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali
drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je
onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.

• Prezračevalnih odprtin na dnu (če obstajajo) ne sme
ovirati preproga.

• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja.
Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.

• V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo
zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite
prihod plinov v prostor. Pri tem so mišljeni plini, ki
nastanejo pri zgorevanju goriv, vključno z odprtim
ognjem.

• Izhodni zrak ne sme biti izločen v vod, ki je namenjen
odvajanju dima iz naprav na plin ali drugo gorivo. (če
obstaja)

• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.

• Upoštevajte največjo količino perila 9 kg (oglejte si
poglavje »Razpredelnica programov«).

• Naprave ne uporabljajte, če so bile za čiščenje
uporabljene industrijske kemikalije.

• Obrišite vlakna, ki so se nabrala v notranjosti naprave.
• Naprava naj ne deluje brez filtra. Filter za vlakna

očistite pred ali po vsaki uporabi.
• V sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.
• Izdelke, ki so bili prepojeni z jedilnim oljem, acetonom,

alkoholom, bencinom, kerozinom, odstranjevalci
madežev, terpentinom, voski in odstranjevalci voskov
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ipd., pred sušenjem v sušilnem stroju najprej dobro
operite v vroči vodi z večjo količino pralnega sredstva.

• V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz
penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih
tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin,
napolnjenih s penasto gumo.

• Mehčalce ali podobne izdelke lahko uporabite v
skladu z navodili proizvajalca.

• Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in
vžigalice.

• Sušilnega stroja ne zaustavljajte pred zaključkom
postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro
vzamete iz stroja in jih razprostrete, da se vročina
porazgubi.

• Zadnja faza sušenja v sušilnem stroju poteka brez
gretja (faza ohlajanja) in zagotovi, da je perilo v stroju
pri temperaturi, ki preprečuje poškodbe perila.

• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz
vtičnice.

2. VARNOSTNE INFORMACIJE
2.1 Namestitev
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte

poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,

priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite

previdni, ker je težka. Vedno nosite
zaščitne rokavice.

• Naprave ne nameščajte ali
uporabljajte na mestu, kjer lahko
temperatura pade pod 5 °C ali naraste
nad 35 °C.

• Poskrbite, da bodo tla, kamor
postavljate napravo, ravna, stabilna,
odporna na toploto in čista.

• Poskrbite za kroženje zraka med
napravo in tlemi.

• Napravo vedno premikajte pokonci.
• Naprava mora biti s hrbtno stranjo

postavljena ob steno.
• Ko napravo postavite na mesto, kjer

bo trajno delovala, z vodno tehtnico

preverite, ali je povsem poravnana. V
nasprotnem primeru jo uravnajte z
nastavljanjem nog.

2.2 Priključitev na električno
napetost

OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.

• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na

ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.

• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.

• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.

• Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
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• Priključnega kabla ali vtiča se ne
dotikajte z mokrimi rokami.

• Samo za VB in Irsko. Naprava ima
vtič s 13-ampersko varovalko. Če je
treba zamenjati varovalko v vtiču,
uporabite 13-ampersko varovalko
ASTA (BS 1362).

• Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.

2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
električnega udara, požara,
opeklin ali poškodb naprave.

• To napravo uporabljajte samo v
gospodinjstvu.

• Ne sušite poškodovanega perila, ki
vsebuje polnilo.

• Sušite le perilo, ki je primerno za
sušenje v sušilnem stroju.
Upoštevajte navodila na etiketah za
nego perila.

• Če ste perilo oprali z odstranjevalcem
madežev, pred vklopom sušilnega
stroja zaženite dodatno izpiranje.

• Ne pijte ali pripravljajte hrane s
kondenzirano/destilirano vodo. Lahko
povzroči zdravstvene težave ljudi in
živali.

• Ne sedajte ali stopajte na odprta
vrata.

• V sušilnem stroju ne sušite oblačil, ki
so tako mokra, da od njih še kaplja.

OPOZORILO!
V posodo za vodo za paro
nalijte samo destilirano
vodo. Ne uporabljajte vode
iz vodovodnega omrežja ali
dodatkov! To lahko
poškoduje napravo.

• Uporabite lahko tudi kondenzirano
vodo iz posode s kondenzirano vodo
v napravi, če je voda predhodno
filtrirana (npr. s filtrom za kavo).

