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Dear Customer, 
Please read this guide prior to use this product!
Thank you for choosing   Grundig  product. We would like you to achieve the optimal efficiency 
from this high quality product which has been manufactured with state of the art technology. 
Please make sure you read and understand this guide and supplementary documentation fully 
before use. 
Observe all warnings and information herein. Therefore you can protect both yourself and your 
product against potential damages.
Keep the manual. Include this guide with the unit if you hand it over to someone else.

Symbols and Remarks
The following symbols are used in the user guide:

Danger that may cause death or injury

Read the manual

Important information or useful usage tips

Warning against hot surfaces

B Warning against electric shock

Warning against UV Radiation hazard

Warning against scalding

The product's packaging is made of recyclable materials, in accordance with the 
National Environment Legislation.

Warning against fire

NOTICE Danger that may cause material damage on the product or surrounding area
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1  Safety Instructions

This section includes the safety instructions necessary to prevent the risk of 
personal injury or material damage. 
• Our company shall not be held responsible for damages that may occur if 

these instructions are not observed.
• Installation and repair operations shall always be performed by Authorized 

Service.
• Use original spare parts and accessories only.
• Do not repair or replace any component of the product unless it is clearly 

specified in the operation manual. 
• Do not modify the product.

1.1 Intended use
• Product is designed only for household use. It is not intended for commercial 

use.
• The product is not designed for outdoor use.
• Do not install or operate the product where freezing is a possibility and/or 

vulnerable to external elements. Water frozen in the pump or the hoses may 
cause damages

• Product can only be used to dry and ventilate laundry which are washed with 
water and drying machine safe.

1.2 Safety of children, vulnerable persons and pets
• This product may be used by children aged 8 years and older and persons 

with underdeveloped physical, sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a the product safe way and the hazards 
involved. Children should not tamper with the device. Cleaning and 
maintenance should not be carried out by children unless they are supervised.

• Children under 3 years old shall be kept away from the product unless 
supervised.

• Electrical products are dangerous for children and pets. Children and pets shall 
not play with the product, climb on or get inside the product.

• Keep the product door closed even when not operated. Children or pets could 
be locked inside the product and suffocate.

• Cleaning and user maintenance operations must not be performed by children 
unless supervised.
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• Keep the packaging materials away from children. Risk of injury and 
suffocation.

• Keep all additives used with the product away from children.
• Before disposing of the product, cut the power cord and destroy the loading 

door.

1.3 Electrical Safety
• The product must not be plugged in during installation, maintenance, cleaning, 

repair and transporting operations.
• If the power the cord is damaged, it shall be replaced by authorized service to 

avoid any risk that may occur.
• Do not tuck the power cord under the product or to the rear of the product. 

Do not put heavy items on the power cord. Power cord shall not be kinked, 
pinched and shall not come in contact with any heat source.

• Do not use an extension cord, multi-plug or adaptor to operate your product.
• The product shall not be powered via an external switch such as a timer or 

shall not be connected to a circuit that is regularly opened and closed with a 
tool.

• The plug shall be easily accessible. If this is not possible, a mechanism that 
meets the electrical legislation and that disconnects all terminals from the 
mains (fuse, switch, main switch, etc.) shall be available on the electrical 
installation.

• Do not touch the plug with wet hands.
• When unplugging the appliance, don’t hold the power cord, but the plug.

1.4 Transporting safety
• Unplug the product prior to transport, empty the water tank and if any, remove 

the water drain connections.
• This product is heavy, do not handle it by yourself. 
• Take required precautions for the product against falling and tipping. Do not 

crash or drop the product when transporting.
• Do not use the extruding parts of the product (such as the loading door) to 

move the product.
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• Move the product in upright position. If it cannot be moved upright, transport 
via tilting to the right side when viewed from the front.

1.5 Installing safety
• To prepare the product ready for installation, ensure that the electrical 

installation and water drain is proper by checking the information in the 
user manual. If it is not suitable for installation, call a qualified electrician 
and plumber to arrange the utilities as necessary. These operations shall be 
undertaken by the customer.

• Check for any damage on the product before installing it. Do not have the 
product installed if it is damaged.

• Do not remove the adjustable stand.
• Place the product on a level and hard surface and balance with the adjustable 

legs.
• The gap between the product and the floor shall not be reduced via materials 

such as rugs, pieces of wood and bands. The ventilation holes under the base 
of the product shall not be clogged with a rug.

• The product shall be installed not to clog the ventilation holes.
• Install the product in an environment free of dust with good ventilation.
• Do not install the product in close proximity to flammable and explosive 

materials and do not keep flammable and explosive materials near the product 
when it is in operation.

• The product shall not be installed against a door, sliding door where the 
product loading door cannot be completely opened, or behind a hinged door 
where the product hinge is faced against the door’s hinges.

• Install the product where periodic maintenance and cleaning can be done with 
ease.

• Place the product with its back surface to the wall (for heater models).
• After placing the product, ensure that the back wall does not come in contact 

with any extrusion (a water tap, electrical outlet etc.).
• Place the product with at least 1 cm space between the product and the 

furniture edges.
• Follow the flue connection rules specified in the guide (for models with flue).
• The exhaust air shall not be directed to flue which is used to exhaust the 

smoke of devices that consume gas or other fuels (for models with flue).
• The ventilation hose shall not be connected to a heating stove or a chimney 

flue (for models with flue).
• Plug the product to a grounded outlet protected with an appropriate fuse in 

align with the specified type and current rates. Have an expert electrician set 
grounding equipment. Do not use the product without a grounding conforming 
with regional/national regulations.
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• Plug the product in a grounded socket that conforms with the voltage, current 
and frequency values specified in the type label.

• Do not plug the product to loose, broken, dirty, greasy sockets or sockets that 
has come out their seats or sockets with a risk of water contact.

• The new hose sets supplied with the product shall be used. Do not re-use the 
old hose sets. Do not make attachments to the hoses.

• Place the power cord and hoses not cause a risk of tripping over.
• To use the product on top of a washing machine, a fixing aperture shall 

be used between two products. Fixing aperture shall be mounted by the 
authorised service.

• When the product is placed on the washing machine, their combined weight 
when full could be around 180 kg. Place the products on a sturdy floor that 
can carry adequate amount of load.

• Washing machine cannot be placed on top of the drying machine.

Suitable Stacking Table for Washing Machine and Drying Machine

Connection Kit Type 
Depth Measurement (DM: Drying 
Machine, WM: Washing Machine)

Plastic - 54/60 cm (with/without arch) 
DM ≤ WM

DM - WM = max. 10 cm 

Plastic - 46cm (with/without arch) 
DM ≤ WM

DM - WM = max. 10 cm 

With Shelves - 60 cm DM ≤ WM

With Shelves - 54cm DM ≤ WM

1.6 Usage safety
• The maximum weight of dry laundry prior to washing is specified in “Technical 

Specifications” section.
• Do not place the unwashed items in the drying machine.
• Items that are soiled with materials such as cooking oils, acetone, alcohol, 

petrol, kerosene, stain removers, turpentine, wax or was removers shall be 
washed in hot water with more amount of detergent prior to drying with the 
drying machine.

• If chemicals are utilized for cleaning, the drying machine shall not be used.
• Rubber foam (latex foam), shower bonnets, water resistant textiles, rubber 

supported materials and clothes, pillows with rubber foam pads shall not be 
dried in a drying machine.
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• The items with hair spray, hair product residue or similar materials shall not be 
dried in a drying machine.

• Empty the pockets of the clothes and remove items such as matches and 
lighters.

• If all items cannot be removed rapidly and cannot be placed where heat can 
dissipate, do not stop the drying machine before drying cycle completed.

• The last part of the drying machine cycle is conducted without heating (cooling 
cycle) in order to ensure that the items are kept at a temperature that will not 
harm the items.

• Laundry softeners or similar products shall be used in align with the laundry 
softener instructions.

• Do not use the drying machine without the fibre filter.
• Do not allow fibre accumulation around the drying machine. 
• To prevent back draft of gas in the room from the devices that consume other 

fuels, including open fire, appropriate ventilation shall be provided (for models 
with flue). 

• Do not operate the product together with heaters such as gas heater and a 
chimney. It may cause the flue to catch fire. (for models with flue)

• Do not lean or sit on the loading door when it is open, the product may tip 
over.

• Do not get on the product.
• Do not place a source of flame (candles, cigarettes, etc.) on the product or in 

the vicinity of it. Do not keep flammable/explosive materials.
• Do not touch the drum as it revolves.
• The back wall of the product will be hot during operation. Do not touch 

the back side of the product during drying or after the drying process is 
completed. (For models with heating)

• Do not touch the inner surface of the drum while adding or removing clothes 
during a continuing program. The drum surface is hot.

• Do not press the buttons with sharp objects such as forks, knives, with your 
nails etc.

• Do not operate the faulty or damaged product. Unplug the product (or shut 
down the connected fuse) and call the authorized service.

• Unplug the product when not in use.
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1.7 Maintenance and cleaning safety
• Do not wash the product by spraying or pouring water on it. Do not use a 

pressure cleaner, steam cleaner, hose or pressurised gun to clean the product.
• Do not use sharp or abrasive tools to clean the product.
• Do not use materials such as household cleaning agents, soaps, detergents, 

gas, gasoline, alcohol, wax, etc. to clean the product.
• The fibre filter shall be regularly cleaned. After each drying cycle, clean the fibre 

filter and the inner surface of the loading door.
• Clean the fibre accumulation on the fins of the evaporator behind the filter 

drawer with a vacuum cleaner. You can clean by hand, provided you wear 
protective gloves. Do not try to clean with bare hands. Evaporator fins may 
damage your hands. (For products with heat pump)

• Due to fire and explosion hazard, do not use solutions, cleaning materials, 
steel wool or similar materials and tools to clean sensors.

• Clean the flue. (for models with flue)
• Do not drink the condensed water.

1.8 Lighting safety
• Contact an authorized service when you need to replace the LED/bulb using 

for lighting (for products with lighting).
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2 Environmental instructions

2.1 Compliance with the WEEE Regulations and Waste Disposal
This product does not contain the dangerous and prohibited materials indicated in the 
“Regulation on The Control of Waste Electrical and Electronic Equipment” published by 
Ministry of Environment and Urbanisation of Republic of Turkey. Complies WEEE 
Regulations. This product was manufactured from recyclable and reusable high quality 
parts and materials.  Therefore, do not dispose of this product with other domestic 

wastes at the end of its life cycle. Take it to a collection point for electrical and electronic 
equipment.  You can ask your local administration about these collection points.  You can help 
protect the environment and natural resources by delivering the used products for recycling.

2.2 Packaging information
The product’s packaging is made of recyclable materials, in accordance with the National 
Legislation. Do not dispose the packaging waste with the household waste or other wastes, 
dispose it to the packaging collection areas specified by local authorities.

2.3 Standard conformity and test information / EU declaration of conformity

The development, manufacturing and sales phases of this product is conducted in 
conformity with the safety rules specified in all related instructions of the European 
Union. 
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3 Your drying machine

3.1 Technical specifications

*  Min. height: Height with the adjustable stand closed.
    Max. height: Height with the adjustable stand opened at maximum height.
** Weight of dry laundry before washing.
*** Data plate is under the door on the drying machine.

In order to increase the drying machine’s quality, the technical specifications may be 
changed without prior notice. 
Figures in this manual are schematic and may not exactly match the product. 
The values provided with the drying machine or its accompanying documents are 
laboratory readings in accordance with the respective standards. These values may 
differ depending on the use and ambient conditions.

EN

Height (Min. / Max.) 84,6 cm / 86,6 cm*

Width 59,8 cm

Depth 61,1 cm

Capacity (max.) 9 kg**

Net weight  (± %10) 35 kg

Voltage

See type label***Rated power input

Model code
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3.2 General appearance

11

10

1

2

3

4

5

6

7

8
9

1. Top panel
  2. Control panel
  3. Loading door
  4. Toe board handle
  5. Ventilation grids
  6. Adjustable feet
  7. Toe board
  8. Rating plate
  9. Lint filter
 10. Water tank drawer
 11. Power cord

3.3 Scope of delivery

1. Water 
discharge 
hose*

6. Water 
filling cap*

2. Filter 
drawer 
spare 
sponge*

7. Pure 
Water*

3. User 
Manual

8. Odour 
Capsule 
Group*

4. Drying 
basket* 9. Brush*

5. Drying 
basket user 
manual*

10. Filter 
cloth*

*Optional - may not be included, depends on 
model.
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4 Installation

Read the “Safety Instructions” first!

