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Delovanje stroja

Za dodatne informacije (vključno z navodili za odpravljanje težav in servisiranjem) si oglejte posamezna 
poglavja v navodilih za uporabo.

Perilo razvrstite po:

Debelini materiala: ko je količina večja od zmogljivosti sušilnega stroja, ločite 
perilo po teži (npr. brisače in tanko spodnje perilo sušite ločeno).

Vrsti materiala: bombaž (posteljnina); sintetika (mešano perilo).

Stopnji sušenja: suho za v omaro, suho za likanje itd.

Ni primerno za strojno sušenje: volneno perilo, svila, najlonske nogavice, 
občutljivi vezeni deli, perilo s kovinskimi okraski, veliki kosi kot so spalne vreče 
ali blazine.

Preverite, da so vse zadrge zaprte in so žepi prazni. Med perilom ne sme biti 
vžigalnikov. Perilo obrnite z notranjo stranjo navzven.

Perilo vstavite ohlapno v boben, da zagotovite enakomerno sušenje. Nato 
zaprite vrata.

Z vrtenjem gumba za izbiro programa izberite želen program sušenja (za 
informacije glejte razpredelnico programov).

S pritiskom na ustrezno tipko izberite potrebno funkcijo.
Zasveti kontrolna lučka nad ustreznim gumbom in s tem potrdi vašo izbiro. 
Hitro utripanje svetleče diode prikazuje nepravilno izbiro (nezdružljivo 
funkcijo). Funkcijo prekličete s ponovnim pritiskom na to tipko.

S pritiskom na tipko “Vklop (Pavza)” zaženite program sušenja. 
Zasveti ustrezna kontrolna lučka.
Spreminjanje izbranega programa: če med sušenjem spremenite izbrani 
program, se sušilni stroj zaustavi. Utripa kontrolna lučka “Vklop (Pavza)”. 
Za zagon novega programa ponovno pritisnite tipko “Vklop (Pavza)”.
Prekinitev programa: za prekinitev programa sušenja pritisnite tipko “Vklop 
(Pavza)” in odprite vrata. Pred praznjenjem sušilnega stroja počakajte 
najmanj 5 minut, da se perilo ohladi. Zaradi vaše varnosti se program sušenja 
samodejno zaustavi, če odprete vrata. Za ponovni zagon programa po 
odpiranju vrat ponovno pritisnite tipko “Vklop (Pavza)”.
Opozorilo: 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.

Zadnja faza sušenja v sušilnem stroju poteka brez gretja (faza ohlajanja) in zagotavlja, 
da perilo v stroju doseže nižjo temperaturo, ki preprečuje mečkanje perila.

Konec: perilo odstranite iz sušilnega stroja. Postopek sušenja je zaključen in 
dosežena (aktivna) je faza za zaščito proti mečkanju perila.

Gumb za izbiro programa nastavite v položaj za “Izklop” (“O”).

Gumb za izbiro programa nastavite v položaj za “Izklop” (“O”).
Čiščenje filtra za vlakna: odprite vrata, filter za vlakna povlecite navzgor in iz stroja ter ga odprite. Z mehko krtačo ali 
s prsti odstranite vlakna. Zaprite filter za vlakna in ga potisnite nazaj na svoje mesto (podrobnejše informacije so 
podane v navodilih za uporabo).
Praznjenje posode za vodo: posodo potegnite za ročaj iz stroja in jo izpraznite. Prazno posodo vstavite nazaj v stroj 
in jo potisnite do konca na svoje mesto.

Upoštevajte: uporabljajte samo dodatke/plastične dele, ki so primerni za strojno sušenje; kose perila, ki so bili 
očiščeni s sredstvom za odstranjevanje madežev, pa pred sušenjem izperite z veliko količino vode. V sušilnem stroju 
nikoli ne sušite izdelkov iz gume ali predmetov, prepojenih z rastlinskim oljem.

Proizvajalec ni odgovoren za morebitne poškodbe perila zaradi neustreznih oz. nepravilnih navodil za vzdrževanje 
perila, ki so priložena oblačilu oz. izdelku.

