Činnost’ spotrebiča
Podrobnejšie informácie (aj o odstraňovaní problémov a o servise) nájdete v jednotlivých častiach návodu na
použitie.
Bielizeň roztrieďte podľa:

Triedenie bielizne podľa
symbolov na visačke
Nevhodné na sušenie
v sušičke
Vhodné pre sušenie
v bubnovej sušičke pri nízkych teplotách
Vhodné pre sušenie
v bubnovej sušičke

Hrúbky tkanín: vždy, keď sa má sušit’ väčšie množstvo bielizne, ako je
kapacita sušičky, rozdeľte bielizeň podľa hmotnosti (napr. sušte uteráky a
jemnú spodnú bielizeň oddelene).
Druhu tkanín: bavlna (ľan); syntetické tkaniny (s jednoduchým ošetrovaním).
Úrovne usušenia: na uloženie do skrine, na žehlenie a pod.
Nevhodné na sušenie v sušičke: vlnená a hodvábna bielizeň, nylonové
pančuchy, jemné výšivky, tkaniny s kovovými ozdobami, objemné kusy ako
spacie vaky alebo vankúše.

Príprava bielizne

Presvedčte sa, či sú všetky uzávery zatvorené a či sú vrecká prázdne. Uistite sa,
že medzi bielizňou neostal žiaden zapaľovač. Prevrát’te kusy bielizne naruby.

Vloženie bielizne
do sušičky

Bielizeň vložte do bubna voľne, aby sa usušila rovnomerne. Zatvorte klapku.

Voľba programu

Nastavte požadovaný program sušenia otočením ovládacieho gombíka
programátora (informácie o programoch nájdete v tabuľke).

Voľba voliteľných funkcií
(ak sú k dispozícii)

Nastavte požadovanú voliteľnú funkciu stlačením príslušného tlačidla.
Kontrolka nad príslušným tlačidlom sa rozsvieti, čo potvrdzuje Váš výber.
Rýchle blikanie kontrolky znamená, že voľba funkcie nie je správna (nepovolená
možnost’). Stlačte znovu tlačidlo voliteľnej funkcie, aby ste ju zrušili.

Zapnutie sušičky

Program sušenia spust’te stlačením tlačidla “Štart (Pauza)”.
Rozsvieti sa príslušná kontrolka.
Zmena nastavenia programu: ak zmeníte nastavený program počas
sušenia, sušička sa zastaví. Kontrolka “Štart (Pauza)” bliká.
Aby ste spustili nový program, stlačte ešte raz tlačidlo “Štart (Pauza)”.
Prerušenie programu: aby ste prerušili cyklus sušenia, stlačte tlačidlo “Štart
(Pauza)” a otvorte dvierka. Počkajte aspoň 5 minút, aby bielizeň vychladla, až
potom ju vyložte zo sušičky. Kvôli Vašej bezpečnosti sa sušička automaticky
zastaví, keď otvoríte dvierka. Aby ste cyklus po otvorení dvierok opät’ spustili,
stlačte ešte raz tlačidlo “Štart (Pauza)”.
Upozornenie: bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred ukončením cyklu
sušenia, iba ak by ste všetky kusy bielizne rýchlo vybrali a rozprestreli ich, aby
sa rozptýlilo teplo.

Koniec programu vyloženie sušičky

Vypnutie sušičky

Posledná fáza cyklu bubnovej sušičky prebieha bez tepla (cyklus ochladenia),
aby sa zabezpečilo zníženie teploty, čím sa predíde poškodeniu bielizne.
Koniec: vyberte bielizeň zo sušičky. Proces sušenia sa ukončil a dosiahla sa
(aktivovala sa) fáza proti pokrčeniu.

Nastavte ovládací gombík programátora do polohy “Vyp.” (“O”).

