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Prosimy o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej instrukcjami i przestrzeganie ich 
podczas obsługi urządzenia. Niniejsza broszura zawiera ważne wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa użytkowania, instalacji i konserwacji, oraz porady mające na celu jak najlepsze 
wykorzystanie urządzenia.     
 
Cała dokumentacja powinna być przechowywana w bezpiecznym miejscu, na wypadek 
konieczności skorzystania z niej w przyszłości lub odsprzedaży urządzenia. 
 
 
 
 
Prosimy sprawdzić, czy do dostarczonego 
urządzenia dołączono:  
 
 Instrukcję obsługi 
 Kartę gwarancyjną 
 Etykietę energetyczną 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Należy sprawdzić, czy podczas transportu 
urządzenie nie zostało uszkodzone. Jeśli tak, 
należy wezwać serwis. Niedostosowanie się do 
powyższych wskazówek może narazić na 
szwank bezpieczeństwo korzystania z 
urządzenia. Jeśli problem z jego działaniem 
wystąpi na skutek niewłaściwego stosowania, 
za usługę serwisową może zostać pobrana 
opłata. 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 

Użycie 

• Niniejsze urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8-go roku 
życia, czy też osoby z zaburzeniami psychoruchowymi, z upośledzonymi 
zmysłami lub którym brakuje doświadczenia lub wiedzy, tylko pod warunkiem, że 
będą nadzorowane lub nauczone bezpiecznego korzystania, oraz że rozumieją 
związane z tym zagrożenia. Urządzenie nie powinno być przedmiotem zabaw 
dzieci. Czyszczenie lub konserwacja przeprowadzana przez dzieci powinna 
odbywać się pod nadzorem. Dzieci poniżej 3-go roku życia, pozbawione stałego 
nadzoru, powinny przebywać z dala od urządzenia.  

 OSTRZEŻENIE Niewłaściwe użycie suszarki stwarza zagrożenie pożarowe 
 Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwie domowym; 

można z niego również korzystać w takich miejscach jak: 
  

 Zaplecza kuchenne sklepów, biur czy innych miejsc pracy (do użytku 
personelu);  

 Gospodarstwa rolne; 

 Hotele, motele czy inne środowiska mieszkaniowe (dla klientów); 

 Pokoje gościnne. 

Powyższe aplikacje nie obejmują stosowania niniejszego urządzenia w 
warunkach różniących się od domowych, np. do celów komercyjnych, 
wymagających zatrudnienia specjalistów lub przeszkolenia użytkowników. 

Korzystanie z niniejszego urządzenia w sposób niezgodny z jego 
przeznaczeniem może skrócić jego okres działania i spowodować utratę 
gwarancji udzielonej przez producenta. Wszelkie uszkodzenia urządzenia, lub 
jakiekolwiek inne szkody lub straty wynikające z jego użytkowania w warunkach 
różnych od domowych lub podobnych do domowych (nawet, jeśli urządzenie 
znajduje się w gospodarstwie domowym), nie będą honorowane przez 
producenta w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. 

 Niniejsze urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z jego 
przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania 
z urządzenia należy upewnić się, czy wskazówki dotyczące instalacji i 
użytkowania zostały dobrze zrozumiane. 

 Nie należy dotykać urządzenia, gdy ręce lub stopy są mokre lub wilgotne. 
 Podczas załadunku urządzenia nie wolno opierać się o drzwiczki, ani używać 

drzwiczek do podnoszenia lub przesuwania urządzenia. 
 Dzieciom nie można pozwalać na zabawę z urządzeniem lub panelem 

sterowania. 
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 OSTRZEŻENIE Nie wolno używać produktu, jeśli filtr nie znajduje się na swoim 
miejscu lub jest uszkodzony; pozostałości/strzępki z ubrań mogą zapalić się.   

 OSTRZEŻENIE Podczas pracy urządzenia, powierzchnie oznaczone symbolem 

 mogą nagrzewać się do temperatury powyżej 60 °C. 

 Należy odłączać przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Przed 
czyszczeniem urządzenia, należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka. 

 Jeśli zakłada się, że urządzenie jest zepsute, nie należy z niego korzystać.  

 Nie wolno dopuścić do gromadzenia się kurzu i strzępków ubrań na podłodze 
wokół urządzenia. 

 Końcowy etap cyklu suszenia w suszarce przebiega bez podgrzewania (cykl 
schładzania), aby zagwarantować, że wyjęta z niej odzież nie ulegnie zniszczeniu. 

 Suszarki nie wolno używać, jeśli odzież była prana chemicznie. 

 OSTRZEŻENIE Nie należy nigdy zatrzymywać suszarki przed zakończeniem 
cyklu suszenia, chyba że ubrania zostaną szybko wyjęte i rozłożone tak, aby 
ostygły. 

 Maksymalny ciężar wsadu do suszenia: sprawdź tabliczkę znamionową. 

 
 

Instalacja 
 

 Nie należy używać przejściówek, rozgałęziaczy i/lub przedłużaczy. 

 Suszarki nie wolno instalować w pobliżu zasłon. Należy upewnić się, że żadne 
rzeczy nie będą za nią wpadać ani się za nią gromadzić. 

