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1. Nejprve	si	přečtěte	tento	návod,	prosím!
Vážení zákazníci,
Děkujeme Vám, že jste si zvolili spotřebič Grundig. Doufáme, 
že Váš výrobek, který byl vyroben ve vysoké kvalitě a špičkovou 
technologií vám poskytne nejlepší výsledky. Doporučujeme vám 
přečíst si tento návod a ostatní doprovodnou dokumentaci před 
zahájením užívání produktu a také je uschovejte pro budoucí 
použití. Pokud postoupíte produkt někomu jinému, poskytněte mu 
i tuto příručku. Věnujte pozornost všem detailům a upozorněním 
uvedeným v návodu k obsluze a postupujte s ohledem na pokyny 
které jsou uvedeny v ní.
Použijte tento návod pro model uvedený na titulní straně.

Přečtěte si návod.

Vysvětlení	symbolů
V celém tomto návodu jsou použity následující symboly:

C Důležité informace nebo užitečné rady o použití.

A Upozornění na nebezpečné situace vůči životu a majetku.

B Varování před úrazem elektrickým proudem.

Varování před horkými povrchy.

Varování proti požáru.

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z 
recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními 
předpisy o životním prostředí.

Nevyhazujte obalový odpad spolu s domovním odpadem nebo 
jinými odpady, zlikvidujte ho na vyhrazených sběrných místech 
určených místními úřady.
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2. Důležité	pokyny	pro	bezpečnost	a	
životní	prostředí

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které vám pomohou 
chránit se před rizikem zranění osob nebo poškození majetku. 
Nedodržení těchto pokynů ruší záruku.

2.1	Všeobecné	bezpečnostní	pokyny

• Sušičku mohou používat děti starší 8 let a osoby, jejichž 
fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti byly plně vyvinuté 
nebo které nemají zkušenosti a znalosti, za předpokladu, že 
jsou pod dohledem nebo vyškoleny o bezpečném používání 
výrobku a rizicích, které přináší. Děti si se spotřebičem 
nesmějí hrát. Čistící a údržbové práce nesmějí provádět děti, 
pokud nejsou pod dohledem.

• Děti mladší 3 let držte v bezpečné vzdálenosti a musí být pod 
neustálým dohledem.

• Nastavitelné nohy neodstraňujte. Mezeru mezi sušičkou a 
podlahou nesnižujte materiály, jako jsou koberce, desky a 
tkanice. Může to způsobit problémy se sušičkou.

• Vždy provádějte montáž a opravné postupy v autorizovaném 
servisním středisku. Výrobce nenese odpovědnost za 
škody, které mohou vzniknout při procesech prováděných 
neoprávněnými osobami.

• Nikdy nemyjte sušičku stříkáním nebo poléváním vodou! 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
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2.1.1	Elektrická	bezpečnost	

A Při provádění elektrického připojení během instalace 
dodržujte elektrické bezpečnostní pravidla.

A Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího 
spínacího zařízení, jako je například časovač, nebo připojený 
k obvodu, který je pravidelně zapínán nebo vypínán pomocí 
funkce.

• Připojte sušičku k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou s 
hodnotami uvedenými na typovém štítku. (Viz 2.1 Přehled) 
Uzemnění proveďte správně kvalifikovaným elektrikářem. 
Naše společnost nenese odpovědnost za případné škody, 
které vzniknou při používání sušičky bez uzemnění v souladu 
s místními předpisy.

• Napětí a povolená ochrana pojistkami je uvedena na 
typovém štítku. 

• Napětí na typovém štítku musí odpovídat napětí vaší sítě. 

• Odpojte sušičku, když se nepoužívá.

• Během instalace, údržby, čištění a oprav odpojte sušičku od 
sítě.

• Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama! Nikdy neodpojuj-
te tahem za kabel, vždy tahejte uchopením za zástrčku.

• Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozdvojky nebo adaptéry 
pro připojení sušičky k napájení, pro snížení rizika požáru a 
úrazu elektrickým proudem.

• Zásuvka napájecího kabelu musí být snadno přístupná i po 
instalaci.

B Poškozený napájecí kabel vyměňte po oznámení
Autorizovanému servisu.

B V případě, že se sušička pokazila, nesmí se provozovat, 
dokud nebude opravena autorizovaným servisním technikem! 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
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2.1.2 Produktová	bezpečnost
Body, které mají být zohledněny pro nebezpečnost: 
Níže uvedené prádlo nebo položky se nesmějí sušit v 
sušičce z důvodu nebezpečí požáru.

• Nevyprané kusy prádla

• Položky znečištěné olejem, acetonem, alkoholem, 
topným olejem petrolejem, odstraňovačem skvrn, 
terpentýnem, parafínem nebo odstraňovačem 
parafínu je třeba před sušením v sušičce vyprat v 
horké vodě s větším množstvím pracího prostředku.

Z tohoto důvodu položky obsahující najme výše uvedené 
skvrny se musí vyprat velmi důkladně, proto používejte 
příslušné čisticí prostředky a zvolte vysokou teplotu 
praní.
Níže uvedené prádlo nebo položky se nesmějí sušit v 
sušičce z důvodu nebezpečí požáru:

• Oděvy a polštáře posíleny gumovou pěnou (latexová 
pěna), sprchové záclony, textilie odolné proti vodě, 
materiály s gumovou výztuhou a polštářky z gumové 
pěny.

• Oblečení vyčištěné průmyslovými chemikáliemi.

Položky, jako jsou zapalovače, zápalky, mince, kovové 
díly, jehly atd. mohou poškodit bubnovou soupravu nebo 
mohou vést k funkčním problémům. Proto překontrolujte 
každé prádlo, které vložíte do sušičky.

Nikdy nezastavujte sušičku před ukončením programu.  
Pokud tak musíte učinit, odstraňte všechno prádlo rychle 
a rozložte ho z důvodu odvedení tepla.

Prádlo, které bylo vyprané nedostatečně se může samovolně 
vznítit a dokonce se může vznítit i po ukončení sušení.

• Je třeba zajistit dostatečné větrání pro zabránění 
vypouštěných plynů ze zařízení pracujících s jinými druhy pa-
liv, včetně otevřeného ohně nahromaděného v místnosti díky 
efektu zpětného šlehnutí.
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A Spodní prádlo, která obsahuje kovovou výztuž se nesmí 
sušit v sušičce. Sušička se může poškodit pokud se 
kovové výztuhy při sušení uvolní nebo zlomí.

C
Používejte změkčovadla a podobné výrobky v souladu s 
pokyny výrobce.

C
Po každém nebo před každým použitím vždy vyčistěte 
filtr na textilní vlákna. Nikdy nepoužívejte sušičku bez 
nainstalovaného filtru na textilní vlákna.

• Nikdy se nepokoušejte se opravovat zkaženou sušičku 
vlastními silami. Neprovádějte žádné změny, opravu nebo 
výměnu na výrobku ani pokud máte znalosti nebo schop-
nosti vykonávat požadované postupy, pokud nejsou jasně 
doporučeny v návodu k obsluze nebo publikované v servisní 
příručce. V opačném případě vystavíte svůj život a životy 
druhých nebezpečí.

• V místnosti, kde má být sušička instalování, nesmějí být 
uzamykatelné, posuvné nebo otočné dveře, které by mohly 
blokovat otevírání plnicích dvířek sušičky.

• Nainstalujte sušičku na místech vhodných pro domácí 
použití. (Koupelna, uzavřený balkon, garáž atd.)

• Dbejte na to, aby domácí zvířata nemohla dostat do sušičky. 
Před použitím zkontrolujte vnitřek sušičky.

• Nikdy se neopírejte o plnicí dveře sušičky když jsou otevřené, 
protože mohou spadnout.

• Okolo sušičky se nesmí hromadit vlákna.
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2.2 Montáž	nad	pračkou

• Při instalaci sušičky nad pračkou použijte mezi dvěma 
stroji upevňovací zařízení. U pevňovací zařízení musí být 
instalováno autorizovaným servisem.

• Celková hmotnost pračky a sušičky - plně naložených - 
pokud jsou umístěny jedna na druhé dosahuje přibližně 
180kg. Umístěte spotřebiče na pevnou podlahu, která má 
dostatečnou únosnost!

A Pračka nesmí být umístěna na sušičce. Při instalaci vaší 
pračky věnujte pozornost výše uvedeným varováním.

Instalační	tabulka	pro	pračku	a	sušičku

Hloubka	
sušičky

Hloubka	pračky
62	cm 60	cm		 54	cm	 50	cm	 49	cm	 45	cm 40	cm

54	cm	 Může být instalována Může být 
instalována Nemůže být 

instalována
60	cm	 Může být instalována Nemůže být 

instalována
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2.3 Běžný	účel	použití

• Sušička je určena pro domácí použití. Není vhodná pro 
komerční využití a nesmí být používána mimo svého zažitého 
účelu použití.

• Používejte sušičku pouze na sušení prádla, které je 
příslušně označeny.

•  Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti z důvodu 
nesprávného používání nebo přepravy.

• Životnost vámi zakoupené sušičky je 10 let. Během tohoto 
období budou k dispozici originální náhradní díly pro řádné 
používání sušičky.

2.4 Bezpečnost	dětí

• Obalové materiály jsou nebezpečné pro děti. Uchovávejte 
obalové materiály mimo dosah dětí.

• Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti. Udržujte děti 
mimo dosah spotřebiče, když je v provozu. Nedovolte jim 
hrát si se sušičkou. Použijte dětskou pojistku pro zabránění 
dětem manipulovat se sušičkou.

C Dětský zámek je na ovládacím panelu. (Viz Dětská 
pojistka)

• Udržujte plnící dvířka zavřená, i když sušička není v provozu.
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2.5 Soulad	se	směrnicí	WEEE	a	Odstranění	odpadů	výrobku

Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU).  
Tento výrobek nese symbol pro třídění, platný pro 
elektrický a elektronický odpad (WEEE).

Tento produkt byl vyroben z vysoce kvalitních součástí a 
materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné pro 

recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného 
domácího odpadu. Odvezte ho do sběrného místa pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto 
sběrných místech získáte na místních úřadech.

2.6	Dodržování	směrnice	RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnicih EU RoHS 
(2011/65/EU).  Neobsahuje žádné škodlivé ani zakázané 
materiály, které jsou směrnicí zakázané.

2.7 Informace	o	balení

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných 
materiálů v souladu s našimi národními Předpisy pro životní 
prostředí. Nevyhazujte obalové materiály spolu s domácími nebo 
jinými odpady. Vezměte je do sběrných míst pro obalové materiály 
určené místními orgány.
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2.8 Technické	specifikace

* Min výška: Výška se zavřenými nastavitelnými nožičkami.

   Max. výška: Výška s nastavitelnými nožičkami otevřenými na 
maximum.

** Hmotnost suchého prádla před praním.

*** Pro umístění typového štítku na sušičce viz bod.

C
Technické specifikace sušičky jsou předmětem specifikací 
bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality 
výrobku.

C
Obrázky uvedené v této příručce jsou schematické a nemusí 
přesně odpovídat produktu.

C

Hodnoty uvedené na značkách na sušičce nebo v jiných 
publikacích průvodní dokumentace sušičky byly získány v 
laboratoři v souladu s příslušnými normami. V závislosti na 
provozních a okolních podmínek sušičky, se tyto hodnoty 
mohou lišit.

CZ
Výška (nastavitelná) 84,6 cm / 86,6 cm*
Šířka 59,7 cm
Hloubka 64,3 cm
Kapacita (max.) 8 kg**
Čistá hmotnost (± 4 kg) 51 kg
Napětí

Viz typový štítek***Nominální příkon
Kód modelu
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3 Vaše	sušička	
3.1	Obsah	balení

1 2 3 54

1. Hadice výpustky vody*

2. Náhradní houbička filtrační zásuvky*

3. Návod k použití

4. Sušící košík*

5. Uživatelská příručka pro sušící košík*

* Může být dodáván pro Váš spotřebič v závislosti na modelu.
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4.	Instalace
Instalaci výrobku svěřte nejbližšímu 
autorizovanému servisu. Aby 
byl spotřebič připraven k 
použití, zkontrolujte vhodnost 
elektroinstalace a odpadního 
systému, než kontaktujete 
autorizovaného servisního 
zástupce. Pokud neodpovídají, 
přivolejte kvalifikovaného technika 
a instalatéra, aby provedl všechny 
nezbytné úpravy.

C
Za přípravu umístění 
výrobku i elektroinstalace 
a odpadního systému 
odpovídá zákazník.

B Instalaci a elektrické 
zapojení výrobku musí 
provést autorizovaný 
servisní zástupce. Výrobce 
nenese odpovědnost za 
škody vzniklé procesy 
prováděnými nepovolanými 
osobami.

A Před instalací zkontrolujte 
vizuálně, zda není výrobek 
jakkoli poškozen. Pokud 
je, nenechte jej instalovat. 
Poškozené výrobky 
znamenají bezpečnostní 
riziko.

A Sušičku nechte 12 hodin 
stát, než ji spustíte.

4.1	Vhodné	umístění	pro	instalaci
• Umístěte spotřebič na stabilní a 

rovnou plochu. 
• Sušička je těžká. Nepřesouvejte ji 

sami.
• Stroj používejte v dobře 

odvětrávaném bezprašném 
prostředí.

• Neblokujte vzduchová vedení 
před a pod strojem materiály, jako 
jsou koberce s dlouhým vlasem a 
dřevěné pásky.

• Neinstalujte stroj za dveře se 
zámkem, posuvné dveře nebo 
dveře se závěsem, které by mohly 
do stroje narážet.

• Jakmile je stroj instalován, měl 
by zůstat na stejném místě, 
kde byl připojen. Při instalaci 
výrobku zkontrolujte, zda se zadní 
stěnou ničeho nedotýká (kohout, 
zásuvka atd.).  Dávejte také pozor, 
abyste zvolili umístění, které pak 
nebudete muset měnit.

• Výrobek umístěte nejméně 1,5 cm 
mimo okraje jiného nábytku.

B Neumisťujte spotřebič na 
napájecí kabel.

Vaše zařízení má funkci připojení k 
bezdrátovým sítím. Chcete-li použít 
funkci HomeWhiz, která umožňuje 
vzdálené sledování a ovládání 
zařízení, ujistěte se, že úroveň 
signálu bezdrátové sítě vašeho 
zařízení je dostatečná.
4.2	Demontáž	přepravní	
bezpečnostní	sestavy

A Demontujte přepravní 
bezpečnostní sestavu, než 
výrobek poprvé použijete.
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1. Otevřete dveře.
2. V bubnu je nylonová taška 

obsahující kus polystyrénu. 
Přidržujte ji za oddíl označený XX 
XX.

3. Přitáhněte nylon k sobě a vyjměte 
přepravní bezpečnostní sestavu.

A Zkontrolujte, zda v bubnu 
nezůstala žádná část 
přepravní sady.

4.3	Instalace	pod	pracovní	desku
• Tento výrobek můžete 

nainstalovat pod pracovní desku, 
pokud má deska dostatečnou 
výšku.

A Nikdy nepoužívejte sušičku 
bez horního krytu.

Hloubka 
sušičky 60 cm 54 cm

Skladové 
číslo dílu pro 
instalaci pod 

linku

2979700200 2973600200

• Kolem stran a zadní stěny 
výrobku nechte nejméně 3 cm 
místa, pokud jej instalujete pod 
pracovní desku nebo do skříně.

4.4 Připojení	k	odpadu
U výrobků vybavených 
kondenzátorem se voda ze sušicího 
cyklu shromažďuje ve vodní nádrži. 
Nahromaděnou vodu odčerpávejte 
po každém cyklu.
Můžete nahromaděnou vodu přímo 

odeslat přes odčerpávací hadici 
dodávanou se spotřebičem, namísto 
pravidelného vylévání vody z vodní 
nádrže.

