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ASCIUGATRICE

!  Questo simbolo ti ricorda di leggere 
questo libretto istruzioni.
! Tenere a portata di mano il presente libretto così da poterlo 

consultare facilmente a ogni evenienza. Tenere il libretto sempre 

vicino all’asciugatrice; nel caso in cui l’apparecchio venga venduto 

o ceduto ad altre persone, ricordarsi di consegnare loro questo 

libretto, così da permettere anche ai nuovi possessori di conoscere 

le avvertenze e i suggerimenti sull’utilizzo dell’asciugatrice. 

! Leggere attentamente queste istruzioni: le pagine che seguono 

contengono importanti informazioni sull’installazione e utili 

suggerimenti sul funzionamento dell’elettrodomestico. 
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Registra il tuo prodotto

chiama gratuitamente il Numero Verde 800 894 052 oppure

compila e invia il form on line su www.indesit.it 
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Dove installare l’asciugatrice 

•Le fiamme possono 
danneggiare 
l’asciugatrice, che deve 
pertanto essere installata 
lontano da cucine a gas, 
stufe, termosifoni o piani 
di cottura. L’asciugatrice 
deve essere installata 
in un ambiente con 
temperatura compresa 
tra 20 e 23 °C per ottenere prestazioni ottimali. 
Il corretto funzionamento è comunque garantito 
tra 14 e 30°C. Se l’elettrodomestico deve 
essere installato sotto un banco da lavoro è 
necessario lasciare uno spazio di 10 mm tra il 
pannello superiore dell’elettrodomestico e altri 
oggetti posti sopra di esso, e uno spazio di 15 
mm tra i lati dell’elettrodomestico e le pareti 
o gli arredi accanto a esso. In questo modo 
viene garantita una sufficiente circolazione 
d’aria. L’apparecchio deve essere installato con 
la superficie posteriore posizionata contro un 
muro
Aerazione
• Quando l’asciugatrice è attiva deve essere presente una 
sufficiente aerazione. Assicurarsi di installare l’asciugatrice in 
un ambiente non umido e dotato di un’adeguata circolazione 
d’aria. Il flusso d’aria attorno all’asciugatrice è fondamentale 
per consentire la condensazione dell’acqua prodotta durante 
il lavaggio; l’asciugatrice non funziona correttamente se 
posizionata in uno spazio chiuso o all’interno di un mobile.
! Se l’asciugatrice viene utilizzata in una stanza piccola o 
fredda è possibile che si generi un po’ di condensa.

! Non è consigliabile installare l’asciugatrice in 
un armadio; l’elettrodomestico non deve mai 
essere installato dietro una porta chiudibile 
a chiave, una porta scorrevole o una porta 
con cardine sul lato opposto dello sportello 
dell’asciugatrice.

Scarico dell’acqua
Se la macchina viene collocata vicino a un tubo di scarico è 
possibile far defluire l’acqua condensata direttamente senza 
dover impiegare il contenitore di raccolta dell’acqua. In 
questo caso non è più necessario svuotare il contenitore di 
raccolta dell’acqua dopo ogni ciclo.
Se l’asciugatrice viene posizionata sopra o di fianco a una 
lavatrice può condividere lo stesso scarico. È sufficiente 
scollegare il tubo indicato alla figura A e collegarlo allo 
scarico.
Se lo scarico si trova più lontano della lunghezza del tubo, 
per raggiungerlo è possibile acquistare e collegare un tubo di 
diametro identico e della lunghezza necessaria.
Per installare il nuovo tubo è sufficiente sostituire quello 
esistente come indicato alla figura B inserendolo nella stessa 
posizione.
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! Lo scarico deve trovarsi ad un’altezza inferiore ad 
1 metro dal pavimento.
! Dopo avere installato l’asciugatrice accertarsi che il 
tubo di scarico non sia piegato né contorto.

1

2

   

2

1

Le
ss

 th
an

 1
m

Fig. A Fig. B

Collegamento elettrico 
Prima di inserire la spina nella presa elettrica 
verificare quanto segue:
•  Accertarsi che le mani siano asciutte.
•  La presa deve essere dotata di messa a 
terra.
•  La presa deve essere in grado di 
supportare la potenza massima prevista 
per la macchina, indicata sulla targhetta 
dei dati di esercizio (vedi Descrizione 
dell’asciugatrice).
•  La tensione di alimentazione deve essere 
compresa nei valori indicati sulla targhetta 
dei dati di esercizio (vedi Descrizione 
dell’asciugatrice).
•  La presa deve essere compatibile con 
il tipo di spina dell’asciugatrice. In caso 
contrario, provvedere alla sostituzione della 
presa o della spina.
! NON UTILIZZARE PROLUNGHE.
! L’asciugatrice non può essere installata 
in ambienti esterni, anche se riparati. Può 
essere infatti molto pericoloso esporre questo 
elettrodomestico alla pioggia o a temporali.
! Dopo l’installazione dell’asciugatrice il cavo 
elettrico e la spina devono rimanere a portata 
di mano.
! Il cavo elettrico non deve essere né piegato 
né schiacciato.
! Se la spina da sostituire è di tipo 
incorporato, è necessario smaltirla in maniera 
sicura. NON lasciarla dove può essere 
inserita in una presa e provocare scosse 
elettriche.
!Il cavo elettrico deve essere controllato 
periodicamente. Se il cavo di alimentazione 
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è danneggiato, esso deve essere sostituito 
dal produttore, dal suo servizio assistenza o 
da altro personale qualificato al fine di evitare 
pericoli.(vedi Assistenza). I cavi elettrici nuovi 
o più lunghi vengono forniti dai rivenditori 
autorizzati a un costo aggiuntivo.
! Il produttore declina qualsiasi 
responsabilità qualora non ci si attenga a 
queste regole.
! In caso di dubbio su quanto sopra 
indicato, contattare un elettricista 
qualificato.

Livellamento dell’asciugatrice
L’asciugatrice deve essere installata in piano per 
funzionare correttamente.

Dopo aver installato l’asciugatrice nella posizione 
definitiva, controllare il suo livello prima da lato a 
lato, quindi da davanti a dietro.
Se l’asciugatrice non è in piano, regolare i due 
piedini anteriori in alto o in basso, finché non si 
posiziona in piano.

Informazioni preliminari
Una volta installata l’asciugatrice, prima di metterla in 
funzione pulire l’interno del cestello e rimuovere lo sporco 
che può essersi accumulato durante il trasporto.
ATTENZIONE: prima di utilizzare la tua asciugatrice 
assicurati che sia rimasta in posizione verticale per 
almeno 6 ore.



IT

3

Consumo annuo ponderato di energia (AEc)* kWh 1)  277.0

Durata per tessuti di cotone a pieno carico (Tdry) - minuti  212

Percentuale pieno carico e a carico parziale (Ct) 3)  71

Livello di potenza sonora in dB(A) re 1 pW  69.0

Consumo energetico in kWh del prog. Sintetici pieno carico  0.92
Durata  per prog. Sintetici a pieno carico - minuti  90
Programma Sintetici carico parziale   N/A 

Percentuale di efficienza media di condensazione - carico 
parziale  (Cdry½)

 72

1) Il "cotone standard" a carico pieno e parziale ed il "cotone standard" a carico 
parziale sono i programmi standard ai quali fanno riferimento le informazioni 
sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per asciugare a livello 
armadio (0%) capi di cotone e sono i programmi più efficienti in termini di consumo 
di energia. Il carico parziale è la metà del carico nominale. 

2) Consumo annuo basato su 160 cicli di asciugatura del programma “Cotone 
Standard“ a carico pieno e parziale e nella modalità di basso consumo energetico. 
Consumo effettivo di energia del ciclo dipenderà dall’utilizzo dell’apparecchio.

3) Media pesata di 3 cicli a pieno carico e 4 cicli a metà carico.
Regolamento n. 932/2012. 

Durata per tessuti di cotone a carico parziale (Tdry½) - minuti  124

Classe di efficienza apparecchio a condensazione, su una scala 
da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)

 C

Efficienza di condensazione - %

Percentuale di efficienza media di condensazione - pieno carico  
(Cdry)

 71

Consumo di energia in Watts in modalità:  lasciato acceso  (Pl)  
Watt 

 1.79

La durata del modo lasciato acceso se l'asciugatrice è dotata in 
un sistema di gestione elettronico - minuti

 30

Durata ponderata a pieno carico e carico parziale (Tt) - minuti 3)  162

Consumo energetico in kWh del prog. Cotone Standard pieno 
carico (Edry) 2)

 2.31

Consumo energetico in kWh del prog. Cotone Standard  carico 
parziale (Edry½) 2)

 1.28

Consumo di energia in Watts in modalità: spento a pieno carico  
(Po) Watt 

 0.14

Asciugatrice Condens.

Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso 
consumo) a D (alto consumo)

 A+

Asciugatrice Automatica

Scheda prodotto -  Regolamento n. 392/2012. 

Marchio
 Indesit
Modello

 EDPA 745 A1 ECO (EU)

Carico massimo in kg, "programma cotone standard" per i 
tessuti di cotone

 7.0

Dove installare l’asciugatrice 

•Le fiamme possono 
danneggiare 
l’asciugatrice, che deve 
pertanto essere installata 
lontano da cucine a gas, 
stufe, termosifoni o piani 
di cottura. L’asciugatrice 
deve essere installata 
in un ambiente con 
temperatura compresa 
tra 20 e 23 °C per ottenere prestazioni ottimali. 
Il corretto funzionamento è comunque garantito 
tra 14 e 30°C. Se l’elettrodomestico deve 
essere installato sotto un banco da lavoro è 
necessario lasciare uno spazio di 10 mm tra il 
pannello superiore dell’elettrodomestico e altri 
oggetti posti sopra di esso, e uno spazio di 15 
mm tra i lati dell’elettrodomestico e le pareti 
o gli arredi accanto a esso. In questo modo 
viene garantita una sufficiente circolazione 
d’aria. L’apparecchio deve essere installato con 
la superficie posteriore posizionata contro un 
muro
Aerazione
• Quando l’asciugatrice è attiva deve essere presente una 
sufficiente aerazione. Assicurarsi di installare l’asciugatrice in 
un ambiente non umido e dotato di un’adeguata circolazione 
d’aria. Il flusso d’aria attorno all’asciugatrice è fondamentale 
per consentire la condensazione dell’acqua prodotta durante 
il lavaggio; l’asciugatrice non funziona correttamente se 
posizionata in uno spazio chiuso o all’interno di un mobile.
! Se l’asciugatrice viene utilizzata in una stanza piccola o 
fredda è possibile che si generi un po’ di condensa.

! Non è consigliabile installare l’asciugatrice in 
un armadio; l’elettrodomestico non deve mai 
essere installato dietro una porta chiudibile 
a chiave, una porta scorrevole o una porta 
con cardine sul lato opposto dello sportello 
dell’asciugatrice.

Scarico dell’acqua
Se la macchina viene collocata vicino a un tubo di scarico è 
possibile far defluire l’acqua condensata direttamente senza 
dover impiegare il contenitore di raccolta dell’acqua. In 
questo caso non è più necessario svuotare il contenitore di 
raccolta dell’acqua dopo ogni ciclo.
Se l’asciugatrice viene posizionata sopra o di fianco a una 
lavatrice può condividere lo stesso scarico. È sufficiente 
scollegare il tubo indicato alla figura A e collegarlo allo 
scarico.
Se lo scarico si trova più lontano della lunghezza del tubo, 
per raggiungerlo è possibile acquistare e collegare un tubo di 
diametro identico e della lunghezza necessaria.
Per installare il nuovo tubo è sufficiente sostituire quello 
esistente come indicato alla figura B inserendolo nella stessa 
posizione.
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! Lo scarico deve trovarsi ad un’altezza inferiore ad 
1 metro dal pavimento.
! Dopo avere installato l’asciugatrice accertarsi che il 
tubo di scarico non sia piegato né contorto.
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Collegamento elettrico 
Prima di inserire la spina nella presa elettrica 
verificare quanto segue:
•  Accertarsi che le mani siano asciutte.
•  La presa deve essere dotata di messa a 
terra.
•  La presa deve essere in grado di 
supportare la potenza massima prevista 
per la macchina, indicata sulla targhetta 
dei dati di esercizio (vedi Descrizione 
dell’asciugatrice).
•  La tensione di alimentazione deve essere 
compresa nei valori indicati sulla targhetta 
dei dati di esercizio (vedi Descrizione 
dell’asciugatrice).
•  La presa deve essere compatibile con 
il tipo di spina dell’asciugatrice. In caso 
contrario, provvedere alla sostituzione della 
presa o della spina.
! NON UTILIZZARE PROLUNGHE.
! L’asciugatrice non può essere installata 
in ambienti esterni, anche se riparati. Può 
essere infatti molto pericoloso esporre questo 
elettrodomestico alla pioggia o a temporali.
! Dopo l’installazione dell’asciugatrice il cavo 
elettrico e la spina devono rimanere a portata 
di mano.
! Il cavo elettrico non deve essere né piegato 
né schiacciato.
! Se la spina da sostituire è di tipo 
incorporato, è necessario smaltirla in maniera 
sicura. NON lasciarla dove può essere 
inserita in una presa e provocare scosse 
elettriche.
!Il cavo elettrico deve essere controllato 
periodicamente. Se il cavo di alimentazione 

Installazione

è danneggiato, esso deve essere sostituito 
dal produttore, dal suo servizio assistenza o 
da altro personale qualificato al fine di evitare 
pericoli.(vedi Assistenza). I cavi elettrici nuovi 
o più lunghi vengono forniti dai rivenditori 
autorizzati a un costo aggiuntivo.
! Il produttore declina qualsiasi 
responsabilità qualora non ci si attenga a 
queste regole.
! In caso di dubbio su quanto sopra 
indicato, contattare un elettricista 
qualificato.

Livellamento dell’asciugatrice
L’asciugatrice deve essere installata in piano per 
funzionare correttamente.

Dopo aver installato l’asciugatrice nella posizione 
definitiva, controllare il suo livello prima da lato a 
lato, quindi da davanti a dietro.
Se l’asciugatrice non è in piano, regolare i due 
piedini anteriori in alto o in basso, finché non si 
posiziona in piano.

Informazioni preliminari
Una volta installata l’asciugatrice, prima di metterla in 
funzione pulire l’interno del cestello e rimuovere lo sporco 
che può essersi accumulato durante il trasporto.
ATTENZIONE: prima di utilizzare la tua asciugatrice 
assicurati che sia rimasta in posizione verticale per 
almeno 6 ore.

Massime dimensioni di carico: 7 kg
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! Questo elettrodomestico è stato progettato 
e realizzato nel rispetto delle normative 
internazionali in materia di sicurezza. Queste 
avvertenze vengono fornite per motivi 
di sicurezza e devono essere osservate 
attentamente.

Sicurezza generale
• La presente asciugatrice può essere usata 

da persone (compresi i bambini da 8 anni in 
su) con capacità fisiche, sensoriali o mentali 
ridotte o senza esperienza e conoscenza, se 
sono sottoposte a supervisione o ricevano 
istruzioni relative all’uso del dispositivo da 
parte di una persona responsabile della loro 
sicurezza. 

• La presente asciugatrice è stata progettata 
per uso domestico e non professionale.

• Non toccare l’elettrodomestico quando si è 
a piedi nudi né con le mani o i piedi bagnati.

• Scollegare l’elettrodomestico dalla rete di 
alimentazione tirando la spina e non il cavo.

• Dopo l’uso, spegnere l’asciugatrice e 
scollegarla dalla rete di alimentazione. 
Tenere lo sportello chiuso onde evitare che 
i bambini possano utilizzare l’asciugatrice 
come un gioco. 

• I bambini devono essere sorvegliati 
per assicurarsi che non giochino con 
l’asciugatrice. 

• Pulizia e manutenzione non devono essere 
eseguite dai bambini senza supervisione. 

• I bambini di età inferiore a 3 anni devono 
essere tenuti lontano dall’asciugatrice se 
non sono costantemente sorvegliati. 

• L’elettrodomestico deve essere installato 
correttamente e deve avere un’adeguata 
aerazione. La presa d’aria sulla parte 
frontale dell’asciugatrice non deve mai 
essere ostruita (vedi Installazione). 

• Non utilizzare mai l’asciugatrice sulla 
moquette nel caso in cui l’altezza del pelo 
sia tale da impedire l’ingresso dell’aria 
attraverso la base dell’asciugatrice. 

• Verificare che l’asciugatrice sia vuota prima 
di caricarla.

• La parte posteriore dell’asciugatrice 
può diventare molto calda: non 

toccarla mai quando la macchina è in 
funzione.

• Non utilizzare l’asciugatrice a meno che 
il filtro, il recipiente dell’acqua e le unità 
del filtro della pompa di calore non siano 
saldamente in posizione (vedere la sezione 
Manutenzione).

• Non sovraccaricare l’asciugatrice (vedi 

Bucato per le massime dimensioni di 
carico).

• Non inserire capi completamente bagnati.
• Seguire sempre con attenzione tutte le 

istruzioni riportate sulle etichette per il 
lavaggio dei capi (vedi Bucato).

• Non caricare capi grandi, eccessivamente 
voluminosi.