 Urządzenia nie wolno instalować za drzwiami, które mogą się zablokować, za 
drzwiami przesuwnymi lub za drzwiami z zawiasami otwieranymi w inną stronę niż 
zawiasy suszarki.  

 
 
Ważne: Podczas transportu należy zapewnić pionową pozycję suszarki. Jeśli to konieczne, wolno ją 
przechylić wyłącznie tak, jak pokazano na rysunku. 
 

 
 
Uwaga! Jeśli produkt zostanie skierowany w inną stronę, odczekaj około 4 godzin przed podłączeniem go 
do zasilania, aby olej wpłynął z powrotem do sprężarki. W przeciwnym razie, sprężarka może ulec awarii. 
 
 
 
 
 
 

Wsad do wysuszenia 
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 W suszarce nie należy suszyć niewypranych rzeczy. 

 OSTRZEŻENIE  Nie należy suszyć w suszarce tkanin pranych przy użyciu 
środków do prania chemicznego. 

 OSTRZEŻENIE Materiały gumowe mogą w pewnych okolicznościach ulec 
samozapłonowi. NIE WOLNO suszyć w suszarce rzeczy z gumowej pianki (pianki 
lateksowej), czepków kąpielowych, tkanin wodoodpornych, gumowanych oraz 
ubrań czy poduszek z tkanin z podkładem z gąbki. 

 Należy zawsze stosować się do zaleceń dotyczących suszenia umieszczonych na 
metce przez producenta odzieży. 

 Przed włożeniem ubrań do suszarki, należy je odwirować lub dokładanie wyżąć. 
Do suszarki nie wolno wkładać ubrań ociekających wodą. 

 W kieszeniach NIE WOLNO pozostawiać zapalniczek czy zapałek, ani używać w 
pobliżu urządzenia produktów łatwopalnych.  

 Pod żadnym pozorem, w suszarce NIE WOLNO suszyć zasłon prysznicowych z 
dodatkiem włókna szklanego. Ubrania, w które wbiją się włókna, mogą 
powodować podrażnienia skóry. 

 Odzież zanieczyszczoną takimi substancjami jak: olej spożywczy, aceton, alkohol, 
benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski i preparaty do usuwania wosku, 
przed suszeniem w suszarce należy wyprać w gorącej wodzie z dodatkiem 
większej ilości detergentu. 

 Płyny do zmiękczania tkanin oraz inne podobne produkty należy stosować 
zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie. 
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 Nie należy instalować produktu w 
pomieszczeniu, gdzie panuje niska 
temperatura i gdzie istnieje ryzyko 
zamarzania. W temperaturze zbliżonej 
do punktu zamarzania produkt może 
nie działać prawidłowo; jeśli w układzie 
hydraulicznym (zaworach, wężach czy 
pompach) zamarznie woda, istnieje 
ryzyko uszkodzenia. W celu dobrego 
działania produktu, temperatura 
otoczenia powinna wynosić od +2 do 
+35 °C. Prosimy zwrócić uwagę na 
fakt, że działanie w chłodnych 
warunkach (pomiędzy +2 a +15 °C) 
może prowadzić do skraplania pary 
wodnej i kapania wody na podłogę.  

 

Wentylacja 
 

 W pomieszczeniu, w którym znajduje się suszarka, należy zapewnić odpowiednią wentylację, 
aby podczas jej pracy zapobiec wciąganiu do pomieszczenia gazów wydzielanych przez inne 
urządzenia zasilane paliwem, w tym z otwartym palnikiem.   

 Tył suszarki należy instalować w pobliżu muru lub pionowej ściany. 

 Pomiędzy urządzeniem a innymi przeszkodami należy postawić co najmniej 12 mm wolnej 
przestrzeni. Wlot i wylot powietrza nie mogą być zasłonięte. Aby zapewnić właściwą wentylację, 
przestrzeń pomiędzy spodem urządzenia a podłogą musi pozostać wolna. 

 Należy regularnie sprawdzać, czy przepływ powietrza w suszarce nie jest zakłócony. 

 Po użyciu, należy często sprawdzać, i w razie potrzeby czyścić, filtr gromadzący kłaczki, strzępy. 

 Suszarkę należy zabezpieczyć przed wpadaniem i gromadzeniem się za nią przedmiotów, które 
mogą zakłócić przepływ powietrza. 

 NIGDY nie instaluj suszarki w pobliżu zasłon. 

 W przypadkach, gdy suszarka zostaje zainstalowana na pralce, należy użyć odpowiedniego 
zestawu łącznika, zgodnego z następującą konfiguracją: 

 

- Łącznik Model z kodem 35100019: dla pralek o maks. głębokości 49 cm 

- Łącznik Model z kodem 35900120: dla pralek o maks. głębokości 51 cm 

 

Należy zastosować jeden z w/w łączników dostępnych wśród części zamiennych naszej firmy.  

Instrukcje dotyczące instalacji oraz elementów mocujących dostarczane są wraz z łącznikiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otwory wylotowe 
powietrza w podstawie 
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Kwestie środowiskowe 
 Wszystkie materiały użyte do pakowania są 

przyjazne środowisku i przetwarzalne. Prosimy, 
aby pozbywać się opakowań w sposób 
ekologiczny. Szczegółowych informacji o 
aktualnie obowiązujących sposobach utylizacji 
udzielą Państwu lokalne władze. 