Perilo razporedite glede na
simbole za vzdrževanje

Ni primerno za strojno 

Primerno za strojno

Primerno za strojno 

sušenje - pri nizkih

sušenje

temperaturah

sušenje

Priprava perila

Vstavljanje perila 
v sušilni stroj

Izbira programa

Izberite funkcije 
(če so na voljo)

Vklop sušilnega stroja

Konec programa - 
praznjenje sušilnega 

stroja

Izklop sušilnega stroja



* Masa poprečne in največje količine.
** Testni programi v skladu z EN 61121, testirano z največjo nazivno količino perila.
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Pregled programov Funkcije
Približni 

časi sušenja 
(v minutah)

Programi / stopnje sušenja

Vrsta tkanine

Blago
Količina 

perila 
kg*

Nežno Zaščita
proti 

mečkanju

Zvočni
signal

Nastavitev 
stopnje
sušenja

Zamik 
vklopa

Izredno 
mokro 
perilo

Mokro 
perilo

Zelo suho
Večslojno, debelo perilo, npr.: brisače in kopalni plašči iz 
frotirja.

Bombažno ali laneno perilo za 
visoke temperature/barvno perilo 

 

maks. 9 kg

3,0 
9,0 X X X X X 75’

210’
65’

180’

Suho za v omaro +
Brisače iz frotirja in ostale brisače, posteljno perilo, 
spodnje perilo.

3,0 
9,0 X X X X X 70’

185’
60’

160’

Suho za v omaro **
Podobne vrste perila, ki ga ni potrebno likati, npr.: 
brisače, posteljno perilo, spodnje perilo, oblačila za 
dojenčke, majice, bombažne nogavice.

3,0 
9,0 X X X X X 65’

160’
55’

135’

Suho za likanje **
Perilo, ki ga je potrebno likati, npr.: posteljnina, prti, 
brisače, razne majice, delovna oblačila.

3,0 
9,0 X X X X X 50’

130’
40’

110’

Zelo suho
Perilo z debelimi, večslojnimi območji, npr.: posteljnina 
in prti, obleke, anoraki, odeje. Sintetika, mešano perilo ali 

nezahtevno bombažno perilo 
(likanje ni potrebno) 

 

maks. 4,5 kg

1,0 
4,5 X X X X X 35’

95’
25’
70’

Suho za v omaro **
Perilo, ki ga ni potrebno likati, npr.: srajce, bluze, majice, 
športna oblačila.

1,0 
4,5 X X X X X 25’

70’
20’
50’

Suho za likanje
Perilo, ki ga je potrebno likati, npr.: hlače, obleke, krila, 
srajce, bluze.

1,0 
4,5 X X X X X 20’

60’
15’
45’

Občutljivo plus
Nizka intenzivnost sušenja za občutljivo perilo in perilo 
kot so npr.: hlače, obleke, srajce, bluze.

Perilo iz sintetičnih vlaken 
maks. 2,5 kg 2,5 X X X — X 85’ 70’

Šport Športna oblačila, tehnično spodnje perilo, hlače za tek. Perilo iz sintetičnih vlaken 
maks. 2,5 kg 2,5 X X X — X 85’ 70’

Svila Svilene bluze, srajce in majice. Svila 
maks. 2,5 kg 2,5 X X X — X 85’ 70’

Mešano perilo majice, bluze, brisače, spodnje perilo, športna oblačila. Mešanice bombaža in sintetike 
maks. 3 kg 3,0 X X X X X 80’ 60’

Jeans Jeans, delovne hlače in jopiči. Bombaž 
maks. 3 kg 3,0 X X X X X 105’ 85’

Perilo se 30 minut 
prezračuje, osvežuje in rahlja 
brez gretja.

Vse vrste tkanin. — — — X — — — —

10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 60’ 
70’ 80’ 90’ 100’ 110’ 120’

Dodatni čas sušenja za tkanine, ki niso primerne za 
druge programe, oz. za zaključek postopka sušenja.

Vse vrste tkanin

— X X X — —
10’ 20’ 30’ 
40’ 50’ 60’ 
70’ 80’ 90’ 

100’ 110’ 120’
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Opis postopka, če...

...želite sušilni stroj najprej sami preveriti: (če vaš stroj ne deluje pravilno, pred klicem 
servisne službe najprej preverite naslednje točke - oglejte si tudi ustrezno poglavje v navodilih 
za uporabo).

