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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.
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1.	Bezpečnostné	upozornenia

● Tento spotrebič môžu 
používať deti od 8 rokov 
a osoby s obmedzenými 
fyzickými, senzorickými alebo 
mentálnymi schopnosťami, 
alebo bez dostatočných 
skúseností a znalostí, ak 
boli poučené o správnom a 
bezpečnom použití spotrebiča 
osobou zodpovednou za ich 
bezpečnosť a porozumeli 
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 použitie v domácnosti a 
podobnom prostredí:

- Zamestnanecké kuchyne v 
predajniach, kanceláriách a 
inom pracovnom prostredí;

-  Na farmách;
-  Klientmi hotelov, motelov a 

podobného typu ubytovacích 
zariadení;

-  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. akékoľvek 
poškodenie spotrebiča 
spôsobené nesprávnym 
použitím (aj keď  je spotrebič v 
domácnosti) nie je akceptované 
výrobcom.

● Tento spotrebič sa môže 
používať len na určený účel 
podľa popisu v tomto návode. 
Uistite sa, či rozumiete 
všetkým pokynom na 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.
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● VarOVaNIE. Nepoužívajte 
spotrebič, ak nie je jeho filter 
na mieste, alebo je poškodený; 
chumáče sa môžu vznietiť.

● VarOVaNIE. Na mieste 
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 priemyselné 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

● Nepoužívajte adaptéry, 
mnohonásobné zásuvky a 
predlžovacie káble.

● Nikdy neinštalujte sušičku 
oproti záclone a zabráňte pádu 
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 hodiny pred opätovným 
zapnutím, aby mohol olej 
natiecť späť do kompresora. 
Nedodržaním vyššie uvedených 
pokynov by ste mohli poškodiť 
kompresor.
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Bielizeň

● 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 
pena), kúpacia čiapka, 
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.

● Zapaľovače a zápalky 
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, 
acetónom, alkoholom, 
benzínom, petrolejom, 

odstraňovačom škvŕn, 
terpentínom, voskom a 
odstraňovačom vosku musíte 
vyprať v horúcej vode s 
dostatočným množstvom 
pracieho prostriedku pred 
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 plynov zo spotrebičov 
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 nikdy 
neblokujte. Pre zaistenie 
dobrého vetrania nesmiete 
nikdy blokovať voľný priestor 
medzi dnom spotrebiča a 
podlahou.

●  Pravidelne kontrolujte voľnosť 
priechodu vzduchu.

●  Po použití kontrolujte filter, v 
prípade potreby vyčistite.
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● Zabráňte pádu alebo hromadeniu 
predmetov za sušičkou, pretože 
tieto môžu blokovať vstup a 
výstup vzduchu.

● NIKDY neinštalujte sušičku 
oproti záclone.

● V prípade inštalácie sušičky 
na práčku musíte použiť 
vhodný podstavec podľa 
nasledujúcej konfigurácie.

 - Montážna súprava 
35100019: pre práčky s 
minimálnou hĺbkou 49 cm

 - Montážna súprava 
35900120: pre práčky s 
minimálnou hĺbkou 51 cm

 Súprava musí byť z vyššie 
uvedených, dostupná v našom 
servisnom stredisku alebo od 
predajcu.

 Pokyny pre montáž súpravy 
sú dodané s montážnou 
súpravou.

Výstupy vzduchu v základni

 Spotrebič neinštalujte v mieste 
s nízkou teplotou, alebo kde môže 
mrznúť. Pri teplote okolo bodu mrazu 
nemusí spotrebič fungovať správne: 
hrozí riziko poškodenia, ak voda 
zamrzne v hydraulickom obvode 
(ventily, hadice, čerpadlá). Pre lepšiu 
funkciu spotrebiča musí byť okolitá 
teplota v rozsahu +5°C až +35°C. 
Prevádzka v studenom prostredí 
(od +2 do +5°C) môže spôsobiť 
kondenzáciu a kvapkanie vody na 
podlahu.
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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/eú
Tento spotrebič je označený v súlade 
s Európskou smernicou 2012/19/EC o 
likvidácii elektrického a elektronického 
vybavenia (WEEE).

