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Sušilni stroj
Navodila za uporabo



Prosimo, najprej preberite ta 
navodila!
Spoštovani kupec,
Hvala, da ste izbrali izdelek Beko . Upamo, 
da vam bo naš izdelek, ki je bil proizveden z 
visoko tehnologijo in kakovostjo dajal najboljše 
rezultate. Svetujemo vam, da si pred uporabo 
pozorno preberete ta navodila za uporabo 
in drugo spremljajočo dokumentacijo in jo 
shranite za poznejšo uporabo. Če izdelek 
izročite nekomu drugemu, priložite tudi 
navodila. Bodite pozorni na vse nasvete in 
opozorila, ki so navedeni v uporabniškem 
priročniku in upoštevajte
v njih vsebovana navodila. ta uporabniški 
priročnik velja za model, prikazan na naslovni 
strani.

• Preberite navodila.

Razlaga simbolov
V celotnem tem priročniku se uporabljajo 
naslednji simboli:

B NEVARNOST ! 

• Opozorilo glede električnega udara.

NEVARNOST ! 

• Opozorilo na nevarnost požara.

A OPOZORILO! 

• Opozorilo za ogrožajoče situacije za 
življenje in premoženje.

This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.

OPOZORILO! 

• Opozorilo glede vročih površin.

OPOZORILO! 

• Opozorilo pred nevarnostjo zaradi UV-sevanja

OPOZORILO! 

• Opozorilo o nevarnosti opeklin

C OPOMBA !

• Pomembne informacije ali koristni nasveti o 
uporabi.

Ovojnina naprave je izdelana iz 
materialov, primernih za reciklažo, 
v skladu z našimi nacionalnimi 
okoljskimi predpisi.

Ovojnine ne odstranjujte skupaj z 
gospodinjskimi in drugimi odpadki, ampak jo 
predajte na zbirnih mestih, katere urejajo lokalni 
predpisi.
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1 Pomembna varnostna in okoljska  navodila

C OPOMBA !

• To poglavje vsebuje varnostna 
navodila, ki vas varujejo pred 
nevarnostjo nastanka telesnih 
poškodb in materialne škode. 
Neupoštevanje teh navodil razveljavi 
garancijo.

1.1 Splošna varnost

A OPOZORILO! 

• Otroci, stari 8 let ali več, in osebe s 
fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi 
motnjami ali s premalo izkušnjami in 
znanja lahko uporabljajo ta aparat, 
če jih kdo nadzira ali jim svetuje o 
varni uporabi aparata in če poznajo 
tveganja, povezana z uporabo 
aparata. Otroci se ne smejo igrati z 
aparatom. Otroci ne smejo čistiti in 
vzdrževati aparata brez nadzora.

• Otroci mlajši od 3 let se naj ne 
nahajo v bližni stroja, razen če jih 
imate nenehno pod nadzorom.

• Po višini nastavljivih nožic ne 
odstranjujte. Reže med sušilnikom 
in tlemi ne zmanjšujte z materiali, kot 
so talne obloge, les in trak. To lahko 
povzroči težave s sušilnikom.

• Namestitev in popravila naj 
vedno izvaja pooblaščeni servis. 
Proizvajalec ne odgovarja za škodo, 
ki nastane kot posledica postopkov, 
ki jih izvajajo nepooblaščene osebe.

• Sušilnika nikoli ne čistite s pršenjem 
ali polivanjem z vodo! Obstaja 
nevarnost električnega udara!

Modeli s funkcijo pare:

A OPOZORILO! 

• Pri programih s paro lahko rezervoar 
za paro napolnite zgolj z destilirano 
ali kondenzirano vodo. Ne 
uporabite vode iz pipe in v vodo ne 
vnašajte dodatkov. Če uporabljate 
kondenzirano vodo, jo predhodno 
filtrirajte in odstranite morebitna 
vlakna.

• Ne odpirajte vratc rezervoarja v času 
delovanja programa s paro. Lahko 
se poparite z vročo vodo.

• Pred uporabo programa s paro s 
perila odstranite vse madeže.

• Program s paro (program proti 
neprijetnim vonjavam) lahko 
zaženete le pri čistih oblačilih brez 
madežev.

• Ne uporabljajte nikakršnih čistilnih 
dodatkov oziroma dodatnih 
materialov pri zagonu programa s 
paro (ali pri zagonu katerega koli 
drugega programa).

1.1.1 Varnost glede elektrike

B NEVARNOST ! 

• Med priključevanjem stroja na 
električno omrežje upoštevajte 
varnostna navodila za dela na 
električnih napravah.

• Naprave se ne sme vklapljati 
s pomočjo zunanje vklopne 
naprave, kot je na primer 
časovnik, prav tako pa ne sme 
biti priključena na tokokrog, ki 
ga vklaplja in izklaplja druga 
naprava.
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B NEVARNOST ! 

• Sušilnik priključite na ozemljeno 
vtičnico, zaščiteno z varovalko 
z vrednostjo, ki je navedena na 
tipski nalepki. Ozemljitev naj izvede 
kvalificiran električar. Naše podjetje 
ne odgovarja za morebitno škodo, 
ki bi se pojavila, ko se izdelek 
uporablja brez ozemljitve, izvedene v 
skladu z lokalnimi predpisi.

• Napetost in dovoljen tok varovalke 
sta navedena na tipski nalepki. 

• Napetost, navedena na tipski 
nalepki, mora biti enaka vaši 
omrežni napetosti. 

• Ko sušilnik ni v uporabi, ga izključite 
iz vtičnice.

• Sušilnik izključite iz električnega 
omrežja tudi med namestitvijo, 
vzdrževanjem, čiščenjem in 
popravili.

• Ne dotikajte se vtiča z mokrimi 
rokami! Nikoli ne izvlecite vtiča 
neposredno z vlečenjem kabla, 
vedno ga izvlecite le s prijemom za 
vtič.

• Za priklop sušilnika ne uporabljajte 
podaljškov, razdelilnikov ali 
adapterjev. S tem zmanjšate 
nevarnost požara in električnega 
udara.

• Po namestitvi mora biti vtikač lahko 
dostopen.

• Pri poškodovanem napajalnem 
kablu obvestite pooblaščeni 
servis, ki ga naj zamenja.

• Če je sušilnik v okvari, se ne 
sme uporabljati, razen če ga 
popravlja pooblaščeni servisni 
zastopnik! Obstaja nevarnost 
električnega udara!

1.1.2 Varnost izdelka

A OPOZORILO! 

• Poskrbite, da je vhod zraka sušilnika 
odprt in dobro prezračevan.

• Izdelek vsebuje hladilno sredstvo 
R290.

• R290 je hladilno sredstvo, ki je 
okolju prijazno, ampak vnetljivo.

• Izdelka ne hranite v bližini možnih 
virov toplote, saj se lahko vname.

NEVARNOST ! 

