KROK 1

SUSZENIE W SUSZARCE
JEST DOZWOLONE

SPRAWDZIĆ
NALEŻY
OZNACZENIA
NA BIELIŹNIE

Suszenie w
suszarce

Suszenie
w wysokiej
temperaturze

SUSZENIE W SUSZARCE
NIE JEST DOZWOLONE

Suszenie
w niskiej
temperaturze

Rozwiesić
mokre

Suszenie
w suszarce
nie jest
dozwolone

Rozłożyć
na równym
podłożu

Rozwiesić

KROK 2

CDYRKYL I NS GU SSZT EE NP I SA

PPRZYGOTOWANIE
BIELIZNY I
WKŁADANIE
BIELIZNY DO
SUSZARKI
Bieliznę należy
posegregować ze
względu na rodzaj
i grubość tkaniny
(więcej szczegółów
znajduje się w Tabeli
programów poniżej).

KROK 3
TABELA
WYBORU
PROGRAMU

1

2

Zapiąć
suwaki
i zawiązać
tasiemki.

Obrócić
kieszenie.

3

Zapiąć
guziki.

4

5

Delikatne
sztuki
włożyć do
worka na
bieliznę.

Ręcznie lub maszynowo
wyżęte pranie włożyć
do bębna. Zalecana prędkość
odwirowywania to min. 800 obr./
min.

Program

Bielizna

Program

Bielizna

Bawełna
ultra
do szafy
standard
wilgotna do
prasowania

Trwała bielizna bawełniana
• ręczniki, tkaniny frotte, trykoty,
koszulki z krótkimi rękawami,
spodnie, ściereczki kuchenne itd.

Wełna

Ubrania wełniane
• ubrania z włókien mieszanych z
domieszką wełny, które zamierza się
zmiękczyć
• swetry, chusty, szale itd.

Mix

Bielizna z włókien mieszanych
• spodnie, koszulki z krótkimi
rękawami itd.

Koszule

Koszule i bluzki

Tkaniny
syntetyczne
standard
ultra

Ubrania syntetyczne
• koszulki z krótkimi rękawami, spodnie,
sukienki, skarpetki, fartuchy itd.

do szafy
wilgotna do
prasowania

Program czasowy • bielizna, którą zamierza się
30´/ 60´/ 90´
dokładnie wysuszyć
• mała ilość bielizny lub pojedyńcze
sztuki
Pościel
(Program XL)

Większe sztuki bielizny
Delikatne
• pościel, większe obrusy, ręczniki itd.
• zapobiega zbijaniu się bielizny w
kulę.

Bielizna, którą należy suszyć w niskiej
temperaturze
• bluzki, delikatna bielizna osobista,
koszulki z ozdobnymi aplikacjami itd.

KROK 4

START|PAUSE

4

PRZYCISNĄĆ, ABY
ROZPOCZĄĆ /
PAUZA

ROZPOCZĘCIE lampka
świeci
PAUZA lampka pulsuje
LAMPKI SYGNALIZACYJNE
ŚWIECĄ:
gdy konieczne jest
oczyszczenie filtra;
gdy trzeba
opróżnić zbiornik
na wodę;

3

WYBRAĆ OPÓŹNIENIE
WŁĄCZENIA

Wybrać należy opóźnienie
rozpoczęcia suszenia,
wielokrotnie przyciskając
przycisk (30 minut – 24 ur).

Na wyświetlaczu nad
przyciskiem ukazany
zostanie czas, odliczany do
rozpoczęcia suszenia.

kgdy aktywne jest
zabezpieczenie
przed dziećmi.

2

1

NASTAWIĆ DODATKOWE
FUNKCJE

WYBRAĆ PROGRAM LUB
WŁĄCZYĆ/ WYŁĄCZYĆ
SUSZARKĘ

STOPIEŃ SUCHOŚCI
Maksymalnie trzykrotnie należy przycisnąć
ten przycisk, aby bielizna była bardziej
sucha i przedłużony został czas suszenia.
WIETRZENIE
Do wygładzania zagnieceń i do
odświeżenia bielizny.