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.

gias	servis
● Pre zaistenie neustálej bezpečnosti a 

spoľahlivej prevádzky spotrebiča musí opravy 
vykonávať autorizovaný servisný technik 
GIaS.

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.

elektrický	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	
jednoducho	prístupná.

Obsahuje fluorované skleníkové 
plyny. Hermeticky zatvorené.
R134n/0,260	(kg)	/co2	ekvivalent:	0,372	(t)	gWp1430

 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.

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

príprava	bielizne
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.

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 čističom alebo pogumované 
odevy (hrozí riziko požiaru alebo explózie).

Počas posledných 15 minút sa bielizeň suší v 
studenom vzduchu. 

úspora	energie
Do sušičky vkladajte len dôkladne odstredenú 
bielizeň. Čím suchšia je bielizeň, tým kratší je 
čas sušenia a teda nižšia spotreba energie.

vždy
● Skontrolujte pred každým cyklom sušenia, či je 

čistý filter.
nikdy
● Nedávajte kvapkajúcu bielizeň do bubna, 

mohli by ste poškodiť spotrebič.

rozdeľte	bielizeň	následovne
●	 podľa	symbolu	ošetrenia
Môžete ich nájsť na golieri alebo vnútornom šve:

Vhodné Vhodné pre sušenie v sušičke.

Sušenie pri vysokej teplote.

Sušenie len pri nízkej teplote.

Nesušiť v sušičke.

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: blúzky, košele, overaly atď. z 
polyesteru alebo polyamidu aj zmes bavlny/
syntetických látok.

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

3.	čistenie	a	Bežná	údržBa

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.

 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).
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4.	zásoBník	vody	
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. Jemne vytiahnite 
zásobník vody uchopením 
za rukoväť. (a)
keď	je	zásobník	vody	
plný,	váži	približne	6	kg.

2. Nakloňte zásobník 
vody pre vyliatie vody cez 
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 tlačidla  
reštartujte cyklus.

oBsluha
1.  Otvorte dvierka a naplňte bubon bielizňou. 

Bielizeň nesmie brániť zatvoreniu dverí. 
2. Pomaly zatlačte a opatrne dvierka zatvorte, 

pokým nebudete počuť „zaklapnutie“.

3.  Otočením voliča programov zvoľte 
požadovaný program sušenia (viď Sprievodca 
sušením).

4. Stlačte tlačidlo . Sušička sa automaticky 
spustí a kontrolka nad tlačidlom bude 
nepretržite svietiť. 

5. ak v priebehu programu otvoríte dvierka 
sušičky pre kontrolu bielizne, po zatvorení 
dvierok musíte stlačiť tlačidlo .

6. Keď sa cyklus blíži ku koncu, sušička prejde 
do fázy chladenia, bielizeň sa bude otáčať v 
studenom vzduchu, čo umožňuje vychladenie 
náplne spotrebiča.

7. Po dokončení cyklu sa bubon otáča 
prerušovane pre minimalizáciu pokrčenia. 
Toto pokračuje až do vypnutia spotrebiča 
alebo do otvorenia dvierok.

8.  Po dokončení programu sa rozsvieti 
kontrolka.

 Neotvárajte dvierka počas automatického 
sušenia pre zaistenie správnych výsledkov.
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5.	dvierka	a	filter
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 odstráňte 
vlákna pomocou 
mäkkej kefy alebo 
prstov.

4. Zacvaknite filter a 
nasaďte na miesto.

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 vyprázdnení zásobníka vody 
počas cyklu.

čistenie	filtra	kondenzátora

1. Zložte sokel.

2. Otočte dve zaisťovacie 
páčky proti smeru 
hodinových ručičiek a 
vytiahnite predný kryt.

3. Jemne zložte rám filtra 
a odstráňte prach a 
iné nečistoty z filtra. 
Na čistenie filtra 
nepoužívajte vodu.

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

5. Nasaďte predný kryt 
správne (podľa šípky) 
a pevne zatlačte na 
miesto. Uzamknite 
dve poistky otočením 
v smere hodinových 
ručičiek.

