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Přečtěte si důkladně a dodržujte tyto pokyny. 
Tento návod nabízí důležité rady pro bezpečné 
použití, instalaci, údržbu a několik užitečných 
rad pro nejlepší využití spotřebiče.

Odložte si veškerou dokumentaci na 
bezpečném místě pro případné použití v 
budoucnosti nebo pro dalšího majitele.

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující 
položky:

●Návod k obsluze

●Záruční list

●Energetický štítek

Umístěním symbolu            na tento 
spotřebič prohlašujeme shodu se všemi 
platnými Evropskými požadavky ohledně 
bezpečnosti, zdraví a životního prostředí 
týkajícími se tohoto spotřebiče.

Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič během 
přepravy poškozen. Pokud ano, kontaktujte 
servis. Nedodržením výše uvedených 
pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost 
spotřebiče. V případě závady způsobené 
nesprávnou manipulací budete hradit servisní 
zásah.



1. Bezpečnostní upozornění
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● �Tento spotřebič smí používat
děti od 8 let a starší a osoby s 
omezenými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními 
s c h o p n o s t m i ,  n e b o  b e z
dostatečných zkušeností a 
znalostí, pokud byly poučeny o 
správném a bezpečném použití 
spotřebiče osobou odpovědnou 
z a  j e j i c h  b e z p e č n o s t  a
porozuměly možným rizikům. 
Nedovolte dětem hrát si se 
spotřebičem. Čištění a údržbu 
nesmí provádět děti bez dohledu.
Děti do 3 let mějte neustále pod 
dohledem.
●VAROVÁNÍ. Nesprávné použití
sušičky může zvýšit riziko požáru.
● Tento spotřebič je určený pro
použití v domácnosti a podobném 
prostředí:
-Zaměstnanecké kuchyně v 
prodejnách, kancelářích a jiném 
pracovním prostředí;
-Na farmách
-Kl ienty hotelů,  motelů a 
podobném typu ubytovacího 
zařízení;
-V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití spotřebiče od použití 
v domácnosti nebo pro typické 
domácí využit í ,  jako jsou 
komerční účely experty nebo 
zkušenými  už ivate l i ,  jsou 
vyloučeny z výše uvedených 
způsobu použití.

Pokud se spotřebič používá 
nesprávně, může se zkrátit 
jeho životnost a nebudete mít 
práv na záruční opravu.
J a k é k o l i v  p o š k o z e n í
s p o t ř e b i č e  z p ů s o b e n é
nesprávným použitím (i když je 
spotřebič v domácnosti) není 
akceptováno výrobcem.
● Tento spotřebič se smí
používat pouze k určenému 
účelu podle popisu v tomto 
návodu. Ujistěte se, zda 
rozumíte všem pokynům
k instalaci a použití před 
obsluhou spotřebiče.
● Nedotýkejte se spotřebiče
mokrýma rukama.
●Nesedejte si na dvířka ani je
nepoužívej te k  zvedání  
samotného spotřebiče.
●Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem nebo ovladači.



Instalace

● N e p o u ž í v e j t e  a d a p t é r y,
mnohonásobné zásuvky a 
prodloužení.

● Nikdy neinstalujte sušičku proti
zác loně a zabraňte pádu 
předmětů za sušičku.

●Spotřebič se nesmí instalovat za
uzamykatelné dveře, posuvné 
dveře nebo dveře na opačné 
straně k sušičce.
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●VAROVÁNÍ. Nepoužívejte
spotřebič, pokud není jeho filtr na 
místě, nebo je poškozený; 
chomáče se mohou vznítit.
V A R O V Á N Í .  N a  m í s t ě
označeném symbolem horkého 
povrchu     může teplota 
vystoupit nad 60°C.
● Odpojte zástrčku od síťové
zásuvky. Před čištěním odpojte 
zástrčku od síťové zásuvky
●�Pokud je spotřebič poškozený,
nepoužívejte jej.
●Zabraňte hromadění chomáčů a
vláken na podlaze v okolí 
spotřebiče.
●Konečný cyklus sušičky probíhá
bez ohřevu (cyklus chlazení) k 
zajištění teploty prádla, která jej 
nepoškodí.
●Sušička se nesmí používat,
pokud jste k čištění prádla použili 
průmyslové chemikálie.
● VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavuje
sušičku před dokončením cyklu, 
pokud rychle nevyndáte veškeré 
díly prádla a nerozprostřete je pro 
odvod tepla.
● Maximální náplň sušení: viz
energetický štítek.

Důležité: Během přepravy 
zajistěte, aby spotřebič stál v 
horizontální poloze, a v případě 
potřeby jej nakloňte na jednu 
stranu;

Pozor: Po přemístění spotřebiče 
počkejte nejméně 4 hodiny před 
opětovným zapnutím, aby mohl 
olej natéct zpět do kompresoru. 
Nedodržením výše uvedených 
pokynů byste mohly poškodit 
kompresor.



Prádlo

Větrání

● V mtnosti instalace spotbi
muse zajistit dostatevr abyste 
zabril i vtahovjinh plynze 
spotbispalujh jinpaliva do 
mtnosti bem provozuuy.
●Instalujte zadnstu spotbi do
blkosti zdi nebo vertiknlochy.
● Mezi spotbim a okolni pkami
musb volnprostor nejm12 mm. 
Vstup a vtup vzduchu nikdy 
neblokujte. Kaji
obro vrnesme nikdy blokovat 
volnprostor mezi dnem spotbi 
a podlahou.
● Pravideln kontrolujte volnost
pruchodu vzduchu.
● Po pouziti kontrolujte filtr,  v
případě potřeby  vyčistěte.
● .Zabraňte pádu nebo
hromadění předmětů za 
sušičkou, neboť tyto mohou 
blokovat vstup a výstup 
vzduchu.

● NIKDY neinstalujte sušičku
naproti zácloně

●V sušičce nesušte nevyprané
prádlo.
●VAROVÁNÍ: Nesušte látky
ošetřené čisticími prostředky.
●VAROVÁNÍ: Materiály z
pěnové gumy se mohou za 
určitých okolností vznítit při 
nadměrném zahřátí. Předměty 
jako je pěnová guma (latexová 
pěna) ,  koupac í  čep i ce ,  
voděodolné textilie, gumové 
předměty nebo polštáře plněné 
pěnou SE NESMÍ sušit v 
sušičce.
●Vždy si přečtěte informace o
vhodnosti sušení na štítku 
prádla.
●Prádlo před vložením do
sušičky důkladně vyždímejte. 
Prádlo, ze kterého kape voda, 
nedávejte do sušičky.
●Zapa lovače  a  zápa lky
nenechávejte v kapsách a 
NIKDY nepoužívejte v blízkosti 
spotřebiče hořlavé tekutiny.
●Záclony se skelným vláknem
N I K D Y  n e d á v e j t e  d o
spotřebiče. V případě
kontaminace ostatního prádla 
skelným vláknem může dojít k 
podráždění pokožky.
●Předměty znečištěné olejem,
a c e t o n e m ,  a l k o h o l e m ,
benzinem, kerozenem,
o d s t r a ň o v a č e m  s k v r n ,
te rpentýnem,  voskem a  
odstraňovačem vosku musíte 

vyprat  v horké vodě s 
dostatečným množstvím 
pracího prostředku před 
sušením v bubnové sušičce.
●Aviváže nebo podobné
prostředky musíte používat 
podle pokynů na obalu.
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Air Outlets in the Base 

 Neinstalujte spotřebič v 

místnosti, kde je riziko mrazu. 

Při teplotách kolem bodu 

mrazu nemusí  sušička  

fungovat správně: riziko 

p o š k o z e n í  v  p ř í p a d ě

z a m r z n u t í  v o d y  v

hydraulickém okruhu (ventily, 

hadice, čerpadla). Pro lepší 

funkci spotřebiče musí být 

okolní teplota místnosti mezi  a 

5 - 35°C. Všimněte si, že při 

p r o v o z u  v  c h l a d n ý c h

podmínkách (od +2 až +5°C) 

může trochu kondenzované 

vody kapat na podlahu.

UPOZORNĚNÍ: 
spotřebič nesmí být napájen 
prostřednictvím externího 
spínacího zařízení, jako je 
časovač, ani připojen k 
obvodu, který je pravidelně 

vypínán obsluhou. 

 V případech, kdy se sušička
umisťuje na pračku, se musí
použít vhodná stohovací 
souprava podle konfigurace 
vašeho spotřebiče:

- Stohovací souprava „standardní 
velikosti“: pro pračku s minimální 
hloubkou 44 cm; 

- Stohovací souprava „redukované 
velikosti“: pro pračku s minimální 
hloubkou 40 cm. 

 Stohovací souprava je k dostání v
rámci našeho prodeje náhradních
dílů. Společně se soupravou se
dodávají pokyny pro instalaci a
veškeré upevňovací příslušenství.

 Zástrčka musí zůstat po instalaci
spotřebiče snadno přístupná, pro
případné odpojení.

    Pokud je přívodní kabel 
poškozený, musí jej vyměnit 
výrobce, servisní technik nebo 
podobně kvalifikovaná osoba, 
aby se zabránilo nebezpečí.  
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  UPOZORNĚNÍ:  
Nebezpečí požáru / hořlavé 
materiály. 

 Spotřebič obsahuje ekologické
plynné chladivo R290, které je
hořlavé.
Nepřibližujte se ke spotřebiči s
otevřeným plamenem a zdroji
vznícení.

 Zkontrolujte, zda není spotřebič
viditelně poškozený. Pokud je
poškozený, nepoužívejte jej.

 V případě jakéhokoli problému
kontaktujte svého specializo-
vaného prodejce nebo jedno
z našich středisek zákaznické
podpory.

UPOZORNĚNÍ: 
Ujistěte se, že nejsou zakryté 
otvory na spotřebiči a otvory 
v prostoru, do kterého je 
spotřebič zabudován (v případě 
vestavných modelů). 

UPOZORNĚNÍ:  
Nepoškoďte okruh chladiva. 

 Veškeré opravy nebo zásahy
do spotřebiče smí provádět
pouze autorizované servisní
středisko.

 Při nesprávné likvidaci
spotřebiče by mohl vzniknout
požár nebo by mohlo dojít k
otrávení.

 Likvidujte spotřebič správným
způsobem a nepoškoďte trubky
sloužící k cirkulaci chladiva.
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Životní prostředí

Evropská směrnice 2012/19/EU

Tento spotřebič je označený v 
souladu s Evropskou směrnicí 
2012/19/EU o likvidaci elektrického a 
elektronického vybavení (WEEE).

