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Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k  obsluze. 
 
Vážený zákazníku, 
doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách a zkontrolovaný více než pečlivými postupy 
kontroly kvality, bude dlouho a spolehlivě sloužit. 
Doporučujeme Vám pečlivě si přečíst celý návod ještě před uvedením Vašeho výrobku do provozu a uschovat ho 
pro případné pozdější použití. 
 
Tento návod 

 Vám pomůže s rychlým uvedením výrobku do provozu a jeho bezpečným používáním. 

 Návod si přečtěte před instalací a provozem vašeho výrobku. 

 A hlavně dodržujte pokyny, zejména ty bezpečnostní. 

 Návod uložte na dostupné místo pro případné další použití. 

 Kromě toho si přečtěte také ostatní dokumenty dodané spolu s vaším výrobkem. 
 
Tento návod je určen pro více modelů. 
 
Symboly a jejich popisy 
Tento návod k obsluze obsahuje následující symboly:  
 

 Důležité bezpečnostní informace. Varování před situacemi ohrožujícími zdraví nebo majetek. 

 Varování; Varování před elektrickou energií. 

 Varování; Varování před rizikem vzniku požáru. 

 Varování; Varování před horkými povrchy. 

 Přečtěte si všechny pokyny. 

 Užitečné informace. Důležité informace nebo užitečné uživatelské tipy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatři do domácího odpadu. Je nutné odvézt 
ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto 
výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny 
nevhodnou likvidaci tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného 
místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. 



3 

 

Obsah 
1. Důležité bezpečnostní informace  4 
Obecná bezpečnostní opatření  ..................................................................................... 4 
Předpokládané použití spotřebiče  ................................................................................ 5 
Bezpečnost dětí  ............................................................................................................. 5 

2. Instalace  6 
Vhodné místo pro instalaci  ........................................................................................... 6 
Odstranění transportních bezpečnostních prvků  ......................................................... 6 
Vestavba spotřebiče  ...................................................................................................... 6 
Montáž na pračku  ......................................................................................................... 6 
Připojení k odpadu  ........................................................................................................ 7 
Zapojení do elektrické sítě  ............................................................................................ 7 
První použití spotřebiče  ................................................................................................ 8 
Likvidace obalů  .............................................................................................................. 8 
Přeprava spotřebiče  ...................................................................................................... 8 
Likvidace vašeho starého spotřebiče  ............................................................................ 8 
Technické údaje  ............................................................................................................ 8 

3. Příprava k sušení  9 
Tipy pro úsporu energie  ................................................................................................ 9 
Prádlo vhodné k sušení v sušičce  .................................................................................. 9 
Prádlo nevhodné k sušení v sušičce  .............................................................................. 9 
Příprava prádla pro sušení  ............................................................................................ 10 
Správné zatížení sušičky  ................................................................................................ 10 
Plnění ............................................................................................................................. 11 

4. Výběr programu a ovládání vaší sušičky  12 
Ovládací panel  ............................................................................................................... 12 
Příprava spotřebiče  ....................................................................................................... 13 
Volba programu  ............................................................................................................ 13 
Hlavní programy  ............................................................................................................ 13 
Doplňkové programy  ..................................................................................................... 13 
Tabulka volby programů a spotřeby  ............................................................................. 15 
Pomocné funkce  ............................................................................................................ 16 
Změna nastavení kontrastu  .......................................................................................... 16 
Varovné kontrolky  ......................................................................................................... 16 
Odložené spuštění  ......................................................................................................... 16 
Průběh programu  .......................................................................................................... 17 
Změna programu po jeho spuštění  ............................................................................... 17 
Přidávání/vyjímání prádla při pozastavení programu  ................................................... 18 
Dětský zámek  ................................................................................................................ 18 
Zrušení programu  .......................................................................................................... 18 
Konec programu  ............................................................................................................ 18 

5. Program Sušení v košíku  19 
Ukládání prádla do košíku  ............................................................................................. 20 

6. Údržba a čištění  21 
Filtr na textilní vlákna / Vnitřní povrch dvířek ............................................................... 21 
Čištění senzorů  .............................................................................................................. 21 
Vypuštění nádrže na vodu  ............................................................................................. 22 
Čištění filtru kondenzátoru  ........................................................................................... 22 

7. Doporučená řešení případných problémů  24 



4 

 

1 Důležité bezpečnostní informace 
 
Tato kapitola obsahuje bezpečnostní informace, které 
vám pomohou se chránit před riziky osobního 
poranění nebo škodami na majetku. Nedodržení 
těchto pokynů může mít za následek ukončení 
platnosti záruky i dalších závazků výrobce. 
 

Obecná bezpečnostní opatření 
 Spotřebič nikdy nestavte na koberec. V opačném 

případě by nedostatečné proudění vzduchu pod 
spotřebičem mohlo způsobit přehřátí elektrických 
součástí. Toto by následně způsobilo problémy s 
vaším spotřebičem. 

 Pokud má spotřebič poškozený napájecí kabel 
nebo zástrčku, kontaktujte autorizovaný servis, 
který provede opravu. 

 Spotřebič nezapojujte během instalace, údržby a 
opravy. Tyto úkony by měl vždy provádět 
autorizovaný servis. Výrobce neodpovídá za škody 
způsobené úkony provedenými nepovolanými 
osobami. 

 Spotřebič zapojte do uzemněné zásuvky chráněné 
pojistkou nebo jističem odpovídající hodnoty 
uvedené na štítku s technickými údaji. 

 Spotřebič může být provozován při teplotách mezi 
+5 °C až +35 °C. V případě, že provozní podmínky 
neodpovídají tomuto rozsahu, může to mít 
nepříznivý vliv na provoz spotřebiče a v krajním 
případě může dojít k poškození vašeho spotřebiče. 

 Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádná elektrická 
zařízení. 

 Vývod vzduchu nepřipojujte ke komínu 
používanému k odvodu výfukových plynů ze 
zařízení používajících jako palivo plyn apod. 

 Musíte zajistit dostatečnou ventilaci, abyste 
předešli hromadění plynů v případě jeho úniku ze 
zařízení provozovaných na jiný typ paliva, a dále 
zamezte výskytu otevřeného ohně, aby nedošlo k 
efektu předčasného zapálení v případě úniku 
těchto plynů. 

 Před, i po každém sušení vyčistěte filtr sušičky. 

 Nikdy sušičku nepouštějte bez nainstalovaného 
filtru. 

 Nedopusťte, aby se kolem výfukových otvorů a 
přilehlých míst hromadila vlákna, prach a 
nečistoty. 

 Po instalaci spotřebiče musí být zástrčka 
napájecího kabelu snadno přístupná. 

 K připojení sušičky ke zdroji energie nepoužívejte 
prodlužovací kabely ani rozdvojky, abyste se 
nevystavovali riziku úrazu elektrickým proudem. 

 Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Pokud není 
kompatibilní s vaší zásuvkou, nechte 
kvalifikovaného elektrikáře původní zásuvku 
vyměnit za vhodnější. 

 V sušičce nesušte vyčištěné nebo vyprané 
předměty obsahující palivový plyn/naftu, 
přípravky pro chemické čištění a jiné hořlavé nebo 
výbušné směsi, včetně předmětů 
kontaminovaných nebo znečištěných těmito 
látkami, protože by se uvolňovaly hořlavé nebo 
výbušné výpary. 

 V sušičce nesušte chemicky čištěné oděvy. 

 V sušičce nesušte nevyprané prádlo. 

