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Eksploatacja urządzenia

Dodatkowe informacje (w tym informacje o naprawie drobnych usterek oraz serwisie) znajdują się w 
odpowiednich rozdziałach w instrukcji obsługi.

Posortować odzież, biorąc pod uwagę:

Grubość tkaniny: gdy ilość rzeczy do suszenia przekracza pojemność suszarki, 
należy posortować rzeczy wg wagi (np. oddzielnie ręczniki oraz bieliznę osobistą).

Rodzaj tkaniny: bawełna (len); materiały syntetyczne (łatwe w prasowaniu).

Poziom suszenia: suche do szafy, suche do prasowania itp.

Nie nadaje się do suszenia w suszarce: tkaniny wełniane, jedwabne, 
nylonowe pończochy, delikatne hafty, materiały z ozdobami metalowymi, duże 
rzeczy, np. śpiwory lub poduszki.

Należy sprawdzić, czy wszystkie zapięcia są pozapinane i czy kieszenie są 
puste. Upewnić się, że wśród rzeczy do suszenia nie ma zapalniczek. 
Przewrócić rzeczy na lewą stronę.

Umieścić rzeczy luźno w bębnie tak, aby zapewnić równomierne suszenie. 
Następnie zamknąć drzwi.

Dobrać wymagany program suszenia przy pomocy pokrętła wyboru 
programów (patrz tabela programów).

Wybrać żądaną opcję, naciskając odpowiedni przycisk.
Kontrolka nad przyciskiem zapala się, co stanowi potwierdzenie dokonanego wyboru. 
Kontrolka migająca z dużą częstotliwością sygnalizuje, że dokonano 
niewłaściwego wyboru (opcja niekompatybilna). Należy jeszcze raz nacisnąć 
przycisk funkcji, aby ją skasować.

Aby uruchomić program suszenia, nacisnąć przycisk „Start (Pauza)“. 
Zapala się odpowiednia kontrolka.
Zmiana wybranego programu: jeśli wybrany program zostanie zmieniony w 
trakcie suszenia, suszarka się zatrzymuje. Miga kontrolka „Start (Pauza)“. 
Aby ustawić nowy program, należy ponownie nacisnąć przycisk „Start (Pauza)“.
Przerwanie trwającego programu: aby przerwać cykl suszenia, należy nacisnąć 
przycisk „Start (Pauza)“ i otworzyć drzwi. Odczekać co najmniej 5 minut przed 
rozładowaniem suszarki, aby pranie się schłodziło. Ze względów bezpieczeństwa 
program zatrzymuje się automatycznie w momencie otwarcia drzwi. Aby wznowić 
program po otwarciu drzwi, należy ponownie nacisnąć przycisk „Start (Pauza)“.
Ostrzeżenie: nie zatrzymywać suszarki przed końcem cyklu suszenia, jeśli 
nie można natychmiast wyjąć wszystkich rzeczy z urządzenia i rozłożyć, aby 
ciepło się rozproszyło.

Ostatnia część cyklu suszenia jest przeprowadzana bez nagrzewania (cykl 
chłodzenia), aby rzeczy były schłodzone do temperatury, która spowoduje, że 
nie będą się one gniotły.

Koniec: wyjąć rzeczy z suszarki. Proces suszenia jest zakończony oraz 
osiągnięty został etap „Ochrona przed zagnieceniem“ (aktywny).

Ustawić pokrętło wyboru programów w położenie „Wył.“ („O“).

Ustawić pokrętło wyboru programów w położenie „Wył.“ („O“).
Czyszczenie filtra włókien: otworzyć drzwi, pociągnąć filtr do góry, wyjąć z urządzenia i otworzyć go. Usunąć włókna 
palcami lub przy pomocy miękkiej szczoteczki. Zamknąć filtr i włożyć go z powrotem na miejsce (bardziej szczegółowe 
informacje podano w instrukcji obsługi).
Opróżnianie zbiornika na wodę: wyjąć zbiornik za uchwyt i opróżnić. Włożyć pusty zbiornik z powrotem na miejsce i 
mocno docisnąć.