Točke, ki jih je potrebno 
upoštevati glede požarne 
nevarnosti: 
Spodaj navedenega perila ali 
predmetov ne smete sušiti v 
sušilniku, saj lahko pride do požara.
• Neoprano perilo
• Preden predmete, ki so 

onesnaženi z oljem, acetonom, 
alkoholom, kurilnim oljem, 
kerozinom, odstranjevalci 
madežev, terpentinom, parafinom, 
odstranjevalci parafina, bencinom, 
voskom ali odstranjevalci voska, 
sušite v sušilniku, jih je treba oprati v 
topli vodi z veliko detergenta.

Zato morajo biti posebej predmeti, 
onesnaženimi z zgoraj navedenimi 
snovmi, temeljito oprani. V ta 
namen uporabite ustrezni detergent 
in perite pri visoki temperaturi.
Spodaj navedenega perila ali 
predmetov ne smete sušiti v 
sušilniku, saj lahko pride do 
požara.
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NEVARNOST ! 

• Oblačila ali blazin, polnjenih s 
peno (lateksom) čepic za tuširanje, 
vodoodpornih tkanin, materialov z 
dodatki gume in gumijastih blazinic.

• Oblačil, očiščenih z industrijskimi 
kemikalijami.

Predmeti, kot so na primer 
vžigalniki, vžigalice, kovanci, 
kovinski deli, igle itd. lahko 
poškodujejo boben ali povzročijo 
težave pri delovanju. Zato perilo 
med vstavljanjem v sušilnik temeljito 
preglejte.
Sušilnika ne zaustavljajte dokler se 
program ne zaključi. Če to morate 
storiti, hitro odstranite vse perilo in 
ga razprostrite, da se toplota čim 
hitreje razprši.
• Neustrezno oprana oblačila lahko 

povzročijo samovžig in se vnamejo 
tudi po končanem sušenju.

• Da preprečite nabiranje plinov iz 
naprav, ki delujejo z drugimi vrstami 
goriva, vključno z odprtim ognjem, 
morate v okolici sušilnika zagotoviti 
zadostno prezračevanje.

A OPOZORILO! 

• Perilo, v katerem se kovinske 
ojačitve ne smejo sušitiv sušilniku. 
Če se kovinske ojačitve med 
sušenjem sprostijo ali odlomijo, se 
sušilnik lahko poškoduje.

C OPOMBA !

• Mehčalce in podobne izdelke 
uporabljajte v skladu z navodili 
njihovih proizvajalcev.

• Pred vsakim polnjenjem sušilnika 
očistite filter za vlakna. Sušilnika 
nikoli ne uporabljajte brez 
nameščenega filtra za vlakna.

A OPOZORILO! 

• Pokvarjenega sušilnika nikoli 
ne poskušajte popravljati sami. 
Na izdelku ne izvajajte popravil 
ali zamenjav, četudi znate in 
ste sposobni opraviti zahtevan 
postopek, razen če je v navodilih za 
uporabo ali v servisnem priročniku 
to jasno nakazano. V nasprotnem 
boste ogrozili svoje življenje in 
življenja drugih.

• V prostor, kjer boste namestili 
sušilnik, ne smejo voditi krilna ali 
drsna vrata, ki se lahko zaklenejo, 
katera bi ovirala odpiranje vratc 
sušilnika.

• Sušilnik namestite v prostor, ki je 
primeren za domačo uporabo. 
(Kopalnica, zaprt balkon, garaža itd.)

• Poskrbite, da domače živali ne 
morejo priti v sušilnik. Preden 
vključite sušilnik, preverite 
notranjost.

• Ne naslanjajte se na vratca sušilnika, 
ko so odprta, saj se lahko prekucne.

• Poskrbite, da se v okolici sušilnika 
ne bodo nabirali kosmi vlaken.
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1.2 Namestitev na pralni stroj
Za pritrditev sušilnika na pralni stroj uporabite 
napravo za pritrjevanje. Napravo za pritrjevanje 
mora namestiti pooblaščeni servisni zastopnik.
• Skupna teža pralnega stroja in sušilnika - ko 

sta polno naložena - ko sta nameščena 
drug na drugega, lahko dosega približno 
180 kilogramov.  Napravi namestite na trdna 
tla, ki imajo zadostno nosilnost!

A OPOZORILO! 

• Pralnega stroja ne smete postavljati na 
sušilnik. Med nameščanjem na pralni stroj 
bodite pozorni na zgornja opozorila.

Namestitvena tabela za pralni stroj in sušilnik

Globina 
sušilnika

Globina pralnega stroja

62
 c

m

60
 c

m
  

54
 c

m
 

< 
50

 c
m

  

54 cm Se lahko namesti Se ne sme namestiti

60 cm Se lahko 
namesti Se ne sme namestiti

1.3 Predvidena uporaba
Sušilni stroj je bil zasnovan za domačo 
uporabo. Ni primeren za komercialno uporabo 
in se ne sme uporabljati za drugo rabo, kot je 
predvidena.
• Sušilnik uporabljajte samo za sušenje perila, 

ki je ustrezno označeno.
• Proizvajalec se odreka vsakršni 

odgovornosti, ki bi nastala iz nepravilne 
uporabe ali prevoza.

• Življenjska doba sušilnika, ki ste ga kupili, 
je 10 let. V tem obdobju bodo za pravilno 
delovanje aparata na voljo originalni rezervni 
deli.

1.4 Varnost otrok
Ovojnina je otrokom nevarna. Hranite ovojnino 
izven dosega otrok.
• Električni izdelki so otrokom nevarni. Ko 

izdelek deluje, naj bodo otroci izven dosega 
izdelka. Ne dovolite jim poseganja v sušilnik. 
Da otrokom preprečite poseganje v sušilnik, 
uporabite varnostno blokado za otroke.

C OPOMBA !

• Varnostna blokada za otroke je na upravljalni 
plošči. (Glejte Varnostna blokada za otroke)

• Vratca za polnjenje naj bodo zaprta tudi, ko 
sušilnik ni v uporabi.

1.5 Skladnost z direktivo OEEO in 
odstranjevanjem odpadnih izdelkov: 

Izdelek je v skladu z direktivo EU 
OEEO (2012/19/EU).  Izdelek 
vsebuje simbol za razvrstitev 
odpadne električne in elektronske 
opreme (OEEO).
Izdelek je bil izdelan z 

visokokakovostnimi sestavnimi deli in 
materiali, ki jih je mogoče ponovno uporabiti 
in so primerni za recikliranje. Odsluženega 
odpadnega izdelka ne odlagajte z običajnimi 
gospodinjskimi in drugimi odpadki. Odnesite 
ga na center za zbiranje in recikliranje električne 
in elektronske opreme. Za informacije o teh 
centrih za zbiranje se obrnite na lokalne oblasti.

NEVARNOST ! 

• R290 je vnetljivo hladilno sredstvo, zato 
je treba zagotoviti, da se sistem in cevi 
ne poškodujejo med delovanjem in 
premikanjem.

• Izdelka ne hranite v bližini možnih virov 
toplote, saj se lahko v primeru poškodb 
vname.