• Programe s paro uporabljajte samo z
destilirano vodo!

• Ko se program sušenja ali program s
paro prekine, sta perilo in boben lahko
vroča. Nevarnost opeklin! Pri jemanju
perila iz stroja bodite previdni.

• Ko prekinete program s paro, bodite
previdni: Med fazo s paro ne odpirajte
vrat stroja. Vroča para lahko povzroči
opekline. Na prikazovalniku je
prikazano sporočilo, ki označuje fazo
s paro.

2.4 Notranja lučka
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe.

• Vidno LED-sevanje, ne glejte
neposredno v žarek.

• Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.

• Za menjavo notranje žarnice se
obrnite na pooblaščeni servisni
center.

2.5 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.

• Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.

• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.

2.6 Kompresor
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.

• Kompresor in njegov sistem v
sušilnem stroju sta napolnjena s
posebnim sredstvom, ki ne vsebuje
fluorokloroogljikovodikov. Ta sistem
mora tesniti. Zaradi poškodb sistema,
lahko pride do iztekanja.

2.7 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
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• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in

ga zavrzite.

• Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.

3. OPIS IZDELKA
1 2

7

4

3

5

6

9

14

10

11

12

8

13

1 Izprazni pos.za vodo
2 Upravljalna plošča
3 Notranja lučka
4 Vrata naprave
5 Glavni filter
6 Gumb za odpiranje vrat

kondenzatorja
7 Reže za pretok zraka
8 Nastavljive noge
9 Vrata kondenzatorja
10 Pokrov kondenzatorja
11 Gumb za zaklep pokrova

kondenzatorja
12 Ploščica za tehnične navedbe
13 Indikator ravni vode za sistem s paro
14 Filter za kroženje vode

Vrata stroja lahko uporabnik
pritrdi na nasprotno stran. To
lahko olajša vstavljanje in
odstranjevanje perila ali
namestitev stroja v primeru
prostorske omejitve (glejte
dodaten priložen list).
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4. UPRAVLJALNA PLOŠČA
1 2

7

3

6

5

4

10 89111213

1 Gumb za izbiro programa
2 Prikazovalnik
3  Polje na dotik Časovno sušenje
4  Polje na dotik Zamik vklopa
5  Polje na dotik Brez mečkanja
6  Polje na dotik Volneno perilo
7  Polje na dotik Začetek/Prekinitev
8 Polje na dotik za povečanje stopnje

pare 
9 Polje na dotik za zmanjšanje stopnje

pare 
10 MyFavourite Polje na dotik 

11 Dodatno obračanje bobna Polje na
dotik 

12 Dodatno sušenje Polje na dotik 
13 Tipka za vklop/izklop 

S prstom se dotaknite polj
na dotik na predelu s
simbolom ali imenom
funkcije. Pri upravljanju
upravljalne plošče ne nosite
rokavic. Upravljalna plošča
mora biti vedno čista in
suha.

4.1 Indikatorji

Indikatorji Opis

Faza sušenja

Faza hlajenja

Faza zaščite proti mečkanju

Kondenzator

Posoda za vodo

Filter
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Indikatorji Opis

Zamik vklopa

Varovalo za otroke

Zvočni signali

Dodatno obračanje bobna

   Stopnja sušenja

Očistite filter za kroženje vode.

Posoda za vodo za paro je prazna.

Faza s paro

  Stopnja pare.

 Trajanje programa

 -  Trajanje časovnega sušenja

 -  Trajanje zamika vklopa

5. RAZPREDELNICA PROGRAMOV

Programi Vrsta perila
Količina perila

(najv.)1) /Oznaka
perila

 Bombaž
Stopnja sušenja:  Zelo suho,  Suho
za v omaro+,  Suho za v
omaro2)3),  Lažje likanje3)

9kg/  

 Zelo hitro-mešano
Bombažno in sintetično perilo. Program z
nizko temperaturo. Nežen program s top‐
lim zrakom.

3 kg/   

 Sintetika
Stopnja sušenja:  Zelo suho,  Suho
za v omaro3),  Lažje likanje

3,5 kg/   

 Enostavno li‐
kanje

Mešano perilo, ki potrebuje zelo malo li‐
kanja. Rezultati sušenja se lahko razliku‐
jejo od ene vrste tkanine do druge. Obla‐
čila stresite, preden jih daste v napravo.
Ko se program zaključi, takoj odstranite
perilo in ga obesite na obešalnik.