WEEE obsahuje škodlivé látky (které
mohou mít negativní vliv na životní prostředí) a 
základní komponenty (které lze opětovně 
využít). Je důležité zajistit pro WEEE správné 
zpracování, k odstranění a likvidací všech 
škodlivin a obnově všech recyklovatelných
materiálů. Jednotlivci mohou sehrát důležitou 
roli v zajištění, že se WEEE nestane 
nebezpečným odpadem; je důležité dodržovat 
základní pravidla:

-WEEE se nesmí likvidovat společně s 
domovním odpadem.

-WEEE se musí odnést na příslušné sběrné 
místo k likvidaci a recyklaci. V mnoha zemích 
se nacházejí velké sběrny WEEE.

V mnoha zemích můžete při koupi nového 
spotřebiče prodejci bezplatně vrátit váš starý 
spotřebič ekvivalentního typu.

 Požadavky na elektrické připojení 

Bubnové sušičky jsou určené pro provoz s 
napětím 220-240 V, 50 Hz. Zkontrolujte, zda je 
hodnota obvodu zdrojového napájení 
nejméně 6 A.

Elektrický proud může být velmi nebezpečný. 
Tento spotřebič je nutné uzemnit.
Elektrická zásuvka a zástrčka spotřebiče musí 
být stejného typu.
Nepoužívejte vícenásobné adaptéry a/ani 
prodlužovací kabely.

Zástrčka musí zůstat po instalaci spotřebiče 
snadno přístupná

K zajištění neustálé bezpečnosti a 
spolehlivého provozu spotřebiče musí 
opravy provádět autorizovaný servisní 
technik. 

Nastavení nožiček

Po umístění sušičky 

na místo by měli být 

nožičky upravené tak, 

aby byl spotřebič ve 

vodorovné poloze.
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●● Veškeré obalové materiály jsou nezávadné vůči 
životnímu prostředí a recyklovatelné. Pomozte 
zlikvidovat obalové materiály vhodným 
způsobem. Podrobnější informace obdržíte na 
místní správě.

● K zajištění bezpečnosti při likvidaci starého
spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, 
odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte jej 
společně se zástrčkou. Abyste zabránili 
uvěznění dětí ve spotřebiči, znefunkčněte 
závěsy nebo zámek dvířek

 V případě nesprávné instalace 
uhradíte náklady spojené s opravou 
spotřebiče.

V případě poškození přívodního 
kabelu se musí vyměnit za speciální 
kabel dostupný do autorizovaného 
servisu. Musí jej instalovat kompetentní 
osoba.

Spotřebič zapojte do sítě teprve 

po ukončení instalace. Pro vaší 

bezpečnost je nutné, aby sušička byla 

řádně instalována. Pokud máte 

pochybnosti o instalaci, požádejte 

pracovníky servisu o radu.

 Servis



2.PŘÍPRAVA PRÁDLA

Ujistěte se, zda je prádlo, které se hodláte sušit, 
vhodné pro sušení v sušičce, podle symbolů na 
prádle. Ujistěte se, zda jsou zavřené všechny zipy 
a kapsy jsou prázdné. Prádlo obraťte
lícem dovnitř. Vložte prádlo volně do bubnu a 
zkontrolujte, zda není spletené

Příprava prádla

Nesušte v sušičce

Vlnu, hedvábí, jemné látky, nylonové punčochy, 
jemné výšivky, látky s kovovou dekorací, prádlo 
s PVC nebo kůžín.

   Důležité: Nesušte prádlo, které bylo 
ošetřeno nasucho č i f t ičem nebo 
pogumované oděvy (riziko požáru nebo 
exploze).

Během posledních 15 minut se prádlo suší ve 
studeném vzduchu.

Úspora energie

      Nepřetěžujte buben, při namočení velkých 
kusů prádla může dojít k překročení 
maximální náplně (například: spací vaky, 
deky)

3. Čištění a běžná údržba
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Před prvním použitím sušičky:

● Přečtěte si důkladně tento návod.

● Vyndejte veškeré předměty z bubnu.

● Utřete vnitřek bubnu a dvířka vlhkou utěrkou k
odstranění případného prachu z přepravy.

Do sušičky vkládejte pouze důkladně odstředěné 
prádlo. Čím sušší je prádlo, tím kratší je doba 
sušení a tudíž nižší spotřeba energie.
VŽDY

●Zkontrolujte před každým cyklem sušení, zda je
čistý filtr.
NIKDY

●Nedávejte kapající prádlo do bubnu, mohly byste
poškodit spotřebič.

 
Čištění sušičky

Můžete je najít na límci nebo vnitřním švu:

Rozdělte prádlo následovně

● Podle  symbolu  ošetření

Vhodné pro sušení v sušičce.

Sušení při vysoké teplotě.

Sušení pouze při nízké teplotě.

Nesušit v sušičce.

●Dle množství a tloušťky
Kdykoliv je náplň větší než kapacita 
sušičky, rozdělte prádlo podle tloušťky 
(např. ručníky od tenkého spodního 
prádla)

● Dle typu látky
Bavlna/len:Ručníky, bavlněný úplet, 
ložní a stolní len.
Syntetické:halenky, košile, overaly, 
apod. z polyesteru nebo polyamidu i směs 
bavlny/ syntetických látek.

●Vyčistěte filtr a vylijte zásobník vody po
každém cyklu sušení.

●Pravidelně čistěte kondenzátor.

●Po každém použití utřete vnitřek bubnu a
nechte dvířka pootevřená pro umožnění 
cirkulace vzduchu a vysušení.

● Utřete vnější povrch spotřebiče a dvířka
spotřebiče měkkou utěrkou.

● NEPOUŽÍVEJTE drsné hubky ani čisticí
prostředky.

● Abyste zabránili přilepení dvířek nebo
hromadění vláken, vyčistěte vnitřní část 
dvířek a těsnění vlhkou utěrkou po každém 
cyklu sušení.

C
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   UPOZORNĚNÍ! Buben, dvířka a prádlo 
mohou být velmi horké.

     DŮLEŽITÉ Před čištěním spotřebiče jej 
vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě.

      Pro elektrické parametry viz výrobní štítek 
na přední ftraně skříňky spotřebiče (s 
otevřenými dvířky).



4. Zásobník vody

Vyjmutí zásobníku z dvířek

1. Jemně vytáhněte
z á s o b n í k  v o d y
uchopením za madlo. 
(A)
Když je zásobník vody 
plný, váží přibližně 6 kg

2. Nakloňte zásobník
vody k vylití vody přes 
otvor. (B)

Po  vy l i t í  n a sa ď te  
zásobník vody dle 
obrázku; (C) nejdříve 
v l o ž t e  z á k l a d n u
zásobníku na místo dle 
obrázku 
(1), pak jemně zatlačte 
horní část do správné 
pozice (2).

A

B

1 C
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3.Stisknutím tlačítka
restartuj te 

cyklus.

POZNÁMKA: Pokud
m á t e  m o ž n o s t
vypouštění vody v 
blízkosti sušičky, lze 
použít vypouštěcí 
s a d u  p r o  t r v a l é  
vypouštění vody ze 

j i ž  n e m u s í t e
pravidelně manuálně 
v y p r a z d ň o v a t
zásobník.

Voda odstraněná z prádla během cyklu 
sušení se shromažďuje v zásobníku uvnitř 
dvířek sušičky.Pokud je zásobník plný, 
rozsvítíse kontrolka        na 
a MUSÍTE vyprázdnit zásobník vody. 
Zásobník doporučujeme vyprázdnit po 
každém cyklu.

POZNÁMKA: během prvních cyklů nového 
spotřebiče se nashromáždí velmi malé množství 
vody, jelikož se nejprve naplní interní nádrž.

ovládacím panelu

sušičky. Poté



5. Dvířka a filtry
Potažením madla otevřete dvířka.
K restartování sušičky zavřete dvířka a 
stiskněte Start/Pauza.

Filtr

DŮLEŽITÉ: aby byla zachována účinnost 
sušičky, zkontrolujte před každým cyklem 
sušení, zda je prachový filtr čistý.

1. Potáhněte nahoru.

2. Otevřete filtr podle
obrázku.

3. Jemně odstraňte
v l á k n a  p o m o c í
měkkého kar táče 
nebo prstů.,

4. Zacvakněte filtr a
nasaďte na místo.

1

2

Indikátor údržby filtru

   Svítí v případě potřeby vyčištění 
filtru.Pokud se prádlo nesuší, zkontrolujte, 
zda nejsou ucpané filtry.
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       VAROVÁNÍ! Pokud je sušička v provozu, 
buben a dvířka mohou být VELMI HORKÁ

POKUD ČISTÍTE FILTR POD VODOU, 
NEZAPOMEŇTE JEJ VYSUŠIT.

 VAROVÁNÍ! Pokud otevřete dvířka 
uprostřed cyklu před dokončením fáze 
chlazení, madlo může být velmi horké. 
Zvyšte pozornost při vylití zásobníku vody 
během cyklu.

1

2

3

4

5

Čištění filtru kondenzátoru

1.Sundejte sokl.

2 . O t o č t e  d v ě
zajišťovací páčky proti 
směru hodinových 
ručiček a vytáhněte 
přední kryt.

3.Jemně sundejte rám
filtru a odstraňte prach 
a jiné nečistoty z filtru. 
K  č i š t ě n í  f i l t r u

 

nepoužívejte vodu.

4.Jemně sundej te
pěnový filtr a umyjte jej 
pod tekoucí vodou tak, 
aby jste z něj odstranili 
prach a chomáče.

5.Nasaďte přední kryt
správně (podle šipky) 
a pevně zatlačte na 
místo. Uzamkněte dvě 
pojistky otočením ve 
směru hodinových 
ručiček.

6.Nasaďte sokl.

C
Z

Před každým cyklem čištění filtrů.

    Upozornění: Přetížení nebo nadměrné 
zatížení bubnu sušičky může způsobit 
otevření dveří. V tomto případě zkuste snížit 
množství prádla a pokračovat v sušení.



A- Volič cyklu -  
Otáčením ovládacího knoflíku do obou směrů je 
možné vybrat požadovaný program sušení. Pro 
zrušení výběru či vypnutí sušičky otočte knoflík 
do polohy "OFF".

B- Displej - Displej zobrazuje zbývající dobu 
sušení, dobu v případě odloženého startu a 
další nastavení.

C-Tlačítka - 

1.Tlačítko Start/Pauza
K zahájení a/nebo přerušení zvoleného 
programu.

2.Super snadné žehlení- Tato možnost vám
umožňuje snížit pomačkání a záhyby, díky 
střídavému pohybu bubnu během a po sušení, 
a to automatickým způsobem a přizpůsobením 
úrovně sušení pro žehlení (úroveň sušení lze 
upravit po volbě možnosti). Volbu lze nastavit 
do pěti minut po zahájení cyklu a aktivuje se 
pouze u automatických cyklů.

