KРОК 1

МОЖНА СУШИТИ В СУШИЛЬНІЙ
МАШИНІ

ПЕРЕВІРКА
ЯРЛИКІВ НА
БІЛИЗНІ

Сушіння в
сушильній
машині

Сушіння
при високій
температурі

НЕ МОЖНА СУШИТИ В
СУШИЛЬНІЙ МАШИНІ

Сушіння
при низькій
температурі

У підвішеному
стані без віджиму

Не можна
сушити в
сушильній
машині

На
горизонтальній
поверхні

У підвішеному
стані

KРОК 2

П Р О DЦ RЕ YД I УNРGА SС T УE ШP ІS Н Н Я

ПІДГОТОВКА БІЛИЗНИ
ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ
СУШИЛЬНОЇ
МАШИНИ

Відсортуйте білизну
за типом і міцністю
тканини (див. таблицю
програм нижче)

KРОК 3
ТАБЛИЦЯ
ВИБОРУ
ПРОГРАМ

1

Застебніть
блискавки
та зав’яжіть усі
стрічки.

2

Виверніть
кишені.

3

Застебніть
ґудзики.

4

5

Помістіть
делікатний
одяг у мішок для
прання.

Завантажте викручену або
віджату білизну в барабан.
Рекомендована швидкість обертання
— не менше 800 об/хв.

Програма

Білизна

Програма

Білизна

Бавовна
ультра
зберіган
стандарт
праска

Міцна бавовняна білизна
• кухонні та махрові рушники, тканинні
мішки, теніски, брюки, кухонні
скатертини тощо.

Вовна пом'якшен

Речі із шерсті
• речі зі змішаних тканин із вмістом шерсті,
які потрібно пом’якшити
• (светри, шарфи, хустки тощо).

Сорочки

Сорочки та блузки

Мікс
зберігання
прасування

Одяг зі змішаних тканин
• брюки, теніски, костюми тощо.

Програма сушіння за
часом
30´/ 60´/ 90´

• Білизна, яка потребує ретельного
сушіння;
• невелика кількість білизни або окремі
речі.

Синтетика
стандарт
ультра

Речі із синтетичних волокон
• теніски, брюки, костюми, шкарпетки та
панчохи, сукні тощо.

Інтенсивне

Постіл. білизна

Білизна великого розміру
• постільна білизна, великі скатертини,
великі рушники тощо;
• запобігає скупчуванню білизни.

Білизна, яку потрібно сушити при низьких
температурах
• блузки, делікатна спідня білизна, сорочки з
додатковим оздобленням тощо.

KРОК 4

START|PAUSE

4

КНОПКА ЗАПУСК/
ПАУЗА

ПУСК Світиться індикатор
ПАУЗА Блимає індикатор
СИГНАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ
світяться:
якщо потрібно
почистити фільтр;

3

ВИБЕРІТЬ ФУНКЦІЮ
ВІДСТРОЧКИ СТАРТУ

Виберіть функцію відстрочки
старту, натиснувши кнопку кілька
разів (30 хв. — 24 год.).
Зворотний відлік відобразиться на
дисплеї над клавішею.

якщо потрібно
спорожнити
резервуар для
конденсату;

2

1

УСТАНОВІТЬ ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

ВИБЕРІТЬ ПРОГРАМУ АБО
УВІМКНІТЬ ЧИ ВИМКНІТЬ
СУШИЛЬНУ МАШИНУ

Поверніть перемикач ліворуч
або праворуч, щоб вибрати
програму.
Поверніть перемикач у
положення «OFF» (Вимк.), щоб
вимкнути сушильну машину.

ДОДАТКОВА СУХІСТЬ (ЕКСТРА СУХЕ)
Натискайте клавішу до трьох разів,
щоб збільшити ступінь сухості білизни й
тривалість сушіння.
ПРОВІТРЮВАННЯ
Призначена для освіження
чистого одягу холодним повітрям.

= БЛОКУВАННЯ
Одночасно натисніть дві клавіші
та утримуйте 3 секунди.

ПРОТИ ЗМИНАННЯ
Запобігає зминанню, якщо білизна
не виймається із сушильної машини
одразу після завершення сушіння (за
промовчанням вибрано 2 години, але можна
встановити потрібний проміжок часу від 0 до
4 годин).

якщо ввімкнуто
замок від дітей.

KРОК 5
ЗАВЕРШЕННЯ
ЦИКЛУ СУШІННЯ

Звуковий
сигнал сповістить про
завершення циклу
сушіння. Сигнальні
індикатори світитимуться,
а індикатор на клавіші
«ПУСК/ПАУЗА» блиматиме.
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1

Відкрийте
дверцята
сушильної машини
та почистьте
фільтри (див. розділ
«Чищення» на
зворотній сторінці).

2

Вийміть
білизну з
барабана.

3

Закрийте
дверцята
сушильної
машини.

4

Поверніть
перемикач
програм у
положення «OFF»
(Вимк.).

5

Спорожніть
резервуар
для конденсату.

6

Витягніть шнур
живлення з
розетки.
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ЧИЩЕННЯ СІТЧАСТОГО
ФІЛЬТРА

Будьте обережні, щоб
не травмуватися під
час відкривання та
закривання кришки
сітчастого фільтра.

1

Підніміть кришку фільтра для
ворсу.

2

Зніміть з фільтра шар ворсу і
ниток.

3

1

Вийміть резервуар для
конденсату

2

та спорожніть його над
раковиною або іншою ємністю.

(2)

Закрийте кришку фільтра для
ворсу.