1

3 4

2

Připojení	odtokové	hadice
1-2 Ručně zatáhněte hadici za 

sušičku, aby ji bylo možné 
ji odpojit od místa, kde je 
připojena. K odstranění hadice 
nepoužívejte žádné nástroje.

3 Připojte jeden konec odtokové 
hadice dodávané se sušičkou do 
přípojného bodu, ze kterého jste 
v předchozím kroku odstranili 
hadici spotřebiče.

4 Připojte druhý konec odtokové 
hadice přímo do odpadu nebo do 
umyvadla. 

A Hadici je nutno upevnit v 
každém druhu připojení. 
Pokud se hadice uvolní 
během vypouštění 
vody, dojde k zaplavení 
domácnosti.

C
Odpadní hadici upevněte do 
výšky maximálně 80 cm.
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C
Zkontrolujte, zda jste na 
vodní hadici nestoupli a 
nepřiskřípli ji mezi odpad a 
spotřebič.

4.5	Upravování	nožek
Má-li váš spotřebič fungovat tišeji 
a bez vibrací, musí stát rovně a 
vyváženě na nožkách. Vyrovnejte 
spotřebič pomocí nožek.
Otočením nožek doleva nebo 
doprava zajistíte vyváženost a 
upevnění spotřebiče.

C
Nikdy nevyšroubovávejte 
nastavitelné nožky z 
pouzder.

4.6	Elektrické	připojení
Pro konkrétní pokyny pro připojení k 
elektrické síti vyžadovaných během 
instalace (viz 2.1.1 Elektrická 
bezpečnost)
4.7	Přeprava	výrobku
1. Spotřebič před převozem odpojte.
2. Odpojte vývod vody (pokud 
existuje) a připojení do komína.
3. Odčerpejte veškerou vodu z 
nádrže.

A Doporučujeme přenášet 
spotřebič ve vzpřímené 
poloze. Pokud není možné 
je přenášet ve svislé 
poloze, nakloňte zařízení 
mírně doprava při pohledu 
zpředu. Poté, co spotřebič 
přesunete na nové místo, 
počkejte 12 hodin, než jej 
spustíte.

4.8	Upozornění	na	zvuky

C Je obvyklé slyšet kovový 
hluk z kompresoru během 
provozu.

C Voda nahromaděná během 
provozu se čerpá do vodní 
nádrže. Je normální slyšet 
při tomto procesu zvuky 
čerpadla.
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4.9	Výměna	osvětlující	lampy		
Pro případ potřeby je ve Vaší sušičce 
použito osvětlení.Chcete-li vyměnit 
žárovku/LED používanou pro 
osvětlení vaší sušičky, obraťte se na 
autorizovaný servis.
Lampa(y) používané v tomto 
zařízení nejsou vhodné pro osvětlení 
místností v domácnosti. Zamýšlený 
účel tohoto svítidla je pomoci 
uživateli umístit prádlo v sušičce 
komfortním způsobem. Lampy 
používané v tomto zařízení musí 
odolávat extrémním fyzikálním 
podmínkám, jako jsou vibrace a 
teploty nad 50°C.
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5.	Příprava
5.1	Prádlo	vhodné	pro	sušení	v	sušičce
Vždy dodržujte pokyny uvedené na etiketách oděvu. Sušte pouze prádlo s 
etiketou informující o tom, že je vhodné pro sušení v sušičce a ujistěte se, že 
jste vybrali vhodný program.

SYMBOLY PRO PRANÍ PRÁDLA

Symboly 
sušení

Vhodné do 
sušičky

Nežehlit Citlivé / jemné 
sušení

Nesušit v 
sušičce

Nesušit Nečistit za 
sucha

Nastavení 
sušení
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li t
ep

lo
tě

Př
i v

ys
ok

é 
te

pl
ot

ě

Př
i s

tře
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í t
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Př
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ě
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ní
 

Su
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e 
za
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né

Su
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né

Je
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Su
št

e 
ro

zlo
že

né
 v

e 
st

ín
u

Su
ch

é 
čiš

tě
ní

Žehlení -  
    

Suché nebo pára

Žehlit při 
vysoké teplotě

Žehlit při střední 
teplotě

Žehlit při nízké 
teplotě

Ne
že

hl
it

Že
hl

it 
be

z p
ár

y

Maximální teplota 200 0C 150 0C 110 0C

5.2	Prádlo	nevhodné	pro	sušení	v	
sušičce

C
vlněné, hedvábné oděvy, 
jemné a hodnotné látky, 
vzduchotěsné kusy a tylové 
závěsy nejsou vhodné pro 
strojní sušení.  

5.3	Příprava	prádla	pro	sušení
• Prádlo po praní může být 

vzájemně zamotané. Oddělte 
jednotlivé položky prádla před 
jejich vložením do sušičky.

• Sušte oblečení s kovovými 
doplňky, jako jsou zipy, naruby.

• Zatáhněte zipy, zapněte háčky, 
spony a knoflíkové rady. 

5.4	Co	udělat	pro	úsporu	energie
Následující informace vám pomohou 
používat sušičku ekologicky a 
úsporně.

• Při praní žmýkejte prádlo nejvyšší 
možnou rychlostí. To znamená, že 
doba sušení se zkrátí a spotřeba 
energie se sníží. 

• Roztřiďte prádlo v závislosti na 
jeho typu a tloušťky. Sušte stejný 
typ prádla společně. Například 
tenké utěrky a ubrusy uschnou 
spíše než husté ručníky.

• Postupujte podle pokynů pro 
výběr programu v uživatelské 
příručce.
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• Neotevírejte vkládací dvířka 
sušičky během sušení, pokud 
to není nutné. V případě potřeby 
opatrně otevřete vkládací dvířka a 
nenechte je otevřené po dlouhou 
dobu.

• Nepřidávejte mokré prádlo, když 
je sušička v provozu 

• Před nebo po každém cyklu 
sušení vyčistěte filtr na textilní 
vlákna. (Viz. 7.1 Čištění filtru na 
textilní vlákna / Vnitřní povrch 
plnících dvířek

• Pokud se na přístroji s varovným 
symbolem pro čištění filtrační 
zásuvky « »  rozsvítí kontrolka, 
nebo jsou přítomny viditelné 
zbytky ze vzduchu, filtr pravidelně 
vyčistěte. (Viz. 7.4 Čištění zásuvky 
filtru

• Během sušení větrejte místnost, 
kde se sušička nachází.

5.5	Správné	množství	naložení	
Postupujte podle pokynů v části 
“Volba programu a tabulka spotřeby”. 
nevkládejte více jako je hodnota 
kapacity uvedena v tabulce.

C
Nedoporučuje se naložit do 
sušičky prádlo přesahující 
úroveň uvedenou na 
obrázku. Pokud je spotřebič 
přetížen, výkon sušení se 
zhorší. Kromě toho, může 
dojít k poškození sušičky a 
prádla.

Následující hodnoty jsou uvedeny 
jako příklady.

Prádlo Přibližné 
hmotnosti (g)*

Bavlněné ložní 
povlečení (dvojité) 1500

Bavlněné ložní 
povlečení 
(jednoduché) 

1000

Prostěradla (dvojité) 500
Prostěradla 
(jednoduché) 350

Velké ubrusy 700
Malé ubrusy 250
Čajové ubrousky 100
Osušky 700
Ručníky na ruce 350
Halenky 150
Bavlněné košile 300
Košile 200
Bavlněné šaty 500
Šaty 350
Džíny 700
Kapesníky (10 ks) 100
Trička 125
*Hmotnost suchého prádla před 
praním.
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6. Použití	Vašeho	zařízení

1. Tlačítko Zapnout/Vypnout/Zrušit
2. Ukazatel čísla programu
3. Displej
4. Tlačítko Zapnout/Pohotovostní režim
5. Tlačítko volby nastavení odloženého startu
6. Tlačítko volby Ochrany proti pomačkání/Menu 
7. Tlačítko volby nastavení úrovně suchosti 
8. Tlačítko funkce HomeWhiz 
9. Tlačítka Rychlé funkce sušení/Dětského zámku
10. Tlačítko volby nastavení načasování
11. Tlačítko volby programu

Bavlna Suchá do skříně

* Čas, který se objeví na displeji ukazuje zbývající 
čas do konce programu a mění se v závislosti na 
úrovni vlhkosti prádla a modelu sušičky

Symbol Startu/pozastavení

Symbol nastavení času ukončení

Výstražný symbol vodní nádrže

Varovný symbol dětského zámku

Symbol funkce ochrany před 
pomačkáním

Symbol Inteligentní mřížky

Výstražný symbol čištění �ltru

Varovný symbol čištění zásuvky �ltru

Ukazatel zbývajícího času

Zobrazit informační řádekBavlna Suchá do skříně

6.1	Ovládací	panel
1 2 3

11 10 9 8 7 6 5 4

6.2	Symboly	na	obrazovce



21

CZ

EN

6.3	Příprava	spotřebiče
Zařízení zapojte.

Umístěte prádlo do spotřebiče.

Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout/
Zrušit po dobu 1 sekundy (déle).

Při prvním zapnutí Vašeho 
spotřebiče, se zapne deklarovaný 
program (Program sušení bavlny do 
skříně).

C Stisknutí tlačítka Zapnout/
Vypnout/Zrušit neznamená, 
že program byl spuštěn. 
Stiskněte tlačítko Start/
Pohotovostní režim

6.4	Volba	programu
Zvolte vhodný program z níže 
uvedené tabulky, kde jsou uvedeny 
úrovně sušení.

Pomocí tlačítka Program Selection 
(Výběr programu) vyberte požadovaný 
program.

Extra 
suchá 
bavlna

Při normální teplotě se 
suší pouze bavlněné 
prádlo. Hrubé a 
vícevrstvé prádlo 
(ručníky, povlečení, rifle 
atd) se suší tak, aby 
mohly být umístěny do 
skříně bez žehlení.

Suché do 
skříně 

Obyčejné prádlo 
(ubrusy, spodní prádlo 
atd.) se vysuší tak, aby 
mohla být umístěna do 
skříně bez žehlení.

Suché pro 
žehlení

Obyčejná prádlo (trička, 
šaty atd.) jsou vysušené 
a připravené na žehlení.

C Podrobné informace o 
programu naleznete v části 
„Výběr programu a tabulka 
spotřeby“..

6.5	Hlavní	programy
Následující hlavní programy jsou k 
dispozici v závislosti na typu tkaniny.

• Bavlna

S tímto programem sušte odolné 
prádlo. Suší při normální teplotě. 
Doporučuje se pro vaše bavlněné 
prádlo (povlečení, ložní prádlo, 
ručník, župan atd.)

• Syntetika

S tímto programem sušte citlivé 
prádlo. Doporučuje se pro syntetické 
prádlo.

6.6	Další	programy	
Následující extra programy jsou k 
dispozici pro spotřebič pro zvláštní 
podmínky.

C Další programy se mohou 
lišit v závislosti na funkcích 
vašeho spotřebiče.

• Ložní	prádlo

Sušte vláknité přikrývky se štítkem, 
které označují, že mohou být sušené 
v sušičce. Přikrývku vložte správně 
tak, aby nedošlo k poškození 
zařízení ani přikrývky. Před vložením 
přikrývky do stroje odstraňte z 
přikrývky povlak. Vložte přikrývku do 
zařízení po jejím složení na polovinu. 

- Nevkládejte více než 1 dvojitou 
přikrývku 

velikosti (200 x 200 cm). Nesušte 
předměty, které obsahují bavlnu, jako 
jsou deky, polštáře apod.
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- Nesušte jiné předměty jako jsou 
koberce, koberečky, atd. Může to 
způsobit trvalé poškození vašeho 
spotřebiče.

C Chcete-li dosáhnout 
lepších výsledků u sušicích 
programů, je třeba prádlo 
v pračce řádně vyprat a 
vyždímat při doporučené 
rychlosti ždímání.

• 	Košile		

Suší košile jemněji a způsobuje 
menší pomačkání pro snadné 
žehlení.

C Košile může zůstat mírně 
vlhká na konci programu. 
Doporučuje se nenechávat 
košile uvnitř sušičky.

• Džíny	

Používejte na sušení denimových 
oděvů ždímáním v pračce vysokou 
rychlostí.

• Mix

Používá se k sušení syntetického 
a bavlněného oblečení, které 
nepouštějí barvu.

• Sportovní	oblečení

Používejte k sušení oblečení 
vyrobeného ze syntetických, 
bavlněných nebo smíšených tkanin.

• Tichý

Při tomto programu uniká do 
okolního prostředí nejnižší úroveň 
hluku a zvuku. Hladina zvuku je 
poloviční u programu sušení bavlny 
do skříně.

• Vlna

Tento program použijte k sušení 
vlněných oděvů, na jejichž štítku pro 
vlněné oděvy je uvedeno, že mohou 
být sušeny v sušičce a vyprány v 
pračce.

Cyklus sušení vlny u tohoto 
stroje byl společností 
Woolmark schválen pro 
sušení výrobků z vlny, 
které lze prát v pračce, za 
předpokladu, že se výrobky 
vyperou a suší podle pokynů 
na štítku oděvu a podle 
pokynů výrobce tohoto 
zařízení. M1713  Symbol 
Woolmark je certifikační 
značkou v mnoha zemích. 

• Denně

Program používaný pro denní sušení 
bavlněných a syntetických oděvů a 
který trvá 100 minut.

• Jemné	

Můžete sušit vaši jemné prádlo 
vhodnou pro sušení nebo prádlo, 
které se doporučuje prát ručně 
(hedvábné halenky, tenká spodní 
prádlo atd.), při nízké teplotě.

C Doporučujeme sušit Vaši 
jemné prádlo v pracím 
sáčku, abyste předešli 
pomačkání a poškození. 
Po ukončení programu 
prádlo okamžitě vyjměte a 
pověste ji, abyste zabránili 
pomačkání.
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• Osvěžení

Větrejte po dobu 10 minut, 
bez foukání horkého vzduchu. 
Prostřednictvím tohoto programu 
můžete provětrat bavlněné oblečení 
a spodní prádlo, která byla uzavřena 
po dlouhou dobu a odstraníte z nich 
zápach.

• Na	držáku	/	Časové

Můžete zvolit časové programy 10 
minut, 20 minut, 30 minut, 40 minut, 
50 minut, 60 minut, 80 minut, 100 
minut, 120 minut, 140 minut a 160 
minut, abyste dosáhli požadované 
úrovně sušení při nízkých teplotách.
Acest produs este disponibil pentru 
a fi utilizat cu un coș de uscare ca 
și opțiune. Pentru produsele solide 
fără coș, puteți obține un coș de 
la un serviciu autorizat și folosi 
programele de uscare menționate 
mai sus. Pentru detalii de utilizare, 
vedeți ghidul pentru utilizare al 
coșului de uscare.

C Pomocí tohoto programu, 
spotřebič suší po 
nastavenou dobu bez ohledu 
na úroveň sušení.



24

6.7	Tabulka	výběru	programu	a	spotřeby

* : Standardní program s energetickým štítkem (EN 61121: 2012)

**Všechny hodnoty uvedené v grafu byly stanoveny podle normy EN 61121: 2012. Hodnoty 
spotřeby se mohou lišit od hodnot v grafu v závislosti na typu prádla, způsobu ždímání, 
okolních podmínek a změnách v napětí. Hodnoty spotřeby platí při vypnutém bezdrátovém 
síťovém připojení.

„Program skříňově suchá bavlna“ používaný při plném a částečném 
zatížení je standardní sušicí program, pro který příslušející 
informace na etiketě a informačním listu uvádějí, že tento program 
je vhodný pro sušení obvyklého vlhkého bavlněného prádla a jedná 
se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie.

