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URČENÉ POUŽITIE
•
•
•
•

Sušička je určená výhradne na sušenie bielizne vhodnej na sušenie v sušičke v množstve odporučenom
v PROGRAMOVEJ TABUĽKE.
Pred použitím sušičky dodržte pokyny uvedené v tomto návode na použitie a v programovej tabuľke.
Návod na použitie a programovú tabuľku si odložte. Ak sušičku odovzdáte inej osobe, odovzdajte jej aj
návod na použitie a programovú tabuľku.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody na majetku, ako aj za poranenie osôb a zvierat
následkom nedodržania pokynov uvedených v tomto návode na použitie.

INŠTALÁCIA
1. Vybalenie a kontrola
•
•
•

Po vybalení spotrebiča sa uistite, že nie je poškodený. Ak máte pochybnosti, sušičku nepoužívajte.
Kontaktujte servisné stredisko alebo miestneho predajcu.
Ak bol spotrebič pred dodávkou vystavený chladu, pred spustením do prevádzky ho nechajte niekoľko
hodín pri izbovej teplote.
Ak bola sušička poškodená pri preprave, nepoužívajte ju. Kontaktujte pracovníka niektorého z našich
servisných stredísk.

2. Elektrické zapojenie
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrické zapojenie musí vykonať elektrikár v súlade s pokynmi výrobcu a podľa platných
bezpečnostných predpisov.
Elektrické zapojenie musí spĺňať požiadavky vnútroštátnych technických noriem.
Informácie o napätí, spotrebe elektriny a požiadavkách na krytie poistkami sú uvedené na výrobnom
štítku namontovanom na zadnej stene sušičky bielizne.
Sušička musí byť podľa platných zákonov uzemnená.
Pred akoukoľvek údržbou sušičky ju odpojte od elektrického napájania.
Výmenu elektrického kábla smú vykonať iba pracovníci servisného strediska.
Po inštalácii musí byť zabezpečený prístup k zásuvke elektrickej siete alebo na zaistenie odpojenia
napájania sušičky v prípade nebezpečenstva musíte namontovať dvojpólový elektrický spínač.
Výmenu žiarovky smú vykonať iba pracovníci servisného strediska.

3. Inštalácia
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tento spotrebič je vybavený automatickým detekčným systémom, ktorý zastaví ohrievanie, ak v bubne
nie je bielizeň.
Sušičku neinštalujte na mieste, kde by mohla vyť vystavená extrémnym podmienkam, ako: slabé
vetranie, teplota pod 5 °C alebo nad 35 °C.
Spotrebič sa nesmie inštalovať za dverami, ktoré sa zamykajú na zámok, za posuvnými dverami ani za
dverami, ktoré majú závesy na opačnej strane vzhľadom na bubnovú sušičku, kde by sa nedali úplne
otvoriť dvierka sušičky.
Odvádzaný vzduch sa nesmie odvádzať do odvodného potrubia odvádzajúceho vzduch z ohrievacích
spotrebičov spaľujúcich plyn, olej alebo tuhé palivo.
Dávajte pozor, aby neboli prikryté vstupné otvory vzduchu.
Dávajte pozor, aby sušička nestála na koberci s vysokým vlasom.
Dávajte pozor, aby sa prívodný elektrický kábel nezachytil medzi sušičku a stenu.
Pri inštalácii sušičky ju vždy pozorne vyrovnajte do vodorovnej polohy nastavením dvoch nožičiek a jej
vodorovnú polohu skontrolujte liehovou vodováhou.
Ak musíte sušičku vzhľadom na nedostatok miesta nainštalovať priamo vedľa plynového sporáka alebo
pece na uhlie, musíte medzi ne nainštalovať tepelne izolačnú platňu (85 x 57 cm), ktorá musí byť na strane
sporáka prikrytá hliníkovou fóliou.
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PREPRAVA A MANIPULÁCIA
Pri premiestňovaní sušičky použite na jej nadvihnutie prepravný vozík vsunutý pod jej zadný okraj.
Tento úkon si vyžaduje spoluprácu 2 osôb.
Pri premiestňovaní nikdy nedvíhajte spotrebič uchopením za pracovnú dosku.
• Vytiahnite zástrčku elektrického kábla zo siete.
• Skontrolujte, či sú správne zatvorené dvierka.
• Odpojte vetraciu hadicu od adaptéra.
• Odpojte adaptér od sušičky.