Čas sušenja je predolg/
perilo ni dovolj suho

• Ali je bilo vstavljeno perilo premokro (ali je število vrtljajev centrifuge pralnega 
stroja nižje od 1000 vrt./min)?

• Ali je filter za vlakna umazan? (sveti kontrolna lučka za filter)

• Ali je kondenzator umazan? (Za dodatne informacije si oglejte navodila za uporabo)

• Ali je temperatura v prostoru previsoka?

• Ali svetita kontrolni lučki “Konec” in “Zaščita proti mečkanju”? Program 
sušenja je zaključen, perilo lahko odstranite iz stroja.

• Če rezultat sušenja ne izpolnjuje vaših pričakovanj, izberite program za višjo 
stopnjo sušenja oz. uporabite funkcijo nastavitve stopnje sušenja (če je na voljo).

• Ali je pomešano tanko in debelo perilo? Ali so pomešane različne vrste materialov? 
Perilo razvrstite po debelini in vrsti materiala, nato ga ponovno posušite.

Sušilni stroj ne deluje (po 
izpadu električne 
napetosti vedno pritisnite 
tipko “Vklop (Pavza)”)

• Ali je vtič pravilno priključen v omrežno vtičnico?

• Ali je prišlo do izpada električne napetosti?

• Ali je pregorela varovalka?

• Ali so vrata pravilno zaprta?

• Ali je bil izbran program sušenja?

• Ali je bila pritisnjena tipka “Vklop (Pavza)”?

• Ali je bila izbrana funkcija zamika vklopa?

• Ali je v sušilnem stroju prevelika količina perila?  Odstranite del perila.

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 vstavljen?

Pod sušilnim strojem so 
vodne kapljice

• Ali je kondenzator pravilno vstavljen?

• Ali so odstranjena vsa vlakna s tesnila kondenzatorja in s tesnila vrat?

• Ali je posoda za vodo pravilno vstavljena?

• Ali neposreden priključek v odtok dobro tesni (če je uporabljen)?

• Ali je sušilni stroj postavljen v pravilen vodoravni položaj?

...želite poskrbeti za sušilni stroj in ga očistiti:

Po zaključku vsakega 
programa očistite filter

• Z mehko krtačo ali s prsti odstranite vlakna.
• Zaprite filter.

• Filter potisnite nazaj na svoje mesto.

Po zaključku vsakega 
programa sušenja 
izpraznite posodo za vodo

• Povlecite ročaj in odstranite posodo za vodo.
• Izpraznite posodo za vodo.
• Prazno posodo za vodo vstavite nazaj v stroj - do konca jo potisnite na svoje mesto.

Kondenzator očistite 
najmanj enkrat na mesec

• Kondenzator očistite pod tekočo vodo.

• S tesnil odstranite vsa vlakna.

• Očistite ležišče kondenzatorja (za dodatne informacije si oglejte poglavje 
“Čiščenje kondenzatorja” v navodilih za uporabo).
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Kode napak

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 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



SL AZB 9780 Kratka navodila za uporabo
Pred začetkom uporabe stroja natančno preberite navodila za uporabo!
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Kontrolne lučke
Gumb za izbiro programa
Z vrtenjem tega gumba izberete 

program sušenja. Utripa kontrolna 

lučka “Vklop (Pavza)”.
Tipka “Vklop (Pavza)”
S pritiskom na ta gumb zaženete program 

sušenja. Zasveti kontrolna lučka.

Filter
Kontrolna lučka zasveti, ko je 

potrebno očistiti filter in/ali 

kondenzator in njegovo ležišče.

Filter očistite po zaključku vsakega 

programa sušenja.
Posoda za vodo
Kontrolna lučka zasveti, ko je 

potrebno izprazniti posodo za vodo. 

Program sušenja se samodejno 

prekine. Izpraznite posodo in ponovno 

zaženite program sušenja.

Posodo za vodo izpraznite po 

vsakem programu sušenja.
Očistite kondenzator
Svetleča dioda zasveti po 30 

programih sušenja, ko je potrebno 

očistiti kondenzator. Po čiščenju 

kondenzatorja se kontrolna lučka ob 

vklopu naslednjega programa sušenja 

samodejno izklopi.
Servis
Če zasveti ta rdeča ikona, mora vaš 

sušilni stroj preveriti serviser podjetja 

Whirlpool.