CZ

Programy Zátěž 
(kg)

Rychlost otáček 
v pračce (ot/min)

Přibližné 
množství zbývající 

vlhkosti

Doba 
sušení 

(minuty)
Rychlé sušení 

(minuty)

Bavlna / Barevné      

A Extra suchá 
bavlna 8 1000 % 60 175 130

A Bavlna k uložení 
do skříně 8 / 4 1000 % 60 152 / 95 115

A Bavlna k 
vyžehlení 8 1000 % 60 124 95

Tichý 8 1000 % 60 240 -
Košile 1,5 1200 % 50 50 35
Džíny 4 1200 % 50 117 85
Ložní prádlo 2,5 1000 % 40 120 -
Mix 4 1000 % 60 110 75
Sportovní oblečení 4 1000 % 60 105 70
Denně 1,5 600 % 50 100 65
Jemné 1 800 % 50 50 -
Vlna 1,5 600 % 50 146 -
Syntetika      

B Syntetika k 
uložení do skříně 4 800 % 40 75 50

B Syntetika k 
vyžehlení 4 800 % 40 59 34

Hodnoty spotřeby energií      

Bavlna k žehlení Zátěž 
(kg)

Rychlost otáček 
v pračce (ot/min)

Přibližné 
množství zbývající 

vlhkosti

Hodnota 
spotřeby 
energie v 

kWh

Rychlé sušení 
(kWh)

Bavlna k uložení* 8 / 4 1000 % 60 1,42 / 0,83 2,33
Bavlna k žehlení 8 1000 % 60 1,15 1,99
Konfekce ze syntetiky 4 800 % 40 0,51 0,87

Obsahuje fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský protokol. Hermeticky uzavřená.
R134a / 0,40 kg   -   GWP:1430   -   0,572 tCO2e
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6.8	Pomocné	funkce
Nastavení	úrovně	suchosti

     Tlačítko Nastavení úrovně 
suchosti se používá pro nastavení 
požadované úrovně suchosti. Doba 
trvání programu se může měnit v 
závislosti na volbě.

C Tuto funkci můžete aktivovat 
pouze před zahájením 
programu.

Úroveň sušení mírně vlhké

Úroveň sušení normální

Úroveň sušení extra

Volba	prevence	pomačkání

  Pomocí tlačítka prevence 
pomačkání  lze změnit dobu trvání 
programu prevence pomačkání. 
Pokud nevyjmete prádlo okamžitě po 
dokončení programu, můžete použít 
funkci prevence pomačkání, která 
zabrání pomačkání prádla. Tento 
program otáčí prádlo každých 240 
sekund po nastavenou dobu a brání 
tak pomačkání. Změny úrovně jsou 
uvedeny na následujících obrázcích.

Funkce ochrany před 
pomačkáním 0’

Funkce ochrany před 
pomačkáním 60’

Funkce ochrany před 
pomačkáním 120’

Funkce ochrany před 
pomačkáním 30’

C Stiskněte  Prevence 
pomačkání, aby se tato 
funkce aktivovala.

C Je-li funkce prevence 
pomačkání aktivní, na konci 
programu svítí symbol 
Prevence pomačkání.

Bavlna Suchá do skříně

Tlačítko	vstupu	do	menu

    Do nabídky nastavení můžete 

vstoupit stisknutím zobrazeného 
tlačítka na 3 sekundy.
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Jas: Spodní

Můžete zvolit úrovně jasu Dolní, 
Horní 1 a Horní 2 tak, že v nabídce 
nastavení jasu stisknete tlačítko 
funkce HomeWhiz.

Když je program dokončen v 
nastavení úrovně zvukové výstrahy, 
dojde k chybě atd. je nastavena 
úroveň zvukové výstrahy. 

 

C Úroveň hlasitosti můžete 
změnit před spuštěním 
programu nebo iv průběhu 
spuštění programu.

V tomto kroku se stisknutím tlačítka 
HomeWhiz zvolí nízké a hlasité 
nastavení úrovně zvukové výstrahy.

Malý objem

Velký objem

Pomocí nabídky nastavení rychlosti 
odstřeďování můžete změnit dobu 
programu sušičky pomocí nastavení 
rychlosti odstřeďování použitého 
pro pračku. Například rychlost 
odstředění nastavená pro program 
sušení bavlny do skříně 1000 ot./min. 
Období na obrazovky pro tuto rychlost 
odstřeďování je 145 minut. Uživatel 
může zkrátit dobu programu na 135 

C Nabídka Nastavení vám 
umožňuje nastavit jazyk 
ovládání, jas displeje, úroveň 
výstražného zvuku, cyklus 
odstřeďování a nastavení 
bezdrátové sítě.

Nastavení

Během 3 sekund, kdy je tlačítko 
stisknuté, se na obrazovce zobrazí 
Nastavení 3, Nastavení 2 a Nastavení 
1 a poté vstoupíte do nabídky. 
Nabídka volby jazyka se zobrazí, 
jakmile vstoupíte do nabídky. Pro 
pohyb v nabídce mezi předchozími 
a dalšími volbami se použijí tlačítka 
Rychlosti  a volby nastavení úrovně 
suchosti.

Jazyk : Čeština

Chcete-li změnit jazyk, stiskněte 
HomeWhiz tlačítko. Varování o 
Uložení nastavení se zobrazí po 
stisknutí tlačítka pro vstup do 
nabídky na 3 sekundy pro uložení 
nastavení.

Uložit nastavení?

Změny můžete uložit stisknutím 
tlačítka  HomeWhiz na obrazovce 
uložení nastavení. Po stisknutí 
tlačítka Rychlé funkce se vrátíte na 
obrazovku výběru programu bez 
uložení provedených změn.
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minut při vyšší rychlosti odstřeďování 
1200 ot. / min.

Ždímání na 1200

Bavlna Suchá do skříně

Můžete měnit rychlost odstřeďování 
na “Spin 1200”, “Spin 1400”, atd. 
pomocí tlačítka funkce HomeWhiz. 
Po změně rychlosti odstředění 
sušička automaticky upraví dobu 
programu.

Tlačítko resetu továrního nastavení 
se použije pro návrat změn, které 
jste provedli, do továrního nastavení. 
Stiskněte tlačítko HomeWhiz v 
tomto menu. Zobrazí se varování 
pro uložení nastavení, když znovu 
stisknete tlačítko HomeWhiz, zařízení 
se vrátí zpět do továrního nastavení a 
menu ukončí.

Nastavení od výroby

C Pokud jste v libovolném 
kroku v nabídce nastavení, 
stisknutím tlačítka pro vstup 
do nabídky na 3 sekundy 
opustíte nabídku a vrátíte 
se na obrazovku pro výběr 
programu.  

6.9	Rychlé	sušení
Můžete zkrátit dobu sušení oblečení 
pomocí funkce rychlé sušení. 
Tato funkce je k dispozici u všech 
programů zvýrazněných modře na 
ovládacím panelu.

Pro spuštění se aktivuje tlačítko   

“Rychlé funkce”.

Například doba potřebná pro sušení 
v programu sušení bavlny do skříně 
klesne z 2:32 na 1:55, když se tato 
funkce spustí.

Bavlna Suchá do skříně

Bavlna Suchá do skříně

6.10	Výstražné	symboly

C Výstražné symboly se 
mohou lišit v závislosti na 
modelu vašeho spotřebiče.

Čištění	Filtru	na	vlákna

Pokud je program ukončen, zapne se 
výstražný symbol pro čištění filtru.

C Pokud symbol čištění filtru 
neustále bliká, viz „Řešení 
problémů“.
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Nádrž	na	vodu

Pokud je program ukončen, zapne 
se výstražný symbol pro vyprázdnění 
nádržky na vodu.

Pokud se nádržka na vodu zaplní 
v průběhu spuštěného programu, 
začne blikat výstražný symbol a 
spotřebič přejde do pohotovostního 
režimu. V takovém případě 
vyprázdněte zásobník na vodu a 
spusťte program stisknutím tlačítka 
Start / Pohotovostní režim. Výstražný 
symbol se vypne a program bude 
pokračovat.

Čištění	zásuvky	filtru

V pravidelných intervalech bude 
blikat výstražný symbol pro 
připomenutí že je třeba vyčistit 
zásuvku filtru.

Kryt	nakládání	je	otevřený

Následující varování se zobrazují, 
pokud je kryt sušičky otevřen.

Dvířka jsou otevřena

Program pozastaven

Nastavení	odloženého	startu

Můžete odložit dobu ukončení 
programu o až 24 hodin pomocí 
tlačítka Nastavení odloženého startu. 

Otevřete plnící dvířka a položte 
prádlo.

Zvolte program sušení, cyklus 
odstřeďování a případně další funkce.

Stiskněte tlačítko pro výběr 
odloženého startu a nastavte 
požadovaný čas prodlevy. Symbol 
nastavení prodlevy se rozsvítí. 
(Pokud tlačítko stisknete a podržíte, 
Nastavení prodlevy bude probíhat 
non-stop).

Stiskněte tlačítko Start / 
Pohotovostní režim. Odpočítávání 
nastavení prodlevy a hlášky 
Aktivování prodlevy a Spuštění 
programu se zobrazí na obrazovce. 
“:” Znak “:” bude blikat ve středu 
zobrazeného časového zpoždění.

Program spuštěn

Čas ukončení aktivní

C Během doby prodlevy 
můžete prádlo přidat nebo 
vyjmout. Symbol nastavení 
prodlevy se vypne na konci 
odpočítávání, začne sušení 
a zobrazí se doba trvání 
programu. Zobrazený čas 
je součtem normální doby 
schnutí a doby prodlevy.
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Změna	času	prodlevy

Chcete-li změnit dobu Koncového 
času během odpočítávání:

Pro přerušení programu stiskněte 
tlačítko On / Off / Cancel po dobu 3 
sekund. Zapněte zařízení znovu a 
opakujte postup Nastavení zpoždění 
na dobu, kterou si přejete.

Při prvním zapnutí Vašeho 
spotřebiče, se zapne deklarovaný 
program (Program sušení bavlny do 
skříně).

Zrušení funkce Nastavení prodlevy.

Pokud chcete zrušit odpočítávání 
nastavení prodlevy a okamžitě spustit 
program: Pro přerušení programu 
stiskněte tlačítko On / Off / Cancel po 
dobu 3 sekund. 

Stiskněte tlačítko On/Off/Cancel pro 
spuštění v předchozích zvoleného 
programu.

6.11	Spuštění	programu
Pro spuštění programu stiskněte 
tlačítko Start / Pohotovostní režim.

Označuje spuštění programu, Start   
 sembolü yanar, kalan sürenin 

ortasındaki “:” işareti yanıp sönmeye 
devam eder. Ekranda kurutuyor ve 
program ilerleme çubuğu dönüşümlü 
yanar.

6.12	Stav	průběhu	programu

Sušení

6,13	Dětský	zámek
Spotřebič je vybaven dětskou 
pojistkou, která zabraňuje aby byl 
průběh programu přerušen stiskem 
tlačítek během provozu. Když je 
aktivován dětský zámek, všechna 
tlačítka na panelu s výjimkou 
ovládacího prvku Zapnuto / Vypnuto / 
Zrušení jsou deaktivovány.

Pro aktivaci dětského zámku,  držte 
tlačítka Rychlé funkce / Dětského 
zámku stisknuté na 3 sekundy.

Aby bylo možné spustit nový program 
po aktuálním programu a možnost 
zasahovat do aktuálního programu, 
je nutné dětskou pojistku deaktivovat. 
Chcete-li deaktivovat  Dětský zámek, 
stiskněte stejné tlačítka po dobu 3 
sekundy.

C Když je aktivována dětská 
pojistka, na obrazovce se 
rozsvítí symbol zámku.

Dětský zámek: zapnuto
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C Dětský zámek se deaktivuje, 
když je zařízení vypnuto a 
zapnuto tlačítkem Zap/Vyp/
Zrušit.

C Dětský zámek lze používat, 
pokud je funkce HomeWhiz 
aktivní.

Pokud je dětská pojistka aktivní:

Při provozu nebo pohotovostním 
stavu spotřebiče se symboly 
ovládacího panelu po změně polohy 
ovládacího knoflíku nemění.

6.14	Změna	programu	po	jeho	
spuštění
Následně po spuštění spotřebiče 
můžete změnit program, který jste 
vybrali pro sušení své prádla na jiný 
program.

Například pro výběr programu Extra 
suché namísto Suché pro žehlení, 
ukončete program stisknutím tlačítka 
Start / Pohotovostní režim.

Vyberte program Extra sušení 
pomocí tlačítka Volba programu.

Stiskněte tlačítko Start/Pohotovostní 
režimpro spuštění programu.

Přidávání a odebírání prádla během 
pohotovostního režimu

Chcete-li přidat / odebrat prádlo po 
spuštění programu sušení:

Stiskněte tlačítko Start/Pohotovostní 
režimpro uvedení zařízení do 
pohotovostního režimu. Proces 
sušení se zastaví.

Když je spotřebič v pohotovostním 
režimu, otevřete vkládací dvířka a 
po odstranění nebo přidání prádla 
zavřete dveře.

Stiskněte tlačítko Start/Pohotovostní 
režim pro spuštění programu

C Přidání prádla po spuštění 
operace sušení může 
způsobit, že sušená prádlo 
uvnitř spotřebiče se promísí 
s mokrou prádlem a po 
ukončení operace zůstane 
prádlo vlhká.

C Přidání nebo vyjmutí 
prádla během sušení 
můžete opakovat tolikrát, 
kolikrát budete chtít. Ale 
tento proces bude trvale 
přerušovat proces sušení 
a způsobí prodloužení 
trvání programu a zvýšení 
spotřeby energie. Z toho 
důvodu se doporučuje přidat 
prádlo před zahájením 
programu.

C Pokud je nový program 
vybraný změnou polohy 
knoflíku volby programu, 
zatímco je váš spotřebič 
v pohotovostním režimu, 
aktuálně běžící program 
skončí a na obrazovce se 
zobrazí informace o novém 
programu.
Nedotýkejte se vnitřního 
povrchu bubnu při přidávání 
nebo vyjímání prádla, dokud 
probíhá program. Povrch 
bubnu je horký.

6.15	Zrušení	programu
Chcete-li program zrušit a ukončit 
operaci sušení z jakéhokoli důvodu 
po spuštění spotřebiče, stiskněte 
tlačítko Zap/Vyp/Zrušit po dobu 3 
sekund.
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A Pokud zrušíte program 
během provozu stroje, uvnitř 
spotřebiče může být vysoká 
teplota, na ochlazení spusťte 
program ventilace.

6.16	Konec	programu
Po ukončení programu se na 
ukazateli sledování programu rozsvítí 
varovné symboly pro Čištění filtru 
vláken a Vodní nádržky a hláška 
“Program ukončen” se zobrazí na 
obrazovce. Víko pro vkládání lze 
otevřít a zařízení je připraveno k další 
činnosti.

Pro vypnutí sušičky stiskněte tlačítko 
On/Off/Cancel.

Program ukončen

C Funkce prevence 
pomačkání aktivuje 
dvouhodinový program 
prevence pomačkání (různé 
podle volby), pokud je 
prevence pomačkání aktivní 
a prádlo není ze zařízení 
odebráno po dokončení 
programu.

C Po každém sušení vždy 
vyčistěte filtr na textilní 
vlákna. (Viz. "Filtr na textilní 
vlákna a vnitřní strana 
plnicích dvířek")

C Po každém sušení 
vyprázdněte nádržku na 
vodu. (Viz "Vyprázdnění 
nádržky na vodu")
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7 Funkce	HomeWhiz	
    Funkce HomeWhiz Vám 

umožňuje na dálku sledovat a ovládat 
vaše zařízení pomocí Vašeho 
chytrého přístroje. S aplikací 
HomeWhiz můžete stahovat ve svém 
chytrém přístroji z obchodu s 
aplikacemi, můžete nadálku ovládat 
své zařízení a vybírat program, který 
chcete; rychlé sušení, úroveň sušení, 
výběr cyklu ždímání pračky, dobu 
ochrany před pomačkáním, a 
spuštění a vypnutí programu. Můžete 
také pomocí chytrého přístroje 
provést nastavení jazyka, jasu a 
hlasitosti v nabídce nastavení vašeho 
zařízení. Kromě těchto funkcí můžete 
v aplikaci sledovat aktuální stav 
svého zařízení a dobu sušení, 
upozornění na plnou nádrž a o 
otevření dveří.