1 kg (ali 5 srajc)/
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Programi Vrsta perila
Količina perila

(najv.)1) /Oznaka
perila

 Hitro
Za sušenje bombažnega in sintetičnega
perila pri nizki temperaturi. 2 kg/   

 Časovno sušenje
S tem programom lahko uporabite funkci‐
jo Časovno sušenje in nastavite trajanje
programa.

9kg/   

Volna4)

Volnena oblačila. Nežno sušenje volne‐
nih oblačil, primernih za ročno pranje.
Perilo odstranite takoj, ko se program
zaključi.

1 kg

 Svila
Za sušenje svilenih oblačil, primernih za
ročno pranje, z vročim zrakom in nežnim
premikanjem.

2 kg/   

 Odeje
Za sušenje ene ali dveh prešitih odej in
blazin (s perjem, puhom ali sintetičnim
polnilom).

3 kg/   

 Šport
Športna oblačila, tanke in lahke tkanine,
perilo iz mikrovlaken, poliestra, ki ga ni
treba likati.

2 kg/   

 Jeans
Oblačila za prosti čas, kot so kavbojke,
jopice različne debeline (npr. pri ovratni‐
kih, manšetah in šivih).

9kg/  

1) Največja teža velja za suho perilo.
2) Program  Bombaž Suho za v omaro je »Standardni program za bombaž« in je pri‐
meren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši program glede
porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila.
3) Le za preizkuševalne inštitute: Standardni programi za preizkuse so navedeni v doku‐
mentu EN 61121.
4) Program sušenja za volno tega sušilnega stroja so preizkusili in odobrili pri podjetju 
Woolmark. Program je primeren za sušenje volnenega perila z oznako primernosti za »roč‐
no pranje«, če je oprano s programom za ročno pranje, ki ga je odobrilo podjetje Wool‐
mark, in posušeno v skladu z navodili, ki jih je izdal proizvajalec. 1780SW13W.
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5.1 Programi s paro 

Programi Stopnja pare / Količina/ Srajce Vrsta perila

 Osveževanje
 / 1 par hlač/ 1 kos
 / 1 suknjič/ 1 kos
 / 1 obleka/ 1 kos

Za eno obleko ali do dva
suknjiča oz. par hlač ali po‐
dobna oblačila. Primerno tu‐
di za odstranjevanje nepri‐
jetnih vonjav. Samo za su‐
ha oblačila.

 Sintetika
/ 0,2 - 0,5 kg/ 1-2 kosa
/ 0,5 - 1 kg/ 3-4 kosi
/ 1 - 1,5 kg/ 5-6 kosov

Za glajenje mešanega per‐
ila. Najv. 20 % naravnih
vlaken (bombaž, lan itd.).

 Bombaž
/ 0,5 - 1 kg/ 1-2 kosa
/ 1 - 2 kg/ 3-4 kosi
/ 2 - 3 kg/ 5-6 kosov

Za glajenje bombažnih obla‐
čil. Najm. 80 % naravnih
vlaken (bombaž, lan itd.).

Vse informacije za pomoč pri
izbiri stopnje pare in
ustrezne količine perila so
samo orientacijske
vrednosti. V nekaterih
primerih lahko boljše
rezultate dosežete z višjo
stopnjo pare ali manjšo
količino perila. Program 
Osveževanje je nežen
program s paro za nepralno
blago. Morebitno
spremembo zunanjega
videza oblačila, ki se lahko
pojavi v določenih primerih,
lahko odpravite z likanjem.

Natančni časi programov se
prikažejo na prikazovalniku,
ko stroj izvede postopek
prepoznave mokro/suho.

Zaradi širokega spektra
različnih vrst oblačil z
različnimi lastnostmi, ki se
lahko izdelajo z različnimi
mehanskimi in kemičnimi
postopki, priporočamo, da
prve programe s paro
zaženete z nižjo stopnjo
pare in z manjšo količino
perila s čim bolj podobnimi
lastnostmi. Pozneje lahko
previdno začnete spreminjati
pogoje programov s paro, da
na osnovi izkušenj ugotovite,
kako doseči najboljše
rezultate glede na količino
vstavljenega perila, kakovost
tkanin in katere so najbolj
primerne stopnje pare in
ustrezni programi s paro.
Upoštevajte tudi priložen 
Vodnik za tkanine.