 W celu zapewnienia bezpiecznych warunków 
utylizacji suszarki, należy odłączyć kabel 
zasilający od źródła zasilania, odciąć kabel 
zasilający i zniszczyć go łącznie z wtyczką. Aby 
zapobiec zatrzaśnięciu się dzieci w suszarce, 
należy wyłamać zawiasy w drzwiczkach lub 
blokadę drzwiczek.   
  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
2002/96/WE 
Niniejsze urządzenie posiada 
oznakowanie zgodne z Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego 
2002/96/WE w sprawie zużytego 
sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego (WEEE). 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera 
zanieczyszczenia (substancje mające negatywny 
wpływ na środowisko) oraz podstawowe 
komponenty, które mogą być ponownie użyte. 
Ważne, aby stosować WEEE w odniesieniu do 
specyficznych zabiegów, i we właściwy sposób 
usuwać i składować wszystkie substancje 
zanieczyszczające środowisko, a także 
odzyskiwać materiały i poddawać je recyklingowi.  

Osoby prywatne odgrywają ważną rolę w 
procesie zapewnienia, że odpady elektryczne i 
elektroniczne (WEEE) nie staną się problemem 
dla środowiska; wystarczy przestrzegać pewnych 
zasad: 
- WEEE nie można traktować jak zwykłego 
odpadu z gospodarstwa domowego.  
- WEEE musi zostać przekazany do 
odpowiedniego punktu zbiórki zarządzanego 
przez władze lokalne lub zarejestrowaną firmę. W 
wielu krajach odbiór dużego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego odbywa się 
bezpośrednio z domu. 
W wielu krajach, gdy zakupywany jest nowy 
sprzęt, stary musi być zwrócony do sprzedawcy 
detalicznego, który musi przyjąć go za darmo na 
zasadzie 1 za 1, pod warunkiem, że sprzęt jest 
tego samego typu i spełnia te same funkcje jak 
zakupiony sprzęt.  
 

Usługi serwisowe 
 Aby zapewnić jak najdłuższe bezpieczne i 

wydajne działanie urządzenia, zalecamy, aby 
przeglądy serwisowe i naprawy były 

przeprowadzane przez autoryzowanego 
inżyniera serwisowego firmy GIAS.  

 

Wymagania dot. instalacji elektrycznej 
Suszarki są przystosowane do pracy przy 
zasilaniu 220-240V i napięciu jednofazowym 
50Hz. Sprawdź, czy obwód zasilania posiada 
napięcie nominalne co najmniej 10A. 

Prąd elektryczny potrafi być bardzo 
niebezpieczny. 

 

Urządzenie musi zostać uziemione. 

Gniazdko i wtyczka urządzenia muszą być 
tego samego typu.  

Nie należy używać przejściówek, 
rozgałęziaczy ani przedłużaczy.  

 

Po zainstalowaniu, wtyczka urządzenia musi 
być łatwo dostępna, aby umożliwić odłączanie 
produktu od sieci.  

 

Urządzenie oznaczone jest znakiem CE i spełnia 
wymogi Dyrektyw Parlamentu Europejskiego 
2004/108/WE i 2006/95/WE wraz poprawkami.  

 

Regulacja stopek 
Gdy urządzenie zostanie 
ustawione na swoim miejscu, 
należy je wypoziomować przy 
użyciu stopek.  

 

 

 Nie należy podłączać urządzenia do 
zasilania, ani go włączać, przed 
zakończeniem instalacji. Ze względu na 
Państwa bezpieczeństwo, suszarka musi 
zostać prawidłowo zainstalowana. W 
przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy 
skontaktować się z serwisem GIAS. 

 

 Jeśli kabel zasilający urządzenia 
zostanie uszkodzony, należy wymienić go 
WYŁĄCZNIE na kabel z asortymentu części 
zamiennych i musi on zostać zainstalowany 
przez osobę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje.  

 Jeśli awaria urządzenia nastąpiła na 
skutek nieprawidłowej instalacji, za usługę 
serwisową może zostać pobrana opłata. 
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ZESTAW  WĘŻA  ODPROWADZAJĄCEGO:  INSTRUKCJA  MONTAŻU 
 
 
Aby uniknąć konieczności opróżniania pojemnika 
na wodę po każdym cyklu suszenia, woda może 
być odprowadzana bezpośrednio do rury 
kanalizacyjnej (podobny system odprowadzania 
jak przy zlewozmywakach domowych). Przepisy 
prawne zabraniają odprowadzania do systemów 
powierzchniowych. Rura odpływowa powinna 
znajdować się blisko suszarki.   

Zestaw składa się z: 1 węża oraz 1 nakrętki. 

 

Zamontuj wąż w następujący sposób: 
 

 

1. Przechyl urządzenie 
powoli na prawy bok. 

2. Rurka odpływowa 
znajduje się po prawej 
stronie urządzenia 
(patrz: ilustracja). 
Szary wąż należy 
podłączyć do nasadki 
znajdującej się po 
lewej stronie 
urządzenia.    Przy 
użyciu kombinerek, 
usuń pierścień 
podtrzymujący z 
nasadki. 

3. Wysuń wąż z 
nasadki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Doczep czarny 
wężyk z zestawu (przy 
użyciu dołączonego 
łącznika i zacisków) do 
węża wysuniętego z 
nasadki.  