Before consulting the nearest Authorized 
Service for installing the drying machine, see 
the information in the user guide and make sure 
the electric and water utilities are as required. If 
not, call an electrician and plumber to arrange 
the utilities as necessary.

It is customer's responsibility to 
prepare the location the drying 
machine shall be placed on and 
also have power and waste water 
installation prepared.

4.1 Right place for installation
• Install the drying machine on a flat and 

stable surface. 
• Dryer machine is heavy. Do not move it by 

yourself.
• Operate the drying machine in an 

environment free of dust with good 
ventilation.

• The gap between the drying machine and 
the floor shall not be reduced via materials 
such as rugs, pieces of wood and bands.

• Do not block the ventilation grilles of the 
drying machine. 

• There shall not be doors that can be 
locked, sliding doors or hinged doors near 
the installation environment of the drying 
machine that may block the loading door 
to be opened.

• Once the drying machine is installed, 
the connections must stay stable. After 
placing the drying machine, ensure that 
the back wall does not come in contact 
with any extrusion (a water tap, electrical 
outlet etc.). 

• Place the drying machine with at least 1 
cm space between the product and the 
furniture edges.

• Your drying machine is suitable to be 
operated between +5°C  to +35°C. If 
operated outside this temperature range, 
your drying machine’s operation may be 
compromised and get damaged.

• The drying machine shall not be placed 
with the back side against a wall.

B Do not place the drying machine on 
its power cord.

4.2 Removing the shipping safety group

WARNING! 

Remove the shipping 
safety group prior to 
first use the product.

NOTICE
Do not leave an accessory or any 
parts of the shipping safety group 
inside the drum.

4.3 Water connection
Instead of periodically draining the water 
accumulated in the water tank, you can 
discharge via the water discharge hose 
supplied with the drying machine.

Connecting the water drainage hose

1

3 4

2
1-2 Remove the 

hose behind the 
drying machine 
by pulling it 
manually from 
where it is 
attached. Do 
not use a tool 
to remove the 
hose. 

3 Insert one end of the water discharge hose 
supplied with the drying machine to where 
you have removed the hose on the drying 
machine.

4 Fix the other end of the water discharge 
hose to directly waste water drainage or a 
sink. 
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NOTICE

The water discharge hose shall be 
fixed at maximum 80 cm height.
Ensure that the water discharge 
hose do not get kinked, collapsed 
or pressed on between the 
discharge and the drying machine.
Hose shall be connected not to 
be disconnected from its location. 
Leaked water may cause damage.
Do not extend the water drainage 
hose.
Check whether the water runs at an 
appropriate flow. The drainage line 
shall not be closed or clogged.

If an accessory package is provided 
with your product, check the 
detailed instructions.

4.4 Adjusting the stands

Until the drying 
machine stands level 
and sturdy, adjust 
the stands by turning 
them left and right.

4.5 Moving the drying machine
• Drain the water in the drying machine 

completely.
• If the product is connected via direct 

discharge, remove the hose connections.

The drying machine is 
recommended to be moved in 
upright position. Otherwise, tilt it to 
the right side when viewed from the 
front and move the drying machine.

4.6 Replacing the lighting bulb
If your drying machine has drum lighting lamp;
Consult the authorized service to replace the 
bulb/LED used in lighting your drying machine. 
The bulb in this product is not suitable for home 
lighting.  The intended use of this lamp is to 
ensure safely loading the laundry to the drying 
machine. The lamps used in this appliance is 
resistant to heavy physical conditions such as 
temperatures over 50°C.
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5 Preparation

Read the “Safety Instructions” first!

5.1 Laundry suitable for 
drying in drying machine

NOTICE

Laundry that are not drying machine 
safe may damage the appliance and 
the laundry during drying. Follow 
the instructions on the labels on the 
laundry to be dried. Only dry the 
laundry with “drying machine safe” 
written on their labels.

Do not dry 
with dryer

5.2 Laundry not suitable for 
drying in drying machine

NOTICE

Undergarments with metal supports 
shall not be dried in drying machine. 
If these metal supports get loose 
and ripped from the garment, it may 
damage the machine.
Delicate embroidery textiles, cotton 
and silk garments, garments 
manufactured from delicate and 
valuable textiles, non breathing 
garments and tulle curtains shall not 
be dried in drying machine.

5.3 Preparing the laundry to be dried

NOTICE

Items such as coins, metal parts, 
needles, nails, screws, stones etc. 
may damage the drum group of the 
product or may cause functional 
operation issues. Therefore check 
all laundry that will be loaded to the 
product.
Dry the laundry with metal 
accessories such as zippers by 
turning them inside out.
Close the zippers, hooks and 
clasps, button up the covers’ 
buttons, tie textile belts and apron 
belts.

5.4 What to do for energy saving
• Use the highest possible wringing option 

as you wash the laundry. Therefore you 
can reduce the drying period and reduce 
energy consumption. Sort the laundry 
based on their types and thickness. 
Dry same types of laundry together. For 
instance kitchen towels and table cloths 
dry faster than bathroom towels.

• Follow the recommendations in the user 
manual for program selection.

• During drying do not open the loading 
door unless necessary. If you are required 
to open the loading door, do not keep it 
open for too long.

• Do not add wet laundry as the drying 
machine operates.

• Clean the Fibre Filter before and after 
each drying session. 

• For condensation models, be sure to 
clean the condenser at least once a 
month or after each 30 drying sessions.

• Make sure the filters are clean. Refer to 
maintenance and cleaning for details.

• For models with flue, follow the flue 
connection rules specified in the guides 
and clean the flue.

• During drying session, properly ventilate 
the environment in which the drying 
machine is in.

• On models with heat pump, check the 
condenser at least every six months and 
clean it if it is dirty.
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• If you are using environment friendly filter, 
you are not required to clean the filter 
after every cycle. When the environment 
friendly icon is lit on the screen, change 
the filter cloth. 

5.5 Correct load capacity

NOTICE

If the laundry in the 
product exceed 
maximum load 
capacity, it may not 
operate as intended 
and may cause 
material damage or 
damage the product. 
For each program, 
follow the maximum 
load capacity.

The weights below are provided as examples.

Laundry
Approx. 
weight 

(g)*
Laundry Approx. 

weight (g)*

Cotton 
bedding 
(double size)

1500 Cotton dress 500

Bedding 
(single size) 1000 Dress 350

Bed sheet 
(double size) 500 Denim 700

Bed sheet 
(single size) 350 Handkerchief 

(10 pcs) 100

Large table 
cloth 700 T-Shirt 125

Small table 
cloth 250 Blouse 150

Tea napkin 100 Cotton shirt 300

Bath towel 700 Shirt 200

Hand towel 350

*Weight of dry laundry before washing.
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6.1 Control Panel

6.2 Symbols

6  Running the product

1. On/Off/Program Selection button.
2. Start / Stand-by button.
3. End time selection button.
4. Time program selection button.

5. Low temperature selection button.
6. Audible warning and child lock selection 

button.
7. Wrinkle prevention selection button/ Drum 

light button.
8. Dryness level selection button.

6.3. Preparation of drying machine
• Plug the drying machine.
• Open the loading door.
• Place the laundry to the drying machine 

without jamming them.
• Push and close the loading door. 

NOTICE

Ensure that no 
laundry is jammed to 
the loading door.
Do not close the 
loading door with 
force.

• Select the desired program by using 
On/Off/Program Selection button, the 
machine will turn on.

Selecting the program with the On/
Off/Program Selection button does 
not mean that the program started. 
Press Start / Stand-by button to 
start the program.

 

Filter
cleaning

Tank
full

Filter drawer /
Heat exchanger 

cleaning 

Start
pause
cancel

Iron DryDrying Buzzer Cupboard 
Dry 

Cupboard 
Dry +

Extra dry End Anti-
creasing

Child-proof
lock

Low 
temperature

TimeDry Ending In RapiDry

Drum 
Light

Dryness
 Level

Daily Delicates SyntheticsTowels Mix Cottons 
Eco

Cottons Jeans Sport Bedding/
Duvet

Shirts Express Hygienic 
Drying

Hygienic 
Refresh

Steam Steam
Level1

Steam
Level2

On / O� Wool Protect

Night

Freshen
Up

Outdoor

Hygiene
(Baby Protect+)

Environmentally
friendly �lter full

Environmentally
friendly �lter 

Downwear Wi� Remote
Control

Bluetooth Gentle
Dry

Reverse
Drum

345 2678

1
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EN
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Cottons

You can dry your heat-resistant cotton textiles with 
this programme. A drying setting suitable for the 
thickness of the products to be dried and the desired 
level of dryness should be selected.

9 1000 159

Cottons Eco It dries single layer, casual cotton textiles in the most 
economical way. 9 1000 149

Cottons Iron dry
You may dry your cotton laundry to be ironed in 
this program to have them slightly damp for ease of 
ironing. (Shirt, T-shirt, tablecloth, etc.)

9 1000 120

Synthetics
You can dry all your synthetic textiles with this 
programme. A drying setting suitable for the level of 
dryness you desire should be selected.

4 800 50

Mix
Use this programme to dry non-pigmenting synthetic 
and cotton laundry items together.Sports and fitness 
clothes may be dried with this program.

4 1000 83

Towels Drying towels such as kitchen towel, bath towel and 
hand towel. 5 1000 110

GentleCare
You may dry your delicate laundry or laundry  with 
hand wash symbol (silk blouses, thin underwear, etc.) 
at low temperature in this program.

2 1200 35

Sports
You can dry your single-layer sportswear for daily use 
made of synthetic, cotton or mixed fabrics with this 
program.

4 1000 60

Freshen up

It just provides airing for 10 minutes without any hot 
air. You can air the cotton and linen laundry that are 
kept closed for a long time , and eliminate the odour 
in them.

- - 10

Time Program

You may select from time programmes between 10 
and 160 minutes to achieve the desired drying level 
at low temperature. In this programme, tumble drier’s 
operation lasts for the set time independently from 
the dryness of laundry. 

- - -

Jeans You may dry denim pants, skirts, shirts or jackets in 
this program. 4 1200 80

Outdoor
You can dry your multi-layer textile products made of 
synthetic, cotton or mixed fabrics used for outdoor 
activities and outdoor sports with this program.

2 1000 60

Daily
You can dry both cotton and synthetic laundry with 
this programme.Sports and fitness clothes may be 
dried with this program.

4 1000 83

Shirts It dries the shirts in a more sensitive manner, and 
causes less creasing and easier ironing. 1,5 1200 35

6.4 Program selection and consumption chart
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* : Energy Label standard program EN 61121The values in the table are determined according to 
the EN 61121 standard. Consumption values may vary from the valued in the chart depending on 
laundry type, wringing speed, ambient conditions and voltage levels.

Daily Express Use this program to have 2 shirts ready for ironing. 0,5 1200 15

Hygiene

It is a long-term program that you can use for the 
clothes (baby clothes, towels, underwear, etc. cotton) 
you require hygeine. Hygiene is provided with high 
temperature. It is especially suitable for durable 
fabrics. ((This program is identified and approved by 
England’s “The British Foundation” (Allergy UK).))

5 800 105

Energy consumption values

Programmes Capacity (kg)
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Cottons Eco * 9 1000 60% 5,21

Cottons Iron dry 9 1000 60% 4,10

Synthetics cupboard 
dry 4 800 40% 1,90

“Cottons Eco  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 Cottons laundry and that it is the most efficient programme in terms of energy consumption 
for Cottons.

“If you regularly dry the 9 Kg maximum load of Cottons we suggest to connect the drain hose to 
prevent the dryer stopping mid-cycle in order to empty the tank”  (see Section “Connection to the 
drain”)
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You can add or remove laundry 
within end time. Displayed time is 
the sum of normal drying time and 
end time. End Time LED turns off at 
the end of countdown, the drying 
starts and the drying LED turns on.

Changing the end time
If you want to change the duration during the 
countdown:
Pause the program and Turn the On/Off/
Program Selection button and cancel the 
program. Select the desired program and 
repeat the End Time selection.
Cancelling the end time function
If you want to cancel the end time countdown 
and start the program immediately:
Pause the program and Turn the On/Off/
Program Selection button and cancel the 
program. Select the desired program and press 
the “Start/Pause” button.

Drum Light
You can turn on and off the drum light by 
pressing this button. The light turns on when 
the button is pressed and turns off after certain 
time.

6.6 Warning indicators

Warning indicators may vary 
depending on the model of your 
drying machine.

Filter cleaning
When the program is completed, the warning 
indicator for filter cleaning turns on.

Water tank
If the water tank fills up while the program 
continues, the warning indicator 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 indicator turns off and program 
resumes.