OPIS SUŠIČKY BIELIZNE
A. Pracovná doska

A

B. Kontaktný kolík
C. Dvierka:

B

Aby ste otvorili dvierka, potiahnite
rukoväť.
Aby ste dvierka zatvorili, mierne
zatlačte, kým sa nezatvoria.
D. Filter

D
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C

ZAPOJENIE VETRANIA
Inštalácia vetracej hadice
A. Vpravo od sušičky položte uterák alebo materiál z obalu.
B. Uložte sušičku na jej pravú stranu (pri pohľade spredu) na uterák alebo na materiál obalu.
C. Zatlačte adaptér (pozri obrázok) na spoj nachádzajúci sa pod sušičkou a uistite sa, že adaptér je dobre
pripevnený k sušičke.
D. Umiestnite sušičku opäť do normálnej polohy.
E. Zapojte hadicu ku adaptéru a umiestnite jej druhý koniec k otvoru odvádzajúcemu vzduch vonku.
F. V prípade, že je vetracia hadica zapojená k vonkajšiemu otvoru, odporúča sa nainštalovať na ňu nevratný
ventil, aby sa predišlo vnikaniu studeného vzduchu zvonku.

C

C

E

E

Odvod vzduchu vonku
•
•

Bez ohýbania veďte vetraciu hadicu von (vnútorný priemer je 10 cm, maximálna dĺžka s dvoma ohybmi je 3 m).
Uistite sa, že vetracia hadica pri uložení sušičky na práčku neprevísa. Mala by byť uložená vodorovne
alebo zvisle smerujúc hore.
• Nezapájajte k vetraciemu systému chránenému sieťkami proti hmyzu. Tieto by sa mohli zaniesť a
spôsobiť nesprávne fungovanie sušičky.
• Vetraciu hadicu nezapájajte ku komínu ani k odvodnému otvoru s mechanickým odťahom vzduchu.
• Vetraciu hadicu nepripájajte ku vykurovaciemu systému. Hadicu pripojte výhradne k vetracím systémom
izolovaným proti vlhkosti.
• Zabezpečte primerané vetranie, aby ste predišli tomu, že do miestnosti budú spätne vnikať plyny zo
spotrebičov spaľujúcich iné palivá, vrátane otvoreného plameňa.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
• Medzi zadnou stenou spotrebiča a múrom musí ostať minimálna vzdialenosť 10 cm.
• Nezapájajte k vetraciemu systému chránenému sieťkami proti hmyzu. Tieto by sa mohli zaniesť a
spôsobiť nesprávne fungovanie sušičky.
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MOŽNOSŤ ZMENY SMERU OTVÁRANIA DVIEROK
A. Sušičku odpojte od elektrického napájania.

C

B. Otvorte dvierka.
C. Použitím klieští otočte kontaktný kolík (C) v hornej časti dvierok o
90° a vytiahnite ho.

C

D. Odstránenie 2 skrutiek závesu dvierok, za ktorými nasledujú
dvierka.
E. Odskrutkujte 2 skrutky nad a pod systémom zámku dvierok.
F. Odstránenie zámku dvierok: pomocou skrutkovača zatlačte na
malú zarážku v hornom otvore a vyberte zámok dvierok
potiahnutím k sebe.
G. Obráťte dvierka:
H. Dvierka upevnite na želanej strane pomocou 2 skrutiek.
I. Vsuňte systém zámku dvierok na opačnú stranu a pevne ho
zamknite.
J. Upevnite 2 skrutky nad a pod systémom zámku dvierok.
K. Opäť namontujte kontaktný kolík do vnútra dvierok (hore).

D

POZNÁMKA:
Na odskrutkovanie použite skrutkovač typu “Torx T20”.

E

F
E
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NASTAVENIE SUŠIČKY
•
•

Z bezpečnostných dôvodov neodstraňujte pracovnú dosku.
Zapojte sušičku k vonkajšiemu vetraciemu systému, aby sa predišlo tomu, že para časom poškodí váš
nábytok.

Súprava na montáž nad práčku
V závislosti od modelu vašej práčky, bude možné použiť súpravu na montáž sušičky nad práčkou s plnením
spredu. Podrobnejšie informácie vám poskytnú v servisnom stredisku.
Minimálny priestor na montáž:
Šírka:
600 mm
Výška:
855 mm
Hĺbka:
560 mm
Úroveň hluku
•