• Non asciugare fibre acriliche ad alte 
temperature.

• Non spegnere l’asciugatrice quando 
contiene ancora capi caldi. 

• Pulire il filtro dopo ogni uso (vedi 
Manutenzione). 

• Svuotare il contenitore di raccolta 
dell’acqua dopo ogni uso (vedi 
Manutenzione).

• Pulire l’unità filtro della pompa di calore 
ad intervalli regolari (vedere la sezione 
Manutenzione). 

• Evitare l’accumulo di laniccio intorno 
all’asciugatrice. 

• Non salire sul pannello superiore 
dell’asciugatrice, poiché si potrebbe 
danneggiare la macchina.

• Rispettare sempre le norme e 
le caratteristiche elettriche (vedi 
Installazione).

• Acquistare sempre accessori e ricambi 
originali (vedi Assistenza). 

Per ridurre il rischio di incendo 
dell’asciugatrice, è necessario 
osservare i seguenti punti:
• Prima di essere caricati nell’asciugatrice, 

i capi devono essere lavati con acqua e 
sapone, risciacquati e infine centrifugati. 
L’asciugatura di capi che NON siano 
stati precedentemente lavati con acqua, 
determina il pericolo di incendio. 

• Non caricare nell’asciugatrice capi 
precedentemente trattati con prodotti 
chimici. I

• Non asciugare articoli macchiati o 
imbevuti di olio vegetale o da cucina, 
ciò costituisce un rischio di incendio. Gli 
articoli sporchi di olio possono infiammarsi 
spontaneamente, specialmente quando 
vengono esposti a fonti di calore come 
l’asciugatrice. Gli articoli possono 
diventare caldi, causando una reazione 
di ossidazione con l’olio, l’ossidazione 
crea calore. Se il calore non è in grado di 
fuoriuscire, gli articoli possono scaldarsi 
tanto da prendere fuoco. L’accumulo, 
l’impilamento o il deposito di capi sporchi/
imbevuti di olio può impedire la fuoriuscita 

del calore e causare un incendio.
 Se non è possibile evitare di porre 

nell’asciugatrice articoli sporchi/imbevuti 
di olio vegetale, olio da cucina o lacca, è 
prima necessario lavarli con detergente 
supplementare, ciò ridurrà, ma non 
eliminerà il rischio di incendio. Gli articoli 
non devono essere rimossi dall’asciugatrice 
e impilati o ammucchiati quando sono 
ancora caldi.

• Non inserire nell’asciugatrice capi che 
sono stati precedentemente lavati, 
puliti, imbevuti o lasciati in ammollo 
in benzina, solventi a secco o altre 
sostanze infiammabili o esplosive, le 
sostanze altamente infiammabili usate 
comunenmente negli ambienti domestici, 
compresi olio da cucina, acetone, 
alcol denaturato, cherosene, sostanze 
antimacchia, trementina, cere e sostanze 
di rimozione cere. Assicurarsi che questi 
capi vengano lavati in acqua calda con 
una quantità supplementare di detergente 
prima di essere inseriti nell’asciugatrice.

• Non inserire nell’asciugatrice articoli 
contenenti schiuma di gomma (detta 
anche schiuma di lattice), o materiali simili. 
I materiali in schiuma di lattice quando 
vengono riscaldati possono incendiarsi 
mediante la combustione spontanea. 

• Non utillizzare ammorbidenti o prodotti 
simili nell’asciugatrice per eiliminare 
gli effetti dell’elettricità statica, se non 
consigliato espressamente dal produttore 
dell’ammorbidente. 

• Non inserire nell’asciugatrice indumenti 
intimi che contengono rinforzi in metallo, 
es. reggiseni con ferretti in metallo.

 Se i ferretti si staccano durante 
l’asciugatura, possono danneggiare 
l’asciugatrice. 

• Non inserire nell’asciugatrice  articoli in 
gomma solida, in plastica, come cuffie per 
la doccia o teli impermeabili di protezione 
per bambini, polietilene o carta. 

• Non inserire nell’asciugatrice articoli 
foderati in gomma solida, capi con 
imbottiture in schiuma di gomma, cuscini, 
galosce e scarpe da tennis rivestite in 
gomma.

• Togliere tutti gli oggetti dalle tasche, 
specialmente accendini e fiammiferi

 
! ATTENZIONE: non arrestare mai 
l’asciugatrice prima della fine del ciclo di 
asciugatura a meno che tutti i capi non siano 
rimossi velocemente e stesi in modo da 

dissipare il calore. 

Risparmio energetico e rispetto per l’ambiente (ultima 
pagina)
• Prima di asciugare i capi, strizzarli per eliminare la 

maggiore quantità di acqua possibile (se viene prima 
utilizzata una lavatrice impostare un ciclo di centrifuga). In 
questo modo si risparmia energia durante l’asciugatura.

• Utilizzando sempre l’asciugatrice a pieno carico si 
risparmia energia: capi singoli e piccoli carichi impiegano 
più tempo per asciugarsi.

• Pulire il filtro alla fine di ogni ciclo in modo da 
contenere i costi connessi al consumo energetico (vedi 
Manutenzione).  

Avvertenze



5

IT
! Questo elettrodomestico è stato progettato 
e realizzato nel rispetto delle normative 
internazionali in materia di sicurezza. Queste 
avvertenze vengono fornite per motivi 
di sicurezza e devono essere osservate 
attentamente.

Sicurezza generale
• La presente asciugatrice può essere usata 

da persone (compresi i bambini da 8 anni in 
su) con capacità fisiche, sensoriali o mentali 
ridotte o senza esperienza e conoscenza, se 
sono sottoposte a supervisione o ricevano 
istruzioni relative all’uso del dispositivo da 
parte di una persona responsabile della loro 
sicurezza. 

• La presente asciugatrice è stata progettata 
per uso domestico e non professionale.

• Non toccare l’elettrodomestico quando si è 
a piedi nudi né con le mani o i piedi bagnati.

• Scollegare l’elettrodomestico dalla rete di 
alimentazione tirando la spina e non il cavo.

• Dopo l’uso, spegnere l’asciugatrice e 
scollegarla dalla rete di alimentazione. 
Tenere lo sportello chiuso onde evitare che 
i bambini possano utilizzare l’asciugatrice 
come un gioco. 

• I bambini devono essere sorvegliati 
per assicurarsi che non giochino con 
l’asciugatrice. 

• Pulizia e manutenzione non devono essere 
eseguite dai bambini senza supervisione. 

• I bambini di età inferiore a 3 anni devono 
essere tenuti lontano dall’asciugatrice se 
non sono costantemente sorvegliati. 

• L’elettrodomestico deve essere installato 
correttamente e deve avere un’adeguata 
aerazione. La presa d’aria sulla parte 
frontale dell’asciugatrice non deve mai 
essere ostruita (vedi Installazione). 

• Non utilizzare mai l’asciugatrice sulla 
moquette nel caso in cui l’altezza del pelo 
sia tale da impedire l’ingresso dell’aria 
attraverso la base dell’asciugatrice. 

• Verificare che l’asciugatrice sia vuota prima 
di caricarla.

• La parte posteriore dell’asciugatrice 
può diventare molto calda: non 

toccarla mai quando la macchina è in 
funzione.

• Non utilizzare l’asciugatrice a meno che 
il filtro, il recipiente dell’acqua e le unità 
del filtro della pompa di calore non siano 
saldamente in posizione (vedere la sezione 
Manutenzione).

• Non sovraccaricare l’asciugatrice (vedi 

Bucato per le massime dimensioni di 
carico).

• Non inserire capi completamente bagnati.
• Seguire sempre con attenzione tutte le 

istruzioni riportate sulle etichette per il 
lavaggio dei capi (vedi Bucato).

• Non caricare capi grandi, eccessivamente 
voluminosi.

• Non asciugare fibre acriliche ad alte 
temperature.

• Non spegnere l’asciugatrice quando 
contiene ancora capi caldi. 

• Pulire il filtro dopo ogni uso (vedi 
Manutenzione). 

• Svuotare il contenitore di raccolta 
dell’acqua dopo ogni uso (vedi 
Manutenzione).

• Pulire l’unità filtro della pompa di calore 
ad intervalli regolari (vedere la sezione 
Manutenzione). 

• Evitare l’accumulo di laniccio intorno 
all’asciugatrice. 

• Non salire sul pannello superiore 
dell’asciugatrice, poiché si potrebbe 
danneggiare la macchina.

• Rispettare sempre le norme e 
le caratteristiche elettriche (vedi 
Installazione).

• Acquistare sempre accessori e ricambi 
originali (vedi Assistenza). 

Per ridurre il rischio di incendo 
dell’asciugatrice, è necessario 
osservare i seguenti punti:
• Prima di essere caricati nell’asciugatrice, 

i capi devono essere lavati con acqua e 
sapone, risciacquati e infine centrifugati. 
L’asciugatura di capi che NON siano 
stati precedentemente lavati con acqua, 
determina il pericolo di incendio. 

• Non caricare nell’asciugatrice capi 
precedentemente trattati con prodotti 
chimici. I

• Non asciugare articoli macchiati o 
imbevuti di olio vegetale o da cucina, 
ciò costituisce un rischio di incendio. Gli 
articoli sporchi di olio possono infiammarsi 
spontaneamente, specialmente quando 
vengono esposti a fonti di calore come 
l’asciugatrice. Gli articoli possono 
diventare caldi, causando una reazione 
di ossidazione con l’olio, l’ossidazione 
crea calore. Se il calore non è in grado di 
fuoriuscire, gli articoli possono scaldarsi 
tanto da prendere fuoco. L’accumulo, 
l’impilamento o il deposito di capi sporchi/
imbevuti di olio può impedire la fuoriuscita 

del calore e causare un incendio.
 Se non è possibile evitare di porre 

nell’asciugatrice articoli sporchi/imbevuti 
di olio vegetale, olio da cucina o lacca, è 
prima necessario lavarli con detergente 
supplementare, ciò ridurrà, ma non 
eliminerà il rischio di incendio. Gli articoli 
non devono essere rimossi dall’asciugatrice 
e impilati o ammucchiati quando sono 
ancora caldi.

• Non inserire nell’asciugatrice capi che 
sono stati precedentemente lavati, 
puliti, imbevuti o lasciati in ammollo 
in benzina, solventi a secco o altre 
sostanze infiammabili o esplosive, le 
sostanze altamente infiammabili usate 
comunenmente negli ambienti domestici, 
compresi olio da cucina, acetone, 
alcol denaturato, cherosene, sostanze 
antimacchia, trementina, cere e sostanze 
di rimozione cere. Assicurarsi che questi 
capi vengano lavati in acqua calda con 
una quantità supplementare di detergente 
prima di essere inseriti nell’asciugatrice.

• Non inserire nell’asciugatrice articoli 
contenenti schiuma di gomma (detta 
anche schiuma di lattice), o materiali simili. 
I materiali in schiuma di lattice quando 
vengono riscaldati possono incendiarsi 
mediante la combustione spontanea. 

• Non utillizzare ammorbidenti o prodotti 
simili nell’asciugatrice per eiliminare 
gli effetti dell’elettricità statica, se non 
consigliato espressamente dal produttore 
dell’ammorbidente. 

• Non inserire nell’asciugatrice indumenti 
intimi che contengono rinforzi in metallo, 
es. reggiseni con ferretti in metallo.

 Se i ferretti si staccano durante 
l’asciugatura, possono danneggiare 
l’asciugatrice. 

• Non inserire nell’asciugatrice  articoli in 
gomma solida, in plastica, come cuffie per 
la doccia o teli impermeabili di protezione 
per bambini, polietilene o carta. 

• Non inserire nell’asciugatrice articoli 
foderati in gomma solida, capi con 
imbottiture in schiuma di gomma, cuscini, 
galosce e scarpe da tennis rivestite in 
gomma.

• Togliere tutti gli oggetti dalle tasche, 
specialmente accendini e fiammiferi

 
! ATTENZIONE: non arrestare mai 
l’asciugatrice prima della fine del ciclo di 
asciugatura a meno che tutti i capi non siano 
rimossi velocemente e stesi in modo da 

dissipare il calore. 

Risparmio energetico e rispetto per l’ambiente (ultima 
pagina)
• Prima di asciugare i capi, strizzarli per eliminare la 

maggiore quantità di acqua possibile (se viene prima 
utilizzata una lavatrice impostare un ciclo di centrifuga). In 
questo modo si risparmia energia durante l’asciugatura.

• Utilizzando sempre l’asciugatrice a pieno carico si 
risparmia energia: capi singoli e piccoli carichi impiegano 
più tempo per asciugarsi.

• Pulire il filtro alla fine di ogni ciclo in modo da 
contenere i costi connessi al consumo energetico (vedi 
Manutenzione).  

Avvertenze
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Pulizia dell’unità della Pompa di 
Calore/Condensatore
•  Periodicamente, ogni 5 cicli, estrarre 
il Filtro della pompa di calore e pulirlo 
eliminando eventuali residui di lanugine dalla 
superficie del filtro lavandolo sotto acqua 
corrente o aspirando con aspirapolvere.
Si raccomanda tuttavia di pulire questo filtro 
dopo ogni ciclo per ottimizzare le prestazioni 
di asciugatura.

Come rimuovere l’unita 
Filtro pompa di calore:
1. Scollegare la spina di 
alimentazione ed aprire 
lo sportello.
2. Estrarre il coperchio 
del Filtro del 
Condensatore ruotare 
le 4 clip portandole in 
posizione verticale ed 
estrarre l’unità del filtro.
3. Separare le due parti 
del filtro e rimuovere 
l’eventuale lanugine 
dalla superficie interna 
della retina.

Contenitore 
di raccolta 
dell’acqua

Filtro Pompa di 
Calore/Condensatore

Filtro

Presa 
d’aria

Fermi/Clip

Maniglia

Coperchio del 
condensatore

Interruzione dell’alimentazione 
elettrica
! Scollegare l’asciugatrice quando non è in 
funzione, nonché durante le operazioni di 
pulizia e di manutenzione.
Pulizia del filtro dopo ogni ciclo  
Il filtro è un componente fondamentale 
dell’asciugatura: la sua funzione è quella di 
raccogliere la lanugine che si forma durante 
l’asciugatura. Al termine dell’asciugatura 
pulire quindi il filtro sciacquandolo sotto acqua 
corrente o pulendolo con l’aspirapolvere. 
Nel caso in cui il filtro si dovesse intasare 
il flusso d’aria all’interno dell’asciugatrice 

verrebbe gravemente 
compromesso: i 
tempi di asciugatura 
si allungano e 
si consuma più 
energia. Inoltre, 
possono verificarsi 
danni all’asciugatrice. 
Il filtro si trova davanti 
alla guarnizione 

dell’asciugatrice (vedi figura).
Rimozione del filtro:

1. Tirare verso l’alto il 
manico in plastica del 
filtro (vedi figura).

2. Pulire il filtro 
dal laniccio e 
riposizionarlo 
correttamente. 
Assicurarsi che il 
filtro sia inserito 

completamente a filo con la guarnizione 
dell’asciugatrice. ! Non utilizzare 
l’asciugatrice senza avere prima reinserito il 
filtro in sede. 
Controllo del cestello dopo ogni ciclo

Ruotare il cestello manualmente per rimuovere i capi più 
piccoli (fazzoletti) che potrebbero essere rimasti all’interno 
dell’asciugatrice.

Pulizia del cestello

! Per la pulizia del cestello non usare abrasivi, lana di 
acciaio o agenti di pulizia per acciaio inossidabile.
Potrebbe formarsi una patina colorata sul cestello in 
acciaio inossidabile, fenomeno che potrebbe essere 
causato da una combinazione di acqua e/o agenti 
di pulizia quali l’ammorbidente del lavaggio. Questa 
patina colorata non ha alcun effetto sulle prestazioni 
dell’asciugatrice. 

Svuotamento del contenitore di raccolta dell’acqua 
dopo ogni ciclo
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Estrarre il contenitore 
dall’asciugatrice e svuotarlo in un 
lavandino o in altro scarico adatto, 
quindi riposizionarlo correttamente. 
Controllare sempre il contenitore di 
raccolta e svuotarlo prima dell’avvio 
di un nuovo programma di 
asciugatura.

Il mancato svuotamento del contenitore di raccolta 
dell’acqua potrebbe causare: 
- L’arresto del riscaldamento della macchina (quindi il 
carico potrebbe essere ancora umido alla fine del ciclo 
di asciugatura).
- Il led ”Svuotare vaschetta” si illumina per avvertire che 
il contenitore è pieno. 

Caricamento del sistema di raccolta dell’acqua 
Quando l’asciugatrice è nuova, il contenitore di raccolta 
dell’acqua non raccoglie finché il sistema non viene 
caricato. Questa operazione può impiegare 1 o 2 cicli 
di asciugatura. Una volta caricato, il sistema raccoglie 
acqua a ogni ciclo. 

ATTENZIONE: la parte frontale del 
condensatore è realizzata con sottili 
piastre metalliche. 

Quando lo pulisci, rimuovi o riposizioni l’unità 
filtrante per la pulizia, fai attenzione a non 
danneggiarlo e a non tagliarti.