СПОРОЖНЕННЯ
РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ
КОНДЕНСАТУ

Спорожнюйте
резервуар для конденсату
після кожного циклу
сушіння.

Bід’єднайте зливний патрубок
для легшого спорожнення
(лише в деяких моделях).

uk (03-17)

Слідкуйте, щоб залишки
ворсу не потрапили до
сушильної машини, оскільки
це може призвести до
закупорення системи.

ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА
ТЕПЛОВОГО НАСОСА
A

Чистіть
поролоновий фільтр
принаймні через кожні
п’ять циклів сушіння.
Натисніть на зовнішню
кришку в напрямку
приладу, щоб вона із
клацанням стала на
місце.

ПОРАДИ ЩОДО
ЕКОНОМНОГО
ВИКОРИСТАННЯ СУШИЛЬНОЇ
МАШИНИ
ДЛЯ ДЕЛІКАТНОЇ БІЛИЗНИ

1

Покладіть абсорбуючу тканину
на підлогу перед сушильною
машиною.

НЕОБХІДНІ ДІЇ...?

Тримаючись за ручку, витягніть
поролоновий фільтр теплового
насоса із сушильної машини.

Відкрийте зовнішню кришку, а потім
візьміться за ручку ліворуч і потягніть
донизу.

3

Від’єднайте фільтр від ручки
та почистіть корпус за
допомогою вологої тканини.

Промийте фільтр під проточною
водою. Дайте фільтру висохнути та
встановіть його на місце.

ПОРАДИ ЩОДО ЕКОНОМНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПОРАДИ ДЛЯ ДЕЛІКАТНОЇ БІЛИЗНИ

• Дотримуйтесь рекомендацій щодо ступеня завантаження
білизни для одного циклу сушіння (див. крок 3 — таблиця
програм).
• Не рекомендовано сушити білизну з особливо делікатних
тканин, яка може втратити форму.
• Можна скоротити цикл сушіння та знизити
енергоспоживання, якщо ретельно викрутити або віджати
речі перед сушінням.
• Щоб забезпечити оптимальний час сушіння та
мінімізувати енергоспоживання, необхідно регулярно
чистити фільтри.
• Додавати кондиціонер під час циклу прання
необов’язково, якщо одяг висушується в сушильній
машині.

• Щоб уникнути пересушення і зминання білизни та,
як результат, ускладненого прасування, вибирайте
відповідну програму сушіння.
• Виймайте білизну одразу після завершення циклу
сушіння, щоб вона не зім’ялася знову.
• Іонізатор наповнює барабан сушильної машини
негативно зарядженими іонами, завдяки чому волокно
набуває еластичності, а одяг стає м’яким і легко
прасується.
• Сушіть невелику кількість білизни або окремі речі за
допомогою програми сушіння за часом. Оскільки під
час сушіння невеликої кількості білизни датчик може
неправильно визначати фактичний рівень вологості
білизни.

Несправність/помилка

НЕСПРАВНІСТЬ/
ПОМИЛКА

2

B

Причина

SP 10 CLAS HP

О Б С Л У Г О В У В А Н Н Я

Й

Ч И Щ Е Н Н Я

Чистьте фільтри
після кожного циклу
сушіння.

Необхідні дії...?

Білизна не висушується або
• Фільтри забруднені.
сушіння триває довше 4 годин. • Недостатня вентиляція приміщення.
• Недопустима температура у приміщенні.
• Білизну недостатньо викручено або
віджато.
• У машині сушиться недостатня або
надмірна кількість білизни.

• Почистіть фільтри.
• Встановіть сушильну машину у відповідне приміщення (див. розділ
«Встановлення…»).
• Переконайтеся, що температура у приміщенні, де встановлено сушильну
машину, не зависока (вище 25°C) та не занизька (нижче 10°C).
• Білизну, поміщену в сушильну машину, було недостатньо викручено або
віджато, або було вибрано неналежну програму сушіння.

Нерівномірно висушена
білизна.

• Сушіння завеликої кількості білизни за
один раз.
• Сушіння речей різної товщини.
• Сушіння різних типів білизни.

• Переконайтеся, що білизну відсортовано за типом і розміром з
урахуванням вибраної програми.

Несправність підсвічування
барабана.

• Несправність підсвічування барабана.

• Від’єднайте сушильну машину від електромережі та зверніться до
авторизованого сервісного центру.

Повідомлення на дисплеї: F3

• Резервуар для конденсату заповнено.
• Якщо резервуар для конденсату пустий,
тоді несправний насос.

• Спорожніть резервуар для конденсату (див. розділ «Чищення й
обслуговування»).
• Від’єднайте прилад від електромережі та зверніться до найближчого
сервісного центру.

Повідомлення на дисплеї: F4

• Фільтри закупорено.
• Почистіть фільтри.
• Якщо фільтри чисті, можливо, несправний • Від’єднайте прилад від електромережі та зверніться до найближчого
компресор.
сервісного центру.

Повідомлення на дисплеї:"LO"

• Резервуар парогенератора пустий.

• Додайте дистильовану воду.

Запишіть код несправності/помилки: F0, F1 або F2, від’єднайте прилад від електромережі та зверніться до найближчого авторизованого сервісного
центру (центр обробки викликів).

UA

КОРОТКІ ІНСТРУКЦІЇ
З ВИКОРИСТАННЯ СУШИЛЬНОЇ
МАШИНИ

Для отримання докладних інструкцій ознайомтеся з
розширеним посібником.
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