6.5 Auxiliary functions
Dryness level
Dryness level button is used for adjusting to 
desired dryness. Program time may change 
depending on the selection.

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

Wrinkle prevention
You can turn on and off the wrinkle prevention 
function by pressing the wrinkle prevention 
selection button. 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. 

Audible warning 
Drying machine makes an audible warning 
when the program is completed. Press the 
“Audible Warning” button if you do not want 
audible warning. When you press the audible 
warning button, the light goes off and it does 
not sound when the program is completed.

You can select this function before 
the program starts or after the 
program starts.

Low temperature
You can activate this function only prior to start 
of a program. You can activate this function 
if you want to dry your laundry at a lower 
temperature. The program duration will be 
longer after it becomes activated.

End time
You can delay the end time of the program up 
to 24 hours with end time function. 
1. Open the loading door and place the 

laundry.
2. Select the drying program.
3. Press the End Time selection button and 

set the delay time you wish. End time LED 
turns on. (When pressed and hold the 
button, End Time proceeds non-stop).

4. Press the Start / Stand-by button. End 
Time countdown begins. The “:” sign in the 
middle of displayed delay time flashes.
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• 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 drying machine after the drying program 
starts:
• Press the Start/Stand-by button to put 

the drying 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.

Adding laundry after the drying 
operation starts may cause the 
dried laundry inside the drying 
machine to mix with wet laundry 
and leave the laundry damp at the 
end of operation.
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. 
If a new program is selected by 
turning the program selection 
button while the drying machine is 
in stand-by, the running program 
terminates.

Do not touch the inner surface of 
the drum while adding or removing 
clothes during a continuing 
program. The drum surface is hot.

6.10 Cancelling the program
If you want to cancel the program and 
terminate the drying operation for any reason 
after the drying machine starts running, Pause 
the program and turn the On/Off/Program 
Selection button; the program terminates.

Cleaning of filter drawer/
heat exchanger
Warning symbol flashes periodically to remind 
that filter drawer must be cleaned.

6.7 Starting the program
Press the Start/Stand-by button to start the 
program.
Start/Stand-by and Drying indicators turn on to 
show that program started.

6.8 Child Lock
The drying 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/Program Selection button are 
deactivated.
Press the Audible Warning button for 3 
seconds in order to activate the child lock. 
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.

When the child lock is activated, 
the child lock warning indicator on 
the screen turns on. 

When the child lock is active:
The drying machine runs, or in stand-by state 
the indicator symbols will not change upon 
changing the position of the program selection 
button.

When the drying machine is 
operated and the child lock is 
active, if the program selection 
button is turned, a double beeping 
noise will be heard. If the child lock 
is deactivated before the program 
selection button is turned to its 
original place, the program will 
be terminated since the program 
selection button is displaced.

6.9 Changing the program 
after it is started
You can change the program you selected to 
dry your laundry with a different program after 
the drying machine starts running.
• For example, Pause the program and turn 

the On/Off/Program Selection button to 
select the Extra Dry program in order to 
select the Extra Dry program instead of 
Ironing Dryness.
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The inside of the drying machine 
shall be extremely hot when you 
cancel the program during machine 
operation, so run the refreshing 
program to allow it to cool down.

6.11 End of program
When the program ends, the LED’s of End/
Wrinkle Prevention and Fibre Filter Cleaning 
Warning on the program follow-up indicator 
turn on. Loading door can be opened and 
drying machine is ready for another operation.
Turn the On/Off/Program Selection button to 
On/Off position in order to turn off the drying 
machine.

If the Wrinkle Prevention mode 
is active and the laundry is not 
removed after the program is 
completed, the wrinkle prevention 
function activates for 2 hours to 
prevent the laundry inside the 
machine to get wrinkled. The 
program tumbles the laundry with 
10-minute intervals to prevent them 
from wrinkling.

6.12 Odour feature
If your drying machine has odour feature, read 
the ProScent manual to use this feature.
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7   Maintenance and cleaning • Clean the entire inner surface of the 
loading door and loading door gasket 
with a soft damp cloth.

7.2 Cleaning the sensors 
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.

Clean metal surfaces of the sensors 
4 times a year.
Do not use metal tools when 
cleaning metal surfaces of the 
sensors.

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

7.3 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!
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 

Service life of the product extends and 
frequently faced problems decrease if cleaned 
at regular intervals.

B
This product must be unplugged 
during maintenance and cleaning 
works (control panel, body, etc.).

7.1 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. 

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

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.
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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:
1. Remove the water tank in the drawer 
or container carefully.

 
• If there is lint accumulation in the funnel 

of the water tank, clean it under running 
water. 

• Place the water tank into its seat. 

If the direct water draining is used as 
an option, there is no need to empty 
the water tank.

7.4 For the condenser;

Clean the condenser after every 30 
drying cycles or once a month.

o clean the condenser:
• If a drying 

process has been 
carried out, open 
the door of the 
machine and wait 
until it cools down

• Unlock the 2 condenser locks after 
opening the kick plate

• Pull out the condenser.

Clean the condenser 
by applying 
pressurized water with 
a shower armature 
and wait until the water 
drains.

Place the condenser in 
its housing. Fasten the 
2 locks and make sure 
that they are seated 
securely.

   

Close the kick plate 
cover.
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8 Troubleshooting
Drying operation takes too long.

Fibre filter (interior and exterior filter) pores may be clogged. >>> Wash the fibre filters with warm water 
and dry.
Condenser front side may be clogged. >>> Clean the front side of the condenser.
The ventilation grills in front of the machine may be closed. >>> Remove any object in front of the 
ventilation grills that blocks air.
Ventilation may be inadequate because the are the machine is installed in is too small. >>> Open the 
door or windows to prevent the room temperature from rising very high.
If there is a humidity sensor.
A lime layer may have accumulated on the humidity sensor. >>> Clean the humidity sensor.
Excessive amount of laundry might be loaded. >>> Do not load the drying machine excessively.
Laundry might not have been wrung adequately. >>> Perform a higher speed wringing on the washing 
machine.

Clothes come out damp after drying.

A program not suitable for the laundry type may have been used.>>> Check the maintenance labels on 
the clothes and select a program suitable for the clothes' type or use time programs as extra.
Fibre filter (interior and exterior filter) pores may be clogged. >>> Wash the filters with warm water and 
dry.
Condenser front side may be clogged. >>> Clean the front side of the condenser.
Excessive amount of laundry might be loaded. >>> Do not load the drying machine excessively.
Laundry might not have been wrung adequately. >>> Perform a higher speed wringing on the washing 
machine.

Drying machine does not turn on or program cannot be started. Drying machine does not run after it is 
configured.

Power plug might be unplugged. >>> Make sure the power cord is plugged in.
Loading door might be open. >>> Ensure that the loading door is properly closed.
A program might not be set or Start / Pause button might not be pressed. >>> Check that the program 
is set and it is not in Pause position..
Child lock may be activated. >>> Turn off the child lock.

Program terminated prematurely for no reason.

Loading door might be closed completely. >>> Ensure that the loading door is properly closed.
There might be a power outage. >>> Press the Start / Pause / Cancel button to start the program.
Water tank may be full. >>> Empty the water tank.

Clothes have shrunk, hardened or spoiled.

A program not suitable with the laundry type might have been used. >>> Check the maintenance labels 
on the clothes and select a program suitable for the clothes.

Water drips from the loading door.

Fibres might have gathered on the inner sides of the loading door and the loading door gasket. >>> 
Clean the inner surfaces of the loading door and the loading door gasket surfaces.

Loading door opens by itself.

Loading door might be closed completely. >>> Push the loading door until the closing sound is heard.

Water tank warning symbol is on/flashing.

Water tank may be full. >>> Empty the water tank.
Water discharge hose might have collapsed. >>> If the product is connected directly to the water drain 
check the water discharge hose.

The lighting inside the drying machine does not turn on. (In models with lamp)

The drying machine might not have been turned on using On/Off button. >>> Check that the drying 
machine is turned on.
Lamp might be malfunctioning. >>> Contact Authorized Service to replace the lamp.
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Wrinkle prevention icon or light is lit. 

Anti-Crease mode that prevents the laundry in the drier to crease may be activated. >>> Turn the drier off 
and remove the laundry.
Fibre filter cleaning icon is lit.

Fibre filter (interior and exterior filter) may be unclean. >>> Wash the filters with warm water and dry..
A layer may be formed on the fibre filter pores that leads to clogging. >>> Wash the filters with warm 
water and dry.
A layer that may cause clogging of the pores of the fibre filters (internal and external filters) may have 
occurred.<<Wash and dry the filters with lukewarm water>>
Fibre filters may not be inserted. >>> Insert the interior and exterior filters to their places.
Environmentally-friendly filter cloth may not be installed on the plastic part and the front of the condenser 
may have clogged.>>>Install the environmentally-friendly filter to the plastic part and place it on the filter 
housing.
Environmentally-friendly filter may have not been replaced although the warning  
symbol is illuminated. “Replace your filter.”

An audible warning is heard from the machine

Fibre filters may not be inserted. >>> Insert the interior and exterior filters to their places.
Filters of the machine may not have been installed.>>> Install the fibre filters (internal and external) or the 
environmentally-friendly filter to their housing.

Condenser warning icon is flashing.

Condenser front side may be clogged with fibres. >>> Clean the front side of the condenser.
Fibre filters may not be inserted. >>> Insert the interior and exterior filters to their places.

The lighting inside the drying machine turns on. (In models with lamp)

If the drying machine is plugged to the power outlet, the On/Off button is pressed and the door is open; 
the light turns on. >>> Unplug the drying machine or bring the On/Off button to Off position.

Wifi icon flashes continuously. (for models featuringHomeWhiz Function)

 >>> The product may not be connected to the wireless network. Follow the instructions to connect 
to the network. The device which the product utilize to connect to network may be faulty. Check it.The 
product may not be connecting to the network due to proximity.

If you see the “F L t” message on the screen, please follow the steps below.

Filters may be dirty. Clean internal and external filters or replace the eco-friendly filter.
If you use double filter, as an internal and external filter, on the cover area, ensure that both filters are 
installed.
If you use the eco-friendly filter feature, ensure that the filter cloth is installed to the plastic part. Install the 
filter cloth to the plastic part if it is not installed.
The are in front of the condenser may be dirty. Open and inspect the toe board area and ensure that it is 
clean. Refer to the Maintenance and Cleaning section.

If the problem persists after following the instructions in this section, contact your vendor or an 
Authorized Service. Never try to repair your product yourself.

If you experience any issue with your device, you can request a replacement by consulting to 
the nearest authorised service with the device model number.
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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

B

615,7

-

5,21

2,78

0,50

1,00

30
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B

81%

81%

81%
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-

9.0
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112

-
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Hyvä asiakas, 
Ole hyvä lue tämä käyttöopas ennen kuin aloitat tuotteen käytön!
Kiitos Grundig tuotteen valitsemisesta. Toivomme, että korkeaa teknologiaa sisältävä laadukkaasti 
valmistettu tuotteemme palvelee sinua hyvin. Suosittelemme, että luet tämän oppaan ja 
täydentävät asiakirjat huolellisesti ennen käyttöä. 
Kiinnitä huomiota kaikkiin käyttöoppaan sisältämiin tietoihin ja varoituksiin, ja seuraa annettuja 
ohjeita Tällä tavalla voit suojata sekä itseäsi että tuotetta mahdollisilta vaurioilta.
Säilytä käyttöopas. Jos luovutat tuotteen jollekin toiselle, anna mukaan myös tämä opas.

Symbolit ja huomautukset
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja:

Vaara, joka voi aiheuttaa kuoleman tai loukkaantumisen

Lue käyttöopas.

Tärkeitä tietoja tai hyödyllisiä vinkkejä.

Varoitus kuumista pinnoista.

B Varoitus sähköiskun vaarasta.

Varoitus UV-säteilyn vaarasta

Varoitus palovamman vaarasta

Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista kansallista 
ympäristölainsäädäntöä noudattaen.

Varoitus tulipalon vaarasta.

HUOMAUTUS Vaara, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tuotteelle tai ympäröivälle 
alueelle
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1 Turvallisuusohjeet

Tämä osio sisältää tarvittavat turvallisuusohjeet henkilövahinkojen ja 
materiaalisten vahinkojen välttämiseksi. 
• Yrityksemme ei ole vastuussa näiden ohjeiden laiminlyömisestä johtuvista 

vaurioista.
• Valtuutetun huollon tulee suorittaa aina asennuksen ja korjaukset.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita.
• Älä korjaa tai vaihda mitään osia tuotteeseen jollei sitä erikseen ole mainittu 

käyttöoppaassa. 
• Älä muuntele tätä laitetta.