4.Insieme alla pompa di 
calore, bisogna sempre 
pulire con attenzione, gli 
accumuli di lanugine sulle 
piastre metalliche; 
utilizzando un panno 
umido, una spugna o 
l’aspirapolvere. Non 
utilizzare le dita.
5. Riassemblare le due 

parti del filtro, pulire la superficie della guarnizione 
ed inserire il filtro nella sua sede ruotando le 4 clip 
nella posizione orizzontale assicurandosi che le clip 
siano ben agganciate.

Pulizia dell’asciugatrice
• Le parti esterne in metallo e in plastica e le parti in gomma 

possono essere pulite con un panno umido.
• Periodicamente (ogni 6 mesi) pulire con l’aspirapolvere 

la griglia della presa d’aria frontale e gli sfiati sul retro 
dell’asciugatrice per rimuovere eventuali accumuli di 
lanugine, laniccio e polvere. Inoltre, rimuovere gli accumuli 
di lanugine dalla parte frontale del condensatore e delle 
aree del filtro utilizzando occasionalmente l’aspirapolvere.

! Non usare solventi o abrasivi.
! Far controllare regolarmente l’asciugatrice da personale 
tecnico autorizzato onde garantire la sicurezza delle parti 
elettriche e meccaniche (vedi Assistenza).

Consigli Rapidi
! Ricorda di pulire il filtro porta e la pompa di calore  
dopo ogni asciugatura.
! Ricorda di svuotare il recipiente di raccolta 
dell’acqua dopo ogni carico.
! Così facendo, avrai il massimo delle prestazioni!

2

Cura e manutenzione
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Pulsante 
On/Off

Pulsante e spia 
Avvio/Pausa
Start/Pause

Manopola 
Programmi

Premere sullo 
sportello

Unità di  
condensazione  

(coperchio aperto) 

Descrizione  
dell’asciugatrice

Apertura dello sportello

Pannello comandi 

Caratteristiche

Pulsanti e spie 
Opzioni

Spie fasi di 
asciugatura o 
partenza ritardata

Spie di 
manutenzione

Contenitore di 
raccolta dell’acqua 

Targhetta dei dati 
di esercizio 

Maniglia 
coperchio del 
Condensatore  

(tirare per aprire) 

Filtro 

Griglia 
della presa 

d’aria 

Modello 
e Numero 

di serie 

Piedini 
regolabili
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Pulsante ON/OFF/Reset
Una pressione normale del pulsante fa  accendere o spegnere il prodotto. Se l’asciugatrice è in funzione una pressione prolungata 
per circa 3 secondi fa spegnere il prodotto e resettare il ciclo in corso. 

Manopola Programmi 
Consente di impostare il programma: ruotare finché l’indicatore non è direzionato verso il programma desiderato (vedi Avvio e Scelta 
del programma).

Pulsanti opzioni
Consentono di scegliere le opzioni disponibili per il programma selezionato. Le spie relative si accendono per indicare che l’opzione 
è stata selezionata (vedi Programmi e opzioni).

Pulsante e spia AVVIO/PAUSA START/PAUSE
Quando la spia verde lampeggia lentamente, premere il pulsante per avviare il programma. Quando il ciclo è avviato, la spia di 
segnalazione resta sempre accesa. Per mettere il programma in pausa premere nuovamente il pulsante; la spia diventa di colore 
arancione e inizia di nuovo a lampeggiare. 
Per riavviare il programma dal punto in cui era stato interrotto, premere nuovamente il pulsante (vedi Avvio e Scelta del programma).

Spie

Spie “Manutenzione”
Le spie forniscono informazioni importanti. Ecco cosa dicono:

La Spia “svuotare vaschetta”  indica che è necessario svuotare il contenitore di raccolta dell’acqua. 
Se il contenitore si riempie nel corso del programma, il led si accende. L’asciugatrice automaticamente avvia il ciclo aria fredda e il 
led AVVIO/PAUSA (START/PAUSE) pulsa ambra. Per riavviare il ciclo dal punto in cui era stato interrotto premere il pulsante AVVIO/
PAUSA (START/PAUSE).  
Per evitare questo procedimento svuotare sempre il contenitore di raccolta dell’acqua ad ogni utilizzo dell’asciugatrice (vedi Cura e 
manutenzione).

La Spia pulizia filtro  prima di ogni programma ricorda che è fondamentale pulire il filtro ogni volta prima di utilizzare l’asciugatrice 
(vedi Cura e manutenzione).

La spia “Filtro del Condensatore”  ricorda che è fondamentale pulire il condensatore periodicamente (vedi Cura e 
manutenzione).

Spie “Fasi di asciugatura”

La Spia  indica che è in corso la fase di asciugatura.

La Spia  indica che è in corso la fase di raffreddamento.

La Spia END indica la fine del programma.

Spie “Partenza ritardata”
se è stata attivata l’opzione “Partenza ritardata” (vedi “Opzioni”), dopo avere avviato il programma, inizierà a lampeggiare la 
spia relativa al ritardo selezionato:

Col trascorrere del tempo verrà visualizzato il ritardo residuo con il lampeggio della spia relativa:

Trascorso il ritardo selezionato la spia lampeggiante si spengnerà e avrà inizio il programma impostato.
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Avvio e scelta del programma

1. Inserire la spina dell’asciugatrice nella presa di alimentazione elettrica.

2. Selezionare il programma in base al tipo di bucato (vedi Bucato).

3. Aprire lo sportello e accertarsi che il filtro sia pulito e in posizione, e che il contenitore di raccolta dell’acqua sia vuoto e 
posizionato correttamente  (vedi Cura e manutenzione).

4. Caricare la macchina facendo attenzione che nessun capo si frapponga tra lo sportello e la relativa guarnizione. Chiudere lo 
sportello.

5. Premere il pulsante ON/OFF per avviare la macchina.

6. Ruotare la manopola Programmi finché l’indicatore non è direzionato verso il programma corrispondente al tipo di tessuto da 
asciugare, controllando la tabella dei programmi (vedi Programmi e opzioni) e le indicazioni per ciascun tipo di tessuto (vedi Bucato).
! Attenzione: se dopo avere premuto il pulsante di AVVIO/PAUSA (START/PAUSE) la posizione della manopola dei programmi è 
cambiata, la nuova posizione NON modifica il programma selezionato. Per modificare il programma premere il pulsante AVVIO/
PAUSA (START/PAUSE). per mettere in pausa il programma (la spia lampeggia in color arancione), scegliere il nuovo programma e 
le relative opzioni. Premere il pulsante AVVIO/PAUSA (START/PAUSE) per avviare il nuovo programma.

7. Se necessario impostare il tempo di partenza ritardata e le altre opzioni (vedi Programmi e opzioni).

8. Per iniziare premere il pulsante AVVIO/PAUSA (START/PAUSE).
Durante il programma di asciugatura è possibile controllare il bucato ed estrarre i capi che si sono asciugati lasciando continuare gli 
altri. Dopo avere richiuso lo sportello, premere AVVIO/PAUSA (START/PAUSE) per mettere di nuovo in funzione la macchina.

9. Durante gli ultimi minuti dei programmi di asciugatura prima del termine del programma viene avviata la fase finale di 
ASCIUGATURA A FREDDO (i tessuti vengono raffreddati); è necessario lasciare sempre terminare questa fase.

10. L’accensione della spia FINE ed il segnale acustico, suona 3 volte, indicano che il programma è terminato. Aprire la porta, 
estrarre il bucato, pulire il filtro e reinserirlo in sede. Svuotare il contenitore di raccolta dell’acqua e reinserirlo in posizione (vedi Cura e 
manutenzione).
Se è stata selezionata l’opzione “Antipiega”  e non si rimuove il bucato immediatamente, i capi vengono fatti ruotare di tanto in 
tanto per 10 ore o finché non viene aperto lo sportello.

11. Scollegare l’asciugatrice dalla rete elettrica.

Modalità stand by
Questo asciugatore, in conformità alle nuove normative legate al risparmio energetico, è dotata di un sistema di autospegnimento 
(stand by) che entra in funzione dopo circa 30 minuti nel caso di non utilizzo. Tenere premuto il pulsante ON/OFF fino a quando 
l’asciugatrice non riprende a funzionare

Come effettuare 
un’asciugatura
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Tabella dei programmi

Programmi e opzioni

Programmi Speciali/Sport/Parziali

Rapido 45’
Un programma rapido a tempo, ideale per asciugare capi centrifugati al alta velocità in lavatrice, ad esempio le camicie utilizzate in 
una settimana lavorativa.

Capi Misti  
Questo è programma è ideale per asciugare insieme tessuti di cotone e sintetici.

  Cotone Standard: permette di asciugare i capi e riporli direttamente nell’armadio.

 Cotone Extra: permette di ottenere il livello massimo di asciugatura. Maggiore rispetto al Cotone Standard.

Programma Jeans 
Questo è un programma per jeans in cotone denim. Prima di asciugare i jeans rovesciare le tasche. Non mescolare articoli colorati 
scuri e chiari. Può essere usato anche per altri capi dello stesso materiale, come giacche/giubbini. I capi asciugati con l’imposta-
zione Asciugatura extra di solito sono pronti per essere indossati, anche se cuciture o bordi possono essere leggermente umidi. In 
questo caso, provare a rivoltare i jeans ed eseguire nuovamente il programma per un breve periodo.
! Non è consigliabile usare questo programma con jeans con fasce elastiche, borchie o ricami.

Bebè & Delicati   
Un programma appositamente studiato per asciugare indumenti e la biancheria dei neonati (cotone e ciniglia) e capi delicati. Non 
asciugare articoli con rivestimenti in plastica 

Programma
Carico 
max. 
(kg)

Opzioni compatibili
D u r a t a 

ciclo3

Fast & Easy

1 Rapido 45’ 1 Antipiega - Partenza ritardata. 45’

2 Misti 3 Antipiega - Partenza ritardata. 100’

3 Cotone Stira Rapido Max. Cura Extra - Antipiega - Partenza ritardata. 170’

4 Sintetici Stira Rapido 4 Antipiega - Partenza ritardata. 65’
Essentials

5 Cotone Standard2 Max. Cura Extra - Energy Saver1 - Antipiega - Partenza ritardata. 195’

6 Cotone Extra Max. Antipiega - Partenza ritardata. 205’

7 Sintetici 4 Energy Saver1 - Antipiega - Partenza ritardata. 95’

8 Jeans 3 Antipiega - Partenza ritardata. 135’

Special Care

9 Bebè & Delicati 2 Antipiega - Partenza ritardata. 80’

10 Lana 1 - 60’ 

11 Piumini 1,5 Antipiega - Partenza ritardata. 100’

12 Special Shoes 1 paio -  100’
Timed & Post Dry

13 60 minuti - Cura Extra - Antipiega - Partenza ritardata. -

14 120 minuti - Cura Extra - Antipiega - Partenza ritardata. -

15 Antipiega - - 10’

16 Rinfresca 2,5 - 20’

NOTE: 1 con questa opzione il carico massimo viene modificato. Verificare sulla descrizione delle opzioni. 2 Questo programma è il più efficiente in 
termini di consumo di energia (UE 392/2012).  3 La durata di questi programmi dipende dall’entità del carico, dal tipo di tessuti, dalla velocità per la 
centrifuga usata sulla vostra lavatrice e da altre ulteriori opzioni selezionate.

45’
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Programma Lana 
Questo è un programma dedicato ai capi che sopportano l’asciugatura a tamburo contrassegnati con il simbolo . Può essere 
usato per carichi fino a 1 kg (circa 3 maglioni). Si consiglia di rivoltare i capi prima dell’asciugatura. I carichi asciugati con questo 
programma sono solitamente pronti da indossare, ma in alcuni capi più pesanti i bordi potrebbero essere leggermente umidi. 
Lasciarli asciugare naturalmente, poiché un ulteriore processo di asciugatura potrebbe danneggiare i capi.
! Al contrario di altri materiali, il meccanismo di restringimento della lana è irreversibile, cioè il capo non ritorna alla dimensione e alla 
forma originale.
! Questo programma non è indicato per i capi acrilici.

Programma Piumini  
Un ciclo studiato per asciugare giacche in piuma e piumini restituendo la loro naturale morbidezza (2 giacche).

Programma Special Shoes 
Questo è un programma per asciugare un paio di scarpe sportive. Le scarpe devono essere state lavate e centrifugate ad una 
velocità di centrifuga minima di 400 giri.
Devono essere usate con l’apposita rastrelliera per scarpe fornita. Se si asciugano scarpe nel tamburo l’asciugatrice verrà 
danneggiata. Rimuovere il filtro dalla sua posizione nella parte anteriore dell’asciugatrice e posizionare la rastrelliera.
Infilare i lacci all’interno delle scarpe e caricare le scarpe con le punte rivolte in basso e le suole davanti.
I tempi di asciugatura variano dal formato e dal tipo di scarpa. Se le scarpe non sono completamente asciutte alla fine del 
programma, avviare nuovamente il programma.
! Non asciugare scarpe con gel all’interno o luci lampeggianti. Asciugare solo scarpe fatte di materiale sintetico o tela. Al termine del 
programma rimuovere la rastrelliera per scarpe e riposizionare il filtro.

Antipiega 
È un breve programma di 0:10 (Ora:Minuti) che distende le fibre dei capi in modo da agevolarne la stiratura e la piegatura.  
Il programma è particolarmente indicato per i tessuti in Cotone o Misto cotone.
Per risultati ottimali non caricare il cestello oltre la capacità massima (i seguenti valori si riferiscono al peso dei capi asciutti): 
Tessuto: carico massimo
Cottone e Misto cotone: 2,5 kg - Sintetici: 2 kg - Jeans: 2 kg 
Svuotare l’asciugatrice subito dopo la fine del programma; appendere, piegare o stirare i capi per poi riporli nell’armadio. Se ciò non 
fosse possibile, ripetere il programma.
! Questo non è un programma di asciugatura e non va quindi utilizzato con capi ancora bagnati.
L’effetto prodotto dal programma varia da tessuto a tessuto: le caratteristiche di tessuti quali fibre acriliche o Tencel® non 
consentono di ottenere gli stessi risultati delle fibre tradizionali (es. cotone).

Rinfresca 
Programma breve adatto a rinfrescare fibre e capi attraverso l’emissione di aria fresca. Dura circa 20 minuti.
! Questo non è un programma di asciugatura e non va quindi utilizzato con capi ancora bagnati.  
Può essere utilizzato su qualsiasi carico, ma è più efficace sui piccoli carichi.

Tessuto
Carico

1 kg 2 kg 3 kg - kg - kg

Cotone –
alta temperatura

60 minuti 60 o 120 
minuti 120 minuti - - 

Sintetici –
bassa temperatura

60 minuti 60 minuti 60 o 120 
minuti - -

Acrilici –
bassa temperatura

60 minuti 120 minuti - - -
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Opzioni 
Le opzioni consentono di personalizzare il programma selezionato in base alle proprie esigenze.

Cura Extra 
Una opzione pensata per asciugare con la massima cura  i capi più delicati.  Premendo questo bottone la spia led cor-
rispondente si accende e l’asciugatura avviene a temperature più basse. Attivando questa funzione la durata del ciclo 
aumenta.

Energy Saver 
Una opzione studiata per ottimizzare i risultati di asciugatura su carichi di piccole dimensioni ( cotone carico max 2 kg e 
sintetici carico max 1 kg)  minimizzando i consumi e i tempi di asciugatura.

Antipiega  
Questa opzione attiva automaticamente un trattamento Anti-piega pre e post asciugatura. L’Anti-piega mediante  la rotazione alter-
nata del cesto  previene la formazione delle pieghe facendo ruotare ripetutamente i  capi. L’opzione prevede una fase pre Anti-piega, 
attivabile solo quando è selezionato l’avvio ritardato e una fase post Anti-piega  al termine del ciclo di asciugatura.
L’Anti-piega è  pertanto la soluzione ottimale per evitare la formazione di pieghe  quando si attiva la partenza ritardata e quando  non 
si ha la possibilità di rimuoverei capi  non appena terminata l’asciugatura.

Partenza ritardata    
L’avvio di alcuni programmi (vedi Programmi e opzioni) può essere ritardato fino a 9 ore. Premere più volte il pulsante 
fino a raggiungere il ritardo desiderato. Prima di impostare una partenza ritardata accertarsi che il contenitore di raccolta 
dell’acqua sia vuoto e che il filtro sia pulito. Durante questo periodo i capi vengono fatti ruotare occasionalmente per 
prevenire la formazione di pieghe.

! Non tutte le opzioni sono disponibili per tutti i programmi (vedi Programmi e opzioni). 