Aby wybrać program,
pokrętło należy obrócić w
lewo lub w prawo.
Aby wyłączyć suszarkę,
pokręto należy ustawić w
pozycji wyłączenia »OFF«.

= BLOKADA
PRZED DZIEĆMI
Jednocześnie należy
przycisnąć i przytrzymać na
trzy sekundy oba przyciski.

ANTYZAGNIECENIE
Zapobiega zagnieceniom, jeżeli bielizny
nie można wyjąć z suszarki bezpośrednio
po zakończeniu cyklu suszenia (wstępnie
nastawiony został czas 2 godzin, możliwe
jest nastawienie w przedziale od 0 do 4
godzin).

KROK 5
KONIEC
PROGRAMU
SUSZENIA

Sygnał
dźwiękowy oznajmi
zakończenie cyklu
suszenia. Lampki
sygnalizacyjne zaczną
świecić i lampka na
przycisku "START/
PAUSE" będzie
pulsować.
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1

Otworzyć
drzwiczki
suszarki i oczyścić
filtry (więcej o
tym znajduje
się w rozdziale
Czyszczenie na
kolejnej stronie).

2

Wyjąć
bieliznę z
bębna.

3

Zamknąć
drzwiczki
suszarki.

4

Obrócić
pokrętło
wyboru
programu
do pozycji
wyłączenie
("OFF").

5

6

Opróżnić
Odłączyć
zbiornik na
urządzenie z
wodę.
sieci elektrycznej.
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CZYSZCZENIE
FILTRA
SIATKOWEGO

Należy uważać, aby
podczas otwierania/
zamykania pokrywy
filtra siatkowego, nie
uszkodzić samego
filtra.

1

Unieść należy pokrywę filtra.

2

Wytrzeć powierzchnię filtra,
usuwając w ten sposób
warstwę włókien i nitek.

3

1

Usunąć należy zbiornik na
wodę,

2

(2)

Zamknąć pokrywę filtra.

OPRÓŻNIANIE
ZBIORNIKA NA
WODĘ

Należy zadbać, aby
pozostałości włókien
nie przedostały się do
suszarki, ponieważ przez
to może zapchać się
system.

go przechylić nad umywalką
lub naczyniem, aby wylać z
niego wodę.

Aby zbiornik móc
łatwiej opróżnić, należy
wyciągnąć rurkę, znajdującą się
w otworze wylewowym (tylko
w przypadku niektórych modeli
urządzeń).

pl (03-17)

Zbiornik na wodę
należy opróżnić po
każdym cyklu suszenia.

CZYSZCZENIE
FILTRA POMPY
CIEPŁA
A

Przynajmniej co pięć
cykli suszenia należy
oczyścić również filtr
gąbkowy.
Zewnętrzną pokrywę
dociskając do
urządzenia, przesunąć w
górę, dopóki nie będzie
słychać, że zaskoczyła
we właściwym miejscu.

WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
OSZCZĘDNEGO
UŻYTKOWANIA
SUSZARKI
ABY BIELIZNA BYŁA
GŁADKA I MIĘKKA

ZAKŁÓCENIE/ BŁĄD
PRZYCZYNA
CO ZROBIĆ...?

1

Na podłodze przed suszarką
rozłożyć ścierkę, dobrze
wchłaniającą wodę.

2

Za pomocą rączki wyjąć
z suszarki filtr gąbkowy
pompy ciepła.

Otworzyć zewnętrzną pokrywę, a
następnie chwycić rączkę z lewej
strony i pociągnąć ją na dół.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDNEGO
UŻYTKOWANIA
• W każdym cyklu suszenia należy suszyć jedynie
zalecaną ilość bielizny (więcej o tym w Kroku
3 - Tabela programów).
• Nie zaleca się suszenia bielizny wykonanej ze
szczególnie wrażliwych włókien, które mogą ulec
deformacji.
• Czas suszenia będzie krótszy i zużycie energii
elektrycznej mniejsze, jeżeli ubrania zostaną
przed suszeniem dokładnie ożęte.
• Jeżeli filtry będą dokładniem czyszczone, czas
suszenia i zużycie energii będą optymalne.
• Jeżeli ubrania mają być suszone w suszarce,
wówczas do prania nie potrzeba stosować płynu
zmiękczającego do bielizny.