 

 

 
5. Gdy urządzenie jest 
na swoim miejscu, 
należy sprawdzić spód, 
czy nowy wąż się nie 
zagiął podczas 
przesuwania suszarki 
na swoje miejsce.  

 

 

 

 

6. Podłącz nowy wąż 
odprowadzający do 
rury kanalizacyjnej.  

 

 

 

7. Podłącz do 
głównego źródła 
zasilania. 

 

 
Uwaga! Jeśli produkt 
zostanie skierowany w 
inną stronę, odczekaj 
około 4 godzin przed 
podłączeniem go do 
zasilania, aby olej 
wpłynął z powrotem do 
sprężarki. W 
przeciwnym razie, 
sprężarka może ulec 
awarii. 
 

 OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek prac, odłącz suszarkę bębnową 
od zasilania. 
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PRZYGOTOWANIE WSADU 
 
Przed użyciem suszarki bębnowej po raz pierwszy:  

 Należy przeczytać załączoną instrukcję obsługi.  

 Wyjąć wszystkie przedmioty znajdujące się w bębnie. 

 Należy przetrzeć wnętrze bębna oraz drzwiczki wilgotną 
szmatką, aby usunąć kurz, który mógł się osadzić 
podczas transportu. 

Przygotowanie ubrań 
Należy upewnić się, że wyprane ubrania nadają się do 
suszenia w suszarce, o czym informują odpowiednie 
symbole na metkach. 
Upewnij się, że wszystkie zapięcia są zapięte i że kieszenie 
są puste. Przewiń ubrania na lewą stronę. 
Umieść luźno ubrania w bębnie, aby mieć pewność, że się 
nie splączą.  

Przeciwwskazania do suszenia 
Tkaniny wełniane, jedwabne i delikatne, nylonowe skarpety i 
rajstopy, ubrania z delikatnymi aplikacjami i metalowymi 
ozdobami, obszyciami z plastiku lub skóry, buty treningowe, 
czy duże artykuły, takie jak śpiwory, itp.  

 

 
 

Oszczędzanie energii 
Do suszarki wolno wkładać wyłącznie odwirowane lub 
dokładnie wyżęte ubrania. Im bardziej suche pranie, tym 
suszenie trwa krócej, dzięki czemu oszczędza się energię 
elektryczną. 
ZAWSZE 

 Należy próbować suszyć jak najwięcej ubrań, aby 
oszczędzać energię. 

 Przed każdym cyklem, należy sprawdzić, czy filtr jest 
czysty.  

NIGDY 

 Nie należy przekraczać maksymalnej wagi wsadu. Jest to stratą 
czasu i energii.  

 Wkładanie ociekających wodą ubrań do suszarki 
bębnowej grozi zniszczeniem urządzenia. 

 

Maksymalna waga ładunku do suszenia 
 

Bawełna maks. 10 9 8 7 6 

Tkaniny 
syntetyczne 

maks. 4 4 4 3,5 3 

 

Sortowanie wsadu 
 

 Wg symboli na metkach 

Można je znaleźć przy kołnierzu lub szwie wewnątrz ubrania.  
 

 

Nadaje się do suszenia w suszarce bębnowej. 

Nadaje się do suszenia w suszarce bębnowej w 
wysokich temperaturach. 
Nadaje się do suszenia w suszarce w niskich 
temperaturach. 

Nie suszyć w suszarce bębnowej. 

Jeśli ubranie nie posiada metki z symbolami, należy założyć, 
że nie nadaje się do suszenia w suszarce. 

 Wg ilości i grubości 

Za każdym razem, gdy wsad jest większy od pojemności 
suszarki, należy podzielić ubrania zgodnie z ich grubością 
(np. ręczniki oddzielić od bielizny) 

 Wg rodzaju tkaniny 

Bawełna/pościel: Ręczniki, dżersej bawełniany, bielizna 
pościelowa i stołowa  

Tkaniny syntetyczne: Bluzki, koszule, kombinezony, itp. 

uszyte z poliestru i z poliamidu, a także mieszanki 
syntetyczne z domieszką bawełny. 

 Wg stopnia wysuszenia 

Należy posortować ubrania na: rzeczy do prasowania, 
rzeczy gotowe do złożenia w szafie, itp. Dla delikatnych 
rzeczy suszonych w niższej temperaturze, należy użyć 
przycisku Tkaniny Delikatne. 

 
 
 
 
 
 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nie należy nadmiernie obciążać bębna. 
Namoczone duże artykuły mogą przekraczać 
maksymalnie dopuszczalną wagę (np. śpiwory czy 
kołdry). 

 Nie należy nadmiernie obciążać bębna. 
Namoczone duże artykuły mogą przekraczać 
maksymalnie dopuszczalną wagę (np. śpiwory czy 
kołdry). 

Podczas ostatnich 15 minut wsad jest zawsze suszony 
zimnym powietrzem. 