Apertura dello sportello
Aprendo lo sportello (o premendo il pulsante AVVIO/PAUSA - START/PAUSE) durante il funzionamento di un programma 
l’asciugatrice si arresta e si hanno le seguenti conseguenze.
• La spia AVVIO/PAUSA (START/PAUSE) lampeggia di colore arancione.
• Durante la partenza ritardata il ritardo continua a essere conteggiato. È necessario premere il pulsante di AVVIO/
PAUSA per riprendere il programma di partenza ritardata. La spia della “Partenza ritardata”  lampeggia e sul display 
viene visualizzato il tempo residuo alla partenza del programma selezionato.
•È necessario premere il pulsante di AVVIO/PAUSA (START/PAUSE). per riprendere il programma. Le spie di 
avanzamento indicano la fase corrente e la spia AVVIO/PAUSA (START/PAUSE) smette di lampeggiare e diventa di 
colore verde.
• Durante la fase di antipiega post asciugatura il programma termina. Premendo il pulsante AVVIO/PAUSA (START/
PAUSE) viene riavviato un nuovo programma dall’inizio.
• Ruotando la manopola Programmi si seleziona un nuovo programma e la spia AVVIO/PAUSA (START/PAUSE) 
lampeggia di colore verde. È possibile utilizzare questa procedura per selezionare il programma Asciugatura a freddo 
per raffreddare i capi se si ritiene che siano sufficientemente asciutti.
Premere il pulsante di AVVIO/PAUSA (START/PAUSE) per avviare il nuovo programma.

Protezione del sistema Pompa di Calore 
Il sistema a pompa di calore funziona attraverso un compressore munito di una protezione che interviene se apri lo 
sportello, o se avviene una improvvisa interruzione di tensione. Questa protezione impedirà il riavvio del compressore 
per 5 minuti dopo che sarà stato richiuso lo sportello e dopo che sarà stato riavviato il ciclo.

Nota: In caso di interruzione dell’alimentazione elettrica, scollegare l’alimentazione o staccare la spina. Una volta 
ripristinata l’alimentazione, collegare l’asciugatrice, premere e tenere premuto il pulsante ON/OFF fino a quando 
l’asciugatrice non riprende a funzionare, quindi premere il tasto AVVIO/PAUSA (START/PAUSE).
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Tempi di asciugatura automatica

Cotone
Tempi di asciugatura

Tempi di asciugatura dopo lavaggi da 800-1000 giri al minuto

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg

60 - 90 minuti 80 - 100 
minuti

100 - 130 
minuti

120 - 140 
minuti

140 - 180 
minuti

150 - 190 
minuti 170 - 200 minuti

Sintetici
Bassa temperatura

Tempi di asciugatura dopo lavaggi a velocità inferiori

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg

40 - 50 minuti 50 - 60 minuti 60 - 90 minuti 90 - 110 minuti

Acrilici
Bassa temperatura

Tempi di asciugatura dopo lavaggi a velocità inferiori

1 kg 2 kg

40 - 80 minuti 80 - 140 minuti

Suddivisione del bucato
• Controllare i simboli riportati sulle etichette dei vari capi 

per verificare che i capi possano essere sottoposti ad 
asciugatura a tamburo.

• Dividere il bucato in base al tipo di tessuto.

• Svuotare le tasche e controllare i bottoni.

• Chiudere le lampo e i ganci e allacciare cinture e lacci 
senza stringere.

• Strizzare i capi per eliminare la maggior quantità di acqua 
possibile.

! Non caricare l’asciugatrice con capi totalmente pieni 
d’acqua.

Massime dimensioni di carico 
Non caricare il cestello oltre la capacità massima.
I seguenti valori si riferiscono al peso dei capi asciutti:
Fibre naturali: massimo       kg
Fibre sintetiche: massimo     kg

! Per evitare un calo delle prestazioni dell’asciugatrice, non 
sovraccaricarla.

Etichette di manutenzione
Controllare le etichette dei capi, specialmente quando questi 
vengono inseriti per la prima volta in asciugatrice. Di seguito 
sono riportati i simboli più comuni:

    Può essere inserito nell’asciugatrice.

  Non asciugabile in asciugatrice

  Asciugare ad alta temperatura.

  Asciugare a bassa temperatura.

Tempi di asciugatura
I tempi sono approssimativi e possono variare in base a:

•  Quantità di acqua trattenuta dai capi dopo la centrifuga: 
gli asciugamani e i capi delicati trattengono molta acqua.

•  Tessuti: i capi dello stesso tessuto, ma con trama 
e spessore differenti possono presentare tempi di 
asciugatura diversi.

•  Quantità di bucato: capi singoli e piccoli carichi possono 
impiegare più tempo per asciugarsi. 

•  Asciugatura: se i capi devono essere stirati possono 
essere estratti dalla macchina quando sono ancora un po’ 
umidi. I capi che devono essere completamente asciutti 
possono invece essere lasciati più a lungo.

•  Temperatura impostata. 

•  Temperatura della stanza: più è bassa la temperatura 
della stanza in cui si trova l’asciugatrice più tempo sarà 
necessario per l’asciugatura dei capi.

•  Volume: alcuni capi voluminosi richiedono particolare cura 
nel processo di asciugatura. Si consiglia di estrarre questi 
capi, scuoterli e inserirli nuovamente nell’asciugatrice: 
questa operazione deve essere ripetuta più volte durante il 
ciclo di asciugatura.

! Non asciugare troppo i capi.
Tutti i tessuti contengono umidità naturale che serve a 
conservarne la morbidezza e la vaporosità.

I tempi forniti si riferiscono ai programmi automatici 
Asciugatura armadio.
I pesi si riferiscono ai capi asciutti.  

Bucato

7
4
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Problemi e soluzioni 

L’asciugatrice non parte.
•  La spina non è inserita nella presa di corrente a muro abbastanza a fondo per fare contatto.
•  C’è stata una interruzione di corrente.
•  Il fusibile è bruciato. Provare a collegare un altro elettrodomestico alla stessa presa.
•  Se si utilizza una prolunga provare a inserire la spina dell’asciugatrice direttamente nella presa.
•  Lo sportello non è stato chiuso correttamente.
•  Il programma non è stato impostato correttamente (vedi Come effettuare un’asciugatura).
• Non è stato premuto il pulsante AVVIO/PAUSA (START/PAUSE) (vedi Come effettuare un’asciugatura).
• Sulle macchine dotate della funzione blocco tasti verificare che l’opzione non sia inserita (vedi Programmi e opzioni).

Il ciclo di asciugatura non si avvia.
•  È stato impostato un tempo di ritardo (vedi Programmi e opzioni).
•  È stato premuto il pulsante di AVVIO/PAUSA (START/PAUSE); prima dell’avvio dell’asciugatrice è necessario attendere un 

breve ritardo. Attendere l’inizio dell’asciugatura, non premere nuovamente il pulsante di AVVIO/PAUSA (STRT/PAUSE): in caso 
contrario l’asciugatrice entra in modalità di pausa e non avvia l’asciugatura.

I tempi di asciugatura sono lunghi.
•  Il filtro non è stato pulito (vedi Cura e manutenzione).
•  Il contenitore di raccolta dell’acqua deve essere svuotato? La spia “Svuotare vaschetta” lampeggia (vedi Manutenzione).
•  Il Filtro della Pompa di Calore, deve essere pulito (vedi Cura e manutenzione).
•  La temperatura impostata non è adatta al tipo di tessuto da asciugare (vedi Programmi e opzioni).
•  Non è stato selezionato il tempo di asciugatura corretto per questo carico (vedi Bucato).
•  La griglia della presa d’aria è ostruita (vedi Installazione, e Manutenzione).
•  I capi sono troppo bagnati (vedi Bucato).
•  L’asciugatrice è sovraccarica (vedi Bucato).

La spia “Svuotare vaschetta” lampeggia.
• Il contenitore di raccolta dell’acqua probabilmente non è stato svuotato all’avvio del programma. Non attendere il segnale di 

svuotamento dell’acqua (Il segnalatore acustico fa 3 beep e la spia è lampeggia segnalano che il programma è finito).Controllare 
sempre il contenitore e svuotarlo prima dell’avvio di un nuovo programma di asciugatura (vedi Descrizione dell’asciugatrice). 

Il programma termina e i capi sono più umidi del previsto.
! Per motivi di sicurezza i programmi dell’asciugatrice hanno una durata massima di 5 ore. Se un programma automatico non ha 

rilevato l’umidità finale richiesta entro questo intervallo, l’asciugatrice completa il programma e si arresta. Controllare i punti sopra 
indicato e ripetere il programma; se i capi risultano ancora umidi contattare il Centro di assistenza (vedi Assistenza).

Le spie delle “opzioni” e la spia di “avvio/pausa” (start/pause) lampeggiano e una delle spie di “manutenzione” o delle “fasi 
di asciugatura” si accendono fisse.
•  Spegnere l’apparecchio e rimuovere la spina, pulire il Filtro della Pompa di Calore (Condensatore) (vedi “Cura e Manutenzione”). 

Quindi, riposizionare la spina, accendere l’elettrodomestico e avviare un altro programma. 
Se l’anomalia persiste, chiamare l’Assistenza.

L’asciugatore è rumoroso nei primi minuti di funzionamento.
•   Questo è normale, soprattutto se l’asciugatore non è stato utilizzato per un certo tempo. Se il rumore persiste durante tutto il 

ciclo, contattare il centro di assistenza.

Le luci nel pannello di controllo dell’asciugatrice sono spente, sebbene sia accesa.
L’asciugatrice è entrata in stand-by per risparmiare elettricità. Questo avviene quando l’asciugatrice è stata lasciata accesa e si è 
verificata un’interruzione dell’alimentazione elettrica. Avviene dopo 30 minuti:
- se l’asciugatrice è accesa ma non viene avviato alcun programma;
- in seguito al termine del programma di asciugatura.
Tenere premuto il pulsante ON/OFF fino a quando l’asciugatrice non riprende a funzionare

Nel caso in cui si abbia la sensazione che l’asciugatrice non funzioni in modo corretto, prima di telefonare al Centro di assistenza  
(vedi Assistenza) consultare attentamente i seguenti suggerimenti per la soluzione dei problemi.
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Assistenza

Informazioni per riciclaggio e smaltimento  
Nell’ambito del nostro costante impegno in difesa dell’ambiente ci riserviamo il diritto di utilizzare componenti riciclati di qualità per 
ridurre i costi del cliente e minimizzare lo spreco di materiali.
• Smaltimento dei materiali di imballaggio: seguire le normative locali, così da permettere di riciclare l’imballaggio.
• Per ridurre il rischio di incidenti ai bambini, rimuovere lo sportello e la spina, quindi tagliare il cavo di alimentazione a filo con 

l’apparecchio. Smaltire queste parti separatamente per assicurarsi che l’elettrodomestico non possa più essere collegato a una 
presa di corrente.

Smaltimento
La direttiva Europea 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli 
elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani. Gli apparecchi dismessi devono essere 
raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali 
danni per la salute e l’ambiente. 

Questo asciugatore utilizza una pompa di calore sigillata contenente gas fluorurati che devono essere recuperati e smaltiti.
Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.
Quando si acquista una nuova apparecchiatura equivalente si può consegnare il RAEE al negoziante, che è tenuto a ritirarlo 
gratuitamente; i RAEE di “piccolissime dimensioni” (nessun lato sopra i 25 cm) possono essere consegnati gratuitamente ai 
negozianti anche se non si acquista nulla (solo nei negozi con superficie di vendita superiore a 400 mq). Per ulteriori informazioni, 
sulla corretta dismissione degli elettrodomestici, i detentori potranno rivolgersi al servizio pubblico preposto o ai rivenditori.

 Il presente elettrodomestico è conforme alle seguenti direttive EU: 

- 2006/95/CE (Direttiva bassa tensione);  
- 2004/108/CE (Compatibilità elettromagnetica). 

• la data di acquisto;
• il modello dell’apparecchio (Mod.);
• il numero di serie (S/N) dell’asciugatrice.
Queste informazioni si trovano sull’etichetta dati applicata 
dietro l’oblò.

Ricambi
Questa asciugatrice è una macchina complessa. Tentando 
di ripararla personalmente o affidandone la riparazione a 
personale non qualificato si rischia di mettere a repentaglio 
l’incolumità delle persone, di danneggiare la macchina e di 
far decadere la garanzia sui ricambi.
In caso di problemi con l’utilizzo di questa macchina, 
rivolgersi sempre a un tecnico autorizzato. 
E’ reato per una persona non qualificata effettuare qualsiasi 
assistenza o riparazione che comporta il danneggiamento 
del Condensatore sigillato.

Sistema a Condensatore
Questo asciugature  è dotato di un sistema a Condensatore 
per asciugare i tuoi capi. Per consentire il suo 
funzionamento, il Condensatore utilizza gas ad effetto serra 
(gas fluorurati), che sono contemplati dal protocollo di Kyoto. 
I gas F sono contenuti in una unità sigillata ermeticamente. 
Questa unità sigillata contiene 0,29 kg di gas R134a F che 
agisce come refrigerante.
Se l’unità di condensazione è danneggiata deve essere 
sostituita con una nuova unità di condensazione. Per avere 
maggiori informazioni contattare il centro assistenza più vicino.
Nota: I gas contenuti in un’unità sigillata non sono pericolosi 
per la salute, ma se fuoriescono avranno un impatto  sul 
riscaldamento globale.
Prima di telefonare al Centro di assistenza:
• Seguire la guida alla risoluzione dei problemi per vedere 
se è possibile porre rimedio al guasto personalmente (vedi 
Problemi e soluzioni).
• In caso contrario, spegnere l’asciugatrice e chiamare il più 
vicino Centro di assistenza. 
Dati da comunicare al Centro di assistenza:
• Nome, indirizzo e codice postale;
• numero di telefono;
• il tipo di guasto;

Indesit Company S.p.A.
Viale Aristide Merloni, 47

60044 Fabriano (AN)

Assistenza Attiva 7 giorni su 7 

Se hai necessità di un intervento chiama il Numero Unico Nazionale 199.199.199*.
Grazie ad uno staff di collaboratori sempre disponibile che garantisce un servizio rapido ed efficiente e ad una rete di assistenza 
composta da oltre 600 tecnici specializzati, costantemente formati dall’azienda, potrai avere un supporto di qualità in qualsiasi mo-
mento tu ne abbia bisogno, anche se il tuo elettrodomestico non è più coperto dalla garanzia convenzionale.

Assistenza Estesa
La conformità dei prodotti Indesit ai più elevati standard qualitativi permette di offrirti, ad integrazione della garanzia convenzionale, 
programmi di assistenza innovativi. Formule esclusive che rispondono ad ogni problema di manutenzione ed includono gratuitamen-
te il contributo di trasferimento del tecnico a domicilio, la manodopera e le parti di ricambio originali.
Per aderire è sufficiente contattare il Numero Unico Nazionale 199.199.199*, oppure online sul sito assistenza.indesit.it

Linea Accessori Professionali
Scopri la vasta gamma di accessori e detergenti raccomandata da Indesit
Una linea di prodotti pensata per migliorare la performance dei tuoi elettrodomestici e garantirne una perfetta manutenzione.
http://eshop.indesit.it/eshop/

* Il costo della telefonata e’ di 14.49 cent centesimi di euro al minuto ( iva inclusa) dal Lun. al Ven dalle ore 8.00 alle ore 18.00, il Sab. dalle ore 8.00 
alle ore 13.00, e di 5,67centesimi di euro al minuto ( iva inclusa) dal lun al ven dalle 18.00 alle 08.00 , il sab dalle 13.00 alle 08.00 e i giorni festivi , 
per chi chiama da telefono fisso. Per chi chiama da cellulare il costo e’ legato all’operatore telefonico utilizzato.Le suddette tariffe potrebbero essere 
soggette a variazione da parte dell’operatore telefonico utilizzato.
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!  Tento symbol vám pripomíná potre-
bu prectení návodu k použití.
! Mějte tento návod vždy po ruce kvůli snadné konzulta-
ci a pro každý případ. Návod uložte v blízkosti sušičky; 
v případě prodání nebo postoupení zařízení jiným osobám 
jim nezapomeňte odevzdat tento návod, abyste i novým 
vlastníkům umožnili seznámit se s upozorněními a radami 
týkajícími se použití sušičky. 
! Pozorně si přečtěte tyto pokyny: Následující strany obsahují 
důležité informace ohledně instalace a užitečné rady pro 
činnost tohoto elektrospotřebiče. 

Návod k použití

SUŠIžKA

www.indesit.com
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Instalace

Kam nainstalovat sušičku
• Plameny mohou 
sušičku poškodit, a proto 
musí být nainstalována 
v dostatečné vzdálenosti 
od plynových sporáků, 
kamen, radiátorů nebo 
varných desek.
Kvůli dosažení optimální 
výkonnosti musí být 
sušička nainstalována v místnosti s teplotou 
prostředí od 20 do 23 °C. Je však funkční v 
teplotním rozmezí od 14 do 30 °C. Pokud má být 
tento elektrospotřebič nainstalován pod pracovní 
deskou, je třeba nechat 10 mm volného prostoru 
mezi horním panelem elektrospotřebiče a 
ostatními předměty, které se nacházejí nad ním, 
a 15 mm volného prostoru mezi bočními panely 
elektrospotřebiče a stěnami nebo přilehlým 
zařízením. Tímto způsobem bude zaručen 
dostatečný oběh vzduchu.
Zařízení musí být nainstalováno tak, aby byl 
jeho zadní povrch přisunutý ke stěně

Ventilace
• Když je sušička v činnosti, vyžaduje přítomnost 
dostatečné ventilace. Ujistěte se, že byla sušička 
nainstalována do prostředí bez vlhkosti, vybaveného 
vhodným oběhem vzduchu. Proud vzduchu kolem sušičky 
je nezbytný pro umožnění kondenzace vody vytvářené 
během praní; když je sušička umístěna do uzavřeného 
prostoru nebo dovnitř nábytku, nepracuje správně.
! Při použití sušičky v malé nebo chladné místnosti se 
může stát, že se vytvoří malé množství kondenzátu.

