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Molimo, prvo pročitajte ovaj priručni!

Poštovani korisniče,
Zahvaljujemo na odabiru proizvoda tvrtke Beko. Nadamo se da ćete biti zadovoljni sjajnim
rezultatima ovog proizvoda koji je proizveden primjenom visokokvalitetne i najsuvremenije
tehnologije. Savjetujemo vam da prije uporabe proizvoda pažljivo pročitate ovaj priručnik i
drugu priloženu dokumentaciju te ih sačuvajte za buduću uporabu. Ako proizvod odlučite
proslijediti nekom drugom tada mu proslijedite i ovaj priručnik. Vodite računa o svim pojedinostima i upozorenjima navedenim u korisničkom priručniku i slijedite u njemu navedene upute.
Ovaj korisnički priručnik koristite za model naveden za početnoj stranici.

Pročitajte upute.

Objašnjenje simbola

U korisničkom priručniku koriste se sljedeći simboli:

C
A
B

Važne informacija i korisni savjeti o načinu korištenja.
Upozorenja za situacije opasne po život i imovinu.
Upozorenje za strujni udar.
Upozorenje za vruće površine.
Upozorenja za opasnost od požara.

Ambalažni materijal proizvoda proizveden je od recikliranih materijala u skladu s
nacionalnim odredbama o zaštiti okoliša.
Ambalažni materijal ne zbrinjavajte zajedno s kućanskim i drugim otpadom, odnesite ga u
sabirne centre za ambalažni materijal određene od strane tijela lokalnih vlasti.

Ovaj proizvod proizveden je primjenom najnovije tehnologije u ekološkim uvjetima.

1 Važne upute za sigurnost i
očuvanje okoliša

Ovaj odjeljak sadrži informacije o sigurnosti koje će vam
pomoći zaštiti se od opasnosti od tjelesnih ozljeda i
oštećenja imovine. Ne pridržavanje ovih uputa poništava sva
jamstva.
1.1 Općenite informacije o sigurnosti
• Djeca starija od 8 godina i ljudi sa smanjenim tjelesnim,
psihičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima, kao
i neupućene ili neiskusne osobe, mogu koristiti sušilicu
ako su pod nadzorom i ako su upućeni u sigurnu uporabu
uređaja, kao i povezane opasnosti.. Djeca se ne smiju igrati
s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje uređaja nikada
ne smiju obavljati djeca, osim kad su pod nadzorom odrasle
osobe.
• Djecu mlađu od 3 godine treba držati dalje od uređaja osim
ako nisu pod stalnim nadzorom.
• Podesive nožice ne smiju se uklanjati. Razmak između
sušilice i poda ne smije se zapriječiti materijalima poput
tepiha, vune ili trake. Ovo može izazvati probleme sa
sušilicom.
• Neka postavljanje i popravak uvijek vrši osoblje ovlaštenog
servisa. Proizvođač se neće smatrati odgovornim za štete
nastale uslijed popravaka koje su izvršile neovlaštene
osobe.
• Sušilicu nikad ne perite prskanjem ili ulijevanjem vode u
nju! Postoji opasnost od električnog udara!
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Važne upute za sigurnost i očuvanje
okoliša

1.1.1 Električna sigurnost
Treba se pridržavati uputa o električno sigurnosti
tijekom električnog priključivanja za vrijeme
postavljanja uređaja.
Uređaj se ne smije napajati na vanjski sklopni uređaj,
poput tajmera, kao ni na strujni sklop koji se redoviti
uključuje i isključuje tijekom korištenja.

A
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• Sušilicu spojite na uzemljenu utičnicu s osiguračem
vrijednosti naznačene na tipskoj oznaci. Uzemljenje
treba napraviti ovlašteni električar Naša tvrtka neće biti
odgovorna za bilo kakva oštećenja koja nastanu kad se
sušilica koristi bez uzemljenja u skladu s lokalnim zakonima.
• Napon i odgovarajući osigurač navedeni su na oznaci tipske
pločice.
• Napon specificiran na tipskoj oznaci mora biti jednak
naponu električne mreže.
• Kada se ne koristi uvijek isključite sušilicu iz strujne mreže.
• Tijekom postavljanja, održavanja, čišćenja i popravka
sušilicu isključite iz strujne mreže.
• Utikač ne dirajte mokrim rukama! Ne isključujte uređaj
povlačenjem kabela, uvijek ga izvlačite tako da rukama
pridržavate utikač.
• Ne koristite produžne kabele, razdjelne utičnice ili adaptere
prilikom spajanja sušilice na strujnu mrežu radi smanjenja
rizika od požara ili električnog udara.
• Nakon postavljanja uređaja utikač strujnog kabela mora biti
lako dostupan.
Oštećeni strujni kabel mora se zamijeniti ovlašteni
servis.

B
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Ako sušilica nije ispravna, tada se ona ne smije
koristiti dok ovlašteni servis ne izvrši popravak!
Postoji opasnost od električnog udara!

1.1.2 Upute za sigurno korištenje proizvoda
Trebate voditi računa o sljedećim točkama kada je riječ o
opasnosti od požara:
Dole navedeno rublje ili predmeti ne smiju se sušiti u
sušilici zbog opasnosti od požara.
• Neoprano rublje
• Rublje zamazano uljem, acetonom, alkoholom,
motornim uljem, kerozinom, odstranjivačem mrlja,
terpentinom, parafinom ili odstranjivačem parafina
treba se oprati u vrućoj vodi s puno deterdženta
prije sušenja u sušilici.
Iz ovog razloga gore navedeno rublje koje je
zamrljano navedenim mrljama (sredstvima) treba
se dobro oprati, stoga treba koristiti odgovarajući
deterdžent i odabrati visoku temperaturu pranja.

Sušilice / Korisnički priručnik
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Dole navedeno rublje ili predmeti ne smiju se sušiti u
sušilici zbog opasnosti od požara:
• Odjeća ili jastuci punjeni gumenom pjenom (lateks
pjenom), kape za tuširanje, vodootporni tekstil,
materijali s gumenim pojačanjima ili podloge od
gumene pjene.
• Odjeća očišćena industrijskim kemikalijama.
Predmeti poput upaljača, šibica, kovanica, metalnih
dijelova, igala, itd mogu oštetiti bubanj ili izazvati
funkcionalne probleme. Stoga provjerite svo rublje
prije stavljanja u sušilicu.
Nikad ne zaustavljajte sušilicu prije završetka
programa. Ako to morate uraditi, brzo izvadite rublje i
razgrnite ga vani kako bi vrućina isparila.
Neadekvatno oprano rublje može se zapaliti, a može
se čak zapaliti i kada završi sušenje.
• Morate osigurati dovoljnu protočnost zraka radi
sprječavanja nakupljanja plinova koji izlaze za vrijeme rada
uređaja pokretanih drugim tipovima goriva kao i pojavu
otvorenog plamena u prostoriji zbog efekta ponovnog
paljenja.
rublje s metalnim pojačanjima ne smije se
A Donje
sušiti u sušilici. Sušilica se može oštetiti ako se

metalna pojačanja olabave i puknu tijekom sušenja.

C
C
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Omekšivače i slične proizvode koristite u skladu s
uputama proizvođača.
Prije ili nakon svake uporabe očistite filtar. Nikad ne
rukujte sušilicom ako filtar nije instaliran.
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• Nikad ne pokušavajte sami popraviti sušilicu. Nikad ne
obavljate popravak ili zamjenu na proizvodu čak i kao
to znate ili ste osposobljeni za izvršavanje potrebnih
postupaka osima ako to nije jasno rečeno u uputama
za rukovanje ili tiskanom priručniku za servisiranje. U
protivnom, dovodite u opasnost svoj život i živote drugih.
• Klizna ili klasična vrata ne smiju biti u blizini jer mogu
blokirati otvaranje vrata uređaja u prostoriji u kojoj ćete
postaviti sušilicu.
• Sušilicu postavite na mjestima pogodnim za uporabu u
kućanstvu. (kupaonica, zatvoreni balkon (veranda), garaža,
itd.)
• Pripazite da kućni ljubimci ne ulaze u sušilicu. Prije uporabe
provjerite je li unutrašnjost sušilice.
• Ne naslanjajte se na vrata sušilice kada su otvorena, u
protivnom bi mogla otpasti.
• Mucice se ne smiju nakupiti oko bubnja sušilice

Sušilice / Korisnički priručnik
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1.2 Montiranje iznad perilice rublja
• Treba se uređaj za fiksiranje između dva uređaja kada se
sušilica postavlja iznad perilice rublja. Pričvrsni uređaj treba
postaviti osoblje ovlaštenog servisa.
• Ukupna težina perilice rublja i sušilice - potpuno
napunjena - kada su montirane jedna iznad druge ne smije
premašivati približno 180 kilograma. Uređaje postavite na
čvrsti pod koji može izdržati kapacitet opterećenja!
Perilica rublja ne može se postaviti na sušilicu. Vodite
računa o gornjim upozorenjima prilikom postavljanja
perilice rublja.

A

Instalacijska tablica za perilicu rublja i sušilicu
Dubina perilice rublja

Dubina
sušilice

62 cm 60 cm 54 cm 50 cm 49 cm

54 cm

Može se postaviti

60 cm

Može se postaviti
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45 cm

40 cm

Može se postaviti
Ne može se
postaviti
Ne može se
postaviti
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1.3 Namjena
• Sušilica je namijenjena uporabi u kućanstvima. Ona nije
namijenjena komercijalnoj uporabi i mora se koristiti samo
za ono zašto je namijenjena.
• Sušilicu koristite samo za sušenje rublja s odgovarajućim
oznakama.
• Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost zbog šteta
nastalih uslijed neispravne uporabe ili prijevoza.
• Rok trajanja sušilice koju ste kupili je 10 godina. Tijekom
ovog razdoblja originalni rezervni dijelovi bit će dostupni za
ispravan rad sušilice.
1.4 Sigurnost djece
• Ambalažni materijali su opasni za djecu. Ambalažne
materijale držite izvan dosega djece.
• Električni proizvodi su opasni za djecu. Kada uređaj radi
djecu držite podalje od njega. Ne dozvolite djeci diranje
sušilice. Koristite zaštitu za djecu i ne dozvolite djeci da
diraju sušilicu.
Zaštita za djecu nalazi se na upravljačkoj ploči.
(Pogledajte Blokada za djecu)
• Kada se sušilica ne koristi neka njena vrata budu zatvorena.

C

Sušilice / Korisnički priručnik

HR / 9

Važne upute za sigurnost i očuvanje
okoliša

1.5 Sukladnost s Direktivom o gospodarenju
otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i
opremom (WEEE Directive) i odlaganjem otpada:
Ovaj proizvod je sukladan s Direktivom EU o
gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim
uređajima i opremom (EU WEEE Directive) (2012/19/
EU). Ovaj proizvod označen je klasifikacijskim
simbolom za otpadne električne i elektroničke
uređaje i opremu (WEEE).
Ovaj proizvod proizveden je od visokokvalitetnih dijelova
i materijala koji se mogu ponovo koristiti i koji su pogodni
za recikliranje. Po završetku vijeka trajanja ne zbrinjavajte
proizvod s normalnim kućanskim i drugim otpadom Odnesite
ga od sabirnog centra za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Za više informacija o sabirnim centrima molimo
posavjetujte se s tijelima lokalnih vlasti.
1.6 Sukladnost s Direktivom o ograničavanju
opasnih tvari (RoHS Directive):
Ovaj proizvod je sukladan s Direktivom EU o ograničavanju
opasnih tvari (RoHS Directive) (2011/65/EU). Proizvod ne
sadrži štetne i zabranjene materijale koji su specificirani u
Direktivi.
1.7 Informacije o pakiranju
Ambalažni materijal proizvoda proizveden je od recikliranih
materijala u skladu s nacionalnim odredbama o zaštiti
okoliša. Ambalažni materijal ne zbrinjavajte zajedno s
kućanskim i drugim otpadom. Odnesite ga u sabirne centre
za ambalažni materijal određene od strane tijela lokalnih
vlasti.
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1.8 Tehničke specifikacije
HR
Visina (Min. / Maks.)
84,6 cm / 86,6 cm*
Širina
59,7 cm
Dubina
58,9 cm
Kapacitet (max.)
8 kg**
Neto masa (uporaba za
33,5 kg
plastična prednja vrata)
Neto masa (uporaba za
36 kg
staklena prednja vrata)
Napon
Označeni ulaz snage
Pogledajte tipsku pločicu***
Šifra modela
* Min. visina: Visina kad se ne koriste podesive nožice.
Maks. visina: Visina kad se koriste podesive nožice.
** Težina suhog rublja prije pranja.
*** Tipska oznaka nalazi se iza vrata.