3.Rychlý-  Rychlé cykly: automatický program
lze přepnout na RYCHLÝ program, do 3 minut 
od zahájení cyklu. Opakovaným stisknutím 
prodloužíte dobu (30-45-59 minut).
K obnovení automatického cyklu po této volbě 
je nutné sušičku vypnout. V případě 
nekompatibility rychle bliknou 3-krát všechny 
LED kontrolky.

4.Tlačítko volby sušení - 
Umožňuje nastavit požadovaný stupeň sušení, 
který lze upravit do 5 minut po zahájení cyklu: 
- Pro žehlení: zanechá prádlo mírně 
vlhké pro snadné žehlení.
- Suché k zavěšení: prádlo můžete 
pověsit.
- Zcela suché: pro prádlo, které lze 
rovnou uložit do skříně.
- Extra-suché: pro zcela suché prádlo, 
ideální pro kompletní náplň.
Tento spotřebič je vybavený funkcí správce 
sušení. Při automatických cyklech je každý 
stupeň sušení před dosažením zvoleného 
stupně zobrazený blikající kontrolkou 
odpovídající stupni dosaženého sušení. V 
případě nekompatibility bliknou třikrát všechny 
LED.

5.Odložený start - Umožňuje odložení spuštění 
programu o 1 až 24 hodin v 1-hodinových 
intervalech. Zvolený odložený start se zobrazí na 
displeji. Po stisknutí tlačítka START se 
zobrazený čas zkrátí po hodině o jednu hodinu. 
Pokud otevřete dvířka a je nastaven odložený 
start, pro opětovné spuštění odpočítávání 
musíte opět stisknout tlačítko START. / Start 
programu je možné odložit na 3h, 6h nebo 9h. Po 
otevření a opětovném zavření dvířek lze obnovit 
započítávání času stisknutím tlačítka "START".

6.Paměť-    Tato možnost vám umožňuje uložit 
možnosti nastavené pro konkrétní cyklus. 
ULOŽENÍ > v průběhu cyklu stiskněte tlačítko 
"paměť" na tři sekundy. Třikrát blikne kontrolka 
"paměť" a uloží možnosti nastavené pro daný 
cyklus. 
Vzpomenutí: po volbě cyklu stiskněte tlačítko 
"paměť" pro zobrazení uložených možností 
(netýká se samotného cyklu) .

7. Volba časového cyklu -  Automatický cyklus
můžete upravit na programovaný, do 3 minut po 
zahájení cyklu. Opakovaným stisknutím 
prodloužíte dobu v 10-minutových krocích. K 
resetování automatického sušení je nutné 
sušičku vypnout.
V případě nekompatibility, rychle bliknou 3-krát 
všechny LED kontrolky.

8.Uzamčení tlačítek
Tato funkce umožňuje zabránit nežádoucím 
změnám na volič programů, během fáze sušení. 
Aktivace/deaktivace: stiskněte najednou 4 a 5 
tlačítko na dvě sekundy.  Na displeji se zobrazí 
nápis "LOC". Při odemčení se na displeji zobrazí 
"Unl" pouze jednou. V případě otevření bubnu s 
aktivovaným zámkem se cyklus zastaví, ale 
zámek zůstává aktivní: k restartování cyklu 
musíte deaktivovat zámek a obnovit Start. Po 
vypnutí sušičky se zámek automaticky 
deaktivuje. Zámek tlačítek lze upravit kdykoliv 
během cyklu.

6. OVLÁDACÍ PRVKY A KONTROLKY

B

C

D

23456

8

7

A

E

1

30'

30'

45'

45'

59'

59'

Time Remaining

Time Remaining

11
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D-Led kontrolky
Zásobník vody  -svítí v případě nutnosti 
vyprázdnění zásobníku kondenzátoru.
Čištění filtru  svítí v případě nutnosti čištění 
filtrů (filtr dvířek a spodní filtr).
Chlazení      Svítí během finální fáze chlazení

E- SMART TOUCH oblast  - stisknutí tlačítka 
START/PAUZA umožňuje spuštění předem 
staženého cyklu, když je volič programů v pozici 
Touch (o stahování cyklů prostřednictvím 
aplikace si přečtěte odpovídající kapitolu tohoto 
návodu).

Cyklus sušení vlny této 
pračky byl schválen  The 
Woolmark Company“ pro 
sušení vlněných výrobků 
určených pro praní v 
pračce, pokud se výrobky 
perou a suší dle instrukcí

na štítku prádla a dle pokynů výrobce tohoto 
spotřebiče M1530. Ve Velké Británii, Irsku, 
Hong Kongu a Indii je obchodní známka 
Woolmark certifikační obchodní známkou.

Doporučení k sušení

Standardní cyklus COTTON (   )je 
nejefektivnější a nejvhodnější pro sušení 
běžně vlhkého bavlněného prádla.

Tabulka na poslední stránce zobrazuje 
odhadovanou dobu a spotřebu energie 
hlavních programů sušení.

Maximální deklarovaná 
kapacita

Maximální hmotnost sušení

Bavlna

Syntetika nebo jemné

Technické parametry

Objem bubnu 78,5 litrů

Maximální náplň Viz energetický štítek

Výška 85 cm

Šířka 60 cm

Hloubka 48,7 cm

Energetická třída Viz energetický štítek

Spotřeba energie v zapnutém režimu

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 0,40 W

0,75 W

EN 61121 Program  Program pro použití

- DRY COTTON -         bavlna nebo 

-bavlna nebo bílé
- jemné nebo syntetika

- IRON COTTON   

- EASY-CARE TEXTILE

Information für Prüflabor

Automatická ochrana před pomačkáním
Tato možnost automaticky aktivuje pohyb 
bubnu proti pomačkání na konci cyklu, v 
případě aktivace odloženého startu po dobu 6 
hodin. Aktivuje se každých 10 minut. K 
zastavení pohybu nastavte volič na OFF. 
Užitečné, pokud nelze prádlo ihned vyndat.

C
Z

 Skutečná doba cyklu závisí na 
počáteční vlhkosti prádla po od-
středění, typu a množství náplně, 
čistotě filtrů a okolní teplotě.

OBSLUHA

  Neotvírejte dvířka během au-
tomatického sušení k zajištění správných 
výsledků.

1.Otevřete dvířka a naplňte buben
sušičky prádlem. Prádlo nesmí bránit 
zavření dvířek.
2.Pomalu zatlačte dvířka a opatrně je 
zavřete, dokud neuslyšíte «zaklapnutí»
3.Otočením otočného voliče programů 
zvolte požadovaný program sušení (viz 
Průvodce sušením).
4.Stiskněte tlačítko        Sušička se 
automaticky spustí a kontrolka nad 
tlačítkem bude nepřetržitě svítit.
5.Pokud v průběhu programu otevřete 
dvířka sušičky ke kontrole prádla,po 
zavření dvířek musíte st isknout  
tlačítko.  
6.Když se cyklus blíží ke konci, sušička 
přejde do fáze chlazení, prádlo se bude 
otáčet ve studeném vzduchu, což 
umožňuje vychlazení náplně spotřebiče.
7.Po ukončení cyklu se buben otáčí 
přerušovaně k minimalizaci pomačkání. 
Trvá to až do vypnut spotřebiče nebo 
otevření dvířek.
8.Po dokončení programu se rozsvítí 
kontrolka

Před každým cyklem čištění filtrů.

Max.3 Kg 



7. VÝBĚR PROGRAMU A FUNKCÍ

* Skutečná doba cyklu závisí na počáteční vlhkosti prádla po odstředění, typu a množství náplně, čistotě filtrů
a okolní teplotě.
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3
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2

2
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*
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*

*

*

*

*

70’

Max 220’

Max 220’

*

*

Mix & Dry

Vhodný cyklus pro sušení bavlny a ručníků.

Ekonomický normativní program (suché k zavěšení).Nejúčinnější 
program z hlediska spotřeby energie. Vhodný pro bavlnu a len.

Pro společné sušení všech různých typů látek jako je bavlna, len, 
syntetické, směsné.

Jemný a specifický cyklus pro sušení tmavé nebo barevné bavlny nebo 
syntetického prádla.

Pro sušení jemných a syntetických látek, které vyžadují přesné a 
specifické ošetření.

Tento specifický cyklus byl navržen pro minimalizaci pomačkání košil 
díky speciálnímu pohybu bubnu. Prádlo doporučujeme vyndat ihned po 
skončení cyklu sušení.

Určený pro rovnoměrné sušení látek jako je džínovina nebo denim. Před 
sušením prádlo převraťte.

Určený pro technické prádlo pro sport a fitness, jemné sušení se 
speciální péčí pro zabránění sražení a znehodnocení elastických 
vláken.

Vlněné prádlo: program lze použít pro sušení až 1 kg prádla (přibližně 3 
svetry). Před sušením doporučujeme prádlo převrátit. Časování lze 
změnit vzhledem k rozměrům a tloušťce náplně a zvolenému odstředění 
během praní. Na konci cyklu můžete prádlo obléct, pokud je ale těžší, 
okraje mohou být vlhké: doporučujeme sušit přirozeně. Prádlo 
doporučujeme vyndat ihned po skončení cyklu.
Upozornění: proces plstnatění vlny je nezvratný; sušte výhradně prádlo 
se symbolem (symbol „ok tumble“); tento program není vhodný pro 
akrylové prádlo.

Jeden specifický cyklus, který suší a zároveň pomáhá odstranit alergeny 
a roztoče, zvířecí srst, pyly a zbytky pracích prostředků. 

Toto je teplý ohřevný cyklus trvající pouhých 12 minut a pomáhá uvolnit 
záhyby a pomačkání.

Perfektní cyklus pro odstranění nepříjemného zápachu z prádla.

Přizpůsobitelné nastavení, které spolupracuje s aplikací na vašem android smartfonu a pro stahování 
cyklů (viz odpovídající kapitolu). Ve výrobě byl nastaven program Auto-Hygiene, který dezinfikuje 
spotřebič.

Specifický cyklus pro sušení velkých látek jako jsou záclony, přikrývky a 
ubrusy. Díky speciálnímu pohybu bubnu se minimalizuje pomačkání a 
záhyby.

Ideální cyklus pro rovnoměrné sušení přikrývek, obnoví jemnost peří

KAPACITA
(kg)

DOBA 
SUŠENÍ

(min)
PROGRAM POPIS PROGRAMU

Plný 

Plný 
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SMART TOUCH

Tento spotřebič je vybavený technologií 
Smart Touch, která umožňuje komunikaci 
přes aplikaci ze smartfonů s operačním 
systémem Android a vybavenými funkcí NFC 
(Near Field Communication)

● Stáhněte si do vašeho smartfonu aplikaci
Candy simply-Fi.