 WAŻNE: Nie należy suszyć ubrań wcześniej 

czyszczonych chemicznie oraz gumowanych (ze 
względu na niebezpieczeństwo wybuchu lub pożaru). 
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PANEL STEROWANIA I LAMPKI KONTROLNE 

 

Programator 
Wyświetlacz 
programów 

Lampka kontrolna 
filtra 

Lamka kontrolna 
zbiornika na wodę 

Przycisk 
Start/Pauza 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Przycisk ustawiania 
czasu 

Przycisk 
opóźnienia 

startu 

Przycisk dla 
tkanin 

syntetycznych i 
dzianin 

Przycisk 
przeciw 

zagnieceniom 

 
 

Panel sterowania i lampki kontrolne  
 
Pokrętło programatora – Można nim przekręcać w obie strony, aby wybrać odpowiedni program. 

Przycisk ustawiania czasu – Pozwala modyfikować czas trwania wymaganego programu; może być używany 
tylko z niektórymi programami. 

Przycisk opóźnienia startu – Pozwala opóźnić rozpoczęcie programu suszenia (szczegóły w odpowiedniej sekcji 
niniejszej instrukcji). 

Przycisk dla tkanin delikatnych – Po naciśnięciu go, lampka kontrolna  wyłącza się a włącza się lampka ; 
dzięki tej specjalnej funkcji temperatura suszenia zostaje obniżona co chroni delikatne tkaniny przed zniszczeniem. 

Przycisk trybu „bez zagnieceń” – Wybiera funkcję eliminującą zagniecenia pod koniec cyklu suszenia.  

Funkcja zmniejszania temperatury – Lampka kontrolna zapala się, gdy program rozpoczyna etap obniżania 
temperatury.  

Przycisk Start/Pauza – uruchomia lub zatrzymuje wybrany program cyklu. 
Programy automatyczne: W zależności od żądanego programu, włącza się określona lampka kontrolna (należy 
sprawdzić na liście programów).  

Lampka kontrolna filtra – Zapala się, gdy filtr wymaga czyszczenia. 

Lampka kontrolna OPRÓŻNIJ ZBIORNIK – Zapala się, gdy pojemnik na wodę jest pełny.  

 

WYBIERANIE PROGRAMU 
Suszarki Candy Sensor Dry zapewniają wiele opcji suszenia, odpowiednich dla różnych sytuacji. 

Tabela na następnej stronie wyszczególnia programy i funkcje każdego z programów.  

Uwaga: 
Uwaga: Czujnik może nie wyczuć ładunku małych rzeczy. Dla małych wsadów, oddzielnych sztuk odzieży oraz podsuszonych 

tkanin o niskiej wilgotności, należy używać programów czasowych.   
Jeśli czujnik nie wykryje zawartości, suszarka będzie działać tylko przez 10 minut zanim 
przejdzie do trybu schładzania.  
Jeśli wsad jest zbyt ciężki lub zbyt wilgotny do suszenia, suszarka przejdzie 
automatycznie do trybu schładzania po około 3 godzinach.  
W takich przypadkach, radzimy używać cyklu programującego czas na okres od 30 do 75 
minut, w zależności od rozmiaru wsadu i wymaganego stopnia wysuszenia, i wybranie 
wysokiej lub niskiej temperatury w zależności od rodzaju tkaniny. 

Cykl do suszenia wełny został zaaprobowany przez firmę Woolmark dla produktów 
wełnianych nadających się do prania w pralce, pod warunkiem, że tkaniny te są prane i 
suszone zgodnie z instrukcjami na etykiecie i podanymi przez producenta niniejszej 

suszarki. M1530. 
W Wielkiej Brytanii, Hong Kongu i w Indiach, znak handlowy Woolmark jest 
objęty certyfikacją. 
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WYBIERANIE PROGRAMU 
 

PROGRAM OPIS 

Same ręczniki Ubrania, które chcesz, aby całkowicie wyschły, np. ręczniki, szlafroki, obrusy czy 
prześcieradła. Czas: około 3 godzin. 

Do szafy Ubrania, które chcesz złożyć i przechowywać bez prasowania, np. koszulki z tkanin o 
mieszanym składzie, skarpetki, ubranka dla dzieci. Czas: około 2 h 45 minut 

Na wieszak Ubrania, których nie trzeba prasować, a jedynie powiesić po cyklu suszenia. Czas: około 2 
godz. 30 minut 

Do prasowania  Pozostawia ubrania lekko wilgotne, aby łatwiej było prasować. Czas: około 1 godziny 50 
minut  

Odświeżanie w 12 minut  Ubrania, które chcesz odświeżyć. Dobre dla tych elementów odzieży, które zostały 
pozostawione, przed prasowaniem lub które były suszone na dworze lub na kaloryferze. 
Program ten posiada specjalną funkcję przeciw zagniataniu, która prostuje włókna i ułatwia 
prasowanie. Czas: 9 min. + 3 min. chłodzenia  

Wełna Ubrania z wełny; programu można używać do suszenia maks. 1 kg prania (to mniej więcej 
3 swetry). Zaleca się odwrócić ubrania na lewą stronę. Czas może zmieniać się w 
zależności od rozmiarów i grubości wsadu i wybranej prędkości wirowania podczas prania. 
Pod koniec cyklu, ubrania są gotowe do założenia, ale jeśli są cięższe, brzegi mogą być 
trochę wilgotne. Zaleca się, aby pozwolić im samodzielnie wyschnąć w sposób naturalny. 
Zaleca się wyjęcia ubrań pod koniec każdego cyklu. Uwaga: filcowanie jest zjawiskiem 
nieodwracalnym. Prosimy suszyć ubrania które są przeznaczone wyłącznie do suszenia w 
suszarce. Program ten nie jest zalecany do suszenia dzianin. 