6. FUNKCIJE
6.1 Časovno sušenje 
Ta funkcija velja le za program Časovno
sušenje. Trajanje programa lahko
nastavite od najmanj 10 minut do največ
dve uri. Nastavitev trajanja je povezana s
količino perila v napravi.

Priporočamo, da nastavite
kratko trajanje za majhne
količine perila ali le za en
kos.
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6.2 Volneno perilo 
Ta funkcija velja le za program Volna. Za
bolj posušeno perilo pritiskajte polje na
dotik Volneno perilo , da podaljšate
trajanje programa.

6.3 Brez mečkanja 
Za 60 minut podaljša standardno fazo
proti mečkanju (30 minut) ob koncu
sušenja. Ta funkcija preprečuje
mečkanje perila. Perilo lahko vzamete iz
stroja med fazo proti mečkanju.

6.4 Stopnja pare 
Ta možnost velja za programe s paro. Za
doseganje najboljših rezultatov so za
različne količine perila potrebne različne
stopnje pare.
S poljem na dotik za stopnjo pare
nastavite potrebno stopnjo pare: 
NAJM., SRED. ali NAJV.

6.5 Dodatno obračanje bobna

Za nežno sušenje občutljivega in
temperaturno občutljivega perila (npr.
perila iz akrila, viskoze). Ta funkcija prav
tako pomaga zmanjšati pomečkanost
perila. Za perilo s simbolom  na etiketi
za nego perila.

6.6 Dodatno sušenje 
Ta funkcija pomaga bolj posušiti perilo.
Izberete lahko med štirimi možnostmi:
•  Zelo suho
•  Suho za v omaro+ (samo za

bombaž)
•  Suho za v omaro
•  Lažje likanje

6.7 MyFavourite 
Lahko ustvarite svojo konfiguracijo
programa in funkcij ter jih shranite v
pomnilnik naprave.

Za shranitev konfiguracije:
1. Nastavite program in razpoložljive

funkcije.
2. Nekaj sekund se dotikajte polja

MyFavourite.
Zvok in sporočilo na prikazovalniku
potrjujeta shranitev konfiguracije.

Za vklop shranjene
konfiguracije:
1. Vklopite napravo.
2. Pritisnite MyFavourite.

6.8 Razpredelnica funkcij

Programi1)

 Bombaž   ■   ■

 Zelo hitro-mešano   ■    

 Sintetika   ■  ■ ■

 Enostavno li‐
kanje

  ■    

 Hitro   ■    

 Časovno sušenje ■  ■    

www.electrolux.com62



Programi1)

 Volna  ■     

 Svila   ■    

 Odeje       

 Šport   ■    

 Jeans   ■    

 Para Osveže‐
vanje

  ■ ■   

 Para Sintetika   ■ ■   

 Para Bombaž   ■ ■   

1) Skupaj s programom lahko nastavite eno ali več funkcij. Za njihov vklop ali izklop pritisn‐
ite ustrezno polje na dotik.

7. NASTAVITVE
A

D

B

C

E

I

J

FGH

A) Časovno sušenje Polje na dotik 
B) Zamik vklopa Polje na dotik 
C) Brez mečkanja Polje na dotik 
D) Volneno perilo Polje na dotik 
E) Začetek/Prekinitev Polje na dotik 
F) Polje na dotik za povečanje stopnje

pare 
G) Polje na dotik za zmanjšanje stopnje

pare 
H) MyFavourite Polje na dotik 
I) Dodatno obračanje bobna Polje na

dotik 
J) Dodatno sušenje Polje na dotik 

7.1 Funkcija Varovalo za otroke
Ta funkcija otrokom prepreči, da bi se
igrali z napravo med izvajanjem
programa. Gumb za izbiro programa in
polja na dotik so zaklenjeni.
Odklenjena je le tipka za vklop/izklop.

Vklop funkcije varovala za
otroke:
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za

vklop naprave.
2. Počakajte približno osem sekund.
3. Sočasno pritisnite in držite polji na

dotik (A) in (D). Zasveti indikator
varovala za otroke.