• Izdelka ne odstranjujte s sežiganjem.
1.6 Skladnost z direktivo RoHS:
Izdelek, ki ste ga kupili, je v skladu z direktivo 
EU RoHS (2011/65/EU).  Ne vsebuje škodljivih 
in prepovedanih materialov, ki so navedeni v 
direktivi.

1.7 Informacije o embalaži
Embalažni material izdelka je izdelan iz 
materiala, ki ga je mogoče reciklirati, v skladu 
z našimi nacionalnimi okoljskimi predpisi. 
Embalažnega materiala ne odlagajte skupaj z 
gospodinjskimi ali drugimi odpadki. Odnesite 
ga na zbirna mesta za embalažni material, ki so 
jih določile lokalne oblasti.
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1.8 Tehnični podatki
SL

Višina (nastavljiva) 84,6 cm / 86,6 cm*

Širina 59,7 cm

Globina 58,9 cm

Kolièina perila 
(maks.)

8 kg**

Neto teža (± %10) 44 kg

Napetost

Glejte tipsko tablico***Moè

Koda modela

* Najmanjša višina:  Višina s spuščenimi 
nastavljivimi nogami.
   Največja višina: Višina z dvignjenimi 
nastavljivimi nogami. maximum.
** Suha teža perila pred pranjem.
*** Tipska tablica se nahaja za vratci za 
vstavljanje perila

C OPOMBA !

• Tehnični podatki sušilca se lahko z 
namenom izboljšanja izdelka spremenijo 
brez predhodnega obvestila.

• Slike v tem priročniku so shematske in se z 
izdelkom natančno ne ujemajo.

• Vrednosti, navedene na oznakah na 
sušilniku ali v drugi sušilniku priloženi 
dokumentaciji, so dobljene v laboratoriju 
v skladu z ustreznimi standardi. Glede na 
pogoje delovanja in okoljske pogoje lahko 
te vrednosti odstopajo.
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2 Sušilni stroj

2.1 Pregled 

11

10

1

2

3

4
5

6

7

8
9

  1. Zgornja plošča
  2. Nadzorna plošča
  3. Vratca za polnjenje
  4. Gumb za odpiranje pokrova
  5. Prezračevalne rešetke
  6. Nastavljive noge
  7. Pri modelih, kjer je posoda za vodo spodaj, je 
ta nameščena za spodnjim pokrovom
  8. Tipska nalepka
  9. Filter za vlakna
10. Predal za posodo za vodo (pri modelih, kjer je 
ta nameščena zgoraj)
11. Napajalni kabel

2.2 Vsebina pakiranja

1. Cev 
za odvod 
vode*

5. Priročnik 
za uporabo 
koša za 
sušenje*

2. Rezervna 
filtrska 
tkanina*

6. Posodica 
za dolivanje 
vode*

3. 
Uporabniški 
priročnik

7. Čista 
voda*

4. Koš za 
sušenje*

8. Skupina 
za kapsule z 
dišavo*

9. Ščetka* 10. Filtrirna 
tkanina*

* Lahko je priloženo stroju, odvisno od modela.
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3 Namestitev

Preden pokličete najbližji pooblaščeni servis 
za namestitev sušilnika, se prepričajte, da 
električna napeljava in odvod vode ustrezata 
navodilom v uporabniškem priročniku. Če 
ne ustrezata, se posvetujte z usposobljenim 
električarjem in tehnikom glede potrebnih 
preureditev.

C OPOMBA !

• Za pripravo lokacije sušilnika in električne 
ter instalacije za odpadno vodo je 
odgovoren kupec.

A OPOZORILO! 

• Pred namestitvijo vizualno preveriteali 
so na sušilniku vidne poškodbe. Če je 
sušilnik poškodovan, ga ne nameščajte.  
Poškodovani izdelki so tveganje za vašo 
varnost.

• Po namestitvi sušilnika počakajte 12 ur 
preden ga uporabite.

3.1 Primerno mesto namestitve 
• Namestite ga na stabilno in ravno 

podlago.  Sušilnik je težak. Ne premikajte 
ga sami.

• Sušilnik naj deluje v dobro prezračenem 
prostoru brez prisotnosti prahu.

• Reže med sušilnikom in drugimi 
površinami ne zmanjšujte z materiali, kot 
so  talne obloge, les in trak.

• Ne prekrivajte prezračevalnih rež sušilnika. 
• V prostor, kjer boste namestili sušilnik, ne 

smejo voditi krilna ali drsna vrata, ki se 
lahko zaklenejo, katera bi blokirala vratca 
za polnjenje.

• Ko je sušilnik nameščen, naj ostane na 
istem mestu, kjer so bili izvedeni njegovi 
priključki. Pri nameščanju sušilnika 
se prepričajte, da se zadnja stena ne 
naslanja (na pipo, vtičnico itd.)

• Sušilnik postavite vsaj 1 cm stran od 
robov drugega pohištva. 

• Sušilnik lahko deluje v temperaturnem 
območju od +5 °C do +35 °C.  Če so 
pogoji delovanja zunaj tega območja, 
bo delovanje sušilnika slabše in se lahko 
okvari.

• Zadnja površina sušilnika naj bo 
postavljena ob zid. 

• Zadnjo stranico sušilnega stroja se naj 
namesti obrnjeno k steni.

B NEVARNOST ! 

• Sušilnika ne postavljajte na napajalni kabel. 

* Če sistem v vašem izdelku ne 
vsebuje sredstva R290, prezrite 
naslednje opozorilo

NEVARNOST ! 

• Sušilnik vsebuje hladilno sredstvo R290.*
• R290 je hladilno sredstvo, ki je okolju 

prijazno, ampak vnetljivo.*
• Poskrbite, da je vhod zraka sušilnika odprt 

in dobro prezračevan.*
• Sušilniku ne približujte možnih virov 

plamena.*
3.2 Odstranjevanje sklopa varoval pri 
transportu

A OPOZORILO! 

• Pred prvo uporabo 
sušilnika odstranite 
sklop varoval pri 
transportu.

• Če je možno 
spremeniti pritrditev 
vrat vaše naprave, 
glejte navodilo za 
menjavo tečajev.

3.3 Priključitev na odvod vode
Zbrana voda se lahko odvaja skozi odtočno 
cev, ki je bila dobavljena skupaj z izdelkom, 
namesto da bi periodično odlivali vodo, ki se 
izteka v zbiralnik za vodo.
Priklop cevi za odvod vode
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1

3 4

2 1-2 Povlecite 
gibko cev na zadnji 
strani sušilnika 
z roko, da jo 
snamete z mesta 
pritrditve. Pri 
odstranjevanju cevi 
ne uporabljajte 
orodja.

3 Priključite en konec odvodne cevi, ki je 
bila priložena sušilniku, na priključek, 
s katerega ste sneli cev izdelka v 
prejšnjem koraku. 

4 Priključite drugi konec odvodne cevi 
neposredno na odtok za odvajanje 
odpadne vode ali v umivalnik. 

C OPOMBA !

• Cev za odvod vode mora biti priključena na 
višini največ 80 cm.