 Prádlo znečištěné jedlým olejem, acetonem, 
alkoholem, palivovou naftou, kerosenem, 
odstraňovačem skvrn, terpentýnem, parafínem a 
odstraňovačem parafínu a podobně, musíte před 
vložením do sušičky vyprat v horké vodě s větším 
množstvím detergentu. 

 V sušičce nesušte přikrývky ani polštáře plněné 
kaučukovou pěnou (latexovou pěnou), koupací 
čepice, voděodolné textilie, materiály s pryžovou 
výztuží a gumové podložky. 

 Nepoužívejte změkčovače tkanin ani žádné 
antistatické prostředky, pokud to není přímo 
doporučeno jejich výrobci. 

 Tento spotřebič musí být uzemněný. Uzemnění 
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože 
otevírá cestu elektrickému proudu svým nízkým 
odporem v případě poruchy nebo selhání. 
Napájecí kabel tohoto spotřebiče je vybavený 
vodičem i zemnící zástrčkou, která umožňuje 
uzemnění spotřebiče. Tato zástrčka musí být 
instalována odpovídajícím způsobem a zapojena 
do uzemněné zásuvky v souladu s místními 
právními nařízeními a normami. 

 Spotřebič nestavte za dveře vybavené zámkem, za 
posuvné nebo otočné dveře, které mohou udeřit 
do spotřebiče. 

 Spotřebič neinstalujte ani neponechávejte v 
místech, kde bude vystaven venkovním 
podmínkám. 

 V žádném případě nikdy neupravujte a nijak 
nezasahujte do ovládacích prvků spotřebiče. 

 Spotřebič nikdy sami neopravujte ani 
nevyměňujte jeho náhradní díly, a to i přestože to 
umíte, pokud to není výslovně doporučeno v 
návodu k obsluze nebo v servisním manuálu. 

 Vnitřní a výfukovou trubici spotřebiče musí 
pravidelně čistit kvalifikovaný servisní technik. 

 Nesprávně uzemněný spotřebič může způsobit 
úraz elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, 
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nechte si připojení spotřebiče zkontrolovat 
kvalifikovaným elektrikářem, nebo autorizovaným 
servisním technikem. 

 Během otáčení bubnu do sušičky nesahejte. 

 Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte ho od 
zdroje energie. 

 Spotřebič nikdy nemyjte vodou! Hrozí nebezpečí 
zasažení elektrickým proudem! Před čištěním vždy 
odpojte spotřebič od zdroje energie. 

 Zástrčky se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama. 
Kabel nikdy neodpojujte jeho taháním za vodič, 
vždy uchopte pouze zástrčku. Pokud je napájecí 
kabel poškozený, spotřebič nepoužívejte! 

 Nikdy se nepokoušejte opravit spotřebič sami! 
Můžete tak ohrozit nejen svůj život ale i životy 
ostatních. 

 V případě poruch, které nelze odstranit podle 
instrukcí uvedených v bezpečnostních pokynech: 
Spotřebič vypněte, odpojte od zdroje energie a 
kontaktujte technika autorizovaného servisu. 

 Sušičku nezastavujte před ukončením cyklu 
sušení. Pokud je to nutné, rychle vyndejte veškeré 
prádlo a rozložte ho na vhodném místě, aby 
vychladlo. 

 Před vyřazením nebo likvidací spotřebiče 
odmontujte dveře sušičky. 

 Poslední krok cyklu sušení (chladnutí) probíhá bez 
zahřívání, aby bylo dosaženo teploty, která prádlo 
nepoškodí. Pokud otevřete dveře sušičky před 
dokončením tohoto cyklu, může dojít k úniku 
horké páry ze sušičky. 

 Změkčovače tkanin a podobné produkty 
používejte pouze podle instrukcí výrobce. 

 Spodní prádlo, které obsahuje drátěné kostice, 
byste neměli sušit v sušičce. V případě uvolnění 
kostice během sušení může dojít k poškození 
sušičky. 

 Před vložením do sušičky zkontrolujte, zda jste v 
prádle nenechali zapalovače, mince, kovové 
předměty, jehly apod. 

 Pokud sušičku nepoužíváte nebo po ukončení 
sušení a vyjmutí prádla spotřebič vypněte 
tlačítkem Zap/Vyp. Dokud je rozsvícený indikátor 
Zap/Vyp (napájení), nechte dvířka sušičky zavřená. 

 

Předpokládané použití spotřebiče 
 Tento spotřebič je určen pro domácí použití. 

Neměl by být používán k jiným účelům. 

 Sušičku používejte pouze k sušení oděvů, které to 
umožňují - jsou označeny odpovídajícím 
symbolem. 

 Sušte pouze předměty uvedené v tomto návodu. 

 Tento spotřebič není určený pro použití osobami 
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem 
nebo nebyly o použití spotřebiče instruovány 
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. 

 

Bezpečnost dětí 
 Elektrická zařízení jsou pro děti nebezpečná. Děti 

udržujte během chodu spotřebiče mimo jeho 
dosah. Nenechávejte děti se spotřebičem jakkoliv 
manipulovat. 

 Obalový materiál může být potenciálně 
nebezpečný pro děti. Udržujte proto obalový 
materiál mimo dosah dětí nebo ho zlikvidujte v 
souladu s pokyny o likvidaci odpadu. 

 Nenechávejte děti si na spotřebič sedat/šplhat 
nebo do něj lézt. 

 Před opuštěním místnosti, ve které je spotřebič 
umístěný, zavřete dvířka plnicího otvoru. 
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2. Instalace 
 
Instalaci vašeho spotřebiče zajistí váš nejbližší 
autorizovaný servis. 

 Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a 
odpadních instalací na místě pro umístění přístroje 
odpovídá zákazník. 

 Instalace a elektrická zapojení výrobku musí 
provést pracovník autorizovaného servisu. Výrobce 
neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které 
provedou neoprávněné osoby. 

 Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek 
nevykazuje známky poškození. Pokud ano, 
nenechávejte jej instalovat. Poškozené výrobky jsou 
bezpečnostním rizikem. 
 

Vhodné místo pro instalaci 
 Spotřebič postavte na místo, kde bude stát na 

stabilním a rovném povrchu. 

 Spotřebič používejte v dobře větrané, bezprašné 
místnosti. 

 Neblokujte větrací otvory v přední a spodní části 
spotřebiče kobercem s dlouhým vlasem, nebo 
dřevěným obložením. 

 Spotřebič nestavte za dveře vybavené zámkem, za 
posuvné dveře nebo dveře, které by mohly 
narážet do sušičky. 

 Po instalaci by měl spotřebič zůstat na místě, kde 
byl instalován. Při instalaci spotřebiče se ujistěte, 
že se jeho zadní stěna ničeho nedotýká (kohoutku, 
zásuvky apod.). Proto pečlivě zvolte místo 
instalace spotřebiče, na kterém spotřebič již 
zůstane. 

 Spotřebič nestavte na napájecí kabel. 

 Od bočních stěn jiného nábytku nechte alespoň 
1,5 cm volného prostoru. 

 

Odstranění transportních bezpečnostních prvků 

 Před prvním použitím nezapomeňte odstranit 
bezpečnostní prvky. 
1. Otevřete dvířka. 
2. Uvnitř bubnu se nachází nylonový sáček obsahující 

polystyrén. Sáček přidržte v  místě označeném XX. 
3. Zatažením směrem k  sobě jej odstraňte. 
 

 
 

 Ujistěte se, že v bubnu sušičky nezůstala žádná 
část bezpečnostních prvků (nylonový sáček 
s polystyrenem apod.). 
 