! Instalace sušičky do skříně se 
nedoporučuje; tento elektrospotřebič nesmí 
být nikdy nainstalován za dveře, které se 
dají zavřít na klíč, za posuvné dveře nebo 
za dveře se závěsem na opačné straně vůči 
dvířkům sušičky.

Vypoušt�ní vody
Když je zařízení umístěno v blízkosti vypouštěcího potrubí, je 
možné odvést zkondenzovanou vodu přímo, bez použití sběrné 
nádoby na zachytávání vody. V tomto případě nebude potřebné 
vyprazdňovat nádobu na zachytávání vody po každém cyklu.
V případě umístění sušičky nad nebo vedle pračky může 
sušička využívat stejné vypouštěcí potrubí. Stačí odpojit trubku 
uvedenou na obrázku A a připojit ji k vypouštěcímu potrubí.
Když se vypouštěcí potrubí nachází dále, než kam může 
dosáhnout vypouštěcí hadice sušičky, je třeba zakoupit a připojit 
hadici stejného průměru a potřebné délky.
Při instalaci nové hadice stačí vyměnit existující hadici 
způsobem znázorněným na obrázku B a vložit ji do stejné 
polohy.

! Hrdlo vypouštěcího potrubí se musí nacházet o 1 m 
níže než dno sušičky.
! Po instalaci sušičky se ujistěte, že vypouštěcí hadice 
není ohnutá ani zamotaná.
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Obr. A Obr. B

Připojení k elektrické síti
Před zasunutím zástrčky do zásuvky 
elektrické sítě proveďte kontrolu podle 
následujících bodů:

• Ujistěte se, že máte suché ruce.
• Zásuvka musí být vybavena uzemněním.
• Použitá zásuvka musí být schopna 

vyhovět maximálnímu výkonu tohoto 
zařízení, uvedenému na štítku s 
provozními údaji (viz Popis sušičky).

• Napájecí napětí musí být v rozmezí 
hodnot uvedených na štítku s provozními 
údaji (viz Popis sušičky).

• Zásuvka musí být kompatibilní s typem 
zástrčky sušičky. V opačném případě 
zajistěte výměnu zásuvky nebo zástrčky.

! NEPOUŽÍVEJTE PRODLUŽOVACÍ KABELY.

! Sušička nesmí být nainstalována do 
vnějšího prostředí, a to ani v případě, že 
se jedná o chráněné prostředí. Může být 
totiž velmi nebezpečné vystavovat tento 
elektrospotřebič dešti nebo bouřkám.

! Po instalaci sušičky musí elektrický kabel i 
zástrčka zůstat přístupné.

! Elektrický kabel se nesmí ohýbat ani 
stlačovat.

! Když je zástrčka, která má být vyměněna, 
zalisovaná tak, že tvoří s kabelem jeden 
kus, je třeba ji zlikvidovat bezpečným 
způsobem. NENECHÁVEJTE ji tam, kde by 
mohla být zasunuta do zásuvky a způsobit 
zásah elektrickým proudem.

! Napájecí kabel elektrického napájení 
je třeba pravidelně kontrolovat. Pokud je 
napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn 
výrobcem, jeho servisní službou nebo jiným 
kvalifi kovaným personálem, aby se zabránilo 
nebezpečí. (viz Servisní služba). Nové 
nebo delší elektrické kabely lze zakoupit u 
autorizovaných prodejců.

! Výrobce neponese žádnou odpovědnost za 
nedodržení uvedených pokynů.

! V případě pochybností o výše uvedeném se 
obraťte na kvalifi kovaného elektrikáře.

Vyrovnání sušičky do vodorovné 
polohy
Aby mohla sušička dokonale pracovat, musí 
být nainstalována ve vodorovné poloze. 
Po nainstalování sušičky do defi nitivní polohy 
zkontrolujte její vyrovnání do vodorovné 
polohy, nejdříve z jednoho boku na druhý, a 
poté vyrovnání mezi její přední a zadní částí.
Když se sušička nenachází ve vodorovné 
poloze, seřiďte její dvě přední nožičky do 
vyšší nebo nižší polohy, dokud nedosáhnete 
vyrovnání.

   

Výchozí informace
Po instalaci sušičky a před jejím uvedením do činnosti 
vyčistěte vnitřek bubnu a odstraňte špínu, která se v něm 
mohla nahromadit během přepravy.
UPOZORNĚNÍ: Před použitím vaší sušičky se ujistěte, 
že zůstala ve svislé poloze nejméně 6 hodin.
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Tato bubnová sušička pro domácnost je kondenzační

Vážená roční spotřeba energie (AEc)* kWh 1)  277.0

Spotřeba energie při plné náplni; Edry- kWh  2)  2.31
Spotřeba energie při poloviční náplni; Edry½,- kWh  2)  1.28
Příkon: ve vypnutém stavu (Po) - Watt  0.14
Příkon: v režimu ponechání v zapnutém stavu (Pl) - Watt  1.79

Plná náplň (Tdry) - minuty  212
Poloviční náplň (Tdry½) - minuty  124

vážená (Ct) plná i poloviční náplň 3)  71
plná náplň Cdr  71
poloviční náplň Cdry½  72

Syntetické: Spotřeba energie při plné náplni; kWh  0.92
Syntetické: Plná náplň - minuty  90

1) „Standardní program pro bavlnu“ při plné i částečné náplni a „standardní program 
pro bavlnu“ při částečné náplni jsou standardní programy, na které se vztahují 
informace uvedené na štítku a na listu. Tyto programy jsou vhodné pro sušení 
bavlněného prádla s úrovní „Odložení do skříně“ (0 %) a jedná se o nejúčinnější 
programy z hlediska spotřeby energie. Částečná náplň odpovídá polovině jmenovité 
náplně. BAVLNA STANDARD

2) Spotřeba energie za rok na základě 160 sušicích cyklů ve standardním programu 
pro bavlnu s plnou i poloviční náplní, a spotřeba energie v nízkoenergetických 
režimech. Skutečná spotřeba energie na jeden cyklus závisí na způsobu použití 
spotřebiče.

3) Průměrné odvážené množství ze 3 cyklů při plné náplni a 4 cyklech při poloviční 
náplni.

Nařízením 932/2012

Syntetické: SPoloviční náplň N/A

Program Vážená doba trvání (Tt) při plné i poloviční náplni - 
minuty 3)

 162

Třída účinnosti kondenzace na stupnici od G (nejmenší účinnost) 
do A (nejvyšší účinnost)

 C

Průměrná účinnost kondenzace - %

Emise akustického hluku šířeného vzduchem - dB(A) při 1 pW  69.0

Třída energetické účinnosti na stupnici A+++ (nejnižší spotreba) 
až D (vysoká spotreba)

 A+

Tato bubnová sušička pro domácnost je automatická

Doba trvání ‘režimu ponechání v zapnutém stavu’ pro systém 
řízení spotřeby - minuty

 30

Energetický Štítek - Nařízením 392/2012

Značka
 Indesit
Model

 EDPA 745 A1 ECO (EU)

Jmenovitá kapacita bavlněného prádla pro „standardní program 
pro bavlnu“ při plné náplni - kg 

 7.0

Instalace

Kam nainstalovat sušičku
• Plameny mohou 
sušičku poškodit, a proto 
musí být nainstalována 
v dostatečné vzdálenosti 
od plynových sporáků, 
kamen, radiátorů nebo 
varných desek.
Kvůli dosažení optimální 
výkonnosti musí být 
sušička nainstalována v místnosti s teplotou 
prostředí od 20 do 23 °C. Je však funkční v 
teplotním rozmezí od 14 do 30 °C. Pokud má být 
tento elektrospotřebič nainstalován pod pracovní 
deskou, je třeba nechat 10 mm volného prostoru 
mezi horním panelem elektrospotřebiče a 
ostatními předměty, které se nacházejí nad ním, 
a 15 mm volného prostoru mezi bočními panely 
elektrospotřebiče a stěnami nebo přilehlým 
zařízením. Tímto způsobem bude zaručen 
dostatečný oběh vzduchu.
Zařízení musí být nainstalováno tak, aby byl 
jeho zadní povrch přisunutý ke stěně

Ventilace
• Když je sušička v činnosti, vyžaduje přítomnost 
dostatečné ventilace. Ujistěte se, že byla sušička 
nainstalována do prostředí bez vlhkosti, vybaveného 
vhodným oběhem vzduchu. Proud vzduchu kolem sušičky 
je nezbytný pro umožnění kondenzace vody vytvářené 
během praní; když je sušička umístěna do uzavřeného 
prostoru nebo dovnitř nábytku, nepracuje správně.
! Při použití sušičky v malé nebo chladné místnosti se 
může stát, že se vytvoří malé množství kondenzátu.

! Instalace sušičky do skříně se 
nedoporučuje; tento elektrospotřebič nesmí 
být nikdy nainstalován za dveře, které se 
dají zavřít na klíč, za posuvné dveře nebo 
za dveře se závěsem na opačné straně vůči 
dvířkům sušičky.

Vypoušt�ní vody
Když je zařízení umístěno v blízkosti vypouštěcího potrubí, je 
možné odvést zkondenzovanou vodu přímo, bez použití sběrné 
nádoby na zachytávání vody. V tomto případě nebude potřebné 
vyprazdňovat nádobu na zachytávání vody po každém cyklu.
V případě umístění sušičky nad nebo vedle pračky může 
sušička využívat stejné vypouštěcí potrubí. Stačí odpojit trubku 
uvedenou na obrázku A a připojit ji k vypouštěcímu potrubí.
Když se vypouštěcí potrubí nachází dále, než kam může 
dosáhnout vypouštěcí hadice sušičky, je třeba zakoupit a připojit 
hadici stejného průměru a potřebné délky.
Při instalaci nové hadice stačí vyměnit existující hadici 
způsobem znázorněným na obrázku B a vložit ji do stejné 
polohy.

! Hrdlo vypouštěcího potrubí se musí nacházet o 1 m 
níže než dno sušičky.
! Po instalaci sušičky se ujistěte, že vypouštěcí hadice 
není ohnutá ani zamotaná.
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Obr. A Obr. B

Připojení k elektrické síti
Před zasunutím zástrčky do zásuvky 
elektrické sítě proveďte kontrolu podle 
následujících bodů:

• Ujistěte se, že máte suché ruce.
• Zásuvka musí být vybavena uzemněním.
• Použitá zásuvka musí být schopna 

vyhovět maximálnímu výkonu tohoto 
zařízení, uvedenému na štítku s 
provozními údaji (viz Popis sušičky).

• Napájecí napětí musí být v rozmezí 
hodnot uvedených na štítku s provozními 
údaji (viz Popis sušičky).

• Zásuvka musí být kompatibilní s typem 
zástrčky sušičky. V opačném případě 
zajistěte výměnu zásuvky nebo zástrčky.

! NEPOUŽÍVEJTE PRODLUŽOVACÍ KABELY.

! Sušička nesmí být nainstalována do 
vnějšího prostředí, a to ani v případě, že 
se jedná o chráněné prostředí. Může být 
totiž velmi nebezpečné vystavovat tento 
elektrospotřebič dešti nebo bouřkám.

! Po instalaci sušičky musí elektrický kabel i 
zástrčka zůstat přístupné.

! Elektrický kabel se nesmí ohýbat ani 
stlačovat.

! Když je zástrčka, která má být vyměněna, 
zalisovaná tak, že tvoří s kabelem jeden 
kus, je třeba ji zlikvidovat bezpečným 
způsobem. NENECHÁVEJTE ji tam, kde by 
mohla být zasunuta do zásuvky a způsobit 
zásah elektrickým proudem.

! Napájecí kabel elektrického napájení 
je třeba pravidelně kontrolovat. Pokud je 
napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn 
výrobcem, jeho servisní službou nebo jiným 
kvalifi kovaným personálem, aby se zabránilo 
nebezpečí. (viz Servisní služba). Nové 
nebo delší elektrické kabely lze zakoupit u 
autorizovaných prodejců.

! Výrobce neponese žádnou odpovědnost za 
nedodržení uvedených pokynů.

! V případě pochybností o výše uvedeném se 
obraťte na kvalifi kovaného elektrikáře.

Vyrovnání sušičky do vodorovné 
polohy
Aby mohla sušička dokonale pracovat, musí 
být nainstalována ve vodorovné poloze. 
Po nainstalování sušičky do defi nitivní polohy 
zkontrolujte její vyrovnání do vodorovné 
polohy, nejdříve z jednoho boku na druhý, a 
poté vyrovnání mezi její přední a zadní částí.
Když se sušička nenachází ve vodorovné 
poloze, seřiďte její dvě přední nožičky do 
vyšší nebo nižší polohy, dokud nedosáhnete 
vyrovnání.

   

Výchozí informace
Po instalaci sušičky a před jejím uvedením do činnosti 
vyčistěte vnitřek bubnu a odstraňte špínu, která se v něm 
mohla nahromadit během přepravy.
UPOZORNĚNÍ: Před použitím vaší sušičky se ujistěte, 
že zůstala ve svislé poloze nejméně 6 hodin.
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Maximální náplň : maximálně 7 kg
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! Tento elektrospotřebič byl navržen a 
vyroben v souladu s platnými mezinárodními 
bezpečnostními předpisy. Tato upozornění 
jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a je 
třeba si je pozorně přečíst.

Základní bezpečnostní pokyny

• Tuto sušičku smí používat osoby (včetně 
dětí starších 8 let) se sníženými fyzickými, 
senzorickými nebo mentálními schopnostmi 
nebo osoby bez zkušeností a znalostí, když 
jsou pod dohledem nebo když dostanou 
pokyny týkající se použití zařízení ze strany 
osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

• Tato bubnová sušička je určena k 
používání v domácnostech, nikoliv k 
profesionálnímu používání.

• Nedotýkejte se spotřebiče bosýma nohama 
nebo mokrýma rukama či nohama.

• Při odpojování spotřebiče od sítě tahejte 
za zástrčku, nikoliv za kabel.

• Po použití sušičku vypněte a odpojte od 
sítě. Nechávejte zavřená dvířka, abyste 
zajistili, že si s nimi děti nebudou hrát.

• Děti musí mít dozor, aby si nemohly hrát 
se sušičkou.

• Operace údržby a čištění nesmějí 
provádět děti bez dohledu. 

• Pokud nejsou děti mladší 3 let pod 
neustálým dozorem, musí být udržovány 
v dostatečné vzdálenosti od sušičky.

• Spotřebič musí být správně nainstalován 
a musí mítzajištěné vhodné větrání. 
Přívod vzduchu na přední straně sušičky 
se nesmí nikdy zakrývat (viz Instalace).

• Nikdy nepoužívejte sušičku na koberci, 
jehož výška vlasu by mohla zabránit 
vnikání vzduchu do sušičky skrz základnu.

• Před plněním zkontrolujte, zda je sušička 
prázdná.

• Zadní strana sušičky může být velmi 
horká. 

Za provozu se jí nikdy nedotýkejte.
• Nepoužívejte sušičku, pokud nejsou fi ltr, 

nádoba na vodu a kondenzátor pevně 
usazené na svých místech (viz Údržba).

• Nepřeplňujte sušičku (viz maximální 
hmotnosti náplně v oddílu Prádlo).

• Nevkládejte prádlo, ze kterého kape voda.
• Pečlivě zkontrolujte všechny pokyny na 

štítcích oděvů (viz Prádlo).
• V sušičce nesušte velké, velmi objemné 

kusy.
• Nesušte tkaniny s akrylátovými vlákny při 

vysokých teplotách.

• Nevypínejte sušičku, dokud je uvnitř teplé 
prádlo.

• Po každém použití vyčistěte fi ltr (viz 
Údržba).

• Po každém použití vyprázdněte nádobu 
na vodu (viz Údržba).

• V pravidelných intervalech čistěte fi ltrační 
jednotku tepelného čerpadla (viz Údržba).

• Zabraňte hromadění textilního prachu 
kolem sušičky.

• Nikdy nelezte na sušičku. Mohli byste ji 
poškodit.

• Vždy dodržujte normy a požadavky 
týkající se elektrické instalace (viz 
Instalace).

• l Vždy kupujte originální náhradní díly a 
příslušenství (viz Servis).

Musí se dodržovat následující 
pokyny pro minimalizaci nebezpečí 
požáru v sušičce:

• V sušičce sušte pouze prádlo, které bylo 
vyprané pracím prostředkem a vodou, 
vymáchané a odstředěné. Sušení prádla, 
které NEBYLO prané vodou, představuje 
nebezpečí požáru.

• Nesušte oděvy ošetřené chemickými 
výrobky.