Nastavte ovládací gombík programátora do polohy “Vyp.” (“O”).
Čistenie filtra na zachytávanie vláken: otvorte dvierka, potiahnite filter smerom hore a potom von zo spotrebiča a
otvorte ho. Odstráňte vlákna použitím mäkkej kefy alebo končekom prsta. Filter zatvorte a zatlačte ho pevne spät’ na
miesto (podrobnejšie informácie nájdete v Návode na použitie).
Vyprázdnenie nádoby na vodu: pomocou rukoväte nádobu vytiahnite a vylejte vodu. Prázdnu nádobu na vodu
vrát’te úplným zatlačením na miesto.
Prosím, nezabudnite: používajte výhradne avivážne prostriedky a plastové pomôcky, ktoré sú vhodné na používanie
v sušičke bielizne a kusy bielizne, ktoré boli ošetrené čističmi škvŕn, pred sušením dobre vypláchajte vo veľkom
množstve vody. Nikdy nesušte v sušičke gumené predmety alebo bielizeň so škvrnami od rastlinných olejov.
Výrobca odmieta zodpovednost’ za akékoľvek poškodenie bielizne spôsobené neprimeranou alebo nesprávnou
starostlivost’ou o bielizeň, ktoré boli poskytnuté na visačke bielizne alebo odevu.
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Druhy textilu

Viacvrstvová, hrubá bielizeň, ako: froté uteráky, froté
osušky a kúpacie plášte.

Programy
Tkaniny

Max. 8 kg

Bielizeň, ktorú netreba žehlit’, ako: košele, blúzky,

Doplnková doba sušenia pre všetky druhy tkanín,
ktoré nie sú vhodné pre ostatné programy alebo na
ukončenie procesu sušenia.

* Hmotnost’ priemernej a maximálnej náplne.
** Testovacie programy v súlade s IEC 61121, testované s maximálnou náplňou.

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

Bielizeň sa prevzdušňuje,
osviežuje a oddeľujú sa jednotlivé Vhodné pre všetky textílie.
kusy 30 minút bez ohrevu.

Vhodné pre všetky tkaniny

Bavlna
Max. 3 kg

bavlny a syntetiky
Tričká, blúzky, uteráky, spodná bielizeň, športové odevy. Zmesové tkaniny
3,0
Max. 3 kg

Miešaná náplň

Džínsy, montérky, pracovné kombinézy a blúzy.

X

2,5

Hodváb
Max. 2,5 kg

Hodvábne blúzky, hodvábne košele a tričká.

Hodváb

Džínsy

X

2,5

Bielizeň zo syntetických vláken
Max. 2,5 kg

Športové odevy, termická spodná bielizeň, bežecké
úbory.

—

—

3,0

X

—

X

X

X

Športové odevy

2,5

Bielizeň zo syntetických vláken
Max. 2,5 kg

Nízka intenzita sušenia v prípade jemnej bielizne a
kusov s označením ako: nohavice, šaty, košele, blúzky.

Jemná bielizeň plus

X

X

X

X

X

X

X

Šetrný

Bielizeň, ktorú treba žehlit’, ako: nohavice, šaty,
sukne, košele, blúzky.

3,0
8,0
1,0
4,0
1,0
4,0
1,0
4,0

3,0
8,0

3,0
8,0
3,0
8,0

Náplň
v kg*

Vhodné na žehlenie
Max. 4 kg

(nie je potrebné žehlenie)

Bielizeň s hrubými, viacvrstvovými čast’ami, ako:
Syntetické a zmesové tkaniny
posteľná bielizeň a obrusy, tepláky, vetrovky, prikrývky. alebo bavlnené zmesové tkaniny

Odloženie do skrine ** tričká, športové oblečenie.

Extra sušenie

Vhodné na žehlenie ** obrusy, uteráky, tričká, polokošele, pracovné odevy.

Bielizeň, ktorú treba žehlit’, ako: posteľná bielizeň a

odevy, tričká, bavlnené ponožky.

