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PRED UPORABO SUŠILNEGA STROJA
• Sušilni stroj je namenjen samo za sušenje 

perila, ki je primerno za strojno sušenje v 
količinah, ki so običajne za gospodinjstva.

• Pred uporabo sušilnega stroja upoštevajte 
navodila v teh “Navodilih za uporabo” in 
razpredelnici programov.

• Navodila za uporabo in razpredelnico 
programov shranite na priročnem mestu za 
nadaljnjo uporabo. Če sušilni stroj izročite drugi 
osebi, priložite tudi navodila za uporabo in 
razpredelnico programov.

• Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za 
škodo na opremi ali poškodbe oseb in živali, ki 
nastanejo zaradi neupoštevanja navodil, ki so 
podane v teh navodilih za uporabo.

1. Odstranjevanje embalaže in pregled
• Po odstranitvi embalaže preverite, če je sušilni 

stroj nepoškodovan. Stroja v primeru dvoma ne 
uporabljajte. Obrnite se na servisno službo ali 
vašega prodajalca.

• Če je bil stroj pred dostavo na hladnem, ga pred 
priključitvijo najprej za nekaj ur pustite v prostoru 
delovanja.

• Če se je sušilni stroj med prevozom poškodoval, 
ga ne priključite. Obrnite se na eno izmed naših 
servisnih služb.

2. Priključitev na električno napetost
• Priključitev na električno napetost mora izvesti 

strokovno usposobljena oseba v skladu z navodili 
proizvajalca in veljavnimi varnostnimi predpisi.

• Priključitev na električno napetost mora ustrezati 
predpisom lokalnega elektrodistribucijskega podjetja.

• Podatki o napetosti, priključni moči in potrebni 
moči električne varovalke so navedeni na 
napisni ploščici na zadnji strani sušilnega stroja.

• Sušilni stroj mora biti ozemljen v skladu z 
zakonskimi predpisi.

• Pred vzdrževalnimi deli izklopite sušilni stroj iz 
električnega omrežja.

• Napajalni kabel lahko zamenja samo servisni 
delavec.

• Po namestitvi mora biti vseskozi zagotovljen 
dostop do omrežnega vtiča oz. do večpolnega 
stikala za izklop omrežne napetosti.

• Žarnico lahko zamenja samo servisni delavec.
3. Namestitev
• Sušilnega stroja ne namestite na mestih, kjer je 

lahko izpostavljen ekstremnim pogojem, npr.: v 
slabo prezračen prostor oz. prostor s 
temperaturo pod 5°C ali nad 35°C.

• Stroja ne nameščajte za običajnimi ali drsnimi vrati 
oz. za vrati s tečaji na nasprotni strani, kot so tečaji 
na sušilnem stroju, tako, da je preprečeno polno 
odpiranje vrat sušilnega stroja.

• Majhne notranje shrambe, kopalnice, 
umivalnice, kopalnice s prho in zaprta območja 
brez prezračevanja niso primerna mesta za 
namestitev sušilnega stroja. Če je stroj potrebno 
namestiti na taka mesta, zagotovite ustrezno 
prezračevanje (odprta vrata, prezračevalna 
rešetka oz. reže, večje od 500 cm2).

• Pred izvajanjem prvega programa preverite, če 
je posoda za vodo potisnjena do konca v stroj in 
je kondenzator pravilno nameščen.

• Pred izvajanjem prvega programa preverite, če 
so priključene vse cevi sistema za odvajanje 
vode (kot je prikazano na spodnji sliki).

• Po možnosti uporabite cev za odvajanje vode 
neposredno v vodovodni sistem v stanovanju. 
Na ta način ni potrebno prazniti posode za vodo 
po vsakem programu sušenja, kajti 
kondenzirana voda se izčrpa neposredno stran. 
Glejte tudi poglavje “Sistem za odvajanje vode”.

• Sušilnega stroja ne namestite na debelo preprogo.
• Pazite, da se napajalni kabel ne ujame med 

sušilni stroj in steno.
• Pri namestitvi sušilnega stroja zagotovite, da 

vse štiri noge stojijo stabilno na tleh (po potrebi 
jih prilagodite), ter z vodno tehtnico preverite, če 
je stroj v vodoravni legi.