Aplikace Candy simply-Fi je 
dostupná pro zařízení se systémem 
Android a iOS, pro tablety i 
smartfony. Nicméné, můžete
komunikovat se spotřebičem a 
získat výhody nabízené Smart Touch 
pouze se smartfony Android 
vybavené technologií NFC, dle 
následující funkčního schématu

Android smartfon s 
technologií NFC

Komunikace se 
spotřebičem + 
obsahem

Android smartfony bez 
technologie NFC

Pouze obsah

Android Tablet

Apple iPhone

Apple iPad

Pouze obsah

Pouze obsah

Pouze obsah

Získejte všechny podrobnosti 
funkcí Smart Touch, prohlížejte 
aplikaci v DEMO režimu nebo 
přejděte na:
www.candysmarttouch.com

JAK POUŽÍT SMART TOUCH

PRVNÍ POUŽITÍ - registrace spotřebiče
Otevřete nabídku „Settings“ (nastavení) 
vašeho smartfonu s Androidem a 
aktivujte funkci NFC v nabídce „Wireless 
& Networks“.

V závislosti na modelu smartfonu a 
jeho verzi Androidu může být proces 
aktivace NFC odlišný. Viz návod k 
obsluze smartfonu

● Nastavte volič na pozici Smart Touch k
aktivaci senzoru na ovládacím panelu.

● Otevřete aplikaci, \vytvořte uživatelský
profil a zaregistrujte spotřebič dle pokynů 
na displeji telefonu nebo v „Příručce 
rychlého startu“ dodané se spotřebičem.

Více informací, F.A.Q. a video pro 
snadnou registraci je k dispozici na: 
www.candysmarttouch.com/how-to

Hlavní funkce dostupné použitím 
aplikace jsou:

•Voice Assistant – příručka pro volbu
ideálního cyklu pouze třemi hlasovými 
příkazy (prádlo/tkanina, barva, stupeň 
znečištění).

•Cycles – stažení a spuštění nových
pracích programů.

•Smart Care – chytrá kontrola a
automatické cykly čištení a příručka k 
řešení případných problémů.

•My Statistics – statistiky praní a tipy
pro efektivnější využití vaší pračky.

C
Z
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DALŠÍ POUŽITÍ - běžné použití

Přiložte váš smartfon tak, aby byla NFC 
anténa na zadní straně u Smart Touch loga 
na spotřebiči (dle obrázku).

Pokud neznáte pozici NFC antény 
telefonu, jemně pohybujte smartfonem 
krouživým pohybem kolem Smart 
Touch loga, dokud aplikace nepotvrdí 
spojení. Pro úspěšný přenos dat je 
NUTNÉ DRŽET SMARTFON NA 
OVLÁDACÍM PANELU BĚHEM 
TĚCHTO NĚKOLIKA SEKUND 
PROCESU; zpráva na zařízení vás 
bude informovat o správném výsledku 
a oznámí, kdy je možné odložit 
smartfon.

Silné obaly nebo kovové nálepky na 
smartfonu mohou ovlivnit přenos dat 
mezi spotřebičem a smartfonem. Je-li to 
nutné, odstraňte je.

Výměna některých komponentů smartfonu 
(např. zadní kryt, baterie, apod...) za 
neoriginální dály může způsobit odstranění 
NFC antény, což brání v plném využití 
aplikace.

S p r á v a  a  o v l á d á n í  s p o t ř e b i č e  
prostřednictvím aplikace je možná „\jen 
zblízka“: proto není možné provést dálkové 
operace (např.: z jiné místnosti; mimo 
domu).

PARAMETRY BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ

Společnost Candy Hoover Group Srl, 

prohlašuje, že tento spotřebič označený  
  je v souladu se základními požadavky 

směrnice 2014/53/EU. Pokud chcete získat 

kopii prohlášení o shodě, obraťte se na 

výrobce na: www.candy-group.com

Bezdrátový standard ISO/IEC 14443 Typ A und NFC Forum Typ 4

Frekvenční pásmo

Limit magnetického pole

13.553-13.567 MHz (Mittenfrequenz 13.560 MHz)

< 42dBμA/m (bei 10 metrech)

Parametr Technické údaje

•Pokaždé, když chcete spravovat spotřebič
prostřednictvím aplikace, musíte aktivovat 
režim Smart Touch nastavením voliče na 
indikátor Smart Touch.

•Ujistěte se, zda máte odemčený telefon (z
pohotovostního režimu) a je aktivovaná NFC 
funkce; pak postupujte dle dříve uvedených 
kroků.

•Pokud chcete spustit prací cyklus, vložte
prádlo, prací prostředek a zavřete dvířka.

•V aplikaci zvolte požadovanou funkci (např.:
spuštění programu, Smart Check-up cyklus, 
aktualizace statistiky, apod…).

POZNÁMKY:



16

8. ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

Sušička je hlučná…
● Vypněte sušičku a obraťte se na
autorizovaný servis.
Svítí kontrolka...

● Není nutné vyčistit filtr?
Svítí kontrolka...

● Není nutné vyprázdnit zásobník vody?

Co může být příčinou...

Vady, které můžete opravit sami
Dříve než se obrátíte na pracovníky servisu a 
požádáte je o technickou radu, projděte si
následující kontrolní seznam. Pokud se zjistí, 
že spotřebič funguje, že byl nainstalován 
nesprávně nebo že byl nesprávně používán, 
bude vám účtován poplatek.
Pokud problém po dokončení doporučených 
kontrol přetrvává, obrate se na pracovníky 
servisu, kteří vám prostřednictvím telefonu 
pomohou.
Doba do konce se může během cyklu měnit. 
Čas do konce se nepřetržitě kontroluje během 
sušení a čas se upravuje pro nejlepší informaci. 
Zobrazený čas se může prodloužit nebo zkrátit 
během cyklu a to je normální.
Doba sušení je příliš dlouhá nebo prádlo není 
dostatečně suché...

●  Zvolili jste správnou dobu sušení nebo správný
program?

●Nebylo prádlo příliš vlhké? Bylo prádlo důkladně
vyždímáno nebo řádně odstředěno?

●Není nutné vyčistit filtr?

●Není sušička přetížena?

Sušička nefunguje...

●Má sušička funkční elektrické napájení?

● Napájení zkontrolujte zapojením jiného
spotřebiče do zásuvky, například stolní lampy?

●Je zástrčka řádně zapojena do zásuvky?

●Nedošlo k výpadku dodávky elektřiny?

●Nejsou spálené pojistky?

●Jsou dvířka úplně zavřená?

●Je sušička zapnuta jak u přívodu napájení, tak
na spotřebiči?

● Byla provedena volba doby sušení nebo
programu?

●Zapnuli jste sušičku po otevření dvířek?

Zákaznický servis

Náhradní díly

Servis

Vždy používejte originální náhradní díly, 
které vám poskytnou přímo pracovníci 
servisu.

Ohledně servisu a oprav se obracejte na 
pracovníky autorizovaného servisu.

Výrobce neodpovídá za žádné 
případné tiskové chyby v tomto 
návodu. Výrobce si dále vyhrazuje 
p r á v o  n a  p r o v e d e n í
úprav svých produktů bez nutnosti 
změny  důlež i tých  v lastnost í .

PRO MODELY SMART TOUCH
Aplikace Candy simply-Fi má funkci Smart Check-up, která umožňuje kdykoliv potvrdit funkčnost 
a stav spotřebiče. Pro použití aplikace Candy simply-Fi potřebujete smartfon se systémem Android 
s technologií NFC.
Více informací najdete v aplikaci.
Pokud displej pračky zobrazuje závadu (kód nebo blikající LED), musíte zapnout aplikaci na vašem 
Android smartfonu se zapnutým NFC. Umístěte váš smartfon k Smart Touch logu na ovládacím 
panelu. nyní byste měli mít možnost přečíst adresář se závadou k odstranění problému.

Pokud bude k potížím se sušičkou docházet i 
po dokončení všech doporučených kontrol, 
obraťte se na pracovníky servisu.
P r a c o v n í c i  s e r v i s u  v á m  p o m o h o u  
prostřednictvím telefonu nebo vám zařídí 
návštěvu technika podle podmínek vaší 
záruky. Jestliže však bude zjištěna některá z 
následujících skutečností, bude vám účtován 
poplatek.

●Sušička je ve funkčním stavu.

● Sušička není nainstalována v souladu s
pokyny pro instalaci.

●Sušička nebyla používána správně.

C
Z
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Prečítajte si dôkladne a dodržiavajte tieto 
pokyny. Tento návod poskytuje dôležité 
rady pre bezpečné použitie, inštaláciu, 
údržbu a niekoľko užitočných rád pre 
najlepšie využitie spotrebiča. 

Odložte si kompletnú dokumentáciu na 
bezpečnom mieste pre prípadné použitie v 
budúcnosti alebo pre ďalšieho majiteľa.

Skontrolujte, či balenie obsahuje 
&nasledujúce položky:

●Návod na obsluhu
●Záručný list
●Energetický štítok

Umiestnením symbolu       na tento 
spotrebič prehlasujeme zhodu so všetkými 
platnými Európskymi požiadavkami 
ohľadom bezpečnosti, zdravia a životného 
prostredia týkajúcimi sa tohto spotrebiča. 

     Skontrolujte, či nebolo zariadenie 
počas prepravy poškodené. Pokiaľ 
áno, obráťte sa na pracovníkov 
servisu. 
Nedodržaním vyššie uvedených 
pokynov môžete negatívne ovplyvniť 
bezpečnosť spotrebiča. V prípade 
poruchy spôsobenej nesprávnou 
manipuláciou budete hradiť servisný 
zásah. 

5. DVIERKA A FILTRE
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1. Bezpečnostné upozornenia

● Tento spotrebič môžu používať
deti od 8 rokov a osoby s 
obmedzenými 
fyzickými, senzorickými alebo 
mentálnymi schopnosťami, 
a l e b o  b e z  d o s t a t o č n ý c h  
skúseností a znalostí, ak 
boli poučené o správnom a 
bezpečnom použití spotrebiča 
osobou zodpovednou za ich 
bezpečnosť a porozumel i  
možným rizikám. Nedovoľte 
deťom hrať sa so spotrebičom. 
Čistenie a údržbu nesmú 
vykonávať deti bez dohľadu. 
Deti do 3 rokov majte neustále 
pod dohľadom. 
●VAROVANIE:  Nesprávne
použitie sušičky môže zvýšiť 
riziko požiaru. 
● Tento spotrebič je určený na
použ i t ie  v  domácnost i  a  
podobnom prostredí: 
- Zamestnanecké kuchyne v 
predajniach, kanceláriách a inom 
pracovnom prostredí; 
- Na farmách 
- Klientmi hotelov, motelov a v 
podobnom type ubytovacieho 
zariadenia; 
- V mieste pre výdaj raňajok. 