Zasveti indikator varovala za otroke.
Funkcijo varovala za otroke
lahko izklopite med
izvajanjem programa.
Pritisnite in držite isti polji na
dotik, dokler indikator
varovala za otroke ne
ugasne.
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7.2 Vklop/izklop zvočnega
signala
Za izklop ali vklop zvočnih signalov hkrati
pritisnite in približno dve sekundi držite
polji na dotik (B) in (C).

7.3 Nastavitev stopnje
preostale vlage v perilu
Če želite spremeniti privzeto stopnjo
preostale vlage v perilu, naredite
naslednje:
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za

vklop naprave.
2. Počakajte približno osem sekund.
3. Sočasno pritisnite in držite tipki (A) in

(B).
Zasveti eden izmed naslednjih
indikatorjev:

•  najbolj suho perilo
•  bolj suho perilo
•  standardno suho perilo

4. Pritiskajte tipko (E), dokler ne zasveti
indikator prave stopnje.

5. Za potrditev nastavitve sočasno
pritisnite in približno dve sekundi
držite tipki (A) in (B).

7.4 Indikator posode za vodo
Privzeto indikator posode za vodo sveti.
Zasveti ob zaključku programa ali ko je
treba izprazniti posodo za vodo.

Če je nameščen komplet za
odvod vode (dodatna
oprema), naprava
samodejno izčrpa vodo iz
posode za vodo. V tem
primeru priporočamo izklop
indikatorja posode za vodo.
Za razpoložljivo opremo si
oglejte informacije, priložene
napravi.

Izklop indikatorja posode za
vodo:
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za

vklop naprave.
2. Počakajte približno osem sekund.
3. Sočasno pritisnite in držite polji na

dotik (J) in (I).
Na prikazovalniku se prikaže ena izmed
naslednjih dveh konfiguracij:

• Indikator  ne sveti in indikator
 sveti.

Indikator posode za vodo ne sveti.
Po približno štirih sekundah
ugasneta oba indikatorja.

• Indikatorja  in  svetita.
Indikator posode za vodo sveti.
Po približno štirih sekundah
ugasneta oba indikatorja.

8. PRED PRVO UPORABO
Pred prvo uporabo naprave naredite
naslednje:
• Boben sušilnega stroja očistite z

vlažno krpo.
• Zaženite kratek program (npr. 30

minut) z vlažnim perilom.
• Pred prvo uporabo programa s paro

napolnite posodo za vodo za paro
(oglejte si poglavje »Vzdrževanje in
čiščenje - Polnjenje posode za vodo
za paro«).

Na začetku sušenja (3-5
min.) lahko pride do rahlega
povečanja stopnje glasnosti.
To je zaradi zagona
kompresorja, kar je značilno
za naprave, ki jih poganja
kompresor, kot so: hladilniki,
zamrzovalniki.
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9. VSAKODNEVNA UPORABA
9.1 Začetek programa brez
zamika vklopa
1. Pripravite perilo in napolnite napravo.

POZOR!
Pazite, da se med
zapiranjem vrat perilo ne
ujame med vrata
naprave in tesnilo vrat.

2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave.

3. Nastavite pravi program in funkcije, ki
ustrezajo perilu.

Prikazovalnik prikazuje trajanja
programa.

Čas sušenja, ki ga vidite, se
nanaša na količino perila 5
kg pri programih bombaža in
jeansa. Pri drugih programih
se čas sušenja nanaša na
priporočene količine perila.
Čas sušenja pri programih
bombaža in jeansa z večjo
količino perila od 5 kg je
daljši.

4. Pritisnite polje na dotik Začetek/
Prekinitev.

Program se zažene.

9.2 Začetek programa z
zamikom vklopa
1. Nastavite pravi program in funkcije, ki

ustrezajo perilu.
2. Tipko za zamik vklopa pritiskajte

toliko časa, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže čas
zamika, ki ga želite nastaviti. 

Vklop programa lahko
zamaknete od najmanj
30 minut do največ 20
ur.

3. Pritisnite polje na dotik Začetek/
Prekinitev.

Na prikazovalniku se prikaže odštevanje
časa zamika vklopa.
Po koncu odštevanja se program
zažene.