C
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Tehničke specifikacije podliježu promjeni bez
prethodne obavijesti radi poboljšanja kvalitete
proizvoda.
Slike u ovom priručniku su shematske i ne moraju
točno odgovarati proizvodu.
Vrijednosti navedene na oznakama sušilice ili u drugoj
tiskanoj dokumentaciji isporučenoj sa sušilicom
dobiveni su u laboratoriju u skladu s relevantnim
standardima. Ovisno o radnim uvjetima i uvjetima u
okruženju sušilice ove vrijednosti mogu varirati.

Sušilice / Korisnički priručnik
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2 Vaša sušilica
2.1 Sadržaj pakiranja
1

2

3

4

5

1. Crijevo za odvod vode*
2. Rezervna spužva ladice filtra*
3. Korisnički priručnik
4. Košara za sušenje*
5. Korisnički priručnik košare za sušenje*
* Može se isporučiti s vašim uređajem ovisno o modelu.
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3 Instalacija
Prije nego što nazovete najbliži ovlašteni
servis radi instalacije sušilice provjerite odgovaraju li električne instalacije i odvod vode
onima navedenim u korisničkom priručniku.
(Pogledajte 3.3 Spajanje odvoda i 3.5
Priključivanje na električnu mrežu) Ak
one odgovaraju kontaktirajte kvalificiranog
električara i tehničara koji će izvršiti potrebne
prilagodbe.

C
A

Korisnik je dužan pripremiti mjesto
na kojem će se postaviti sušilica te
električne instalacije i instalacije
za odvod otpadne vode.
Prije postavljanja, vizualno
pregledajte sušilicu i potražite
oštećenja. Ako je sušilica oštećena
nemojte je postavljati. Oštećeni
proizvodi predstavljaju opasnost
za vašu sigurnost.

B

Sušilicu ne stavljajte na strujni
kabel.

A

Prije prve uporabe sušilice uklonite
transportnu zaštitnu ambalažu.

3.2 Uklanjanje transportnog
zaštitnog pakiranja

•
•
•

Otvorite vrata.
U bubnju se nalazi najlonska vrećica s
komadićima stiropora. Uhvatite je za dio
označen s XX XX.
Povucite najlon prema sebi i uklonite
transportno zaštitno pakiranje.

3.1 Odgovarajuća lokacija za
postavljanje

Sušilicu postavite na stabilnu i ravnu
površinu.
Sušilica je teška. Ne pomičite je sami.
• Sušilicu koristite u dobro prozračenom
okruženju u kojem nema prašine.
• Razmak između sušilice i površine ne
smije se zapriječiti materijalima poput
tepiha, vune ili trake.
• Ne prekrivajte ventilacijske rešetke na
sušilici.
• Klizna ili klasična vrata ne smiju biti u
blizini jer mogu blokirati otvaranje vrata
uređaja u prostoriji u kojoj ćete postaviti
sušilicu.
• Kad se sušilica postavi treba ostati na
istom mjestu na kojem su postavljeni
priključci. Prilikom postavljanja sušilice
pripazite da stražnja stjenka ne dira ništa
(slavinu, utičnice, itd.).
• Sušilicu postavite barem 1 cm dalje od
rubova ostalog namještaja.
• Sušilica može raditi na temperaturi
između +5°C i +35°C. Ako su radni uvjeti
izvan ovog raspona oni mogu značajno
utjecati na rad sušilice i oštetiti je.
• Stražnju stjenku sušilice s bubnjem treba
postaviti nasuprot zida.
Sušilice / Korisnički priručnik
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Provjerite je li ostao koji dio
transportnog zaštitnog pakiranja
unutar bubnja.

3.3 Spajanje na odvod

Ako je proizvod opremljen s kondenzatorom
tada se tijekom ciklusa sušenja voda nakuplja
u spremniku za vodu. Nakon svakog ciklusa
sušenja trebate ispustiti nakupljenu vodu.
Nakupljenu vodu možete izravno isprazniti
kroz crijevo za odvod vode isporučeno s proizvodom umjesto periodičnog pražnjenja vode
nakupljene u spremniku za vodu.
Spajanja crijeva za odvod vode
1-2 Rukom provucite crijevo iza sušilice
kako biste ga odspojili s mjesta na koje
je spojeno. Za uklanjanje crijeva ne
koristite nikakav alat.
3 Jedan kraj isporučenog odvodnog crijeva
spojite na sušilicu i to na priključnu točku
s koje ste uklonili crijevo proizvoda u
prethodnom koraku.
4 Drugi kraj odvodnog crijeva spojite
izravno na odvod otpadne vode ili na
umivaonik.
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2

3.5 Priključivanje na električnu
mrežu
Za posebne upute vezane uz priključivanje
na električnu mrežu tijekom instalacije (pogledajte 1.1.1 Električna sigurnost)

3.6 Prijevoz sušilice
3

4

A
C
C

Spoj crijeva treba obaviti na
siguran način. Vaš odvod će
poplaviti ako crijevo iskoči iz
kućišta tijekom otjecanja vode.
Crijevo za odvod vode treba
pričvrstiti na visinu od
maksimalno 80 cm.
Pripazite da se na crijevo za
odvod vode ne stavljaju drugi
predmeti uključivo i sušilicu te da
nije savijeno u rasponu između
odvoda i uređaja.

3.4 Podešavanje nožica
•

•

Radi osiguranja što tišeg rada sušilice
te za smanjenje vibracija ona mora
biti poravnata i izbalansirana na
njenim nožicama. Uravnotežite uređaj
podešavanjem nožica.
Nožice okrenite lijevo ili desno sve dok
sušilica ne stoji ravno i čvrsto.

C
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Prije prijevoza sušilicu isključite iz strujne
utičnice. Ispraznite svu vodu koja je preostala
u sušilicu. Ako postoji izravan priključak za
odvod vode tada uklonite spojeno crijevo.

A

Preporučujemo nositi sušilicu
u uspravnom položaju. Ako
nije moguće nositi sušilicu
u uspravnom položaju, tada
preporučujemo nositi je nagnutu
na desnu stranu kada se gleda s
prednje strane.

3.7 Zamjena rasvjetne lampice

U slučaju da se rasvjetna lampica koristi u
vašoj sušilici rublja Za promjenu žaruljice/
LED svjetla koje se koristi za rasvjetu bubnja sušilice nazovite autorizirani servis.
Lampica(e) koja se koristi u ovom uređaj nije
prikladna za uporabu kod rasvjete prostorija
u kućanstvu. Namjena ove lampice je pomoću
prilikom stavljanja rublja u bubanj sušilice na
prikladan način. Svjetiljke korištene u ovom
uređaju moraju izdržati ekstremne fizičke
uvjete poput vibracija i temperatura iznad 50
°C.

Nikad ne odvijajte podesive
nožice s njihovog kućišta.
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4 Priprema
4.1 Rublje prikladno za sušenje u sušilici

Uvijek se pridržavajte uputa navedenim na etiketama odjeće. Sušite samo rublje koje na etiketi
ima navedeno kako je prikladno za sušenje u sušilice i pri tome pripazite prilikom odabira
odgovarajućeg programa.

SIMBOLI ZA SUŠENJE RUBLJA

Ne koristiti
kemijsko čišćenje

Može se koristiti
kemijsko
čišćenje

Ne sušiti

Poleći u hladu
da se suši

Poleći da se
suši

Okačiti da se
suši

Ne sušiti
sušilicom

Okačiti mokro da
se suši

Osjetljivo /
pažljivo sušenje

Bez grijanja

Bez glačanja

Kod niske
temperature

Na visokoj
temperaturi

šenjatemperaturi

Na bilo kojoj
temperaturi

Postavke
sušenjasu-

Podesno za
perilicu

Kod srednje
temperature

Simboli za
sušenje

Maksimalna temperatura

Glačati
na visokoj
temperaturi

Glačati na
srednjoj
temperaturi

Glačati
na niskoj
temperaturi

200 0C

150 0C

110 0C

4.2 Rublje koje nije prikladno
za sušenje u sušilici

C

Osjetljive, vezene tkanine,
vunena, svilena odjeća, osjetljive
i skupocjene tkanine, odjevni
predmeti koji ne propuštaju zrak
i zavjese od tila nisu pogodne za
strojno sušenje.

4.3 Priprema rublja za sušenje
•
•
•

Nakon pranja rublje može biti
isprepleteno. Odvojite pojedinačne
komade rublja prije stavljanja u sušilicu.
Odjevne predmeta s metalnim dijelovima
poput patent zatvarača sušite okrenute
na naopaku stranu.
Zatvorite patent zatvarače, kopče i
zakopčajte gumbe na tkaninama.

Sušilice / Korisnički priručnik

Glačati bez pare

Suho ili s parom

Ne glačati

Glačanje -

4.4 Ušteda energije

Sljedeće informacije pomoći će vam koristiti
sušilicu na ekološki i energetski učinkovit
način.
• Prilikom pranja rublja koristite najveću
moguću brzinu okretaja. Na taj način
skraćuje se vrijeme sušenja i smanjuje se
potrošnja energije.(
• Sortirajte rublje prema vrsti rublja i
njegovoj debljini. Zajedno sušite istu
vrstu rublja. Na primjer, tanke kuhinjske
krpe i stolnjake sušite prije debelih
ručnika.
• Za odabir programa slijedite upute u
korisničkom priručniku.
• Ne otvarajte vrata uređaja tijekom
sušenja osim ako to nije neophodno. Ako
uistinu morate otvoriti vrata ne držite ih
otvorenim duže vrijeme.
• Dok je sušenje u tijeku ne dodavajte
mokro rublje.
• Prije ili nakon svakog ciklusa sušenja
očistite filtar.
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Priprema
•

•

Kod modela s kondenzatorom, pazite da
redovito čistite kondenzator najmanje
jednom mjesečno ili svakih 30 ciklusa
sušenja.
Tijekom sušenja dobro prozračite
prostoriju u kojoj je smještena sušilica.

4.5 Ispravna količina rublja

Slijedite upute u dijelu “Tablica odabira
programa i potrošnje energije. Ne stavljajte
veću količinu rublja od vrijednosti kapacitete
naznačenih u tabeli.

C

HR / 16

Ne preporučuje se opteretiti
sušilicu količinom rublja koja
premašuje razinu naznačenu na slici.
Performanse sušenja će se umanjiti
ako je uređaj preopterećen. Uz to,
sušilica i rublje mogu se oštetiti.

Sljedeće težine dane su kao primjer.
Rublje

Približna težina (g)*

Pamučni pokrivači za
krevet (dvostruki)
Pamučni pokrivači za
krevet (jednostruki)
Plahte za krevet
(dvostruke)
Plahte za krevet
(jednostruke)
Veliki stolnjaci
Mali stolnjaci
Salvete
Ručnici
Mali ručnici
Bluze
Pamučne majice
Majice
Pamučne haljine
Haljine
Denim (traper)
Maramice (10 komada)
Majice kratkih rukava

1500
1000
500
350
700
250
100
700
350
150
300
200
500
350
700
100
125

*Težina suhog rublja prije pranja.

Sušilice / Korisnički priručnik

5 Rukovanje proizvodom

5.1 Upravljačka ploča
1

2

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

5

4

Kolo programatora
Indikator preostalog vremena trajanja programa
Gumb uključeno/isključeno
Gumb start/pauza
Gumb vremena završetka
Gumb zvučnog upozorenja

5.2 Simboli na zaslonu

Pamuk

Sintetika Ekspresno

Košulje

Zvučno
upozorenje

Zaštita Sportska Centrifuga Miješano
zbog djece odjeća

Sušilice / Korisnički priručnik

Spremno za
glačanje

Tajmer Ventilacija
program

Jako
suho

Start/
Pauza/
Opoziv

Odgoda
vremena

Priprema Košara za
vune
sušenje

Svakod
nevno

Zvučno
Razina
suhoće upozorenje

Sušenje
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5.3 Pripremanje uređaja
1.
2.
3.
4.

Uređaj uključite u strujnu utičnicu
Stavite rublje u uređaj.
Pritisnite gumb uključeno/isključeno.
Kada prvi put uključujete uređaj, on će
se uključiti s aktivnim deklarativnim
programom (program za sušenje
pamučnog rublja).

C

Pritiskom na gumb uključivanja/
isključivanja ne znači ujedno i
početak programa.
Za pokretanja programa pritisnite
gumb start/pauza.

5.4 Odabir programa
1.

2.

Odaberite odgovarajući program prema
donjoj slici na kojoj su navedene razine
sušenja.
Pomoću programatora odaberite željeni
program.

Samo se pamučno rublje suši
na normalnoj temperaturi.
Debelo i višeslojno rublje
Ekstra suho (ručnici, posteljina, traper,
itd.) suše se tako da se mogu
složiti u ormar bez prethodnog glačanja.
Sušenje bez
centrifugiranja

Sušenje bez
centrifugiranja +

Spremno za
glačanje

C
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Normalno rublje (stolnjaci,
donje rublje, itd.) suši se tako
da se može složiti u ormar bez
prethodnog glačanja.
Normalno rublje (npr.: stolnjaci, donje rublje) ponovo se
suše tako da se mogu složiti
u ormar ali još se više suše
nego kod opcije sušenja za
izravno slaganje u ormar.
Normalno rublje (majice,
haljine, itd.) spremno za
glačanje.