Iné použitie spotrebiča od 
použitia v domácnosti alebo pre 
typické domáce využitie, ako sú 
komerčné účely expertmi alebo 
skúsenými používateľmi, sú 
vylúčené z vyššie uvedených 
spôsobov použitia. 

Ak sa spotrebič používa 
nesprávne, môže sa skrátiť 
jeho životnosť a nebudete mať 
právo na záručnú opravu. 
A k é k o ľ v e k  p o š k o d e n i e  
s p o t r e b i č a  s p ô s o b e n é  
nesprávnym použitím (aj keď 
je spotrebič v domácnosti) nie 
je akceptované výrobcom. 
● Tento spotrebič sa môže
používať len na určený účel 
podľa popise v tomto návodu. 
Uistite sa, či rozumiete 
v š e t k ý m  p o k y n o m  n a  
inštaláciu a použitie pred 
obsluhou spotrebiča. 
●Nedotýkajte sa spotrebiča
mokrými rukami. 
●Nesadajte si na dvierka ani
ich nepoužívajte na dvíhanie 
samotného spotrebiča. 
●Nedovoľte deťom hrať sa so
spotrebičom alebo ovládačmi. 

S
K
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●VAROVANIE. Nepoužívajte
spotrebič, ak nie je jeho filter na 
mieste, alebo je poškodený; 
chumáče sa môžu vznietiť. 
● VA R O VA N I E .  N a  m i e s t e
označenom symbolom horúceho 
povrchu      , môže teplota vystúpiť 
nad 60°C. 
●Odpojte zástrčku od sieťové
zásuvky. Pred čistením odpojte 
zástrčku od sieťovej zásuvky. 
●Ak je spotrebič poškodený,
nepoužívajte ho. 
●Zabráňte hromadeniu chumáčov
a vlákien na podlahe v okolí 
spotrebiča. 
●Konečný cyklus sušičky prebieha
bez ohrevu (cyklus chladenia) pre 
zaistenie teploty bielizne, ktorá ju 
nepoškodí. 
●Sušička sa nesmie používať, ak
ste na čistenie bielizne použili 
priemyslové chemikálie. 
●VAROVANIE: Nikdy nezastavuje
sušičku pred dokončením cyklu, ak 
rýchlo nevyberiete všetky diely 
bielizne a nerozprestriete ich pre 
odvod tepla. 
●Maximálna náplň sušenia: viď
energetický štítok. 

Inštalácia 

● N e p o u ž í v a j t e  a d a p t é r y ,
mnohonásobné  zásuvky  a  
predlžovacie káble. 
●Nikdy neinštalujte sušičku oproti
z á c l o n e  a  z a b r á ň t e  p á d u  
predmetov za sušičku. 
●Spotrebič sa nesmie inštalovať za
uzamykateľné dvere, posuvné 
dvere alebo dvere na opačnej 
strane k sušičke. 

Dôležité: Počas prepravy 
zaistite, aby spotrebič stál v 
horizontálnej polohe, a v prípade 
potreby ho nakloňte na jednu 
stranu; 

Upozornenie: Po premiestnení 
spotrebiča počkajte najmenej 
4  hod iny  p red  opä tovným 
zapnutím, aby mohol olej natiecť 
späť do kompresora. Nedodržaním 
vyššie uvedených pokynov by ste 
mohli poškodiť kompresor. 
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●V sušičke nesušte nevypranú
bielizeň. 
●VAROVANIE: Nesušte látky
ošetrené čistiacimi prostriedky. 
●VAROVANIE: Materiály z
penovej gumy sa môžu za 
určitých okolností vznietiť pri 
nadmernom zahriatí. Predmety 
ako je penová guma (latexová 
p e n a ) ,  k ú p a c i a  č i a p k a ,  
vodeodolné textílie, gumové 
predmety alebo vankúše plnené 
penou SA NESMÚ sušiť v 
sušičke. 
●Vždy si prečítajte informácie o
vhodnosti sušenia na štítku 
bielizne. 
●Bielizeň pred vložením do
sušičky dôkladne vyžmýkajte. 
Bielizeň, z ktorej kvapká voda, 
nedávajte do sušičky. 
● Z a p a ľ o v a č e  a  z á p a l k y
nenechávajte vo vreckách a 
NIKDY nepoužívajte v blízkosti 
spotrebiča horľavé tekutiny. 
●Záclony so skleneným vláknom
NIKDY nedávajte do spotrebiča. 
V prípade 
kontaminácie ostatnej bielizne 
skleneným vláknom môže dôjsť 
k podráždeniu pokožky. 
●Predmety znečistené olejom,
a c e t ó n o m ,  a l k o h o l o m ,
benzínom, kerozénom, 
o d s t r a ň o v a č o m  š k v ŕ n ,
t e r p e n t í n o m ,  v o s k o m  a  
odstraňovačom vosku musíte 
vyprať v horúcej vode s 
dos ta točným množs t vom 
pracieho prostriedku pred 

The Laundry sušením v bubnovej sušičke. 
●Aviváže alebo podobné
prostriedky musíte používať 
podľa pokynov na obale. 

Vetranie 

● V miestnosti inštalácie
spotrebiča musíte zaistiť 
dostatočné vetranie, aby ste 
zabránili vťahovaniu iných 
p l ynov  zo  spo t reb i čov  
spaľujúcich iné palivá do 
miestnosti počas prevádzky 
sušičky. 
● Inštalujte zadnú stenu
spotrebiča do blízkosti steny 
alebo vertikálnej plochy. 
● Medzi spotrebičom a
okolitými prekážkami musí byť 
voľný priestor najmenej 12 
mm. Vstup a výstup vzduchu 
n i k d y  n e b l o k u j t e .  P r e  
zaistenie dobrého vetrania 
nesmiete nikdy blokovať voľný 
p r i e s t o r  m e d z i  d n o m
spotrebiča a podlahou. 
● Pravidelne kontrolujte
voľnosť priechodu vzduchu. 
● Po použití kontrolujte filter, v
prípade potreby vyčistite. 

S
K
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Spotrebič neinštalujte 
v mieste s nízkou teplotou, 
alebo kde môže mrznúť. Pri 
teplote okolo bodu mrazu 
nemusí spotrebič fungovať 
s p r á v n e :  h r o z í  r i z i k o  
p o š k o d e n i a ,  a k  v o d a  
zamrzne v hydraulickom 
obvode (ventily, hadice, 
čerpadlá). Pre lepšiu funkciu 
spotrebiča musí byť okolitá 
teplota v rozsahu  až 5-35°C. 
Prevádzka v studenom 
prostredí (od +2 do +5°C) 
môže spôsobiť kondenzáciu 
a  kvapkan ie  vody  na  
podlahu. 

●  Zabráňte  pádu  a lebo

 

sušičkou, pretože tieto môžu
blokovať vstup a výstup
vzduchu.

● NIKDY neinštalujte sušičku
oproti záclone.

 UPOZORNENIE: 
spotrebič nesmie byť 
napájaný prostredníctvom 
externého spínacieho 
zariadenia, ako je časovač, 
ani pripojený k obvodu, 
ktorý je pravidelne vypínaný 
obsluhou. 

 
 V prípadoch, keď je sušička

inštalovaná na pračke, musí byť
podľa konfigurácie Vášho 
spotrebiča použitá vhodná 
súprava na stohovanie:

- Súprava na stohovanie 
„štandardná veľkosť“: pre práčku 
s minimálnou hlbkou 44 cm; 

- Súprava na stohovanie „úzka 
veľkosť“: pre práčku s 
minimálnou hĺbkou 40 cm. 

 Súprava na stohovanie by mala
byť k dispozícii v našom servise
na náhradné diely. Pokyny na
inštaláciu a potrebné
upevňovacie prvky sú súčasťou
balenia súpravy na stohovanie.

  Zástrčka musí zostať po inštalácii
spotrebiča ľahko prístupná, pre
prípadné odpojenie.

hromadeniu predmetov za

 

    Ak je napájací kábel 
poškodený, musí ho vymeniť 
výrobca, servisný technik alebo 
podobne kvalifikovaná osoba, aby 
sa zabránilo nebezpečenstvu.  

Air Outlets in the Base 
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   UPOZORNENIE: 
Nebezpečenstvo   požiaru / 
Horľavé materiály. 

 Spotrebič obsahuje R290,
ekologicky schválený chladiaci
plyn, ktorý je horľavý.
Udržujte otvorené plamene
a zdroje vzplanutia mimo
dosahu spotrebiča.

 Skontrolujte, či spotrebič nie je
viditeľne poškodený. Nepouží-
vajte spotrebič, ak je poškode-
ný.

 V prípade akéhokoľvek prob-
lému kontaktujte svojho špe-
cializovaného predajcu alebo
niektorého z našich stredísk na
podporu zákazníkov.

UPOZORNENIE:  
dbajte na to, aby priestor, 
v ktorom bude umiestnený 
spotrebič, obsahoval otvory 
potrebné pre otvory na 
spotrebiči (pre vstavané 
modely), a že nebudú 
obsahovať prekážky. 

UPOZORNENIE: 
nepoškoďte chladiaci okruh. 

 Akékoľvek opravy alebo zása-
hy do spotrebiča musia byť vy-
konané iba autorizovanou
asistenčnou službou.

Nesprávna likvidácia spotrebi-
ča môže spôsobiť požiar alebo
otravu.

 Vykonajte správnu likvidáciu
spotrebiča a nepoškoďte rúrky,
ktoré sa používajú na
cirkuláciu chladiacej kvapaliny.
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Životné prostredie 

● Všetky obalové materiály sú šetrné voči
životnému prostrediu a sú recyklovateľné. 
Pomôžte zlikvidovať obalové materiály vhodným 
spôsobom. Podrobnejšie informácie získate na 
miestnej správe. 
● Pre zaistenie bezpečnosti pri likvidácii starého
spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, 
odrežte prívodný kábel a zlikvidujte ho spoločne so 
zástrčkou. Aby ste zabránili uväzneniu detí v 
spotrebiči, znefunkčnite závesy alebo zámok 
dvierok. 

Európska smernica 2012/19/EU 

WEEE obsahuje škodlivé látky 
(ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné 
prostredie) a základné komponenty (ktoré je 
možné opätovne využiť). Je dôležité zaistiť pre 
WEEE správne spracovanie, na odstránenie a 
likvidáciu všetkých škodlivín a obnovu všetkých 
recyklovateľných materiálov. Jednotlivci môžu 
zohrať dôležitú úlohu v zaistení, že sa WEEE 
nestane nebezpečným odpadom; je dôležité 
dodržiavať základné pravidlá: 
- WEEE sa nesmie likvidovať spoločne s 
domovým odpadom. 