Uwaga: należy stosować jedynie dodatki/rzeczy plastikowe, które nadają się do suszenia w suszarkach. Rzeczy, które 
zostały poddane działaniu odplamiaczy, należy przepłukać w dużej ilości wody przed suszeniem. Nie wolno suszyć w 
suszarce żadnych rzeczy z gumy ani poplamionych olejem roślinnym.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z umieszczenia nieprawidłowych zaleceń dot. 
prania na tkaninach lub ubraniach.

Sortować pranie zgodnie 
z symbolami na etykietach

Nie nadaje się do 

Nadaje się do suszenia

Nadaje się do suszenia
temperaturach

suszenia w suszarce

w suszarce

w suszarce - w niskich

Przygotować pranie

Włożyć do suszarki

Wybrać program

Wybrać opcje 
(jeśli są dostępne)

Uruchomić suszarkę

Koniec programu - 
wyjąć rzeczy z suszarki

Wyłączyć suszarkę
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* Waga średniego i maksymalnego wsadu.
** Programy testowe zgodnie z normą EN 61121. Testy przeprowadzono przy maksymalnym wsadzie znamionowym.

Przegląd programów Funkcje specjalne
Przybliżone 

czasy suszenia
(w minutach)

Programy / Poziomy suszenia

Rodzaj materiału

Tkanina
Wielkość 

wsadu 
kg*

Delikatne Ochrona przed 
zagnieceniem

Szybkie
Bawełniane

Brzęczyk Opóźnienie
startu Bardzo 

mokry 
wsad

Mokry
wsad

Bardzo suche
Warstwowe, grube rzeczy, np.: ręczniki 
frotte, szlafroki kąpielowe.

Bawełniane lub lniane pranie w 
gorącej wodzie/kolorowy wsad

Maks. 6 kg

3,0
6,0 X X X X X 75’

140’
65’

120’

Suche do szafy + Ręczniki frotte, ręczniki, pościel, bielizna. 3,0
6,0 X X X X X 70’

115’
60’

100’

Suche do szafy **
Podobny wsad, który nie wymaga prasowania, 
np.: ręczniki, pościel, bielizna, ubrania 
dziecięce, koszulki, bawełniane skarpetki.

3,0
6,0 X X X X X 65’

105’
55’
90’

Suche do prasowania **
Rzeczy, które wymagają prasowania, np.: 
pościel i obrusy, ręczniki, koszulki, 
koszulki polo, ubrania robocze.

3,0
6,0 X X X X X 50’

90’
40’
75’

Bardzo suche
Rzeczy grube i warstwowe, np.: pościel 
oraz obrusy, dresy, anoraki, koce. Tkaniny syntetyczne i mieszane 

lub bawełniane, które nie 
wymagają prasowania 

Maks. 3 kg

1,0
3,0 X X — X X 35’

70’
25’
55’

Suche do szafy **
Rzeczy, które nie wymagają prasowania, np.: 
koszule, bluzki, koszulki, odzież sportowa.

1,0
3,0 X X — X X 25’

45’
20’
35’

Suche do prasowania
Rzeczy wymagające prasowania, np.: 
spodnie, sukienki, spódnice, koszule, bluzki.

1,0
3,0 X X — X X 20’

40’
15’
30’

Delikatne plus
Suszenie o niskiej intensywności dla 
rzeczy delikatnych oraz np. spodni, 
sukienek, koszul, bluzek.

Artykuły z włókien z tworzywa 
sztucznego

Maks. 2,5 kg

2,5 X X — X X 85’ 70’

Mieszane tkaniny
Koszulki, bluzki, ręczniki, bielizna, odzież 
sportowa.

Mieszanki bawełniano-
syntetyczne

Maks. 3 kg

3,0 X X — X X 80’ 60’

Pranie jest napowietrzane i 
odświeżane przez 30 minut bez 
podgrzewania.

Wszystkie tkaniny. — — — — X — — —

30’ 40’ 60’ 90’

Dodatkowy czas suszenia dla tkanin, 
które nie nadają się do suszenia w innych 
programach, lub w celu zakończenia 
procesu suszenia.