• Poskrbite, da na cev za odvod vode ne 
stopate in da med strojem in odtokom ni 
prepognjena.

• Natančno preberite navodila za uporabo 
pribora (vkolikor je priložen izdelku).

3.4 Nastavljanje nožic

• Zavrtite nožice 
na levo ali desno, 
dokler sušilnik 
ne stoji ravno in 
trdno. 

3.5 Transport sušilnika
• Odstranite vso vodo, ki je ostala v 

sušilniku.
• Če je izveden neposreden priklop za 

odvajanje vode, odstranite priključke cevi.

A OPOZORILO! 

• Priporočamo prenašanje sušilnika v 
pokončnem položaju.  Če stroja ni 
možno prenašati v navpičnem položaju, 
priporočamo prenašanje v položaju, 
nagnjenem v desno, gledano s sprednje 
strani.

3.6 Opozorila glede hrupa

C OPOMBA !

• Normalno je, 
da včasih med 
delovanjem slišite 
kovinski hrup 
kompresorja. 

• Med delovanjem zbrana voda se črpa v 
rezervoar za vodo.  Normalno je, da med 
delovanjem slišite zvok črpanja.

3.7 Zamenjava osvetlitvene luči
V tem primeru se osvetlitvena lučka uporablja v 
vašem sušilcu perila.
Če želite zamenjati LED oz. žarnico, ki se 
uporablja za osvetlitev vašega sušilnega 
stroja, pokličite pooblaščeni servis. Lučka(e) 
uporabljena v tej napravi ni primerna za 
razsvetljavo prostorov v domu. Predvideni 
namen te lučke je pomagati uporabniku, da 
daje perilo v sušilni stroj na udoben način. 
Svetila, uporabljena v tej napravi, morajo zdržati 
ekstremne fizikalne pogoje, kot so vibracije in 
temperature nad 50°C.
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4 Priprava

4.1 Perilo, primerno za sušenje v 
sušilniku
Vedno upoštevajte navodila, ki so navedena 
na oznakah na oblačilih. Sušite samo perilo 
z oznako, na kateri je navedeno, da je perilo 
primerno za sušenje v sušilniku.

4.2 Perilo, ki ni primerno za sušenje v 
sušilniku

Predmetov s tem simbolom ni 
Ni primerno za 

sušilni stroj  
dovoljeno sušiti v sušilniku.

C OPOMBA !

• volnene, svilene tkanine, nežne in 
dragocene tkanine, nepredušni predmeti 
in zavese iz tila za strojno sušenje niso 
primerne.

4.3 Priprava perila za sušenje
• Po pranju je perilo lahko prepleteno. 

Preden daste perilo v stroj, ga med seboj 
ločite.

• Oblačila s kovinskimi dodatki, kot so 
zadrge, obrnite navzven. 

• Zapnite zadrge, kaveljce, zaponke in 
gumbe.

4.4 Stvari, ki jih je treba storiti za 
varčevanje z energijo
Naslednje informacije vam bodo v pomoč pri 
uporabi sušilnika na ekološki in energijsko 
učinkovit način.
• Pri pranju centrifugirajte perilo z najvišjo 

možno hitrostjo. Tako se čas sušenja 
skrajša in poraba energije se zmanjša. 

• Razvrstite perilo glede na vrsto tkanine in 
debelino. Sušite isto vrsto perila skupaj. 
Na primer tanke kuhinjske krpe in prti se 
posušijo prej kot debele brisače.

• Upoštevajte navodila v uporabniškem 
priročniku glede izbire programa. 

• Ne odpirajte vratc stroja med sušenjem, 
razen če je to potrebno.  Če je potrebno 
odpreti vratca, naj bodo odprta čim krajši 
čas.

• Med delovanjem sušilnika ne dodajajte 
mokrega perila.

• Modeli s kondenzatorjem: kondenzator 
očistite enkrat mesečno oziroma po 30 

zagonih sušilnega stroja. 
• Filter redno čistite, ko je na njem vidno 

zbiranje zraka ali ko simbol zasveti, če 
je na voljo opozorilni simbol za čiščenje 
predala za filtre.

• Pri modelih z enoto “flue”: upoštevajte 
navodila za priključitev za “flue” in očistite 
“flue”. 

• Prostor, v katerem se nahaja sušilni stroj, 
med njegovim delovanjem zračite.    

4.5 Ustrezna količina perila
Upoštevajte navodila 
v razdelku “Izbira 
programa in tabela 
porabe”. Ne polnite 
večje količine perila, 
kot je navedena v 
tabeli.

Naslednje teže so zgolj informativne.

Perilo Približna 
teža (g)* Perilo Približna 

teža (g)*

Bombažne prevleke 1500 Velike brisače 150

(dvojne) 1000 Brisače za 
roke 300

Bombažne prevleke 500 Srajce 250

(enojne) 350 Bombažne 
obleke 500

Rjuhe (dvojne) 700 Obleke 350

Rjuhe (enojne) 250 Jeans 700

Veliki namizni prti 100 Žepni robčki 
(10 kosov) 100

Mali namizni prti 700 Majice 125

Čajni prtički 350

* Suha teža perila pred pranjem.
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5  Uporaba izdelka

456 3 2789

1
5.1 Nadzorna plošča

1. Gumb za vklop/izklop/izbiro programa
2. Gumb za zagon/stanje pripravljenosti
3. Gumb za osvetlitev bobna
4. Gumb za izbiro končnega časa
5. Gumb za izbiro časovnega programa

6. Gumb za izbiro nizke temperature
7. Gumb za izbiro zvočnega opozorila in 
otroške zaščite
8. Gumb za izbiro preprečevanja mečkanja
9. Gumb za izbiro stopnje suhosti

5.3 Priprava sušilnega stroja
• Vključite sušilni stroj v električno omrežje.
• Odprite vratca za polnjenje.
• Vstavite perilo v sušilni stroj. Pazite, da se 

perilo ne zatakne v vratih sušilnega stroja.
• Potisnite in zaprite vratca za polnjenje. 

A OPOZORILO!

• Pazite, da se 
perilo ne zatakne 
v vratih sušilnega 
stroja.

• Z gumbom za vklop/izklop/izbiro 
programa izberite želeni program; stroj se 
vklopi. 

C OPOMBA!

• Izbira programa z gumbom za vklop/
izklop/izbiro programa še ne pomeni 
zagona programa. Za zagon programa 
pritisnite gumb za zagon/stanje 
pripravljenosti.

5.2 Simboli

Filter
cleaning

Tank
full

Filter drawer /
Heat exchanger 

cleaning 

Start
pause
cancel

Iron DryDrying Buzzer Cupboard 
Dry 

Cupboard 
Dry +

Extra dry End Anti-
creasing

Child-proof
lock

Low 
temperature

TimeDry Ending In RapiDry

Drum 
Light

Dryness
 Level

Daily Delicates SyntheticsTowels Mix Cottons 
Eco

Cottons Jeans Sport Bedding/
Duvet

Shirts Express Hygienic 
Drying

Hygienic 
Refresh

Steam Steam
Level1

Steam
Level2

On / O� Wool Protect

Night

Freshen
Up

Outdoor

Hygiene
(Baby Protect+)

Environmentally
friendly �lter full

Environmentally
friendly �lter 

Downwear
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SL
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Bombaž

S tem ciklom se lahko sušijo bombažne tkanine, ki 
so odporne proti toploti. Izbrati je treba nastavitev 
sušenja, ki je ustrezna za debelino perila in želeno 
stopnjo suhosti.