9.3 Sprememba programa
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za

izklop naprave.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za

vklop naprave.
3. Nastavite program.

9.4 Ob koncu programa
Ob zaključku programa:
• V presledkih se oglaša zvočni signal.
• Indikator  utripa.
• Indikator  utripa.
• Sveti indikator Začetek/Prekinitev.
Naprava še približno 30 minut deluje s
fazo za zaščito proti mečkanju.
Faza za zaščito proti mečkanju odpravi
gube s perila.
Perilo lahko odstranite pred zaključkom
faze za zaščito proti mečkanju. Za boljše
rezultate priporočamo, da perilo
odstranite, ko je faza skoraj zaključena
ali zaključena.
Ko je faza za zaščito proti mečkanju
zaključena:

• Indikator  sveti, a ne utripa.
• Indikator  sveti, a ne utripa.
• Indikator Začetek/Prekinitev ugasne.
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za

izklop naprave.
2. Odprite vrata naprave.
3. Iz stroja odstranite perilo. 
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Za ohranjanje učinka
programa s paro je treba
med fazo za zaščito proti
mečkanju odstranjevati
po en kos perila
naenkrat in posamezne
kose takoj obesiti, da se
posušijo (za najmanj
5-15 minut, odvisno od
vrste tkanine in izbrane
stopnje pare).
Poravnajte gumbe in
oblačilo. Posebno
pozorni bodite na
manšete in šive.

4. Zaprite vrata naprave.
Po zaključku programa
vedno očistite filter in
izpraznite posodo za vodo.

9.5 Funkcija samodejnega
izklopa
Za zmanjšanje porabe energije ta
funkcija samodejno izklopi napravo:
• Po petih minutah, če ne zaženete

programa.
• Pet minut od konca programa.

10. NAMIGI IN NASVETI
10.1 Priprava perila
• Zapnite zadrge.
• Zaprite zadrge ali gumbe na posteljnih

pregrinjalih.
• Ne puščajte razvezanih trakov ali

vrvic (npr. na predpasnikih). Pred
začetkom programa jih zavežite.

• Odstranite vse predmete iz žepov.
• Če ima oblačilo notranjo plast iz

bombaža, ga obrnite z notranjo
stranjo navzven. Bombažna plast naj
bo vedno zunaj.

• Priporočamo, da nastavite pravi
program, ki je primeren za vrsto perila
v napravi.

• Ne mešajte temnega in svetlega
perila. Temno perilo lahko pušča
barvo.

• Da se oblačila ne bi skrčila, uporabite
ustrezen program za bombažni jersey
ter pletenine.

• Poskrbite, da perila ne bo več od
največje dovoljene količine, navedene
v razpredelnici programov.

• Sušite le perilo, ki je primerno za
sušenje v sušilnem stroju. Glejte
etikete za nego perila.

Posebne opombe glede sistema s
paro
• Spodaj so navedene vrste oblačil, ki

jih ni dovoljeno sušiti s programom s

paro: volnene pletenine, usnje,
oblačila z velikimi kovinskimi, lesenimi
ali plastičnimi deli, oblačila s
kovinskimi deli, ki lahko rjavijo, ali
povoščena bombažna oblačila.

• Za glajenje ali osvežitev perila s
programom s paro razvrstite perilo po
velikosti, teži, materialu in barvi.
Skupaj lahko gladite samo oblačila, ki
so podobna po velikosti, teži,
materialu in barvi.

• Novega barvnega perila ne sušite
skupaj s perilom nežnih barv. Barve
lahko obledijo (barvno obstojnost
perila preverite pri vlažnem perilu na
neopaznem delu).

• Pri programih s paro ne uporabljajte
kompletov za suho čiščenje.

• Pred uporabo programa Iron Aid
odstranite madeže, tako da operite
perilo ali uporabite sredstvo za
odstranjevanje madežev.

• Pri dvoslojnem perilu zasučite notranji
del navzven (npr. pri vetrovkah z
bombažno podlogo naj bo bombažna
podloga obrnjena navzven). Oblačila
se bodo na ta način bolje posušila.
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Oznaka za nego
perila

Opis

Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju.

Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju in prenese višje
temperature sušenja.

Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju, a samo pri niz‐
kih temperaturah.

Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.