B

3

Zdjąć filtr z rączki i
wilgotną ściereczką
wyczyścić obudowę.
Umyć filtr pod bieżącą
wodą. Po wyczyszczeniu
filtr ponownie wstawić na
właściwe miejsce.
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C Z Y S Z C Z E N I E

Filtry należy
oczyścić po każdym
cyklu suszenia.

WSKAZÓWKI, DZIĘKI KTÓRYM BIELIZNA BĘDZIE
GŁADKA I MIĘKKA
• Wybrać należy odpowiedni program suszenia,
aby zapobiec zbytniemu wysuszeniu i w efekcie
problemom podczas prasowania czy też
skurczenia się tkaniny.
• Bieliznę należy wyjąć z suszarki zaraz po
zakończeniu suszenia, aby zapobiec ponownemu
zagnieceniu.
• System do jonizacji dodaje jony ujemne do
bębna suszarki, dzięki czemu włókna są bardziej
sprężyste, ubrania miękkie, a prasowanie
łatwiejsze.
• Mniejszą ilość bielizny lub poszczególne jej
sztuki należy suszyć, stosując program czasowy.
Podczas suszenia mniejszych ilości bielizny może
się bowiem zdarzyć, że czujnik nieprawidłowo
rozpozna poziom faktycznej wilgotności.

Zakłócenie/ błąd

Przyczyna

Co zrobić...?

Niewysuszona
bielizna Czas
suszenia jest
dłuższy niż 4 h.

• Filtry nie zostały oczyszczone.
• Pomieszczenie nie jest dobrze wietrzone.
• Pomieszczenie nie jest odpowiednie ze
względu na temperaturę.
• Bielizna nie jest wystarczająco wyżęta.
• W suszarce suszona jest zbyt duża lub
niewystarczająca ilość bielizny.

• Oczyścić filtry.
• Suszarkę należy postawić w odpowiednim pomieszczeniu.
• Sprawdzić należy, czy urządzenie nie stoi w zbyt ciepłym
(ponad 25 °C), bądź w zbyt zimnym pomieszczeniu (poniżej
10 °C).
• Do suszarki została włożona zbyt mało wyżęta bielizna,
bądź ustawiony został nieodpowiedni program suszenia.

Nierównomiernie
• Suszona jest zbyt duża ilość bielizny.
wysuszona bielizna • Suszone są sztuki bielizny o różnej grubości.
• Suszone są różne rodzaje bielizny.

• Należy sprawdzić, czy bielizna została dobrze
posegregowana ze względu na rodzaj , ilość, wybrany
program

Zepsute oświetlenie • Po otwarciu drzwiczek suszarki nie ma
bębna
oświetlenia.

• Suszarkę należy odłączyć z sieci elektrycznej i wezwać
upoważniony serwis naprawczy.

Na wyświetlaczu:
F3

• Zbiornik na wodę jest pełen.
• Jeżeli zbiornik na wodę jest pusty, oznacza
to uszkodzenie pompy.

• Opróżnić zbiornik na wodę.
• Urządzenie wyłączyć i wezwać najbliższy upoważniony
serwis naprawczy.

Na wyświetlaczu:
F4

• Niewyczyszczone filtry.
• Jezeli filtry są wyczyszczone, oznacza to
uszkodzenie sprężarki.

• Oczyścić filtry.
• Urządzenie wyłączyć i wezwać najbliższy upoważniony
serwis naprawczy.

Na wyświetlaczu:
"LO"

• Pusty zbiornik generatora pary.

• Dolać destylowanej wody.

Zapisać oznaczenia błędów: F0, F1 lub F2, wyłączyć urządzenie i wezwać najbliższy upoważniony serwis naprawczy
(centrum obsługi klienta).
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SZYBKA INSTRUKCJA
JAK UŻYTKOWAĆ
SUSZARKĘ

Bardziej szczegółowe wskazówki można
znaleźć w obszerniejszym poradniku.
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