7.1	Nastavení	HomeWhiz	a	nastavení	
bezdrátového	síťového	připojení
Stáhněte si aplikaci HomeWhiz 
potřebnou k použití funkce 
HomeWhiz z úložiště aplikací ve svém 
chytrém přístroji. Chcete-li použít 
funkci HomeWhiz, musíte se přihlásit 
do aplikace pomocí své e-mailové 
adresy a nastavit HomeWhiz svého 
zařízení.
Počáteční nastavení:
• 1 Otevřete aplikaci HomeWhiz, 

kterou jste si stáhli do svého 
chytrého přístroje. Pokud nejste 
členem, zaregistrujte se a 
přihlaste se svým uživatelským 
účtem, jakmile o to aplikace 
požádá.

• 2. Na domovské stránce aplikace 
vyberte položku „přidat / odebrat 
produkt“ a poté “ťukněte zde pro 
připojení produktu k síti“.  

• 3. Přejděte do nabídky nastavení 
stisknutím tlačítka pro vstup do 
Menu / Funkce proti mačkání 
na dobu 3 sekund, podle pokynu 
aplikace.

• 4. Jakmile vstoupíte do menu 
Nastavení, najděte nastavení  
HomeWhiz pomocí kláves vlevo a 
vpravo HomeWhiz.

• 5. Aktivujte nastavení HomeWhiz 
stisknutím HomeWhiz tlačítka. 
Zařízení zobrazí “HomeWhiz  
Nastavení  :  Zapnout“ na 
obrazovce.

• 6. Pokračujte v nastavení podle 
pokynů aplikace. V tomto 
kroku se vaše zařízení připojí k 
bezdrátové síti a spáruje se s vaší 
žádostí o členství.

A Během nastavení musíte 
napřed zapojit svůj chytrý 
přístroj k síti “HomeWhiz-
Dryer-xxxx“ a pak zapojte 
své zařízení k síti, ve 
které zařízení připojíte. 
Po dokončení nastavení 
můžete aplikaci HomeWhiz 
používat přes libovolnou 
jinou bezdrátovou síť nebo 
připojení k Internetu přes 
mobilní síť. 

• 7. Během vytváření připojen 
se na obrazovce objeví symbol
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 připojení a bude blikat 
“Připojování ...”. Po vytvoření 
připojení se symbol    připojení 
rozsvítí nepřetržitě a na obrazovce 
se objeví “Připojeno”.

• 8. Jakmile dokončíte nastavení, 
můžete nabídku nastavení ukončit 
stisknutím vstupního tlačítka 
Menu/Funkce proti mačkání na 
dobu 3 sekund.  

C
Opakujte kroky počátečního 
nastavení, pokud se změní 
název nebo heslo bezdrátové 
sítě.

Nastavení	bezdrátového	síťového	
připojení:	

Můžete zapnout nebo vypnout 
připojení bezdrátové sítě vašeho 
zařízení s funkcí HomeWhiz, aniž 
byste ji museli znovu nainstalovat.

• 1. Jděte do menu nastavení.

2. Najděte “Bezdrátové připojení” 
pomocí tlačítek vlevo nebo vpravo 
funkce HomeWhiz. 

3. Můžete ji vypnout nebo zapnout 
stisknutím HomeWhiz tlačítka.  

Symbol    symbol on the screen 
indicates wireless connection 
status.

na obrazovce označuje stav 
bezdrátového připojení.

Vaše zařízení je připojeno k    síti, 
když je zapnuto xxx; je připojeno, 
když symbol bliká a není připojeno, 
když symbol nesvítí.

A Pokud je “Bezdrátové 
připojení: zapnuto“ na vašem 
zařízení, funkci HomeWhiz 
lze vybrat. Zkontrolujte stav 
připojení sítě, pokud není 
možné vybrat HomeWhiz 
funkci. Pokud není připojení 
provedeno, zopakujte 
počáteční nastavení zařízení 
zařízení.

A Pokud se změní název nebo 
heslo bezdrátové sítě vašeho 
zařízení, zopakujte kroky 
počátečního nastavení.

7.2	Použití	funkce	HomeWhiz:
Pro dálkové ovládání nastavení 
funkce HomeWhiz se ujistěte, 
že je zařízení zapnuté a dvířka 
zavřená, a musíte také aktivovat 
funkci stisknutím tlačítko funkce 
HomeWhiz. Jakmile bude funkce 
HomeWhiz aktivní, můžete použít 
všechna nastavení a úkony, které 
můžete provést pomocí ovládacího 
panelu vašeho zařízení pomocí 
aplikace HomeWhiz.
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Zde můžete zjistit, zda je funkce 
HomeWhiz zapnutá nebo vypnutá 
nebo zda ji lze nastavit pomocí 
orámování tlačítka HomeWhiz 
na obrazovce. Pokud u něj není 
rámeček, funkci, HomeWhiz nelze 
nastavit. Pokud vidíte rámeček, ale 
je prázdný, funkci HomeWhiz lze 
nastavit, ale není aktivována. Pokud 
je rámeček plný, funkce HomeWhiz je 
aktivní.

HomeWhiz se automaticky vypne v 
těchto situacích:

• Otevřená dvířka

• Opakované stisknutí tlačítka 
HomeWhiz 

• Vypnutí stroje pomocí ovládacího 
panelu

• Výpadek proudu nebo odpojení 
zařízení

Pokud je funkce Home Whiz vypnutá, 
můžete nadále sledovat stav zařízení 
prostřednictvím aplikace.  Funkci 
HomeWhiz je třeba znovu aktivovat, 
aby bylo možné ji zkontrolovat.

A Pokud nemůžete aktivovat 
funkci HomeWhiz (žádný 
rámeček), ujistěte se, že 
je nastavení bezdrátového 
připojení je zapnuté a že je 
kryt zařízení uzavřen. 

Vaše zařízení Vám pošle oznámení 
přes aplikaci HomeWhiz pokud 
nastane následující. Na stránce 
nastavení svého zařízení můžete 
nastavit, kde chcete tato upozornění 
dostávat.

1. Dokončení programu

2. Otevření dvířek zařízení

3. Plnění nádrže dávkovače na vodu

4. Varování kontroly filtru

5. Spuštění a vypnutí funkce Proti 
mačkání

A Aby bylo možné funkci 
HomeWhiz používat, musí 
se aplikace HomeWhiz 
nainstalovat do Vašeho 
chytrého přístroje a 
aktivované internetové 
připojení Vašeho zařízení 
musí být zapojeno k 
bezdrátové síti. Pokud Vaše 
zařízení není připojeno k 
síti, Vaše zařízení funguje 
jako zařízení bez funkce 
HomeWhiz.

A Všechna bezpečnostní 
opatření popsaná v části 
"Důležité bezpečnostní 
a environmentální 
bezpečnostní opatření" platí 
také pro dálkové ovládání 
a monitorování pomocí 
HomeWhiz funkce.

A Pokud chcete pozastavit své 
zařízení pomocí aplikace, 
když bude funkce HomeWhiz 
aktivní, provede se kontrola 
teploty prádla a program 
nebude pozastaven, 
dokud nebude dosaženo 
správné teploty. "Prádlo se 
ochlazuje" na obrazovce. 
Pokud je prádlo řádně 
ochlazeno, program se 
pozastaví.

Funkci HomeWhiz můžete používat 
na vice než jednom chytrém přístroji. 
Musíte stáhnout aplikaci HomeWhizz 
obchodu pro zařízení do každého 
chytrého přístroje, který chcete 
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používat, a musíte se přihlásit 
přihlašovacími údaji (Vaše emailová 
adresa a heslo, které jste zadali), 
které jste použili předtím. 

Použití funkce HomeWhiz na zařízení 
připojeném k jinému uživatelskému 
účtu 

Pokud je zařízení, pro které chcete 
použít funkci HomeWhiz, propojeno 
s jiným uživatelským účtem, můžete 
také postupovat podle následujících 
kroků pro spárování účtu zařízení s 
jiným účtem.

• 1. Ujistěte se, že Váš chytrý 
přístroj a zařízení jsou připojeny 
ke stejné síti. 

• 2. Pokud nemáte účet, otevřete 
aplikaci HomeWhiz, kterou 
jste stáhli z vašeho obchodu s 
aplikacemi pro chytrý přístroj, 
a postupujte podle pokynů pro 
vytvoření nového účtu.

• 3. Přihlaste se ke svému účtu a 
stiskněte tlačítko “Přidat nebo 
odebrat produkt”. Zobrazí se 
všechny produkty, které mají 
k dispozici funkci HomeWhiz 
v bezdrátové síti, ke které jste 
připojeni. Najděte zařízení, které 
chcete použít, a potom stiskněte 
znaménko + 

• 4. Po zadání názvu, který se vám 
líbí, pro zařízení, bude uživatel, 
který zařízení vlastní, požádán 
o použití zařízení. Vlastník 
zařízení může Vaši žádost schválit 
nebo zamítnout z odkazu na 
e-mailovou adresu uživatele 
nebo z “nastavení uživatelských 
spojení” na stránce nastavení 
aplikace.

C
Můžete také požádat o 
vlastnictví zařízení v části 
„Nastavení uživatelských 
spojení“ na stránce 
nastavení zařízení.

Vymazání párování funkce HomeWhiz

Pokud si nepamatujete své 
heslo k členství nebo chcete z 
nějakého důvodu zrušit vlastnictví 
zařízení, můžete smazat párování 
funkce HomeWhiz zařízení podle 
následujícího postupu. 

• 1. Jděte do menu nastavení.
• 2. Pomocí tlačítek vlevo nebo 

vpravo funkce HomeWhiz najděte 
“Smazat párování HomeWhiz ”.

• 3. Proces mazání můžete zahájit 
stisknutím tlačítka HomeWhiz . 

• 4. Pokud si smazáním jste jisti 
pro párování funkce HomeWhiz 
svého zařízení, můžete process 
zahájit dalším stisknutím funkce 
HomeWhiz. Nebo jej můžete 
zrušit stisknutím klávesy Rychlé 
funkce. V případě zahájení 
procesu mazání se na obrazovce 
zobrazí nejprve “Mazání” a poté 
“Smazáno” 

A V případě, že je zobrazen 
nápis "Nelze odstranit" 
zkontrolujte, zda je připojení 
k bezdrátové síti vašeho 
zařízení zapnuto a zda 
je aktivováno připojení k 
internetu a zkuste to znovu.

A Po smazání párování 
HomeWhiz musíte opakovat 
kroky nastavení pro použití 
funkce HomeWhiz v zařízení.
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7.3	Řešení	problémů
Pokud máte problém s dálkovým 
ovládáním / monitorováním nebo 
připojením, postupujte podle 
následujících pokynů.

• 1. Ujistěte se, že Váš chytrý 
přístroj je připojen k internetu.

• 2. Uzavřete a znovu otevřete 
HomeWhiz aplikaci.

• 3. Vypněte nastavení 
bezdrátového připojení, znovu jej 
zapněte a znovu připojte zařízení 
prostřednictvím aplikace.

• 4. Pokud se stále nemůžete 
připojit k zařízení, zopakujte 
kroky instalace od začátku. 

• Sledujte, zda je problém vyřešen. 
Pokud problém přetrvává, obraťte 
se na prodejce nebo autorizované 
servisní středisko, kde jste 
zařízení zakoupili.
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8. Údržba	a	čištění
Životnost výrobku se prodlouží a 
časté problémy se sníží, jestliže 
spotřebič bude čištěný v pravidelných 
intervalech.

8.1	Čištění	filtru	na	textilní	
vlákna	/	Vnitřní	povrch	plnících	
dvířek
Textilní vlákna a šmouhy uvolněné 
z prádla do vzduchu během sušení 
se shromažďují ve filtru na textilní 
vlákna. 

C
Taková vlákna a nečistoty se 
obecně vytvářejí při nošení a 
praní.

A
Vždy po každém sušení 
vyčistěte filtr na textilní 
vlákna a vnitřní povrchy 
dvířek.

C
Držák filtru na textilní vlákna 
můžete vyčistit vysavačem.

Čištění filtru na textilní vlákna:

• Otevřete plnicí dvířka.
• Vyjměte filtr na textilní vlákna 

tahem nahoru a otevřete filtr na 
textilní vlákna.

• Vyčistěte vlákna, šmouhy a 
bavlněné nečistoty ručně nebo 
měkkým hadrem.

• Zavřete filtr na textilní vlákna a 
umístěte ho zpět na jeho místo.

• Po určité době používání sušičky 
na filtračních pórech může usadit 
vrstva, která může způsobit 
ucpání filtru. Odstraňte vrstvu 
vlákna, která se vytvořila na 
povrchu filtru na textilní vlákna a 
filtr promyje teplou vodou. Před 
jeho zpětným uložením filtr na 
textilní vlákna zcela vysušte.

• Vyčistěte celý vnitřní povrch 
plnících dvířek a těsnění plnících 
dvířek měkkým vlhkým hadříkem.



38

8.2	Čištění	snímače	
V sušičce se nachází čidlo vlhkosti 
pro zjištění, zda je prádlo suché nebo 
ne.

Čištění snímačů:

• Otevřete plnicí dveře sušičky.
• Nechte spotřebič vychladnout, 

dokud je ještě horký v důsledku 
procesu sušení.

• Otřete kovové povrchy senzoru 
měkkým hadříkem, navlhčeným 
do octa a osušte je.

C
Kovové povrchy senzorů 
vyčistěte 4 krát ročně.

C
Při čištění kovových povrchů 
senzorů nepoužívejte 
kovové nástroje.

A
K čištění nikdy nepoužívejte 
rozpouštědla, čisticí 
prostředky nebo podobné 
látky z důvodu nebezpečí 
požáru a výbuchu! 

8.3	Vypouštění	zásobníku	na	vodu
Během procesu sušení se vlhkost 
z prádla odstraní a vznikající voda 
se shromáždí v zásobníku na vodu. 
Zásobník na vodu vyprázdněte po 
každém použití.

A
Kondenzovaná voda není 
pitná!

A
Nikdy nevytahujte nádržku 
na vodu, když je program 
spuštěn!

Pokud zapomenete vypustit nádržku 
na vodu, přístroj se v průběhu 
následujících cyklech, když se nádrž 
na vodu naplní, během sušení zastaví 
a začne blikat výstražný symbol Vodní 
nádrž. V tomto případě vyprázdněte 
nádržku na vodu a stiskněte tlačítko 
Start / Pauza k obnovení cyklu 
sušení.

Vyprázdnění nádržky na vodu:

Vytáhněte zásuvku a opatrně vyjměte 
nádržku na vodu.

• 
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• Vyprázdněte nádržku na vodu.

• Pokud jsou v nálevce vodní 
nádržky akumulované 
chuchvalce, vyčistěte ji pod 
tekoucí vodou. 

• Umístěte nádržku na vodu zpět.  

C V případě použití přímého 
vypouštění vody jako jedné 
z možností, není třeba 
vyprázdnit nádržku na vodu.

8.4	Čištění	zásuvky	filtru		
Textilní vlákna a šmouhy, které 
nemohly být zachyceny filtrem na 
textilní vlákna jsou blokovány v 
zásuvce filtru za spodní deskou. 
Když se rozsvítí výstražný symbol 
pro čištění zásuvky filtru, vyčistěte 
zásuvku filtru.

Nachází se v něm jednostupňový filtr. 
Tento jednostupňový filtr je ze houby.

Čištění zásuvky filtru:

• Stiskněte tlačítko spodního 
panelu pro otevření spodního 
panelu.

• Odstraňte kryt filtrační zásuvky 
otočením ve směru šipky.