Wszystkie tkaniny

— X X — X — 30’ 40’
60’ 90’
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Co zrobić, aby...

...samodzielnie sprawdzić suszarkę: (jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przed kontaktem 
z serwisem technicznym proszę sprawdzić następujące punkty. Należy również zapoznać się z 
informacjami w odpowiednim rozdziale w instrukcji obsługi).

Suszenie trwa zbyt 
długo/pranie nie jest 
wystarczająco suche

• Czy włożone pranie nie było zbyt mokre (prędkość wirowania pralki była 
mniejsza niż 1000 obr./min.)?

• Czy filtr włókien jest brudny? (świeci się kontrolka filtra)

• Czy wymiennik ciepła jest zabrudzony? (więcej informacji patrz instrukcja obsługi)

• Czy temperatura pomieszczenia nie jest zbyt wysoka?

• Czy świecą się kontrolki „Koniec“ i „Ochrona przez zagnieceniami“? 
Cykl suszenia jest zakończony i można wyjąć pranie.

• Jeśli wynik suszenia nie jest taki, jak oczekiwano, wybrać inny program 
gwarantujący większy stopień wysuszenia prania lub skorzystać z opcji 
regulacji stopnia wysuszenia (jeśli dostępna).

• Czy wymieszano rzeczy cienkie i grube? Czy wymieszano różne rodzaje 
tkanin? Posortować pranie wg grubości i rodzaju tkanin, a następnie 
ponownie wysuszyć.

Suszarka nie działa (po 
awarii zasilania należy 
zawsze wcisnąć przycisk 
„Start (Pauza)“)

• Czy wtyczka jest poprawnie włożona do gniazdka?

• Czy nie nastąpiła przerwa w zasilaniu?

• Czy nie przepalił się bezpiecznik?

• Czy drzwi są prawidłowo zamknięte?

• Czy wybrano program suszenia?

• Czy naciśnięto przycisk „Start (Pauza)“?

• Czy wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia programu?

• Czy suszarka nie jest przeciążona?  Wyjąć część wsadu.

Świeci się kontrolka 
filtra, zbiornika na wodę 
lub wymiennika ciepła

• Czy filtr włókien jest czysty?

• Czy zbiornik na wodę jest opróżniony?

• Czy zbiornik na wodę jest dobrze zamocowany?

• Czy wymiennik ciepła jest czysty i prawidłowo zamocowany?

Pod suszarką zbierają się 
krople wody

• Czy wymiennik ciepła jest dobrze zamocowany?

• Czy usunięto zanieczyszczenia z uszczelki wymiennika ciepła i uszczelki drzwi?

• Czy zbiornik na wodę jest dobrze zamocowany?

• Jeśli stosowane jest bezpośrednie podłączenie do instalacji kanalizacyjnej, 
czy jest ono szczelne?

• Czy suszarka jest wypoziomowana?

...prawidłowo konserwować i czyścić suszarkę:

Filtr należy czyścić po 
zakończeniu każdego 
cyklu

• Usunąć włókna palcami lub przy pomocy miękkiej szczoteczki.
• Zamknąć filtr.

• Włożyć filtr z powrotem na miejsce.

Po każdym cyklu 
suszenia opróżnić 
zbiornik na wodę

• Pociągnąć za uchwyt, aby wyjąć zbiornik na wodę.
• Opróżnić zbiornik.
• Włożyć pusty zbiornik z powrotem na miejsce i mocno docisnąć.

Wymiennik ciepła czyścić 
przynajmniej raz w 
miesiącu

• Umyć wymiennik ciepła pod bieżącą wodą.

• Usunąć wszystkie zanieczyszczenia z uszczelek.

• Wyczyścić obudowę wymiennika ciepła (dalsze informacje patrz rozdział 
„Wymiennik ciepła“ w instrukcji obsługi).
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Kody usterek
W razie nieprawidłowego działania suszarki na wyświetlaczu może się pojawić jeden z 
następujących kodów błędu. W zależności od modelu kod błędu może być wyświetlony 
w formie liter lub jako migające diody LED.