Za detaljne informacije o
programima pogledajte. „Tablicu
odabira programa i potrošnje
energije“..

5.5 Glavni programi

Dolje su navedeni glavni programi prema vrsti
tkanine.

•

Pamuk

•

Sintetika

S ovim programom sušite otporno rublje.
Ovaj program suši pri normalnoj temperaturi.
Preporučuje se koristiti za pamučno rublje
(posteljina, prekrivači za krevet, ručnici,
bademantili, itd.)
S ovim programom sušite rublje koje nije jako
otporno. Preporučuje se koristiti za sintetičko
rublje.

5.6 Dodatni programi

Sljedeći dodatni programi dostupni su na
uređaju za posebne uvjete.

C
C

Dodatni programi mogu
se razlikovati u skladu sa
specifikacijama vašeg uređaja.
U cilju bolje izvedbe programa
sušenja uređaja vaše rublje
treba biti oprano primjenom
odgovarajućeg programa perilice
za rublje i iscijeđeno primjenom
preporučene brzine okretaja
prilikom cijeđenja (okretaji
centrifuge).

•

Traperice

•

Sportska odjeća

•

Košulje 15’

•

Zaštita zbog djece

Koristite za sušenje trapera koje je iscijeđeno
primjenom programa perilice za rublje s velikim brojem okretaja u minuti.
Koristite za sušenje odjeće izrađene od sintetike, pamuka ili kombiniranih tkanina.
Ovu znacajku mozete koristiti da vam kosulje
budu spremne za glacanje za 15 minuta.
Ovaj program namijenjen je sušenju odjeće
za bebe koja na sebi ima etiketu s naznakom
kako se može sušiti u sušilici.

C

Nakon programa majice mogu
ostati minimalno vlažne.
Preporučujemo ne ostavljajte
majice u sušilici.
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•

Osjetljivo

Ovaj program namijenjen je sušenju osjetljivog rublja koje se može sušiti u sušilici
ili za rublje koje je preporučivo prati ručno
(svilene bluze, tanko donje rublje, itd.) na niskoj temperaturi.

C

Osjetljivo rublje preporučuje
se sušiti u vrećici za rublje radi
sprječavanja gužvanja i oštećenja.
Kada program završi s radom
odmah izvadite rublje iz uređaja
i objesite ga radi sprječavanja
gužvanja.

•

Osvježi

•

Programirano vrijeme trajanja
programa

Program vrši samo provjetravanje u trajanju
od 10 minuta cirkuliranjem vrućeg zraka.
Možete prozračiti pamučnu i lanenu odjeću
koja je bila spremljena duže vrijeme i tako
ukloniti mirise.
Možete odabrati programe u trajanju od 10
min., 20 min., 40 min. 60 min. postizanje
željene finalne razine sušenja na niskoj
temperaturi.

C

Kod ovog programa uređaj suši
onoliko dugo koliko je podešeno
vrijeme sušenja bez obzira na
razinu sušenja.

Sušilice / Korisnički priručnik
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Rukovanje proizvodom
5.7 Tablicu odabira programa i potrošnje energije
HR
Kapacitet Brzina centrifuge
(kg)
perilice (o/min)

Programi

Prosječna količina
preostale vlažnosti

Vrijeme sušenja
(minute)

Pamuk/obojeno
A Jako suho

8

1000

%60

150

8/4

1000

%60

142 / 80

8

1000

%60

107

Košulje 15’

0,5

1000

%60

15

Traperice

4

1000

%60

80

Sportska odjeća

4

1200

%60

92

Osjetljivo

2

1200

%50

40

Zaštita zbog djece

4

600

%40

70

B Suho za ormar:

4

800

% 40

53

B Suho za glačanje

4

800

% 40

40

A Suho za ormar:
A Suho za glačanje

Sintetika

Vrijednosti potrošnje energije
Kapacitet Brzina centrifuge Prosječna količina Potrošnja energije
(kg)
perilice (o/min) preostale vlažnosti
kWh

Programi
Suhoća rublja za ormar
za pamuk*

8/4

1000

%60

4,75 / 2,53

Suhoća rublja za
glačanje za pamuk

8

1000

%60

3,8

Suhoća rublja za ormar
za sintetiku

4

800

%40

1,8

Potrošnja energije u načinu rada isključeno za standardni program
pamučnog rublja pod punim opterećenjem, PO (W)

0,5

Potrošnja energije u načinu rada uključeno za standardni program
pamučnog rublja pod punim opterećenjem, PL (W)

1,0

„Program potpuno suhi pamuk“ koristi se za puno ili djelomično opterećenje
kod standardnog programa sušenja na koji se odnose informacije na etiketi i na
informacijskom listu proizvoda, a prema kojima ovaj program odgovara za sušenje
normalno vlažnog pamučnog rublja te je ovo najučinkovitiji program uzimajući u
obzir potrošnju energije prilikom sušenja pam
* : Energetska oznaka standardnog programa (EN 61121:2012)
Sve vrijednosti u tablici utvrđene su u skladu s EN 61121:2012 standardom. Vrijednosti
potrošnje energije mogu se razlikovati od vrijednosti navedenih u tablici ovisno o vrsti rublja,
broju okretaja centrifuge, uvjetima u okruženju i promjenama napona.
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5.8 Dodatne funkcije

Poništenje zvučnog upozorenja

Sušilice ispušta zvuk upozorenja kada je program završio s radom. Ako ne želite slušati
zvučne obavijesti pritisnite gumb “Zvučne
obavijesti”.
Kada pritisnete gumb zvučne obavijesti on će
zasvijetliti, a program neće ispustiti zvučnu
obavijest kada bude gotov s radom.

C

Ovu funkciju možete odabrati
prije ili nakon početka rada
programa.

C

Simboli upozorenja mogu
se razlikovati u skladu sa
specifikacijama vašeg uređaja.

5.9 Simboli upozorenja

Čišćenja filtra vlakana

Kada program završi s radom zasvijetlit će
led svjetlo upozorenja koje vas upozorava da
morate očistiti filtar.

C

Ako led svjetlo za čišćenje filtra
treperi pogledajte dio „Rješavanje
problema“.

Spremnik za vodu

Kada program završi s radom zasvijetlit će
led svjetlo upozorenja koje vas upozorava da
morate isprazniti spremnik za vodu.
Ako se spremnik za vodu napuni dok program
radi led svjetlo upozorenja počet će treperiti,
a uređaj prelazi u mod pripravnosti. U tom
slučaju ispraznite vodu nakupljenu u spremniku za vodu i pokrenite program pritiskom na
gumb start/pauza. Led svjetlo upozorenja će
se isključiti, a program nastavlja s radom.
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Otvorena vrata

Led svjetlo start/pauza treperi kada su vrata
sušilice otvorena.

5.10 Vrijeme završetka
programa

Možete odgoditi vrijeme završetka programa
za najviše 24 sata pomoću funkcije vremena
završetka.
1. Otvorite vrata i stavite rublje.
2. Odaberite program sušenja.
3. Pritisnite gumb za odabir vremena
završetka programa i prema želji podesite
odgodu završetak vremena.
Zasvijetlit će led svjetlo vremena
završetka rada programa. (Vrijeme
završetka neprekidno se pomiče kako
pritiskate gumb).
4. Pritisnite gumb start / pauza. Započinje
odbrojavanje vremena završetka
programa. Treperi znak “:” na sredini
zaslona vremena odgode završetka
programa.

C

Možete dodati ili ukloniti rublje
za vrijeme trajanja vremena
završetka rada programa. Vrijeme
trajanja prikazano na zaslonu je
suma trajanja normalnog sušenja
i vremena završetka sušenja. Na
kraju odbrojavanja led svjetlo
vremena završetka sušenja će se
isključiti, sušenje započinje te će
zasvijetliti led svjetlo sušenja.

Izmjena vremena završetka sušenja

Ako tijekom odbrojavanja želite promijeniti
vrijeme trajanje:
1. Poništite program pritiskom na gumb
uključivanja/isključivanja. Ponovo
uključite sušilicu pritiskom na gumb
uključivanje/isključivanje. Kada prvi put
uključujete uređaj, on će se uključiti
s aktivnim deklarativnim programom
(program za sušenje pamučnog rublja
koje se može odmah odložiti u ormar).
2. Pomoću programatora odaberite željeni
program.
3. Ponovite postupak za podešavanje
vremena završetka i prema želji podesite
trajanje.
4. Pokrenite program pritiskom na gumb
start / pauza.
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Poništavanje funkcije vremena
završetka

Ako želite poništiti postavke odbrojavanja
vremena završetka i odmah pokrenuti program:
1. Poništite program pritiskom na gumb
uključivanja/isključivanja. Ponovo
uključite sušilicu pritiskom na gumb
uključivanje/isključivanje. Kada prvi put
uključujete uređaj, on će se uključiti
s aktivnim deklarativnim programom
(program za sušenje pamučnog rublja
koje se može odmah odložiti u ormar).
2. Pomoću programatora odaberite željeni
program.
3. Pokrenite program pritiskom na gumb
start / pauza.

5.11 Pokretanje programa

Pokrenite program pritiskom na gumb start /
pauza.
Zasvijetlit će led svjetlo start/pauza i led
svjetlo sušenja što pokazuje početak rada
programa. Treperi znak “:” na sredini zaslona
preostalog vremena trajanja programa.

5.12 Blokada za djecu

Uređaj ima funkciju blokade za djecu koje
sprječava prekid rada programa uređaja ako
se pritisnu gumbi tijekom rada uređaja.
Kada je aktivirana blokada za djecu tada
su deaktivirani svi gumbi osim gumba
uključivanje/isključivanje.
Za aktiviranje blokade za djecu istovremeno
pritisnite gumb zvučne obavijesti i gumb vremena završetka u trajanju od 3 sekunde.
Za pokretanje novog programa nakon
završetka trenutnog programa treba deaktivirati blokadu za djecu ili za prekid trenutnog
programa. Za deaktiviranje blokade za djecu
ponovo držite iste gumbe pritisnute u trajanju od 3 sekunde.

C
C
HR / 22

Led svjetlo blokade svijetli kada je
aktivirana blokada za djecu.
Kad odaberete program Pamuk,
pošaljite kondenziranu vodu van
kroz crijevo za odljev.

Kada je aktivna blokada za djecu prilikom
pritiska na bilo koji gumb (osim gumba
uključivanja/isključivanja) ili okretanja kola
programatora začut će se zvuk upozorenja.

5.13 Promjena programa
nakon početka rada

Nakon što je uređaj počeo raditi možete
promijeniti odabrani program za sušenje rublja i zamijeniti ga drugim programom.
1. Na primjer, za odabir programa ekstra
suho umjesto programa spremno za
glačanje, zaustavite program pritiskom na
gumb start / pauza.
2. Okrenite kolo programatora za odabir
programa ekstra suho.
3. Pokrenite program pritiskom na gumb
start / pauza.

Dodavanje i uklanjanje rublja u modu
pripravnosti
Ako želite dodati ili ukloniti rublje nakon
pokretanja programa sušenja:
1. Pritisnite gumb start/pauza tako da
se uređaj prebaci u mod pripravnosti.
Postupak sušenja se zaustavio.
2. Otvorite vrata, dodajte ili izvadite rublje i
zatvorite vrata.
3. Pokrenite program pritiskom na gumb
start / pauza.

C
C
C

Dodavanje rublja nakon
pokretanja rada sušilice može
dovesti do miješanja suhog rublja
u sušilici s mokrim rubljem te
rublje može ostati vlažno nakon
završetka sušenja..
Dodavanje i vađenje rublja može
se ponavljati koliko god puta
želite tijekom postupka sušenja.
Ali ovaj postupak će neprekidno
prekidati postupak sušenja što
će produžiti trajanje programa i
povećati potrošnju el. energije.
Stoga se preporučuje dodati
rublje prije pokretanja programa.
Ako se novi program odabere
promjenom položaja kola
programatora kada je uređaj
u modu pripravnosti, tada će
program koji je radio prestati s
radom.
Sušilice / Korisnički priručnik
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Prilikom dodavanja ili vađenja
rublja tijekom rada programa ne
dirajte unutarnju stjenku bubnja.
Stjenke bubnja su vruće.

5.14 Poništavanje programa

Ako želite poništiti program i završiti
postupak sušenja iz bilo kojeg razloga nakon početka rada uređaja pritisnite gumb
uključivanja/isključivanja.

A

Kako je unutrašnjost uređaja jako
vruća kada prekinete program
dok uređaj radi stoga pokrenite
program provjetravanja kako bi se
uređaj ohladio.

5.15 Završetak rada programa

Kada program završi s radom, zasvijetlit
će led indikator završetka rada/prevencije
gužvanja, čišćenja filtra vlakana i led svjetlo upozorenja spremnika za vodu nakon
uključivanja led svjetla indikatora programa.
Vrata se mogu otvoriti i uređaj se spreman za
sljedeći ciklus sušenja.
Za isključivanje uređaja pritisnite gumb
uključivanja/isključivanja.