• Če je zaradi pomanjkanja prostora potrebno 
sušilni stroj namestiti neposredno poleg 
plinskega štedilnika ali štedilnika na trda goriva, 
med stroja vstavite izolacijsko ploščo (85 x 57 
cm), ki mora biti na strani štedilnika prevlečena 
z aluminijasto folijo.
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• Sušilni stroj ni namenjen za vgradnjo v kuhinjske 
elemente.

• Sušilni stroj lahko namestite pod kuhinjski pult, če 
je zagotovljeno ustrezno prezračevanje stroja. V 
zadnji del kuhinjskega pulta, pod katerega je 
nameščen sušilni stroj, namestite prezračevalno 
rešetko (minimalno 45 cm x 8 cm).

4. Montaža distančnikov
Za zagotovitev pravilne razdalje zadnje strani stroja 
od stene in zadostnega prezračevanja je pred prvo 
uporabo potrebno na zadnjo stran sušilnega stroja 
namestiti distančnike.

A. Iz embalaže vzemite dva distančnika.
B. Distančnika je potrebno vstaviti v zaščitni pokrov 

na zadnji strani sušilnega stroja.

C. Distančnika vstavite v pripravljeni odprtini na 
obeh straneh stroja.

D. Oba distančnika pritrdite z zasukom v smeri 
urinega kazalca do končnega položaja.

5. Zaščita uporabnikov in otrok
• Otrokom ne dovolite, da se igrajo s sušilnim strojem.
• Otrokom ali hišnim ljubljencem onemogočite 

vstop v boben stroja.
• Embalažni material (plastične vreče, deli iz 

polistirena ipd.) predstavlja nevarnost za otroke, 
zato ga odstranite izven dosega otrok.

• Stroja naj ne uporabljajo osebe (vključno z 
otroci) z omejenimi telesnimi, čutnimi ali 
razumskimi sposobnostmi oz. zmanjšanimi 
izkušnjami in znanjem, razen v primeru, ko je 
oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, 
zagotovila nadzor oz. jih natančno seznanila z 
uporabo stroja. Zagotovite ustrezen nadzor 
otrok in preprečite igranje s strojem.

Komplet za namestitev na stroj
• Odvisno od modela 

se lahko vaš sušilni 
stroj namesti na 
pralni stroj (model 
za vstavljanje perila 
s sprednje strani). 
Za dodatne 
informacije se 
obrnite na servisno 
službo.

B

C

D
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VARNOSTNA OPOZORILA IN SPLOŠNA 
PRIPOROČILA

 Za zmanjšanje nevarnosti požara v sušilnem 
stroju upoštevajte naslednja varnostna opozorila:

• Perilo, prepojeno z oljem, se lahko spontano 
vname, predvsem, ko je izpostavljeno virom 
toplote, kot npr. v sušilnem stroju. Perilo se 
segreje, kar povzroči oksidacijo v olju. 
Oksidacija ustvari toploto. Če se toplota ne more 
sprostiti, se lahko perilo dovolj segreje, da se 
vname. Zlaganje ali shranjevanje perila, 
prepojenega z oljem, lahko prepreči izhajanje 
toplote, kar povzroči nevarnost požara.

• V sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.

• Poskrbite za pravilno vzdrževanje stroja v skladu z 
navodili v poglavju “Vzdrževanje in čiščenje”.

• Napravo namestite v skladu z zgornjimi navodili.

• Izdelke, ki so bili prepojeni z jedilnim oljem, 
acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom, 
sredstvi za odstranjevanje madežev, terpentinom, 
voski, sredstvi za odstranjevanje voskov ipd. pred 
sušenjem v sušilnem stroju najprej dobro operite v 
vroči vodi z večjo količino detergenta.

• Ne uporabljajte vnetljivih čistilnih sredstev.

• Sušilnega stroja ne uporabljajte za sušenje 
perila, očiščenega s kemikalijami.

• V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz 
penaste gume (lateksa), kap za tuširanje, 
impregniranih tkanin, gumiranih izdelkov in 
oblačil ali blazin, napolnjenih s penasto gumo.

• Mehčalce ali podobne izdelke lahko uporabite v 
skladu z navodili proizvajalca.

• Iz žepov odstranite vse izdelke kot so npr. 
vžigalniki in vžigalice.