8 1000 210

Bombaž eko Enoslojne običajne bombažne tkanine se sušijo na 
čim bolj varčen način. 8 1000 197

Sintetika
S tem ciklom se lahko sušijo vse sintetične 
tkanine. Izbrati je treba nastavitev sušenja, ki je 
ustrezna za želeno stopnjo suhosti.

4 800 70

Mešano

Uporabite ta program za sušenje 
neobarvanegaperila iz bombaža in sintetike 
skupaj.S tem programom lahko sušite oblačila za 
šport in fitnes.

4 1000 115

Brisača 5 1000 175

Občutljivo perilo

S tem programom lahko pri nizkih temperaturah 
sušite občutljivo perilo ali perilo, ki ima oznako, da 
je primerno za ročno pranje (svilene bluze, tanko 
spodnje perilo itd.).

2 1200 55

Dnevno
S tem programom lahko sušite bombaž in 
sintetično perilo.S tem programom lahko sušite 
oblačila za šport in fitnes.

4 1000 110

Sušilnik/Čas sušenja

Izberete lahko med programi dolžine 10 in 160 
minut, da bi pri nizki temperaturi dosegli želeno 
stopnjo sušenja. V tem programu sušilni stroj 
deluje nastavljeni čas, neodvisno od vlažnosti 
perila. Ta izdelek se lahko, kot dodatna možnost, 
uporabi s sušilno košaro. Za izdelke, ki se 
prodajajo brez košare, lahko košaro dobite pri 
pooblaščenem servisu in uporabite zgoraj 
navedene programe sušenja. Podrobnosti o 
uporabi najdete v priročniku za uporabo sušilne 
košare.

- - -

Kavbojke S tem programom lahko sušite hlače, krila, srajce 
in jakne iz jeansa. 4 1200 125

Oblačila za zunaj/
športna oblačila 
(Goretex)

Za sušenje oblačil, izdelanih iz sintetičnih, 
bombažnih ali mešanih vlaken, kot so funkcionalni 
jopiči, dežni plašči itd. Pred sušenjem jih obrnite 
navzven.

2 1000 135

Posteljnina/Perje

Lahko sušite prešita oblačila s perjem ali vlakni kot 
edini kos perila, če imajo oznako, da so primerna 
za strojno sušenje. Kot edini kos perila lahko 
sušite velike rjuhe, blazine in plašče. Plašče in 
jopiče sušite tako, da jih obrnete navzven.

- 800 165

Srajce Za sušenje srajc z nežnejšim postopkom, ki 
povzroča manj gubanja in olajša likanje. 1,5 1200 50

5.4 Izbira programa in tabela porabe
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* : Energijska nalepka: standardni program (EN 61121:2012). Vrednosti v tabeli so določene 
skladno s standardom EN 61121:2012. Dejanska vrednost porabe lahko odstopa od vrednosti v 
tabeli v odvisnosti od vrste perila, hitrosti ožemanja, okoljskih pogojev in napetosti.

Ekspresno Uporabite ta program za 2 srajci, pripravljeni na 
likanje. 0,5 1200 30

Higiensko sušenje

To je program, s katerim lahko sušite perilo, za 
katerega želite zagotoviti, da je posebej čisto 
(otroška oblačila, spodnje perilo, brisače itd.). S 
segrevanjem zagotovi visoko higieno tkanin.

5 800 200

Higienska osvežitev

Ta program lahko uporabite za suho perilo in 
oblačila, za katera želite zagotoviti higieno brez 
pranja. S segrevanjem zagotovi visoko higieno 
suhih tkanin.

1,5 - 120

Poraba električne energije

Programi Količina perila (kg)
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Bombaž eko* 8 1000 60% 1,97

Bombaž Pripravljeno 
za likanje 8 1000 60% 1,50

Sintetika  Pripravljeno 
za zlaganje 4 800 40% 0,75

Allergy UK je blagovna znamka 
Britanskega združenja za 
alergije. Odobritveni pečat je 
ustvarjen za usmerjanje ljudi, ki 
zahtevajo nasvet, da zadevni 
izdelek znatno zmanjšuje 

količino alergenov v okolju, v katerem so 
alergiki, ali da izdelek omejuje/zmanjšuje/
odpravlja alergene. Namen je zagotoviti 
dokaz, da so bili izdelki znanstveno 
preizkušeni ali analizirani za zagotovitev 
merljivih rezultatov.

5.5 Pomožne funkcije
Stopnja suhosti
Za nastavitev želene stopnje suhosti se 
uporablja gumb za stopnjo suhosti. Trajanje 
programa se glede na izbiro lahko spreminja.

C OPOMBA!

• To funkcijo lahko aktivirate samo pred 
pričetkom izvajanja programa.

Preprečevanje mečkanja
Funkcijo preprečevanja mečkanja lahko vklopite 
in izklopite z gumbom za izbiro preprečevanja 
mečkanja. Če ne boste perila odstranili takoj 
po zaključenem programu, lahko s funkcijo 
preprečevanja mečkanja preprečite mečkanje 
perila. 

Zvočno opozorilo 
Ko je program zaključen, zaslišite zvočno 
opozorilo. Če ne želite zvočnega opozorila, 
pritisnite gumb za zvočno opozorilo. Ko 
pritisnete gumb za zvočno opozorilo, se lučka 
izklopi in ob zaključku programa ni zvočnega 
opozorila.
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5.6 Opozorilni indikatorji

C OPOMBA!

• Opozorilni indikatorji se lahko razlikujejo 
glede na model sušilnega stroja.

Čiščenje filtra
Ko je program zaključen, se vklopi opozorilni 
indikator za čiščenje filtra.

Zbiralnik za vodo
Če se zbiralnik vode napolni med izvajanje 
programa, začne utripati opozorilna lučka in 
stroj preklopi v stanje mirovanja. V tem primeru 
izlijte vodo iz zbiralnika in zaženite program s 
pritiskom na tipko Start/Mirovanje. Opozorilni 
indikator se izklopi in program se nadaljuje.

Čiščenje predala filtra/
izmenjevalnika toplote
Opozorilni simbol utripa in vas tako opozarja, 
da je treba očistiti predal filtra.

5.7 Zagon programa
Za zagon programa pritisnite gumb za zagon/
stanje pripravljenosti.
Vklopita se indikatorja za zagon/stanje 
pripravljenosti in sušenje, kar prikazuje zagon 
programa.