• V sušičce nesušte prádlo znečištěné nebo 
nasáklé rostlinným nebo kuchyňským 
olejem, mohlo by dojít k požáru. Kusy 
znečištěné olejem se mohou spontánně 
vznítit, zejména pokud jsou vystaveny 
účinkům zdrojů tepla jako v sušičce. 
Jejich zahřátí vyvolá oxidační reakci 
s olejem a při oxidaci vzniká teplo. 
Nemůže-li teplo unikat, kusy se mohou 
ohřát do takové míry, že vzplanou. 
Skládání, kupení nebo ukládání kusů 
znečištěných olejem může zabránit 
úniku tepla, proto představuje nebezpečí 
požáru. Pokud se nelze vyhnout sušení 
tkanin obsahujících rostlinný nebo 
kuchyňský olej nebo znečištěných 
kosmetickými výrobky pro péči o vlasy  
nejprve se musívyprat s použitím většího 
množství pracího prostředku - tím se 
nebezpečí zmenší, ale nevyloučí. Kusy 
by se neměly vyjímat ze sušičky a skládat 
nebo kupit, dokud jsou horké.

• V sušičce nesušte prádlo, které 
bylo čištěné nebo prané benzínem, 
chemickými čisticími prostředky nebo 
jinými hořlavými či výbušnými látkami, 

nebo je těmito látkami nasycené či 
znečištěné. Mezi vysoce hořlavé látky 
běžně používané v domácnostech patří 
kuchyňský olej, aceton, denaturovaný 
alkohol, petrolej, prostředky na čištění 
skvrn, terpentýn, vosky a prostředky na 
odstraňování vosku. Než vložíte takovéto 
prádlo do sušičky, ujistěte se, že bylo 
vyprané v horké vodě s větším množstvím 
pracího prostředku.

• V sušičce nesušte prádlo obsahující 
molitan (známý také pod označením 
pěnový latex) nebo podobně 
strukturované pryžovité materiály. 
Molitanové materiály se mohou při ohřátí 
spontánně vznítit a způsobit požár.

• V sušičce se nesmí používat 
změkčovadla nebo podobné výrobky 
na eliminaci účinků statické elektřiny, 
pokud to výslovně nedoporučuje výrobce 
příslušného výrobku.

• V sušičce nesušte spodní prádlo 
obsahující kovové výztuhy, např. 
podprsenky s výztužnými dráty. Kdyby se 
kovové výztuhy během sušení uvolnily, 
mohlo by dojít k poškození sušičky.

• V sušičce nesušte pryž, plastové tkaniny 
jako sprchovací čepice nebo dětské 
nepromokavé pokrývky, polyethylen ani 
papír.

• Vyjměte z kapes všechny předměty, jako 
jsou zapalovače a zápalky.

! VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte 
sušičku před dokončením sušicího 
cyklu, pokud rychle nevyjmete všechny 
kusy prádla a nerozložíte je tak, aby 
mohlo uniknout teplo.

Úspora energie a ohled na životní 
prostředí

• Před sušením prádla jej nejprve dobře vyždímejte, 
abyste z něj odstranili co nejvíce vody (v případě 
předešlého použití pračky nastavte použití cyklu 
odstředění). Tímto způsobem ušetříte energii potřebnou 
během sušení.

• Používáním vždy zcela naplněné sušičky lze ušetřit 
energii: Samostatné kusy prádla a malé náplně mohou 

vyžadovat odlišné doby na vysušení.
• Vyčistěte fi ltr na konci každého cyklu, abyste udržovali 

náklady na energetickou spotřebu na co nejnižší úrovni 
(viz Údržba). 

Upozornění
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! Tento elektrospotřebič byl navržen a 
vyroben v souladu s platnými mezinárodními 
bezpečnostními předpisy. Tato upozornění 
jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a je 
třeba si je pozorně přečíst.

Základní bezpečnostní pokyny

• Tuto sušičku smí používat osoby (včetně 
dětí starších 8 let) se sníženými fyzickými, 
senzorickými nebo mentálními schopnostmi 
nebo osoby bez zkušeností a znalostí, když 
jsou pod dohledem nebo když dostanou 
pokyny týkající se použití zařízení ze strany 
osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

• Tato bubnová sušička je určena k 
používání v domácnostech, nikoliv k 
profesionálnímu používání.

• Nedotýkejte se spotřebiče bosýma nohama 
nebo mokrýma rukama či nohama.

• Při odpojování spotřebiče od sítě tahejte 
za zástrčku, nikoliv za kabel.

• Po použití sušičku vypněte a odpojte od 
sítě. Nechávejte zavřená dvířka, abyste 
zajistili, že si s nimi děti nebudou hrát.

• Děti musí mít dozor, aby si nemohly hrát 
se sušičkou.

• Operace údržby a čištění nesmějí 
provádět děti bez dohledu. 

• Pokud nejsou děti mladší 3 let pod 
neustálým dozorem, musí být udržovány 
v dostatečné vzdálenosti od sušičky.

• Spotřebič musí být správně nainstalován 
a musí mítzajištěné vhodné větrání. 
Přívod vzduchu na přední straně sušičky 
se nesmí nikdy zakrývat (viz Instalace).

• Nikdy nepoužívejte sušičku na koberci, 
jehož výška vlasu by mohla zabránit 
vnikání vzduchu do sušičky skrz základnu.

• Před plněním zkontrolujte, zda je sušička 
prázdná.

• Zadní strana sušičky může být velmi 
horká. 

Za provozu se jí nikdy nedotýkejte.
• Nepoužívejte sušičku, pokud nejsou fi ltr, 

nádoba na vodu a kondenzátor pevně 
usazené na svých místech (viz Údržba).

• Nepřeplňujte sušičku (viz maximální 
hmotnosti náplně v oddílu Prádlo).

• Nevkládejte prádlo, ze kterého kape voda.
• Pečlivě zkontrolujte všechny pokyny na 

štítcích oděvů (viz Prádlo).
• V sušičce nesušte velké, velmi objemné 

kusy.
• Nesušte tkaniny s akrylátovými vlákny při 

vysokých teplotách.

• Nevypínejte sušičku, dokud je uvnitř teplé 
prádlo.

• Po každém použití vyčistěte fi ltr (viz 
Údržba).

• Po každém použití vyprázdněte nádobu 
na vodu (viz Údržba).

• V pravidelných intervalech čistěte fi ltrační 
jednotku tepelného čerpadla (viz Údržba).

• Zabraňte hromadění textilního prachu 
kolem sušičky.

• Nikdy nelezte na sušičku. Mohli byste ji 
poškodit.

• Vždy dodržujte normy a požadavky 
týkající se elektrické instalace (viz 
Instalace).

• l Vždy kupujte originální náhradní díly a 
příslušenství (viz Servis).

Musí se dodržovat následující 
pokyny pro minimalizaci nebezpečí 
požáru v sušičce:

• V sušičce sušte pouze prádlo, které bylo 
vyprané pracím prostředkem a vodou, 
vymáchané a odstředěné. Sušení prádla, 
které NEBYLO prané vodou, představuje 
nebezpečí požáru.

• Nesušte oděvy ošetřené chemickými 
výrobky.

• V sušičce nesušte prádlo znečištěné nebo 
nasáklé rostlinným nebo kuchyňským 
olejem, mohlo by dojít k požáru. Kusy 
znečištěné olejem se mohou spontánně 
vznítit, zejména pokud jsou vystaveny 
účinkům zdrojů tepla jako v sušičce. 
Jejich zahřátí vyvolá oxidační reakci 
s olejem a při oxidaci vzniká teplo. 
Nemůže-li teplo unikat, kusy se mohou 
ohřát do takové míry, že vzplanou. 
Skládání, kupení nebo ukládání kusů 
znečištěných olejem může zabránit 
úniku tepla, proto představuje nebezpečí 
požáru. Pokud se nelze vyhnout sušení 
tkanin obsahujících rostlinný nebo 
kuchyňský olej nebo znečištěných 
kosmetickými výrobky pro péči o vlasy  
nejprve se musívyprat s použitím většího 
množství pracího prostředku - tím se 
nebezpečí zmenší, ale nevyloučí. Kusy 
by se neměly vyjímat ze sušičky a skládat 
nebo kupit, dokud jsou horké.

• V sušičce nesušte prádlo, které 
bylo čištěné nebo prané benzínem, 
chemickými čisticími prostředky nebo 
jinými hořlavými či výbušnými látkami, 

nebo je těmito látkami nasycené či 
znečištěné. Mezi vysoce hořlavé látky 
běžně používané v domácnostech patří 
kuchyňský olej, aceton, denaturovaný 
alkohol, petrolej, prostředky na čištění 
skvrn, terpentýn, vosky a prostředky na 
odstraňování vosku. Než vložíte takovéto 
prádlo do sušičky, ujistěte se, že bylo 
vyprané v horké vodě s větším množstvím 
pracího prostředku.

• V sušičce nesušte prádlo obsahující 
molitan (známý také pod označením 
pěnový latex) nebo podobně 
strukturované pryžovité materiály. 
Molitanové materiály se mohou při ohřátí 
spontánně vznítit a způsobit požár.

• V sušičce se nesmí používat 
změkčovadla nebo podobné výrobky 
na eliminaci účinků statické elektřiny, 
pokud to výslovně nedoporučuje výrobce 
příslušného výrobku.

• V sušičce nesušte spodní prádlo 
obsahující kovové výztuhy, např. 
podprsenky s výztužnými dráty. Kdyby se 
kovové výztuhy během sušení uvolnily, 
mohlo by dojít k poškození sušičky.

• V sušičce nesušte pryž, plastové tkaniny 
jako sprchovací čepice nebo dětské 
nepromokavé pokrývky, polyethylen ani 
papír.

• Vyjměte z kapes všechny předměty, jako 
jsou zapalovače a zápalky.

! VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte 
sušičku před dokončením sušicího 
cyklu, pokud rychle nevyjmete všechny 
kusy prádla a nerozložíte je tak, aby 
mohlo uniknout teplo.

Úspora energie a ohled na životní 
prostředí

• Před sušením prádla jej nejprve dobře vyždímejte, 
abyste z něj odstranili co nejvíce vody (v případě 
předešlého použití pračky nastavte použití cyklu 
odstředění). Tímto způsobem ušetříte energii potřebnou 
během sušení.

• Používáním vždy zcela naplněné sušičky lze ušetřit 
energii: Samostatné kusy prádla a malé náplně mohou 

vyžadovat odlišné doby na vysušení.
• Vyčistěte fi ltr na konci každého cyklu, abyste udržovali 

náklady na energetickou spotřebu na co nejnižší úrovni 
(viz Údržba). 

Upozornění
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Přerušení elektrického napájení
! Odpojte sušičku, když není v činnosti, a také 
během čištění a provádění údržby.

Vyčištění fi ltru po každém cyklu
Filtr představuje základní součást sušičky: 
Jeho úkolem je zachytávat chuchvalce vlny 
a chmýří, které se vytvářejí během sušení.

Po ukončení sušení 
proto vyčistěte fi ltr 
jeho opláchnutím pod 
tekoucí vodou nebo jeho 
vyčištěním vysavačem. 
V případě, že by došlo 
k ucpání fi ltru, proud 
vzduchu uvnitř sušičky 
by mohl být výrazně 
negativně ovlivněn: 

Došlo by k prodloužení dob sušení a ke 
zvýšení spotřeby energie. Kromě toho by 
mohlo dojít k poškození sušičky.

Filtr se nachází vpředu 
před těsněním sušičky 
(viz obrázek).
Demontáž fi ltru:
1. Potáhněte směrem 
nahoru plastovou 
rukojeť fi ltru (viz 
obrázek).
2. Vyčistěte fi ltr od 
chuchvalců vlny a 

správně jej umístěte zpět. Ujistěte se, že fi ltr 
bude vložen tak, aby se nacházel v jedné 
rovině s těsněním sušičky. 
! Nepoužívejte sušičku, aniž byste nejprve 
vložili fi ltr zpět do jeho uložení.

Kontrola bubnu po každém cyklu
Pootočte buben manuálně, abyste z něj vytáhli i nejmenší 
kusy prádla (kapesníky), které by mohly zůstat v sušičce.

Čištění bubnu
! Pro čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky, 
ocelovou vlnu ani prostředky na čištění nerezavějící oceli.
Mohlo by dojít k vytvoření barevného nánosu na bubnu 
z nerezavějící oceli, a to následkem kombinace vody 
a/nebo čisticích prostředků, jako např. aviváže. Tento 
barevný nános nemá žádný vliv na výkonnost sušičky. 

Vyprázdnění nádoby na 
zachytávání vody po každém cyklu

Vytáhněte nádobu ze sušičky 
a vyprázdněte ji do umývadla 
nebo jiného vhodného 
vypouštěcího zařízení, a poté ji 
správně umístěte zpět.
Pokaždé zkontrolujte sběrnou 
nádobu a vyprázdněte ji před 
zahájením nového programu 
sušení.

Nevyprázdnění nádoby na zachytávání vody by mohlo 
způsobit: 
- Zastavení ohřevu zařízení (to znamená, že na konci 
cyklu sušení by náplň sušičky mohla být ještě vlhká).
- LED „Vyprázdnit nádobku“ se rozsvítí s cílem upozornit 
vás na její naplnění.

Naplnění systému pro zachytávání vody 
V případě nové sušičky nebude sběrná nádoba na 
zachytávání vody zachytávat vodu, dokud nedojde k 
naplnění systému. Tato operace může vyžadovat 1 nebo 
2 cykly sušení. Systém bude po naplnění zachytávat vodu 
během každého cyklu.

Čištění Filtru Kondenzátoru
Čištění Filtru Kondenzátoru
• Pravidelně, každých 5 cyklů, vytáhněte 
Filtr Kondenzátoru a vyčistět jej 
odstraněním případných zbytků chmyří 
z povrchu fi ltru jeho umytím pod tekoucí 
vodou nebo vysátím vysavačem.
V každém případě se však doporučuje 
vyčistit tento fi ltr po každém cyklu kvůli 
optimalizaci výkonnosti sušičky.

Způsob demontáže jednotky Filtru 
Kondenzátoru.
1. Odpojte zástrčku ze 
zásuvky elektrické sítě 
a otevřete dvířka.
2. Vytáhněte víko Filtru 
Kondenzátoru otočením 
4 klips do jejich svislé 
polohy a vytáhnutím 
jednotky fi ltru.
3. Oddělte obě části 
fi ltru a odstraňte 
případné chmýří z 
vnitřního povrchu síťky.

UPOZORNĚNÍ: Čelní 
část kondenzátoru 
je tvořena tenkými 
kovovými deskami.

Nádoba na 
zachytávání 
vody

Kondenzátoru

Víko 
kondenzátoru

Příchytky

Filtr

Otvory pro 
nasávání 
vzduchu

Péče a údržba

Rukojeť
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Proto při jejím čištění a demontáži nebo 
zpětné montáži fi ltrační jednotky za účelem 
čištění dávejte pozor, aby nedošlo k jejímu 
poškození a abyste se nepořezali.

4. Spolu s tepelným 
čerpadlem je zapotřebí 
vždy důkladně vyčistit i 
osad z kovových desek 
pomocí navlhčené 
utěrky, houby nebo 
vysavačem. Nedělejte to 
prsty.

5. Proveďte zpětnou montáž obou částí fi ltru, 
vyčistěte povrch těsnění a vložte fi ltr do jeho 
uložení pootočením 4 klips do vodorovné 
polohy; ujištěte se o jejich správném 
uchycení.

Čištění sušičky
• Vnější kovové a plastové součásti a součásti z gumy se 

mohou čistit vlhkým hadrem.
• Pravidelně (každých 6 měsíců) vyčistěte vysavačem 

mřížku čelního otvoru pro nasávání vzduchu a 
vypouštěcí otvory na zadní straně sušičky za účelem 
odstranění nahromaděného chmýří, chuchvalců vlny 
a prachu. Kromě toho odstraňte nahromaděné chmýří 
z čelní části kondenzátoru a z prostor fi ltru s občasným 
použitím vysavače.

! Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.
! Nechte pravidelně zkontrolovat sušičku autorizovaným 
technickým personálem kvůli zajištění bezpečnosti 
elektrických a mechanických součástí (viz Servisní služba).

Rychlé rady
! Nezapomeňte vyčistitfi ltrdvířek tepelné 
čerpadlo pokaždém sušení.
! Nezapomeňtevyprázdnitnádobu na 
zachycování vodypokaždém naplnění.
! Když budete postupovat uvedeným 
způsobem, dosáhnete maximální 
výkonnosti!
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Přerušení elektrického napájení
! Odpojte sušičku, když není v činnosti, a také 
během čištění a provádění údržby.

Vyčištění fi ltru po každém cyklu
Filtr představuje základní součást sušičky: 
Jeho úkolem je zachytávat chuchvalce vlny 
a chmýří, které se vytvářejí během sušení.

Po ukončení sušení 
proto vyčistěte fi ltr 
jeho opláchnutím pod 
tekoucí vodou nebo jeho 
vyčištěním vysavačem. 
V případě, že by došlo 
k ucpání fi ltru, proud 
vzduchu uvnitř sušičky 
by mohl být výrazně 
negativně ovlivněn: 

Došlo by k prodloužení dob sušení a ke 
zvýšení spotřeby energie. Kromě toho by 
mohlo dojít k poškození sušičky.