Úroveň akustického tlaku, LPA < 70 dB(A)
(kPa: +/-2,5 dB(A)
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BEZPEČNOSTNÉ RADY
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Aby sa minimalizovalo riziko požiaru v bubnovej sušičke, dodržiavajte nasledujúce predpisy.
Odevy zašpinené olejom sa môžu samovoľne vznietiť, predovšetkým pri vystavení zdroju tepla ako je v
bubnovej sušičke. Odevy sa zohrejú a spôsobia oxidačnú reakciu oleja. Oxidácia zvyšuje teplo. Ak teplo
nemôže uniknúť, odev sa zohreje dostatočne na to, aby sa vznietil. Hromadenie, stohovanie alebo
skladovanie olejom zašpinených odevov môže zabrániť úniku tepla a tým spôsobiť požiar.
V bubnovej sušičke nesušte nevypratú bielizeň.
Zaistite údržbu spotrebiča podľa pokynov v kapitole “Údržba a čistenie”.
Uistite sa, že spotrebič bude nainštalovaný podľa opisu vyššie.
Kusy bielizne zašpinené látkami ako stolový olej, acetón, alkohol, nafta, kerozín, odstraňovač škvŕn,
terpentín, vosk a odstraňovač vosku, sa musia pred sušením v bubnovej sušičke vyprať v horúcej vode s
doplnkovým množstvom pracieho prostriedku.
Nepoužívajte horľavé čistiace prípravky.
Ak ste na čistenie odevov použili chemikálie, bielizeň nesušte v bubnovej sušičke.
Položky ako penová guma (latexová guma), kúpacie čiapky, nepremokavé tkaniny, kusy bielizne s
pogumovaným povrchom a odevy alebo vankúše vyplnené vložkami z penovej gumy sa nesmú sušiť v
bubnovej sušičke.
Pri používaní avivážnych prípravkov a podobne sa musia dodržiavať pokyny ich výrobcu.
V vreciek vyberte všetky predmety ako zapaľovače a zápalky.
V blízkosti sušičky nikdy nepoužívajte horľavé materiály.
Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred ukončením cyklu sušenia, iba ak by ste všetky kusy bielizne
rýchlo vybrali a rozprestreli ich, aby sa rozptýlilo teplo.

•
•
•
•

Dávajte pozor, pretože zadný panel môže byť horúci.
Sušička je určená iba na používanie v miestnosti.
Nepoužívajte predlžovacie prívodné káble ani rozdvojky.
Ak sa vám zdá, že sušička je poškodená alebo pokazená, odpojte ju od elektrického napájania a
kontaktujte vlastníka spotrebiča, aby zavolal naše servisné stredisko.

•
•

Povrch bubna môže byť horúci. Pri vkladaní a vykladaní bielizne by používatelia mali byť opatrní.
Dávajte pozor: počas opravy a výmeny náhradných dielov musí byť spotrebič odpojený od elektrického
napájania. Ak je uvedené, že sa musí vytiahnuť zástrčka zo zásuvky elektrickej siete, zástrčka musí ostať
v zornom poli pracovníka. Ak to nie je možné, zaistite odpojenie pomocou blokovacieho systému v
izolovanej polohe.

Použitie detskej poistky
• Nedovoľte deťom hrať sa so sušičkou.
• Uistite sa, že deti ani malé zvieratá sa nedostanú do bubna.
• Materiály obalu odložte (plastové vrecká, polystyrénové diely a pod.) mimo dosahu detí, pretože pre ne
môžu predstavovať nebezpečenstvo.
• Spotrebič nie je určený, aby ho bez dozoru používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami ani osoby, ktoré nemajú skúsenosti a poznatky s jeho
používaním alebo ak neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na
deti dohliadajte, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
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VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA
•

Po použití nastavte programátor/ovládač doby sušenia do polohy “0”. Predíde sa tým náhodnému
zapnutiu sušičky.
• Pred čistením alebo vykonaním údržby sušičku vypnite a odpojte ju od napájania z elektrickej siete.
• Pri čistení vonkajšieho povrchu sušičky použite neutrálny detergent a vlhkú utierku.
• Nepoužívajte abrazívne detergenty.
• Posledná fáza cyklu v sušičke prebieha bez tepla (fáza ochladenia), aby sa zaistilo, že kusy bielizne budú
pri teplote, pri ktorej sa nepoškodia. Fáza chladenia sa nesmie prerušiť.
• Poutierajte zvyšky vláken z tesnenia dvierok a dvierok použitím vlhkej utierky.
• Ak je sitko filtra na zachytávanie vláken zanesené, vyčistite ho vodou a mäkkou kefkou.
• Keďže zvyšky vláken sa môže dostať aj cez filter, bude nevyhnutné z času na čas vyčistiť aj celú oblasť
osadenia filtra (vrátane miesta pod filtrom) kefkou, vlhkou utierkou alebo vysávačom.
Výrobca odmieta zodpovednosť za akékoľvek poškodenie bielizne spôsobené neprimeranou alebo
nesprávnou starostlivosťou o bielizeň, ktoré boli poskytnuté na visačke bielizne alebo odevu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE / LIKVIDÁCIA
Obal
•
•

Škatuľa obalu sa dá úplne recyklovať, ako to potvrdzuje symbol recyklácie.
Zabezpečením správneho zneškodnenia spotrebiča napomôžete predchádzaniu možných negatívnych
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v prípade nesprávnej likvidácie
tohto spotrebiča.