11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
11.1 Polnjenje posode za vodo za paro
1. 2.

3.

FIL
TE
R

4.

5.

MAX

MED

MIN

6.

FIL
TE
R

7. POZOR!
Pred vstavitvijo posode
previdno preverite, ali je
pokrov upravljalne plošče
povsem zaprt.
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Posodo za vodo za paro
morate napolniti ob prvi
uporabi.

POZOR!
Posodo za vodo za paro
napolnite samo z destilirano
ali povsem razsoljeno vodo.
Ne uporabljajte vode iz
vodovodnega omrežja ali
dodatkov! Uporabite lahko
tudi destilirano vodo iz
posode, če jo predhodno
filtrirate (uporabite posodo,
ki je priložena nameščenem
filtru).

POZOR!
Ne pijte ali pripravljajte
hrane s kondenzirano vodo.
Lahko povzroči zdravstvene
težave ljudi in živali.

11.2 Polnjenje posode za vodo
za paro
Med običajnim postopkom sušenja se
posoda za vodo za paro samodejno
ponovno napolni. Pred uporabo
programa s paro preverite raven vode v
posodi za vodo za paro. Če je posoda
prazna, jo napolnite (oglejte si poglavje »
Vzdrževanje in čiščenje — Polnjenje
posode za vodo za paro«).

11.3 Praznjenje posode za vodo za paro
1. 2.

2
1

3.

11

22

4.

5. 6.

22

11
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7.  

Če sušilnega stroja ne
nameravate uporabljati dalj
časa, izpraznite posodo za
vodo za paro.

11.4 Čiščenje filtra za kroženje vode
1. 2.

3.

FIL
TE
R

4.
FILTER

5. 1)

F
I
L
T
E
R

6.
FILTER

7.

FIL
TE
R

8.

1) po potrebi očistite filter z vročo vodo.
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POZOR!
Odstranite in očistite filter za
kroženje vode vsake štiri
mesece ali če sušilnega
stroja ne uporabljate dalj
časa.

11.5 Čiščenje filtra
1. 2.

1

2

3.
1

 2

4.

5. 1) 6.

2

1

1) Po potrebi očistite filter s toplo vodo iz pipe ter krtačko in/ali sesalnikom.

11.6 Praznjenje posode za vodo
1. 2.
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3. 4.

Vodo iz posode za vodo
lahko uporabite namesto
destilirane vode (npr. za
likanje s paro). Pred uporabo
vode odstranite ostanke
umazanije s filtrom.

11.7 Čiščenje kondenzatorja
1. 2.

3.

2
1

4.

11

22

5. 6.

22

11
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8.  

11.8 Čiščenje bobna
OPOZORILO!
Napravo pred čiščenjem
izključite iz električnega
omrežja.

Za čiščenje notranje površine bobna in
lopatic bobna uporabljajte standardno
nevtralno čistilno sredstvo. Očiščene
površine osušite z mehko krpo.

POZOR!
Za čiščenje bobna ne
uporabljajte grobih
materialov ali jeklene volne.

11.9 Čiščenje upravljalne
plošče in ohišja
Za čiščenje upravljalne plošče in ohišja
uporabljajte standardno nevtralno čistilno
sredstvo.

Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo.
Očiščene površine osušite z mehko krpo.

POZOR!
Za čiščenje naprave ne
uporabljajte čistilnih sredstev
za pohištvo ali čistilnih
sredstev, ki lahko povzročijo
korozijo.

11.10 Čiščenje rež za pretok
zraka
Za odstranitev kosmov iz rež za pretok
zraka uporabite sesalnik.

12. ODPRAVLJANJE TEŽAV
Težava Možna rešitev
Naprave ne morete vklopiti. Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.

 Preverite varovalko v omarici z varovalka‐
mi (hišna napeljava).

Program se ne zažene. Pritisnite Začetek/Prekinitev.

 Prepričajte se, da so vrata naprave zapr‐
ta.

Program s paro se ne zažene. Zasveti in‐
dikator posode za vodo za paro.

Napolnite posodo za vodo.

Oblačila po uporabi programa s paro niso
dovolj zglajena.

Upoštevajte sestavo tkanine.

 Nastavite višjo stopnjo pare.
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Težava Možna rešitev
 V stroj vstavite manj perila ali samo po‐

dobno perilo.