Vzájomne podobné druhy bielizne, ktoré netreba

Odloženie do skrine ** žehlit’, ako: osušky, plachty, spodná bielizeň, detské

Bavlna alebo ľan, odolné voči
Odloženie do skrine + Froté uteráky, osušky, posteľná bielizeň, spodná bielizeň. vysokým teplotám/farebná bielizeň

Extra sušenie

Programy / Úrovne sušenia

Bavlna

Jednoduché
ošetrenie

Špeciálne programy

Čas
Prevzdušsušenia ňovanie
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Približné
doby sušenia
(v minútach)

X

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

—

—

X

X

—

—

—

X

X

X

X

X

X

X

—

—

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

—

85’

60’

70’

70’

70’

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

—

105’

80’

85’

85’

85’

50’ 40’
115’ 100’
35’ 25’
90’ 65’
25’ 20’
60’ 45’
20’ 15’
55’ 40’

65’ 55’
140’ 120’

75’ 65’
185’ 160’
70’ 60’
165’ 140’

Ochrana Bzučiak Nastavenie Odloženie
proti
stupňa
štartu
Veľmi
pokrčeniu
sušenia
mokrá Mokrá
bielizeň bielizeň

Voliteľné funkcie

Ako postupovat’, ak...
...chcete sušičku najprv sami skontrolovat’: (ak váš spotrebič nefunguje správne, predtým,
ako zavoláte servis, skontrolujte prosím, nasledujúce body a pozrite si príslušnú čast’ v návode
na používanie).

Sušenie trvá príliš dlho/
bielizeň nie je dostatočne
suchá

• Vložili ste príliš mokrú bielizeň (rýchlost’ odstreďovania práčky je nižšia ako
1000 ot./min.)?
• Nie je špinavý filter na zachytávanie vláken? (svieti kontrolka filtra)
• Nie je špinavý výmenník tepla? (podrobnejšie informácie si vyhľadajte v
návode na používanie)
• Je teplota v miestnosti príliš vysoká?
• Svietia kontrolky “Koniec” a “Proti pokrčeniu? Cyklus sušenia je ukončený a
môžete vybrat’ bielizeň.
• Ak výsledky sušenia nie sú uspokojujúce, nastavte program sušenia alebo
použite voliteľnú funkciu zlepšujúcu sušenie (ak je k dispozícii).
• Sušili ste spoločne náplň tenkej a hrubej bielizne? Sušili ste náplň rôznych druhov
materiálov? Roztrieďte bielizeň podľa hrúbky a materiálu, potom ju usušte ešte raz.
• Je zástrčka správne zasunutá v siet’ovej zásuvke?
• Nebola prerušená dodávka elektrického prúdu?

Sušička nefunguje (po
výpadku dodávky
elektriny vždy stlačte
tlačidlo “Štart (Pauza)”)

• Je vypálená poistka?
• Sú dvierka dobre zatvorené?
• Nastavili ste program sušenia?
• Bolo stlačené tlačidlo “Štart (Pauza)”?
• Bola nastavená voliteľná funkcia odložený štart?
• Je sušička preplnená?
Vyberte niekoľko kusov bielizne.
• Je filter na zachytávanie vláken čistý?

Svieti kontrolka filtra,
nádoby na vodu alebo
výmenníka tepla

• Je nádoba na vodu prázdna?
• Je nádoba na vodu umiestnená správne?
• Je výmenník tepla čistý a je správne vložený?
• Je výmenník tepla umiestnený správne?

Pod sušičku kvapká vody
voda

• Boli z tesnenia výmenníka tepla utreté všetky vlákna uvoľnené z bielizne?
• Je nádoba na vodu umiestnená správne?
• Ak sa používa prípojka na priame vypúšt’anie vody, je správne utesnená?
• Je sušička vo vodorovnej polohe?

...chcete správne postupovat’ pri starostlivosti o sušičku a pri jej čistení:

Filter vyčistite na konci
každého cyklu

• Odstráňte vlákna použitím mäkkej kefy alebo končekom prsta.
• Zatvorte filter.
• Zatlačte filter spät’ na miesto.

Vyprázdnite nádobu na
vodu na konci každého
cyklu sušenia

• Potiahnite rukovät’, aby ste vybrali nádobu na vodu.
• Vyprázdnite nádobu na vodu.
• Prázdnu nádržku na vodu vložte spät’ zatlačením na miesto.