Vestavba spotřebiče 
 Aby bylo možné vestavět tento spotřebič pod 

pracovní desku, nebo do skříňky, je třeba 
dokoupit speciální montážní díl (díl číslo 
2973600100), který nahrazuje horní rám 
spotřebiče. Montáž svěřte do rukou 
autorizovanému servisnímu technikovi. Vestavěné 
zařízení nesmí být používáno bez horního 
montážního dílu. 

 Při instalaci spotřebiče pod pracovní desku nebo 
do skříňky, je potřeba nechat odstup alespoň 3 cm 
mezi zadní části spotřebiče a zadní stěnou skříňky. 

 

Montáž na pračku 
 V případě montáže sušičky na pračku použijte 

mezi spotřebiče spojovací díl s označením 
2977200100 (bílý) nebo 2977200400 (šedý). 
Montáž musí být provedena technikem 
autorizovaného servisu. 

 Spotřebič postavte na pevnou podlahu. V případě 
jeho instalace na pračku může přibližná hmotnost 
obou spotřebičů, jsou-li naplněné, dosáhnout až 
180 kg. Proto musí být podlaha dostatečně pevná, 
aby tuto hmotnost unesla! 
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Připojení k odpadu 
U modelů vybavených kondenzátorem se během 
sušení hromadí ve sběrné nádrži voda. Po každém 
sušení musíte vodu z nádrže vylít. 
Nahromaděnou vodu můžete vylít přímo pomocí 
vypouštěcí hadice dodané spolu se spotřebičem, 
místo, abyste pravidelně vyprazdňovali sběrnou nádrž. 
 

 
 

Připojení vypouštěcí hadice 
1. Hadici vytáhněte za její konec ze spotřebiče a 

odpojte ji od místa, kde je ve spotřebiči připojena. 
K jejímu vytahování nepoužívejte žádné nástroje. 

2. Jeden konec vypouštěcí hadice dodávané se 
spotřebičem připojte do spojovacího bodu, odkud 
jste v předchozím kroku odpojili hadici spotřebiče. 

3. Druhý konec vypouštěcí hadice připojte přímo 
do odpadu nebo do umyvadla. 

 U jakéhokoliv typu připojení musí být spoj pevně 
zajištěný. Pokud by se hadice ze spoje během 
vypouštění vody uvolnila, voda by vám zaplavila 
místnost. 

 Vypouštěcí hadice může být připojená maximálně 
do výšky 80 cm. 

Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není nikde 
stlačená nebo zkroucená. 
 

Nastavení nožek 
Aby váš spotřebič fungoval co nejtišeji a bez vibrací, 
musí stát naprosto rovně. Spotřebič srovnáte pomocí 
nastavovacích nožek. Nožky otáčejte tak dlouho, až 
bude spotřebič stát rovně a pevně. 
 

 
 

 Nožky nesmíte nikdy zcela vyšroubovat. 
 

Zapojení do elektrické sítě 
Spotřebič zapojte do uzemněné zásuvky chráněné 
pojistkou odpovídající kapacity uvedené na štítku s 
technickými údaji. Naše společnost neodpovídá za 
jakékoliv škody způsobené používáním spotřebiče bez 
řádného uzemnění. 

 Zapojení musí odpovídat místním normám. 

 Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu 
snadno přístupná. 

 Napětí a povolená pojistka nebo proudový chránič 
jsou specifikovány na štítku, který se nachází za 
dvířky sušičky. Pokud je hodnota pojistky nebo 
jističe nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného 
elektrikáře, aby vám nainstaloval 16 A jistič. 

 Stanovené napětí musí být shodné s napětím ve 
vaší síti. 

 Pro připojení spotřebiče nepoužívejte 
prodlužovací kabely ani rozdvojky. 

 Hlavní jistič a spínač musí mít vzdálenost kontaktů 
nejméně 3 mm. 

 Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn 
pouze kvalifikovaným elektrikářem. 

 Je-li spotřebič poškozený, nepoužívejte jej, dokud 
nebude opravený! Hrozí nebezpečí zasažení 
elektrickým proudem! 
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První použití spotřebiče 
 Při přípravě sušičky na první spuštění a před 

pozváním autorizovaného servisního technika se 
ujistěte, že místo pro umístění spotřebiče včetně 
připojení k elektrické sítí a odpadu, odpovídá 
pokynům v tomto návodu. 

 Ujistěte se, že připojení sušičky k síti je v souladu 
s pokyny v odpovídajících kapitolách tohoto 
návodu. 

 

Likvidace obalů 
Obalový materiál může být potenciálně nebezpečný 
pro děti. Udržujte proto obalový materiál mimo dosah 
dětí. Obaly vašeho spotřebiče jsou vyrobené z 
recyklovatelných materiálů. Proto je roztřiďte a 
zlikvidujte v souladu s pokyny o recyklaci materiálů. 
Nevhazujte ho do běžného domovního odpadu. 
 

Přeprava spotřebiče 
1. Odpojte spotřebič od zdroje energie. 
2. Odpojte odpadní hadici (pokud ji používáte) a 

komínové připojení. 
3. Před přesunem ze spotřebiče vypusťte vodu. 
 

Likvidace vašeho starého spotřebiče 
Váš starý spotřebič zlikvidujte způsobem šetrným k 
životnímu prostředí. 
Informace o možnostech ekologické likvidace vašeho 
starého spotřebiče vám poskytne váš autorizovaný 
prodejce nebo sběrný dvůr zřízený vaším místním 
úřadem. 
Před likvidací spotřebiče odřízněte napájecí kabel, a 
pokud jsou na dvířkách jakékoliv západky, odstraňte 
je, aby dětem nehrozilo žádné potenciální nebezpečí. 
 
 

Technické údaje 
 

Výška (nastavitelná) 84,6 cm 

Šířka 59,5 cm 

Hloubka 59,8 cm 

Maximální kapacita 8 kg 

Čistá hmotnost (plastové dveře) 41,5 kg 

Napětí 

viz štítek Jmenovitý příkon 

Model 

Štítek se nachází za dvířky sušičky. 
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3. Příprava k sušení 
 

Tipy pro úsporu energie 
Následující informace vám pomohou používat výrobek 
ekologicky a úsporně. 

 Dbejte, abyste využívali plnou kapacitu sušičky, 
ale zároveň ji nepřeplňujte. 

 Při praní prádlo odstřeďujte na nejvyšší otáčky. 
Tím zkrátíte délku sušení a následně i spotřebu 
energie. 

 Dbejte, abyste sušili stejné typy oděvů společně. 

 Výběr programů provádějte podle pokynů v 
návodu k použití. 

 Zkontrolujte, že před i za sušičkou je dostatek 
volného prostoru, aby byla zajištěna řádná 
cirkulace vzduchu. Neblokujte mřížku na přední 
stěně spotřebiče. 

 Neotevírejte dvířka sušičky během sušení, pokud 
to není nezbytně nutné. Pokud dvířka potřebujete 
nutně otevřít, nenechávejte je otevřené dlouho. 

 Během sušení neotevírejte dvířka sušičky, pokud 
to není nezbytně nutné. Pokud přesto nutně 
potřebujete otevřít dvířka sušičky, opětovně je 
zavřete co nejdříve. 

 Během sušení k prádlu nepřidávejte další kusy 
(mokré). 

 Žmolky a vlákna, která se z prádla uvolní během 
sušení, se zachytí ve filtru k tomu určenému. Před 
i po každém sušení filtr vyčistěte. 