 Oblačila čim prej po začetku faze proti
mečkanju hitro in posamično odstranite iz
sušilnega stroja.

 Oblačila obesite na obešalnike, porav‐
najte gumbe in oblačila.

 Z likanjem ponovno oblikujte večslojna
oblačila, takoj ko jih vzamete iz stroja.

Vrata naprave se ne zaprejo. Preverite, ali je filter pravilno nameščen.

 Pazite, da se perilo ne ujame med vrata
naprave in tesnilo vrat.

Naprava se med delovanjem ustavi. Preverite, ali je posoda za vodo prazna.
Za ponoven vklop programa pritisnite Za‐
četek/Prekinitev.

Prikazovalnik prikazuje dolgo trajanje
programa. 1)

Poskrbite, da bo teža perila primerna za
trajanje programa.

 Poskrbite, da bo filter čist.

 Perilo je premokro. Perilo ponovno ože‐
mite v pralnem stroju.

 Sobna temperatura ne sme biti previso‐
ka.

Prikazovalnik prikazuje kratko trajanje
programa.

Nastavite program Časovno sušenje ali
Zelo suho.

Na prikazovalniku se prikaže Err. Če želite nastaviti nov program, izklopite
in vklopite napravo.

 Preverite, ali so funkcije primerne za pro‐
gram.

Na prikazovalniku se prikaže (npr. E51). Izklopite in vklopite napravo. Zaženite
nov program. Če se težava ponovi, se
obrnite na servis.

1) Po največ petih urah se program samodejno konča.

Če rezultati sušenja niso zadovoljivi
• Nastavljen program ni bil pravi.
• Filter je zamašen.
• Kondenzator je zamašen.
• V napravi je bilo preveč perila.

• Boben je umazan.
• Napačna nastavitev tipala

prevodnosti.
• Reže za pretok zraka so zamašene.
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13. TEHNIČNI PODATKI
Širina x višina x globina 850 x 600 x 600 mm (največ 640 mm)

Največja globina z odprtimi vrati naprave 1090 mm

Največja širina z odprtimi vrati naprave 950 mm

Nastavljiva višina 850 mm (+ 15 mm - nastavljanje nog)

Prostornina bobna 118 l

Največja količina perila 9 kg

Napetost 230 V

Frekvenca 50 Hz

Potrebna varovalka 10 A

Skupna moč 1650 W

Razred energijske učinkovitosti A++

Poraba energije1) 2,28 kWh

Letna poraba energije2) 259 kWh

Absorbiranje moči pri načinu vklopa 0,50 W

Absorbiranje moči pri načinu izklopa 0,50 W

Vrsta uporabe V gospodinjstvu

Dopustna temperatura okolja + 5 °C do + 35 °C

Stopnja zaščite pred vstopom trdih del‐
cev in vlage, kar zagotavlja zaščitni pok‐
rov, razen v primeru, kjer nizkonapetost‐
na oprema nima zaščite pred vlago.

IPX4

Ta izdelek vsebuje nepredušno zaprt fluoriran plin

Oznaka plina R407c

Teža 520 g

Potencial globalnega segrevanja (PGS) 1774
1) Glede na standard EN 61121. 9kg bombaža, ožetega pri 1000 vrt./min.
2) Poraba energije na leto v kWh na podlagi 160 ciklov sušenja s standardnim programom
za bombaž ob napolnjeni in delno napolnjeni napravi ter poraba načinov z nizko močjo. De‐
janska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe naprave (UREDBA (EU) št.
392/2012).
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13.1 Podatki o porabi

Program Število vrtljajev / preostala vlaž‐
nost Čas sušenja Poraba

energije
Bombaž 9 kg

Suho za v omaro 1400 vrt./min. / 50 % 175 min. 2,00 kWh

 1000 vrt./min. / 60 % 200 min. 2,28 kWh

Lažje likanje 1400 vrt./min. / 50 % 121 min. 1,31 kWh

 1000 vrt./min. / 60 % 138 min. 1,49 kWh

Sintetika 3,5 kg

Suho za v omaro 1200 vrt./min. / 40 % 56 min. 0,54 kWh

 800 vrt./min. / 50 % 64 min. 0,61 kWh

14. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih

s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.

*
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