6. Nasaďte sokel.
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6.	ovládacie	prvky	a	
kontrolky

a-	volič	programu	- otáčaním voliča do oboch 
smerov je možné zvoliť požadovaný program 
sušenia. Pre zrušenie voľby alebo vypnutie 
sušičky otočte volič do pozície OFF (vypnutý).

B-	displej	- displej zobrazuje zostávajúci čas 
sušenia, odložený čas v prípade nastaveného 
odloženého štartu a ďalšie informácie.

c-	tlačidlá	-
1.	tlačidlo	štart/pauza
Pre spustenie a/alebo prerušenie zvoleného 
programu.
2.	super	ľahké	žehlenie	- táto možnosť 
umožňuje zníženie záhybov a pokrčenie, vďaka 
striedavému pohybu bubna počas a po sušení a 
automatické nastavenie stupňa sušenia (stupeň 
sušenia je možné upraviť po voľbe možností).
Možnosti je možné nastaviť do piatich minút po 
spustení cyklu a aktivujú sa len s automatickými 
cyklami.
3.	tlačidlo	rýchle	- automatické programy je 
možné prepnúť na rýchly program (raPID), 
až do 3 minút po spustení cyklu. Opakovaným 
stlačením predĺžite čas (30-45-59 minút). Po tejto 
voľbe, pre resetovanie funkcie automatického 
sušenia, je nutné sušičku vypnúť v prípade 
nekompatibility, všetky LED rýchlo trikrát bliknú.

4.	tlačidlo	voľby	sušenia
Umožňuje nastaviť požadovaný stupeň sušenia, 
ktorý je možné upraviť do 5 minút po spustení 
cyklu:

 - pre	žehlenie: zanechá bielizeň mierne 
vlhkú pre ľahké žehlenie.

	-	suchá	na	zavesenie: bielizeň môžete 
zavesiť.

 - úplne	suchá: pre bielizeň, ktorú je možné 
rovno uložiť do skrine.

 - extra-suchá: pre úplne suchú 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.	tlačidlo	odloženého	štartu
Umožňuje odložiť štart programu od 1 až po 
24 hodín v 1 hodinových intervaloch. Zvolený 
odložený štart sa zobrazí na displeji. Po stlačení 
tlačidla ŠTarT sa po hodine skráti zobrazený 
čas. ak chcete pokračovať v odpočítavaní, 
po otvorení dvierok s nastaveným odloženým 
štartom, musíte opäť stlačiť tlačidlo ŠTarT.

6.	pamäť	-  táto voľba umožňuje uložiť 
nastavené možnosti pre cyklus.
ULOžENIE: počas chodu cyklu stlačte na tri 
sekundy tlačidlo „pamäti“. Kontrolka „pamäti“ 
trikrát blikne a uložia sa možnosti spojené so 
skôr zvoleným cyklom.
VYVOLaNIE: po voľbe cyklu stlačte tlačidlo 
„pamäti“ pre vyvolanie uložených možností (nie 
cyklu).

7.	voľba	časovaného	cyklu
Cyklus môžete upraviť z automatického na 
programovaný, až do 3 minút po spustení cyklu. 
Opakovaným stlačením tlačidla predĺžite čas v 
10 minútových krokoch.
Pre resetovanie automatickej funkcie sušenia po 
uskutočnení tejto voľby musíte sušičku vypnúť. V 
prípade nekompatibility bliknú všetky LED trikrát.
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8.	uzamknutie	tlačidiel
Táto funkcia umožňuje zablokovanie pred 
nežiaducimi zmenami možností nastavených na 
voliči počas fázy sušenia.
aktivácia/deaktivácia: stlačte a dve sekundy 
podržte súčasne tlačidlá 4 a 5. Na displeji sa 
zobrazí symbol „LOC“.
Pri odomknutí sa na displeji zobrazí „Unl“. V 
prípade otvorenia dvierok sušičky s aktivovaným 
uzamknutím tlačidiel sa cyklus zastaví, ale 
uzamknutie zostane aktívne: pre reštartovanie 
cyklu musíte deaktivovať uzamknutie a obnoviť 
štart.
Po vypnutí sušičky sa možnosť automaticky 
deaktivuje.
Uzamknutie tlačidiel je možné zmeniť 
kedykoľvek počas cyklu.