C
C
C

U slučaju da se rublje nije izvadilo
iz uređaja nakon završetka rada
programa započinje program
prevencije gužvanja koji traje 2
sata kako bi se spriječilo gužvanje
rublja koje je ostalo unutar
uređaja.
Nakon svakog sušenja očistite
filtar vlakana. (Pogledajte „Filtar
vlakana i unutarnja stjenka vrata“)
Nakon svakog sušenja ispraznite
spremnik za vodu. (Pogledajte
„Pražnjenje spremnika za vodu“)

Sušilice / Korisnički priručnik
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6 Održavanje i čišćenje
Rok trajanja proizvoda će se produžiti te će
se smanjiti česti problemi ako se uređaj čisti
redovito.

•

Na porama filtra može se nakupiti sloj
nečistoće što može izazvati začepljenje
filtra nakon što ste sušilicu koristili neko
vrijeme. Filtar operite s mlakom vodom
kako bi se uklonili slojevi nataloženi na
površini filtra. Prije uporabe filtar dobro
osušite.

•

Očistite cijelu unutarnju stjenku vrata i
njenu brtvu s mekanom, vlažnom krpom.

6.1 Čišćenje filtra / unutrašnje
stjenke vrata
Mucice i vlakna koje rublje ispušta u zrak tijekom ciklusa sušenja nakuplja se u filtru.

C
A
C

Takva vlakna i mucice općenito
nastaju tijekom nošenja i pranja.
Nakon svakog procesa sušenja
očistite filtar i unutarnju stjenku
vrata.
Kućište filtra možete očistiti
usisavačem.

Za čišćenje filtra:
• Otvorite vrata.
• Izvucite filtar povlačenjem prema gore i
zatim otvorite filtar.
• Rukom očistite mucice, vlakna i pamuk ili
pomoću mekanog komada tkanine.
• Zatvorite filtar i vratite ga u kućište.

HR / 24

Sušilice / Korisnički priručnik

Održavanje i čišćenje
6.2 Čišćenje senzora

U sušilici se nalazi senzor vlage koji prepoznaje je li rublje suho ili ne.
Za čišćenje senzora:
• Otvorite vrata sušilice.
• Pustite uređaj da se ohladi ako je još vruć
zbog procesa sušenja.
• Metalne površine senzora obrišite s
mekanom krpom, namočenu u ocat te ih
osušite.

C
C
A

Metalne površine senzora očistite
4 puta godišnje.
Prilikom čišćenja metalnih
površina senzora ne koristite
metalni alat.
Nikad ne koristite otapala,
sredstva za čišćenje ili slične tvari
za čišćenje zbog opasnosti od
požara i eksplozije!

6.3 Pražnjenje spremnika za
vodu

Vlaga iz rublja te vlaga kondenzirana tijekom
postupka sušenja, ako i voda koja isparava
nakuplja se u spremniku za vodu. Nakon
svakog ciklusa sušenja ispraznite spremnik
za vodu.

A
A

Nikad ne uklanjajte spremnik za
vodu kada program radi!

Ako zaboravite isprazniti spremnik za vodu
uređaj će prestati s radom tijekom sljedećeg
ciklusa sušenja kada je spremnik pun, te će
treperiti simbol upozorenja spremnika za
vodu. U tom slučaju, ispustite vodu iz spremnika za vodu i pritisnite gumb Start / Pauza za
nastavak ciklusa sušenja.
Za pražnjenje spremnika za vodu:
• Izvucite ladicu i pažljivo izvadite spremnik
za vodu.

•

Ispraznite vodu iz spremnika.

•

Ako se u cijevi spremnika za vodu
nakupilo mucica, to očistite tako što ćete
pustite je staviti ispod slavine i pustite
vodu da teče kroz nju.
Stavite spremnik za vodu na njegovo
mjesto.

•
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Kondenzirana voda nije za piće!
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C

Ako se koristi opcija izravnog
pražnjenja vode tada nema
potrebe za pražnjenjem
spremnika za vodu.

4. Očistite kondenzator pomoću vode pod
tlakom i armature tuša te pričekajte dok voda
ne oteče.

6.4 Čišćenje kondenzatora;

Vrući i vlažni zrak u kondenzatoru hladi se
zbog hladnog zraka u sobi. Stoga, vlažni zrak
koji cirkulira u sušilice se kondenzira i pumpa
u spremnik.

C

Svakih 30 ciklusa sušenja ili jedom
mjesečno očistite kondenzator.

5. Stavite kondenzator u kućište. Pričvrstite 2
brave i provjerite jesu li dobro nasjele.

Za čišćenje kondenzatora:
1. Ako je proces sušenja izvršen, otvorite
vrata uređaja i pričekajte dok se ne ohladi.

6. Vratite poklopac donje zaštitne oplate.
2. Otključajte 2 brave kondenzatora nakon
otvaranja donje zaštitne oplate.

3. Izvucite kondenzator.
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7 Rješavanje problema
Proces sušenja traje predugo.
• Pore filtra su začepljene. >>> Filtar operite s toplom vodom.
• Kondenzator je možda začepljen. >>> Očistite kondenzator.
• Blokirane su ventilacijske rešetke na prednjem dijelu uređaja. >>> Uklonite predmete
(ako postoje) koji blokiraju ventilaciju ispred ventilacijskih rešetki.
• Ventilacija možda neće biti dovoljna jer je prostorija u kojoj se nalazi uređaj jako mala.
>>> U prostoriji otvorite vrata i prozore i smanjite mogućnost prevelikog porasta
temperature.
• Na senzoru vlage nakupio se kamenac. >>> Očistite senzor vlage.
• U stroj je možda stavljena prevelika količina rublja. >>> Ne stavljajte prevelike količine
rulja u sušilicu.
• Rublje se možda neće učinkovito vrtjeti. >>> Rublje se vrti najvećom brzinom u perilici
rublja.
Na kraju sušenja rublje je ostalo mokro.

C

Nakon sušenja suha odjeća na dodir je vlažnija od stvarne razine vlažnosti.

•

Možda nije korišten odgovarajući program za tu vrstu rublja.>>>Provjerite etiketu na
odjeći i odaberite program koji odgovara tom tipu tkanine ili koristite odgovarajuće
programe tajmera.
• Pore filtra su začepljene. >>> Filtar operite s toplom vodom.
• Kondenzator je možda začepljen. >>> Očistite kondenzator.
• U stroj je možda stavljena prevelika količina rublja. >>> Ne stavljajte prevelike količine
rulja u sušilicu.
• Rublje se možda neće učinkovito vrtjeti. >>> Rublje se vrti najvećom brzinom u perilici
rublja.
Sušilica se ne uključuje ili program ne počinje s radom. Sušilica ne počinje s radom kada je
podešena.
• Možda nije uključena u strujnu utičnicu. >>> Provjerite je li uređaj uključen u strujnu
utičnicu.
• Vrata su ostavljena odškrinuta. >>> Vodite računa da su vrata dobro zatvorena.
• Program nije odabran ili gumb start / pauza nije pritisnut. >>> Vodite računa o tome da
odaberete program i da uređaj nije podešen na mod pauze.
• Možda je aktivirana “zaštita za djecu”. >>> Deaktivirate zaštitu za djecu.
Program je prekinut bez razloga.
• Vrata možda nisu dobro zatvorena. >>> Vodite računa da su vrata dobro zatvorena.
• Možda je došlo do prekida napajanja. >>> Za pokretanja programa pritisnite gumb start/
pauza.
• Spremnik za vodu je možda pun. >>> Ispraznite spremnik za vodu.
Rublje se stislo, iskrzalo se ili je njegov izgled pogoršan.
• Možda nije korišten odgovarajući program za tu vrstu rublja. >>> Provjerite etiketu na
odjeći i odaberite program koji odgovara tom tipu tkanine.
Svjetlo bubnja se ne uključuje. (kod modela sa svjetlom)
Sušilica možda nije uključena pomoću gumba uključeno / isključeno / poništeno. >>>
Pripazite je li sušilica uključena.
Žarulja je možda pregorjela. >>> Za zamjenu žarulje nazovite osoblje ovlaštenog servisa.

Sušilice / Korisnički priručnik
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Uključeno je svjetlo upozorenja za čišćenje filtra.
• Filtar nije očišćen. >>> Očistite filtar.
Bljeska simbol čišćenja filtra vlakana.
• Kućište filtra začepljeno je vlaknima tkanine. >>> Očistite kućište filtra.
• Na porama filtra nakupio se talog koji možda izaziva začepljenje. >>> Filtar operite s
toplom vodom.
• Kondenzator je možda začepljen. >>> Očistite kondenzator.
Voda curi kroz vrata
• Na unutrašnjoj sjenci vrata i na površini brtve vrata nakupile su se mucice iz rublja. >>>
Očistite unutarnju stjenku vrata i površinu brtve vrata.
Vrata se otvaraju sama od sebe.
• Vrata možda nisu dobro zatvorena. >>> Gurnite vrata tako da se zatvore sve dok ne
čujte zvuk zaključavanja.
Simbol upozorenja spremnika za vodu je uključen/treperi.
• Spremnik za vodu je možda pun. >>> Ispraznite spremnik za vodu.
• Crijevo za odvod vode je možda savinuto. >>> Ako je proizvod spojen izravno na odvod
vode provjerite crijevo za odvod vode.
Treperi simbol upozorenja za čišćenje kondezatora.
• Kondenzator možda nije očišćen. >>> Očistite kondenzator.

A
C
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OPREZ: Ako se problem ne može riješiti unatoč tome što ste se pridržavali uputa u
ovom odjeljku posavjetujte se s trgovcem ili osobljem ovlaštenog servisa. Nikad ne
pokušavajte sami popraviti kvar.
U slučaju problema s bilo kojim dijelom uređaja možete zatražiti zamjenu ako kontaktirate ovlašteni servis i dostavite broj modela uređaja.
Rukovanje uređajem koji ne sadrži odobrene dijelove može izazvati kvar uređaja.
Proizvođač i distributer nisu odgovorni za kvarove koji nastaju zbog korištenja neodobrenih dijelova.
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SAŽETAK PROIZVODA

Usklađeno s delegiranom uredbom komisije (EU) br: 392/2012
Beko

Naziv ili zaštitni znak dobavljača
Naziv modela

DS 8133 G
8

Nazivni kapacitet (kg)

Odušni zrak

Tip bubnja sušilice

-

Kondenzator

B

Klasa energetske učinkovitosti (1)

561

Godišnja potrošnja energije (kWh) (2)

Automatski

Tip kontrole

Neautomatski

-

Potrošnja energije standardnog programa za pamučno rublje kod punog opterećenja (kWh)

4,75

Potrošnja energije standardnog programa za pamučno rublje kod djelomičnog opterećenja (kWh)

2,53

Potrošnja struje u modu isključeno standardnog programa za pamučno rublje kod punog opterećenja, P O (W)

0,5

Potrošnja struje u modu uključeno standardnog programa za pamučno rublje kod punog opterećenja, PL (W)

1,0

Trajanje moda uključeno (min)

30

Standardni program za pamučno rublje

(3)

Vrijeme programa standardnog programa za pamučno rublje kod punog opterećenja, Tdry (min)

142

Vrijeme programa standardnog programa za pamučno rublje kod djelomičnog opterećenja, T dry1/2 (min)

80

Vrijeme programa s opterećenjem za 'standardni program za pamučno rublje kod punog i djelomičnog opterećenja (T t)

107

Razred kondenzacijske učinkovitosti (4)

B

Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog programa za pamučno rublje kod djelomičnog opterećenja, C dry

85%

Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog programa za pamučno rublje kod djelomičnog opterećenja, C dry1/2

85%

Kondenzacijska učinkovitost s opterećenjem za standardni program za pamučno rublje kod punog i djelomičnog opterećenja, C t

85%

Razina jakosti zvuka standardnog programa za pamučno rublje kod punog opterećenja (5)

-

Ugrađeno
: Da

66

- : Ne

(1) Raspon od A+++ (najučinkovitije) do D (najmanje učinkovito)
(2) Potrošnja energije temeljena na 160 ciklusa sušenja standardnog programa za pamučno rublje kod punog i djelomičnog opterećenja te
potrošnja modova sa slabijim napajanjem (koji manje troše struju). Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o tome koliko se uređaj koristi.
(3) "Program za sušenje pamučnog rublja bez centrifugiranja" koji se koristi kod punog i djelomičnog opterećenja je standardni program sušenja
na kojeg se odnose informacije na naljepnici i u sažetku, ovaj program pogodan je za sušenje normalno vlažnog rublja i to je najučinkovitiji program
za pamučno rublje u pogledu uštede energije.
(4) Raspon od G (najmanje učinkovit) do A (najučinkovitiji)
(5) Ponderirana prosječna vrijednost—L WA izrađena u dB(A) re 1 pW

Kérjük, először olvassa el a használati útmutatót!

Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy egy Beko terméket választott. Reméljük, hogy az ön által megvásárolt,
korszerű körülmények között gyártott gép a legjobb eredményt nyújtja majd önnek. Azt
tanácsoljuk, hogy az első használat előtt alaposan olvassa végig ezt a használati útmutatót és
a kísérő dokumentumokat, majd tartsa azt meg a továbbiakban is. Ha másnak adná át a terméket, mellékelje a használati útmutatót is. Ügyeljen az útmutatóban található részletekre és
a figyelmeztetésekre, és kövesse azokat.
Ezt a használati útmutatást a fedlapján látható modellhez használja.

Olvassa el a használati útmutatót.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban a következő jelzések fordulnak elő:

C
A
B

Fontos információk, illetve a használattal kapcsolatos hasznos útmutatók.
A veszélyes helyzetekkel kapcsolatos figyelmeztetések, tekintettel az élet- és vagyonbiztonságra.
Áramütéssel kapcsolatos figyelmeztetés.
Forró felületekkel kapcsolatos figyelmeztetés.
Tűzveszéllyel kapcsolatos figyelmeztetés.

A termék csomagolóanyagait, a nemzeti környezetvédelmi szabályzásnak
megfelelően újrahasznosítható anyagokból gyártottuk.
Ne dobja ki a csomagolóanyagokat háztartási vagy más hulladékkal együtt, azokat a helyi
hatóságok által kijelölt csomagolóanyag gyűjtőpontoknál dobja ki.

Ez a termék a legmodernebb technolóogik felhasználásával készült, környezetbarát körülmények között.

1 Fontos utasítások a biztonság és
környezet kapcsán

Ez a fejezet olyan biztonsági információkat tartalmaz,
melyek segítenek megelőzni a személyi sérülések és az
anyagi károk kockázatát. Az előírások figyelmen kívül
hagyása a garancia elvesztésével jár.
1.1 Általános biztonsági kérdések
• A szárítót használhatják 8 évesnél idősebb gyermekek,
és olyan személyek akiknek a fizikai, szenzoros vagy
mentális képességeik nem fejlődtek ki rendesen, vagy
nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal; feltéve,
hogy felügyelet alatt vannak, vagy képzést kaptak a
termék biztonságos használatára, valamint az azzal járó
kockázatokkal kapcsolatban. A gyermekek nem játszhatnak
a termékkel. A tisztítási és a karbantartási munkákat nem
végezhetik gyermekek, hacsak őket nem felügyeli valaki.
• Ha a gyermekek nincsenek folyamatos felügyelet alatt,
tartsa távol a 3 éven aluli gyermekeket.
• Az állítható lábat nem szabad eltávolítani. A szárító és a
padló közötti távolságot nem szabad olyan anyagokkal
csökkenteni, mint pl. a szőnyeg, fa vagy a szerelőszalag. Ez
problémákat okoz a szárítónál.
• A beszerelési és javítási munkákat mindig bízza
Szakszervizre. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a
károkért, melyek képzetlen személy által végzett javítási
munkák következtében következnek be.
• Soha ne tisztítsa úgy a szárítót, hogy vizet permetez vagy
borít rá! Ezzel áramütés veszélyének teszi ki magát!
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Fontos utasítások a biztonság és
környezet kapcsán

1.1.1 Elektromos biztonság
Az elektromos biztonsági utasításokat a beszerelés
során az elektromos csatlakozással kapcsolatban
követni kell.
A berendezést tilos külső kapcsoló berendezésen
keresztül csatlakoztatni, mint amilyenek az időzítő,
vagy olyan áramkörre kapcsolni, amelyet egy
berendezés rendszeresen bekapcsol és kikapcsol.
• A szárítót a típus címkén leírt értékeknek megfelelő
biztosítékkal védett, földelt konnektorhoz csatlakoztassa.
Gondoskodjon villamossági szakember által létrehozott
megfelelő földelésről. Cégünk nem vállal felelősséget
azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy a szárítót
nem a helyi előírásoknak megfelelő földeléssel használták.
• A feszültség és a megengedett biztosítékos védelem
adatait a típuscímke lemezen találja.
• A típuscímkén látható feszültségnek meg kell egyeznie a
hálózati feszültséggel.
• Ha nincs használatban a szárító, áramtalanítsa.
• Telepítés, karbantartás, tisztítás és javítási munkálatok
közben, húzza ki a szárítót a hálózati csatlakozóból.
• Nedves kézzel ne érintse meg a csatlakozót! Az
áramtalanítást soha ne a zsinór húzásával végezze, mindig
a csatlakozónál fogva húzza ki.
• Az áramütés és tűz kockázatának csökkentése
érdekében, a szárítót ne csatlakoztassa hosszabbítókkal,
többdugaszos aljzatokkal vagy adapterekkel az elektromos
hálózathoz.
• A gép beszerelése után a tápkábel dugójának könnyen
hozzáférhetőnek kell lennie.

A
A
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sérült tápkábelt a szakszerviz értesítésével le kell
B Acserélni.
a készülék meghibásodása esetén, a javítás
B Ha
szakszervizzel való elvégzéséig nem üzemeltethető!
Ezzel áramütés veszélyének teszi ki magát!

1.1.2 Termék biztonság
A tűzveszéllyel kapcsolatosan megfontolandó
pontok:
A meghatározott mosott cikkeken kívül, más nem
szárítható a szárítóban, tűzveszély miatt.
• Mosatlan ruhaneműk
• A olajjal, acetonnal, alkohollal, gázolajjal, kerozinnal,
folteltávolítóval, terpentinnel, parafinnal vagy
parafin-eltávolítóval szennyezett ruhaneműt a
szárítás előtt forró, oldószeres vízben kell lemosni.
Ezért, főleg az olyan anyagokat melyekben a fent
meghatározott foltok vannak, alaposan ki kell mosni,
ahhoz megfelelő mosószert kell használni, magas
mosási hőmérsékleten.
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Az alább meghatározott mosott cikkeken kívül, más nem
szárítható a szárítóban, tűzveszély miatt:
• Gumihabbal (latex hab) bevont ruhák vagy párnák,
fürdőköpenyek, vízálló textíliák, gumi erősítéssel
ellátott anyagok és gumihab betétek.
• Ipari kemikáliákkal tisztított ruházat.
Az olyan tárgyak, mint az öngyújtó, gyufa, aprópénz,
fém alkatrészek, tű, stb. károsíthatják a dobot
vagy működési problémákhoz vezethetnek. Ezért,
ellenőrizze a ruhát, amit a szárítóba kíván tenni.
Soha ne állítsa meg a szárítót mielőtt a program
befejeződne. Ha mégis így kell tennie, távolítsa el a
ruhát gyorsan, és fektesse le azokat hogy eloszlassa
a hőt.
A nem megfelelően mosott ruhák maguktól
meggyulladhatnak, még az után is, hogy a szárítás
befejeződött.
• Gondoskodnia kell a megfelelő szellőztetésről annak
érdekében, hogy az eltérő üzemanyagokkal (pl. nyílt
lánggal) üzemelő gépek által kibocsátott gázok ne
gyűljenek fel a helységben az utógyújtás hatás miatt.
Fémrészeket is tartalmazó alsónemű nem szárítható.
a szárítóban. A szárítógép meghibásodásához
vezethet, ha a szárítás alatt a fém részek
meglazulnak és letörnek.
Az öblítőket és hasonló termékeket a gyártó
útmutatásai szerint használja.
Az egyes betöltések előtt vagy után mindig
tisztítsa meg a szűrőt. A szárítót soha ne használja
bolyhszűrő nélkül.
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• Soha ne próbálja saját maga megjavítani a terméket.
Hacsak a használati útmutató vagy a szervizkönyv
kifejezetten ezt nem javasolja, ne kíséreljen meg
semmiféle javítási vagy cserélési műveletet a terméken,
még akkor sem, ha tudja, hogy azt hogyan kell kivitelezni.
Ellenkező esetben saját és mások életét veszélyezteti.
• Ahol a szárítót beszerelik, nem lehet olyan zárható, toló,
vagy zsanéros ajtó, mely akadályozhatja a betöltő ajtó
kinyitását.
• Olyan helyre szerelje be a szárítót ami megfelel az otthoni
használatnak. (Fürdőszoba, zárt balkon, garázs, stb.)
• Ügyeljen arra, hogy a háziállatok ne másszanak bele a
szárító. Használat előtt ellenőrizze a szárító dobját.
• Ne támaszkodjon a szárító betöltő ajtajára amikor az nyitva
van, mert az leeshet.
• Ne hagyja, hogy sok szösz gyűljön össze a szárítógép körül.
1.2 Mosógép fölé történő felszerelés
• Ha a készüléket a mosógép felett kívánja használni, akkor
a két gép között rögzítő eszközt kell alkalmazni. A rögzítő
eszközt szakképzett személynek kell beszerelnie.
• Ha a mosógép és a szárítógép egymásra van helyezve,
teljes töltet esetén körülbelül 180 kg-ot nyomnak együtt.
A készülékeket olyan, egyenletes talajra helyezze, mely
megfelelő teherbírással rendelkezik!

Szárító /Használati útmutató
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Fontos utasítások a biztonság és
környezet kapcsán

A

A mosógépet nem szabad a szárítóra helyezni. A
mosógépre való felszerelésekor, figyeljen oda a fent
leírt utasításokra.
Beszerelési táblázat a mosógéphez és a szárítóhoz
Mosógép mélysége

Szárítógép
mélysége

62 cm 60 cm 54 cm 50 cm 49 cm

45 cm

54 cm

Beszerelhető

Beszerelhető

60 cm

Beszerelhető

40 cm

Nem
beszerelhető
Nem
beszerelhető

1.3 Rendeltetésszerű használat
• A szárítót otthoni használatra tervezték. Kereskedelmi
célra valamint a rendeltetésétől eltérő módon nem
használható.
• A szárítót csak olyan ruhanemű szárításához használhatja,
melyen ez megfelelően jelezve van.
• A gyártó elhárítja a helytelen használatból vagy szállításból
származó felelősséget.
• Az Ön által megvásárolt szárító élettartama 10 év. Ez idő
alatt a szárító megfelelő működtetéséhez elérhetőek
lesznek az eredeti pótalkatrészek.
1.4 Gyermek biztonság
• A csomagolóanyagok veszélyesek a gyermekek számára. A
csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől.
• Az elektromos berendezések veszélyesek a gyermekekre
nézve. Ha a gép működik, a gyermekeket ne engedje
a közelébe! Ne hagyja, hogy játsszanak a szárítóval!
Használjon gyerekbiztos zárat, hogy elkerülje azt, hogy a
gyermekek a szárítóval játsszanak.
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Fontos utasítások a biztonság és
környezet kapcsán

C

A gyerekbiztos zár a vezérlőpanelen található.
(Lásd Gyerekzár)
• Tartsa zárva a betöltőajtót még akkor is, amikor nem
használja a szárítót.
1.5 Megfelelés a WEEE előírásnak
és a termék leselejtezése
A termék megfelel az uniós WEEE-irányelv
(2012/19/EU) követelményeinek. A terméken
megtalálható az elektromos és elektronikus
hulladékok besorolására vonatkozó szimbólum
(WEEE).
A terméket magas minőségű alkatrészekből
és anyagokból állították elő, amelyek ismételten
felhasználhatók és alkalmasak az újrahasznosításra.
A hulladék terméket annak élettartamának végén
ne a szokásos háztartási vagy egyéb hulladékkal
együtt selejtezze le. Vigye el azt egy az elektromos és
elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott
begyűjtőhelyre. A begyűjtőhelyek kapcsán kérjük,
tájékozódjon a helyi hatóságoknál.
1.6 Az RoHS-irányelvnek való megfelelés:
Az Ön által megvásárolt termék megfelel az uniós RoHSirányelv (2011/65/EU) követelményeinek. A termék nem
tartalmaz az irányelvben meghatározott káros vagy tiltott
anyagokat.

Szárító /Használati útmutató
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Fontos utasítások a biztonság és
környezet kapcsán

1.7 Csomagolási információ
HU
Magasság (min. / max.)
84,6 cm / 86,6 cm*
Szélesség
59,7 cm
Mélység
58,9 cm
Kapacitás (max-)
8 kg**
Nettó súly (műanyag elülső ajtó
33,5 kg
használat)
Nettó súly (üveg elülső ajtó
36 kg
használat)
Feszültség
Névleges bemeneti teljesítmény
Lásd a típuscímkét***
Modellkód
A termék csomagolóanyagai, a nemzeti környezetvédelmi
előírásokkal összhangban, újrahasznosítható anyagokból
készültek. A csomagolóanyagokat ne a háztartási vagy
egyéb hulladékokkal együtt dobja ki! Vigye el azokat a helyi
hatóságok által e célból kijelölt csomagolóanyag-begyűjtő
pontokra.
1.8 Műszaki Specifikációk
* Min. magasság: Magasság zárt beállítólábakkal.
Max. magasság: Magasság maximálisan nyitott
beállítólábakkal.
** Száraz szennyes súly mosás előtt.
*** A típuscímke a betöltõajtó mögött található.
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2 Az Ön szárítógépe
2.1 A csomag tartalma
1

2

3

4

5

1. Víz leeresztő cső *
2. Szűrőfiók pót- szivacs *
3. Használati útmutató
4. Szárítókosár*
5. Szárítógép használati utasítás*
*A modelltől függően, tartozéka lehet a gépének.