Filtr se nachází vpředu 
před těsněním sušičky 
(viz obrázek).
Demontáž fi ltru:
1. Potáhněte směrem 
nahoru plastovou 
rukojeť fi ltru (viz 
obrázek).
2. Vyčistěte fi ltr od 
chuchvalců vlny a 

správně jej umístěte zpět. Ujistěte se, že fi ltr 
bude vložen tak, aby se nacházel v jedné 
rovině s těsněním sušičky. 
! Nepoužívejte sušičku, aniž byste nejprve 
vložili fi ltr zpět do jeho uložení.

Kontrola bubnu po každém cyklu
Pootočte buben manuálně, abyste z něj vytáhli i nejmenší 
kusy prádla (kapesníky), které by mohly zůstat v sušičce.

Čištění bubnu
! Pro čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky, 
ocelovou vlnu ani prostředky na čištění nerezavějící oceli.
Mohlo by dojít k vytvoření barevného nánosu na bubnu 
z nerezavějící oceli, a to následkem kombinace vody 
a/nebo čisticích prostředků, jako např. aviváže. Tento 
barevný nános nemá žádný vliv na výkonnost sušičky. 

Vyprázdnění nádoby na 
zachytávání vody po každém cyklu

Vytáhněte nádobu ze sušičky 
a vyprázdněte ji do umývadla 
nebo jiného vhodného 
vypouštěcího zařízení, a poté ji 
správně umístěte zpět.
Pokaždé zkontrolujte sběrnou 
nádobu a vyprázdněte ji před 
zahájením nového programu 
sušení.

Nevyprázdnění nádoby na zachytávání vody by mohlo 
způsobit: 
- Zastavení ohřevu zařízení (to znamená, že na konci 
cyklu sušení by náplň sušičky mohla být ještě vlhká).
- LED „Vyprázdnit nádobku“ se rozsvítí s cílem upozornit 
vás na její naplnění.

Naplnění systému pro zachytávání vody 
V případě nové sušičky nebude sběrná nádoba na 
zachytávání vody zachytávat vodu, dokud nedojde k 
naplnění systému. Tato operace může vyžadovat 1 nebo 
2 cykly sušení. Systém bude po naplnění zachytávat vodu 
během každého cyklu.

Čištění Filtru Kondenzátoru
Čištění Filtru Kondenzátoru
• Pravidelně, každých 5 cyklů, vytáhněte 
Filtr Kondenzátoru a vyčistět jej 
odstraněním případných zbytků chmyří 
z povrchu fi ltru jeho umytím pod tekoucí 
vodou nebo vysátím vysavačem.
V každém případě se však doporučuje 
vyčistit tento fi ltr po každém cyklu kvůli 
optimalizaci výkonnosti sušičky.

Způsob demontáže jednotky Filtru 
Kondenzátoru.
1. Odpojte zástrčku ze 
zásuvky elektrické sítě 
a otevřete dvířka.
2. Vytáhněte víko Filtru 
Kondenzátoru otočením 
4 klips do jejich svislé 
polohy a vytáhnutím 
jednotky fi ltru.
3. Oddělte obě části 
fi ltru a odstraňte 
případné chmýří z 
vnitřního povrchu síťky.

UPOZORNĚNÍ: Čelní 
část kondenzátoru 
je tvořena tenkými 
kovovými deskami.

Nádoba na 
zachytávání 
vody

Kondenzátoru

Víko 
kondenzátoru

Příchytky

Filtr

Otvory pro 
nasávání 
vzduchu

Péče a údržba

Rukojeť

2

Proto při jejím čištění a demontáži nebo 
zpětné montáži fi ltrační jednotky za účelem 
čištění dávejte pozor, aby nedošlo k jejímu 
poškození a abyste se nepořezali.

4. Spolu s tepelným 
čerpadlem je zapotřebí 
vždy důkladně vyčistit i 
osad z kovových desek 
pomocí navlhčené 
utěrky, houby nebo 
vysavačem. Nedělejte to 
prsty.

5. Proveďte zpětnou montáž obou částí fi ltru, 
vyčistěte povrch těsnění a vložte fi ltr do jeho 
uložení pootočením 4 klips do vodorovné 
polohy; ujištěte se o jejich správném 
uchycení.

Čištění sušičky
• Vnější kovové a plastové součásti a součásti z gumy se 

mohou čistit vlhkým hadrem.
• Pravidelně (každých 6 měsíců) vyčistěte vysavačem 

mřížku čelního otvoru pro nasávání vzduchu a 
vypouštěcí otvory na zadní straně sušičky za účelem 
odstranění nahromaděného chmýří, chuchvalců vlny 
a prachu. Kromě toho odstraňte nahromaděné chmýří 
z čelní části kondenzátoru a z prostor fi ltru s občasným 
použitím vysavače.

! Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.
! Nechte pravidelně zkontrolovat sušičku autorizovaným 
technickým personálem kvůli zajištění bezpečnosti 
elektrických a mechanických součástí (viz Servisní služba).

Rychlé rady
! Nezapomeňte vyčistitfi ltrdvířek tepelné 
čerpadlo pokaždém sušení.
! Nezapomeňtevyprázdnitnádobu na 
zachycování vodypokaždém naplnění.
! Když budete postupovat uvedeným 
způsobem, dosáhnete maximální 
výkonnosti!
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Kontrolky Fáze 
sušení nebo 
odložený start 

Kontrolky Údržba 

Zatlačte na 
dvířka

Kondenzační 
jednotka  

(s otevřeným 
víkem) 

Popis sušičky

Otevírání dvířek Vlastnosti

Tlačítko 
Zapnout/Vypnout

On/Off
Tlačítko a kontrolkou 

Start/Pauza
Start/Pause

Ovládací panel 

Tlačítka a kontrolky 
Volitelné funkce

Otočný ovladač volby 
programů

Nádoba na 
zachytávání vody 

Štítek s technickými 
údaji 

Rukojeť víka 
kondenzátoru 

(potáhněte ji za 
účelem otevření) 

Filtr 

Mřížka otvoru 
pro nasávání 

vzduchu 

Výrobní 
číslo a číslo 

modelu 

Stavitelné 
nožižky 

(pro vyrovnání 
sušižky)
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Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT/Vynulovat
Běžné stisknutí tlačítka slouží k zapnutí nebo vypnutí zařízení. Stisknutí tlačítka během činnosti sušičky na dobu přibližně 3 
sekund způsobí zastavení cyklu a vypnutí zařízení.  

Otočný ovladač Volba Programů 
Otáčejte jím, dokud indikátor nebude nasměrován na požadovaný program (viz Uvedení do činnosti a volba programu).

Tlačítka volitelných funkcí
Umožňují volbu volitelných funkcí z těch, které jsou k dispozici pro zvolený program. Rozsvícení příslušné kontrolky poukazuje 
na provedenou volbu dané volitelné funkce (viz Programy a volitelné funkce).

Tlačítko a kontrolkou START/PAUSE  
Když zelená kontrolka pomalu bliká, stiskněte tlačítko za účelem zahájení programu. Po zahájení cyklu zůstane kontrolka 
rozsvícena stálým světlem. Přerušení programu se provádí opětovným stisknutím tlačítka; barva kontrolky se změní na 
oranžovou a začne znovu blikat. Opětovné zahájení programu z bodu, ve kterém byl přerušen, se provádí opětovným stisknutím 
tlačítka (Uvedení do činnosti a volba programů). 

Kontrolky

Kontrolky „Údržba“
Kontrolky jsou zdrojem důležitých informací. Informují nás o následujících skutečnostech:

Kontrolka “Vyprázdnit nádobku”  poukazuje na potřebu vyprázdnění nádoby na zachycování vody.
Po naplnění nádoby v průběhu programu dojde k rozsvícení LED. Sušička automaticky zahájí cyklus STUDENÉHO BUBNU a 
LED START/PAUSE bude blikat oranžovým světlem. Opětovné zahájení programu z bodu, ve kterém byl přerušen, se provádí 
stisknutím tlačítka START/PAUSE. 

Abyste se vyhnuli uvedenému postupu, vyprázdněte nádobu na zachycování vody při každém použití sušičky (viz Péče a údržba).

Kontrolka „Vyčistit filtr“   připomíná před každým programem, že je mimořádně důležité vyčistit filtr před každým použitím bub-
nové sušičky (viz Péče a údržba).

Kontrolka „Vyčistit kondenzátor“  připomíná, že je nezbytné pravidelně vyčistit kondenzátor (viz Péče a údržba).

Kontrolky „Fáze sušení“

Kontrolka  informuje o probíhající fázi sušení.

Kontrolka  informuje o probíhající fázi chlazení.

Kontrolka END informuje o tom, že program byl ukončen.

Kontrolka „Odložený start“
V případě aktivace volitelné funkce „Odložený start“ (viz „Programy a volitelné funkce“) bude po zahájení programu blikat kon-
trolka odpovídající zvolené době odložení:

S ubývající dobou odložení bude postupně blikat kontrolka odpovídající zbývající době odložení:

Po uplynutí nastavené doby odložení LED dojde k vypnutí blikající LED a k zahájení samotného programu.



26

CZ
Uvedení do činnosti a volba programu

1. Zasuňte zástrčku sušičky do zásuvky elektrického napájení.

2. Zvolte program podle druhu prádla (viz Prádlo).

3. Otevřete dvířka a ujistěte se, že je filtr čistý, že se nachází v předepsané poloze a že je nádoba na zachycování vody prázdná 
a správně umístěná  (viz Údržba).

4. Naplňte zařízení a dbejte přitom, aby se žádný kus prádla nedostal mezi dvířka a příslušné těsnění. Zavřete dvířka.

5. Opětovným stisknutím tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT (ON/OFF) uveďte zařízení do činnosti.

6. Otáčejte otočným ovladačem Volba programů, dokud indikátor nebude nasměrován na program odpovídající druhu tkaniny 
určené k sušení, zkontrolujte tabulku programů (viz Programy a volitelné funkce) a pokyny pro každý druh tkaniny (viz Prádlo).
! Upozornění: Když po stisknutí tlačítka START/PAUZA (START/PAUSE) dojde ke změně polohy otočného ovladače volby 
programů, jeho nová poloha NEZMĚNÍ zvolený program. Pro provedení změny programu je třeba znovu stisknout tlačítko 
START/PAUSE za účelem přerušení programu (kontrolka bude blikat oranžovým světlem) a zvolit nový program a příslušné 
volitelné funkce. Zahajte nový program stisknutím tlačítka START/PAUSE.

7. Dle potřeby nastavte dobu odložení startu a další volitelné funkce (viz Programy a volitelné funkce).

8. Zahajte cyklus sušení stisknutím tlačítka START/PAUSE. Během sušení lze kdykoli provést kontrolu prádla a odebrat některé 
prádlo a nechat pokračovat cyklus sušení pro zbývající prádlo. Po zavření dvířek obnovte činnost zařízení stisknutím tlačítka 
START/PAUSE.

9. Fáze závěrečného CHLAZENÍ BUBNU (např. tj. chlazení tkanin) je aktivována během posledních pár minut programu sušení; 
vždy umožněte dokončení této fáze

10. Když dojde k rozsvícení kontrolky END, znamená to, že program byl ukončen. Akustický hlásič vydá 3krát zvukový signál, 
aby oznámil ukončení vašeho programu. Otevřete dvířka, vytáhněte prádlo, vyčistěte filtr a vložte jej zpět do jeho uložení. 
Vyprázdněte nádobu na zachycování vody a znovu ji vraťte do předepsané polohy (viz Péče a údržba). V případě volby volitelné 
funkce „Závěrečné zabránění krčení“ se bude prádlo v případě, že nebude ihned vyjmuto, čas od času otáčet po dobu 10 
hodin nebo do otevření dvířek.

11. Odpojte sušičku z elektrické sítě.

Pohotovostní režim
Za účelem shody s novými předpisy souvisejícími s energetickou úsporou je tato pračka vybavena systémem automatického 
vypnutí (přechodu do pohotovostního režimu – standby), který je aktivován po uplynutí 30 minut bez použití pračky. Držte 
stisknuto tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT (ON/OFF) , dokud nedojde k obnovení činnosti sušičky.
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Tabulka programů

Speciální/Sportovní/ůásteůné programy

Rychelé Sušení 45’ 45’

Rychlý program ideální pro sušení oděvů vyždímaných v pračce při v ysoké rychlosti, například košilí nošených během jednoho 
pracovního týdne.

Easy Mix 
Tento program je ideální pro sušení bavlněných a syntetických textilií současně.

 Bavlna Standard: umožňuje sušit prádlo a přímo ho uložit do skříně.

 Bavlna k zavěšení: umožňuje dosáhnout maximálního stupně sušení. Větší stupeň sušení vzhledem k programu Bavlna 
Standard.

Program Džíny  
Jedná se o program pro džíny bavlněné džínoviny. Před sušení jeans kapsy svržení. Nemíchejte tmavé a světlé barevné 
předměty. To může být také použit pro jiné vůdců ze stejného materiálu, jako jsou bundy / vesty. Hlavy sušené s nastavením 
Extra sušení jsou obvykle připraveny k nošení, a to i v případě, že švy a hrany mohou být mírně vlhké. V tomto případě zkuste 
džíny a spusťte program na krátkou dobu. 
! Není vhodné používat tento program s džíny s gumičkami, knoflíky nebo výšivky.

Dětské a Jemné   
Program určený pro sušení dětského prádla (bavlna a žinylka) a jemných tkanin. Nepoužívejte pro sušení prádla s plastovým 
povrchem.

Programy a volitelné funkce 

Program 
Max. 
náplň 
(kg)

Kompatibilní volitelné funkce
Doba 
trvání 
cyklu3

Fast & Easy
1 Rychelé Sušení 45’ 1 Proti pokrčení - Odložený start. 45’

2 Easy Mix 3 Proti pokrčení - Odložený start. 100’

3 Snadné žehlení bavlna Max. Extra péče - Proti pokrčení - Odložený start. 170’

4 Snadné žehlení syntetika 4 Proti pokrčení - Odložený start. 65’
Essentials

5 Bavlna Standard2 Max. Extra péče - Energy Saver1 - Proti pokrčení - Odložený start. 195’

6 Bavlna k zavěšení Max. Proti pokrčení - Odložený start. 205’

7 Syntetika 4 Energy Saver1 - Proti pokrčení - Odložený start. 95’

8 Džíny 3 Proti pokrčení - Odložený start. 135’

Special Care
9 Dětské a Jemné  2 Proti pokrčení - Odložený start. 80’

10 Vlna 1 - 60’ 

11 Peřiny 1,5 Proti pokrčení - Odložený start. 100’

12 Speciální boty 1 pár -  100’
Timed & Post Dry

13 60 v minutách - Extra péče - Proti pokrčení - Odložený start. -

14 120 v minutách - Extra péče - Proti pokrčení - Odložený start. -

15 Snadné žehlení - - 10’

16 Osvěžení 2,5 - 20’

POZNÁMKA: 1 S touto funkcí se mění maximální hmotnost prádla. Viz příslušný popis. 2 Bavlna standard je nejefektivnější program, co se týče 
energetické úspory (EU 392/2012).  3 Délka těchto programů závisí na hmotnosti prádla, typu tkanin, rychlosti odstřeďování pračky a dalších 
zvolených funkcích.
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Jedná se o program určený pro prádlo, které snáší sušení v bubnu a je označeno symbolem . Lze jej použít pro náplně až do 
1 kg (přibližně 3 svetry). Doporučujeme obrátit prádlo před sušením naruby. Tento program trvá přibližně 1:00 (Hodiny:Minuty), 
ale může trvat i déle, v závislosti na rozměrech a hustotě náplně a rychlosti odstřeďování, která byla použita v pračce. Náplně 
prádla vysušené s použitím tohoto programu jsou obvykle připravené k oblečení, ale některé kusy prádla s těžkými okraji by 
mohly být ještě mírně vlhké. Nechte je dosušit přirozeným způsobem, protože další proces sušení by je mohl poškodit.
! Na rozdíl od ostatních materiálů je mechanismus smrštění vlny trvalý, to znamená, že u daného kusu prádla již nedojde k 
obnovení původních rozměrů a původního tvaru.
! Tento program není určen pro prádlo z akrylu.

Peřiny  
Cyklus určený pro sušení péřových bund, které tak získávají svoji původní jemnost (2 bundy).

Program Speciální boty  
Tento program se používá pro vysušení jednoho páru sportovní obuvi. Obuv musí být vyprána a odstředěna rychlostí minimálně 
400 otáček.
Tento program se používá s příslušným dodaným stojanem na obuv. V případě vysušení obuvi v bubnu dojde k poškození 
sušičky. Odmontujte filtr z jeho polohy ve přední části sušičky a umístěte stojan do předepsané polohy.
Navlečte šňůrky do obuvi a uložte ji špičkami obrácenými směrem dolů a podrážkami dopředu.
Doby sušení závisí na tvaru a druhu obuvi. Když obuv není na konci programu úplně vysušená, spusťte program znovu.
! Nesušte v sušičce obuv, která uvnitř obsahuje gel nebo blikající světla. Sušte pouze obuv ze syntetického materiálu nebo z 
plátna. Po ukončení programu vyjměte stojan na obuv a vraťte filtr do původní polohy.