Výmenník tepla vyčistite
aspoň raz za mesiac

• Umyte výmenník tepla pod tečúcou vodou.
• Z tesnenia odstráňte všetky zvyšky vláken.
• Vyčistite miesto vloženia výmenníka tepla (podrobnejšie informácie vyhľadajte
v kapitole “Výmenník tepla” v návode na použitie).
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Kódy porúch
V prípade poruchy sušičky sa môže zobrazit’ jeden z nasledujúcich pochuchových
kódov. V závislosti od modelu sušičky môže by porucha indikovaná písmenami alebo
blikaním rôznych svetlených kontroliek LED.
Poruchový
kód

Urobte skôr, ako zavoláte servis

F01

Zavolajte servis.

F02

Zavolajte servis.

F03

Zavolajte servis.

F04

Zavolajte servis.

F05

Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Uistite sa, že teplota prostredia je v intervale 5°C až
35°C. Počkajte 1 hodinu. Sušičku opät’ zapojte do elektrickej siete a zapnite ju. Ak porucha pretrváva
alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.

F06

Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Uistite sa, že teplota prostredia je v intervale 5°C až
35°C. Počkajte 1 hodinu. Sušičku opät’ zapojte do elektrickej siete a zapnite ju. Ak porucha pretrváva
alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.

F07

Zavolajte servis.

F10 - 15

Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Počkajte 5 minút. Sušičku opät’ zapojte do elektrickej
siete a zapnite ju.
Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.

F18

Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Počkajte 1 hodinu. Sušičku opät’ zapojte do elektrickej
siete a zapnite ju.
Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.

F19

Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Počkajte 5 minút. Sušičku opät’ zapojte do elektrickej
siete a zapnite ju.
Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.

F20

Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Počkajte 1 hodinu. Sušičku opät’ zapojte do elektrickej
siete a zapnite ju.
Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.

F21

Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Počkajte 5 minút. Sušičku opät’ zapojte do elektrickej
siete a zapnite ju.
Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.

F22

Sušičku vypnite a odpojte od elektrickej siete. Počkajte 5 minút. Sušičku opät’ zapojte do elektrickej
siete a zapnite ju.
Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.

Svetelná LED
kontrolka Štart Uistite sa, že sú správne zatvorené dvierka a že je správne vložený výmenník tepla.
pri stlačení bliká Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.
2-krát za
sekundu
Pri stlačení
tlačidla Štart
blikne 2-krát Uistite sa, že je správne vložený výmenník tepla.
svetelná LED Ak porucha pretrváva alebo sa objaví znovu, zavolajte servis.
kontrolka
výmenníka tepla

LED nebliká
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LED bliká

Pred použitím sušičky, si prosím, pozorne prečítajte aj návod na použitie!

SK AZB 8680

Stručná príručka

Kontrolky
Ovládací gombík programátora
Otočením tohto gombíka nastavíte
program sušenia. Kontrolka “Štart
(Pauza)” bliká.

Tlačidlo “Štart (Pauza)”
Stlačením tohto tlačidla zapnete
program sušenia. Rozsvieti sa
príslušná kontrolka.

Filter
Kontroka sa rozsvieti, keď je potrebné
vyčistit’ filter a/alebo výmenník tepla.
Filter na zachytávanie vláken

Displej zostávajúceho času
V závislosti od nastaveného
programu, bude sa po zapnutí
programu zobrazovat’ vopred
nastavený zostávajúci čas sušenia.
Po spustení cyklu sa zobrazený
zvyšný čas upraví v závislosti od
objemu, druhu a vlhkosti bielizne.
Špecifický čas sušenia je
vypočítaná hodnota, ktorá sa
aktualizuje počas cyklu sušenia.
Blikajúce čiarky indikujú, že prebieha
prepočet. Zostávajúci čas bude
aktualizovaný.

vyčistite po každom cykle sušenia.

Koniec

Nádržka na vodu
Kontrolka sa rozsvieti, keď je potrebné

Program sušenia sa ukončil. Vyberte
bielizeň zo sušičky.

vyprázdnit’ nádobu na vodu. Cyklus

Ochrana proti presušeniu /

sušenia je prerušený automaticky.

6th Sense

Vyprázdnite nádobu a znovu zapnite

Kontrolky sa rozsvietia po nastavení
programu s kontrolou vlhkosti, čo
indikuje činnost’ ochrannej funkcie.

program sušenia.
Nádobu na vodu vyprázdnite po
každom cykle sušenia.