• V bližini sušilnega stroja nikoli ne uporabljajte ali 
shranjujte vnetljivih materialov.

• Sušilnega stroja nikoli ne zaustavljajte pred 
zaključkom postopka sušenja, razen če vse 
kose perila hitro vzamete iz stroja in jih 
razprostrete, da se vročina porazgubi.

•  Opozorilo: zadnja plošča je lahko vroča.

• Sušilni stroj je primeren samo za notranjo uporabo.

• Ne uporabljajte podaljškov ali razdelilnih vtičnic.

• Gumb za izbiro programa/časa po uporabi 
vedno nastavite v položaj “0”. Na ta način 
preprečite nenamerni vklop sušilnega stroja.

• Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli izklopite 
sušilni stroj in ga izključite iz električnega omrežja.

• Za čiščenje zunanjosti sušilnega stroja 
uporabljajte nevtralne detergente in vlažno krpo.

• Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev.

• Zadnja faza sušenja vedno poteka brez gretja 
(faza ohlajanja) in zagotovi, da je perilo v stroju 
pri temperaturi, ki preprečuje poškodbo perila.

• Z vlažno krpo obrišite tesnilo vrat in vrata ter 
odstranite morebitna vlakna.

• Če je zamašen mrežasti filter za vlakna, ga 
očistite z vodo in mehko krtačo.

• Ker vlakna lahko prodrejo skozi filter, je 
potrebno občasno očistiti celotno območje filtra 
(vključno z območjem pod filtrom) - uporabite 
krtačo, vlažno krpo ali sesalnik za prah.

ES izjava o skladnosti

• Sušilni stroj je načrtovan, izdelan in distribuiran 
v skladu z varnostnimi zahtevami direktiv ES:

• 2006/95/ES: nizkonapetostna direktiva

• 2004/108/ES: direktiva o elektromagnetni 
združljivosti

• Naprava je označena v skladu z Evropsko 
direktivo 2002/96/ES o Odpadni električni in 
elektronski opremi (WEEE).

• S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka 
pomagate preprečiti morebitne negativne 
posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi 
se lahko pojavili v primeru nepravilnega 
odstranjevanja izdelka.
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Embalaža

• Embalažni material je možno 100%-no 
reciklirati, kar označuje ustrezen simbol.

Odstranjevanje embalaže in rabljenih strojev

• Sušilni stroj je izdelan iz materialov, ki se lahko 
predelajo za ponovno uporabo. Sušilni stroj ste 
dolžni odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi za 
odlaganje odpadkov.

• Pred odvozom sušilnega stroja na zbirališče 
odpadkov odrežite napajalni kabel, da ga ni več 
možno priključiti na električno omrežje.

• Simbol  na izdelku ali na dokumentih, ki ste 
jih prejeli z njim, označuje, da z izdelkom ne 
smete ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi 
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno 
mesto za reciklažo električne in elektronske 
opreme. Odstranjevanje mora biti izvedeno v 
skladu z lokalnimi predpisi o varstvu okolja za 
odlaganje odpadkov.

• Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in 
predelavi izdelka se obrnite na pristojni občinski 
urad za odstranjevanje odpadkov, komunalno 
službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Nasveti za varčevanje z energijo

• V sušilni stroj vedno naložite polno količino 
perila, odvisno od tipa perila in programa/časa 
sušenja. Za podrobnejše informacije glejte 
razpredelnico programov.

• Po možnosti uporabite najvišje število vrtljajev 
centrifuge, ki jo omogoča vaš pralni stroj, kajti za 
mehansko odvajanje vode se porabi manj 
energije. Na ta način prihranite čas in energijo za 
izvedbo programa sušenja.

• Perila ne posušite preveč.

• Po vsakem sušenju očistite filter za vlakna.

• Kondenzator očistite vsak mesec.

• Sušilni stroj namestite v prostor s temperaturo 
med 15°C in 20°C. Če je temperatura višja, 
zagotovite prezračevanje prostora, npr. tako, da 
odprete okno.

• Vedno izberite pravilen program/čas sušenja za 
vstavljeno perilo, da zagotovite želene rezultate 
sušenja.

• Funkcijo “Nežno” izberite samo, kadar sušite 
manjšo količino perila.