5.8 Otroška zaščita
Sušilnik ima otroško zaščito, ki preprečuje 
prekinjanje poteka programa s pritiskanjem 
gumbov med izvajanjem programa. Ko 
je otroška zaščita aktivirana, so na plošči 
deaktivirani vsi gumbi razen gumba za vklop/
izklop/izbiro programa.
Pritisnite gumb za zvočno opozorilo za 3 
sekunde, da aktivirate otroško zaščito. 
Varnostno zaporo za otroke deaktivirajte, da 
boste lahko zagnali nov program ob zaključku 
trenutnega oziroma spremenili nastavitve 
trenutno delujočega programa. Funkcijo 
varnostne zapore za otroke deaktivirate s 
ponovnim pritiskom iste kombinacije tipk za 3 
sekunde.

C OPOMBA!

• Ko je otroška zaščita aktivirana, na 
zaslonu sveti opozorilni indikator otroške 
zaščite. 

C OPOMBA!

• To funkcijo lahko izberete pred zagonom 
programa ali po zagonu programa.

Nizka temperatura
To funkcijo lahko aktivirate samo pred zagonom 
programa. To funkcijo lahko aktivirate, če želite 
sušiti perilo pri nižji temperaturi. Po aktiviranju 
se trajanje programa podaljša.

Končni čas
S to funkcijo lahko podaljšate končni čas 
programa do 24 ur. 
1.Odprite vratca za polnjenje in položite perilo 
v boben.
2.Izberite program sušenja.
3.Pritisnite gumb za izbiro končnega časa in 
nastavite želeno zakasnitev. Vklopi se LED-
lučka za končni čas. (Če tipko pritisnete in 
zadržite, se zakasnitev ponastavi.)
4.Pritisnite gumb za zagon/stanje 
pripravljenosti. Začne se odštevanje končnega 
časa. Znak »:« na sredini prikazane zakasnitve 
utripa.

C OPOMBA!

• Perilo lahko dodajate in odvzemate 
do izteka končnega časa. Na zaslonu 
je vsota normalnega časa sušenja in 
končnega časa. Ob koncu odštevanja se 
LED-lučka za končni čas izklopi, začne 
se sušenje in vklopi se LED-lučka za 
sušenje.

Spreminjanje končnega časa
Če želite med odštevanjem spremeniti čas 
zakasnitve:
Obrnite gumb za vklop/izklop/izbiro programa 
in prekličite program. Izberite želeni program in 
ponovite izbiro končnega časa.
Preklic funkcije končnega časa
Če želite preklicati odštevanje končnega časa 
in takoj pričeti s sušenjem:
Obrnite gumb za vklop/izklop/izbiro programa 
in prekličite program. Izberite želeni program in 
pritisnite gumb za zagon/stanje pripravljenosti.

Osvetlitev bobna
S pritiskom tega gumba lahko vklopite in 
izklopite osvetlitev bobna. Osvetlitev se vklopi 
ob pritisku gumba in se po določenem času 
izklopi.
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C OPOMBA!

• Perilo, dodano med sušenjem, se bo 
pomešalo z že posušenim perilom, zato 
bo perilo ob koncu sušenja morda še 
vedno vlažno.

• Perilo lahko med sušenjem dodate ali 
odvzamete kolikokrat želite. Vendar pa 
boste s tem večkrat prekinili postopek 
sušenja, zaradi česar se bo čas sušenja 
podaljšal in povečala se bo poraba 
energije. Zato priporočamo, da perilo 
dodajate pred pričetkom izvajanja 
programa sušenja. 

• Če z vrtenjem gumba za izbiro programa 
izberete nov program, medtem ko je 
sušilni stroj v stanju pripravljenosti, se 
trenutni program zaključi.

OPOZORILO!

• Med dodajanjem oz. odvzemanjem perila iz 
sušilnika, medtem ko se program izvaja, se ne 
dotikajte notranje površine bobna. Površina 
bobna je vroča.

5.10 Preklic programa
Če želite med delovanjem sušilnega stroja iz 
kakršnega koli razloga preklicati program in 
zaključiti sušenje, zavrtite gumb za vklop/izklop/
izbiro programa; program se zaključi.

A OPOZORILO!

• Ko prekličete program med delovanjem 
stroja, bo notranjost sušilnega stroja zelo 
vroča, zato zaženite osvežitveni program, 
da se stroj ohladi.

Ko je otroška zaščita aktivna:
Med delovanjem sušilnega stroja ali v stanju 
pripravljenosti se ob spremembi položaja 
gumba za izbiro programa simboli indikatorjev 
ne bodo spremenili.

C OPOMBA!

• Ko sušilni stroj deluje in je otroška zaščita 
aktivirana, stroj ob vrtenju stikala za izbiro 
programa dvakrat zapiska. Če je otroška 
zaščita preklicana brez vrnitve gumba za 
izbiro programa nazaj v prvoten položaj, 
se program zaradi vrtenja gumba za 
izbiro programa zaključi.

5.9 Spreminjanje programa 
med izvajanjem
Po začetku delovanja sušilnega stroja lahko 
izbrani program sušenja perila kadar koli 
spremenite.
• Z vrtenjem gumba za vklop/izklop/izbiro 

programa lahko izberete npr. program 
Posebej suho namesto programa Sušenje 
za likanje.

• Za zagon programa pritisnite gumb za 
zagon/stanje pripravljenosti.

Dodajanje in odvzemanje perila med 
mirovanjem
Če želite med izvajanjem programa dodati ali 
odstraniti perilo:
• Pritisnite gumb za zagon/stanje 

pripravljenosti, da sušilni stroj preide v 
stanje pripravljenosti. Sušenje se prekine.

• V stanju mirovanja odprite vratca za 
polnjenje, dodajte ali odvzemite perilo, 
nato pa vratca znova zaprite.

• Za zagon programa pritisnite gumb za 
zagon/stanje pripravljenosti.
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5.11 Zaključek programa
Ko se program konča, se v indikatorju 
nadaljevanja programa vklopijo LED-lučke za 
konec/preprečevanje mečkanja in za opozorilo 
za čiščenje filtra za vlakna. Vratca za polnjenje 
lahko odprete in sušilni stroj je pripravljen za 
naslednji postopek.
Obrnite gumb za vklop/izklop/izbiro programa v 
položaj On/Off (Vklop/izklop), da izklopite sušilni 
stroj. 

C OPOMBA!

• Če je aktiven način za preprečevanje 
mečkanja in perila iz bobna ne boste 
odstranili takoj po zaključku programa, 
se za 2 uri aktivira funkcija preprečevanja 
mečkanja, ki preprečuje mečkanje perila 
v stroju. Boben sušilnega stroja se bo 
vrtel v 10-minutnih intervalih, kar bo vaše 
perilo zaščitilo pred mečkanjem.

5.12 Funkcija za vonj
Če je sušilni stroj opremljen s funkcijo za vonj, 
za uporabo te funkcije preberite priročnik 
ProScent.
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6 Vzdrževanje in čiščenje

6.1 Notranja površina vratc za 
vlaganje perila

 Med sušenjem perila se na filtru za vlakna
nabirajo lasje in posamezna vlakna.