 U modelů s kondenzátorem dbejte na pravidelné 
čištění kondenzátoru alespoň jednou v měsíci 
nebo po každých 30 cyklech sušení. 

 U modelů s odvětráváním dodržujte pravidla 
připojení ventilačního potrubí, popsána 
v uživatelském návodu a pamatujte na pravidelné 
čištění tohoto potrubí. 

 Během sušení dobře větrejte místnost, ve které je 
sušička umístěna. 

 U modelů s vnitřním osvětlením dbejte na to, aby 
byly dveře sušičky zavřené, pokud zařízení 
nepoužíváte (v případě že je stisknuto tlačítko 
Zap/Vyp a zařízení je napájeno). 

 

Prádlo vhodné k sušení v sušičce 

 Vždy dodržujte doporučení uvedená na oděvních 
štítcích. V sušičce sušte pouze oděvy, které mají na 
štítku uvedeno, že jsou vhodné pro sušení v sušičce, a 
dbejte, abyste zvolili odpovídající program. 
 

 
 

Prádlo nevhodné k sušení v sušičce 
Prádlo a položky uvedené níže nejsou vhodné k sušení 
v sušičce: 

 Oděvy s kovovými doplňky, např. páskovými 
sponami nebo kovovými knoflíky - mohly by 
sušičku poškodit. 

 Vlněné nebo hedvábné oděvy, nylonové 
punčochy, jemné vyšívané tkaniny a spací pytle. 

 Prádlo vyrobené z jemné a drahé tkaniny a také 
krajkové záclony mohou být pomačkány. Tyto 
tkaniny proto nesušte v sušičce. 

 Výrobky z dutých vláken jako jsou polštáře a deky. 

 Prádlo vyrobené z molitanu nebo pryže mohou 
být v sušičce zdeformovány. 

 Prádlo obsahující pryž nesmí být sušeno v sušičce. 

 V sušičce nesmí být sušeno prádlo, které je 
potřísněno benzínem, naftou, olejem a jinými 
hořlavými nebo výbušnými látkami. Toto platí i 
v případě, že prádlo bylo předtím vypráno. 

 Do sušičky nevkládejte příliš mokré prádlo nebo 
prádlo. 

 V sušičce nesmí být sušeno prádlo čištěné, prané 
nebo potřísněné benzínem, naftou, rozpouštědly, 
a jinými chemickými, hořlavými nebo výbušnými 
prostředky. Z takového prádla se v průběhu sušení 
uvolňují výbušné páry. 

 V sušičce nesušte prádlo čištěné chemicky. 

 V sušičce nesušte nevyprané špinavé prádlo. 

 Prádlo znečištěné jedlým olejem, acetonem, 
alkoholem, palivovou naftou, kerosenem, 
odstraňovačem skvrn, terpentýnem, parafínem a 
odstraňovačem parafínu a podobně, musíte před 
vložením do sušičky vyprat v horké vodě s větším 
množstvím detergentu. 
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 V sušičce nesušte prádlo ani polštáře vyplněné 
gumovou pěnou (latexovou pěnou), koupací 
čepice, impregnované tkaniny a materiály 
s gumovými výztužemi. 

 Nepoužívejte změkčovače tkanin ani žádné 
antistatické prostředky, pokud to není přímo 
doporučeno jejich výrobci. 

 Spodní prádlo, které obsahuje drátěné kostice, 
byste neměli sušit v sušičce. V případě uvolnění 
kostice během sušení může dojít k poškození 
sušičky. 

 

Příprava prádla pro sušení 
 Veškeré prádlo před jeho vložením do sušičky 

zkontrolujte, abyste se ujistili, že v kapsách nebo 
jiných částech nejsou zapalovače, mince, kovové 
předměty, jehly apod. 

 Změkčovače tkanin a podobné prostředky musí 
být použity v souladu s pokyny výrobce 
prostředku. 

 Prádlo musíte odstředit nejvyšší rychlostí, kterou 
vaše pračka pro daný program a daný typ prádla 
umožňuje. 

 Po vyprání může být prádlo zamotané. Před 
vložením prádla do sušičky od sebe jednotlivé 
kusy oddělte. 

 Prádlo roztřiďte podle typu a tloušťky. Sušte 
společně stejný typ prádla. Př.: jemné kuchyňské 
utěrky a ubrusy schnou rychleji než silnější osušky. 

 

Správné zatížení sušičky 
 

 
 
 

 Prosíme zvažte informace uvedené v „Tabulce 
programů“. Sušičku naplňte vždy v souladu s 
maximální kapacitou plnění. 
 

 Nedoporučujeme plnit sušičku víc, než jak je 
uvedeno. V případě přeplnění sušičky snížíte kvalitu 
sušení. Navíc můžete poškodit prádlo i sušičku. 

 Prádlo je potřeba umístit v sušičce volně, tak aby 
se nezamotalo. 

 Větší prádlo (prostěradla, povlečení, velké ubrusy) 
se může v průběhu sušení zamotávat. Doporučujeme 
1-2 krát v průběhu sušení sušičku zastavit a prádlo 
rozmotat. 
 

Následující hmotnosti jsou uvedeny jako 
příklady. 
 

Domácí textil 
Přibližná 
hmotnost (g) 

Bavlněné povlečení (na dvojlůžko) 1500 

Bavlněné povlečení (na jedno lůžko) 1000 

Prostěradla (na dvojlůžko) 500 

Prostěradla (na jedno lůžko) 350 

Velké ubrusy 700 

Malé ubrusy 250 

Ubrousky 100 

Osušky 700 

Ručníky 350 

Oděvy 
Přibližná 
hmotnost (g) 

Halenky 150 

Bavlněné košile 300 

Košile 200 

Bavlněné šaty 500 

Šaty 350 

Džíny 700 

Kapesníky (10 ks) 100 

Trička 125 
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Plnění 
 
Otevřete dvířka sušičky. 
• Prádlo vložte do sušičky volně. 
• Dvířka zavřete jejich zatlačením.  

 Zkontrolujte, že prádlo neuvízlo ve dvířkách. 
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4. Výběr programu a ovládání vaší sušičky 
 

Ovládací panel 
 

 
 
1. Rychlost odstřeďování při praní*/ Výběr 

načasovaného programu 
Rychlost odstřeďování používaná k odstřeďování 
prádla v pračce / Indikuje čas pro načasované 
programy. 

2. Displej 
Zobrazení stavu tohoto spotřebiče. 

3. Tlačítko Start/Pauza/Zrušit 
Určeno k zapnutí, přerušení a zrušení programu. 

4. Volič programu 
Určeno k výběru programu. 

5. Tlačítko On/Off (Zap/Vyp) 

Určeno k zapnutí a vypnutí spotřebiče. 
6. Anti-creasing (Ochrana před pomačkáním) 

Předchází mačkání prádla po dokončení programu 
sušičky. 

7. Dryness level (Úroveň vysušení) 
Určeno k nastavení požadované úrovně vysušení 
prádla. 

8. Cancel audio warning (Zrušit zvukový signál) 
Určeno ke zrušení zvukového upozornění na konci 
programu. 

9. Tlačítka Time delaying (Odložení spuštění) 
Určeno k nastavení délky odložení spuštění. 

 
 
 

 
 
* Rychlost odstřeďování se používá k přesnějšímu zobrazení 
zbývajícího času. Neovlivňuje provoz spotřebiče. 
 