automatická	ochrana	proti	pokrčeniu
Táto možnosť automaticky aktivuje pohyb bubna 
proti pokrčeniu, pred cyklom v prípade aktivácie 
odloženého štartu a na konci cyklu sušenia 
počas 6 hodín. aktivuje sa každých 10 minút. Pre 
zastavenie pohybu nastavte volič do vypnutej 
pozície (OFF). Užitočné, ak nemôžete bielizeň 
ihneď vybrať zo spotrebiča.

d-	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, keď je cyklus vo fáze 
chladenia.

e-	
smart	touch	oblasť	(dotyková	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. V UK, írsku, Hong 
Kongu a Indii je značka Woolmark Certifikačná 
obchodná známka.

maximálna	hmotnosť	sušenia
Bavlna Maximálna deklarovaná 

kapacita

syntetika	alebo	jemná Max. 4 kg

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

technické	parametre
Objem bubna 78,5

Maximálna náplň Viď energetický štítok

Výška 85 cm

Šírka 60 cm

Hĺbka 48,7

Energetická trieda Viď energetický štítok

Spotreba energie vo vypnutom režime 0,40 W

Spotreba energie v zapnutom režime 0,80 W

informácie	pre	porovnávacie	testy
en	61121	program

- DrY COTTON
- IrON DrY COTTON

program	pre	použitie

-  bavlna alebo  
- bavlna alebo biela 

- EaSY-CarE TEXTILE - jemná alebo syntetika

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

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

program popis	programu kapacita	
(kg)

čas	
sušenia
(min.)

Správny cyklus pre sušenie bavlny uterákov.

Ekonomický normatívy program (suchá na zavesenie). Najúčinnejší 
program z hľadiska spotreby energie. Vhodný pre 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.

Špecifický cyklus určený pre veľkú ľanovú bielizeň, ako sú záclony, 
prestieradlá a obrusy. Vďaka špecifickému pohybu bubna sa bielizeň 
pokrčí minimálne.

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

Perfektný cyklus pre rovnomerné sušenie búnd a prikrývok, 
osviežujúci jemnosť peria.

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 plstenia vlny je nezvratný; sušte výhradne 
bielizeň so symbolom (symbol „ok tumble“); tento program nie je 
vhodný pre akrylovú bielizeň.

Špecifický cyklus, ktorý suší a súčasne pomáha odstráni hlavné 
alergény a prach, zvieraciu srsť, pele a zvyšky práškových pracích 
prostriedkov.

Toto je teplý ohrevný cyklus trvajúci len 12 minút a pomáha uvoľniť 
záhyby a pokrčenie.

Perfektný cyklus pre odstránenie nepríjemného zápachu z bielizne a 
vyhladzuje pokrčenie.

Plná

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.
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• inteligentná	starostlivosť	– inteligentná 
kontrola a automatické cykly čistenia a 
príručka na riešenie prípadných problémov.

• moje	štatistiky	– štatistiky prania a tipy pre 
efektívnejšie 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“ (nastavenia) vášho 
smartfónu s androidom a aktivujte funkciu NFC 
v ponuke „Wireless	&	networks“ (Bezdrôtové 
pripojenie a siete).

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	pre 
aktiváciu senzora na ovládacom paneli.

• Otvorte aplikáciu, vytvorte používateľský profil 
a zaregistrujte spotrebič podľa pokynov na 
displeji telefónu alebo v „príručke	rýchleho	
štartu“ dodanej so spotrebičom.

viac	informácií,	f.a.Q.	a	video	pre	rýchlu	
registráciu	sú	k	dispozícii	na:
www.candysmarttouch.com/how-to

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 Len obsah

apple iPhone Len obsah

apple iPad Len obsah

funkcie	

Hlavné funkcie dostupné použitím aplikácie sú:

•	 hlasový	asistent	– príručka pre voľbu 
ideálneho cyklu len tromi hlasovými príkazmi 
(bielizeň/tkanina, farba, stupeň znečistenia).