Ubrania z różnych tkanin 
(Mix&Dry) 

Do suszenia wymieszanych ubrań z bawełny i tkanin syntetycznych. Oszczędza czas, 
ponieważ nie trzeba dzielić ubrań i suszyć w różnych cyklach. Czas: około 2 godzin. 
Maksymalnie 4 kg. 

 
Koszule 

Do suszenia koszul bawełnianych i z tkanin syntetycznych. Czas: 1 godzina / 2 kg koszul 
syntetycznych (ok. 10 szt.); 1 godzina 20 minut dla 3 kg koszul bawełnianych (ok. 10 szt.) 
 

Szybki – 40 min Do suszenia, odświeżania i gotowych do założenia ubrań w ciągu tylko 40 minut. System 
czujników utrzymuje temperaturę pod kontrolą w celu zapewnienia jak najlepszych 
rezultatów suszenia. Maks. 2 kg. 

Czas Jeśli chcecie Państwo samodzielnie wybrać długość czasu suszenia, od 30 do 180 minut. 
Wybierając „20 minut” nastawiacie na program z chłodnym powietrzem, idealnym do 
odświeżania ubrań i usuwania nieprzyjemnych zapachów.  

Kołdra Pozwala wysuszyć jedną kołdrę lub pikowaną kurtkę. Prosimy nie suszyć podwójnych lub 
dużych kołder, ponieważ mogą one zablokować filtr i przewody powietrza. Program ten 
działa przez około 2 godziny, ale może się zmienić w zależności od rozmiaru, grubości oraz 
wybranej prędkości wirowania. Pod koniec cyklu, kołdra jest gotowa do użycia. Jeśli jakieś 
fragmenty są jeszcze mokre, prosimy lekko wytrzepać wsad i uruchomić program ponownie 
na kilka minut. Jeśli musicie Państwo wysuszyć kołdrę z syntetycznym wsadem, zalecamy 
wcisnąć przycisk dla tkanin delikatnych 
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DRZWI I FILTR 
 
Aby otworzyć drzwiczki, pociągnij za uchwyt. 
Aby zrestartować suszarkę, zamknij drzwiczki 

i naciśnij przycisk . 
 

 

Filtr 
 

WAŻNE: W celu zwiększenia wydajności 
suszarki, przed każdym cyklem należy 
wyczyścić filtr z kłaczków. 
 
1. Podciągnij filtr w 

górę.  
 

2. Wyjmij filtr w 
pokazany obok 
sposób. 

 

3. Delikatnie usuń 
kłaczki przy użyciu 
miękkiej szczoteczki 
lub koniuszków 
palców.  

4. Wsuń z powrotem filtr i dociśnij go. 
 

Lampka kontrolna zanieczyszczenia filtra 
 

 Świeci się, gdy 
filtr wymaga 
czyszczenia.  

Jeśli ubrania nie 
schną, sprawdź, czy 
filtr nie jest zapchany.  

 
 

 

 
 
 

Czyszczenie filtra skraplacza 
 
 

1. Wyjmij klapkę. 

 

 

2. Przekręc dwie 
dźwignie blokujące w 
lewo i wyciągnij je z 
przedniej pokrywy. 

 

3. Delikatnie wyjmij 
ramkę filtra i wyczyść 
filtr z kurzu oraz 
kłaczków za pomocą 
szmatki. Do 
czyszczenia nie 
używaj wody. 

 

4. Delikatnie wyjmij 
gąbkę i umyj ją pod 
biężącą wodą 
obracając nią, w celi 
usunięcia pyłów i 
kłaczków. 

 
 

5. Umieść z powrotem 
na miejsce przednią 
pokrywę, upewniając 
się, że jest 
umieszczona 
prawidłowo (jak 
wskazuje strzałka) i 
wciśnij zdecydownie 
na swoje miejsce. 
Zablokuj dźwignie 
przekręcając w prawo. 

6. Umieść na miejsce 
klapkę.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OSTRZEŻENIE! Jeśli drzwiczki zostaną otwarte w trakcie cyklu, 
przed zakończeniem działania cyklu schładzania, uchwyt może być 
gorący. Podczas opróżniania w trakcie trwania cyklu, prosimy 
zachować szczególną ostrożność.  
 

 DO CZYSZCZENIA FILTRA NIE UŻYWAJ WODY. 

 OSTRZEŻENIE! Gdy suszarka 
bębnowa pracuje, jej drzwiczki mogą być 
BARDZO GORĄCE. Nigdy nie zatrzymuj 
suszarki przed końcem cyklu, jeśli ubrania 
nie będą z niej szybko wyjęte i rozłożone do 
ostygnięcia.  
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ZBIORNIK NA WODĘ  

 
Woda usunięta z mokrego prania podczas cyklu 
suszenia gromadzi się w zbiorniku w drzwiach 
suszarki. Gdy zbiornik jest pełen, na panelu 
sterowania włącza się lampka kontrolna  i 
zbiornik MUSI zostać opróżniony. Nie mniej 
jednak zalecamy, aby zbiornik był opróżniany po 
każdym cyklu suszenia. 
UWAGA: Podczas pierwszych kilku cykli 
suszenia w zbiorniku będzie się zbierać bardzo 
mała ilość wody, ponieważ najpierw napełnia się 
zbiornik wewnętrzny.  