 

 
 

 

 *Rychlost odstřeďování / Načasované 
programy  

 Ikona provozu 

 Ikona pauzy 

 Ikona upozornění na naplnění nádrže na vodu 

 Ikona upozornění na nutnost vyčištění filtru 

 Ikona upozornění na nutnost vyčištění 
kondenzátoru 

 Indikátor zbývajícího času 

 Ikona upozornění na aktivovaný dětský zámek 

 Režim odložení spuštění 

 Ikona upozornění na otevřená dvířka 

 Nemačkavý režim 

 Úroveň audio upozornění / Zrušení audio 
upozornění 

 Intenzita sušení 

 Aktivovaný nemačkavý režim 
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Příprava spotřebiče 
1. Sušičku připojte ke zdroji energie. 
2. Vložte prádlo do sušičky. 
3. Stiskněte tlačítko „Zap./Vyp.“. 

 Stisknutím tlačítka “Zap./Vyp.” nespustíte vybraný 
program. Ten spustíte stisknutím tlačítka 
“Start/Pauza/Zrušit”. 
 

Volba programu 
1. Z níže uvedené tabulky obsahující také teplotu 

sušení ve stupních zvolte odpovídající program. 
2. Požadovaný program zvolte voličem programů. 
 

Extra suché Sušení při vysoké teplotě, 
pouze pro bavlněné 
prádlo. Silné a vícevrstvé 
prádlo (např.: osušky, 
ložní prádlo, džíny) je 
vysušeno tak, že před 
jeho uložením do skříně 
již není nutné ho žehlit. 

Suché do skříně Běžné prádlo (např.: 
ubrusy, spodní prádlo) je 
vysušeno tak, že před 
jeho uložením do skříně 
již není nutné ho žehlit. 

Pro žehlení Běžné prádlo (např.: 
košile, šaty) jsou suché 
natolik, že je lze rovnou 
žehlit. 

 

 Další podrobnosti o programech naleznete v 
tabulce výběru programu. 
 

 
 

Hlavní programy 
V závislosti na typu prádla jsou k dispozici následující 
hlavní programy: 
 

 Bavlna 
Pomocí tohoto programu můžete sušit vaše odolnější 
prádlo. Sušení probíhá při vysoké teplotě. 
Doporučujeme používat pro bavlněné prádlo (jako 
prostěradla, povlečení, ručníky, župany apod.). 
 

 Syntetika 
Pomocí tohoto programu můžete sušit vaše méně 
odolné prádlo. V porovnání s programem pro bavlnu 
probíhá sušení při nižší teplotě. Doporučujeme 
používat pro syntetické prádlo (jako košile, halenky, 
prádlo ze směsi syntetiky/bavlny apod.). 

 V sušičce nesušte záclony a krajky. 
 

Doplňkové programy 
Pro speciální případy jsou k dispozici také extra 
programy. 

 Doplňkové programy se mohou lišit v závislosti na 
modelu vaší sušičky. 
 

 Mini 35‘ 
Tento program usuší prádlo odstředěné v pračce na 
vysokou rychlost. Tento program usuší 2 kg 
bavlněného prádla (2 košile / 5 triček) za 35 minut. 

 Pro dosažení lepších výsledků sušení, by mělo být 
vaše prádlo vypráno vhodným programem s použitím 
doporučené rychlosti odstřeďování. 
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 Košile 
Tento program vysuší košile šetrněji a s menším 
pomačkáním, proto usnadňuje jejich žehlení.  

 Po ukončení programu mohou být košile ještě 
mírně vlhké. Doporučujeme je nenechávat v sušičce. 
 

 Džíny 
Tento program můžete použít k sušení vašich džínů, 
odstředěných vysokou rychlostí v pračce. 

 Prohlédněte si odpovídající část tabulky programů. 
 

 Smíšené 
Tento program je určen pro syntetické a bavlněné 
prádlo, které nepouští barvy. 
 

 Sportovní 
Tento program vysuší prádlo vyrobené ze syntetiky, 
bavlny nebo smíšené tkaniny, označené jako vhodné 
do sušičky. 
 

 Sušení v košíku 
Díky koši s policí, který lze umístit do bubnu sušičky, 
můžete s programem „Sušení v košíku“ sušit textilní 
produkty, jako jsou kalhoty, sukně a vlněné svetry, 
stejně jako sportovní obuv, které je možné sušit 
v sušičce. 

 Více informací naleznete v části „Sušení v košíku“. 

 Program je možno používat pouze s dodávaným 
originálním sušícím košem s policí. 
 

 Košile 15‘ 
Tento program je možné použít k vysušení 2 košil. 
Během 30 minut budou košile připravené k žehlení. 
 

 Spodní prádlo 
Tento program je vhodný pro spodní prádlo ze 100% 
syntetiky nebo syntetické směsi typu hedvábí (noční 
košilka, korzet, kalhotky, pyžamo) označené jako 
vhodné do sušičky. 

 Míra vysušení závisí na směsi tkaniny, jak je utkaná 
a jaká je její výchozí vlhkost. 

 Oděvy s vysokým poměrem krajkoviny, závojoviny, 
kamínků, korálků a výšivek a oděvy s vysokým 
obsahem hedvábí by neměly být sušeny v sušičce. 

 Hedvábné prádlo s podílem bavlny nebo 
saténového vzhledu může po sušení v tomto 
programu zůstat ještě vlhké. 
 
 
 

 Viskóza 
Můžete sušit vaše oděvy z viskózy (syntetického 
hedvábí) označené jako vhodné do sušičky (šaty, 
košile, spodní prádlo apod.). Pro tento program jsou 
dále vhodné oděvy ze směsi viskóza/polymer, 
viskóza/bavlna. 

 Míra vysušení závisí na směsi tkaniny, jak je utkaná 
a jaká je její výchozí vlhkost. 

 Nedoporučujeme sušit prádlo s doplňky z 
krajkoviny, kamínků, s flitry apod. 
 

 Osvěžení 
Pouhé osvěžení oděvů probíhá 10 minut bez horkého 
vzduchu. Díky tomuto programu můžete vyvětrat 
oděvy, které byly delší dobu uložené ve skříni, a zbavit 
je tak nepříjemného pachu. 
 

 Načasované programy 
Abyste dosáhli požadovaného vysušení při nízkých 
teplotách, můžete si vybrat jeden z načasovaných 
programů: 10 min., 20 min., 30 min., 40 min., 50 min., 
60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. a 160 
min.  
Při tomto programu sušička pracuje po nastavenou 
dobu bez ohledu na teplotu sušení. 
 

 
 

Ukazatel času 
Na displeji se zobrazí čas, zbývající k dokončení 
programu. Čas je zobrazován v hodinách a minutách, 
například „02:30“. Na ilustračním obrázku níže je 
zobrazena sušička v průběhu sušení s aktivovaným 
dětským zámkem. 

 Doba trvání jednotlivých programů se může lišit 
od hodnot uvedených v tabulce v závislosti na tvrdosti 
vody a teplotě, okolní teplotě, druhu a množství 
prádla, volbě pomocných funkcí a napětí v síti.  
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Tabulka volby programů a spotřeby 
 

Programy Kapacita (kg) 
Rychlost 

odstřeďování 
v pračce (ot. / min.) 

Přibližný stupeň 
zbývající vlhkosti 

Čas sušení (min.) 