• Pri sušenju bombaža npr. sušite skupaj perilo 
“suho za likanje” in “suho za v omaro”. Najprej 
nastavite program “suho za likanje” in čas sušenja, 
ob koncu programa odstranite perilo, ki ga je 
potrebno likati, preostalo perilo pa posušite z 
nastavitvijo “suho za v omaro”.

• Gumb za izbiro programa po koncu vsakega 
programa vedno nastavite v položaj “0”.
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OPIS SUŠILNEGA STROJA

OPOMNIK - VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Pred čiščenjem in vzdrževalnimi deli izklopite sušilni stroj.

ČIŠČENJE FILTRA ZA VLAKNA

A. Delovna plošča

B. Posoda za vodo

C. Kontaktni zatič

D. Vrata:

Vrata odprete s potegom za ročico.

Vrata zaprete tako, da jih narahlo potisnete, 
dokler se ne zaprejo.

E. Filter

F. Kondenzator

G. Pokrov kondenzatorja

PO VSAKEM PROGRAMU SUŠENJA
• Po zaključku vsakega programa sušenja očistite 

filter za vlakna.
• Po vsakem programu sušenja izpraznite posodo 

za vodo.

VSAK MESEC
• Kondenzator očistite najmanj enkrat na mesec (glejte 

“Čiščenje kondenzatorja” na naslednji strani).

Odvisno od modela vašega sušilnega stroja ima 
lahko filter za vlakna različne oblike.
Po vsakem programu sušenja oz., ko zasveti kontrolna 
lučka filtra za vlakna, očistite filter za vlakna:

A. Filter za vlakna odstranite iz sušilnega stroja in ga 
previdno odprite.

B. S filtra previdno odstranite vsa vlakna.

Ko je filter za vlakna čist, ga vstavite nazaj v sušilni 
stroj. Pred zagonom naslednjega programa sušenja 
preverite, če je filter za vlakna pravilno vstavljen.

A

B

A

B
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ČIŠČENJE KONDENZATORJA

Pred čiščenjem in vzdrževalnimi deli izklopite sušilni stroj.
Kondenzator očistite najmanj enkrat na mesec oz., ko zasveti kontrolna lučka kondenzatorja 
(dodatna opcija, odvisna od modela sušilnega stroja). Postopek je opisan v nadaljevanju.

A. Odprite pokrov kondenzatorja in ga odložite ob stran.

B. Dve ročici za zaklepanje ob straneh kondenzatorja zavrtite proti 
sredini, v vodoraven položaj, ter kondenzator izvlecite iz stroja.

C. Kondenzator držite, kot je prikazano na sliki. Operite ga pod tekočo 
vodo. Pri tem ga obračajte, da dosežete vse strani, predvsem 
spredaj in zadaj. S tesnil in plošč kondenzatorja obrišite ves prah in 
vsa vlakna.
Notranje plošče kondenzatorja operite pod tekočo vodo in sicer 
od sprednje strani nazaj.

D. Iz ležišča kondenzatorja odstranite vlakna z roko ali z vlažno krpo. 
Očistite celotno ležišče od zadnje strani do sprednjega dela in 
odstranite vsa vlakna.

• Kondenzator vstavite do konca nazaj v ležišče (oznaka “TOP” oz. 
“HAUT” mora biti zgoraj) in ga z ročicama za zaklepanje ponovno 
zaklenite v osnovni položaj.

• Kondenzatorja pred ponovnim vstavljanjem po čiščenju ni 
potrebno posušiti.

• Ponovno namestite in zaprite pokrov. Pokrov se lahko zapre 
samo, če je kondenzator pravilno vstavljen.

• Kontrolna lučka kondenzatorja se samodejno izklopi ob vklopu 
naslednjega programa sušenja.

Aluminijaste plošče kondenzatorja po določenem času spremenijo 
barvo, odvisno od modela vašega sušilnega stroja.

A

B

C

D
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SISTEM ODVAJANJA VODE

Za večje udobje:

Sušilni stroj lahko priključite neposredno na 
kanalizacijski sistem v vaši hiši. Na ta način ni 
potrebno prazniti posode za vodo po vsakem 
programu sušenja.

Spodaj namestite vpojno krpo za vpijanje razlite vode.