- WEEE sa musí odniesť na príslušné zberné 
miesto na likvidáciu a recykláciu. V mnohých 
krajinách sa nachádzajú veľké zberne WEEE. V 
mnohých krajinách môžete pri kúpe nového 
spotrebiča predajcovi bezplatne vrátiť váš starý 
spotrebič ekvivalentného typu.  

● Pre zaistenie neustálej bezpečnosti a spoľahlivej
prevádzky spotrebiča musí opravy vykonávať 
autorizovaný servisný technik. 

Požiadavky na elektrické 
pripojenie 

Bubnové sušičky sú určené pre prevádzku s 
napätím 220-240 V, 50 Hz. Skontrolujte, či je 
hodnota obvodu zdrojového napájania 
najmenej 6 A. 
Elektr ický prúd môže byť veľmi  
nebezpečný. Tento spotrebič je nutné 
uzemniť. 
Elektrická zásuvka a zástrčka spotrebiča 
musí byť rovnakého typu. 
Nepoužívajte viacnásobné adaptéry a/ani 
predlžovacie káble. 
Zástrčka musí zostať po inštalácii 
spotrebiča ľahko prístupná. 

Nastavenie nožičiek 

Po umiestnení sušičky 
na miesto by mali byť 
nožičky upravené tak, 
aby bol spotrebič vo 
vodorovné polohe. 

Tento spotrebič je označený v súlade s 
Európskou smernicou 2012/19/EC o 
likvidácii elektrického a elektronického 
vybavenia (WEEE)      V prípade nesprávnej inštalácie uhradíte 

náklady spojené s opravou spotrebiča. 

  V prípade poškodenia prívodného kábla 
sa musí vymeniť za špeciálny kábel dostupný v 
autorizovanom servise. Musí ho inštalovať 
kompetentná osoba. 

      Spotrebič zapojte do siete až po ukončení 
inštalácie. Pre vašu bezpečnosť je nutné, aby 
sušička bola správne inštalovaná. Ak máte 
pochybnosti o inštalácii, požiadajte pracovníkov 
servisu o radu. 

Servis 
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VA BIELIZNE 

 Pred prvým použitím sušičky: 
● Prečítajte si dôkladne tento návod.
● Vyberte všetky predmety z bubna.
● Utrite vnútro bubna a dvierka vlhkou utierkou
pre odstránenie prípadného prachu z prepravy. 

Uistite sa, či je bielizeň, ktorú sa chystáte sušiť, 
vhodná na sušenie v sušičke, podľa symbolov na 
bielizni. Uistite sa, či sú zatvorené všetky zipsy a či 
sú vrecká prázdne. Bielizeň otočte lícom dovnútra. 
Vložte bielizeň voľne do bubna a skontrolujte, či nie 
je spletená. 

Príprava bielizne 

Nesušte v sušičke: 

Vlnu, hodváb, jemné látky, nylonové pančuchy, 
jemné výšivky, látky s kovovou dekoráciou, 
bielizeň s PVC alebo kožou. 

    Dôležité: Nesušte bielizeň, ktorá bola 
ošetrená nasucho čiftičom alebo pogumované 
odevy (hrozí riziko požiaru alebo explózie). 

Počas posledných 15 minút sa bielizeň suší v 
studenom vzduchu. 

Do sušičky vkladajte len dôkladne odstredenú 
bielizeň. Čím suchšie bielizeň, tým kratší je čas 
sušenia a tiež nižšia spotreba energie. 

VŽDY 
● Skontrolujte pred každým cyklom sušenia, či je
čistý filter. 

NIKDY 
● Nedávajte kvapkajúcu bielizeň do bubna, mohli
by ste poškodiť spotrebič. 

Úspora energie 

. .

.

Rozdeľte bielizeň následovne 

   Nepreťažujte bubon, pri namočení 
veľkých kusov bielizne dôjsť k prekročeniu 
maximálnej náplne (napríklad: spacáky, 
deky). 

Ak nemá bielizeň symbol o ošetrení, musíte 
ju brať ako nevhodnú pre sušenie v 
spotrebiči. 

● Podľa množstva a hrúbky

Kedykoľvek je náplň väčšia ako kapacita 
sušičky, rozdeľte bielizeň podľa hrúbky (napr. 
uteráky od tenkej spodnej bielizne). 

● Podľa typu látky

Bavlna/ľan: uteráky, bavlnený úplet, posteľný 
a stolový ľan. 
Syntetická: halenky, košele, overaly atď. z 
polyesteru alebo polyamidu aj zmes bavlny/ 
syntetických látok. 

Čistenie sušičky 

● Vyčistite filter a vylejte zásobník vody po
každom cykle sušenia. 
● Filtre čistite pravidelne.
● Po každom použití utrite vnútro bubna a
nechajte dvierka pootvorené pre umožnenie 
cirkulácie vzduchu a vysušenie. 
● Utrite vonkajší povrch spotrebiča a dvierka
spotrebiča mäkkou utierkou. 
● NEPOUŽÍVAJTE drsné špongie ani čistiace
prostriedky. 
● Aby ste zabránili prilepeniu dvierok alebo
hromadeniu vláken, vyčistite vnútornú časť 
dvierok a tesnenie vlhkou utierkou po každom 
cykle sušenia. 

● Podľa symbolu ošetrenia
Môžete ich nájsť na golieri alebo vnútornom šve:  

Vhodné pre sušenie v sušičke. 

Sušenie pri vysokej teplote. 

Sušenie len pri nízkej teplote.

Nesušiť v sušičke. 

 UPOZORNENIE! Bubon, dvierka a bielizeň 
môžu byť veľmi horúce. 

 DÔLEŽITÉ Pred čistením spotrebiča ho 
vždy vypnite a odpojte od elektrickej siete. 

Ohľadne elektrických parametrov viď 
výrobný štítok na prednej strane skrinky 
spotrebiča (s otvorenými dvierkami). 

2.   PRÍPRA

Čistenie a bežná údržba3.   
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Voda odstránená z bielizne počas cyklu sušenia 
sa zhromažďuje v zásobníku vo vnútri dvierok 
sušičky. Ak je zásobník plný, rozsvieti sa 
kontrolka   na ovládacom paneli a MUSÍTE 
vyprázdniť zásobník vody. Zásobník odporúčame 
vyprázdniť po každom cykle. 

POZNÁMKA: počas prvých cyklov nového 
spotrebiča sa nahromadí veľmi malé množstvo 
vody, pretože sa najskôr naplní interná nádrž. 

Vybratie zásobníka z dvierok 

1 . J e m n e  v y t i a h n i t e  
zásobník vodyuchopením 
za rukoväť.(A)
Keď je zásobník vody 
plný, váži približne 6kg.
2.Nakloňte zásobníkvody
pre vyliatie vodycez otvor. 
(B)

Po vyliatí nasaďte zásobník 
vody podľa obrázka; (C) 
najskôr vložte základňu 
zásobníka na miesto podľa 
obrázka (1), potom jemne 
zatlačte hornú časť do 
správnej pozície (2). 

3.Stlačením
tlačidlareštartujte     cyklus. 

A

B

1 C

POZNÁMKA: Ak máte 
možnosť vypúšťania 
vody v blízkosti sušičky, 
j e  m o ž n é  p o u ž i ť  
vypúšťaciu sadu pre 
trvalé vypúšťanie vody 
zo sušičky. Potom 
už nemusíte pravidelne 
manuálne vyprázdňovať 
zásobník. 

4. Zásobník vody
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5. Dvierka a filtre

 Potiahnutím rukoväti otvorte dvierka. 
Pre reštartovanie sušičky zatvorte dvierka a 
stlačte Štart/Pauza 

       VAROVANIE! Ak je sušička v prevádzke, 
bubon a dvierka môžu byť VEĽMI HORÚCE. 

Filter 

DÔLEŽITÉ: aby bola zachovaná účinnosť sušičky, 
skontrolujte pred každým cyklom sušenia, či je 
prachový filter čistý .

1.Potiahnite hore.

2.Otvorte filter podľa
obrázka.

3 .Jemne  ods t ráň te  
vlákna pomocou mäkkej 
kefy aleboprstov.

4 .Zacvakne te  f i l t e r  
anasaďte na miesto.

1

2

Indikátor údržby filtra 

Svieti v prípade potreby vyčistenia filtra. Ak sa 
bielizeň nesuší, skontrolujte, či nie sú upchaté 
filtre. 

    AK ČISTÍTE FILTER POD VODOU, 
NEZABUDNITE HO VYSUŠIŤ. 

   VAROVANIE! otvoríte dvierka uprostred 
cyklu, pred dokončením fázy chladenia, rukoväť 
môže byť horúca. Zvýšte pozornosť pri vy-
prázdnení zásobníka vody počas cyklu.    

Čistenie filtra kondenzátora 

1.Zložte sokel.

2.Otočte dve uzamykacie
p á č k y  p r o t i  s m e r u  
hodinových ruč ič iek 
avytiahnite predný kryt.

3.Jemne zložte rám
filtraa odstráňte prach a 
iné nečistoty z filtra. Na 
č i s t e n i e  f i l t r a
nepoužívajte  vodu.

4.Jemne zložte penový
filter a umyte ho pod 
tečúcou vodou tak,  
abyste z neho odstránili 
prach a chumáče.

5 . N a s a ď t e  p r e d n ý  
k r y t s p r á v n e  ( p o d ľ a  
šípky)a pevne zatlačte 
namiesto. Uzamknitedve 
poistky otočenímv smere 
hodinovýchručičiek.

6.Nasaďte sokel.

1

2

3

4

5

Pred každým cyklom čistenia filtrov.

     Upozornenie: preťaženie alebo nadmerné 
objemové zaťaženie bubna sušičky môže 
spôsobiť otvorenie dverí. V tomto prípade 
skúste znížiť množstvo bielizne a pokračovať 
v sušení.
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A-Volič programu - Otáčaním ovládacieho 
gombíka do oboch smerov je možné vybrať 
požadovaný program sušenia. Pre zrušenie 
výberu či vypnutie sušičky otočte gombík do 
polohy "OFF".
B- Displej - Displej zobrazuje zostávajúci čas 
sušenia, čas v prípade odloženého štartu a 
ďalšie nastavenia.

C-  - Tlačidlá

1.Tlačidlo Štart/Pauza-
P r e  s p u s t e n i e  a / a l e b o  p r e r u š e n i e  
zvolenéhoprogramu.

2.Super ľahké žehlenie -
Táto možnosť vám umožňuje znížiť pokrčenie a 
záhyby, vďaka striedavému pohybu bubna 
počas a po sušení, a to automatickým 
spôsobom a prispôsobením úrovne sušenia na 
žehlenie (úroveň sušenia je možné upraviť po 
voľbe možnosti)
Voľbu je možné nastaviť do piatich minút po 
spustení cyklu a aktivuje sa len pri 
automatických cykloch.