C OPOMBA

• Med nošenjem in med pranjem oblačil se 
iz njih izločajo vlakna.

• Ohišje filtra za vlakna lahko očistite s 
sesalcem.

A OPOZORILO! 

• Filter za vlakna in notranjo površino vratc 
za polnjenje po vsakem sušenju očistite.

Čiščenje filtra za vlakna:
• Odprite vratca za vlaganje perila.
• Primite prvi del dvodelnega filtra za vlakna 

(notranji filter) in ga odstranite s potegom 
navzgor. 

• Lase, vlakna in kosme odstranite z roko ali 
z uporabo mehke krpe.

• Odstranite drugi del dvodelnega filtra za 
vlakna (zunanji filter) s potegom navzgor.

C OPOMBA

• Pazite, da lasje, vlakna in kosmi ne 
zaidejo v odprtino za filter.

• Odprite oba filtra za vlakna (notranjega in 
zunanjega) in z roko, vlažno krpo oziroma s 
pomočjo sesalca odstranite lase, vlakna in 
kosme.

• Oba filtra splaknite pod tekočo vodo (filtra 
pridržite tako, da voda najprej steče skozi 
tisto stran filtra, kjer se ne nabirajo vlakna) ali 
z mehko ščetko. Filtra za vlakna posušite, 
preden ju ponovno vstavite.

 

• Filtra položite 
enega na drugega 
in ju vstavite v 
odprtino za filter.

• Vratca za vlaganje perila očistite z mehko 
vlažno krpo.

6.2 Čiščenje tipala

V sušilnik je 
vgrajeno tipalo za 
vlažnost, ki zazna, 
ali je perilo suho 
ali ne.
Čiščenje tipala:
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• Odprite vratca za polnjenje sušilnika.
• Če je stroj po sušenju še vroč, pustite, da 

se ohladi.
• Kovinske površine tipala obrišite z 

mehko krpo, ki ste jo namočili s kisom, in 
pustite, da se posušijo.

C OPOMBA

• Kovinske površine tipala čistite 4-krat 
letno.

•  Za čiščenje kovinskih površin tipala ne 
uporabljajte kovinskega orodja.

A OPOZORILO!

• Za čiščenje ne uporabljajte topil, čistil in 
podobnih snovi zaradi nevarnosti požara 
in eksplozije!

6.3 Praznjenje zbiralnika za vodo.
Vlaga iz perila se med sušenjem odstrani in 
kondenzira, kondenzirana voda pa se zbira v 
zbiralniku za vodo. Po vsakem ciklusu sušenja 
odlijte vodo iz zbiralnika.

A OPOZORILO!

• Kondenzirana voda ni primerna za pitje!
• Med izvajanje programa zbiralnika za 

vodo nikar ne odstranjujte!

Če ste pozabili odliti vodo iz zbiralnika, se bo pri 
naslednjem sušenju, ko bo zbiralnik poln, stroj 
zaustavil, na zaslonu pa se bo prikazal utripajoč 
simbol zbiralnika za vodo. V tem primeru izlijte 
vodo iz zbiralnika in za nadaljevanje izvajanja 
programa pritisnite tipko Start/Premor.
Praznjenje zbiralnika za vodo:
1. Previdno odstranite zbiralnik oziroma 
rezervoar za vodo.

2. Izlijte vodo iz zbiralnika.

• Če so se v cevi zbiralnika nabrala vlakna, 
jo očistite pod tekočo vodo.

• Vstavite zbiralnik za vodo na svoje 
mesto.

C OPOMBA

• Če je izvedeno neposredno odvajanje 
vode, ni potrebe po praznjenju zbiralnika 
za vodo.

6.4 Čiščenje uparjalnika
 Lasje in vlakna, ki se ne ujamejo na filtru za
 vlakna, se naberejo na rebrih uparjalnika za
 sprednjim spodnjim pokrovom. Uparjalnik
 očistite, če zasveti indikator ” ” uparjalnika
oziroma vsakih 6 mesecev.

• Sprednji spodnji 
pokrov odprite s 
pritiskom.

• Sprostite varovalo 
na vratcih za 
odvod zraka.

• Z vlažno krpo, 
ščetko ali 
s pomočjo 
sesalnika 
očistite vlakna 
z uparjalnika z 
izmeničnimi gibi 
gor/dol.
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• Po končanem 
čiščenju vstavite 
vratca za odvod 
zraka na svoje 
mesto, jih pritrdite 
z varovali in 
zaprite sprednji 
pokrov.

A OPOZORILO!

• Če uporabljate zaščitne rokavice, lahko 
uparjalnik očistite tudi z roko. Ne čistite ga z 
golimi rokami. Na rebrih uparjalnika si lahko 
poškodujete dlani.

• S čiščenjem z gibi od leve proti desni lahko 
poškodujete rebra uparjalnika. To lahko 
vodi do motenj pri sušenju.
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7 Odpravljanje težav

Sušenje traja predolgo.

Morda je zamašen filter za vlakna (notranji ali zunanji del).
>>> Filter za vlakna temeljito sperite s toplo vodo in 
posušite. Morda je zamašena sprednja stran uparjalnika. 
>>> Očistite sprednjo
stran uparjalnika.
Reže za prezračevanje na sprednjem delu sušilnega stroja 
so morda priprte.
>>> Odstranite predmete, ki zakrivajo reže za 
prezračevanje.
Če se sušilni stroj nahaja v premajhnem prostoru, morda 
ni zagotovljeno ustrezno prezračevanje. >>> Odprite vrata 
in okna, da temperatura v prostoru ne bi preveč narasla.
Na senzorju vlage se je morda nabral vodni kamen. >>> 
Očistite tipalo vlage, morda je vloženo preveč perila. >>> 
V boben ne vstavljajte preveč perila. Perilo morda ni bilo 
primerno ožeto. >>> Zaženite program hitrega ožemanja.

Oblačila so po končanem programu vlažna

Morda ni bil izbran ustrezen program sušenja za določen 
tip perila. >>> Preverite našitke za vzdrževanje na oblačilih 
in izberite ustrezen program oziroma podaljšajte čas 
sušenja.
Morda je zamašen filter za vlakna (notranji ali zunanji del).
>>> Filter za vlakna temeljito sperite s toplo vodo in 
posušite.
Morda je zamašena sprednja stran uparjalnika. >>> 
Očistite sprednjo
stran uparjalnika.
V boben je morda vstavljenega preveč perila. >>> V 
boben ne vstavljajte preveč perila.
Perilo morda ni bilo primerno ožeto. >>> Zaženite program 
hitrega ožemanja..

Sušilni stroj se ne vključi oziroma program se ne zažene. 
Sušilni stran se po izbiri programa ne zažene.

Vtič morda ni vstavljen v vtičnico. >>> Prepričajte se, da 
je napajalni vtikač priključen v električno vtičnico. Morda 
so odprta vratca za vstavljanje perila. >>> Preverite, ali so 
vratca dobro zaprta. Morda niste izbrali programa sušenja 
oziroma niste pritisnili na tipko Start/Mirovanje/Prekini. >>> 
Preverite, ali je bil izbran ustrezen program ter da sušilni 
stroj ni v načinu mirovanja.
Morda je aktivirana zapora za otroke. >>> Deaktivirajte 
zaporo za otroke.