Vlna / Barevné 

 Extra suché 8 1000 60 % 137 

 Suché do skříně 8 1000 60 % 130 

 Pro žehlení 8 1000 60 % 105 

Mini 35' 2 1200 50 % 35 

Košile 1,5 1200 50 % 40 

Džíny 4 1200 50 % 80 

Košile 15' 0,5 1200 60 % 15 

Smíšené 4 1000 60 % 83 

Sportovní 4 1000 60 % 92 

Viskóza 1,5 600 100 % 100 

Spodní prádlo 1 800 40 % 50 

Sušení v košíku Více informací naleznete v kapitole „Sušení v košíku“ 

Syntetika 

 Suché do skříně 4 800 40 % 53 

Spotřeba energie 

Programy Kapacita (kg) 
Rychlost 

odstřeďování 
v pračce (ot. / min.) 

Přibližný stupeň 
zbývající vlhkosti 

Spotřeba energie 
(kWh) 

Bavlněné prádlo 
připravené k oblečení * 

8 1000 60 % 4,49 

Bavlněné prádlo 
připravené k žehlení 

8 1000 60 % 3,80 

Syntetické prádlo 
připravené k oblečení 

4 800 40 % 1,80 

 
* Standardní program energetického štítku (EN 61121:2005) 
Veškeré hodnoty uvedené v této tabulce byly stanoveny podle normy EN 61121:2005. Tyto hodnoty se mohou od hodnot 
uvedených v tabulce lišit v závislosti na typu prádla, rychlosti jeho odstřeďování, okolních podmínkách a kolísání napětí. 
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Pomocné funkce 
Zvukový signál 
 

 
 
Po dokončení programu se ozve zvukový signál. Pokud 
chcete zvukový signál vypnout, nebo jen změnit jeho 
hlasitost, stiskněte tlačítko „Volume level“. Jakmile se 
na obrazovce zobrazí „x“, je zvukový signál vypnut. 

 Tuto funkci můžete zvolit jak před, tak po spuštění 
programu.  
 

Úroveň sušení 
 

 
 
Určeno k nastavení požadované úrovně vysušení 
prádla. V porovnání s výchozím nastavením zvýšíte 
úroveň vysušení prádla, pokud se zobrazí symbol „+“, 
a snížíte úroveň vysušení, pokud se zobrazí symbol „-“. 
V závislosti na této volbě se může měnit délka trvání 
programu. 

 Tuto funkci musíte zvolit před spuštěním 
programu. 
 

Funkce proti pomačkání prádla 
 

 
 
Dvouhodinový program předcházející pomačkání 
prádla se automaticky zapne, pokud po dokončení 
sušení prádlo z pračky nevyjmete. Tento program 
bude prádlo otáčet v bubnu každých 600 sekund po 
dobu dvou hodin, aby se nepomačkalo.  
Tento program aktivujete stisknutím tlačítka „Anti-
creasing“. Funkce „Ochrana před pomačkáním“ je 
aktivovaná, ale nejdřív proběhne nastavený program. 
Po dokončení sušení se v následující fázi spustí tato 
funkce. 
 

Změna nastavení kontrastu 
Můžete upravit nastavení kontrastu, abyste symboly 
na displeji viděli jasněji. Pravděpodobně bude nutné 
změnit nastavení kontrastu na displeji v případě, kdy 
je sušička instalovaná na pračce. 
Stiskněte tlačítko Spin Speed/Time a podržte ho 3 
sekundy stisknuté. 
Jakmile se po 3 sekundách kontrast změní, všechny 
symboly na displeji se na 3 sekundy rozsvítí, čímž 
indikují dokončení procesu. 
Kontrast vrátíte na předchozí nastavení stejným 
postupem. 
 

Varovné kontrolky 

 Varovné kontrolky se mohou lišit v závislosti na 
modelu vaší sušičky. 
 

Čištění filtru 
 
Po dokončení programu se zobrazí varovný symbol, 
který připomene nutnost vyčištění filtru. 

 Pokud symbol čištění filtru stále svítí, vyhledejte 
kapitolu „Doporučená řešení případných problémů”. 
 

Nádrž na vodu 
 
Varovný symbol se rozsvítí na konci programu nebo 
tehdy, když je nádrž plná vody. Pokud se varovný 
symbol rozsvítí během procesu sušení, sušení se 
pozastaví. Aby bylo možné v sušení pokračovat, vylijte 
nádrž. Po vyprázdnění nádrže spustíte program 
stisknutím tlačítka “Start/Pauza/Zrušit”. Varovný 
symbol zhasne a program pokračuje dál. 

 
Čištění kondenzátoru 
 
Varovný symbol se zobrazuje v určitých intervalech, 
aby vám připomněl nutnost vyčistit kondenzátor. 
 

 
Otevřená dvířka 
 
Mohou být otevřená dvířka sušičky 
 

Odložené spuštění 
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Díky funkci odloženého spuštění můžete odložit 
spuštění vybraného programu až o 24 hodin. 
1. Otevřete dvířka a vložte do sušičky prádlo. 
2. Zvolte program sušení a rychlost odstřeďování a v 

případě nutnosti ještě doplňkové funkce. 
3. Pomocí tlačítek „Time delaying“ „+“ a „-“ nastavte 

požadované zpoždění. Rozsvítí se symbol 
odloženého spuštění programu. 

4. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza/Zrušit“. Následně 
začne odpočítávání odloženého spuštění. Symbol 
odloženého spuštění zůstane rozsvícený. Rozsvítí 
se symbol spuštění programu.  

Symbol „:“ ve středu zobrazené doby zpoždění začne 
blikat. 
Během odpočítávání odloženého spuštění můžete do 
sušičky přidat nebo odebrat další prádlo. Po ukončení 
odpočítávání symbol odloženého spuštění zhasne, 
spustí se sušení a zobrazí se délka trvání programu. 
Čas na displeji je součet délky trvání sušení a odložení 
spuštění. 
V příkladu je odložené spuštění zapnuto stisknutím 
tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“. 
 

Změna doby odloženého spuštění 
Pokud chcete během odpočítávání délku odložení 
změnit: 
1. Stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“ a jeho 

podržením po dobu 3 sekund program zrušíte. 
Funkci odloženého spuštění musíte následně na 
požadovaný čas opět nastavit. 

2. Stisknutím tlačítek „+“ nebo „-“ nastavíte 
požadovanou dobu odloženého spuštění. 

3. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza/Zrušit“. Symbol 
odloženého spuštění zůstane rozsvícený. Symbol 
pauzy zhasne. Rozsvítí se symbol spuštění 
programu. 

4. Dvojtečka „:“ uprostřed zobrazeného času 
odloženého spuštění bude blikat. 

 

Zrušení odloženého spuštění 
Pokud chcete odložené spuštění zrušit a okamžitě 
program spustit: 
1. Stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“ a jeho 

podržením po dobu 3 sekund program zrušíte. 
2. Potom požadovaný program spustíte stisknutím 

tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“. 
 

Spuštění programu 
1. Program spustíte stisknutím tlačítka 

„Start/Pauza/Zrušení“. 
2. Rozsvítí se symbol „Start/Pauza“, který indikuje 

spuštění programu a symbol „:“ uprostřed 
zbývajícího času bude i nadále blikat. 

Průběh programu 
 

 
 
Na obrazovce se průběh programu zobrazuje 
prostřednictvím řady symbolů. 
Na začátku jednotlivých kroků programu se rozsvítí 
odpovídající symbol, až na konci programu 
zůstanou rozsvíceny všechny symboly. Symbol, který 
je rozsvícený v řadě symbolů úplně vpravo, indikuje 
právě probíhající fázi sušení. 
Sušení: 
Svítí u všech programů, od sušení až po osvěžení. 
K žehlení: 
Rozsvítí se, jakmile stupeň sušení dosáhne kroku 
„suché k žehlení“, a zůstane rozsvícený až do 
následujícího kroku. 
Do skříně: 
Rozsvítí se, jakmile stupeň sušení dosáhne kroku 
„suché do skříně“, a zůstane rozsvícený až do 
následujícího kroku. 
Extra suché: 
Rozsvítí se, jakmile stupeň sušení dosáhne kroku 
„extra suché“. 
Osvěžení: 
Rozsvítí se po ukončení programu. 