Wyjmowanie zbiornika 
 

 

1. Delikatnie wysuwaj 
tackę dopóki nie 
zostanie całkowicie 
usunięta. Pełen 
zbiornik będzie 
ważył około 6 kg. 

 

 

 

2. Przechyl zbiornik, 
aby wylać z niego 
wodę przez dziubek 
z tyłu. Gdy zbiornik 
jest pusty, włóż z 
powrotem na swoje 
miejsce. WSUŃ GO 
ZDECYDOWANYM 
RUCHEM.  

 

 

3. Naciśnij przycisk , 
aby ponownie 
uruchomić cykl.  

 

 
 
 
UWAGA: Jeśli obok 
suszarki znajduje się 
odpływ do kanalizacji, możliwe jest użycie 
zestawu do odprowadzania, co umożliwia stałe 
odprowadzanie wody zebranej w suszarce. 
Eliminuje to potrzebę opróżniania zbiornika na 
wodę. Wszystkie informacje potrzebne do 
montażu zestawu znajdują się w instrukcji 
załączonej do zestawu.  
 

 
 

DZIAŁANIE 
 
1. Otwórz drzwiczki i załaduj mokre ubrania 

do bębna. Sprawdź, czy nie blokują 
drzwiczek.  

2. Delikatnie zamknij drzwiczki popychając je 
powoli, dopóki nie usłyszysz kliknięcia.  

3. Przekręć programator na wybraną opcję 
suszenia (sprawdź tabelę z programami). 

4. Jeśli suszone będą syntetyki, dzianiny lub 
delikatne tkaniny, wciśnij przycisk 

obniżający temperaturę suszenia. Gdy 
suszarka zostanie ustawiona w trybie 
niskiej temperatury, zapali się lampka 
kontrolna. Aby zmienić ustawienia w 
pierwszych minutach od uruchomienia 
programu, wciśnij przycisk , a następnie 
zmień ustawienia. 

5. Wciśnij przycisk . 
Suszarka uruchomi 
się automatycznie, a 
lampka kontrolna 
nad przyciskiem 
zacznie świecić 
stałym światłem.  

6. Jeśli podczas pracy suszarki zostaną 
otwarte drzwiczki w celu sprawdzenia jak 
suszy się pranie, do wznowienia cyklu po 
zamknięciu drzwiczek konieczne jest 
wciśnięcie przycisku .  

7. Gdy cykl jest bliski zakończenia, 
urządzenie przejdzie w tryb schładzania. 
Ubrania będą obracane w zimnym 
powietrzu. 

8. Po zakończeniu cyklu, bęben będzie się 
obracał, aby zapobiec zagnieceniom. 
Zatrzyma się dopiero po wyłączeniu (OFF) 
lub po otwarciu drzwiczek. 

 

 

 

 

 

 Aby uzyskać lepsze rezultaty 
suszenia, nie należy otwierać drzwiczek 
podczas trwania cyklu. 
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DZIAŁANIE 

 

Funkcja opóźnienia rozpoczęcia programu 
Funkcja opóźnienia rozpoczęcia programu  pozwala na opóźnienie rozpoczęcia cyklu suszenia 
od 1 do 24 godzin. 

Gdy funkcja wybrana zostanie po raz pierwszy, panel sterowania wyświetli opóźnienie o 1 godzinę. 
Każde wciśnięcie przycisku zwiększa tę wartość o 1 godzinę.  

Aby wznowić, należy wcisnąć przycisk ·; wówczas urządzenie dokończy cykl suszenia pod koniec 
zadanego czasu. Będzie się świecić lampka kontrolna, pokazująca, że funkcja opóźnienia jest 
włączona.  

Anulowanie i resetowanie programu 
Aby anulować program, należy przytrzymać przycisk  przez 3 sekundy. PANEL KONTROLNY 
TIME wyświetli 0:00. 

Gdy nastąpi reset, lampka kontrolna zacznie migotać. 

CZYSZCZENIE I OKRESOWA KONSERWACJA 
 

Czyszczenie suszarki 
 Po każdym cyklu suszenia, należy 

wyczyścić filtr i opróżnić pojemnik na 
wodę.  

 Należy regularnie czyścić skraplacz. 
 Co jakiś czas, należy przetrzeć wnętrze 

bębna i pozostawić na trochę otwarte 
drzwiczki, aby zapewnić cyrkulację 
powietrza potrzebną do jego wysuszenia.  

 Przecierać obudowę urządzenia oraz 
drzwiczki miękką szmatką.  

 NIE WOLNO UŻYWAĆ szorstkich gąbek 
ani środków czyszczących.  

 Aby zapobiec przyklejaniu się drzwiczek 
oraz gromadzeniu kłaczków, po każdym 
cyklu suszenia należy przetrzeć wnętrze 
drzwiczek i gumowy kołnierz za pomocą 
wilgotnej szmatki. 