Kod błędu
Kod błędu 

sygnalizowany 
przez diody LED

Czynności kontrolne, jakie powinien przeprowadzić 
klient przed wezwaniem serwisu

F01 Proszę skontaktować się z serwisem technicznym.

F02 Proszę skontaktować się z serwisem technicznym.

F03 Proszę skontaktować się z serwisem technicznym.

F04 Proszę skontaktować się z serwisem technicznym.

F05
Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od zasilania. Sprawdzić, czy temperatura 

otoczenia mieści się w zakresie 5°C - 35°C. Odczekać 1 godz. Włożyć 
wtyczkę do gniazdka i ponownie włączyć suszarkę. Jeżeli usterka wystąpi 

ponownie, wezwać serwis techniczny.

F06
Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od zasilania. Sprawdzić, czy temperatura 

otoczenia mieści się w zakresie 5°C - 35°C. Odczekać 1 godz. Włożyć 
wtyczkę do gniazdka i ponownie włączyć suszarkę. Jeżeli usterka wystąpi 

ponownie, wezwać serwis techniczny.

F07 Proszę skontaktować się z serwisem technicznym.

F10 - 15
Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od zasilania. Odczekać 5 minut. Włożyć wtyczkę do gniazdka i 
ponownie włączyć suszarkę. 
Jeżeli usterka wystąpi ponownie, wezwać serwis techniczny.

F18
Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od zasilania. Odczekać 1 godzinę. Włożyć wtyczkę do gniazdka i 
ponownie włączyć suszarkę. 
Jeżeli usterka wystąpi ponownie, wezwać serwis techniczny.

F19
Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od zasilania. Odczekać 5 minut. Włożyć wtyczkę do gniazdka i 
ponownie włączyć suszarkę. 
Jeżeli usterka wystąpi ponownie, wezwać serwis techniczny.

F20
Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od zasilania. Odczekać 1 godzinę. Włożyć wtyczkę do gniazdka i 
ponownie włączyć suszarkę. 
Jeżeli usterka wystąpi ponownie, wezwać serwis techniczny.

F21
Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od zasilania. Odczekać 5 minut. Włożyć wtyczkę do gniazdka i 
ponownie włączyć suszarkę. 
Jeżeli usterka wystąpi ponownie, wezwać serwis techniczny.

F22
Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od zasilania. Odczekać 5 minut. Włożyć wtyczkę do gniazdka i 
ponownie włączyć suszarkę. 
Jeżeli usterka wystąpi ponownie, wezwać serwis techniczny.

Po naciśnięciu 
przycisku Start 
jego dioda LED 
miga 2 razy na 

sekundę

Upewnić się, że drzwi zostały prawidłowo zamknięte i że wymiennik ciepła jest prawidłowo 
zamocowany. 
Jeżeli usterka wystąpi ponownie, wezwać serwis techniczny.

Dioda LED 
wymiennika 
ciepła miga 2 

razy po 
naciśnięciu 

przycisku Start

Upewnić się, i że wymiennik ciepła jest prawidłowo zamocowany. 
Jeżeli usterka wystąpi ponownie, wezwać serwis techniczny.

 Dioda LED nie miga  Dioda LED miga
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AZB 6670PL Skrócona instrukcja obsługi
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcjami obsługi!

Kontrolki
Pokrętło programatora

Program suszenia wybiera się 

poprzez ustawienie pokrętła. Miga 

kontrolka „Start (Pauza)“.
Przycisk „Start (Pauza)“

Przycisk ten służy do uruchamiania 

programu suszenia. Zapala się kontrolka.

Filtr

Kontrolka zapala się, gdy konieczne 

jest oczyszczenie filtra oraz/lub 

wymiennika ciepła i jego obudowy.

Filtr należy czyścić po zakończeniu 

każdego cyklu suszenia.
Zbiornik na wodę

Kontrolka zapala się, gdy konieczne jest 

opróżnienie zbiornika na wodę. Cykl 

suszenia zostaje automatycznie 

przerwany. Opróżnić pojemnik i 

ponownie rozpocząć program suszenia.