1.1 Käyttötarkoitus
• Kyseinen tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu 

kaupalliseen käyttöön.
• Tuotetta ei ole suunniteltu ulkokäyttöön.
• Älä asenna tai käytä tuotetta paikassa, jossa se voisi jäätyä ja/tai jossa se olisi 

herkkä säälle. Pumppuun tai letkuihin jäätynyt vesi voi aiheuttaa vahinkoa.
• Tuotetta saa käyttää vain vedellä pestyn pyykin kuivattamiseen ja tuuletukseen, 

jota on turvallista käyttää kuivausrummussa.

1.2 Lasten, herkkien henkilöiden 
tai lemmikkieläinten turvallisuus
• Tätä tuotetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joiden fyysiset, 

aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilla ei ole aikaisempaa 
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan, tai jos he ovat 
saaneet opastusta koskien laitteen turvallista käyttötapaa, ja he ymmärtävät 
laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa peukaloida laitetta. Koneen 
puhdistusta ja kunnossapitoa ei saa asettaa lapsen harteille ilman valvontaa.

• Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa tuotteesta, ellei heitä valvota.
• Sähkölaitteet ovat vaarallisia lapsille ja lemmikkieläimille. Lapset ja 

lemmikkieläimet eivät saa leikkiä tuotteella, kiivetä sen päälle tai mennä 
tuotteen sisään.

• Pidä tuotteen luukku kiinni myös silloin, kun sitä ei käytetä. Lapset tai lemmikit 
voivat lukita itsensä tuotteeseen ja tukehtua.

• Lapset ilman valvontaa eivät saa suorittaa puhdistus- tai 
kunnossapitotoimintoja.

• Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Henkilövahingon tai 
tukehtumisen vaara.

• Pidä kaikki tuotteen kanssa käytetyt lisäaineet poissa lasten ulottuvilta.
• Ennen tuotteen hävittämistä katkaise virtajohto ja tuhota luukku.
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1.3 Sähköturvallisuus
• Tuotetta ei saa kytkeä verkkovirtaan asennuksen, huollon, puhdistuksen, 

korjauksen tai kuljetuksen aikana.
• Jos virtajohto on vaurioitunut, on valtuutetun huoltoliikkeen korjattava se 

mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi.
• Älä tunge virtajohtoa tuotteen alle tai sen takapuolelle. Älä aseta raskaita 

esineitä virtajohdon päälle. Virtajohtoa ei saa taittaa, puristaa eikä sen tulisi 
joutua kosketuksiin minkään lämmönlähteen kanssa.

• Älä käytä jatkojohtoa, haarapistorasiaa tai sovitinta tuotteen käyttämiseksi.
• Tuotetta ei saa virtaa ulkoisen kytkimen, kuten ajastimen kautta, eikä sitä saa 

kytkeä piiriin, joka avataan ja suljetaan säännöllisesti työkalulla.
• Pistokkeeseen on aina päästävä helposti käsiksi. Jos tämä ei ole mahdollista, 

on sähkömääräyksiä noudattava mekanismi, joka kytkee kaikki liittimet irti 
virransyötöstä (varoke, kytkin, pääkytkin jne.) asennettava virransyöttöön.

• Älä kosketa pistoketta märin käsin.
• Älä irrota laitetta vetämällä virtajohdosta.

1.4 Tuvallisuus kuljetuksen aikana
• Enne kuljetusta irrota tuote verkkovirrasta, tyhjennä vesisäiliö ja irrota 

vedenpoistoliitäntä (mikäli olemassa).
• Tuote on raskas, älä käsittele sitä yksin. 
• Ota tarvittavat varotoimet tuotteen putoamisen ja kaatumisen estämiseksi. Älä 

kolhi tai pudota tuotetta kuljetuksen aikana.
• Älä käytä tuotteen ulkonevia osia (kuten ovea) tuotteen siirtämiseen.
• Pidä tuotetta pystyasennossa, kun siirrät sitä. Jos sitä ei voida pitää 

pystyasennossa, kuljeta sitä kallistamalla oikealle puolelle (edestäpäin 
katsottuna).

1.5 Turvallisuus asennuksen aikana
• Varmista tuotteen asennusta varten, että sähkölaittesto ja vedenpoisto 

ovat asianmukaiset tarkistamalla käyttöoppaan tiedot. Jos asennuspaikka 
ei ole sopiva, ota tarvittaessa yhteys putkiasentajaan ja sähköasentajaan 
järjestääksesi tarvittavan sähkön- ja vedensaannin. Nämä toimet tulee suorittaa 
asiakkaan.

• Tarkasta tuote vaurioiden varalta ennen sen asennusta. Älä asenna tuotetta, 
jos se on vaurioitunut

• Älä poista säädettäviä jalkoja.
• Aseta tuote tasaiselle ja kovalle alustalle ja tasapainota se säätöjaloilla.
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• Tuotteen ja lattian välistä tilaa ei saa täyttää muilla materiaaleilla kuten matolla, 
puulla tai teipillä. Tuotteen pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja ei tule tukkia 
matolla.

• Tuote tulee asentaa siten, että ilmanvaihtoaukot eivät ole tukossa.
• Käytä kuivausrumpua vain hyvin tuuletetussa, pölyttömässä ympäristössä.
• Älä asenna tuotetta paikkoihin, joissa lämpötila laskee alle 5 °C tai nousee yli 

35 °C.
• Älä asenna tuotetta syttyvien ja räjähtävien materiaalien välittömään 

läheisyyteen, äläkä pidä syttyviä ja räjähtäviä materiaaleja tuotteen lähellä, kun 
se on toiminnassa.

• Tuotetta ei tule asentaa ovea tai liukuovea vasten, jos tuotteen ovea ei voida 
avata kokonaan, tai saranaoven takana, jos tuotteen sarana on oven saranoita 
vasten.

• Asenna tuote paikkaan, joka mahdollistaa helpon säännöllisen huollon ja 
puhdistuksen.

• Aseta tuote takapinta kohti seinää (lämmittimellä varustetut mallit).
• Tuotteen asentamisen jälkeen varmista, että takaseinä ei kosketa mitään 

ulkonevaa osaa (vesihana, pistorasia jne.).
• Aseta tuote siten, että tuotteen ja huonekalujen reunojen väliin jää vähintään 1 

cm tilaa.
• Noudata savuhormiliitäntää koskevia ohjeita käyttöoppaassa (savuhormella 

varustetut mallit).
• Poistoilmaa ei tule ohjata savuhormiin, jota käytetään kaasua tai muita 

polttoaineita kuluttavien laitteiden savun poistamiseen (savuhormella varustetut 
mallit).

• Ilmanvaihtoletkua ei saa kytkeä lämmitysuuniin tai savupiippuun (savuhormella 
varustetut mallit).

• Kytke tuote maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu sopivalla sulakkeella 
määritetyn tyypin ja sähkövirran mukaisesti. Anna ammattitaitoisen 
sähköasentajan suorittaa maadoitus. Älä käytä tuotetta ilman maadoitusta, 
joka on alueellisten/kansallisten määräysten mukainen.

• Liitä tuote maadoitettuun pistorasiaan, jonka jännite, taajuus ja virta vastaavat 
tyyppikilvessä määritettyjä.

• Älä liitä tuotetta löysään, vialliseen, likaiseen tai rasvaiseen pistorasiaan tai 
kiinnikkeestä irronneeseen tai mahdollisesti vesikosketukseen joutuvaan 
pistorasiaan.

• Tulee käyttää tuotteen mukana toimitettuja uusia letkusarjoja. Älä käytä vanhoja 
letkusarjoja uudelleen. Älä kiinnitä letkuja.

• Sijoita virtajohto ja letkut siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa.
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• Tuotteen käyttämiseksi pesukoneen päällä on käytettävä kahden tuotteen 
välistä asennusarjaa. Asennussarja asentaminen tulee jättää valtuutetun 
huollon tehvtäväksi.

• Kun tuote asetetaan pesukoneelle, niiden kokonaispaino täytettynä voi olla 
noin 180 kg. Aseta tuotteet tukevalle lattialle, joka pysty kantamaan riittävän 
määrän kuormaa.

• Pesukonetta ei saa sijoittaa kuivausrummun päälle.
Asennustaulukko pesukoneelle ja kuivausrummulle

Asennussarjan tyyppi 
Syvyys (KR: kuivausrumpu, PK: 

pesukone)

Muovinen - 54/60 cm (kaarella/ilma kaarta) 
KR ≤ PK

KR - PK = enint. 10 cm 

Muovinen - 46cm (kaarella/ilma kaarta) 
KR ≤ PK

KR - PK = enint. 10 cm 

Hyllyillä - 60 cm KR ≤ PK

1.6 Käyttöturvallisuus
• Kuivan pyykin enimmäispaino ennen pesua on määritelty osiossa ”Tekniset 

tiedot”.
• Älä laita pesemättömiä esineitä kuivausrumpuun.
• Pyykit, jotka ovat liikantuneet öljyn, asetonin, alkoholin, bensiinin, kerosiinin, 

tahranpoistoaineen, tärpätin, parafiinin tai parafiinin poistoaineen vaikutuksesta, 
on pestävä kuumassa vedessä suuremmalla määrällä pesuainetta ennen 
kuivaamista kuivausrummussa.

• Jos puhdistusta varten käytetään teollisuuskemikaaleja, kuivausrumpua ei tule 
käyttää.

• Vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssyjä, vedenkestäviä tekstiilejä, kumilla 
vahvistettuja materiaaleja ja vaatteita, lateksivaahtoa sisältäviä tyynyjä ei tule 
kuivata kuivausrummussa.

• Pyykit, joissa on hiuslakan, hiustenhoitotuoteiden tai vastaavien materiaalien 
jäänäksiä, ei tule kuivata kuivausrummussa.

• Tyhjennä vaatteiden taskut ja poista esineet, kuten tulitikut ja sytyttimet.
• Jos kaikkeja pyykkyjä ei voida poistaa nopeasti eikä niitä voida sijoittaa 

paikkaan, josta lämpö voi haihtua, älä pysäytä kuivausrumpua ennen 
kuivausjakson päättymistä.

• Kuivauskonejakson viimeisen vaiheen aikana ei käytetä lämpöä 
(jäähdytysjakso), jotta varmistetaan tekstiilien jääminen lämpötilaan, joka ei 
vaurioita niitä.
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• Pyykinpesuaineita tai vastaavia tuotteita tulisi käyttää pyykinpesuaineen 
ohjeiden mukaisesti.

• Älä käytä kuivausrumpua ilman kuitusuodatinta.
• Älä anna kuitujen kerääntyä kuivauskoneen ympärille. 
• Käyttäjän on varmistuttava riittävästä ilmanvaihdosta, jotta muita polttoaineita, 

myös avoliekkiä, käyttävistä laitteista tulevat kaasut eivät kerääntyisi samaan 
huoneeseen kuivausrummun kanssa (savuhormella varustetut mallit). 

• Älä käytä tuotetta lämmittimien, kuten kaasulämmittimen ja savupiipun, 
kanssa. Se voi aiheuttaa savuhormen syttymisen. (savuhormella varustetut 
mallit)

• Älä nojaa tai istu ovelle, kun se on auki, tuote voi kaatua.
• Älä kiipeä tuotteen päälle.
• Älä aseta avoliekkiä (kynttilät, savukkeet jne.) tuotteen päälle tai sen 

läheisyyteen. Älä säilytä syttyviä/räjähtäviä materiaaleja.
• Älä koske rumpuun, kun se pyörii.
• Tuotteen takaseinä on kuuma käytön aikana. Älä koske tuotteen takaosaa 

kuivauksen aikana tai sen jälkeen, kun kuivaus on valmis. (savuhormella 
varustetut mallit)

• Älä koske rummun sisäpintaan vaatteiden lisäämisen tai poistamisen 
yhteydessä käynnissä olevan ohjelman aikana. Rummun pinta on kuuma.

• Älä paina painikeita terävillä esineillä, kuten haarukoilla, veitsillä, kynsilläsi.
• Älä käytä tuotetta, jos se on rikki tai vaurioitunut. Irrota tuote verkkovirrasta (tai 

sammuta kytketty sulake) ja soita valtuutettuun huoltoon.
• Irrota laite virtalähteestä, kun sitä ei käytetä.
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1.7 Turvallisuus huollon ja puhdistuksen aikana
• Älä pese laitetta suihkuttamalla tai kaatamalla vettä sen päälle. Älä käytä 

tuotteen puhdistamiseen painepesuria, höyrypuhdistinta, letkua tai 
painepistoolia.