A. Odklopite cev na zgornjem zadnjem delu 
sušilnega stroja.

B. Cev odstranite iz zaščitnega pokrova na zadnji 
strani.

C. Cev priključite na kanalizacijski sistem. Višinska 
razlika med tlemi na mestu namestitve sušilnega 
stroja in priključkom na kanalizacijski sistem ne 
sme preseči 1 m.

Upoštevajte: za preprečitev sifonskega učinka 
(hkratnega polnjenja in praznjenja stroja) konec cevi 
ne sme biti potopljen v iztekajočo vodo. Cevi ne 
zvijajte in prepogibajte.

A

B

C
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SPREMEMBA SMERI ODPIRANJA VRAT

Za večje udobje:

Če želite sušilni stroj namestiti na pralni stroj, lahko spremenite 
smer odpiranja vrat in znižate položaj ročaja na vratih.

Sušilni stroj izklopite iz omrežne napetosti.

A. Odprite vrata.

B. Z univerzalnimi kleščami zavrtite kontaktni zatič (B) na zgornjem 
delu vrat za 90° in ga izvlecite.

C. Odstranite zaporo vrat:
Odvijte 2 vijaka nad in pod sistemom zapore vrat.

D. Z majhnim izvijačem pritisnite na majhen gumb nad sistemom 
zapore vrat, zaporo vrat premaknite nekoliko navzgor ter s prstom 
potegnite zaporo vrat proti sebi.

E. Obrnite vrata:
Odstranite dva vijaka iz plošče za pritrditev vrat. Z 2 vijakoma 
ponovno pritrdite vrata na želeni strani. Vijaka privijte vodoravno, 
da ne pride do priščipnjenje tesnila na vratih.
Ponovno namestite zaporo vrat:
Zaporo vrat vstavite na nasprotno stran plošče za pritrditev vrat. 
Do konca jo pritisnite v odprtino in narahlo premaknite navzdol, 
da se majhen gumb sistema zapore vrat zaskoči na svoje mesto. 
Pritrdite dva vijaka nad in pod sistemom zapore vrat.
Zatem ponovno vstavite kontaktni zatič na notranjo stran vrat, na 
zgornjem delu, ter ga ponovno zavrtite za 90°.

OPOMBA: za odvijanje in privijanje vijakov priporočamo uporabo 
torx izvijača T20.

A

B

C

D

E
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NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV/
SERVISNA SLUŽBA

Če pride do motenj v delovanju sušilnega stroja, se lahko prikaže ena izmed naslednjih kod 
napake. Odvisno od modela vašega sušilnega stroja se lahko napaka prikaže s črkami ali 
z različnim utripanjem svetlečih diod.

Koda 
napake LED koda napake Preverjanje, ki ga mora izvesti stranka pred klicanjem 

servisne službe

F01 Pokličite servisno službo.

F02 Pokličite servisno službo.

F03 Pokličite servisno službo.

F04 Pokličite servisno službo.

F05
Izklopite sušilni stroj ter izvlecite vtič iz vtičnice. Temperatura okolice mora biti 

med 5°C in 35°C. Počakajte 1 uro. Priklopite sušilni stroj in ga ponovno 
zaženite. Če se napaka ponovno pojavi, pokličite servisno službo.

F06
Izklopite sušilni stroj ter izvlecite vtič iz vtičnice. Temperatura okolice mora biti 

med 5°C in 35°C. Počakajte 1 uro. Priklopite sušilni stroj in ga ponovno 
zaženite. Če se napaka ponovno pojavi, pokličite servisno službo.

F07 Pokličite servisno službo.

F10 - 15 Izklopite sušilni stroj ter izvlecite vtič iz vtičnice. Počakajte 5 minut. Priklopite sušilni stroj in ga ponovno 
zaženite. Če se napaka ponovno pojavi, pokličite servisno službo.

F18 Izklopite sušilni stroj ter izvlecite vtič iz vtičnice. Počakajte 1 uro. Priklopite sušilni stroj in ga ponovno 
zaženite. Če se napaka ponovno pojavi, pokličite servisno službo.

F19 Izklopite sušilni stroj ter izvlecite vtič iz vtičnice. Počakajte 5 minut. Priklopite sušilni stroj in ga ponovno 
zaženite. Če se napaka ponovno pojavi, pokličite servisno službo.