 Ikona funkce nemačkání prádla se rozsvítí na konci 
programu, pokud jste tuto funkci aktivovali. 
 

Změna programu po jeho spuštění 
Tuto funkci můžete použít, pokud se po spuštění 
sušení nakonec rozhodnete prádlo vysušit v jiném 
programu. 

 
 
Například: 
1. Pokud chcete nastavit program „Extra suché“ 

místo programu „K žehlení“, stiskněte tlačítko 
„Start/Pauza/Zrušit“ a podržte jej po dobu 3 
sekund. Tím dojde ke zrušení stávajícího 
programu. 
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2. Otočením voliče programů nastavte program 
„Extra suché“. 

3. Program spustíte stisknutím tlačítka 
„Start/Pauza/Zrušit“. 

 Pokud v průběhu programu otočíte knoflíkem pro 
volbu programu a zvolíte nový program, pak současný 
program bude zrušen a zobrazí se informace o novém 
programu. 
 

Přidávání/vyjímání prádla při pozastavení 
programu 
Abyste mohli přidat nebo vyjmout oděvy i po spuštění 
programu: 
1. Stisknutím tlačítka „Start/Pauza/Zrušit“ sušičku 

přepnete do režimu pauzy. Sušení se přeruší. 
2. Během pauzy otevřete dvířka a po vložení nebo 

vyjmutí prádla je opět zavřete. 
3. Program spustíte stisknutím tlačítka 

„Start/Pauza/Zrušit“. 

 V případě přidání prádla během sušení se mokré 
prádlo dostane do kontaktu s již sušeným prádlem a 
výsledkem může být vlhké prádlo po ukončení sušení. 

 Prádlo můžete během sušení přidávat i vyjímat 
podle vašich potřeb, ale tento postup prodlouží délku 
trvání programu a zvýší spotřebu energie z důvodu 
častého přerušování sušení. Proto doporučujeme 
prádlo do sušičky vložit před spuštěním programu. 

 Pokud v okamžiku, kdy je sušička v pohotovostním 
režimu, otočíte knoflíkem pro volbu programu a 
zvolíte nový program, pak současný program bude 
zrušen a zobrazí se informace o novém programu. 
 

Dětský zámek 
Dětský zámek předchází jakémukoliv zásahu do 
programu způsobenému náhodným stisknutím 
tlačítek v průběhu sušení. Pokud je dětský zámek 
aktivovaný, nelze otevřít dvířka sušičky a nefungují 
žádná z tlačítek, kromě tlačítka „Zap/Vyp“. 
Dětský zámek aktivujete stisknutím tlačítka „audio 
warning“ a „anti-creasing“ zároveň a jejich podržením 
po dobu 3 sekund. 
Pokud chcete po dokončení sušení spustit nový 
program, případně aktuální program přerušit, měli 
byste dětský zámek vypnout. Dětský zámek 
deaktivujete opět stisknutím stejných tlačítek a jejich 
podržením po dobu 3 sekund. 
 

 V době, kdy je dětský zámek 
aktivovaný, bude na obrazovce svítit 
symbol zámku. 
 

 Dětský zámek lze deaktivovat také restartováním 
sušičky (stisknutí tlačítka Zap/Vyp). 
 

Když je dětský zámek aktivován: 
• Symboly na displeji se nezmění, i když otočíte 
knoflíkem volby programu. 
• Pokud je dětský zámek deaktivován a otočíte 
knoflíkem pro volbu programu, sušička se zastaví a na 
displeji se objeví informace o novém programu. 
 

Zrušení programu 
Pokud chcete z jakéhokoli důvodu v průběhu procesu 
sušení zastavit program, stiskněte a podržte po dobu 3 
sekund tlačítko „Start/Pauza/Zrušit“. Rozsvítí se 
varovný symbol čištění filtru a nádrže na vodu a na 
obrazovce se rozsvítí nápis „End“, který indikuje 
ukončení procesu. 

 Protože prádlo uvnitř sušičky bude v případě 
zrušení programu v jeho průběhu velmi horké, 
zchlaďte ho spuštěním programu větrání. 

 

 Pokud v průběhu programu otočíte knoflíkem pro 
volbu programu a zvolíte nový program, pak současný 
program bude zrušen a zobrazí se informace o novém 
programu. 
 

Konec programu 
Po ukončení programu se rozsvítí varovný symbol 
čištění filtru a nádrže na vodu a na obrazovce se 
rozsvítí nápis „End“. Budete moci otevřít dvířka 
sušičky a sušička je nyní připravena na druhý cyklus. 
Stisknutím tlačítka „Zap/Vyp“ sušičku vypnete. 

 Pokud zvolíte 2hodinový nemačkavý program 
předcházející mačkání prádla, tento program se 
automaticky zapne, pokud po dokončení sušení prádlo 
z pračky nevyjmete.  

 Filtr čistěte po každém sušení (viz Čištění filtru).  

 Nádrž na vodu vylévejte po každém sušení (viz 
Vypuštění nádrže na vodu). 
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5. Program Sušení v košíku 

 
Program Sušení v košíku umožňuje díky košíku s policí sušení kalhot, sukní, vlněných svetrů a tenisek bez otáčení 
bubnu sušičky. 
 

 Nespouštějte program Sušení v košíku, pokud v bubnu sušičky není umístěn košík. 

 Košík používejte pouze společně s programem Sušení v košíku. Nepoužívejte jej s žádným jiným programem. 

 Pro sušení tenisek vložte košík do bubnu sušičky a otevřete police před vložením tenisek. 
 
Jakým způsobem vkládat svetry (mikiny), kalhoty, sukně, tenisky a rukavice do košíku, je popsáno v části „Ukládání 
prádla do košíku“. Před vložením tenisek do košíku sundejte tkaničky a vyklopte jazyky bot směrem ven. Rukavice 
umístěte do košíku tak, jak je zobrazeno na obrázku v části „Ukládání prádla do košíku“. 
 
|Voličem programů vyberte program Sušení v košíku. Tlačítkem časování programů můžete nastavit dobu trvání 
programu po 10 minutových krocích až do 160 minut. 
 

Vkládání košíku do sušičky: 
  

 Po vložení prádla do košíku zasuňte košík do sušičky. 

 Před vložením nebo vyjmutím košíku ze sušičky je nutné zavřít police košíku. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Doporučené množství prádla a doby trvání programů: 
Uvedené časy sušení jsou pouze orientační. V případě potřeby dodatečně dosušte prádlo. 
 

Druh prádla Doba trvání programu v minutách 

Vlněné svetry (mikiny) 90-110 

Kalhoty 90-110 

Rukavice apod. 40-60 

Sukně 70-90 

Tenisky (max. 1 kg) 90-110 

 

1 – zasuňte košík do sušičky 

nejdříve spodní částí. 

2 – zafixujte košík v sušičce s využitím 

dvou fixačních míst. 

3 – celkový pohled na koš 

umístěný v sušičce. 
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Ukládání prádla do košíku 
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6. Údržba a čištění 
 

Filtr na textilní vlákna / Vnitřní povrch dvířek 
Žmolky a vlákna, která se z prádla uvolní během 
sušení, se zachytí ve filtru k  tomu určenému. 
 