• Älä käytä teräviä tai hankaavia työkaluja tuotteen puhdistukseen.
• Älä käytä puhdistukseen tuotteita, kuten puhdistusaineet, saippuat, 

pesuaineet, kaasu, bensiini, alkoholi, vaha jne.
• Kuitusuodatin on puhdistettava säännöllisesti. Puhdista kuitusuodatin ja 

täyttöluukun sisäpinta jokaisen kuivausjakson jälkeen.
• Puhdista höyrystimen ripoihin kerääntynyt kuidut nuokkasihdin kotelon takaa 

imurilla. Voit puhdistaa rivat myös käsin jos käytät suojakäsineitä. Älä yritä 
puhdistaa ripoja paljain käsin. Rivat voivat vahingoittaa kättäsi. (lämpöpumpulla 
varustetut mallit)

• Palo- ja räjähdysvaaran vuoksi älä käytä antureiden puhdistamiseen liuoksia, 
puhdistusaineita, teräsvillaa tai samankaltaisia materiaaleja ja työkaluja.

• Puhdista savuhormi. (savuhormella varustetut mallit)
• Älä juo puhdistettua (tiivistettyä) vettä.

1.8 Turvallinen valaistus
• Ota yhteys valtuutettuun huoltoon, kun haluat vaihtaa valaistukseen käytetyn 

LED-valon/lampun (valaistulla varustetut mallit).
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2 Ympäristöohjeet

2.1 WEEE-määräysten noudattaminen ja jätteiden hävittäminen
Tämä tuote ei sisällä vaarallisia ja kiellettyjä materiaaleja, jotka ovat mainittu Turkin 
tasavallan ympäristö- ja kaupungistumisministeriön julkaisemassa "Sähkö- ja 
elektroniikkaromun valvontaa koskevassa asetuksessa". Se noudattaa sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua koskevia (WEEE-) määräyksiä. Kyseinen tuote on valmistettu 
kierrätettävistä ja uudelleenkäytettävistä korkealaatuisista osista ja materiaaleista.  Siksi 

älä hävitä tätä tuotetta muiden kotitalousjätteiden kanssa sen elinkaaren lopussa. Vie se sähkö- 
ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen.  Voit tiedustella näistä keräyspisteistä paikalliselta 
hallinnolta.  Voit auttaa suojelemaan ympäristöä ja luonnonvaroja toimittamalla käytetyt tuotteet 
kierrätykseen.

2.2 Tietoa pakkauksesta
Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen. Älä hävitä pakkausmateriaaleja kotitalous- tai muun jätteen mukana, vaan toimita ne 
paikallisten viranomaisten osoittamaan pakkauksen keräyspisteeseen.

2.3 Standardinmukaisuus ja testitiedot / YK:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämän tuotteen kehitys-, valmistus- ja myyntivaiheet suoritetaan kaikissa asiaan 
liittyvissä Euroopan unionin
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3 Sinun kuivausrumpu

3.1  Tekniset tiedot

FI

Korkeus (säädettävä) 84,6 cm / 86,6 cm*

Leveys 59,8 cm

Syvyys 61,1 cm

Kuormitus (kg) 9 kg**

Nettopaino (± %10) 35 kg

Jännite

Katso tyyppimerkinnät***Määritelty virrankulutus

Model code

* Väh. korkeus: Korkeus säädettävien jalkojen ollessa kiinni.
    Maks. korkeus: Korkeus säädettävien jälkojen ollessa auki suurimalla korkeudella.
** Pyykin paino ennen pesua.
*** Arvokilpi sijaitsee kuivausrummun oven alla.

Kuivausrummun laadun parantamiseksi, teknisiä tietoja voidaan muuttaa siitä 
erikseen ilmoittamatta. 
Tämän käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä, eivätkä välttämättä vastaa täysin 
tuotettasi. 
Kuivausrummussa tai mukana toimitetuissa asiakirjoissa esitetyt arvot, ovat 
laboratorioarvoja, kyseisten standardien mukaan. Nämä arvot voivat vaihdella 
käytön ja ympäristölämpötilan mukaan.
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3.2 Yleistä

11

10

1

2

3

4

5

6

7

8
9

1. Yläpaneeli
2. Ohjauspaneeli
3. Luukku
4. Potkulevyn kahva
5. Tuuletusritilät
6. Säädettävät jalat
7. Potkulevy
8. Arvokilpi
9. Kuitusuodatin
10. Vesisäiliön lokero
11. Verkkojohto

3.3 Pakkauksen sisältö

1. Veden-
poistoletku*

6. Veden-
täyttökan-
nu*

2. Suoda-
tinlokeron 
sieni*

7. Puhdas-
ta vettä*

3. Käyttö-
opas

8. Tuoksu-
patruunoi-
ta*

4. Kuivaus-
teline* 9. Harja*

5. Kuiva-
ustelineen 
käyttöopas*

10. Suoda-
tinkangas*

* Valinnainen - ei välttämättä mukana, riippuu 
mallista.
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4 Asennus

Lue ensin ”Turvallisuusohjeet”!

Ennen kuin otat yhteyttä lähimpään 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen kuivausrummun 
asentamista varten, varmista käyttöopasta 
apunasi käyttäen, että asunnossasi on 
tarpeelliset sähkö- ja viemäriliitännät. Jos ne 
eivät ole sopivat, ota yhteyttä sähköasentajaan 
sekä huoltomieheen tarpeellisten muutosten 
suorittamista varten.

Kuivausrummun asennuspaikan 
valmistelu sekä sähkö- ja 
viemäriliitäntöjen asennuttaminen 
on asiakkaan vastuulla.

Tarkista ennen asennusta, että 
kuivausrumpu on kunnossa 
silmämääräisesti. Jos rumpu 
on vaurioitunut, älä asenna sitä. 
Vialliset tuotteet aiheuttavat 
turvallisuusvaaran.
Anna kuivausrummun levätä 
paikoillaan 12 tuntia ennen kuin 
aloitat sen käytön.

HUOMAUTUS

Tuote sisältää jäähdytysaineen, 
ja jos tuotetta käytetään heti 
kuljetuksen jälkeen, voi se 
vaurioitua. Jokaisen tuotteen 
siirtämisen jälkeen sen on 
annettava levätä 12 tuntia.

4.1 Oikea asennuspaika
• Asenna kuivausrumpu vakaalle tasaiselle 

alustalle. 
• Kuivausrumpu on raskas. Älä yritä siirtää 

sitä itse.
• Käytä kuivausrumpua vain hyvin 

tuuletetussa, pölyttömässä ympäristössä.
• Kuivausrumun ja lattian välistä tilaa ei saa 

täyttää muilla materiaaleilla kuten matolla, 
puulla tai teipillä.

• Älä peitä kuivausrummun tuuletusreikiä. 
• Kuivausrumpua ei saa asentaa paikkaan, 

jossa lukittava, liuku- tai saranallinen ovi 
voi estää luukun avaamisen.

• Kun kuivausrumpu on asennettu, sen 
tulisi pysyä samassa tilassa, missä 
sen kytkennät on tehty. Kun asennat 
kuivausrumpua, varmistu siitä, että sen 
takaseinä ei ota kiinni mihinkään (hanaan, 
pistorasiaan jne.). 

• Asenna kuivausrumpu vähintään 1 cm 
päähän muista huonekaluista.

• Kuivausrummun käyttölämpötila 
on +5 °C:n ja +35 °C:n välillä. Jos 
kuivausrumpua käytetään kylmemmässä 
tai kuumemmassa, tämä voi vaikuttaa 
haitallisesti kuivausrummun toimintaan ja 
rumpu voi vaurioitua.

• Kuivausrummun takaseinä tulisi sijoittaa 
seinän viereen.

B Älä asenna kuivausrumpua 
sähköjohdon päälle.

4.2 Kodinkonetta kuljetuksen aikana 
suojaavan pakkausmateriaalin 
poistaminen

HUOMAUTUS

Poista konetta 
kuljetuksen 
aikana suojaava 
pakkausmateriaali 
ennen kuin käytät 
kuivausrumpua 
ensimmäistä kertaa.

HUOMAUTUS

Älä jätä lisävarustetta tai 
kuljetuksen aikana suojaavan 
pakkausmateriaalin osaa 
rummun sisään.
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4.3 Viemäriliitäntä
Voit tyhjentää kerääntyvän veden suoraan 
viemäriin laitteen mukana tulevalla 
poistovesiletkulla sen sijaan, että tyhjentäisit 
vesisäiliöön kerääntyvän veden säännöllisin 
väliajoin.

Poistovesiletkun liittäminen

1

3 4

2 1-2 Vedä 
kuivausrummun 
takana oleva 
letkua käsin 
niin, että se 
irtoaa liittimestä. 
Älä käytä 
työkaluja letkun 
irrottamiseen. 

3 Liitä kuivausrummun mukana tulleen 
poistovesiletkun toinen pää liittimeen, josta 
irrotit alkuperäisen letkun.

4 Liitä poistovesiletkun toinen pää suoraan 
viemäriin tai pesualtaaseen. 

HUOMAUTUS

Poistovesiletku tulee liittää 
enintään 80 cm korkeudelle.
Varmistu siitä, ettei 
poistovesiletkun päälle astuta 
ja ettei se taitu viemärin ja 
kuivausrummun välillä.
Letku tulee kytkeä siten, 
ettei se voi irtautua paikasta. 
Vuotanut vesi voi vahingoittaa 
konetta.
Älä yritä pidentää 
poistovesiletkua.
Tarkista, kulkeeko vesi sopivalla 
nopeudella. Viemäriputkea ei 
saa sulkea tai tukkia.

Jos tuotteesi mukana toimitetaan 
lisävarustepaketti, tarkista 
yksityiskohtaiset ohjeet.

4.4 Jalkojen säätäminen

Käännä jalkoja 
vasemmalle tai 
oikealle, kunnes 
kuivausrumpu 
seisoo tukevasti 
vaakatasossa.

4.5 Kuivausrummun kuljetus
• Tyhjennä kaikki rumpuun kerääntynyt vesi.
• Jos rummun letkut on liitetty suoraan 

viemäriin, irrota ne.

Suosittelemme, että siirtäessäsi 
kuivausrumpua pidät sen 
pystyasennossa. Jos tämä ei ole 
mahdollista, suosittelemme, että 
kallistat rumpua oikealle edestäpäin 
katsoen siirtäessäsi sitä.Anna 
kuivausrummun levätä paikoillaan 
12 tuntia ennen kuin aloitat sen 
käytön.

4.6 Lampun vaihtaminen
Mikäli kuivausrummussa on lamppu:
Kun kuivausrummun polttimo/LED-valo 
tarvitsee vaihtaa, ota yhteys valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen. Laitteessa käytetyt lamput 
eivät sovellu kotitalouden huoneiden valaisuun.  
Näiden lamppujen tarkoituksena on auttaa 
käyttäjää asettamaan pyykit kuivausrumpuun 
miellyttävällä tavalla. Laitteen lamppujen tulee 
kestää äärimmäisiä fyysisiä olosuhteita, kuten 
tärinää ja lämpötiloja, jotka ylittävät 50 °C.
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5 Valmistelu

Lue ensin ”Turvallisuusohjeet”!

5.1 Kuivausrumpuun soveltuvat pyykit

HUOMAUTUS

Vaatteet, joiden ohjeissa 
kuivausrummun käyttö ei 
sallita, voivat vahingoittaa 
laitetta ja pyykkiä kuivauksen 
aikana. Noudata aina 
vaatteissa olevia merkintöjä. 
Kuivaa vain ne vaatteet, 
joiden ohjeissa sallitaan 
kuivausrummun käyttö.

Ei saa kuivata 
kuivaajassa.

5.2 Kuivausrumpuun 
soveltumattomat pyykit

HUOMAUTUS

Metalliosia sisältäviä 
alustaatteita ei saa kuivata 
kuivausrummussa. Jos nämä 
metalliosat irtoavat ja repeytyvät 
vaatteista, ne voivat vahingoittaa 
konetta.
Arat kirjaillut kankaat, puuvilla- 
sekä silkkivaatteet, arat ja 
arvokkaat kankaat, ilmatiiviit 
esineet sekä tylliverhot eivät 
sovellu kuivausrumpuun.

5.3 Pyykin valmistelu kuivausta varten

HUOMAUTUS

Esineet, kuten sytytin, tulitikut, 
kolikot, metalliesineet ja neulat, 
voivat vaurioittaa rumpua 
tai johtaa toimintaongelmiin. 
Tarkista tämän vuoksi kaikki 
pyykit ennen kuin laitat ne 
kuivausrumpuun.
Kuivaa vaatteet, joissa on 
metallisia osia, kuten vetoketjuja, 
nurin päin.
Sulje vetoketjut ja kiinnitä 
hakaset, soljet sekä napit, sido 
kiinni tekstiilivyöt ja esiliinojen 
nauhat.