F20 Izklopite sušilni stroj ter izvlecite vtič iz vtičnice. Počakajte 1 uro. Priklopite sušilni stroj in ga ponovno 
zaženite. Če se napaka ponovno pojavi, pokličite servisno službo.

F21 Izklopite sušilni stroj ter izvlecite vtič iz vtičnice. Počakajte 5 minut. Priklopite sušilni stroj in ga ponovno 
zaženite. Če se napaka ponovno pojavi, pokličite servisno službo.

F22 Izklopite sušilni stroj ter izvlecite vtič iz vtičnice. Počakajte 5 minut. Priklopite sušilni stroj in ga ponovno 
zaženite. Če se napaka ponovno pojavi, pokličite servisno službo.

Ob pritisku na 
tipko za vklop 

LED v tipki 
utripa 2-krat na 

sekundo

Preverite, če so vrata pravilno zaprta in je kondenzator pravilno vstavljen. Če se napaka ponovno 
pojavi, pokličite servisno službo.

LED lučka 
kondenzatorja 
2-krat utripne, 

ko pritisnete na 
tipko za vklop

Preverite, če je kondenzator pravilno vstavljen. Če se napaka ponovno pojavi, pokličite servisno 
službo.

 LED ne utripa  LED utripa
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NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV/
SERVISNA SLUŽBA

Pred klicanjem servisne službe v primeru 
napake najprej izvedite naslednja 
preverjanja za poskus odpravljanja težave:

Čas sušenja je predolg/perilo ni dovolj suho:
• Ali je izbran pravilen program?
• Perilo je premokro (Ali je število vrtljajev 

centrifuge pralnega stroja nižje od 1000 vrt./
min? Če je število vrtljajev centrifuge nižje od 
1000 vrt./min, lahko med programom sušenja 
pride do napake posode za vodo).

• Filter za vlakna je zamašen (ali sveti kontrolna 
lučka filtra?)

• Ali je kondenzator zamašen? (Glejte poglavji 
“ČIŠČENJE FILTRA ZA VLAKNA/ČIŠČENJE 
KONDENZATORJA”).

• Ali je temperatura okolice previsoka?
• Ali sveti kontrolna lučka KONEC? Program 

sušenja je zaključen, perilo lahko odstranite iz 
stroja.

• Ali je izbrana funkcija “Nežno”? Funkcijo 
“Nežno” izberite samo za manjše količine perila.

• Mešane vrste perila (npr. bombaž in sintetika).

Sušilni stroj ne deluje:
(po izpadu električne napetosti in/ali prekinitvi 
omrežne napetosti vedno pritisnite tipko 
“Vklop (Pavza)”).
• Ali je omrežni vtič pravilno priključen v omrežno 

vtičnico?
• Izpad električne napetosti?
• Pregoreta varovalka?
• So vrata pravilno zaprta?
• Ali je izbran program sušenja?
• Ali je izbrana funkcija zamika vklopa?
• Ali je pritisnjena tipka “Vklop (Pavza)”?
• Ali svetijo kontrolne lučke?

Sveti kontrolna lučka filtra za vlakna, 
posode za vodo oz. kondenzatorja:
• Ali je filter za vlakna čist?
• Ali je posoda za vodo prazna?
• Ali je posoda za vodo pravilno vstavljena?
• Ali je kondenzator čist in pravilno nameščen?

Pod sušilnim strojem so vodne kapljice:
• Ali je kondenzator pravilno nameščen?
• Ali so odstranjena vsa vlakna s tesnila 

kondenzatorja?
• Ali so odstranjena vsa vlakna s tesnila na vratih?

• Ali je posoda za vodo pravilno vstavljena?
• Ali je sušilni stroj postavljen v vodoraven položaj?

Servisna služba

Če po izvajanju zgornjih preverjanj napaka 
še vedno ostaja oz. se ponovno pojavi, 
izklopite sušilni stroj in pokličite servisno 
službo (sklicujte se na garancijo). 

Pri tem sporočite:
• Vrsto napake.
• Tip in model sušilnega stroja.
• Servisno kodo (številka po besedi Service na 

nalepljeni napisni ploščici) na spodnjem delu 
odprtine vrat.

• Svoj poln naslov in telefonsko številko.