Program se je brez razloga predčasno prekinil.

Vratca za polnjenje morda niso dobro zaprta. >>> 
Preverite, ali so vratca dobro zaprta.
Morda je prišlo do izpada elektrike. >>> Za zagon 
programa pritisnite tipko Start/Mirovanje/Prekini.
Zbiralnik za vodo je morda poln. >>> Izpraznite zbiralnik 
za vodo..

Perilo se je skrčilo, postalo trdo ali se je poškodovalo.

Ni bil uporabljen za to vrsto perila ustrezen program. 
>>> Preverite našitke za vzdrževanje na perilu in izberite 
program, primeren za to vrsto perila.

Pri vratcih sušilnega stroja kaplja voda.

Na notranji površini vratc sušilnega stroja oziroma na 
površini tesnila vratc so se nabrala vlakna. >>> Očistite 
notranjo površino vratc in površine tesnila vratc sušilnega 
stroja

Vratca sušilnega stroja se sama od sebe odprejo.

Vratca za polnjenje morda niso dobro zaprta. >>> 
Potisnite vratca, dokler ne zaslišite zvoka za zaprtje.

Simbol za zbiralnik vode je prikazan na zaslonu ali utripa.

Zbiralnik za vodo je morda poln. >>> Izpraznite zbiralnik 
za vodo. Morda se je snela odtočna cev. >>> Če se 
voda sušilnega stroja izčrpava direktno v odtok, preverite 
odtočno cev.

Osvetljava notranjosti sušilnega stroja se ne vključi.  
(Pri modelih z osvetlitvijo)

Morda sušilnega stroja niste vklopili s pritiskom na tipko 
On/Off. >>> Preverite, ali je sušilni stroj vklopljen 
Svetilka je morda okvarjena. >>> Za zamenjavo svetilke se 
obrnite na najbližji pooblaščeni servis

Sveti indikator načina proti mečkanju Anti-Crease.

Morda je aktiviran način sušenja Anti-Crease, ki preprečuje 
mečkanje perila. >>> Izklopite sušilni stroj in odstranite 
perilo.

Sveti indikator za čiščenje filtra za vlakna.

Morda je umazan filter za vlakna (notranji in zunanji del). 
>>> Filter za vlakna temeljito sperite s toplo vodo in 
posušite. Na mreži filtra za vlakna se je ustvarila plast, ki je 
zamašila filter. >>> Filter za vlakna temeljito sperite s toplo 
vodo in posušite. Filter za vlakna morda ni bil vstavljen. 
>>> Vstavite notranji in zunanji filter za vlakna na ustrezno 
mesto..

Zasliši se zvočni signal

Filter za vlakna morda ni bil vstavljen. >>> Vstavite notranji 
in zunanji filter za vlakna na ustrezno mesto.

Sveti indikator uparjalnika.

Morda je zamašena sprednja stran uparjalnika. >>> 
Očistite sprednjo stran uparjalnika. Filter za vlakna morda 
ni bil vstavljen. >>> Vstavite notranji in zunanji filter za 
vlakna na ustrezno mesto..

Vključi se osvetljava notranjosti sušilnega stroja. (Pri 
modelih z osvetlitvijo)

Če je sušilni stroj vključen v električno omrežje, če ste 
pritisnili tipko On/Off  in če so vratca odprta, zasveti 
svetilka sušilnega stroja. >>> Izključite sušilni stroj iz 
omrežja ali premaknite tipko On/Off v položaj Off.

A OPOZORILO!

• Če ste sledili navodilom v tem poglavju, a težav 
kljub temu niste uspeli odpraviti, se obrnite na 
prodajalca ali pooblaščeni servis. Pokvarjenega 
izdelka nikoli ne poskušajte popravljati sami.

C OPOMBA

• Če zaznate težave pri katerem koli delu vaše 
naprave, se obrnite na pooblaščeni servis in 
zahtevajte zamenjavo, pri tem pa navedite številko 
modela naprave. 

• Vgradnja neoriginalnih delov v napravo lahko 
privede do nepravilnega delovanja ali okvare 
naprave.

• Proizvajalec in prodajalec nista odgovorna za 
nepravilno delovanje ali okvare, če so bili uporabljeni 
neoriginalni deli..



(4) Lestvica od G (najmanj učinkovito) do A (najbolj učinkovito).

(5) Umerjena povprečna vrednost — LWA ,   izražena v dB(A) re 1 pW

(1) Lestvica od A+++ (najbolj učinkovito) do D (najmanj učinkovito)

(2) Poraba energije na osnovi 160 ciklov sušenja za standardni program za bombaž pri polni in delni obremenitvi ter poraba v načinih delovanja z manjšo močjo.
Dejanska poraba energije na cikel bo odvisna od načina uporabe naprave.

(3) "Program bombaž, suho za v omaro", uporabljen pri polni in delni obremenitvi je standardni program sušenja,
na katerega se nanaša podatek na nalepki in standardni podatki, da je ta program primeren za sušenje običajno
mokrega bombažnega perila in da je najučinkovitejši program za bombaž v smislu porabe energije.

   : Da     - : Ne

Ime dobavitelja ali blagovna znamka

Naziv modela

Količina perila (kg)

Tip sušilnega stroja
Kondenzator

S prezračevanjem

Razred energijske učinkovitosti (1)

Letna poraba energije (kWh) (2)

Vrsta nadzora

Poraba energije standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi (kWh)

Poraba energije standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi (kWh)

Poraba moči v izklopljenem načinu pri standardnem programu za bombaž pri polni obremenitvi, P  (W)O

Poraba moči v vklopljenem načinu pri standardnem programu za bombaž pri polni obremenitvi, P  (W)L

Trajanje vklopljenega načina (min)

Standardni program za bombaž (3)

Čas trajanja standardnega programa za bombaž pri polni obremenitvi, T   (min)dry 

Čas trajanja standardnega programa za bombaž pri delni obremenitvi, T       (min)dry1/2

Umerjeni čas trajanja ‘standardnega programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi (Tt ) 

Razred učinkovitosti kondenzacije (4)

Povprečna učinkovitost kondenzacije programa za bombaž pri polni obremenitvi, Cdry

Povprečna učinkovitost kondenzacije programa za bombaž pri delni obremenitvi, C   dry1/2

Umerjena učinkovitost kondenzacije programa za bombaž pri polni in delni obremenitvi, C t

Nivo jakosti hrupa pri standardnem programu za bombaž pri polni obremenitvi (5)

Vgrajeno

KARTICA S PODATKI O IZDELKU

Skladno z uredbo komisije (EU) št. 392/2012

Nesamodejno

Samodejno

A++

234,6

  -

1,97

1,05

0,50

1,00

30

197

156

B

81%

81%

81%

65

-

8.0

125

-
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7188235070