• Vytáhněte filtrační zásuvku.

• Stisknutím červeného tlačítka 
otevřete filtrační zásuvku.

• Vytáhněte houbu filtrační zásuvky.

• Z povrchu houby filtrační 
zásuvky ručně odstraňte vlákna 
a nečistoty. Po umytí houby ji 
vyždímejte v rukách a odstraňte 
přebytečnou vodu. Před uložením 
houbu dobře vysušte
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C
Není nutné čistit 
houbu, pokud množství 
nasbíraných vláken a 
šmouh není významné.

• Vraťte houbu zpět na své místo.

C
Prosím opatrně umístěte 
houbu dovnitř kazetového 
rámu jak je znázorněno 
šipkami, aby se při zavření 
zásuvky filtru zamezilo jeho 
stlačení.

• Zamknutím červeného tlačítka 
uzavřete filtrační zásuvku.

• Umístěte filtrační zásuvku zpět 
na místo, otočte kryt zásuvky 
filtru ve směru šipky a bezpečně ji 
uzavřete.

• Zavřete kryt spodní desky.

A
Při sušení bez umístěné 
houby zásuvky filtru houby 
může dojít k poškození 
zařízení! 

C
Špinavý filtr na textilní 
vlákna a zásobník na filtr 
způsobí delší dobu sušení a 
vyšší spotřebu energie.
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8.5	Čištění	výparníku
Vyčistěte nečistoty nahromaděné na 
žebrech výparníku umístěného za 
zásuvkou filtru s vysavačem.

A
Můžete také čistý ručně 
za předpokladu, že budete 
mít ochranné rukavice. 
Nepokoušejte se čistit 
holýma rukama. Lamely 
výparníku mohou poškodit 
vaše ruce.
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9.	Řešení	problémů
Proces sušení trvá příliš dlouho.
Póry filtru na textilní vlákna jsou ucpané. >>> Umyjte filtr na textilní vlákna teplou 

vodou.
• Filtrační zásuvka může být blokována>>>vyčistěte pěnu uvnitř filtrační zásuvky.
• Větrací mřížky na přední straně spotřebiče jsou blokovány. >>> Odstraňte 

objekty (pokud existují), které blokují větrání v přední části větrací mřížky.
• Větrání není dostačující, protože místnost, kde je nainstalován spotřebič, je 

velmi malá.  Otevřete dveře a okno v místnosti pro zabránění přílišnému zvýšení 
teploty v místnosti.

• Na snímači vlhkosti se usadil vodní kámen. >>> Vyčistěte snímač vlhkosti.
• Bylo vloženo nadměrné množství prádla. >>> Nepřetěžujte sušičku.
• Prádlo se dostatečně nevysmýkalo. >>> Smýkejte prádlo nejvyšší možnou 

rychlostí Vaší pračky.
Prádlo na konci sušení je mokré
• Je pravděpodobné, že zvolený program nevyhovoval typu prádla. >>> 

Zkontrolujte štítky na oblečení a zvolte vhodný program pro typ prádla nebo 
použijte časové programy navíc.

• Póry filtru na textilní vlákna jsou ucpané. >>> Umyjte filtr na textilní vlákna 
teplou vodou.

• Filtrační zásuvka může být blokována>>>vyčistěte pěnu uvnitř filtrační zásuvky.
• Bylo vloženo nadměrné množství prádla. >>> Nepřetěžujte sušičku.
• Prádlo se dostatečně nevysmýkalo. >>> Smýkejte prádlo nejvyšší možnou 

rychlostí Vaší pračky.
Sušička se nezapne, nebo se program nespustí. Po nastavení se sušička nespustí.
• Není zapojena. >>> Ujistěte se, že spotřebič je zapojen. 
• Plnicí dvířka jsou pootevřené. >>> Ujistěte se, že Plnicí dvířka jsou bezpečně 

zavřená.
• Nebyl zvolený program nebo tlačítko Start / Pauza / Zrušit nebylo stisknuto. >>> 

Ujistěte se, že byl zvolen program a spotřebič není v režimu pauzy.
• Je aktivována Dětská pojistka. >>> Deaktivujte Dětskou pojistku.
Program se přeruší bez jakékoliv příčiny.
• Plnicí dvířka jsou pootevřené. >>> Ujistěte se, že Plnicí dvířka jsou bezpečně 

zavřená.
• Došlo k výpadku napájení. >>> Pro spuštění programu stiskněte tlačítko “Start/

Pauza/Zrušit”.
• Nádrž na vodu je plná. >>> Vyprázdněte nádržku na vodu.

Prádlo se smrštilo, stalo se plsti nebo se znehodnotilo.
• Nebyl použit program vhodný pro daný typ prádla. >>> Zkontrolujte oděvní štítek 

a zvolte program vhodný pro daný typ tkaniny.
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Osvětlení bubnu se nezapne. (V případě modelů s lampou)
• Sušička nebila zapnuta tlačítkem On / Off / Cancel. >>> Zkontrolujte, zda je 

sušička zapnutá.
• Lampa je rozbitá. >>> Pro výměnu lampy zavolejte autorizovaného servisního 

technika.
Svítí symbol Konec / Proti pomačkání.
• Byl aktivován program proti zmačkání aby se zabránilo pomačkání prádla, které 

zůstalo v spotřebiči. >>> Vypněte sušičku a vyjměte prádlo.
Symbol Konec svítí.
• • Program byl ukončen. Vypněte sušičku a vyjměte prádlo.
Výstražný symbol čištění filtru svítí.
• Filtr na vlákna není vyčištěn. >>> Vyčistěte filtr na textilní vlákna.
Výstražný symbol čištění filtru bliká.
Těleso filtru je ucpané vláknem. >>> Vyčistěte těleso filtru na textilní vlákna.
• V pórech filtru na textilní vlákna se usadili usazeniny, které mohou způsobit 

ucpání. >>> Umyjte filtr na textilní vlákna teplou vodou.
• Filtrační zásuvka je ucpaná. >>> Očistěte houbičku a filtrační tkaninu ve filtrační 

zásuvce.
Z plnicích dvířek uniká voda
• Na vnitřním povrchu plnících dvířek a na povrchu těsnění plnicích dveří se 

nahromadily textilní vlákna. >>> Očistěte vnitřní povrchu plnících dvířek a povrch 
těsnění plnících dveří.

Plnicí dveře se otevřou spontánně.
• Plnicí dvířka jsou pootevřené. >>> Zatlačte plnící dvířka pro jejich zavření, dokud 

neuslyšíte zvuk zamknutí.
• Výstražný symbol vodní nádrže svítí / bliká.
• Nádrž na vodu je plná. >>> Vyprázdněte nádržku na vodu.
• Hadice vypouštění vody je zalomená. Pokud je produkt připojen přímo do odtoku 

odpadních vod, zkontrolujte vypouštěcí hadici.  
Výstražný symbol Čištění filtrační zásuvky bliká.
• Filtrační zásuvka není vyčištěna.  >>> Očistěte houbičku a filtrační tkaninu ve 

filtrační zásuvce.

A
Pokud problém nemůžete odstranit, i když jste postupovali podle pokynů 
v této části, obraťte se na prodejce nebo na autorizovaný servis. Nikdy se 
nepokoušejte opravit nefunkční výrobek sami.

C V případě, že Vám vznikne nějaký problém na jakékoli části Vašeho 
přístroje, můžete požádat o výměnu tak, že se spojíte s autorizovaným 
servisem s číslem modelu přístroje. 
Při provozu zařízení s neoriginálními díly může dojít k poruchám funkce 
přístroje.
Výrobce a distributor neodpovídají za funkční poruchy, které vyplynou z 
používání neoriginálních dílů. 

C
Pokud má vaše zařízení funkci HomeWhiz, přečtěte si část Funkce 
HomeWhiz, kde jsou uvedena řešení problémů s funkcí HomeWhiz.



(4) Stupnice od G (nízká účinnost) do A (nejvyšší účinnost)

(5) Vážené průměrné hodnoty —L     vyjádřená v dB(A) na 1 pWWA 

(1) Stupnice od A +++ (nejvyšší účinnost) do D (nejnižší účinnost)

(2) Spotřeba energie na základě 160 sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu při plné a poloviční náplně a spotřeba nízko-energetických režimů.  
Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na tom, jak je zařízení používáno.

(3) "Program skříňového suchá bavlna" používaný při plném a částečném zatížení je standardní sušicí program, pro který příslušející informace na etiketě a informačním 
listu uvádějí, že tento program je vhodný pro sušení obvyklého vlhkého bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie.

   : Ano     - : Ne

Název nebo ochranná známka dodavatele

Název modelu

Jmenovitá kapacita (kg)

Typ sušičky
Kondenzátor

S odvodem vzduchu

Třída energetické účinnosti (1)

Roční spotřeba energie (kWh) (2)

Typ řízení

Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při plném zatížení (kWh)

Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení (kWh)

Příkon ve vypnutém stavu pro standardní bavlnové program při plném zatížení, P  (W)O

Příkon při ponechání v zapnutém stavu u standardního bavlnové program při plném zatížení, P  (W)L

Doba trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (min)

Standardní program pro bavlnu  (3)

Programová doba standardního programu pro bavlnu při plném zatížení, T       (min)suché

Průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení, T          (min)suché1/2

Vážený čas programu "standardního programu pro bavlnu při plném a částečném zatížení (T )t

Třída účinnosti kondenzace (4)

Průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při plném zatížení, C suché

Průměrná účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení, C suché1/2

Vážená účinnost kondenzace standardního programu pro bavlnu při plném zatížení a částečném zatížení, Ct

Hladina akustického výkonu pro standardní program pro bavlnu při plném zatížení (5)

Zabudovaný

PRODUKTOVÝ LIST

V souladu s nařízením v přenesené pravomoci Komise (EU) č .: 392/2012

Neautomatické

Automatické

-

66

A+++

177

  -

1,42

0,83

0,4

1,0

30

A

91%

91%

91%

8

-

152

95

119
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1.	Please	read	this	user	manual	first!
Dear Customer,
Thank you for preferring an Grundig product. We hope that your 
product which has been manufactured with high quality and technology 
will give you the best results. We advise you to read through this 
manual and the other accompanying documentation carefully before 
using your product and keep it for future reference. If you transfer 
the product to someone else, give its manual as well. Pay attention to 
all details and warnings specified in the user manual and follow the 
instructions given therein. 
Remember that this user manual is also applicable for several other 
models. Differences between models will be identified in the manual.

Read the instructions.

Explanation	of	symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:

C Important information or useful hints about usage.

A Warning for hazardous situations with regard to life and 
property.

B Warning against electric shock.

Warning against hot surfaces.

Warning against fire hazard.

Packaging of the product is made of recyclable materials 
pursuant to our national environment legislation.

Do not dispose of the packaging wastes with the domestic waste 
or other wastes, discard them to the dedicated collection points 
designated by the local authorities.
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2.	Important	instructions	for	safety	and	
environment
This section contains safety instructions that will help protect 
from risk of personal injury or property damage. Failure to follow 
these instructions shall void any warranty.

2.1	General	safety
• The dryer can be used by children at and above 8 years old 

and by persons whose physical, sensory or mental capabilities 
were not fully developed or who lack experience and knowledge 
provided that they are supervised or trained on the safe usage 
of the product and the risks it brings out. Children should not 
play with the product. Cleaning and maintenance works should 
not be performed by children unless they are supervised by 
someone.

• Children of less than 3 years should be kept away unless 
continously supervised.

• Adjustable feet should not be removed. The gap between the 
dryer and the floor should not be reduced with materials such 
as carpet, wood and tape. This will cause problems with the 
dryer.

• Always have the installation and repairing procedures carried 
out by the Authorized	Service. Manufacturer shall not be held 
liable for damages that may arise from procedures carried out 
by unauthorized persons.

• Never wash the dryer by spraying or pouring water onto it! 
There is the risk of electric shock!



49

CZ

EN

2.1.1	Electrical	safety

A Electrical safety instructions should be followed while 
electrical connection is made during the installation.

A The appliance must not be supplied through an external 
switching device, such as a timer,or connected to a circuit 
that is regularly switched on and off by utility.

• Connect the dryer to a grounded outlet protected by a fuse 
at the value specified on the type label.  Have the grounding 
installation performed by a qualified electrician. Our company 
shall not be liable for any damages that will arise when the 
dryer is used without grounding in accordance with the local 
regulations.

• The voltage and allowed fuse protection is stated on the type 
label plate. 

• The voltage specified on the type label must be equal to your 
mains voltage. 

• Unplug the dryer when it is not in use.
• Unplug the dryer from the mains during installation, 

maintenance, cleaning and repair works.
• Do not touch the plug with wet hands! Never unplug by pulling 

on the cable, always pull out by grabbing the plug.
• Do not use extension cords, multi-plugs or adaptors to connect 

the dryer to power supply in order to decrease the risk of fire 
and electric shock.

• Power cable plug must be easily accessible after installation.

B Damaged mains cable should be changed notifying the 
Authorized Service.

B If the dryer is faulty, it must not be operated unless it is 
repaired by an authorized service agent! There is the risk 
of electric shock!
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2.1.2	Product	safety
Superheating of the clothes inside of the dryer can occur 
if you cancel the programme or in the event of a power 
failure whilst the dryer is running, this concentration 
of heat can cause self-combustion and fire so always 
activate the ventilation programme to cool down or 
quickly remove all laundry from the dryer in order to 
hang them up and dissipate the heat.
Points	to	be	taken	into	consideration	for	fire	hazard:
Below specified laundry or items must not be dried in the 
dryer considering fire hazard.
• Unwashed laundry items
• Items soiled with oil, acetone, alcohol, fuel oil, 

kerosene, stain removers, turpentine, paraffin or 
paraffin removers must be washed in hot water with 
plenty of detergent before being dried in the dryer.

For this reason especially the items containing the 
above specified stains must be washed very well, to do 
this use adequate detergent and choose a high washing 
temperature. 
Below	specified	laundry	or	items	must	not	be	dried	in	
the	dryer	due	to	the	fire	hazard:
• Garments or pillows bolstered with rubber foam 

(latex foam), shower bonnets, water resistant textiles, 
materials with rubber reinforcement and rubber foam 
pads.

• Clothing cleaned with industrial chemicals.
Items such as lighter, match, coins, metal parts, needle 
etc. may damage the drum set or may lead to functional 
problems. Therefore check all the laundry that you will 
load into your dryer.
Never stop your dryer before the programme completes. 
If you must do this, remove all laundry quickly and lay 
them out to dissipate the heat.
Clothes that are washed inadequately may ignite on their 
own and even may ignite after drying ends.



51

CZ

EN

• You must provide enough ventilation in order to prevent 
gases exiting from devices operating with other types of fuels 
including the naked flame from accumulating in the room due 
to the back fire effect.

A Underwear that contains metal reinforcements should 
not be dried in the dryer. Dryer may be damaged if metal 
reinforcements come loose and break off during drying.

C
Use softeners and similar products in accordance with 
the instructions of their manufacturers.

C
Always clean the lint filter before or after each loading. 
Never operate the dryer without the lint filter installed.

• Never attempt to repair the dryer by yourself. Do not perform 
any repair or replacement procedures on the product even if 
you know or have the ability to perform the required procedure 
unless it is clearly suggested in the operating instructions or the 
published service manual. Otherwise, you will be putting your 
life and others’ lives in danger.

• There must not be a lockable, sliding or hinged door that may 
block the opening of the loading door in the place where your 
dryer is to be installed.

• Install your dryer at places suitable for home use. (Bathroom, 
closed balcony, garage etc.)

• Make sure that pets do not enter the dryer. Check the inside of 
the dryer before operating it.

• Do not lean on the loading door of your dryer when it is open, 
otherwise it may fall over.