5.4 Tapoja säästää energiaa
• Linkoa pyykit nopeimmalla mahdollisella 

kierrosnopeudella pesun jälkeen. Näin 
kuivausaika lyhenee ja energiankulutus 
laskee. Lajittele pyykit tyypin ja paksuuden 
mukaan. Kuivaa samankaltaiset 
pyykit yhdessä. Esimerkiksi ohuet 
keittiöpyyhkeet ja pöytäliinat kuivuvat 
nopeammin kuin paksut kylpypyyhkeet.

• Seuraa käyttöoppaan ohjeita valitessasi 
ohjelmaa.

• Vältä avaamasta koneen luukkua 
kuivauksen aikana, jos se ei ole tarpeen. 
Jos luukku on avattava, älä pidä sitä auki 
pitkään.

• Älä lisää märkää pyykkiä koneeseen 
kesken kuivauksen.

• Puhdista kuitusuodatin ennen jokaista 
kuivausta tai jokaisen kuivauksen 
päätteeksi. 

• Mallit, joissa on lauhdutin: puhdista 
lauhdutin säännöllisesti kuukausittain tai 
30 käyttökerran välein.

• Varmistu, että suodattimet ovat puhtaat. 
Lisätietoja löydät osiosta ”Huolto ja 
puhdistaminen”.

• Malleissa, joissa on savuhormi: noudata 
käyttöoppaassa määriteltyjä savuhormin 
liitäntää koskevia sääntöjä ja puhdista 
savuhormi.

• Kuivauksen aikana tuuleta kunnolla 
huonetta, jossa kuivausrumpu sijaitsee.

• Lämpöpumpulla varustettuissa malleissa 
tarkasta kondensaattori vähintään 6 
kuukauden välein ja puhdista se, jos se on 
likainen.
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• Mikäli käytössä on ympäristöystävällinen 
suodatin, ei sitä tarvitse puhdistaa 
jokaisen jakson jälkeen. Vaihda 
suodatinkangas, kun näytössä näkyy 
ympäristöystävällinen kuvake. 

5.5 Oikea täyttömäärä

HUOMAUTUS

Jos tuotteeseen 
laitetut pyykit ylittävät 
enimmäiskuormituksen, 
sitten tuote ei 
välttämättä toimi 
tarkoitetulla tavalla 
ja ylikuormitus voi 
aiheuttaa aineellisia 
vahinkoja tai 
voi vahingoittaa 
tuotetta. Noudata 
kunkin ohjelman 
enimmäistäyttömäärää.

Alla olevat painot ovat esimerkkejä.

Pyykki Arvioitu 
paino (g)* Pyykki

Arvioitu 
paino 
(g)*

Puuvillaiset vuo-
devaatteet (pari-
vuoteeseen)

1500 Puuvillamekko 500

Puuvillaiset 
vuodevaatteet 
(yhden hengen 
vuoteeseen)

1000 Mekko 350

Lakana (parivuo-
teeseen) 500 Farkut 700

Lakana (yhden 
hengen vuotee-
seen)

350 Nenäliinat (10 
kappaletta) 100

Iso pöytäliina 700 T-paita 125

Pieni pöytäliina 250 Pusero 150

Lautasliina 100 Puuvillapaita 300

Kylpypyyhe 700 Paidat 200

Käsipyyhe 350

*Pyykin paino ennen pesua.
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6  Tuotteen käyttö

6.1 Ohjauspaneeli

Suodattimen
puhdistus

Säiliö
täynnä

Suodatimen
piirustus

/lämmönvaihtimen
puhdistus

Käynnistä 
tauko 

peruuta 

SilityskuivaKuivaus Summeri Kaappikuiva Kaappikuiva+ Liian kuiva Loppu Lapsilukko Matala
lämpötila

Ajastettu
kuivaus

Loppu Nopeakuivaus

Rummun
valo

Kuivuusaste Päivittäin Hieno SynteettisetPyyhkeet Seka Puuvilla
Eko

Puuvilla Farkut Urheilu Vuodevaatteet/
pussilakanat

Paidat Pika Hygieeninen
kuivaus

Hygieeninen
raikastus

Päälle
/pois

Rypistymisen
esto

Höyry
taso

Höyry
taso1

Höyry
taso2

Wolbescherming

Yöohjelma

Tuuletus

Outdoor

Hygienia
(Lastenvaatteet+)

Ympäristöystävällinen
suodatin täynnä

Ympäristöy
stävällinen

suodatin 

Veer Wi� Etä
Ohjaus

Bluetooth Lempeä
Kuiva

1. Päälle/pois päältä/ohjelmavalitsin
2. Käynnistys-/valmiustilapainike.
3. Lopetusajan valitsin.
4. Aikaohjelman valitsin.

6.3 Kuivauskoneen valmistelu
• Kytke kuivauskone virransyöttöön.
• Avaa täyttöluukku.
• Aseta pyykki koneeseen pakkaamatta sitä 

liian tiiviisti.
• Paina ja sulje täyttöluukku. 

HUOMAUTUS

Varmistu, että pyykkiä 
ei ole juuttunut 
täyttöoven väliin.
Älä sulje ovea liian 
voimakkaasti.

• Valitse haluamasi ohjelma painikkeella 

5. Alhaisen lämpötilan valitsin.
6. Äänimerkin ja lapsilukon valitsin.
7. Rypistymiseneston valitsin / Rummun 

sisävalon painike.
8. Kuivaustason valintapainike

6.2 Symbolit

Päälle/Pois/Ohjelma Valintapainike, kone 
käynnistyy

Ohjelman valitseminen Päälle/
Pois/Ohjelmapainike ei tarkoita, 
että ohjelma käynnistyisi. Paina 
käynnistä/ valmiustila-painike 
ohjelman käynnistämiseksi.

 

345 2678

1
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6.4 Ohjelmanvalinta- ja energiankulutustaulukko

FI

Pesuohjelmat Ohjelman kuvaus
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Puuvilla

Voit kuivata lämmönkestävät puuvillatekstiilit tällä 
jaksolla. Kuivausasetus, joka sopii kuivattavan 
pyykin paksuudelle ja haluttu kuivausaste vali-
taan.

9 1000 159

Puuvilla-eko Yksikerroksiset, puuvillatekstiilit kuivataan mah-
dollisimman taloudellisesti. 9 1000 149

Silitysvalmiit puuvillatekstiilit Yksikerroksiset, puuvillatekstiilit kuivataan hieman 
kosteiksi niin, että ne ovat silitysvalmiit. 9 1000 120

Tekokuidut
Voit kuivata kaikki keinokuitutekstiilit tällä jaksolla. 
Kuivausasetus, joka sopii halutulle kuivausasteel-
le valitaan.

4 800 50

Sekalaiset

Käytä tätä ohjelmaa kuivataksesi sellaiset kei-
nokuitu- ja puuvillavaatteet yhdessä, jotka eivät 
päästä väriä. Sport en fitness kledij kan worden 
gedroogd met dit programma.

4 1000 83

Pyyhkeet Pyyhkeiden, kuten keittiöpyyhkeiden, kylpypyyh-
keiden ja käsipyyhkeiden kuivaus. 5 1000 110

Hellävarainen
Voit kuivata hienopyykin tai käsinpestävät vaat-
teet (silkkipaidat, ohuet alusvaatteet yms.) mata-
lassa lämpötilassa tätä ohjelmaa käyttäen.

2 1200 35

Sport (Goretext)

U kunt uw enkellaagse sportkledij voor dagelijks 
gebruik gemaakt van synthetische stof, katoen 
of een combinatie van stoffen drogen met dit 
programma.

4 1000 60

Tuuletus

Tuulettaa vaatteet 10 minuutissa ilman kuumaa 
ilmaa. Voit raikastaa puuvilla- ja vuodevaatteet, 
jotka ovat olleet varastoituna pidemmän aikaa, ja 
poistaa hajut tätä ohjelmaa käyttäen. 

- - 10

Ajastetut ohjelmat

Voit valita ajastetun ohjelman, jonka kesto on 
10–160 minuuttia saavuttaaksesi haluamasi 
kuivaustason matalassa lämpötilassa. Ajastettua 
ohjelmaa käytettäessä kuivausrumpu kuivaa 
pyykit asetetun keston aikana riippumatta pyykin 
kuivuustasosta.

- - -

Farkut Voit kuivata farkut, farkkuhameet, farkkupaidat ja 
farkkutakit tätä ohjelmaa käyttäen. 4 1200 80
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* : Energiamerkintöjen standardointiohjelma EN 61121. Taulukon kaikki arvot on määritelty 
EN 61121 standardin mukaisesti. Energiankulutusarvot taulukossa voivat vaihdella riippuen 
pyykin tyypistä, lingon kierrosnopeudesta, ympäröivistä olosuhteista sekä verkkovirran 
jännitteenvaihteluista.

Outdoor

U kunt uw meerlaagse textielproducten gemaakt 
van synthetische stof, katoen of een combinatie 
van stoffen voor activiteiten en sport buitenshuis 
drogen met dit programma.

2 1000 60

Päivittäin
Voit kuivata sekä puuvilla- että keinokuitupyykkiä 
tätä ohjelmaa käyttäen.Sport en fitness kledij kan 
worden gedroogd met dit programma.

4 1000 83

Paidat Kuivaa paidat varovaisemmin vähentäen ryppyjä 
helpompaa silitystä varten. 1,5 1200 35

Pikapesu  Käytä tätä ohjelmaa kahden paidan pitämiseksi 
silitysvalmiina. 0,5 1200 15

Hygienia (Lastenvaatteet+)

Se on pitkäaikainen ohjelma, jota voidaan käyttää 
hygieenisen pesun vaativille vaatteille (vauvan-
vaatteet, pyyhkeet, alusvaatteet jne.). Hygieenia 
saavutetaan korkealla lämpötilalla.  ((Tämän 
ohjelman on hyväksynyt Englannin “The British 
Foundation” (Allergy UK).))

5 800 105

Energiankulutusarvot

Pesuohjelmat Kuormitus (kg)
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Puuvilla-eko* 9 1000 60% 5,21

Silitysvalmiit puuvillatekstiilit 9 1000 60% 4,10

Heti käyttövalmiit synteettiset 
tekstiilit 4 800 40% 1,90

”Puuvilla-eko-ohjelma“ jota käytetään joko osittaisen pyykin tai koko koneellisen pesuun on 
vakio-ohjelma johon pesumerkinnät tai tuoteseloste viittaavat. Tämä ohjelma sopii tavallisen 
märän puuvillapyykin kuivaamiseen ja se on myös tehokkain ohjelma puuvillalle energiankulu-
tusta silmälläpitäen.

Jos kuivaat säännöllisesti enintään 9 kg puuvillapyykkejä, suosittelemme, että liität tyhjennys-
letkun estääksesi kuivaimen pysähtymisen kesken ohjelman säiliön tyhjentämiseksi. Katso 
osa ”Liitäntä viemäriin”.
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6.5 Lisätoiminnot
Kuivuusaste
Kuivuusastepainiketta käytetään säätämään 
haluttuun kuivaukseen. Ohjelman kesto voi 
vaihdella riippuen valinnasta.

Voit valita tämän toiminnon vain 
ennen ohjelman käynnistymistä.

Rypistymisenesto
Voit kytkeä rypistymisenesto toiminnon päälle 
ja pois päältä painamalla rypistymisenesto 
valintapainiketta. Jos et ota pyykkiä heti 
ohjelman päätyttyä, voit käyttää ryppyjen 
ehkäisytoimintoa estääksesi pyykin 
rypistymisen. 

Merkkiääni 
Kuivauskone lähettää äänimerkin, kun ohjelma 
on valmis. Paina “Äänivaroitus” -painiketta, 
jos et halua äänivaroitusta. Kun painat 
äänivaroituspainiketta, valo sammuu eikä se 
kuulu, kun ohjelma on valmis.

Voit valita tämän toiminnon ennen 
ohjelman alkamista tai sen jälkeen.

Alhainen lämpötila
Voit aktivoida tämän toiminnon vain ennen 
ohjelman käynnistämistä. Voit aktivoida tämän 
toiminnon, jos haluat kuivata pyykin alemmassa 
lämpötilassa. Ohjelman kesto on pidempi sen 
aktivoinnin jälkeen.