Szárító /Használati útmutató
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3 Üzembe helyezés
Mielőtt a szárító üzembehelyezéséhez kihívja a legközelebbi szakszervizt, győződjön
meg arról, hogy a használati utasításnak
megfelelő-e az elektromos csatlakozó és
lefolyó.(Lásd 3.3 Vízlevezető csatornához
való csatlakoztatás és 3.5 Elektromos csatlakozás) Ha azok nem megfelelőek, hívjon
megfelelő szerelőt a szükséges változtatás
elvégzéséhez.

C
A

A szárító helyének előkészítése
és az elektromos és
szennyvízrendszer beszerelése a
vásárló felelőssége.
A beszerelést megelőzően
ellenőrizze a gépet, hogy
nincsenek-e rajta sérülések. Ha
a szárító sérült, ne szerelje be a
készüléket. A sérült készülékek
veszélyesek.

B

Ne helyezze a szárítót a

tápkábelre.

3.2 A szállításnál szükséges
biztonsági szerelvény
eltávolítása

A

•
•
•

A szárító első használata előtt
távolítsa el a szállításnál használt
biztonsági szerelvényt.

Nyissa ki az ajtót.
Egy nejlon zacskót fog találni a dobban,
amiben egy darab styrofoam található.
Fogja meg az XX XX jelnél.
Húzza maga felé a nejlont és távolítsa el
a biztonsági szerelvényt.

3.1 Megfelelő helyszín az
üzembe helyezéshez
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

A szárítót stabil és egyenletes felszínen
helyezze el.
A szárítógép nehéz. Ne próbálja egyedül
elmozdítani.
A szárítót jól szellőző, pormentes
környezetben üzemeltesse.
A szárító és a felület közötti távolságot
nem szabad olyan anyagokkal
csökkenteni, mint pl. a szőnyeg, fa vagy a
szerelőszalag.
Ne fedje el a szárító szellőzőrácsát.
Ahol a szárítót beszerelik, nem lehet
olyan zárható, toló, vagy zsanéros ajtó,
mely akadályozhatja a betöltő ajtó
kinyitását.
Beszerelése után a szárítónak ott kell
maradnia, ahol a csatlakozások vannak.
A szárító beszerelésekor győződjön meg
róla, hogy annak hátsó fala nem ér hozzá
semmihez (vízcsap, konnektor, stb.).
Egyéb bútorok szélétől legalább 1 cm
távolságra helyezze a szárítót.
A szárító +5°C és +35°C között
üzemeltethető. Ha az üzemi
körülmények ezen a tartományon
kívül esnek, az a szárító működését
hátráltatja, és károsodáshoz is vezethet.
A szárítógép hátsó falát nyomja neki a
falnak.
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A

Ellenőrizze, hogy a dobban nem
maradt szállításhoz használt
biztonsági szerelvény.

3.3 Vízlevezető csatornához
való csatlakoztatás

Kondenzátorral ellátott termékek esetében a
szárítás során felhalmozódó víz a víztartályban gyűlik össze. A felgyülemlett vizet minden szárítási ciklust követően el kell vezetni.
A víztartályban felgyűlt víz időnkénti elvezetése helyett az a géphez tartozó vízelvezető
csövön keresztül közvetlenül elvezethető.
A vízelvezető tömlő csatlakoztatása
1-2 A tömlő eltávolításához húzza ki azt
hátul a szárítóból. Ne használjon
semmilyen egyéb eszközt a tömlő
eltávolításához.
3 Csatlakoztassa a termékhez mellékelt
vízelvezető tömlő egyik végét oda,
ahonnan az előző lépésben eltávolította
a termék tömlőjét.
4 Csatlakoztassa az elvezető tömlő másik
végét közvetlenül a lefolyóhoz vagy a
kádhoz.
Szárító / Használati útmutató

Üzembe helyezés
1

2

C

Az állítható lábakat soha ne
csavarja ki a foglalatból.

3.5 Elektromos csatlakozás
3

4

Az üzembe helyezés közbeni elektromos
csatlakozásra vonatkozó utasításokért (lásd
1.1.1 Elektromos biztonság)

3.6 A szárító szállítása
•
•

A
C
C

A cső csatlakoztatást biztonságos
módon kell elvégezni. Ha a
vízleeresztés közben a tömlő
kikerül az illesztés helyéről, a
lakást elöntheti a víz.
A vízelvezető tömlőt maximum
80 cm-es magasságig lehet
csatlakoztatni.
Győződjön meg róla, hogy a
vízelvezető tömlőre nem álltak rá
és nem hajlik meg a lefolyó és a
gép között.

3.4 A lábak beállítása
•

•

A szárító csendesebb és
rázkódásmentes működése érdekében
annak vízszintesen, lábain megfelelően
kiegyensúlyozva kell állnia. A lábak
beállításával egyensúlyozza ki a gépet!
Fordítsa a lábakat jobbra vagy balra, hogy
a szárító vízszintesen és szilárdan álljon
a talajon.

Szárító /Használati útmutató

Szállítás előtt húzza ki a szárítót.
Eressze le az összes vizet ami a
szárítóban maradt.
Ha direkt lefolyóra van csatlakoztatva,
távolítsa el a cső csatlakozásokat.
Azt javasoljuk, hogy a
szárítót felállított pozícióban
szállítsa. Amennyiben ez nem
lehetséges, készüléket a jobb
oldalára eldöntve kell szállítani
(szemből nézve).

A

3.7 A megvilágító lámpa
cseréje

Ha a forgódobos szárítógép rendelkezik
megvilágító lámpával
A forgódobos szárítógép világítására
használt izzó/LEd cseréjéhez hívja a hivatalos
szervizt.
A készülékben használt lámpa/lámpák nem
alkalmasak háztartási helységek megvilágítására. A lámpa rendeltetése, hogy segítséget nyújtson a felhasználó számára, hogy a
ruhaneműt kényelmesen helyezhesse be a
forgódobos szárítógépbe.
A berendezésben használt lámpák extrém
fizikai körülményekkel szemben kell ellenálljanak, mint pl. vibrációk és 50°C feletti
hőmérséklet.
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4 Előkészítés
4.1 Gépi szárításra alkalmas ruhaneműk
•

Mindig kövesse a ruhák címkéjén található útmutatást. Kizárólag olyan ruhákat szárítson
a gépben, melyek címkéjén fel van tűntetve a gépi szárítás lehetősége, továbbá mindig a
ruhának megfelelő programot használja.

Ne
alkalmazzon
száraztisztítást

Száraztisztítással
tisztítható

Árnyékban terítse le
a szárításhoz

Ne szárítsa

Nedvesen akassza
fel a szárításhoz

Terítse le a
szárításhoz

Ne szárítsa
szárítógépben

Akassza fel a
szárításhoz

Érzékeny /
Kényes szárítás

Melegítés nélkül

Alacsony
hőmérsékleten

Nem vasalható

Közepes
hőmérsékleten

Szárítási
beállítások

Szárítógépben
szárítható

Magas
hőmérsékleten

Szárítási
szimbólumok

Bármilyen
hőmérsékleten

MOSÁSI SZIMBÓLUMOK

Maximális hőmérséklet

Magas
hőmérsékleten
vasalja

Közepes
hőmérsékleten
vasalja

Alacsony
hőmérsékleten
vasalja

200 0C

150 0C

110 0C

4.2 Gépi szárításra nem
alkalmas ruhaneműk

C

A finom hímzett anyagok, a
gyapjú, selyem ruhák, a finom
és értékes anyagok, a légzáró
anyagok és a tüll függönyök nem
alkalmasak gépi szárításra.

4.3 A ruhák előkészítése a
szárításra
•
•
•

A mosást követően a ruhanemű
összegubancolódhat. Mielőtt a szárítóba
helyezi őket, csoportosítsa a ruhaneműt.
Szárítsa a fém részeket tartalmazó
ruhaneműt kifordítva (pl. cipzár).
Zárja be a cipzárakat, kampókat, csatokat
és gombokat.
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Gőz nélkül
vasalja

Száraz vagy gőzölős

Ne vasalja

Vasalás -

4.4 Teendők az
energiatakarékosság jegyében

A következő információk abban lesznek
segítségére, hogy a szárítót gazdaságos és
energiatakarékos módon használhassa.
• Centrifugáláskor mindig a lehető
legmagasabb sebességfokozatot
használja. Ily módon a szárítási idő
lerövidíthető, az energiafogyasztás
pedig csökkenthető.
• A ruhákat típus és vastagság szerint
válogassa. Az azonos típusú ruhaneműt
együtt szárítsa. Például, a vékony
anyagú konyharuhák és asztalterítők
gyorsabban száradnak, mint a vastagabb
törölközők.
• A megfelelő program kiválasztását
illetően tekintse meg a használati
útmutatót.
• Szárítás közben ne nyissa ki a gép
betöltő ajtaját, csak ha feltétlenül
szükséges. Ha mindenképp ki kell nyitnia,
csak a lehető legrövidebb ideig tartsa
nyitva.
Szárító / Használati útmutató

Előkészítés
•
•
•

•

Működése közben ne adjon hozzá vizes
ruhát a szárítóhoz
A szárítás előtt vagy után tisztítsa meg
a szűrőt. (Lásd 6 Karbantartás és
tisztítás)
Kondenzátoros modell esetén ne
felejtse el rendszeresen megtisztítani a
kondenzátort: legalább havonta egyszer
vagy 30 szárítási menetekként.
A szárítás közben gondoskodjon a
helyiség megfelelő szellőztetéséről.

4.5 Helyes ruhamennyiség

Kövesse a "Programválasztás és fogyasztási táblázat" részben leírt előírásokat. Ne
adagoljon a táblázatban megadott kapacitás
értéknél több ruhaneműt.

C

Az alábbi súlyok példaként szerepelnek:
Szennyes
Pamut paplanhuzat
(dupla)
Pamut paplanhuzat
(szimpla)
Lepedő (dupla)
Lepedő (szimpla)
Nagy asztalterítő

Körülbelüli súly
(g)*
1500
1000
500
350
700

Kis asztalterítő
250
Szalvéta
100
Törölköző
700
Kéztörlő
350
Blúz
150
Pamut ing
300
Ingek
250
Pamut ruha
500
Ruha
350
Farmer
700
Zsebkendő (10 db)
100
Póló
125
*Száraz szennyes súly mosás előtt..

Nem javasolt, hogy a szárítóba
töltött ruhanemű mennyisége az
ábrán jelzett szintet meghaladja. A
mosási eredmények romolhatnak
a gép túltöltése esetén. Ezenkívül
a szárítógép és a betöltött ruha is
károsodhat.

Szárító /Használati útmutató
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5 A termék használata
5.1 Kezelőpanel
1

2

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

5

4

Programválasztó tekerőgomb
Hátralévő időtartam kijelző
Be/Ki gomb
Indítás/szünet gomb
Időtartam vége gomb
Hangjelzés gomb

5.2 Kijelző szimbólumok

Pamut

Szintetikus Expressz

Időzítő Szellőztetéfs Vége / Vasalásra
Gyűrődé elõkészítve
programok

sgátlás

Extra
száraz

Azonnal
felvehetõ

Gyerekzár

Napi

Azonnal
felvehetõ plus

15
Szűrőt
isztítás

Farmer

Ing

Törlés
Babaruha Sportruházat hangfigye
program
lmeztetés
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Hangjelző

Vegyes

Be/K Start/Szünet
/Törlés

Tank
bösé
ges

Késleltetés Gyapjú Szárítókosár Szárítási
felfrissítése
szint

Finom
textíliák

Ing 15’

Szárítás

Szárító / Használati útmutató

A termék használata
5.3 A gép előkészítése
1.
2.
3.
4.

Dugja be a gépet
Helyezze a ruhaneműt a gépbe.
Nyomja le a Be/Ki gombot.
A gép első bekapcsolásakor az
alapértelmezett (pamut szárítás)
programmal kapcsol be.

C

A Be/Ki gomb lenyomása nem
indítja el a programot.
A program elindításához nyomja
meg az Indítás/Szünet gombot.