• The lint must not be allowed to accumulate around the tumble 
dryer
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2.2	Mounting	over	a	washing	machine
• A fixing device should be used between the two machines when 

installing the dryer above a washing machine. The fitting device 
must be installed by the authorized service agent.

• Total weight of the washing machine and the dryer -with full 
load- when they are placed on top of each other reaches to 
approx. 180 kilograms. Place the products on a solid floor that 
has sufficient load carrying capacity!

A
Washing machine cannot be placed on the dryer. Pay 
attention to the above warnings during the installation on 
your washing machine.

Installation	Table	for	Washing	Machine	and	Dryer

Dryer	Depth
Washing	Machine	Depth

62 cm 60 cm  54 cm 50 cm 49 cm 45 cm 40 cm

54 cm Can be stacked Can be 
stacked Cannot be 

stacked
60 cm Can be stacked Cannot be 

stacked

2.3	Intended	use
• Dryer has been designed for domestic use. It is not suitable for 

commercial use and it must not be used out of its intended use.
• Use the dryer only for drying laundry that are marked 

accordingly.
• The manufacturer waives any responsibility arisen from 

incorrect usage or transportation.
• The service life of the dryer that you purchased is 10 years. 

During this period, original spare parts will be available to 
operate the dryer properly.
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2.4	Child	safety
• Packaging materials are dangerous for the children. Keep 

packaging materials away from children.
• Electrical products are dangerous for the children. Keep 

children away from the product when it is operating. Do not let 
them tamper with the dryer. Use the child-proof lock in order to 
prevent the children to tamper with the dryer.

C Child-proof lock is on the control panel. (See	Child	lock)

• Keep loading door closed even when the dryer is not in use.

2.5	Compliance	with	the	WEEE	regulation	
and	disposing	of	the	waste	product

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/
EU).  This product bears a classification symbol for waste 
electrical and electronic equipment (WEEE).
This product has been manufactured with high quality 
parts and materials which can be reused and are suitable 

for recycling. Do not dispose of the waste product with normal 
domestic and other wastes at the end of its service life. Take it to 
the collection center for the recycling of electrical and electronic 
equipment. Please consult your local authorities to learn about 
these collection centers.

2.6	Compliance	with	RoHS	Directive:
The product you have purchased complies with EU RoHS 
Directive (2011/65/EU).  It does not contain harmful and 
prohibited materials specified in the Directive.

2.7	Package	information
Packaging materials of the product are manufactured 
from recyclable materials in accordance with our National 
Environment Regulations. Do not dispose of the packaging 
materials together with the domestic or other wastes. Take them 
to the packaging material collection points designated by the 
local authorities.
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2.8	Technical	Specifications

EN
Height (Min. / Max.) 84,6 cm / 86,6 cm*
Width 59,7 cm
Depth 64,3 cm
Capacity (max.) 8 kg**
Net weight  (± 4 kg) 51 kg
Width

See type label***Voltage
Rated power input

* Min. height: Height with adjustable feet are closed.
    Max. height: Height with adjustable feet are opened maximum.
** Dry laundry weight before washing.
*** Type label is located behind the loading door.

C
Technical specifications of the dryer are subject to 
specification without notice to improve the quality of the 
product.

C
Figures in this manual are schematic and may not match 
the product exactly.

C

Values stated on markers on the dryer or in the other 
published documentation accompanying with the dryer 
are obtained in laboratory in accordance with the relevant 
standards. Depending on operational and environmental 
conditions of the dryer, these values may vary.
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3.	Your	Dryer
3.1	Package	Contents

1 2 3 54

1. Water drain hose *
2. Filter drawer spare sponge*
3. User Manual*
4. Drying basket*
5. Drying basket user manual*

*It can be supplied with your machine depending on its model.
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4. Installation
Before the calling the nearest 
Authorized Service for the 
installation of the dryer, ensure that 
electrical installation and water drain 
is appropriate referring to the user’s 
manual.If they are not suitable, 
contact a qualified electrician and 
technician to make necessary 
arrangements.

C
Preparation of the dryer's 
location as well as the 
electrical and waste water 
installations is under 
customer's responsibility.

A Prior to installation, visually 
check if the dryer has any 
defects on it. If the drier 
is damaged, do not have 
it installed. Damaged 
products cause risks for 
your safety.

A Let your dryer wait for 12 
hours before starting to use 
it.

4.1	Appropriate	installation	
location
Install the dryer on a stable and 

level surface. 
Dryer is heavy. Do not move it by 

yourself.
• Operate your dryer in a 

well ventilated, dust-free 
environment.

• The gap between the dryer 
and the surface should not be 
reduced by the materials such as 
carpet, wood and tape.

• Do not cover the ventilation grills 
of the dryer. 

• There must not be a lockable, 
sliding or hinged door that may 

block the opening of the loading 
door in the place where your 
dryer is to be installed.

• Once the dryer is installed, it 
should stay at the same place 
where its connections have been 
made. When installing the dryer, 
make sure that its rear wall does 
not touch anywhere (tap, socket, 
etc.). 

• Place the dryer at least 1 cm 
away from the edges of other 
furniture.

• Your dryer can be operated at 
temperatures between +5°C 
and +35°C. If the operating 
conditions fall outside of this 
range, operation of the dryer will 
be adversely affected and it can 
get damaged.

B Do not place the dryer on 
the power cable.

• Your machine has feature to 
connect to wireless networks. 
To use the HomeWhiz function, 
which allows you to monitor and 
control your machine remotely, 
ensure that your machine’s 
wireless network signal level is 
adequate.

4.2	Removing	the	transportation	
safety	assembly

A
Remove the transportation 
safety assembly before 
using the dryer for the first 
time.

Open the loading door.
• There is a nylon bag inside the 

drum that contains a piece 
of styrofoam. Hold it from its 
section marked with XX XX.

• Pull the nylon towards yourself 
and remove the transportation 
safety assembly.
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A
Check that no part of 
the transportation safety 
assembly remains inside 
the drum.

4.3	Under	counter	installation
• This product can be installed 

under a counter if the height of 
the counter is sufficient.

A
While using undercounter 
dryer, it should never 
be operated without 
undercounter installation 
part. For the appropriate 
undercounter installation 
part contact the Authorized 
Service.

Dryer Depth 60 cm 54 cm

Stock number 
of under-bench 
installation part

2979700200 2973600200

• Leave at least 3 cm of space 
around the sides and the rear 
wall of the dryer when installing 
it under a counter.

C
If installed under a 
countertop, drying durations 
can extend.

4.4	Connecting	to	the	drain
In products equipped with condenser 
unit, water accumulates in the water 
tank during the drying cycle. You 
should drain accumulated water 
after each drying cycle.
You can directly drain accumulated 
water through the water drain hose 
supplied with the product instead 
of periodically draining the water 
collected in the water tank.
Connecting	the	water	drain	hose
1-2 Pull hose at the behind of 

the dryer by hand in order to 
disconnect it from where it is 
connected. Do not use any tools 
to remove the hose.

3 Connect one end of the drain 
hose supplied with the dryer to 
the connection point from where 
you removed the hose of the 
product in previous step.

4 Connect the other end of the 
drain hose directly to the 
wastewater drain or to the 
washbasin.

1

3 4

2
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A
Hose connection should 
be made in a safe manner. 
Your drain house will be 
flooded if the hose comes 
out of its housing during 
water discharge.

C
Water drain hose should 
be attached to a height of 
maximum 80 cm.

C
Make sure that the water 
drain hose is not stepped on 
and it is not folded between 
the drain and the machine.

4.5	Adjusting	the	feet
In order to ensure that the dryer 
operates more silently and vibration-
free, it must stand level and balanced 
on its feet. Balance the machine by 
adjusting the feet.
Turn the feet to left or right until the 

dryer stands level and firmly.

C
Never unscrew the 
adjustable feet from their 
housings.

4.6	Electrical	connection
For specific instructions for 
electrical connection required during 
installation (see	2.1.1	Electrical	
Safety)
4.7	Transporation	of	the	dryer
• Unplug the dryer before 

transporting it.
•  Drain all water that has 

remained in the dryer.
If direct water drain connection 
is made, then remove the hose 
connections.

A We recommend carrying the 
dryer in upright position. 
If it is not possible to carry 
the machine in the upright 
position, we recommend 
carrying it by tilting towards 
the right side when looked 
from the front. 
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4.8	Warnings	about	sounds

C
It is normal to hear a 
metallic noise from the 
compressor sometimes 
during operation.

C
Water collected during 
operation is pumped to 
water tank. It is normal to 
hear pumping noise during 
this process.

4.9	Changing	the	illumination	
lamp	
In case an illumination lamp is used 
in your laundry dryer.To change 
the Bulb/LED used for illumination 
of your tumble dryer, call your 
Authorized Service.
The lamp(s) used in this appliance 
is not suitable for household room 
illumination. The intended purpose 
of this lamp is to assist the user to 
place laundry in the tumble dryer in 
a comfortable way. The lamps used 
in this appliance have to withstand 
extreme physical conditions such as 
vibrations and temperatures above 
50 °C.



60

5.	Preparation
5.1	Laundry	suitable	for	drying	in	the	dryer
Always obey the instructions given on the garment tags. Dry only the laundry 
having a label stating that they are suitable for drying in a dryer and make sure 
that you select the appropriate programme.

Drying 
Settings
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LAUNDRY DRYING SYMBOLS

Drying 
Symbols

Suitable for 
dryer

No Iron Sensitive / 
Delicate dry

Do not dry 
with dryer

Do not dry Do not dry-
clean

5.2	Laundry	not	suitable	for	
drying	in	the	dryer

C
Delicate embroidered 
fabrics, woolen, silk 
garments, delicate and 
valuable fabrics, airtight 
items and tulle curtains are 
not suitable for machine 
drying.

5.3	Preparing	laundry	for	drying
• Laundry may be tangled with 

each other after washing. 
Separate the laundry items 
before placing them into the 
dryer.

• Dry garments having metal 
accessories such as zippers, 
inside out.

• Fasten the zippers, hooks and 
buckles and button sheets. 

5.4	Things	to	be	done	for	energy	
saving
Following information will help you 
use the dryer in an ecological and 
energy-efficient manner.
• Spin your laundry at the 

highest speed possible when 
washing them. Thus, the drying 
time is shortened and energy 
consumption is reduced.

• Sort out the laundry depending 
on their type and thickness. 
Dry the same type of laundry 
together. For example thin 
kitchen towels and table clothes 
dries earlier than thick bathroom 
towels.
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• Follow the instructions in the 
user manual for programme 
selection.

• Do not open the loading door 
of the machine during drying 
unless necessary. If you must 
certainly open the loading door, 
do not to keep it open for a long 
time.

• Do not add wet laundry while the 
dryer is in operation

• Clean the lint filter before or 
after each drying cycle. (See 7.1 
Lint Filter / Loading Door Inner 
Surface)

• Clean the filter periodically when 
there is visible air collection on it 
or when the symbol lights up, if 
there is a filter drawer cleaning 
warning symbol  “ ” available. 
(See 7.4 Cleaning the filter 
drawer)

• Ventilate the room, where the 
dryer is located, well during 
drying.

5.5	Correct	load	capacity
Follow the instructions in the 
“Programme selection and 
consumption table”. Do not load 
more than the capacity values stated 
in the table.

C
It is not recommended 
to load the dryer with 
laundry exceeding the level 
indicated in the figure. 
Drying performance will 
degrade when the machine 
is overloaded. Furthermore, 
dryer and the laundry can 
get damaged.

Following weights are given as 
examples.

Laundry Approximate 
weights (g)*

Cotton quit covers 
(double) 1500

Cotton quit covers 
(single) 1000

Bed sheets (double) 500
Bed sheets (single) 350
Large tablecloths 700
Small tablecloths 250
Tea napkins 100
Bath towels 700
Hand towels 350
Blouses 150
Cotton shirts 300
Shirts 250
Cotton dresses 500
Dresses 350
Jeans 700
Handkerchiefs (10 
pieces) 100

T-Shirts 125

*Dry laundry weight before washing.
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6. Operating	your	machine
6.1	Control	Panel

Cotton Cupboard Dry

*Time that appears on display indicates the remain-
ing time until the end of the programme and changes 
according to the dampness level of the laundry and 
model of the dryer

Start/pause symbol

HomeWhiz symbol

End time setting symbol

Water tank warning symbol

Child-proof lock warning symbol

Anti-Creasing symbol

WLAN symbol

Filter cleaning warning symbol

Filter drawer cleaning warning symbol

Remaining time indicator*

Display info lineCotton Cupboard Dry

1. On/Off/Cancel button
2. Program Number Indicator
3. Display
4. Start/Stand-by Button
5. Delay Setting Selection Button
6. Wrinkle Prevention Selection Button / Menu Entry Button 
7. Dryness Level Setting Selection Button 
8. HomeWhiz Button 
9. Fast Drying / Child Lock Buttons
10. Timing Schedules Selection Button
11. Program Selection Button

6.2	Screen	symbols

1 2 3

11 10 9 8 7 6 5 4
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6.3	Preparing	the	Machine
Plug the machine.
Place laundry into the machine.
Press On/Off/Cancel button for 1 
second (long).
When your machine is turned on 
for the first time, it turns on with 
the declaration program (cotton 
wardrobe dry).

C Pressing On/Off/Cancel 
button does not mean 
that the program has 
started. Press the Start / 
Stand-bybutton to start the 
program.

6.4	Program	selection
Determine the suitable program from 
the table below where drying levels 
are presented.
Use the Program Selection button to 
select the program you wish.

Extra Dry 

Only cotton clothes are 
dried under normal 
temperature. Thick 
and multi-layered 
laundry (towels, bed 
sheets, denim trousers 
etc.) are dried so that 
they can be placed 
in wardrobe without 
ironing.

Wardrobe 
Dry 

Normal laundry 
(tablecloths, underwear 
etc.) are dried so that 
they can be placed 
in wardrobe without 
ironing.

Iron Dry
Normal laundry (shirts, 
dresses etc.) are dried 
to be ready for ironing.

C For detailed program 
information, see “Program 
selection and consumption 
chart”..

6.5	Main	programs
The following main programs are 
available depending on fabric type.
• Cotton
Dry durable laundry with this 
program. It dried under normal 
temperature. It is recommended 
for your cotton laundry (bedsheets, 
bedding, towel, bathrobe etc.)
• Synthetic
Dry sensitive laundry with this 
program. It is recommended for your 
synthetic laundry.

6.6	Additional	programs	
The following additional programs 
are available in the machine for 
special situations.

C Additional programs may 
vary depending on the 
features of your machine.

• Bedding
Dry fibre quilts with a label that 
indicates it can be dried in drying 
machine. Load the quilt correctly 
to prevent damage to the machine 
and the quilt. Remove the quilt 
cover before loading the quilt to 
the machine. Load the quilt to the 
machine after folding it in two. 
- Do not load more than 1 double size 
fibre 
quilt (200x200 cm). Do not dry items 
that contain cotton material such as 
quilts, pillows etc.
- Do not dry items other than quilts 
such as carpets, rugs, hall rugs etc. 
This may cause permanent damage 
to your machine.
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C To get better results from 
drying machine programs, 
your laundry should be 
washed with suitable 
program in your washing 
machine and wrung with 
recommended wringing 
speed.

• 	Shirt		
Dries shirts more delicately and 
causes less wrinkles for easy ironing.

C Shirt might remain 
slightly damp at the 
end of the program. It is 
recommended not to leave 
the shirts inside the drying 
machine.

• Jeans	
Use to dry denim clothes wrung 
in the washing machine with high 
speed.
• Mix
Use to dry synthetic and cotton 
clothes that don’t give out colour 
together.
• Sportswear
Use to dry clothes made out of 
synthetic, cotton or mixed fabrics.
• Night
Lowest level of noise and sound is 
emitted to the operating environment 
with this program. Sound level is half 
of the cotton wardrobe dry program.
• Wool	protect
Use this program to dry wool clothes 
with a phrase that indicates it can be 
dried in drying machine on its label 
for wool products that can be washed 
in the washing machine.