Lopetusaika
Voit asettaa ajastuksen enintään 24 
tunnin päähän nykyhetkestä käyttäen 
ajastustoimintoa. 
1. Avaa luukku ja aseta pyykki koneeseen.
2. Valitse kuivausohjelma.
3. Paina päättymisajan valintapainiketta ja aseta 

haluttu viiveaika. Päättymisajan merkkivalo 
syttyy. (Kun painike pidetään painettuna, 
päättymisaika jatkuu pysähtymättä).

4. Paina Käynnistys- / valmiustilapainiketta. 
Loppuajanlaskenta alkaa. Näytetyn viiveajan 
keskellä oleva”: ” -merkki vilkkuu.

Voit lisätä tai poistaa pyykkiä 
päättymisajan sisällä. Näytetty 
aika on normaalin kuivausajan ja 
päättymisajan summa. Loppuajan 
merkkivalo sammuu laskennan 
lopussa, kuivaus alkaa ja 
syttyy LED kuivaus.

Päättymisajan muuttaminen
Jos haluat muuttaa kestoa aikalaskennan 
aikana:
Käännä Päälle / Pois / Ohjelman valintapainike 
ja peruuta ohjelma. Valitse haluamasi ohjelma ja 
toista Lopetusaika-valinta.
Päättymisaikatoiminnon peruuttaminen
Jos haluat peruuttaa päättymisajan laskurin ja 
käynnistää ohjelman välittömästi:
Käännä Päälle / Pois / Ohjelman valintapainike 
ja peruuta ohjelma. Valitse haluamasi ohjelma ja 
paina “Käynnistä/tauko” -painiketta.

Rummun valo
Voit kytkeä rummun valon päälle ja pois päältä 
painamalla tätä painiketta. Valo syttyy, kun 
painiketta painetaan, ja sammuu tietyn ajan 
kuluttua.

6.6 Varoitusilmaisimet

Varoitusilmaisimet saattavat 
vaihdella kuivauskoneesi mallin 
mukaan.

Suodattimen puhdistaminen
Kun ohjelma päättyy, syttyy 
suodatinpuhdistuksen varoitusvalo.

Vesisäiliö
Jos vesisäiliö täyttyy ohjelman aikana, 
varoitusilmaisin alkaa vilkkua ja kone siirtyy 
valmiustilaan. Tyhjennä tässä tapauksessa 
vesisäiliö ja käynnistä ohjelma painamalla 
Käynnistys- / valmiustilapainiketta. 
Varoitusilmaisin sammuu ja ohjelma jatkuu.

Suodatinlaatikon / 
lämmönvaihtimen puhdistus
Varoitussymboli vilkkuu ajoittain muistutuksena, 
että suodatinlokero on puhdistettava.



49Kuivaaja  / Käyttöoppaan

6.7 Ohjelman käynnistäminen
Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistys/
valmiustila -painiketta.
Käynnistä/valmiustila- ja kuivausvalot syttyvät 
ilmaisten ohjelman olevan käynnissä.

6.8 Lapsilukko
Kuivauskoneessa on lapsilukko, joka estää 
ohjelman keskeytyksen, kun painikkeita 
painetaan ohjelman aikana. Kun lapsilukko 
on aktivoitu, kaikki paneelin painikkeet, 
paitsi päälle/pois päältä/ohjelmavalitsin, 
deaktivoituvat.
Paina äänimerkki-painiketta 3 sekunnin ajan 
lapsilukon aktivoimiseksi. 
Lapsilukko on poistettava käytöstä uuden 
ohjelman käynnistämiseksi nykyisen ohjelman 
päätyttyä tai ohjelman muuttamiseksi. 
Poistaaksesi lapsiluukon käytöstä paina samoja 
painikkeita uudelleen 3 sekunnin ajan.

Lapsilukon ollessa päällä, syttyy 
näyttöön vastaava varoitusillmaisin. 

Lapsilukon ollessa päällä:
Kuivauskone toimii, tai valmiustilassa 
indikaattorisymbolit eivät muutu muutettaessa 
ohjelman valintapainikkeen sijaintia.

Jos kuivausrummun käytön 
aikana lapsilukko on päällä ja 
ohjelmavalitsinta käännetään, 
kuuluu kaksinkertainen äänimerkki. 
Jos lapsilukko poistetaan käytöstä 
kääntämättä ohjelmavalitsinta 
takaisin alkuperäiseen asentoonsa, 
ohjelma lopetetaan, koska 
ohjelmanvalitsin on käännetty.

6.9 Ohjelman vaihtaminen 
käynnistyksen jälkeen
Voit muuttaa valitsemasi ohjelman pyykin 
kuivaamiseksi toisella ohjelmalla kuivauslaitteen 
käynnistyttyä.
• Käännä esimerkiksi Päälle / Pois / 

Ohjelma valintapainiketta valitaksesi 
Lisäkuiva-ohjelman, jotta voit valita 
Lisäkuiva-ohjelman Silityskuivan sijaan.

• Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistys/
valmiustila -painiketta.

Vaatteiden lisääminen tai poistaminen 
valmiustilassa
Jos haluat lisätä tai poistaa vaatteita 
kuivauskoneesta ohjelman käynnistymisen 
jälkeen:
• Paina Käynnistys-/valmiustilapainiketta 

koneen asettamiseksi valmiustilaan. 
Kuivaustoiminto pysähtyy.

• Avaa täyttöluukku valmiustilassa ja 
sulje luukku, kun vaatteita on lisätty tai 
poistettu.

• Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistys/
valmiustila -painiketta.

Pyykin lisääminen kuivauksen 
aloittamisen jälkeen saattaa 
aiheuttaa kuivauskoneen 
sisällä olevan kuivatun pyykin 
sekoittumisen märän pyykin 
kanssa ja jättää pyykin kosteaksi 
käytön lopussa.
Pyykkiä voidaan lisätä tai poistaa 
niin useasti kuin halutaan. Mutta 
tämä keskeyttää ohjelman 
toistuvasti ja lisää näin ollen 
ohjelman kestoa ja virrankulutusta. 
Joten suosittelemme pyykin 
lisäämistä ennen ohjelman 
käynnistämistä. 
Jos uusi ohjelma valitaan 
kääntämällä ohjelman 
valintapainiketta kuivauskoneen 
ollessa valmiustilassa, käynnissä 
oleva ohjelma päättyy.

Älä koske rummun sisäpintaan 
vaatteiden lisäämisen tai 
poistamisen yhteydessä käynnissä 
olevan ohjelman aikana. Rummun 
pinta on kuuma.

6.10 Ohjelman peruuttaminen
Jos haluat peruuttaa ohjelman ja lopettaa 
kuivauksen jostain syystä kuivauskoneen 
käynnistyttyä, käännä päälle / pois / ohjelman 
valintapainiketta; ohjelma päättyy.
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Kuivauskoneen sisäosan on oltava 
erittäin kuuma, kun peruutat 
ohjelman koneen käytön aikana, 
joten suorita virkistämisohjelma, 
jotta se voi jäähtyä.

6.11 Ohjelman loppu
Kun ohjelma päättyy, ohjelman seurannan 
ilmaisimen merkkivalot loppumisen / 
ryppyjen estämisestä ja kuitusuodattimien 
puhdistuksesta -merkkivalot syttyvät. 
Täyttöluukku voidaan avata ja kuivauslaite on 
valmis uutta toimintaa varten.
Käännä Päälle / Pois / Ohjelma valintapainiketta 
- Päälle/ Pois-asentoon kuivauskoneen 
sammuttamiseksi.

Jos rypistymisenesto tila on 
aktiivinen ja pyykkiä ei poisteta 
ohjelman päätyttyä, ryppyjen 
estävä toiminto aktivoituu 2 
tunniksi, jotta koneen sisällä oleva 
pyykki ei rypisty. Ohjelma pyörittää 
pyykkiä 10 minuutin välein niiden 
rypistymisen ehkäisemiseksi.

6.12 Hajuominaisuus
Jos kuivauskoneellasi on hajuominaisuus, 
lue ProScent-käsikirja käyttääksesi tätä 
ominaisuutta.
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7 Huolto ja puhdistus

Laitteen käyttöaika pitenee ja usein esiintyvät 
ongelmat vähenevät, jos laite puhdistetaan 
säännöllisin välein.

B
Tuote on kytkettävä irti 
virransyötöstä huolto- ja 
puhdistustöiden aikana 
(ohjauspaneeli, runko jne.).

7.1 Nukkasuodatin / 
täyttöluukun sisäpinta
Nukka ja kuidut jotka irtoavat pyykeistä 
ohjelman aikana kerätään nukkasuodattimeen. 

Puhdista nukkasuodatin ja 
täyttöluukun sisäpinnat jokaisen 
kuivauksen jälkeen.

Voit puhdistaa nukkasuodattimen 
kotelon pölynimurilla.

Puhdistaaksesi nukkasuodattimen:

• Avaa 
täyttöluukku.

• Irrota 
nukkasuodatin 
vetämällä se 
ylös ja avaa 
nukkasuodatin.

• Puhdista nukka, kuidut ja puuvilla joko 
käsin tai pienellä pehmeällä pyyhkeellä.

• Sulje nukkasuodatin ja aseta se takaisin 
paikalleen.

Kerros voi muodostua 
suodattimen 
huokosiin, mikä voi 
johtaa suodattimen 
tukkeutumiseen, 
kun kuivaajaa on 
käytetty jonkin aikaa. 
Pese nukkasuodatin 
lämpimässä 
vedessä, sen pinnalle 
kerääntyneen 
kerroksen 
poistamiseksi. Kuivaa 
nukkasuodatin ennen 
sen asentamista 
paikalleen.

• Puhdista täyttöluukun koko sisäpinta ja 
tiiviste pehmeällä, kostealla pyyhkeellä.

7.2 Anturien puhdistaminen 

Kuivausrummun 
sisällä on 
kosteusanturi, 
joka havaitsee 
milloin pyykki on 
kuivunut.
Puhdistaaksesi 
nämä anturit:

• Avaa kuivausrummun täyttöluukku.
• Odota kunnes kone on jäähtynyt, jos se 

on vielä kuuma käytön vuoksi.
• Puhdista anturien metalliset pinnat 

pehmeällä, etikkaan kostutetulla liinalla 
ja kuivaa ne sen jälkeen.

Puhdista anturien metalliset pinnat 4 
kertaa vuodessa.
Älä käytä metallisia työkaluja kun 
puhdistat antureita.

Älä koskaan käytä liuottimia, 
puhdistusaineita tai muita vastaavia 
aineita tulipalo- ja räjähdysvaaran 
vuoksi!



52 Kuivaaja / Käyttöoppaan

7.3 Vesisäiliön tyhjentäminen
Pyykin kosteus poistetaan ja se tiivistyy 
kuivauksen aikana, jonka jälkeen se kerätään 
vesisäiliöön. Tyhjennä vesisäiliö jokaisen 
kuivausjakson päätteeksi.

A
Kondenssivesi ei ole juomakelpoista.
Älä koskaan irrota vesisäiliötä 
ohjelman ollessa käynnissä!

Jos unohdat tyhjentää vesisäiliön, kone 
pysähtyy kuivausjakson aikana, kun vesisäiliö 
on täynnä ja vesisäiliön varoitusvalo vilkkuu. 
Tyhjennä tässä tapauksessa vesisäiliö ja paina 
Käynnistys/tauko-painiketta kuivausjakson 
jatkamiseksi.
Vesisäiliön tyhjennys:
1. Irrota vesisäiliö varovasti lokerostaan 
tai kotelosta.

 
• Jos vesisäiliön suulle on kerääntynyt 

nukkaa, puhdista se juoksevan veden 
alla. 

• Asenna vesisäiliö paikalleen. 

Jos vesi poistetaan suoraan 
viemäriin, ei vesisäiliötä tarvitse 
tyhjentää.

7.4 Lauhduttimen puhdistaminen;

Puhdista lauhdutin 30 kuivausjakson 
välein tai kerran kuukaudessa.

Lauhduttimen puhdistaminen:

• Jos kuivausjakso 
on suoritettu, 
avaa koneen 
luukku ja odota, 
että se jäähtyy.

• Irrota 2 lauhduttimen kiinnikettä, kun 
suojalevy on irrotettu

• Vedä lauhdutin ulos.

Puhdista lauhdutin 
suihkulla ja odota, että 
vesi valuu ulos.

Asenna lauhdutin 
paikalleen. Kiinnitä 2 
kiinnikettä ja varmista, 
että ne ovat oikein 
paikallaan.

   

Sulje suojalevy.
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8 Vianmääritys
Kuivaus kestää liian kauan.