3.Rýchly -
Rýchle cykly: automatický program je možné 
prepnúť na RÝCHLY program, do 3 minút od 
spustenia cyklu. Opakovaným stlačením 
predĺžite čas (30-45-59 minút).
Pre obnovenie automatického cyklu po tejto 
voľbe je nutné sušičku vypnúť. V prípade 
nekompatibility rýchlo bliknú 3-krát všetky LED 
kontrolky.

4.Tlačidlo voľby sušenia - 
Umožňuje nastaviť  požadovaný stupeň 
sušenia,ktorý je možné upraviť do 5 minút po 
spustenícyklu:

 -Pre žehlenie: zanechá bielizeň miernevlhkú 
pre jednoduché žehlenie. 

- S u c h á  n a  z a v e s e n i e : & b i e l i z e ň  
môžetezavesiť. 
 -Úplne suchá :  p re  b ie l izeň,  k torú  
môžeterovno uložiť do skrine. 

- E x t r a - s u c h á :  p r e  ú p l n e  s u c h ú  
bielizeň,ideálny pre kompletnú náplň. 
Tento spotrebič je vybavený funkciou správcu 
sušenia. Pri automatických cykloch je každý stupeň 
sušenia pred dosiahnutím zvoleného stupňa 
zobrazený blikajúcou kontrolkou zodpovedajúcou 
stupňu dosiahnutého sušenia. V prípade 
nekompatibility bliknú trikrát všetky LED.

5.Odložený štart -
Umožňuje odloženie spustenia programu o 1 až 24 
hodín v 1-hodinových intervaloch. Zvolený 
odložený štart sa zobrazí na displeji. Po stlačení 
tlačidla ŠTART sa zobrazený čas skrátí po hodine o 
jednu hodinu. Ak otvoríte dvierka a je nastavený 
odložený štart, pre opätovné spustenie 
odpočítavania musíte opäť stlačiť tlačidlo ŠTART. 

6.Paměť-
Táto možnosť vám umožňuje uložiť možnosti 
nastavené pre konkrétny cyklus.
 ULOŽENIE > v prieběhu cyklu stlačte tlačidlo 
"pamäť" na tri sekundy. Trikrát blikne kontrolka 
"pamäť" a uloží možnosti nastavené pre daný 
cyklus. 
Rozpamätanie sa: po voľbe cyklu stlačte tlačidlo 
"pamäť" pre zobrazenie uložených možností 
(netýka sa samotného cyklu)

7. Voľba časového cyklu-
Automatický cyklus môžete upraviť  na 
programovaný, do 3 minút od spustenia cyklu. 
Opakovaným stlačením predĺžite čas v 10-
m inú tových  k rokoch .  P re  rese tovan ie  
automatického sušenia je nutné sušičku vypnúť.
V prípade nekompatibility, rýchlo bliknú 3-krát 
všetky LED kontrolky.

8.Uzamknutie tlačidiel - Táto funkcia umožňuje 
zabrániť nežiadúcim zmenám na voliči programov, 
počas fázy sušenia. 
Aktivácia/deaktivácia: stlačte súčasne 4 a 5 tlačidlo 
na dve sekundy. Na displeji sa zobrazí nápis "LOC". 
Pri odomknutí sa na displeji zobrazí "Unl" len raz. V 
prípade otvorenia bubna s aktivovanou zámkou sa 
cyklus zastaví, ale zámka zostáva aktívna: na 
reštartovanie cyklu musíte deaktivovať zámku a 
obnoviť Štart. Po vypnutí sušičky sa zámka 
automaticky deaktivuje. Zámku tlačidiel je možné 
upraviť kedykoľvek počas cyklu.

6. OVLÁDACIE PRVKY
AKONTROLKY 

B

C

D

23456

8

7

A

E

1

30'

30'

45'

45'

59'

59'

Time Remaining

Time Remaining



Technické parametre

Objem bubna 78,5

Max�málna náplň

V�ď energet�cký 

štítok

Výška 85 cm

Šírka 60 cm

Hĺbka 48,7 cm

Energet�cká tr�eda

V�ď energet�cký 

štítok
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D- Led
Led kontrolky 
Zásobník vody        - svieti v prípade potreby 
vyprázdnenia zásobníka kondenzátora.
Čistenie filtra      - svieti v prípade potreby 
čistenia filtrov (filter dvierok a spodný filter.) 
Chladenie  - Svieti počas finálnej fázy 
chladenia.

E- SMART TOUCH oblasť - stlačenie tlačidla 
ŠTART/PAUZA umožňuje spustenie vopred 
stiahnutého cyklu, keď je volič programov v pozícii 
Touch (o sťahovaní cyklov prostredníctvom 
aplikácie si prečítajte príslušnú kapitolu tohto 
návodu).

Cyklus sušenia vlny tejto 
práčky bol schválený „The 
Woolmark Company" pre 
vlnené produkty, ktoré je 
možné prať v práčke za 
predpokladu, že bielizeň sa 
bude prať a sušiť v súlade 

s pokynmi na štítku bielizne a podľa pokynov 
výrobcu tohto spotrebiča M1530. V UK, Írsku, 
Hong Kongu a Indii je značka Woolmark 
Certifikačná obchodná známka. 

Maximálna deklarovaná
 kapacita 

Maximálna hmotnosť sušenia 

Bavlna 

Syntetika alebo 
jemná bielizeň 

Odporúčania o sušení 

Štandardný cyklus COTTON (  ) je 
najefektívnejší a najvhodnejší pre sušenie 
bežne vlhkej bavlnenej bielizne. 
Tabuľka na poslednej strane zobrazuje 
odhadovaný čas a spotrebu energie hlavných 
programov sušenia. 

0,40
0,75

Spotreba energie vo vypnutom režime.

Spotreba energie v zapnutom režime.

Automatická ochrana pred pokrčením
Táto možnosť automaticky aktivuje pohyb bubna 
proti pokrčeniu na konci cyklu, v prípade aktivácie 
odloženého štartu počas 6 hodín. Aktivuje sa 
každých 10 minúť. Pre zastavenie pohybu 
nastavte volič na OFF. 
Užitočné, ak nie je možné bielizeň ihneď vybrať.

SYNTHETICS DRY COTTON

OBSLUHA 
1.Otvorte dvierka a naplňte bubon
bielizňou.Bielizeň nesmie brániť zatvoreniu 
dverí.
2.Pomaly zatlačte a opatrne dvierka
z a t v o r t e , p o k ý m  n e b u d e t e  p o č u ť  
„zaklapnutie".
3.Otočením voliča programov zvoľte
požadovaný program sušen ia  (v iď  
Sprievodcasušením).
4.Stlačte tlačidlo       . Sušička sa automaticky
spustí a kontrolka nad tlačidlom bude 
nepretržite svietiť. 
5.Ak v priebehu programu otvoríte
dvierkasušičky pre kontrolu bielizne, po 
zatvorenídvierok musíte stlačiť tlačidlo       .
6.Keď sa cyklus blíži ku koncu, sušička
prejdedo fázy chladenia, bielizeň sa bude 
otáčať vstudenom vzduchu, čo umožňuje 
vychladenienáplne spotrebiča.
7 . P o  d o k o n č e n í  c y k l u  s a  b u b o n  
otáčaprerušovane pre minimalizáciu 
pokrčenia.Toto pokračuje až do vypnutia 
spotrebiča alebo  do  otvorenia  dvierok.
8 . P o  d o k o n č e n í  p r o g r a m u  s a  
rozsvietikontrolka

     Neotvárajte dvierka počas automatických 
programov pre zaistenie správneho sušenia. 

      Skutočný čas cyklu závisí na po-

čiatočnej vlhkosti bielizne po od-

stredení, type a množstve náplne, 

čistote filtrov a okolitej teplote.

Pred každým cyklom čistenia filtrov.

 
- ŠTANDARDNE SUCHÁ BAVLNA  

-  SUCHÁ BAVLNA NA ŽEHLENIE BIELA

- JEDNODUCHÁ STAROSTLIVOSŤ 
O TEXTIL SYNTETIKA

EN 61121 - Program na použitie: 
 
Informácie pre skúšobné 
laboratóriá 

Max.3 Kg 
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7.  VÝBER PROGRAMU A FUNKCÍ

ČAS 
SUŠENIA

(min)

KAPACITA
(kg)

*Skutočný čas cyklu závisí na počiatočnej vlhkosti bielizne po odstredení, type a množstve náplne,čistote
filtrov a okolitej teplote.

PROGRAM POPIS PROGRAMU

Plná

3

3

2

3

3

3

3

1

3

4.5

2

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

70’

Max 220’

Max 220’

*

*

Mix & Dry

Vhodný cyklus pre sušenie bavlny a uterákov.

Ekonomický normatívny program (suchá na zavesenie). Najúčinnejší 
program z hľadiska spotreby energie. Vhodný pro bavlnu a ľan.

Pre spoločné sušenie všetkých rôznych typov látok ako je bavlna, ľan, 
syntetická, zmiešaná.

Jemný a špecifický cyklus pre sušenie tmavej alebo farebnej bavlny alebo 
syntetickej bielizne.

Pre sušenie jemných a syntetických látok, ktoré vyžadujú presné a 
špecifické ošetrenie.

Tento špecifický cyklus bol navrhnutý pre minimalizáciu pokrčenia  košieľ 
vďaka špeciálnemu pohybu bubna. Bielizeň odporúčame vybrať ihneď po 
skončení cyklu sušenia.

Určený pre rovnomerné sušenie látok ako je džínsovina alebo denim. Pred 
sušením bielizeň prevráťte

Určený pre technickú bielizeň pre šport a fitness, jemné sušenie so 
špeciálnou starostlivosťou pre zabránenie zrazenia a znehodnotenia 
elastických vlákien.

Vlnená bielizeň: program je možné použiť pre sušenie až 1 kg bielizne 
(približne 3 svetre). Pred sušením odporúčame bielizeň prevrátiť. 
Časovanie je možné zmeniť vzhľadom na rozmery a hrúbku náplne a 
zvolené odstredenie počas prania. Na konci cyklu môžete bielizeň obliecť, 
ak je ale ťažšia, okraje môžu byť vlhké: odporúčame sušiť prirodzene. 
Bielizeň odporúčame vybrať ihneď po skončení cyklu. Upozornenie: proces 
plstnatenia vlny je nezvratný; sušte výhradne bielizeň so symbolom 
(symbol „ok tumble"); tento program nie je vhodný pre akrylovú bielizeň.

Jeden špecifický cyklus, ktorý suší a zároveň pomáha odstrániť alergeny a 
roztoče, zvieraciu srsť, pele a zvyšky pracích prostriedkov.

Perfektný cyklus pre odstránenie nepríjemného zápachu z bielizne.