Likvidácia obalu a starej sušičky:
• Sušička je vyrobená zo znovu použiteľných materiálov. Sušička sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi
predpismi o likvidácii odpadu.
• Pred odovzdaním spotrebiča do zberu odrežte prívodný elektrický kábel, aby sa sušička nedala zapojiť
do elektrickej siete.
•

•

Symbol
na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch indikuje, že s týmto spotrebičom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho ho musíte odviezť do zberného strediska
určeného na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia sa musí urobiť v súlade s
miestnymi predpismi na zneškodnenie odpadu a v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.
Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, rekuperácii materiálu a recyklácii tohto spotrebiča si vyžiadajte
na miestnom úrade, v autorizovanom stredisku na zber odpadu alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili.

Rady na úsporu energie
• Vždy sušte celú náplň: v závislosti od druhu bielizne a programu/doby sušenia. Podrobnejšie informácie
nájdete v programovej tabuľke.
• Pokiaľ je to možné, použite najvyššiu prípustné rýchlosť odstreďovania na práčke, pretože mechanické
odstránenie vody si vyžaduje menej energie. Pri spustení cyklu sušenia môžete ušetriť energiu.
• Bielizeň nesušte príliš.
• Zvyšky vláken z filtra odstráňte po každom cykle sušenia.
• Svoju sušičku umiestnite v miestnosti s teplotou v intervale 15° C až 20° C. V prípade vyššej teploty
miestnosť vetrajte, napr. otvorte okno.
• Vždy zvoľte program/dobu sušenia primeranú pre náplň, aby ste dosiahli želané výsledky sušenia.
• Zvoľte šetrné programy iba pri malých náplniach.
• Pri sušení bavlny sušte bielizeň, napr. na žehlenie a na odloženie do skrine naraz. Začnite s programom/
dobou sušenia vhodnými na žehlenie, potom vyberte bielizeň, ktorá sa má žehliť a zvyšnú bielizeň sušte
pri nastavení na odloženie do skrine.
• Po ukončení cyklu nastavte ovládač programov vždy do polohy “0”.
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DENNÁ ÚDRŽBA A ČISTENIE
KAŽDÝ CYKLUS SUŠENIA
• Filter na zachytávanie vláken vyčistite po každom cykle sušenia.
Otvorte dvierka.
Potiahnite filter smerom hore.
Odstráňte vlákna mäkkou kefkou alebo končekom prsta.
Zatlačte filter späť na miesto.
KAŽDÉ TRI MESIACE
• Pravidelne čistite vetraciu hadicu a jej prípojku, aby ste predišli ich zablokovaniu zvyškami vláken
alebo nejakými inými cudzími predmetmi.

SERVIS
Skôr, ako zavoláte servis:
• Pokúste sa problém odstrániť sami (pozrite
“Príručka na odstraňovanie problémov”).
• Opäť zapnite program, aby ste skontrolovali, či
ste problém vyriešili.
• Ak sušička naďalej nefunguje správne, zavolajte
autorizované servisné stredisko.
• V prípade poruchy použite iba povolené
náhradné diely.
• Počas opravy a výmeny náhradných dielov musí
byť spotrebič odpojený od elektrického
napájania. Ak je uvedené, že sa musí vytiahnuť
zástrčka zo zásuvky elektrickej siete, zástrčka
musí ostať v zornom poli pracovníka. Ak to nie je
možné, zaistite odpojenie pomocou
blokovacieho systému v izolovanej polohe.

Uveďte:
• Charakter poruchy.
• Druh a model sušičky.
• Servisný kód (číslo po slove Service na
nalepenom výrobnom štítku) na spodnej strane
otvoru dvierok.
• Vašu adresu a telefónne číslo.

Ak porucha pretrváva aj po kontrolách podľa
“Príručky na odstránenie problémov” alebo sa
objaví znovu, sušičku vypnite a zavolajte servis.
Čísla a adresy servisných stredísk sú uvedené v
záručnom liste. V inom prípade sa poraďte s
predajcom, u ktorého ste spotrebič kúpili.

Výrobca:

Bauknecht / Whirlpool
Bauknecht Hausgeräte GmbH
Gottlob Bauknecht Straße 1-11
73614 Schorndorf

Typové schválenie
E 405 P Bubnová sušička (s vetraním)
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