Kuitusuodattimen (sisä- ja ulkosuodatin) huokoset voivat olla tukossa. >>>> Pese kuitusuodattimet läm-
pimällä vedellä ja kuivaa se.
Lauhdutimen etupuoli voi olla tukossa. >>> Puhdista lauhdutimen etupuoli.
Ilmanvaihtoaukot koneen etuosassa voivat olla tukittuna. >>> Poista kaikki esineet tuuletusritilöiden tieltä.
Ilmanvaihto ei välttämättä ole riittävä jos huone johon laite on asennettu on liian pieni. >>> Avaa huoneen 
ovet ja ikkunat, jotta huoneen lämpötila ei nouse liian korkeaksi.
Mikäli kuivausrummussa on kosteusanturi olemassa.
Laitteen kosteusanturi voi olla kalkkeutunut. >>> Puhdista kosteusanturi.
Kuivausrumpu voi olla täytetty liian täyteen. >>> Älä täytä kuivausrumpua liian täyteen.
Pyykit eivät ole tarpeeksi kuivat. >>> Linkoa pyykit nopeammalla kierrosnopeudella pesukoneellasi.

Pyykit ovat kosteita ohjelman jälkeen.

Valittu ohjelma oli luultavasti väärä kyseiselle pyykille.>>> Tarkista vaatteiden pesuohjeet ja valitse sopiva 
ohjelma pyykeille tai käytä ajastettua ohjelmaa niin halutessasi.
Kuitusuodattimen (sisä- ja ulkosuodatin) huokoset voivat olla tukossa. >>>> Pese suodattimet lämpimällä 
vedellä ja kuivaa ne.
Lauhdutimen etupuoli voi olla tukossa. >>> Puhdista lauhdutimen etupuoli.
Kuivausrumpu voi olla täytetty liian täyteen. >>> Älä täytä kuivausrumpua liian täyteen.
Pyykit eivät ole tarpeeksi kuivat. >>> Linkoa pyykit nopeammalla kierrosnopeudella pesukoneellasi.

Kuivausrumpu ei pyöri tai ohjelma ei käynnisty. Kuivausrumpu ei käynnisty valittuna aikana.

Kuivausrumpua ei välttämättä ole kytketty verkkovirtaan. >>> Tarkista että virtajohto on kytketty verkko-
virtaan.
Täyttöluukku voi olla auki. >>> Varmistu siitä että kuivausrummun luukku on kunnolla kiinni.
Ohjelmaa ei välttämättä ole asetettu tai käynnistä/pysäytä-painiketta ei ole painettu. >>> Tarkista että oh-
jelma on asetettu ja ettei sitä ole keskeytetty.
Lapsilukko voi olla päällä. >>> Poista lapsilukko käytöstä.

Ohjelma keskeytyi ilman syytä.

Täyttöluukku ei välttämättä ole kunnolla kiinni. >>> Varmistu siitä että kuivausrummun luukku on kunnolla 
kiinni.
Keskeytys voi johtua sähkökatkosta. >>> Paina Käynnistä/Tauko/Peruuta -painiketta käynnistääksesi 
ohjelman.
Vesisäiliö voi olla täynnä. >>> Tyhjennä vesisäiliö.

.Pyykit ovat kutistuneet, nukkaantuneet tai pilalla.

Pyykeille ehkä on käytetty väärää ohjelmaa. >>> Tarkista pyykkien pesuohjeet ja valitse sopiva ohjelma 
niitä varten.

Luukusta vuotaa vettä.

Luukun sisäpintaan ja tiivisteihin on voinut kertyä nukkaa. >>> Puhdista täyttöluukun sisäpinta ja tiivisteet.

Luukku avautuu itsestään.

Täyttöluukku ei välttämättä ole kunnolla kiinni. >>> Työnnä luukkua kunnes kuulet lukitusäänen.

Vesisäiliön varoitusvalo on päällä/vilkkuu.

Vesisäiliö voi olla täynnä. >>> Tyhjennä vesisäiliö.
Poistovesiletku voi olla taittunut. >>> Jos kuivausrumpu on kytketty suoraan viemäriin tarkista poistove-
siletku.

Kuivausrummun sisällä oleva valo ei syty. (Malleissa joissa on lamppu)

Kuivausrumpua ei välttämättä ole kytketty päälle käyttäen päälle/pois-painiketta. >>> Tarkista että kui-
vauskone on kytketty päälle.
Kuivausrummun lamppu voi olla palanut. >>> Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vaihtaaksesi 
lampun.
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Palaa rypistymisenestotoiminnon kuvake tai valo. 

Pyykin rypistymisenestotoiminto on ehkä aktivoitu. >>> Sammuta kuivaaja ja poista pyykki..
Kuitusuodattimen puhdistuksen valo palaa.

Kuitusuodatin (sisä- ja ulkosuodatin) voi olla likainen. >>>> Pese suodattimet lämpimällä vedellä ja kuivaa 
ne.
Kuitusuodattimien huokosiin on voinut muodostua likakerros, joka johtaa tukkeutumiseen. >>>> Pese 
suodattimet lämpimällä vedellä ja kuivaa ne.
Kerros, joka voi tukkia kuitusuodattimien huokoset (sisäiset ja ulkoiset suodattimet) on syntynyt.>>>Pese 
ja kuivaa suodattimet haaleassa vedessä.>>
Kuitusuodattimia ei välttämättä ole asennettu. >>> Asenna sisä- ja ulkosuodatin paikalleen.
Ympäristöystävällisen suodattimen kangasta ei ehkä ole asennettu muoviosaan ja kondensaattorin 
etuosa voi olla tukossa.>>>Asenna ympäristöystävällinen suodatin muoviosaan ja sijoita se suodatinko-
teloon.
Ympäristöystävällistä suodatinta ei ehkä ole vaihdettu, vaikka 
varoitus- 
symboli on syttynyt. “Vaihda suodatin.”

Koneesta kuuluu äänimerkki

Kuitusuodattimia ei välttämättä ole asennettu. >>> Asenna sisä- ja ulkosuodatin paikalleen.
Koneen suodattimia ei ehkä ole asennettu.>>> Asenna kuitusuodattimet (sisäinen ja ulkoinen) tai ympä-
ristöystävällinen suodatin koteloon.

Lauhdutimen varoituskuvake vilkkuu.

Lauhdutimen etupuoli voi olla tukossa kertyneiden kuitujen vuoksi. >>> Puhdista lauhdutimen etupuoli.
Kuitusuodattimia ei välttämättä ole asennettu. >>> Asenna sisä- ja ulkosuodatin paikalleen.

Kuivausrummun sisällä oleva valo syttyy. (Malleissa joissa on lamppu)

Jos kuivausrumpu on kytketty verkkovirtaan ja päälle/pois-painiketta painetaan oven ollessa auki; lamppu 
syttyy. >>> Irrota kuivausrumpu verkkovirrasta tai aseta päälle/pois-painike pois päältä.

Wifi-kuvake vilkkuu jatkuvasti. (Koskee HomeWhiz-tukevia malleja)

 >>> Tuotetta ei ole liitetty langattomaan verkkoon. Noudata ohjeita muodostaaksesi yhteyden verkkoon. 
Laite, jota tuote käyttää yhteyden muodostamiseen verkkoon, voi olla rikki. Tarkista se. Tuote ei ehkä pys-
ty muodostamaan yhteyttä verkkoon etäisyyssongelmien vuoksi.

Mikäli ongelma ei ratkea tässä osiossa annettuja ohjeita noudattaen, ota yhteyttä jälleenmyy-
jään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä koskaan yritä korjata rikkinäistä tuotetta omin päin.

Jos sinulla on ongelmia laitteen kanssa, voit pyytää vaihtamista ottamalla yhteyttä lähimpään 
valtuutettuun huoltoon ja ilmoittamalla laitteen mallinumeron.
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   : Kyllä   - : Ei

Toimittajan nimi tai tavaramerkki

Mallinimi

Nimelliskapasiteetti (kg)

Kuivausrummun tyyppi
Kondensaattori

Tuuletetussa

Energiatehokkuusluokka(1)

Vuotuinen virrankulutus (kWh) (2)

Ohjaustyyppi

Energiankulutus puuvillavakio-ohjelmalla täydellä täytöllä (kWh)

Energiankulutus puuvillavakio-ohjelmalla vajaalla täytöllä (kWh)

Off-tilan virrankulutus puuvillavakio-ohjelmalle täydellä kuormituksella, P  (W)O

Päällä-tilan virrankulutus puuvillavakio-ohjelmalle täydellä kuormituksella, P  (W)L

Päällä-tilan kesto (min)

Puuvillavakio-ohjelma (3)

Ohjelma-aika puuvillavakio-ohjelmalla täydellä täytöllä, Tdry (min)

Ohjelma-aika puuvillavakio-ohjelmalla vajaalla täytöllä, Tdry1/2  (min)

Painotettu ohjelma-aika puuvillavakio-ohjelmalla täydellä ja vajaalla täytöllä  (Tt ) 

Veden tiivistymistehokkuusluokka (4)

Keskimääräinen tiivistymistehokkuus puuvillavakio-ohjelmalla vajaalla täytöllä, Cdry

Keskimääräinen tiivistymistehokkuus puuvillavakio-ohjelmalla vajaalla täytöllä, Cdry1/2

Painotettu tiivistymistehokkuus puuvillavakio-ohjelmalla täydellä ja vajaalla täytöllä, C t

Äänenvoimakkuustaso puuvillavakio-ohjelmassa täydellä täytöllä (5)

Sisäänrakennettu

TUOTELEHTI

Noudattaa Euroopan unionin neuvoston säädöstä nro: 392/2012

Ei-automaattinen

Automaattinen

(4) Asteikko G (tehottomin) – A (tehokkain)

(5) Painotettu keskiarvo — L      ilmaistuna arvoina dB(A) viitetasolla 1 pWWA 

(1) Asteikko A+++ (tehokkain) –D (tehottomin)

(2) Energiankulutus perustuu 160 kuivausjaksoon puuvillavakio-ohjelmalla täydellä ja vajaalla täytöllä ja kulutukseen alhaisen tehon tiloissa. 
Todellinen kuivausjaksokohtainen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.

(3) "Puuvillaisten vaatekaappikuiva- ohjelma" käytettynä täydellä ja vajaalla kuormituksella on vakiokuivausohjelma, johon tarran ja tuotelehden 
tiedot viittaavat. Tämä ohjelma soveltuu normaali kostean puuvillapyykin kuivaamiseen ja se on puuvillatekstiileille tehokkain ohjelma energiankulutuksen kannalta.
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Reklamaatiot  ja huolto: 

Suomessa kuluttajalle myydyt 
tuotteet kuuluvat kuluttaja-
suojalain piiriin. Grundig kattaa 
korjauskustannukset valmistus- 
ja materiaalivioissa viitaten 
kyseisen maan voimassa oleviin 
säännöksiin. Edellytyksenä, on 
että tuote on ostettu uutena 
Suomessa. Lisäksi edellytetään, 
että korja us suoritetaan  
valtuutetulla huoltoliikkeellä. 
Edellytämme, että laite ei ole 
muussa kuin yksityisessä 
kotikäytössä.  

Grundig ei kata: 

Vaurioita tai vikoja jotka johtuvat 
esim. 

 Asennus ja käyttö on tehty 
käyttöohjeiden vastaisesti.  

 

 Vian tai puutteen takia 
korjausta, jos se on seurausta 
virheellisestä asennuksesta tai 
sijoituspaikasta. 

 Korjausta, joka on seurausta 
muiden kuin valtuutetun 
huoltajan korjauksesta. 

 Vikoja, jotka ovat seurausta 
tulipalosta, tulvista tai 
vastaavista (force majeure).  

 Korjauksia tai vikoja jotka ovat 
seurausta ukkosesta, sähkö -
vioista, jännitevaihteluista tai 
talon sähkö - ja vesiasen -
nuksista. 
 

Varaosat: 

Ohjeet varaosien tilaamiseen 
löydät  kotisivuiltamme: 
www.grundig.fi  

Varaosia tilattaessa on 
ilmoitettava laitteen malli sekä 
sarjanumero. Mainitut tiedot 
löytyvät tuotteen tyyppimerkistä.  

Huoltoihin liittyvät kysymykset: 

Grundigilla on koko maata kattava 
huoltoliikeverkosto:  

Huoltoon liittyvissä kysymyksissä 
seuraavat tiedot ovat tärkeät 
ilmoittaa: 

 Nimi 
 Osoite 
Puhelin 

 Malli 
 Sarjanumero 
 Kuitti / Kuittikopio 
 Vian kuvaus 

Grundig Nordic AB 
Esbogatan 18 
164 74 Kista - SE 
 
Puh  +358  (0) 800 152 152 
 
kodinkonehuolto@grundig.com 
www.grundig.fi 
 
 