5.4 Programválasztás
1.

A szárítási fokozatokat tartalmazó alábbi
táblázat segítségével válassza ki a
megfelelő programot.
2. A Programválasztó tekerőgomb
segítségével válassza ki a kívánt
programot.
Csak a pamut ruhanemű
szárítandó normál
hőmérsékleten.
A vastag és többrétegű
Extra száraz ruhanemű (törölköző, vászon,
farmer, stb.) szárítása olyan
módon történik, hogy a szekrénybe helyezés előtt nincs
szükség vasalásra.
A normál ruhaneműk
(asztalnemű, alsónemű,
Azonnal
stb.) szárítása olyan módon
felvehetõ
történik, hogy a szekrénybe
helyezés előtt nincs szükség
vasalásra.
A normál ruhanemű (pl.
asztalnemű, alsónemű, stb.)
szárítása ismét olyan módon
Azonnal
történik, hogy a szekrénybe
felvehetõ+
helyezés előtt nincs szükség
vasalásra, de ez a szárítási
fokozat hatékonyabb, mint a
szekrény szárítás opció.
A normál ruhaneműk (ingek,
Vasalásra
ruhák, stb.) szárítás után
elõkészítve
vasalásra készek.

C

A programokra vonatkozó
részletes információkért lásd
a „Programkiválasztás és
fogyasztási táblázatot“..

Szárító /Használati útmutató

5.5 Főbb programok

Az anyagtípustól függően a következő programok érhetőek el.

•

Pamut

•

Szintetikus anyagok

Ezzel a programmal a tartós ruhákat szárítsa.
A szárítás normál hőmérsékleten történik.
Alkalmazása pamutból készült termékek
(lepedő, paplanhuzat, törölköző, köntös, stb.)
esetében javasolt.
Ezzel a programmal a kevésbé tartós ruhákat
szárítsa. Szintetikus anyagokhoz javasolt.

5.6 További programok

Speciális esetekhez az alábbi programok
érhetők még el.

C
C

A további programok a
gépjellemzők függvényében
eltérhetnek.
A szárítógép programok optimális
teljesítménye érdekében a
ruhaneműt a mosógépben
a megfelelő programmal
kell kimosni és a javasolt
centrifugálási sebességen kell
centrifugálni.

•

Farmer

•

Sportruházat

•

Ing 15

•

Babaruha program

Ez a program olyan farmeranyag szárítására
használható, amelyek centrifugálása nagy
sebességen történik.
Ezzel a programmal szintetikus, pamut és
vegyes anyagból készült ruhaneműket
száríthat együtt és olyan ruhaneműket, melyek címkéjén fel van tüntetve, hogy szárítógépben szárítható.
Ez a program sokkal érzékenyebben szárítja
és kevésbé gyűri meg az ingeket, így megkönnyíti a vasalást.
Ez a program olyan csecsemőruhák szárításához használható, melyek címkéjén fel van
tüntetve, hogy szárítógépben szárítható.

C

A program befejezése után
nagyon kevés nedvesség marad
a ruhaneműben. Ne hagyja az
ingeket a szárítógépben.
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A termék használata
•

Finom textíliák

A szárításra alkalmas különösen finom
ruhanemű (selyemblúzok, finom alsónemű,
stb.), illetve azok, amelyeket ajánlatos kézzel mosni, alacsonyabb hőmérsékleten
száríthatók.

C

A kényes ruhanemű
gyűrődésének vagy
rongálódásának elkerülése
érdekében mosózsák használata
ajánlott. A gyűrődés elkerülése
érdekében a program végén
azonnal vegye ki a ruhákat a
szárítóból és akassza fel őket.

•

Szellőztetés

•

Időzítő programok

Forró levegő befúvása nélkül 10 percig
csak szellőztetés zajlik. A programnak
köszönhetően kiszellőztetheti a hosszú ideig
zárt helyen tartott ruhákat, megszabadítva
azokat a kellemetlen szagoktól.
A kívánt végső szárítási szint alacsony
hőmérsékleten történő eléréséhez kiválaszthatja a 10, 20, 40 és a 60 perces időzítő
programokat.

C
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Ezt a programot kiválasztva a gép
a szárítási szintet figyelmen kívül
hagyva, a kiválasztott időtartamig
folyamatosan szárít.

Szárító / Használati útmutató

A termék használata
5.7 Programkiválasztás és fogyasztási táblázat
HU
Maradék
Kapacitás A mosódob forgási
nedvességtartalom Szárítási idõ (perc)
(kg)
sebessége (ford/perc)
kb.

Programok
Pamut/Színes

A

Extra száraz

8

1000

%60

150

A

Azonnal felvehetõ

8/4

1000

%60

142 / 80

A

Vasalásra elõkészítve

8

1000

%60

107

Ing 15

0,5

1000

%60

15

Farmer

4

1000

%60

80

Sportruházat

4

1200

%60

92

Finom textíliák

2

1200

%50

40

Babaruha program

4

600

%40

70

Szintetikus anyagok

B

Azonnal felvehetõ

4

800

% 40

53

B

Vasalásra elõkészítve

4

800

% 40

40

Energiafogyasztási értékek
Maradék
Kapacitás A mosódob forgási
Energiafogyasztási
nedvességtartalom
(kg)
sebessége (ford/perc)
értékek kWh
kb.

Programok
Azonnal felvehetõ pamut
szövetek*

8/4

1000

%60

4,75 / 2,53

Vasalandó pamut anyagok

8

1000

%60

3,8

Viselésre kész szintetikus
anyag

4

800

%40

1,8

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban, max. töltetű, standard pamut program
esetén, PO (W)

0,5

Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban, max. töltetű, standard pamut program
esetén, PL (W)

1,0

Standard szárítási program pamut ruhanemű fél és max. töltet esetén, amelyre vonatkoznak
az energiamatricán és adattáblán található adatok. A program pamut nedves ruhanemű
szárítására alkalmas ami egyben a leghatékonyabb szárítási program az energiafelhasználást
figyelembevéve.

* : Energia címke standard program (EN 61121:2012)
A táblázatban megadott összes érték az EN 61121:2012 Standard szerint került rögzítésre.
Ezek az értékek a ruhanemű típusa, a centrifugálási sebesség, a környezeti viszonyok vagy a
feszültségingadozás függvényében eltérhetnek a táblázatban megadott értékektől.
Szárító /Használati útmutató
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A termék használata
5.8 Kiegészítő funkciók
Hangjelzés megszakítása

A gép hangjelzést ad, ha a program a végéhez ér. Ha nem szeretné, ha a gép hangjelzést adna, nyomja meg a “Hangjelzés” gombot.
Amikor lenyomja, a hangjelzés gomb kigyullad és a program végén nem hallatszik
hangjelzés.

C

Ez a funkció vagy a program
elindulása előtt vagy az után
aktiválható.

C

A figyelmeztető jelzések modelltől
függően eltérőek lehetnek.

5.9 Figyelmeztető jelzések

Bolyh-szűrő tisztítása

A program végeztével egy figyelmeztető
lámpa figyelmeztet arra, hogy a szűrőt meg
kell tisztítani.

C

Ha a Szűrőtisztás jelzés
folyamatosan villog, olvassa el a
„Hibaelhárítás“ fejezetet.

Víztartály

A program végeztével egy figyelmeztető
lámpa figyelmeztet arra, hogy a víztartályt le
kell ereszteni.
Ha a víztartály a program közben telik meg,
a figyelmeztető jelzés villogni kezd és a
gép készenléti üzemmódba vált. Ebben
az esetben engedje le a vizet a tartályból,
majd a program elindításához nyomja meg
az Indítás/Szünet gombot. A figyelmeztető
lámpa kialszik és a program újra elindul.
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Betöltőajtó nyitva

Az az Indítás/Szünet a lámpa villogva jelzi, ha
a szárítógép betöltő ajtaja nyitva van.

5.10 Késleltetés

A késleltetett indítás funkció segítségével a
program kezdését akár 24 órával elhalaszthatja.
1. Nyissa ki a betöltőajtót és helyezze be a
ruhát.
2. Állítsa be a szárítási programot.
3. Nyomja meg a késleltetés gombot a
kívánt késleltetés beállításához.
A késleltetés lámpa villogni fog, (A
gombot lenyomva tartva a késleltetés
folyamatosan lépeget).
4. Nyomja le a Indítás/szünet gombot.
Ekkor a késleltetés elkezd visszafelé
számolni. A kijelzett késleltetési idő
közepén található “:” jelzés villog.

C

A fennmaradó idő alatt további
ruhák adhatóak a már gépben
lévőhöz, vagy távolíthatóak
el abból. A kijelzőn látható
idő a normál szárítási idő és
a késleltetési idő összege. A
késleltetés visszaszámolási
folyamat végén a késleltetés
lámpa kialszik, a szárítás megindul
és a szárítási lámpa kigyullad.

A késleltetés értékének megváltoztatása
Amennyiben a visszaszámlálás alatt szeretné
megváltoztatni a késleltetés idejét, akkor:
1. A program leállításához nyomja meg
a Be/Ki gombot. A szárítógép ismételt
bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki
gombot. A gép első bekapcsolásakor
az alapértelmezett (pamut szárítás)
programmal kapcsol be.
2. A Programválasztó tekerőgomb
segítségével válassza ki a kívánt
programot.
3. Ismételje meg a késleltetési műveletet a
kívánt késleltetés beállításához.
4. A program elindításához nyomja meg az
Indítás/Szünet gombot.

Szárító / Használati útmutató

A termék használata
Késleltetett indítás törlése

Amennyiben törölni szeretné a késleltetett
indítást, és azonnal el szeretné elindítani a
gépet:
1. A program leállításához nyomja meg
a Be/Ki gombot. A szárítógép ismételt
bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki
gombot. A gép első bekapcsolásakor
az alapértelmezett (pamut szárítás)
programmal kapcsol be.
2. A Programválasztó tekerőgomb
segítségével válassza ki a kívánt
programot.
3. A program elindításához nyomja meg az
Indítás/Szünet gombot.

5.11 A program indítása

A program elindításához nyomja meg az
Indítás/Szünet gombot.
A program elindulását az Indítás/Szünet
lámpa és a Szárítási lámpa kigyulladása jelzi.
A kijelzett hátralévő késleltetési idő közepén
található “:” jelzés elkezd villogni.

5.12 Gyerekzár

A gépet gyerekzárral szerelték fel annak
érdekében, hogy a gombok lenyomásával
ne lehessen megváltoztatni az aktuális programot.
Ha a gyerekzár aktiválva van, akkor a „Be/Ki”
gomb kivételével az összes gomb hatástalanítva van.
A gyerekzár aktiválásához 3 másodpercig
egyidejűleg nyomja meg a hangjelzés és a
késleltetés gombot.
A program végeztével új program elindításához, illetve a program megszakításához
a gyerekzárat fel kell oldani. A gyerekzár kikapcsolásához tartsa nyomva ismét ugyanazon gombokat 3 másodpercig.

C
C

5.13 A program módosítása
indítás után

A gép elindítása után megváltoztathatja a
kiválasztott programot és új programot indíthat a ruhák szárítására.
1. Például, ha a Vasaló száraz helyett
az Extra száraz programot szeretné
kiválasztani, a program törléséhez
nyomja le az Indítás/Szünet gombot.
2. A programválasztó gomb segítségével
válassza ki az Extra száraz programot.
3. A program elindításához nyomja meg az
Indítás/Szünet gombot.
Ruhanemű hozzáadása/kivétele készenléti üzemmódban
Ruhanemű hozzáadásához, illetve kivételéhez a szárítási program elindulását
követően:
1. gép készenléti üzemmódba állításához
nyomja meg az Indítás/Szünet gombot.
A szárítás leáll.
2. Nyissa ki a betöltőajtót, vegye ki vagy
adja hozzá a ruhákat, majd csukja vissza
az ajtót.
3. A program elindításához nyomja meg az
Indítás/Szünet gombot.

C
C

A gyerekzár aktiválásakor egy zár
szimbólum jelenik meg a kijelzőn.
Ha a gépet újraindítja a Be/Ki
gombbal, a gyerekzár kikapcsol.

Egy figyelmeztető hangjelzés hallható, ha
bármelyik gomb lenyomásra kerül (kivéve a
Be/Ki gombot) vagy ha a Programválasztó
tekerőgomb elforgatásra kerül, amikor a
gyermekzár aktív.
Szárító /Használati útmutató

C

A szárítás megkezdése után
hozzáadott ruhanemű azt
eredményezheti, hogy a gépben
lévő, már megszáradt ruhák
összekeverednek a vizes ruhákkal,
így a szárítási folyamat végén a
ruhanemű nedves marad.
A szárítás során akárhányszor
hozzáadhat vagy kivehet ruhákat
a gépből.
Ha azonban többször megszakítja
a szárítási folyamatot, azzal
növeli a programidőt és az
energiafogyasztást is. Ruhanemű
hozzáadása ezért a szárítási
program elindulása előtt javasolt.
Amennyiben a készenléti
üzemmódban a programválasztó
gomb elfordításával új programot
választ ki, a folyamatban lévő
program befejeződik.
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A termék használata
Ha a program futása közben
adagol vagy vesz ki ruhát, a dob
belső felszínét ne érintse meg. A
dob felszíne ugyanis forró.

5.14 Program törlése

Ha bármilyen okból kifolyólag szeretné a
szárítást leállítani és a programot törölni azután, hogy a gép elindult, nyomja meg a Be/Ki
gombot.