Opróżnić zbiornik na wodę po 

każdym cyklu suszenia.
Czyszczenie wymiennika ciepła

Kontrolka włącza się po 30 cyklach, gdy 

wymiennik ciepła powinien być 

oczyszczony. Po oczyszczeniu 

wymiennika ciepła kontrolka zgaśnie 

automatycznie w momencie rozpoczęcia 

następnego cyklu suszenia.

Wyświetlacz pozostałego czasu 
programu
W zależności od wybranego programu 
wyświetla się przewidywany czas 
suszenia. Po rozpoczęciu cyklu 
wyświetlany czas suszenia jest 
korygowany w zależności od ilości, typu 
oraz wilgotności suszonych rzeczy.
Podane czasy suszenia to wartości 
obliczone, które będą 
aktualizowane podczas trwania 
cyklu suszenia.
Migające linie oznaczają, że trwa 
obliczanie. Pozostały czas będzie 
aktualizowany.
Koniec
Czas suszenia jest zakończony. 
Wyjąć rzeczy z suszarki.

Zabezpieczenie przed 
nadmiernym wysuszeniem /
6-ty Zmysł
Kontrolki zapalają się, gdy wybiera się 
program posiadający funkcję 
kontrolowanej wilgotności. Informują one 
o włączeniu funkcji zabezpieczenia.
Blokada przycisków
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci 
opcję tę można ustawić, aby 
zablokować wszystkie funkcje na 
panelu użytkownika.
Aby włączyć/wyłączyć tę funkcję, 
przycisk należy nacisnąć i 
przytrzymać przez 3 sekundy. Jedyną 
dostępną funkcją będzie położenie 
„Wył.“ na pokrętle wyboru programów.
Funkcja blokady przycisków będzie 
aktywna nawet po ustawieniu pokrętła 
wyboru programów w położeniu „Wył.“ 
lub w przypadku otwarcia drzwi. 
Funkcję tę należy wyłączyć ręcznie.
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5019 307 01363
(Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych)

Delikatne
Wybór tej opcji powoduje 
zmniejszenie temperatury suszenia. 
Opcji tej nie można wybrać, gdy 
ustawiona została opcja „Szybkie“ 
(jeśli jest dostępna).
Ochrona przed zagnieceniem
Opcję tę można wybrać, aby 
zmniejszyć zagniecenia, jeśli ubrania 
nie zostaną wyjęte z bębna 
bezpośrednio po zakończeniu cyklu. 
Bęben od czasu do czasu obraca się 
przez maksymalnie 12 godzin. 
Program można przerwać w 
dowolnym czasie wyłączając 
suszarkę. Włączenie tej opcji 
powoduje wyłączenie funkcji „Sygnał 
dźwiękowy“ (jeśli została włączona).
Szybkie Bawełniane
Wybór tej opcji powoduje skrócenie 
czasu suszenia. Z tej opcji należy 
korzystać jedynie w programach z 
rzeczami bawełnianymi i przy 
maksymalnym wsadzie 3,5 kg.
Rzeczy powinny być podobnych 
rozmiarów i podobnej grubości.
Brzęczyk
Gdy zostanie wybrana ta opcja, po 
zakończeniu cyklu suszenia rozlegnie 
się sygnał dźwiękowy. Włączenie tej 
opcji powoduje wyłączenie funkcji 
„Ochrona przed zagnieceniami“ (jeśli 
została włączona).
Opóźnienie startu
Opóźnia rozpoczęcie cyklu suszenia o 
1 do 12 godzin. Każde naciśnięcie 
przycisku opóźnia czas rozpoczęcia 
programu o 1 godzinę. Nacisnąć 
przycisk „Start (Pauza)“, aby 
potwierdzić wybór i uruchomić 
suszarkę. Miga „:“ i czas jest 
odliczany w 1-godzinnych odstępach. 
W trakcie odliczania bęben będzie się 
od czasu do czasu obracał, aby 
równomiernie rozłożyć rzeczy w 
środku, a pompa rozpocznie 
pompowanie wody do zbiornika na 
wodę. W celu anulowania lub zmiany 
wcześniej ustawionego opóźnienia 
rozpoczęcia programu należy ustawić 
pokrętło wyboru programów w 
położenie „Wył.“ lub otworzyć drzwi.