 

 

Wskazówki dotyczące czyszczenia 

Standardowy cykl DO SZAFY ( ) nie jest zbyt 
ekonomiczny pod względem zużycia energii i jest 
najbardziej odpowiedni do suszenia zwykłej bawełny. 

Tabela poniżej przedstawia szacunkowy czas i zużycie 
energii głównych programów. 

     

Zużycie energii w trybie wyłączenia 0,20    

Zużycie energii w trybie działania 0,75    

 

Informacja dla laboratorium testowego 

Program EN 61121  Program do stosowania 
- SUSZENIE BAWEŁNY   - NA WIESZAK 

- BAWEŁNA GOTOWA DO SUSZENIA - DO PRASOWANIA  
- TKANINY DELIKATNE  - NA WIESZAK + SYNTETYCZNE 
 

Specyfikacja techniczna 

Pojemność bębna   115 litrów 
Maksymalny wsad   na etykiecie energetycznej 

Wysokość    85 cm 
Szerokość   60 cm 
Głębokość    60 cm 
Klasa energetyczna  na etykiecie energetycznej 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Informacje związane z elektrycznością 
znajdują się na tabliczce znamionowej z 
przodu suszarki (po otwarciu drzwiczek). 

 WAŻNE! Przed przystąpieniem do 
czyszczenia urządzenia, zawsze wyłącz je i 
odłącz wtyczkę od zasilania sieciowego. 

 OSTRZEŻENIE! Bęben, drzwiczki i wsad 

mogą być bardzo gorące. 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Co mogło być przyczyną… 
…złego działania, z czym możesz poradzić 
sobie samodzielnie 

Przed wezwaniem serwisu GIAS w celu 
uzyskania porady, prosimy zapoznać się z listą 
kontrolną zamieszczoną poniżej. Gdyby okazało 
się, że urządzenie działa niepoprawnie, zostało 
źle zainstalowane lub używane w niewłaściwy 
sposób, się to z naliczeniem opłaty za usługę.  

Jeśli po zalecanym sprawdzeniu problem nadal 
się utrzymuje, prosimy skontaktować się z 
serwisem GIAS; być może będą w stanie udzielić 
Państwu pomocy przez telefon. 

Wartość czasu na panelu wyświetlacza może 
zmieniać się w trakcie cyklu suszenia. Czas 
potrzebny do zakończenia cyklu jest stale 
weryfikowany podczas pracy urządzenia oraz 
regulowany aby był jak najlepiej dostosowany 
do potrzeb. Takie zwiększanie się i 
zmniejszanie wartości czasowej jest 
zjawiskiem normalnym. 

Czas suszenia jest zbyt długi / ubrania nie są 
całkiem suche… 

 Czy został wybrany właściwy czas 
suszenia/program?  

 Czy ubrania nie były zbyt mokre? Czy ubrania 
zostały dobrze odwirowane lub wyżęte? 

 Czy filtr wymaga czyszczenia? 

 Czy suszarka jest przeładowana? 

 Czy została wybrana opcja , jak podczas 
ostatniego cyklu? 

Suszarka nie działa… 

 Czy główne zasilanie działa? Sprawdź to, na 
przykład przy użyciu lampki. 

 Czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do 
gniazdka? 

 Czy nie został wyłączony prąd? 

 Czy nie wyłączył się korek? 

 Czy drzwiczki są domknięte? 

 Czy suszarka została włączona zarówno do 
zasilania, jak i na samym urządzeniu? 

 Czy został wybrany czas suszenia lub program?  

 Czy urządzenie zostało włączone po otwarciu 
drzwiczek? 

 
 
 

 
Suszarka głośno pracuje… 
 Wyłącz suszarkę i skontaktuj się z serwisem 

GIAS, w celu uzyskania porady.  

 

Lampka kontrolna świeci się… 
 Czy filtr wymaga czyszczenia? 

 
Lampka kontrolna świeci się… 
 Czy pojemnik na wodę wymaga opróżnienia? 

 

 
Jeśli problem z suszarką będzie nadal się 
utrzymywał po sprawdzeniu naszej listy kontrolnej, 
w celu uzyskania pomocy prosimy skontaktować 
się z serwisem GIAS. Być może będą w stanie 
udzielić Państwu porady przez telefon, lub 
zgodnie z warunkami gwarancji, umówią z 
Państwem serwis inżyniera. Nie mniej jednak, 
jeśli okaże się, że urządzenie: 

 Działa poprawnie. 

 Nie zostało zainstalowane zgodnie z instrukcją 
obsługi.  

 Zostało użyte w niewłaściwy sposób. 

za usługę może zostać pobrana opłata. 
 

Części zamienne 
Należy zawsze używać oryginalnych części 
zamiennych, dostępnych bezpośrednio za 
pośrednictwem serwisu GIAS. 
 

Usługi serwisowe GIAS 
W celach serwisowych i w przypadku awarii, 
należy kontaktować się z miejscowym inżynierem 
firmy GIAS.  

 

 

 

 

 

Producent zastrzega sobie prawo do 
zrzeczenia się odpowiedzialności w 
przypadku wystąpienia błędów w 
niniejszej broszurze. Producent 
zastrzega sobie również prawo do 
wprowadzania odpowiednich modyfikacji 
urządzenia, bez wprowadzania zmian w 

podstawowej charakterystyce. 

OBSŁUGA KLIENTA 
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