The wool drying cycle of 
this machine has been 
approved by The Woolmark 
Company for the drying of 
machine washable wool 
products provided that 
the products are washed 
and dried according to the 
instructions on the garment 
label and those issued by 
the manufacturer of this 
machine. M1713.”The 
Woolmark symbol is a 
Certification mark in many 
countries. 

• Daily
The program used for daily drying of 
cotton and synthetic clothes and that 
takes a period of 100 minutes.
• Delicates
You can dry your delicate clothes 
suitable for drying or clothes that are 
recommended for hand wash (silk 
blouses, thin underwear etc.) under 
low temperatures.

C It is recommended to dry 
your delicates in a laundry 
bag to prevent wrinkles and 
damage. When the program 
ends, take out your laundry 
immediately and hang them 
to prevent wrinkles.

• Freshen	up
Ventilates for 10 minutes without 
blowing hot air. You can ventilate the 
cotton and linen clothes that have 
been enclosed for a long time with 
this program to remove their odour.
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• Drying	Rack/	TimeDry
You may select 10 min, 20 min, 30 
min, 40 min, 50 min, 60 min, 80 
min, 100 min, 120 min, 140 min ve 
160 min Timer programs to achieve 
the required end drying level at low 
temperatures.
This product is available to be used 
with a drying basket as option. For 
products that are sold without a 
basket, you can obtain a basket from 
an authorized service and use the 
drying programs specified above. For 
details of use, see the drying basket 
user guide.

C In this program, the 
machine dries for the 
duration set, regardless of 
the drying level.
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6.7	Program	selection	and	consumption	chart

* : Energy Label standard program (EN 61121:2012)
**All the values on the chart are identified according to EN 61121:2012 standard. Consumption 
values may vary from the valued in the chart depending on laundry type, wringing speed, 
ambient conditions and voltage levels. The consumption values apply when wireless network 
connection is turned off.

„Cotton cupboard dry programme“ used at full and partial load is the standard drying 
programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme 
is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme 
in terms of energy consumption for cotton.

Programme Capacity 
(kg)

Spin speed 
in washing 

machine (rpm)

Approximate 
amount of 
remaining 
humidity

Drying time 
(minutes)

RapiDry 
(minutes)

Cottons / Coloreds

A Extra dry 8 1000 % 60 175 130

A Cupboard dry 8 / 4 1000 % 60 152 / 95 115

A Iron dry 8 1000 % 60 124 95

Night 8 1000 % 60 240 -
Shirts 1,5 1200 % 50 50 35
Jeans 4 1200 % 50 117 85
Bedding 2,5 1000 % 40 120 -
Mix 4 1000 % 60 110 75
Sportswear 4 1000 % 60 105 70
Daily 1,5 600 % 50 100 65
Delicates 1 800 % 50 50 -
Wool Protect 1,5 600 % 50 146 -
Synthetics

B Cupboard dry 4 800 % 40 75 50

B Iron dry 4 800 % 40 59 34

Energy consumption values

Programme Capacity 
(kg)

Spin speed 
in washing 

machine (rpm)

Approximate 
amount of 
remaining 
humidity

Energy 
consumption 

value kWh
RapiDry 
(kWh)

Cottons linen Ready to 
wear* 8 / 4 1000 % 60 1,42 / 0,83 2,33

Cottons Ready to iron 8 1000 % 60 1,15 1,99
Synthetics Ready to wear 4 800 % 40 0,51 0,87

Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol. Hermetically sealed.
R134a / 0,40 kg   -   GWP:1430   -   0,572 tCO2e
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6.8	Auxiliary	functions
Dryness	settings	selection

  Dryness settings button is used 
for adjusting to desired dryness. 
Program time may change depending 
on the selection.

C You can activate this 
function only prior to start 
of program.

Drying level slight damp

Drying level Normal

Drying level Extra

Wrinkle	prevention	selection
  With the wrinkle	prevention 

selection button, it is possible 
to change the period of wrinkle 
prevention program. If you will not 
take the laundry out immediately 
after the program has completed, you 
may use Wrinkle prevention function 
to prevent wrinkling of your laundry. 
This program rotates the laundry 
every 240 seconds for the selected 
period, and thus prevents wrinkling. 
Level changes are specified in the 
following pictures.

Anti-creasing 0’

Anti-creasing 60’

Anti-creasing 120’

Anti-creasing 30’

C Press  Wrinkle	Prevention  
to activate this function.

C If Wrinkle Prevention 
function is active, Wrinkle 
Prevention symbol is 
illuminated at the end of 
the program.

Cotton Cupboard Dry

Menu	entry	button
  You may enter the settings menu 

by pressing the  key shown for 3 
seconds.

C The Settings menu 
allows you to adjust the 
operating language, display 
brightness, audio warning 
level, spin cycle and 
wireless network settings.
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You may select Lower, Upper 1 
and Upper 2 brightness levels by 
pressing the HomeWhiz button on 
the brightness setting menu.
When the program is completed with 
audio warning level setting menu, an 
error occurs etc. the level of audio 
warning is set. 
 

C You can change the sound 
level before the program 
starts or while the program 
continues.

In this step,HomeWhiz button is 
pressed to select low and loud audio 
warning levels.

Volume low

Volume high

With the  speed spin setting menu, 
you may change the program period 
of the drying machine by the spin 
speed setting used in washing 
machine. For example, spin speed 
defined for cotton wardrobe dry 
program is 1000 rpm. The screen 
period for this spin speed value is 
145 minutes. User may reduce the 
program period to 135 minutes with 
the higher spin speed of 1200 rpm.

Settings

During the 3 seconds while the 
button is pressed, Settings 3, 
Settings 2 and Settings 1 are 
displayed on the screen, and then you 
enter the menu. Language Selection 
menu is displayed first when you 
enter the menu. To move the previous 
and next options in the menu, Speed		
and dryness	level	selection	buttons 
are used respectively.

Language: English

To change the language, press 
HomeWhiz button. Save Settings 
warning is displayed when you press 
menu entry button for 3 seconds to 
save the settings.

Store Settings?

You may save the changes made 
when you press HomeWhiz button on 
the save settings screen. When you 
press Fast  button, you return to the 
program selection screen without 
saving the changes made.

Brightness : Bottom 
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Spin 1200

Cotton Cupboard Dry

You may change the spin speed as 
“Spin 1200”, “Spin 1400”, etc. by 
pressing HomeWhiz	button. Drying 
machine automatically updates 
the program period after you have 
changed the spin speed.
Reset	to	factory	settings button is 
used for returning the changes you 
have made to the factory settings. 
Press the HomeWhiz	button in this 
menu. Save Settings warning is 
displayed, when you press HomeWhiz 
button again, machine is reset to 
factory settings and exit the menu.

Factory settings

C When you are at any step 
in the setting menu, press 
the menu entry button for 
3 seconds to exit the menu 
and return to the program 
selection screen.  

6.9	Rapi	Drying
You can shorten the drying time of 
your clothes with the fast drying 
feature. This feature is available on 
all programs highlighted in blue on 
the control panel.
“Fast” button   is used to activate.

For example, the time required for 
drying in the Cotton Cupboard Setup 
program drops from 2:32 to 1:55 
when this feature is enabled.

Cottons Cupboard Dry

Cottons Cupboard Dry

6.10	Warning	symbols

C Warning symbols may vary 
depending on the model of 
your machine.

Fibre	filter	cleaning
When the program is completed, the 
warning symbol for filter cleaning 
turns on.

C Refer to “Troubleshooting” 
section if filter cleaning 
symbol constantly flashes.
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Water	tank
When the program is completed, the 
warning symbol to empty the water 
tank turns on.
If the water tank fills up while the 
program continues, the warning 
symbol starts flashing and the 
machine goes into stand-by. In this 
case, empty the water tank and start 
the program by pressing the	Start	
/	Stand-by button. Warning symbol 
turns off and program resumes.

Cleaning	the	filter	drawer
Warning symbol flashes periodically 
to remind that filter drawer must be 
cleaned.

Loading	cover	is	open
Following warnings are displayed 
respectively if the loading cover of the 
drying machine is open.

Door is open

Program Paused

Delay	Setting
You can delay the end time of the 
program up to 24 hours with the 
Delay	Setting function. 
Open the loading door and place the 
laundry.
Select drying program, spin cycle and 
if needed, additional functions.
Press the Delay Setting selection 
button and set the delay time you 
wish. Delay	Setting symbol turns 
on. (When the button is pressed and 
hold pressed, Delay	Setting proceeds 
non-stop).
Press the Start	/	Stand-by	button.	
Delay	Setting countdown starts and 
Delay Activated and Program Started 
messages are displayed on the 
screen. “:” Separator in the middle of 
displayed delay time flashes.

Program Started

End Time Enabled

C You can add or remove 
laundry within delay time. 
Delay Setting symbol 
will turn off at the end of 
countdown, drying starts 
and duration of program is 
displayed. Displayed time 
is the sum of normal drying 
time and delay time.
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Changing	the	delay	time
If you want to change the duration 
during the countdown:
Press the On/Off/Cancel	button for 3 
seconds to cancel the program. Turn 
on the machine again and repeat 
the Delay Setting process for the 
duration you wish.
When your machine is turned on 
for the first time, it turns on with 
the declaration program (cotton 
wardrobe dry).
Cancelling the Delay	Setting	function
If you want to cancel the Delay 
Setting countdown and start the 
program immediately: Press the On/
Off/Cancel button for 3 seconds to 
cancel the program. 
Press the On/Off/Cancel button 
to start you previously selected 
program.

6.11	Starting	the	program
Press the Start/Stand-by button to 
start the program.
Indicating start of the program, Start		

 sembolü yanar, kalan sürenin 
ortasındaki “:” işareti yanıp sönmeye 
devam eder. Ekranda kurutuyor ve 
program ilerleme çubuğu dönüşümlü 
yanar.

6.12	Program	progress	status

Drying

6.13	Child	Lock
The machine has a child lock which 
prevents the program flow from 
being interrupted when the buttons 
are pressed during a program. When 
the child lock is activated, all buttons 
on the panel except the On/Off/
Cancel button are deactivated.
To	activate	the	child	lock,  keep Fast	
/	Child	lock	buttons pressed for 3 
seconds.
The child lock has to be deactivated 
to be able to start a new program 
after the current program is finished 
or to be able to interfere with the 
program. To	deactivate	the	child	
lock,	keep the same buttons pressed 
for 3 seconds.

C When the child lock is 
activated, the lock symbol 
on the screen turns on.

Child Lock : On

C Child lock deactivates when 
the machine is turned off 
and on by the On/Off/Cancel 
button.

C Child Lock can not be used 
when HomeWhiz function is 
activated.

When the child lock is active:
The machine runs, or in stand-by 
state the indicator symbols won’t 
change upon changing the position of 
the program selection button.
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6.14	Changing	the	program	after	
it	is	started
You can change the program you 
selected to dry your laundry with a 
different program after the machine 
starts running.
For example, to select Extra Dry 
instead of Iron Dry, pause the 
program by pressing the	Start	/	
Stand-by button.
Select the Extra Dry program using 
the Program	Selection button.
Press the Start/Stand-by button to 
start the program.
Adding and removing clothes during 
stand-by
If you want to add or remove clothes 
to/from the machine after the drying 
program starts:
Press the Start/Stand-by button to 
put the machine in Stand-by state. 
The drying operation stops.
Open the loading door while in Stand-
by state, and close the door after you 
remove or add laundry.
Press the Start/Stand-by button to 
start the program

C Adding laundry after the 
drying operation starts may 
cause the dried laundry 
inside the machine to mix 
with wet laundry and leave 
the laundry damp at the 
end of operation.

C Adding or removing laundry 
during drying may be 
repeated as many times as 
you wish. But this operation 
continuously interrupts the 
drying operation, and thus 
increases program duration 
and energy consumption. 
So, it is recommended to 
add laundry before the 
program starts.

C If a new program is 
selected by turning the 
program selection knob 
while the machine is in 
stand-by; the running 
program terminates and 
new program information is 
displayed on the screen.
Do not touch the inner 
surface of the drum 
while adding or removing 
clothes during a continuing 
program. The drum surface 
is hot.

6.15	Cancelling	the	program
If you want to cancel the program and 
terminate the drying operation for 
any reason after the machine starts 
running, keep the On/Off/Cancel	
button pressed for 3 seconds.

A The inside of the machine 
shall be extremely hot 
when you cancel the 
program during machine 
operation, so run the 
ventilation program to allow 
it to cool down.
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6.16	End	of	program
When the program has ended, Fibre 
Filter Cleaning and Water Tank 
warning symbols are illuminated on 
the program monitoring indicator 
and “Program	Ended” message is 
displayed on the screen. Loading 
cover can be opened and machine is 
ready for another operation.
To turn off the machine, press the 
On/Off/Cancel button.

Program Over

C Wrinkle	Prevention 
function activates the 
2-hour (varies as per 
selection) Wrinkle 
Prevention program if 
Wrinkle Prevention is 
active and laundry isn't 
taken out of machine after 
completion of the program.

C Clean the fibre filter after 
each drying. (See "Fibre 
filter and Loading door 
inner surface")

C Empty the water tank 
after each drying. (See 
"Emptying the water tank")
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7 HomeWhiz	function
 	HomeWhiz function allows you to 

remotely control and monitor your 
machine with your smart device. With 
HomeWhiz app you can download 
your smart device from the 
application store, you can remotely 
control your machine and choose the 
program you want; Quick drying, 
drying level, spin cycle selection in 
the washing machine, creasing 
prevention time, and start and stop 
the program. You may also perform 
the language, brightness and volume 
settings on the settings menu of your 
machine with the smart device. In 
addition to these features, you may 
monitor the current status of your 
machine and the drying time, Tank 
full and Door open warnings from the 
application.

7.1	HomeWhiz	Setup	and	
Wireless	Network	Connection	
Setting
Download the HomeWhiz application 
required to use the HomeWhiz 
function from the application store of 
your smart device. To use HomeWhiz 
function , you need to sign up for the 
application with your e-mail address 
and do HomeWhiz set up of your 
machine.
Initial	Setup:
1 Open HomeWhiz  app that you 

have downloaded to your 
smart device. If you don’ have a 
membership, sign up and log in 
with your user account as the 
app will direct you.

2. Select  “add / remove product” on 
the application homepage, and 
then “touch here to connect the 
product to the network”.  

3. Go to the settings menu by 
pressing the Anti-Wrinkle / Menu 
entry button for 3 seconds as the 
application directs you.

4. When you go to the Settings 
menu, Find HomeWhiz Setup 
using the keys to the right and 
left of HomeWhiz key.

5. Activate  HomeWhiz	Setup by 
pressing HomeWhiz	button. Your 
machine will display “HomeWhiz		
Setup:  On” on your screen.

6. Continue setup as the application 
guide you. In this step your 
machine shall connect to your 
wireless network and pair with 
your application membership.

A During setup, you need to 
connect firstly your smart 
device to the network  
“HomeWhiz-Dryer-xxxx“ 
and then connect your 
machine to the network 
where you will connect 
your machine. Once setup 
is done, you can use 
HomeWhiz app via any other 
wireless network or Internet 
connection over the mobile 
network. 
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7. While establishing a connection, 
the connection symbol  
flash and “Connecting ...” 
appear on the screen. When the 
connection is established, the 
connection symbol   sis lit up 
continuously and “Connected” 
appears on the screen.

8. When you have completed the 
setup, you can exit the settings 
menu by pressing the Anti-
creasing / Menu entry button for 
3 seconds.  

  

C
Repeat the initial setup 
steps if the wireless network 
name or password changes.

Wireless	Network	Connection	Setting:	
You can turn the wireless network 
connection of your HomeWhiz-
installed machine on or off without 
having to re-install it.
1. Enter the settings menu.