Prikaz “Preostalega časa”
V odvisnosti od izbranega programa 

se prikaže privzeti čas sušenja. Po 

začetku programa se čas programa 

samodejno popravlja glede na količino 

in vrsto perila ter stopnjo vlažnosti.

Določen čas sušenja je izračunana 

vrednost, ki se posodablja med 

izvajanjem programa sušenja.
Utripajoče črtice označujejo izvajanje 

postopka izračuna. Preostali čas se 

posodobi.
Konec
Program sušenja je zaključen. 

Izpraznite sušilni stroj.
Zaščita pred premočnim 

sušenjem / 6. čut
Kontrolna lučka zasveti, ko je izbran 

program krmiljenja vlažnosti, da 

prikazuje vključeno funkcijo zaščite.
Stopnja sušenja
Z izbiro te funkcije lahko prilagodite 

stopnjo sušenja perila. Za izbiro 

stopnje sušenja pritisnite to tipko po 

izbiri želenega programa sušenja.
Pritisnite enkrat za izbiro bolj suhe 

stopnje
ali
Pritisnite dvakrat za izbiro manj suhe 

stopnje
ali
Pritisnite 3-krat za ponovno izbiro 

normalne stopnje sušenja
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5019 307 01533
(Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb)

Ponastavitev
S pritiskom na to tipko v fazi izbiranja 

programa lahko prekličete vse 

nastavitve izbranih funkcij. S pritiskom 

na to tipko med delovanjem programa 

sušenja zaustavite program in 

preklopite sušilni stroj nazaj v način 

za izbiranje.

Tipko je potrebno pritisniti za 3 sekunde.
Blokada tipk
Za varnost otrok lahko s to funkcijo 

blokirate vse funkcije uporabniškega 

vmesnika.

Za Vklop/Izklop te funkcije je potrebno 

tipko pritisniti za 3 sekunde. Edina 

funkcija, ki je še na voljo, je gumb za 

izbiro programa v položaju za “Izklop”.

Funkcija blokade tipk ostane 

vključena tudi po zasuku gumba za 

izbiro programa v položaj za “Izklop” 

oz. po odpiranju vrat. Funkcijo je 

potrebno ročno izklopiti.
Prilagoditev časa sušenja
Gumb za izbiro programa zavrtite v 

položaj “Čas”. S pritiskom na tipko 

“čas sušenja” izberite trajanje 

programa v korakih po 10 minut do 

največ 120 minut.
Nežno
Z izbiro te funkcije se zniža 

temperatura sušenja. Te funkcije ni 

možno izbrati, ko je izbrana funkcija 

“Hitro” (če je na voljo).
Zaščita proti mečkanju
To funkcijo lahko izberete za 

zmanjšanje mečkanja, kadar perila ne 

odstranite iz stroja takoj po koncu 

programa. Boben se naslednjih 12 ur 

občasno zavrti. Funkcijo lahko kadarkoli 

prekinete tako, da izklopite sušilni stroj. 

Ta funkcija izklopi morebitno vključeno 

funkcijo “Zvočni signal”.
Žarnica v bobnu
Žarnico v bobnu lahko vklopite ali 

izklopite.

Zvočni signal
Ko je vključena ta funkcija, se po 

zaključku programa sušenja oglasi 

zvočni signal. Ta funkcija izklopi 

morebitno vključeno funkcijo “Zaščita 

proti mečkanju”.
Zamik vklopa
Začetek programa sušenja lahko 

zamaknete za 1 do 12 ur. Ob vsakem 

pritisku na tipko se čas vklopa zakasni 

za 1 uro. S pritiskom na tipko “Vklop 

(Pavza)” potrdite končno izbiro in 

zaženete sušilni stroj. Utripa ikona 

“zamik vklopa”, čas pa se odšteva v 1-

urnih intervalih. Med odštevanjem se 

boben občasno zavrti, da se perilo 

porazdeli, črpalka pa začne črpati 

vodo v posodo za vodo. Za preklic ali 

spreminjanje predhodno 

nastavljenega časa zamika vklopa 

nastavite kazalec gumba za izbiro 

programa v položaj za “Izklop” oz. 

odprite vrata.