• cykly	– stiahnutie a spustenie nových 
pracích programov.
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Ďalšie	použitie	-	bežné	použitie

• Vždy, keď chcete spravovať spotrebič cez 
aplikáciu, musíte aktivovať režim smart	
touch	nastavením voliča na indikátor smart	
touch.

• Uistite sa, že máte odomknutý telefón (z 
pohotovostného režimu) a je aktivovaná 
NFC funkcia; potom postupujte podľa skôr 
uvedených krokov.

• ak chcete spustiť prací cyklus, vložte bielizeň, 
prací prostriedok a zatvorte dvierka.

• V aplikácii zvoľte požadovanú funkciu (napr.: 
spustenie programu, Smart Check-up cyklus, 
aktualizácia štatistiky, a pod…).

• Postupujte podľa pokynov na displeji telefónu, 
držte	ho	na smart	touch	logu práčky, ak 
ste o to požiadaní aplikáciou.

poznámky:

priložte	váš	smartfón	tak,	aby	bola	nfc	
anténa	na	zadnej	strane	pri	smart	touch	logu	
na	spotrebiču	(podľa	obrázka).

ak	nepoznáte	pozíciu	nfc	antény	telefónu,	
jemne	pohybujte	smartfónom	krúživým	
pohybom	okolo	smart	touch	loga,	pokým	
aplikácia	nepotvrdí	spojenie.	pre	úspešný	
prenos	dát	je	nevyhnutné	držať	
smartfón	na	ovládacom	paneli	
počas	týchto	niekoľkých	sekúnd	
procesu;	správa	na	zariadení	vás	bude	
informovať	o	správnom	výsledku	a	oznámi,	
keď	je	možné	odložiť	smartfón.

hrubé	obaly	alebo	kovové	nálepky	na	
smartfóne	môžu	ovplyvniť	prenos	dát	medzi	
spotrebičom	a	smartfónom.	ak	je	to	nutné,	
odstráňte	ich.

výmena	niektorých	komponentov	smartfónu	
(napr.	zadní	kryt,	batéria,	a	pod...)	za	
neoriginálne	diely	môže	spôsobiť	odstránenie	
nfc	antény,	čo	bráni	v	plnom	využití	
aplikácie.

správa	a	ovládanie	spotrebiča	prostredníctvom	
aplikácie	je	možná	„len	zblízka“:	preto	nie	je	
možné	vykonať	diaľkové	operácie	(napr.:	z	inej	
miestnosti;	mimo	domu).

parametre	Bezdrôtovej	
siete

parameter technické	údaje

Bezdrôtový štandard ISO/IEC 14443 typ a a NFC Forum 
typ 4

Frekvenčné pásmo 13,553-13,567 MHz (stredové 
frekvencie 13,560 MHz)

Limit magnetického 
poľa < 42 dBμa/m (pri 10 metroch)

Spoločnosť Candy Hoover Group Srl, 
prehlasuje, že tento spotrebič označený  
je v súlade so základnými požiadavkami 
smernice 2014/53/EÚ. ak chcete získať kópiu 
prehlásenia o zhode, obráťte sa na výrobcu 
na: www.candy-group.com
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8.	riešenie	prípadných	proBlémov

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

servis
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	
potreby	zmeny	dôležitých	vlastností.

pre	modely	smart	touch
aplikácia candy	simply-fi	má funkciu inteligentnej	kontroly, 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.
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energie kapacita čas

kapacita	(kg) 7
trieda a+

 Biela
Energia kWh 2,54

Čas Min. 273

 Biela 
Energia kWh 2,35

Čas Min. 251

 Bavlna
Energia kWh 2,03

Čas Min. 220

 Bavlna ½
Energia kWh 1,11

Čas Min. 125

 Biela
Energia kWh 1,58

Čas Min. 172