2. Find “Wireless	Connection” by 
using the buttons to the right and left 
of HomeWhiz. 

3. You can turn it on and off by 
pressing HomeWhiz button. 

The   symbol on the screen 
indicates wireless connection 

status.
Your machine   is connected to the 
network when xxx is on; it is being 
connected when the symbol is 
flashing and not connected when the 
symbol is off.

A When “Wireless Connection: 
On“ on your machine, 
HomeWhiz function 
can be selected. Check 
the network connection 
status if it is not possible 
to select HomeWhiz	
function. If connection is 
not established, repeat the 
initial setup settings over 
the machine.

A If the wireless network 
name or password of your 
machine changes, repeat 
the initial setup steps.
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7.2	Usage	of	HomeWhiz	Function:
To remotely control your HomeWhiz	
setup, Ensure that your machine 
is turned on and the door is closed 
and you must activate the function 
by pressing the HomeWhiz button. 
As long as HomeWhiz function is 
enabled, you can use all the settings 
and operations you can perform via 
the control panel of your machine via 
HomeWhiz application.
You can understand whether 
HomeWhiz function is on / off 
or adjustable / not adjustable by 
framing HomeWhiz button on 
the screen. If there is no frame, 
HomeWhiz function can not be set. 
If there is a frame but it is empty, 
HomeWhiz function can be set but it 
is not activated. If the frame is full, 
the  HomeWhiz	function is activated.
HomeWhiz function is automatically 
disabled in the following situations:
• Open door
• Pressing HomeWhiz button again
• Closing the machine via control 

panel
• Power outage or unplugging your 

machine
When Home	Whiz function 
is disabled, you can continue 
monitoring the status of your 
machine through the application.  
HomeWhiz function needs to be 
reactived to be checked.

A If you can not activate 
HomeWhiz function (no 
frame), ensure that the 
wireless connection setting 
is turned on and that the 
machine cover is closed. 

Your machine sends you notifications 
via HomeWhiz app when the 
following occurs. You can set 
where you want to receive these 
notifications from the settings page 
of your machine.
1. Completing program
2. Opening the door of your machine
3. Filling the water tank
4. Filter control warning
5. Running and stopping of Anti-
crease function

A For the  HomeWhiz 
function to be usable,  
HomeWhizapplication shall 
be installed on your smart 
device and  activated internet 
connection of your machine 
shall be connected to a 
wireless network. When your 
machine is not connected to 
the network, your machine 
operates like a machine 
without HomeWhiz function.

A All safety precautions 
described in “Important 
safety and environmental 
precautions” also apply 
for remote control and 
monitoring with the 
HomeWhiz function.

A When you want to pause 
your machine with the 
application while the 
HomeWhiz	function is 
active, the temperature 
of the laundry is checked 
and program is not paused 
until a proper temperature 
is reached. “Your laundry 
is being cooled“ on the 
screen. Program is paused 
when the laundry is cooled 
adequately.
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You can use the HomeWhiz 
function on more than one smart 
device. You need to download the 
HomeWhizapplication from the 
application store of the devices you 
want to use for each of the smart 
devices you want to use, and you 
have to log in with the membership 
details (your email address and 
the password you specify) you used 
before. 
Using the HomeWhiz function on a 
machine connected to another user 
account 
If the machine you want to use the 
HomeWhiz function is linked to 
another user account, you can also 
follow the steps below to pair the 
machine account with a different 
account.
1. Ensure that your your smart 

device and machine are 
connected to the same network. 

2. If you do not have an account, 
open the HomeWhiz application 
you downloaded from your 
smartphone application store 
and follow the instructions to 
create a new account.

3. Log in to your account and 
touch “Add / Remove Product”. 
Products that have all 
HomeWhiz functions available 
on the wireless network you are 
connected is listed. Find the 
machine you want to use and 
then  touch the + sign 

4. After giving a name you like to 
the machine, the user who owns 
the machine shall be asked to 
use the machine. The owner of 
the machine may approve or 
deny your request from the link 
to the user’s e-mail address 
or from the machine’s “user 
association settings” page of the 
application’s settings page.

C
You can also request the 
ownership of the machine 
from the “user association 
settings” section of the 
machine’s settings page.

Deleting HomeWhiz pairing
If you do not remember your 

membership password or you 
want to cancel the ownership 
of the machine for any reason, 
you can delete your machine’s 
HomeWhiz pairing by following 
the steps below. 

1. Enter the settings menu.
2. Use the buttons to the right and 

left of HomeWhiz button to find 
“Delete HomeWhiz pairing”.

3. You can start deleting process by 
pressing HomeWhiz	button. 

4. If you are sure about deleting 
HomeWhiz pairing of your 
machine, you can initiate the 
process by pressing HomeWhiz 
again. Or you can cancel it by 
pressing the Fast key. In the case 
of starting the deleting process, 
the screen will first show 
“Deleting”   and then “Deleted” 

A In case of writing “Unable 
to delete"” ensure that your 
machine's wireless network 
connection is On and the 
internet connection is 
activated and then try again.

A After deleting HomeWhiz	
pairing, you need to repeat 
the setup steps to use 
HomeWhiz function of the 
machine.
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7.3	Troubleshooting
Follow the steps below if you have 
a problem with remote control / 
monitoring or connection.
1. Ensure that your smart device is 

connected to the internet.
2. Close and reopen HomeWhiz app.
3. Disable the wireless connection 

setting, enable it again, and 
reconnect to your machine 
through the application.

4. If you still can not connect to your 
machine, repeat the setup steps 
from the beginning. 

Observe whether the problem is 
resolved. If the problem persists, 
contact the dealer or Authorized 
Service Center where you purchased 
your machine.
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8.	Maintenance	and	
cleaning
Service life of product extends and 
frequently experienced problems will 
be reduced if it is cleaned at regular 
intervals.

8.1	Cleaning	Lint	Filter	/	Loading	
Door	Inner	Surface
Lint and fiber released from the 
laundry to the air during the drying 
cycle are collected in the Lint Filter. 

C
Such fiber and lint are 
generally formed during 
wearing and washing.

A
Always clean the lint filter 
and the inner surfaces of 
the loading door after each 
drying process.

C
You can clean the lint filter 
housing with a vacuum 
cleaner.

To clean the lint filter:
• Open the loading door.
• Remove the lint filter by pulling it 

up and open the lint filter.
• Clean lint, fiber, and cotton 

raveling by hand or with a soft 
piece of cloth.

• Close the lint filter and place it 
back into its housing.

• A layer can build up on the filter 
pores that can cause clogging 
of the filter after using the dryer 
for a while. Wash the lint filter 
with warm water to remove the 
layer that builds up on the lint 
filter surface. Dry the lint filter 
completely before reinstalling it.

• Clean the entire inner surface 
of the loading door and loading 
door gasket with a soft damp 
cloth.
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8.2	Cleaning	the	sensor	
There are dampness sensors in the 
dryer that detect whether the laundry 
is dry or not.
To clean the sensors:
• Open the loading door of the 

dryer.
• Allow the machine to cool down 

if it is still hot due to the drying 
process.

• Wipe the metal surfaces of 
the sensor with a soft cloth, 
dampened with vinegar and dry 
them.

C
Clean metal surfaces of the 
sensors 4 times a year.

C
Do not use metal tools 
when cleaning metal 
surfaces of the sensors.

A
Never use solvents, 
cleaning agents or similar 
substances for cleaning 
due to the risk of fire and 
explosion! 

8.3	Draining	the	water	tank
Dampness of the laundry is removed 
and condensed during drying process 
and the water that arise accumulates 
in the water tank. Drain the water 
tank after each drying cycle.

A
Condensed water is not 
drinkable!

A
Never remove the water 
tank when the program is 
running!

If you forget to drain the water tank, 
the machine will stop during the 
subsequent drying cycles when the 
water tank is full and the Water Tank 
warning symbol will flash. If this is 
the case, drain the water tank and 
press Start / Pause button to resume 
the drying cycle.
To drain the water tank:
Pull the drawer and remove the 
water tank carefully.

• Drain the water in the tank.

• If there is lint accumulation in 
the funnel of the water tank, 
clean it under running water. 

• Place the water tank into its 
seat. 

C If the direct water draining 
is used as an option, there is 
no need to empty the water 
tank.
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8.4	Cleaning	the	filter	drawer	
Lint and fiber that could not be 
captured by the lint filter are blocked 
in the filter drawer behind the kick 
plate. Clean the filter periodically 
when there is visible air collection 
on it or when the symbol lights up, 
if there is a filter drawer cleaning 
warning symbol  “ ” available.
There is an one stage filter. This one 
stage filter is from sponge
To clean the filter drawer:
• Press the kick plate button to 

open the kick plate.

• Remove the filter drawer cover 
by turning it in the direction of 
arrow.

• Pull out the filter drawer.

• Open the filter drawer by 
pressing the red button.

• Take out the filter drawer 
sponge.

• Wash the filter drawer sponge by 
hand to remove the fiber and lint 
on the surface. After washing the 
sponge, squeeze it by hand and 
remove the excess water. Well-
dry the sponge before storing it.

C
It is not necessary to clean 
the sponge if lint and fiber 
accumulation on it is not 
significant.

• Place the sponge back into its 
place.
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C
Please place the sponge 
carefully inside the frame 
of the filter cassette shown 
by arrows in order to avoid 
squeezing when filter drawer 
closed”.:

• Close the filter drawer as to lock 
the red button.

• Place the filter drawer back into 
its place, turn the filter drawer 
cover in the arrow direction and 
close it securely.

• Close the kick plate cover.

A
Drying without the filter 
drawer sponge in place will 
damage the machine! 

C
A dirty lint filter and filter 
drawer will cause longer 
drying periods and higher 
energy consumption.

8.5	Cleaning	the	evaporator
Clean the lint accumulated on the 
fins of the evaporator located behind 
the filter drawer with a vacuum 
cleaner.

A
CAUTION:	You can also 
clean by hand provided that 
you wear protective gloves. 
Do not clean the evaporator 
with bare hands. Evaporator 
fins may hurt your hands.
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9.	Troubleshooting
Drying process takes too much time.
• Pores of the lint filter are clogged. >>> Wash the lint filter with warm 

water.
• Filter drawer may be blocked>>>clean the foam inside the filter 

drawer.
• Ventilation grids on the front side of the machine are blocked. >>> 

Remove the objects (if any) that block ventilation in front of the 
ventilation grids.

• Ventilation is not sufficient since the room where the machine is 
installed is very small.  Open the door and window of the room to avoid 
the room temperature increase too much.

• Lime deposit has built up on the dampness sensor. >>> Clean the 
dampness sensor.

• Excessive laundry is loaded. >>> Do not load the dryer in excess.
• Laundry is not spun sufficiently. >>> Spin your laundry at a higher 

speed in your washing machine.
Laundry comes out wet at the end of drying.
• It is likely that the selected programme did not suit the laundry 

type.>>>Checking the care labels on clothes, select appropriate 
programme for the laundry type or use timer programmes in addition.

• Pores of the lint filter are clogged. >>> Wash the lint filter with warm 
water.

• Filter drawer may be blocked>>>clean the foam inside the filter 
drawer.

• Excessive laundry is loaded. >>> Do not load the dryer in excess.
• Laundry is not spun sufficiently. >>> Spin your laundry at a higher 

speed in your washing machine.
Dryer does not switch on or the programme does not start. Dryer does not 
start when it is set.
• It is not plugged in. >>> Make sure that the machine is plugged in.
• The loading door is ajar. >>> Make sure that the loading door is closed 

securely.
• Programme is not selected or the Start / Pause / Cancel button is 

not pressed. >>> Make sure that the programme is selected and the 
machine is not in Pause mode.

• Childproof Lock is activated. >>> Deactivate the Childproof Lock.



84

Programme is interrupted without any cause.
• Loading door is ajar. >>> Make sure that the loading door is closed 

securely.
• There was a power failure. >>> Press Start / Pause / Cancel button to 

start the programme.
• Water tank is full. >>> Drain the water tank.
Laundry has shrunk, become felted or deteriorated.
• A programme suitable for the laundry type is not used. >>> Check the 

garment tag and select a programme suitable for the fabric type.
Drum lighting does not turn on. (On models with lamp)
• Dryer is not switched on with the On / Off button. >>> Make sure that 

the dryer is switched on.
• Lamp is defective. >>> Call Authorized Service Agent to have the lamp 

replaced.
End/Anti-creasing symbol is on.
• Anti-creasing programme is activated in order to prevent laundry that 

has remained in the machine from creasing. >>> Turn off the dryer and 
take out the laundry.

End symbol is on.
• Programme is over. Turn off the dryer and take out the laundry.
Lint Filter Cleaning symbol is on.
• Lint filter is not cleaned. >>> Clean the lint filter.
Lint Filter Cleaning symbol is flashing.
• Filter housing is clogged with lints. >>> Clean the lint filter housing.
• A deposit has built up on the lint filter pores that may cause clogging. 

>>> Wash the lint filter with warm water.
• Filter drawer is clogged. >>> Clean the sponge and the filter cloth in 

the filter drawer.
Water leaks from the loading door
• Lint has accumulated on the inner surfaces of the loading door and on 

the surfaces of the loading door gasket. >>> Clean the inner surfaces 
of the loading door and the surfaces of the loading door gasket.

Loading door opens spontaneously.
• Loading door is ajar. >>> Push the loading door to close until you hear 

a locking sound.
Water Tank warning symbol is on/flashing.
• Water tank is full. >>> Drain the water tank.
• Water draining hose is bent. >>> If the product is connected directly to 

a wastewater drain, check the water drain hose.  
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C
If your machine has the HomeWhiz function, please refer to the 
HomeWhiz Function Section for troubleshooting of the HomeWhiz 
function.

Filter Drawer Cleaning warning symbol is flashing.
• Filter drawer is not cleaned.  >>> Clean the sponge and the filter cloth 

in the filter drawer.

A
If you cannot eliminate the problem although you follow the 
instructions in this section, consult your dealer or the Authorized 
Service Agent. Never try to repair a nonfunctional product yourself.

C
In an event that you encounter an issue on any part on your 
appliance, you can ask for a replacement by contacting the 
authorized service with the appliance model number.
Operating the appliance with non-authentic parts may lead the 
appliance to malfunction.
Manufacturer and distributor are not liable for malfunctions 
resulting from using non-authentic parts.
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(4) Scale from G (lest efficient) to A (most efficient)

(5) Weighted average value — L WA expressed in dB(A) re 1 pW

(1) Scale from A+++ (most efficient) to D (least efficient)

(2) Energy consumption based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of 
the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.

(3) "Cotton cupboard dry programme"  used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the 
label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient 
programme in terms of energy consumption for cotton

   : Yes     - : No

Supplier name or trademark

Model name

Rated capacity (kg) 

Type of Tumble Dryer
Condenser

Air Vented

Energy efficiency class (1)

Annual Energy Consumption (kWh) (2)

Type of Control

Energy consumption of the standard cotton programme at full load  (kWh)

Energy consumption of the standard  cotton programme at partial load  (kWh)

Power consumption of the  off-mode for the standart cotton programme  at full load,  PO  (W)

Power consumption of the  left-on mode for the standart cotton programme  at full load,   PL (W) 

The duration of the left on mode (min)

Standard cotton programme (3)

Programme time of the standard cotton programme at full load, Tdry (min)

Programme time of the standard cotton programme at partial load, Tdry1/2  (min)

Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load (T t) 

Condensation efficiency class (4)

Average condensation efficiency of the standard cotton programme at full load, Cdry

Average condensation efficiency of the standard cotton programme at partial load, Cdry1/2

Weighted condensation efficiency of the standard cotton programme at full load and partial load, C t

Sound power level for the standard cotton programme at full load (5)

Built-in

PRODUCT FICHE 

Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 392/2012

Non-automatic

Automatic

-

66

A+++

177

  -

1,42

0,83

0,4

1,0

30

A

91%

91%

91%

8

-

152

95

119
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