Snadné žehlení  
Jedná se o krátký program trvající 0:10 (Hodiny:Minuty), který uvolní vlákna v prádle tak, aby usnadnil jeho žehlení a skládání. 
Jedná se o program mimořádně vhodný pro tkaniny z bavlny nebo smíšené bavlny. 
Pro dosažení optimálních výsledků nenaplňujte buben nad jeho maximální kapacitu (následující hodnoty se vztahují na 
hmotnost suchého prádla): 
Tkanina: maximální náplň
Bavlna a Smíšená bavlna: 2,5 kg
Syntetické prádlo:  2 kg 
Džíny:  2 kg 
Vyprázdněte sušičku ihned po skončení programu; prádlo pověste, poskládejte nebo vyžehlete a poté je uložte do skříně. Dle 
potřeby zopakujte daný program.
! Nejedná se o program sušení, a proto se nepoužívá s dosud mokrým prádlem.
Efekt produkovaný programem se u jednotlivých látek mění: Vlastnosti látek, jako jsou akrylová vlákna nebo Tencel®, 
neumožňují dosáhnout stejných výsledků jako u tradičních vláken (např. bavlna).

Osvěžení 
Krátký program vhodný pro osvěžení vláken a oděvů prostřednictvím emise studeného vzduchu. Trvá přibližně 20 minut.
! Nejedná se o program sušení, a proto se nepoužívá s dosud mokrým prádlem. 
Může se použít s jakýmkoliv množstvím prádla, ale je efektivnější v případě malých várek.

Tkaniny
Náplně

1 kg 2 kg 3 kg  - kg  -  kg

Bavlna – 
Intenzivní Sušení 60 v minutách 60 - 120 v 

minutách 
120 v 

minutách - - 

Syntetuka – 
Běžné sušení 60 v minutách 60 v minutách 60 - 120 v 

minutách - -

Akrylové – 
Běžné sušení 60 v minutách 120 v 

minutách - - -
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Volitelné funkce  
Volitelné funkce umožňují přizpůsobit zvolený program vlastním potřebám.

Extra péče   
Funkce pro šetrné sušení nejjemnějších tkanin.  Stisknutím tohoto tlačítka se rozsvítí příslušná kontrolka led a sušení bude 
probíhat při nízké teplotě. Aktivací této funkce se prodlouží doba cyklu. Tato funkce je kompatibilní se všemi časovými cykly.

Energy Saver   
Funkce určená pro optimalizaci sušení v případě malých várek prádla (bavlna max. 2 kg a syntetika max. 1 kg) se 
snížením energetické spotřeby i doby sušení.   

Proti pokrčení
Funkce Proti pokrčení automaticky aktivuje přípravnou a konečnou fázi proti pomačkání prádla. Střídavým otáčením koše se 
předchází mačkání tkanin, neboť prádlo se opakovaně otáčí.  Tato funkce má přípravnou fázi proti mačkání, která se aktivuje 
volbou Odloženého startu, a také konečnou fázi, které proběhne na konci sušícího cyklu. 
Funkce Proti pokrčení je tedy optimálním řešením zabraňujícím mačkání prádla při aktivaci Odloženého startu a v případě, že 
prádlo ze sušičky nevyjmete ihned po ukončení cyklu.

Odložený start     
Zahájení některých programů (viz Programy a volitelné funkce) může být opožděno až o 9 hodin. Víckrát stiskněte tlačítko až 
po dosažení požadované doby odložení. Před nastavením odloženého startu se ujistěte, že nádoba na zachycování vody je 
prázdná a filtr je čistý.

! Ne všechny volitelné funkce jsou k dispozici pro všechny programy (viz Programy a volitelné funkce). 

Otevírání dvířek
Otevřením dvířek (nebo stisknutím tlačítka START/PAUSE během činnosti programu dojde k zastavení činnosti sušičky s níže 
uvedenými následky:
• Kontrolka START/PAUSE bude blikat oranžovou barvou.
• Během doby odložení při použití odloženého startu se bude doba zbývající do startu i nadále odpočítávat. Obnovení programu 
odloženého startu lze provést stisknutím tlačítka START/PAUSE. Kontrolka „Odložený start“ bliká a na displeji bude zobrazena 
doba zbývající do zahájení zvoleného programu.
• Obnovení programu lze provést stisknutím tlačítka START/PAUSE. Kontrolky průběhu programu poukazují na aktuální fázi a 
kontrolka START/PAUSE přestane blikat a rozsvítí se stálým zeleným světlem.
• K ukončení programu dojde během fáze závěrečného zabránění krčení. Stisknutím tlačítka START/PAUSE dojde k zahájení 
nového programu od začátku.
• Otáčením otočného ovladače Volba programů dojde k volbě nového programu a kontrolka START/PAUSE bude blikat zelenou 
barvou. Tento postup je možné použít pro volbu programu Sušení zastudena pro ochlazení prádla, když jej již považujete za 
dostatečně vysušené.
Nový program můžete zahájit stisknutím tlačítka START/PAUSE.

Ochrana tepelného čerpadla 
Systém s tepelným čerpadlem funguje prostčednictvím kompresoru s pojistkou, která zasáhne v pčípadč otevčení dvečí nebo výpadku 
energie. Tato pojistka znemoční spuštční kompresoru po dobu 5 minut od zavčení dvečí nebo obnovení cyklu.

Poznámka: V případě přerušení elektrického napájení odpojte napájení nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrické sítě. 
Po obnovení elektrického napájení připojte sušičku, stiskněte a držte stisknuto tlačítko ZAPNOUT/VYPN - OUT ON/OFF, 
dokud nedojde k obnovení činnosti sušičky, a poté stiskněte tlačítko Start/Pause.
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Bavlna
Vysoká Teplota

Doba sušení po odstčečování pči 800-1000 otáčkách za minutu 

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg

60 - 90 minutes 80 - 100
v minutách

100 - 130 
v minutách

120-140
 v minutách

140 - 180
 v minutách

150 - 190 
v minutách

170 - 200 
v minutách

Syntetické prádlo 
Nízká Teplota 

Doby sušení po odstčečování pči nízkých otáčkách 

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg

40 - 50 v minutách 50 - 60 v minutách 60 - 90 v minutách 90 - 110 v minutách

Akrylové prádlo 
Nízká Teplota

Doby sušení po odstčečování pči nízkých otáčkách 

1 kg 2 kg

40 - 80 v minutách 80 - 140 v minutách

Doby sušení

Rozdělení prádla
• Zkontrolujte symboly na visačkách jednotlivých kusů 

prádla, abyste se přesvědčili, zda jsou vhodné pro bub-
nové sušení.

• Rozdělte prádlo podle druhu tkaniny.
• Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte knofl íky.
• Zavřete zipsy, zahákněte háčky a zavažte tkaničky, aniž 

byste je příliš utahovali.
• Vyždímejte prádlo, abyste odstranili co největší množství 

vody.

! Neplňte sušičku úplně mokrým prádlem.

Maximální náplň 
Nenaplňujte buben nad maximální kapacitu.
Uvedené hodnoty se vztahují na hmotnost suchého prádla:
Přírodní vlákna: maximálně    kg
Syntetická vlákna: maximálně   kg

! Abyste předešli poklesu výkonnosti sušičky, nepřetěžujte 
ji.

Visačky na prádle
Zkontrolujte visačky na prádle, zejména při jeho prvním 
vložení do sušičky. Níže uvádíme nejpoužívanější 
symboly:

  Může se sušit v sušičce.

  Nesušit v sušičce

  Sušit při vysoké teplotě.

  Sušit při nízké teplotě.

Doby sušení
Uvedené doby jsou pouze přibližné a mění se v závislosti na:

•  Množství zadržované vody v prádle po odstředění: Ručníky a 
choulostivé prádlo zadržují velké množství vody.

•  Tkaninách Prádlo ze stejného druhu tkaniny, ale se vzorem nebo 
odlišnou tloušťkou, se může vyznačovat odlišnou dobou sušení.

•  Množství prádla: Samostatné kusy prádla a malé náplně mohou 
vyžadovat odlišné doby na vysušení. 

•  Sušení: Když se má prádlo žehlit, lze jej vytáhnout ze zařízení 
i v ještě trochu vlhkém stavu. Prádlo, které musí být dokonale 
suché, se musí v sušičce ponechat déle.

•  Nastavené teplotě. 

•  Teplotě v místnosti: Čím nižší je teplota v místnosti, tím více času 
bude třeba na vysušení prádla.

•  Objemu: Některé objemné druhy prádla vyžadují mimořádnou 
péči během procesu sušení. Doporučuje se vytáhnout toto 
prádlo, protřepat je a znovu vložit do sušičky: Tento úkon je třeba 
během cyklu sušení víckrát zopakovat. 

! Nesušte prádlo příliš.
Všechny tkaniny obsahují přirozenou vlhkost, která je potřebná pro 
zachování jemnosti a vzdušnosti.

V níže uvedené tabulce se nacházejí PŘIBLIŽNÉ hodnoty dob 
sušení, vyjádřené v hodinách:
Uvedené doby se vztahují na automatické programy Sušení prádla 
určeného k uložení do skříně.
Jsou uvedena také nastavení sušení a příslušná doba kvůli lepší 
volbě nejvhodnější volitelné funkce.
Uvedené hmotnosti se vztahují na suché prádlo.  

Prádlo

7
4



CZ

31

Nedochází k uvedení sušičky do činnosti.
• Zástrčka není zastrčena do elektrické zásuvky ve stěně zcela na doraz, a proto není zabezpečen řádný kontakt.
• Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu.
• Došlo k vypálení pojistky. Zkuste připojit jiný elektrospotřebič ke stejné zásuvce.
• Při použití prodlužovacího kabelu zkuste zasunout zástrčku sušičky přímo do zásuvky.
• Dvířka nebyla řádně zavřená.
• Program nebyl správně nastaven (viz Jak provádět sušení).
• Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE (viz Jak provádět sušení).
• Jestliže spotřebič disponuje funkcí “Blokování tlačítek”, zkontrolujte, jestli tato funkce není aktivována (viz Programy a funkce).

Nedochází k zahájení cyklu sušení.
• Byla nastavena doba odložení (viz Programy a volitelné funkce).
• Bylo stisknuto tlačítko START/PAUSE; před uvedením sušičky do činnosti je třeba vyčkat na krátké opoždění. Vyčkejte na 

zahájení sušení a netiskněte znovu tlačítko START/PAUSE: V opačném případě sušička přejde do režimu pauzy a nedojde k 
zahájení sušení.

Doby sušení jsou příliš dlouhé.
• Nebyl vyčištěn filtr (viz Péče a Údržba).
• Není třeba vyprázdnit nádobu na zachycování vody? Bliká kontrolka „Vyprázdnit nádobku“ (viz Péče a Údržba).
• Je třeba vyčistit filtr kondenzátoru (viz Péče a Údržba).
• Nastavená teplota není vhodná pro druh tkaniny určené k sušení (viz Programy a volitelné funkce).
• Nebyla zvolena správná doba sušení pro danou náplň (viz Prádlo).
• Mřížka pro nasávání vzduchu na zadní straně nebo zadní odvzdušňovací otvory jsou ucpané (viz Instalace a Péče a Údržba).
• Prádlo je příliš mokré (viz Prádlo).
• Sušička je přetížena (viz Prádlo).

Kontrolka „Vyprázdnit nádobku“ bliká, ale sušička je v činnosti pouze krátce.
• Nádoba na zachycování vody pravděpodobně nebyla vyprázdněna při zahájení programu. Nečekejte na signál vyprázdnění 

vody (akustický hlásič vydá zvukový signál každých 5 sekund a kontrolka bude blikat), ale zkontrolujte nádobu a vyprázdněte 
ji při každém zahájení nového programu sušení (viz Popis sušičky).

Došlo k ukončení programu s prádlem vlhčím, než se předpokládalo
! Z bezpečnostních důvodů trvají programy sušičky maximálně 4 hodiny. Když automatický program nezaznamenal 

požadovaný výsledný stupeň vlhkosti v rámci tohoto časového intervalu, sušička dokončí daný program a zastaví svou 
činnost. Zkontrolujte výše uvedené body a zopakujte program; když je prádlo ještě vlhké, obraťte se na Středisko servisní 
služby (viz Servisní služba).

Blikají kontrolky „Volitelné funkce“ a „START/PAUSE„ a jedna z kontrolek „Údržba“ nebo „Fáze sušení“ je rozsvícena 
stálým světlem.
•  Vypněte zařízení, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčistěte filtr a kondenzátor (viz „Péče a Údržba“). Následně znovu 

zasuňte zástrčku do zásuvky elektrické sítě, zapněte sušičku a zahajte další program. Když hlášení přetrvává, poznačte si 
číselný kód a obraťte se na středisko Servisní služby.

Sušička je hlučná během prvních minut činnosti.
• Je to běžné zejména poté, co sušička nebyla delší dobu používána. Když hluk pokračuje i během celého cyklu, obraťte se na 

Středisko servisní služby.

Kontrolky na ovládacím panelu sušičky jsou vypnuty, i když je sušička zapnuta.
Sušička přešla do pohotovostního stavu za účelem šetření energií. Dochází k tomu, když sušička zůstane zapnuta, nebo po 
přerušení dodávky elektrické energie. Dochází k tomu po uplynutí 30 minut: 
- Když necháte sušičku zapnutou bez zahájení programu; 
- poté, co byl vámi zvolený sušicí program ukončen.
Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT ON/OFF až do opětovné aktivace sušičky

Poruchy a jejich 
odstraňování 

V případě, že máte pocit, že sušička nefunguje správně, si dříve, než se obrátíte na Středisko servisní služby (viz Servisní 
služba), pozorně přečtěte následující rady pro řešení problémů.
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Kondenzátor systém.
Toto sušení je vybavena kondenzátorem na suché oblečení. 
Chcete-li povolit provoz, kondenzátor pomocí emise 
skleníkových plynů (fluorovaných plyny), které se vztahuje 
Kjótský protokol. Fluorovaných plyny jsou obsaženy v 
hermeticky uzavřené jednotky. Tato uzavřená jednotka 
obsahuje 0,29 kg na R134a plynu, F, která působí jako 
chladivo. 
Pokud je kondenzační jednotka je poškozen, musí být 
nahrazen novým kondenzační jednotky. Pro více informací 
prosím kontaktujte nejbližší servisní středisko. 
Poznámka: plyn obsažený v uzavřené jednotce a nejsou 
nebezpečné pro zdraví, ale pokud vyjde, bude mít vliv na 
globální oteplování.

Dříve, než se obrátíte na středisko servisní služby:

• Postupujte dle pokynů pro odstraňování poruch a zkon-
trolujte, zda můžete odstranit poruchu sami (viz Problémy 
a jejich řešení). 
• V opačném případě vypněte sušičku a obraťte se na 
nejbližší středisko servisní služby. 

Středisku servisní služby oznamte tyto údaje:

• Jméno, adresu a PSČ;
• číslo telefonu;
• druh poruchy;
• datum zakoupení;
• model zařízení (Mod.);
• výrobní číslo (S/N) sušičky.
Tyto informace jsou uvedeny na identifikačním štítku 
připevněném za dvířky.

Náhradní díly

Tato sušička je konstrukčně složité zařízení. Pokoušet se 
ji opravit nebo svěřit její opravu nekvalifikovanému per-
sonálu může způsobit riziko ohrožení osob, poškození 
zařízení a zrušení záruky na náhradní díly. 
V případě problémů s použitím tohoto zařízení se vždy 
obraťte na autorizovaného technika. Náhradní díly byly 
navrženy speciálně pro tento elektrospotřebič, a proto se 
nesmí používat k jiným účelům. 

Servisní služba

 Tento elektrospot�ebi� je ve shod� s následujícími sm�rnicemi ES: 

- 2006/95/ES (Za�ízení pro nízké nap�tí);  
- 2004/108/ES (Elektromagnetická kompatibilita). 

Informace týkající se recyklace a likvidace  
V rámci našeho neustálého úsilí o ochranu životního prostředí si vyhrazujeme právo používat kvalitní recyklované součásti za 
účelem snížení nákladů pro zákazníka a minimalizace plýtvání materiály.
• Likvidace obalových materiálů: Dodržujte místní předpisy s cílem umožnit správnou recyklaci obalu.
• Pro snížení rizika nehod dětí odstraňte dvířka a odstřihněte napájecí kabel těsně u jeho výstupu ze zařízení. Tyto části 

zlikvidujte odděleně, abyste se ujistili, že elektrospotřebič již nebude moci být znovu připojen do zásuvky elektrické sítě.

Vyřazení starých elektrospotřebičů z činnosti
Evropská směrnice 2012/19/ES o odpadu tvořeném elektrickými a elektronickými zařízeními (RAEE) předpokládá, že 
elektrospotřebiče nesmí být likvidovány v rámci běžného pevného městského odpadu. Vyřazená zařízení musí být 
sesbírána zvlášť, aby se zvýšilo množství recyklovaných a znovupoužitých materiálů, ze kterých jsou tato zařízení 
složena, a aby se zabránilo možným ublížením na zdraví a škodám na životním prostředí.   
Symbolem je přeškrtnutý koš, uvedený na všech výrobcích s cílem připomenout povinnosti spojené se separovaným 

sběrem.  
Podrobnější informace týkající se správného způsobu vyřazení elektrospotřebičů z provozu mohou jejich držitelé získat tak, že 
se obrátí na navrženou veřejnou instituci nebo na prodejce. 
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