A
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Ha a gép működése közben
törli a programot, akkor a gép
belsejében rendkívül magas
lehet a hőmérséklet, ennek
lehűtéséhez kapcsolja be a
szellőztetés programot.

5.15 Program vége

Ha a program véget ér, a Vége/
Gyűrődésgátlás, a Bolyhszűrő tisztítása és a
Víztartály figyelmeztető jelzések felvillannak.
Az betöltőajtó kinyitható és a gép készen áll a
következő szárítási ciklusra.
A gép kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki
gombot.

C
C
C

Ha a gyűrődés gátlás funkciót
kiválasztotta, és a ruhákat a
program végeztével nem veszi ki
a gépből, a 2 órás gyűrődésgátló
program indul el.
Minden szárítás után tisztítsa
meg a bolyhszűrőt. (Lásd a
„Bolyhszűrő és a betöltőajtó belső
felülete“ c. részt)
Minden szárítási ciklus után
engedje le a vizet. (Lásd az „A
víztartály leeresztése“ c. részt)

Szárító / Használati útmutató

6 Karbantartás és tisztítás
Ha a szárítót rendszeres időközönként tisztítja, annak élettartama megnő és csökken a
gyakori hibák előfordulásának esélye.

6.1 Bolyhszűrő / Betöltőajtó
belső felület tisztítása

A szárítás során a ruhákból a levegőbe jutó
anyagfoszlányok és szálak a Bolyhszűrőben
gyűlnek össze.

C
A
C

Ezek a szálak és anyagfoszlányok
általában a ruhák hordása és
mosása során keletkeznek.
Minden szárítási ciklus után
tisztítsa meg a bolyhszűrőt és a
betöltőajtó belső felületét.

•

Tisztítsa meg a betöltő ajtó belső
felületét és az ajtó tömítéseit egy puha
nedves ronggyal.

A bolyhszűrő foglalata porszívóval
is kitisztítható.

A bolyhszűrő tisztítása:
• Nyissa ki az ajtót.
• Felfelé nyomva vegye ki a bolyhszűrőt és
nyissa ki.
• Kézzel vagy puha törlőruhával tisztítsa
ki az anyagfoszlányokat, szálakat és
bolyhokat.
• Csukja be a szűrőt és tegye vissza a
foglalatba.

•

Bizonyos használati idő elteltével a
szűrőre rakódó réteg eltömítheti a szűrő
pórusait. Meleg vízzel mossa meg a
bolyhszűrőt és távolítsa el a felületére
lerakódott réteget. Visszaszerelés előtt
hagyja teljesen megszáradni.

Szárító /Használati útmutató
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Karbantartás és tisztítás
6.2 Az érzékelő tisztítása

Az ön szárítója olyan nedvességérzékelőkkel
van ellátva, amelyek érzékelik, hogy a ruha
száraz-e vagy sem.
Az érzékelők tisztítása:
• Nyissa ki a szárító ajtaját.
• Ha a gép a szárítási folyamat miatt még
forró lenne, hagyja lehűlni.
• Puha, ecetes ruhával törölje át az
érzékelő fém részeit, majd törölje őket
szárazra.

C
C
A

Az érzékelők fém részeit évente 4
alkalommal tisztítsa meg.
Az érzékelők fém részeinek
tisztításához ne használjon
fémből készült eszközöket.
A tisztításhoz soha ne használjon
oldószert, tisztítószereket vagy
hasonló anyagokat, mert azok
tüzet és robbanást okozhatnak!

6.3 A víztartály leeresztése

A ruhákból távozó nedvesség a szárítási
folyamat során kondenzálódik és a víztartályban gyűlik össze. Minden szárítási ciklus után
engedje le a vizet.

A
A

A program futása közben soha ne
távolítsa el a víztartályt!

Ha a víztartályt elfelejti kiüríteni, akkor
a következő szárítási ciklus alatt annak
telítődésekor a gép megáll és kigyullad a
Víztartály figyelmeztető jelzés. Ebben az esetben a víztartály kiürítését követően a szárítás újbóli elindításához nyomja meg a Start /
Szünet gombot.
A víztartály kiürítéséhez:
• Húzza ki a fiókot és óvatosan távolítsa el
a víztartályt.

•

Ürítse ki a víztartályt.

•

Amennyiben a szöszök felgyülemlettek
a víztartály tölcsérében, tisztítsa ki folyó
víz alatt.
Tegye vissza a víztartályt a helyére.

•
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A kondenzvíz nem iható!

Szárító / Használati útmutató

Karbantartás és tisztítás

C

Ha a direkt vízelvezetési
lehetőséget használja, akkor
nincs szükség a víztartály
ürítésére.

4. Erős nyomású víz és armatúrás mosás
segítségével tisztítsa meg a kondenzátort
és várjon, amíg a víz elfolyik.

A kondenzátorhoz;

A kondenzátorban lévő forró, nedves levegőt a helyiség
hűvös levegője hűti le. Így a szárítóban cirkuláló nedves
levegő kondenzvízzé alakulva, szivattyúzással a tartályba
kerül.

C

A kondenzátort minden 30
szárítás után vagy havonta
egyszer tisztítsa meg.

A kondenzátor tisztítása
1. Ha a szárítási folyamat befejeződött,
nyissa ki a gép ajtaját és várjon, amíg az
lehűl.

2. A bukólemez felnyitását követően nyissa
ki a 2 kondenzátor zárat.

5. Helyezze a házba a kondenzátort.
Kapcsolja be a 2 zárat, és gondoskodjon
arról, hogy biztonságosan záródnak

6. Csukja vissza a bukólemez borítást.

3. Húzza ki a kondenzátort.

Szárító /Használati útmutató
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7 Hibaelhárítás
A szárítási folyamat túl sokáig tart.
• A bolyhszűrő pórusai eltömődtek. >>> Mossa el meleg vízzel a bolyhszűrőt.
• A kondenzátor eltömődött. >>> Mossa el a kondenzátort.
• A gép elején lévő szellőzőrácsok akadályozva vannak. >>> Távolítson el minden tárgyat a
szellőzőrács elől (ha van ilyen), ami akadályozhatja a szellőzést.
• Nem megfelelő a szellőzés, mivel a helyiség túl kicsi. >>> Nyissa ki az ablakot annak
érdekében, hogy a szoba hőmérséklete ne emelkedjen túl magasra.
• Vízkő rakódott a nedvesség érzékelőre. >>> Tisztítsa meg a nedvesség érzékelőt.
• Túl sok ruha került a gépbe. >>> Ne töltse túl a szárítógépet.
• A ruhák nincsenek megfelelően kicentrifugázva. >>> Centrifugázza magasabb fordulatszámon a ruhákat.
A szárítás után a ruha nedves marad.

•
•

C

A frissen mosott, forró ruha a szárítás végén nedvesebbnek érződik, mint
valójában.

Előfordulhat, hogy a kiválasztott program nem felel meg a szennyes típusának.>>>
Ellenőrizze a ruhákban található címkéket, válassza ki a megfelelő programot, vagy
használja az időzített programokat.
• A bolyhszűrő pórusai eltömődtek. >>> Mossa el meleg vízzel a bolyhszűrőt.
• A kondenzátor eltömődött. >>> Mossa el a kondenzátort.
• Túl sok ruha került a gépbe. >>> Ne töltse túl a szárítógépet.
• A ruhák nincsenek megfelelően kicentrifugázva. >>> Centrifugázza magasabb fordulatszámon a ruhákat.
A szárítógép nem kapcsol be vagy a program nem indul el. A beállítást követően nem indul el
a szárítás.
•
•
•
•

A hálózati kábel nincs bedugva. >>> Győződjön meg róla, hogy a gép be van dugva.
A betöltőajtó félig nyitva van. >>> Győződjön meg róla, hogy a betöltőajtó biztosan be
van-e zárva.
Nincs program kiválasztva, vagy a Start/Szünet gombot nem nyomta meg. >>>
Ellenőrizze, hogy a program be van-e állítva és a gép nincs-e Szünetelés üzemmódban.
A gyerekzár aktív. >>> Oldja fel a gyerekzárat.

A program ok nélkül megszakadt.
• A betöltőajtó félig nyitva van. >>> Győződjön meg róla, hogy a betöltőajtó biztosan be
van-e zárva.
• Áramszünet volt. >>> Press the Start/ Pause button to start the program
• A víztartály megtelt. >>> Engedje le a víztartályt.
A ruha összement, összetapadt vagy megrongálódott.
• Nem a ruhaneműknek megfelelő programot használ. >>> Ellenőrizze a ruhán található
címkét és az anyagnak megfelelő programot válasszon.
A dob világítása nem kapcsol fel. (Lámpával ellátott modellek esetén)
• Nem kapcsolta be a szárítógépet a Be/Ki gomb megnyomásával. >>> Győződjön meg
róla, hogy a szárítógép be van-e kapcsolva.
• A lámpa meghibásodott. >>> A lámpa kicserélésére hívjon szakképzett szerelőt.
Bolyhszűrő tisztítás jelzés világít.
• Nem tisztította meg a bolyhszűrőt. >>> Tisztítsa meg a bolyhszűrőt.
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Hibaelhárítás
Bolyhszűrő tisztítás jelzés villog.

•
•
•

A szűrő foglalata eltömődött. >>> Tisztítsa meg a bolyhszűrő foglalatát.
A bolyhszűrőn lerakódás keletkezett, mely eltömítheti a pórusait. >>> Mossa meg
meleg vízzel a bolyhszűrőt.
A kondenzátor eltömődött. >>> Mossa el a kondenzátort.

Víz szivárog a betöltő ajtónál.
• A betöltőajtó belső felszínén és az ajtótömítéseken anyagfoszlányok gyűltek össze. >>>
Tisztítsa meg a betöltőajtó belső felületét és az ajtó tömítéseit.
A betöltőajtó magától kinyílik.
• A betöltőajtó félig nyitva van. >>> Záráskor addig tolja a betöltőajtót, míg kattanást nem
hall.
A Víztartály figyelmeztető jelzés világít/villog.
• A víztartály megtelt. >>> Engedje le a víztartályt.
• A vízelvezető tömlő elhajlott. >>> Ha a termék közvetlenül a lefolyóhoz csatlakozik,
ellenőrizze a vízelvezető tömlőt.

A

FIGYELEM: Ha a problémát a fejezetben leírt utasítások segítségével sem
tudja megszüntetni, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy egy hivatalos
márkaszervizzel. A működésképtelen terméket soha ne próbálja egyedül
.megjavítani

Szárító /Használati útmutató

57 / HU

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

Megfelel a Bizottság 392/2012 sz. (EU) felhatalmazáson alapuló rendeletének
Beko

A forgalmazó neve vagy márkája
A típus neve

DS 8133 G

Névleges kapacitás (kg)

8

Forgódobos szárítógép típus

Légbefúvásos

Energiahatékonysági osztály(1)
Éves energiafelhasználás (kWh)

-

Kondenzátor

B
(2)

561

Automatikus

Vezérlés típusa

Nem-automatikus

-

Energiafelhasználás teljes töltetű normál pamutprogram esetén (kWh)

4,75

Energiafelhasználás féltöltetű normál pamutprogram esetén (kWh)

2,53

Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban teljes töltetű normál pamutprogramhoz, P O (W)

0,5

Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban teljes töltetű normál pamutprogramhoz, P L (W)

1,0

A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (perc)

30

Normál pamut program (3)
A teljes töltetű normál pamutprogram programidejeTszáraz (perc)

142

A részleges töltetű normál pamutprogram programideje, Tszáraz 1/2 (perc)

80

A teljes és részleges töltetű normál pamutprogram súlyozott programideje (T t)

107

Kondenzációhatékonysági osztály

(4)

B

Átlagos kondenzáció hatékonyság standard pamut program esetén, teljes adag, Cdry

85%

Átlagos kondenzáció hatékonyság standard pamut program esetén, részleges adag, C dry1/2

85%

A teljes és féltöltetű normál pamutprogram súlyozott kondenzációhatékonysági osztálya,C t

85%

A teljes töltetű normál pamutprogram hangteljesítményszintje (5)
Beépített
: Igen - : Nem

(1) A+++-tól (leghatékonyabb) D-ig (legkevésbé hatékony) terjedő skála
(2) Az energiafelhasználás 160 teljes és részleges töltetű normál pamutprogram szárítási ciklusán alapul, alacsony energiaszintű teljesítmény fokozaton.
Az aktuális energiafelhasználás/ciklus a készülék alkalmazási módjától függ.
(3) “A teljes és a részleges töltet melletti „Szekrényszáraz pamutprogram” az a normál nedves pamut ruhaneműk szárítására alkalmas standard
szárítóprogram, amelyre a címkén és a termékismertető adatlapon megadott adatok vonatkoznak, és amely a pamut ruhaneműk esetében az
energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.
(4) G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skála
(5) Súlyozott átlagos érték — L WA B(A)-ban kifejezve 1 pW-ra vonatkoztatva
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