 
 

 Tato vlákna se obvykle tvoří během nošení a praní 
prádla. 

 Filtr a vnitřní povrch dvířek čistěte po každém 
sušení. 

 K čištění filtru můžete použít vysavač 
 

Čištění filtru: 
1. Otevřete dvířka 
2. Filtr zdvihnutím vytáhněte a otevřete. 
3. Rukou nebo měkkou utěrkou očistěte od vláken a 

bavlněných žmolků. 
4. Zavřete filtr a vložte jej zpět. 
 

 Během dlouhodobého používání může dojít k 
ucpání filtru. Pokud k  tomu dojde, očistěte filtr vodou 
a před dalším použitím vysušte. 
 

 
 

 Očistěte celý vnitřní povrch dveří sušičky a těsnění 
dveří. 

 
 

Čištění senzorů 
 

 
 
V sušičce jsou senzory vlhkosti, které detekují, zda je 
prádlo suché nebo ne. 
 

Pro čištění senzoru: 
1. Otevřete kryt sušičky. 
2. Pokud právě probíhalo sušení, nechte sušičku 

vychladnout. 
3. Otřete kovová čidla měkkou utěrkou, navlhčete je 

octem a osušte. 

 Kovové povrchy senzorů čistěte 4krát ročně. 

 K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla, čisticí 
prostředky ani podobné substance, protože by mohly 
způsobit vznik požáru nebo explozi! 
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Vypuštění nádrže na vodu 
Vlhkost z mokrého prádla je odváděna a 
kondenzována. Proto nádrž vyprazdňujte po každém 
sušení nebo v jeho průběhu, pokud se rozsvítí varovná 
kontrolka plné nádrže. 

 Kondenzovaná voda není pitná! 

 Nádrž nikdy nevyjímejte v  průběhu programu! 
Pokud nádrž zapomenete vyprázdnit, sušička se v 
průběhu následujícího sušení zastaví a rozsvítí se 
varovná kontrolka plné nádrže. Pokud se tak stane, 
nádrž vyprázdněte a stisknutím tlačítka 
„Start/Pauza/Zrušit“ cyklus sušení obnovte. 
 
Nádrž na vodu vyprázdníte takto: 
1. Opatrně nádrž vytáhněte. 

 
 
2. Vylijte vodu z nádrže 

 
 
3. Pokud jsou v krytu nahromaděné žmolky, očistěte 

ho a stisknutím zavřete. 
4. Nádrž zasuňte zpět. 
 

Čištění filtru kondenzátoru 
Horký a vlhký vzduch ze sušičky je v kondenzátoru 
ochlazován chladným vzduchem z místnosti. Tímto 
způsobem se ze vzduchu, který cirkuluje v sušičce, 
vysráží vlhkost a je odváděna do nádrže. 
Kondenzátor je nutné čistit po každých 30 cyklech 
sušení, nebo jednou měsíčně. 
 
 
 
 
 
 

Čištění kondenzátoru: 
1. Jakmile je proces sušení u konce, otevřete dvířka 

sušičky a počkejte, až vychladne. 

 
 

2. Po otevření krycích dvířek kondenzátoru otevřete 
2 zajišťovací zámky kondenzátoru. 

 

 
 
3. Vytáhněte kondenzátor. 
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4. Vyčistěte kondenzátor sprchou a počkejte, až 

voda odteče. 
 

 
 
5. Zasuňte kondenzátor zpět na místo. Otočte 

oběma zámky a ujistěte se, že drží. 
 

 
 
 
6. Zavřete krycí dvířka kondenzátoru. 
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7. Doporučená řešení případných problémů 
 

Sušení trvá příliš dlouho. 

 Filtr na žmolky a textilní vlákna je ucpaný. >>> Omyjte filtr v teplé vodě. 

Prádlo je po dokončení sušení vlhké. 

 Filtr na žmolky a textilní vlákna je ucpaný. >>> Omyjte filtr v teplé vodě. 

 Vložili jste příliš mnoho prádla. >>> Sušičku nepřeplňujte. 

Sušička se nezapne, nebo se nespustí program. Po nastavení se sušička nezapne. 

 Sušička není připojena ke zdroji el. energie. >>> Ověřte, zda je spotřebič správně připojen ke zdroji el. energie. 

 Dvířka sušičky jsou pootevřená. >>> Ujistěte se, že jsou dvířka bezpečně zavřená. 

 Není zvolen program, nebo nebylo stisknuto tlačítko Start/Pauza/Zrušit. >>> Ujistěte se, že byl vybrán správný 
program a že sušička není v režimu pauzy. 

 Je zapnutý dětský zámek. >>> Vypněte dětský zámek. 

Program se bez jakékoli příčiny přerušil. 

 Dvířka sušičky jsou pootevřená. >>> Ujistěte se, že jsou dvířka bezpečně zavřená. 

 Došlo k výpadku napájení. >>> Stiskněte tlačítko Start/Pauza/Zrušit pro spuštění programu. 

Prádlo se srazilo, zplstnatělo nebo je zničené. 

 Nebyl použit program vhodný pro daný typ prádla. >>> Důkladně zkontrolujte štítek na oblečení a zvolte vhodný 
program pro konkrétní typ prádla. 

 Pro sušení prádla volte programy s nízkými teplotami sušení, vhodnými k danému typu prádla. 

Nesvítí osvětlení vnitřního prostoru bubnu (u modelů s vnitřním osvětlením). 

 Sušička nebyla zapnuta stiskem tlačítka Zap./Vyp. >>> Ujistěte se, že je sušička zapnuta. 

 Světlo je poškozené. >>> Pro opravu volejte autorizovaný servis. 

Bliká symbol „Final / Anti-creasing“ (Konec / Ochrana proti pomačkání) 

 Nemačkavý program je aktivován, aby se zabránilo pomačkání prádla, které zůstalo v sušičce. >>> Vypněte 
sušičku a vyjměte prádlo. 

Svítí symbol „Final / Anti-creasing“ (Konec / Ochrana proti pomačkání) 

 Program je ukončen. >>> Vypněte sušičku a vyjměte prádlo. 

Dochází k úniku vody přes dvířka sušičky. 

 Došlo k nahromadění většího množství žmolků na vnitřním povrchu dveří a na těsnění dveří. >>> Vyčistěte 
vnitřní povrch nakládacích dveří a těsnění dveří sušičky. 

Dvířka sušičky se samovolně otevřela. 

 Dvířka sušičky jsou pootevřená. >>> Zatlačte na dvířka sušičky, dokud se neozve zacvaknutí západky. 

Pro spotřebiče opatřené kondenzátorem: 

Symbol naplnění nádrže na vodu svítí. 

 Nádrž na vodu je plná. >>> Vyprázdněte nádrž na vodu. 

 Pravděpodobně je aktivní program „Ochrana proti pomačkání“ >>> Vyprázdněte nádrž na vodu. 

Symbol čištění filtru na žmolky svítí. 

 Filtr na žmolky není vyčištěn. >>> Vyčistěte filtr na žmolky. 

Symbol čištění kondenzátoru bliká. 

 Není vyčištěná filtrační zásuvka. >>> Vyčistěte filtr  kondenzátoru / filtrační zásuvku za krycími dvířky. 

 

 Pokud se vám nepodaří odstranit problém pomocí postupů uvedených v této tabulce, obraťte se na svého 
prodejce nebo na autorizovaný servis. Nikdy se nepokoušejte opravit nefunkční výrobek sami. 
 