Prispôsobiteľné nastavenie, ktoré spolupracuje s aplikáciou na vašom android smartfóne a pre sťahovanie 
cyklov (viď príslušnú kapitolu). Vo výrobe bol nastavený program Auto-Hygiene, ktorý dezinfikuje spotrebič. 

Špecifický cyklus pre sušenie veľkých látok ako sú záclony, závesy a 
obrusy. Vďaka špeciálnemu pohybu bubna sa minimalizuje pokrčenie a 
záhyby.  

Ideálny cyklus pre rovnomerné sušenie prikrývok, obnoví jemnosť peria.

Plná

Perfektný cyklus pre odstránenie nepríjemných zápachov z bielizne s 
vyhladením pokrčenia.



S
K

30

SMART TOUCH

Tento spotrebič je vybavený technológiou Smart 
Touch, ktorá umožňuje komunikáciu cez 
aplikáciu zo smartfónov s operačným systémom 
Android a vybavenými funkciou NFC (Near Field 
Communication). 

• Stiahnite si do vášho smartfónu aplikáciu
Candy simply-Fi.

Aplikácia Candy simply-Fi je dostupná 
pre zariadenia so systémom Android a 
iOS, pre tablety aj smartfóny. Môžete ale 
komunikovať so spotrebičom a získať 
výhody ponúkané Smart Touch len so 
smartfónmi Android vybavenými 
technológií NFC, podľa nasledujúcej 
funkčnej schémy: 

Android smartfón s 
technológiou NFC 

Komunikácia so 
spotrebičom + 
obsahom 

Android smartfóny bez
 technológie NFC Len obsah 

Android Tablet 

Apple iPhone

Apple iPad

Len obsah 

Len obsah 

Len obsah 

FUNKCIE

Hlavné  funkcie  dostupné  použitím  aplikácie sú: 
•Voice Assistant – príručka pre voľbuideálneho
c y k l u  l e n  t r o m i  h l a s o v ý m i  p r í k a z m i  
(bielizeň/tkanina,  farba,  stupeň znečistenia).

•Cycles – stiahnutie a spustenie novýchpracích
programov.

•Smart Care – inteligentná kontrola aautomatické
cykly čistenia a príručka nariešenie prípadných
problémov.

•My Statistics – štatistiky prania a tipy
preefektívnejšie  využitie  vašej  práčky.

Získajte všetky podrobnosti funkcií 
Smart Touch, prezerajte aplikáciu v 
DEMO režime alebo prejdite na: 
www.candysmarttouch.com 

AKO POUŽIŤ SMART TOUCH 

PRVÉ POUŽITIE - registrácia spotrebiča

•Otvorte ponuku „Settings"
(nastavenie)vášho smartfónu s Androidem a
aktivujtefunkciu NFC v ponuke „Wireless
&Networks".

V závislosti od modelu smartfónu a jeho 
verzie Androidu môže byť proces 
aktivácie NFC odlišný. Viď návod na 
obsluhu smartfónu. 

• Nastavte volič na pozíciu Smart Touch
preaktiváciu senzora na ovládacom paneli.

•  Otvorte aplikáciu, vytvorte používateľský
profila zaregistrujte spotrebič podľa pokynov 
nadispleji telefónu alebo v „Príručke 
rýchlehoštartu" dodanej so spotrebičom.

Viac informácií, F.A.Q. a video pre rýchlu 
registráciu sú k dispozícii na: 
www.candysmarttouch.com/how-to 
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DALŠIE POUŽITIE – bežné použitie

● Vždy, keď chcete spravovať spotrebič cez
aplikáciu, najskôr aktivujte režim Smart 
Touch nastavením ovládača na správnu 
pozíciu.

● Uistite sa, či máte odomknutú obrazovku
telefónu (z pohotovostného režimu) a 
aktivovanú funkciu NFC. V opačnom prípade 
postupujte podľa vyššie uvedených pokynov.

● Ak chcete spustiť prací cyklus, vložte
bielizeň, prací prostriedok a zatvorte dvierka.

● Zvoľte požadovanú funkciu v aplikácii
(napr.: spustenie programu, kontrola cyklu, 
aktualizácia štatistík a pod…).

● Postupujte podľa pokynov na displeji
telefónu a podľa požiadavky aplikácie ho 
udržiavajte V BLÍZKOSTI loga Smart 
Touch, ktoré sa nachádza na ovládacom 
paneli spotrebiča.

POZNÁMKY:

Umiestnite smartfón tak, že NFC anténa na 
zadnej strane zodpovedá pozícii Smart 
Touch logu spotrebiča (viď obrázok 
nižšie).

V prípade že nepoznáte pozíciu NFC 
antény, krúživými pohybmi ľahko 
pohybujte smart telefónom nad logom 
Smart Touch až kým aplikácia nepotvrdí 
pripojenie. Aby bol prenos dát úspešný, JE 
NUTNÉ UDRŽIAVAŤ SMART TELEFÓN V 
BLÍZKOSTI OVLÁDACIEHO PANELU 
P O Č A S  C E L É H O
NIEKOĽKOSEKUNDOVÉHO PRIPOJENIA. 
Následne Vás bude zariadenie informovať 
o správnom výsledku operácie a oznámi
Vám, že je možné presunúť sa so smart 
telefónom kamkoľvek.

Hrubé obaly alebo metalické nálepky na 
smartfóne môžu ovplyvniť alebo brániť 
prenosu dát  medzi  te le fónom a  
spotrebičom. V prípade potreby ich 
odstráňte.

Nahradením niektorých častí smart 
telefónu (napr. zadný kryt, batéria atď.) 
neoriginálnymi zložkami by mohlo dôjsť k 
poškodeniu NFC antény, ktoré by 
následne mohlo brániť plnému využitiu 
aplikácie.

S p r á v a  a  o v l á d a n i e  s p o t r e b i č a  
prostredníctvom aplikácie je možná len „v 
blízkosti“: nie je možné vykonať operácie 
na diaľku (napr.: z inej miestnosti; mimo 
domu).

PARAMETRE BEZDRÔTOVÉHO PRIPOJENIA

Wi-Fi Štandard
ISO/IEC 14443 Type A and NFC Forum Type 4

Frekvenčné pásmo

Limit magnetického 
poľa

13,553-13,567 MHz (stredná frekvencia 13,560 MHz)

< 42dBμA/m (vo vzdialenosti 10 metrov)

Parametre Špecifikácie

Týmto spoločnosť Candy Hoover Group 

Srl, prehlasuje, že zariadenia označené 

symbolom       spĺňajú základné 

požiadavky Smernice 2014/53/EU. Ak 

chcete obdržať kópiu Prehlásenia o zhode, 

prosím kontaktujte výrobcu na:
www.candy-group.com
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Čo môže byť príčinou... 
Poruchy, ktoré môžete opraviť sami 
Skôr ako sa obrátite na pracovníkov servisu a 
požiadate ich o technickú radu, prejdite si 
nasledujúci kontrolný zoznam. Pokiaľ sa zistí, 
že spotrebič funguje, že bol nainštalovaný 
nesprávne alebo že bol nesprávne používaný, 
bude vám účtovaný poplatok. Pokiaľ problém 
po ukončení odporúčaných kontrol pretrváva, 
obráťte sa na pracovníka servisu, ktorý vám 
prostredníctvom telefónu pomôže. 
Čas do konca sa môže počas cyklu meniť. 
Čas do konca sa nepretržite kontroluje 
počas sušenia a čas sa upravuje pre 
najlepšiu informáciu. Zobrazený čas sa 
môže predĺžiť alebo skrátiť počas cyklu a to 
je normálne. 
Čas sušenia je veľmi dlhá alebo bielizeň nie 
je dostatočne suchá... 
● Zvolili ste správny čas sušenia alebo správny
program? 
● Nebola bielizeň veľmi vlhká? Bola bielizeň
dôkladne vyžmýkaná alebo poriadne 
odstredená? 
● Nie je potrebné vyčistiť filter?
● Nie je sušička preťažená?

Sušička nefunguje... 
● Má sušička funkčné elektrické napájanie?
Napájanie skontrolujte pripojením iného 
spotrebiča do zásuvky, napríklad lampy. 
● Je zástrčka poriadne pripojená do elektrickej
zásuvky? 
● Nedošlo k výpadku dodávky elektrickej
energie? 
● Nie sú vypálené poistky?
● Sú dvierka úplne zatvorené?
● Je sušička zapnutá ako pri prívode napájania
elektrickou energiou, tak na spotrebiči? 
● Bola vykonaná voľba času sušenia alebo
programu? 
● Zapli ste sušičku po otvorení dvierok?

Sušička je hlučná… 
● Vypnite sušičku a obráťte sa na
autorizovaný servis. 

Svieti kontrolka        … 
● Nie je nutné vyčistiť filter?

Svieti kontrolka        … 
● Nie je nutné vyprázdniť zásobník vody?

Zákaznícky servis 

Pokiaľ bude k problémom so sušičkou 
dochádzať aj po ukončení všetkých 
odporúčaných kontrol, obráťte sa na 
pracovníka servisu. Pracovníci servisu 
vám pomôžu prostredníctvom telefónu 
alebo vám zariadia návštevu technika 
podľa podmienok vašej záruky. Ak však 
bude zistená niektorá z nasledujúcich 
skutočností, bude vám účtovaný 
poplatok: 

● Sušička je vo funkčnom stave.
● Sušička nie je nainštalovaná v súlade s
pokynmi pre inštaláciu. 
● Sušička nebola používaná správne

Náhradné diely

Service

Vždy používajte originálne náhradné 
diely, ktoré vám poskytnú priamo 
pracovníci servisu. 

Ohľadne servisu a opráv sa obráťte na 
pracovníkov autorizovaného servisu. 

Výrobca nezodpovedá za žiadne 
prípadné tlačové chyby v tomto 
návode na obsluhu. Výrobca si ďalej 
vyhradzuje právo na vykonanie 
úprav svojich produktov bez 
p o t r e b y  z m e n y  d ô l e ž i t ý c h  
vlastností. 

PRE MODELY SMART TOUCH 
Aplikácia Candy simply-Fi má funkciu Smart Check-up, ktorá umožňuje kedykoľvek 
potvrdiť funkčnosť a stav spotrebiča. Pre použitie aplikácie Candy simply-Fi 
potrebujete smartfón so systémom Android s technológiou NFC. 
Viac informácií nájdete v aplikácii. Ak displej práčky zobrazuje poruchu (kód alebo 
blikajúca LED), musíte zapnúť aplikáciu na smartfóne so zapnutým NFC. 
Umiestnite váš smartfón k Smart Touch logu na ovládacom paneli. Teraz by ste mali 
mať možnosť prečítať adresár s poruchou pre odstránenie problému. 

8. ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV
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