Čistenie výmenníka tepla
Kontrolka sa rozsvieti po 30 cykloch,
kedy je potrebné vyčistit’ výmenník
tepla. Po vyčistení výmenníka tepla
kontrolka zhasne automaticky po
spustení nasledujúceho cyklu sušenia.

Servis
Ak sa rozsvieti táto červená kontrolka,
sušičku bude musiet’ skontrolovat’
technik autorizovaného servisného
strediska Whirlpool.

Úrovne usušenia
Voľbou tejto funkcie môžete upravit’
úroveň usušenia bielizne. Aby ste
zvolili úroveň usušenia, stlačte toto
tlačidlo po voľbe želaného programu
sušenia.
Jedným stlačením zvoľte úroveň
účinnejšieho usušenia
alebo
Stlačte dvakrát, aby sa dosiahla nižšia
úroveň usušenia
alebo
Stlačte 3-krát, aby sa opät’ zvolila
normálna úroveň usušenia
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Reset

Bzučiak

Počas fázy voľby programu sa

Ak je táto funkcia aktívna, koniec

stlačením tohto zrušia všetky

cyklu sušenia sa oznámi bzučiakom.

nastavenia pre zvolené funkcie.

Táto možnost’ vyradí funkciu “Proti

Stlačením tohto tlačidla počas cyklu

pokrčeniu”, ak je aktivovaná.

sušenia sa cyklus zastaví a sušička sa

Časový posun štartu

opät’ nastaví do režimu voľby programu.

Odsúva začiatok cyklu sušenia o 1 až

Tlačidlo musíte podržat’ stlačené 3 sekundy.

12 hodín. Každé stlačenie tlačidla

Zámka

oddiaľuje zapnutie programu o 1

Za účelom bezpečnosti detí možno

hodinu. Stlačením tlačidla “Štart

zámku použit’ na zablokovanie všetkých

(Pauza)” potvrdíte finálnu voľbu a

funkcií na používateľskom rozhraní.

spustíte sušičku. Ikona “Časový

Aby sa táto funkcia aktivovala/zrušila,

posun štartu” bliká a doba sa začne

musíte toto tlačidlo podržat’ stlačené 3
sekundy. Jediná funkcia, ktorá ostane
k dispozícii je poloha “Vyp.” ovládača
proigramov.
Funkcia zámky ostane aktívna aj po
otočení ovládača programov do polohy
“Vyp.” alebo po otvorení dvierok.
Funkcia sa musí zrušit’ manuálne.

odpočítavat’ v 1-hodinových
intervaloch. Počas odpočítavania
doby sa bude bubon otáčat’, aby sa
bielizeň rozložila a čerpadlo začne
čerpat’ vodu do nádržky na vodu. Aby
ste zrušili alebo zmenili vopred
nastavenú dobu odloženia zapnutia

Úprava doby sušenia

programu, otočte ovládací gombík

Otočte ovládač programátora do

programátora do polohy “Vyp.” alebo

polohy “Čas”. Stláčaním tlačidla

otvorte dvierka.

“Doba sušenia” zvoľte dobu cyklu v 10minútových krokoch až po 120 minút.

Šetrný
Voľbou tejto voliteľnej funkcie sa zníži
teplota sušenia. Táto voliteľná funkcia
sa nedá zvolit’, keď je zvolená funkcia
“Rýchly” (ak je k dispozícii).

Ochrana proti pokrčeniu
Túto voliteľnú funkciu možno zvolit’ za
účelom zníženia pokrčenia, keď
bielizeň nevyberiete ihneď na konci
cyklu. Bubon sa bude z času na čas
otáčat’, a to po dobu až 12 hodín.
Funkcia sa dá kedykoľvek prerušit’
vypnutím sušičky. Ak je aktívna
funkcia “Bzučiak”, touto funkciou sa
voliteľná funkcia zruší.

Osvetlenie bubna
Osvetlenie bubna sa dá zapnút’ alebo
vypnút’.

5019 307 01362
(Možné technické úpravy)

6

