
USER 

MANUAL

HR Upute za uporabu 2
Sušilica

EL Οδηγίες Χρήσης 24
Στεγνωτήριο

HU Használati útmutató 49
Szárítógép

LAVATHERM 8DEC68S

www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI........................................................................ 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 5
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 7
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....................................................................................8
5. PROGRAM......................................................................................................... 9
6. OPCIJE.............................................................................................................12
7. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 13
8. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................13
9. SAVJETI........................................................................................................... 15
10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................16
11. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................19
12. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 21
13. PRIBOR.......................................................................................................... 22

ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:

Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com

Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.

 Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
 Opće informacije i savjeti
 Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.
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1.  INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije početka postavljanja i korištenja uređaja pažljivo
pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran
za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat
neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek
držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću
upotrebu.

 - Pročitajte isporučene upute.

1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.

• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.

• Ne puštajte djecu da se igraju s uređajem.
• Djecu mlađu od 3 godine potrebno je držati podalje od

uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.
• Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih

na odgovarajući način.
• Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
• Djecu i kućne ljubimce držite podalje od otvorenih

vrata uređaja.
• Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu

djece, morate ga aktivirati.
• Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi

održavanje koje izvršava korisnik.

1.2 Opća sigurnost
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
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• Ako je sušilica postavljena iznad perilice, koristite
komplet za slaganje. Komplet za slaganje, dostupan
od ovlaštenog dobavljača, može se koristiti samo s
uređajima navedenim u uputama isporučenim s
priborom. Pažljivo ih pročitajte prije postavljanja
(pogledajte letak o postavljanju).

• Uređaj se može postaviti kao samostojeći ili ispod
kuhinjske radne ploče, uz dovoljno prostora
(pogledajte letak o postavljanju).

• Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.

• Otvori za ventilaciju na bazi (ako je primjenjivo) ne
smiju se pokrivati sagom, podloškom ili bilo kakvom
podnom oblogom.

• UPOZORENJE: Uređaj se ne smije napajati putem
vanjskog uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili
priključen na strujni krug koji se redoviti uključuje i
isključuje putem električne mreže.

• Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja,
utičnica treba biti lako dostupna.

• Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok
neželjenh plinova u prostoriju iz uređaja u kojima
izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.

• Ispušni zrak ne smije se ispuštati u dimnjak koji se
upotrebljava za ispušne pare iz uređaja u kojima
sagorijeva plin ili neko drugo gorivo.

• Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.

• Ne prelazite maksimalno punjenje od 8 kg (pogledajte
poglavlje "Tablica programa").

• Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama,
ne koristite uređaj.
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• Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili
oko uređaja.

• Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.

• U sušilici nemojte sušiti neoprano rublje.
• Prije sušenja u sušilici predmeti koji su zaprljani

tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin,
petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili
odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s
dodatnom količinom deterdženta.

• Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
podstavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici rublja.

• Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti
prema uputama proizvođača proizvoda.

• Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara
poput upaljača ili šibica.

• Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da ih odmah izvadite i
prostrete tako da se toplina rasprši.

• Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline
(ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti
na temperaturi koja ih ne može oštetiti.

• Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.

2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni

uređaj.
• Slijedite upute za postavljanje

isporučene s uređajem.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek

budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.

• Ne postavljajte i ne koristite uređaj
gdje temperatura može biti niža od
5°C ili viša od 35°C.

• Površina na podu na koju će se
postaviti uređaj mora biti ravna,
stabilna, otporna na toplinu i čista.

• Provjerite cirkulira li zrak između
uređaja i poda.

• Tijekom premještanja uređaj uvijek
držite vertikalno.

• Stražnja površina uređaja mora se
prisloniti na zid.

• Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite
nožice.
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2.2 Spajanje na električnu
mrežu

UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.

• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni

podaci na natpisnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.

• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.

• Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.

• Ne povlačite za električni kabel da
biste uređaj isključili iz strujne
utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.

• Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.

• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.

2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.

• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.

• Ne sušite oštećene (poderane,
izlizane) predmete koji sadrže obloge
ili ispune.

• Sušite isključivo tkanine koje su
prikladne za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svake
tkanine.

• Ako ste rublje oprali sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.

• Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. Ona može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.

• Ne sjedajte na otvorena vrata i ne
stojite na njima.

• Potpuno mokro rublje nemojte sušiti u
sušilici.

2.4 Unutarnje svjetlo
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede.

• Vidljivo LED zračenje, ne gledajte
izravno u žaruljicu.

• LED svjetlo namijenjeno je osvjetljenu
bubnja. Ta lampa može se ponovno
koristiti za druge svrhe osvjetljenja.

• Za zamjenu unutarnje žaruljice
obratite se ovlaštenom servisu.

2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.

• Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.

• Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.

2.6 Kompresor
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.

• Kompresor i kompresorski sustav u
sušilici napunjen je posebnim
sredstvom koje ne sadrži kloro-fluoro-
ugljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. Oštećenje
sustava može prouzročiti curenje.

2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.

• Uređaj isključite iz električnog
napajanja i iz vodovodnog sustava.

• Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.

• Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u bubnju.

• Uređaj odlažite u skladu s lokalnim
zahtjevima za odlaganje električne i
elektroničke opreme (WEEE).
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3. OPIS PROIZVODA
1 2

8

3

4

5

6

7

10

9

1 Spremnik za vodu
2 Upravljačka ploča
3 Osvjetljenje unutrašnjosti
4 Vrata uređaja
5 Filtar
6 Nazivna pločica

7 Otvori za zrak
8 Poklopac kondenzatora
9 Pokrov kondenzatora
10 Prilagodive nožice

Za lako punjenje rublja ili
lako postavljanje, smjer
otvaranja vrata može se
mijenjati. (pogledajte
poseban letak).
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4. UPRAVLJAČKA PLOČA
2

35

1

6 4

1 Programator
2 Zaslon
3  Tipka Start/Pauza
4 Opcije

5  gumb Uključeno/Isključeno s 
Automatsko isključivanje funkcijom

6 Programi

4.1 Zaslon

Simbol na zaslonu Opis simbola

maksimalno punjenje rublja

uključena opcija odgode početka

- odabir odgode početka (30 min – 20 h)

prikaz vremena

zujalica isključena
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Simbol na zaslonu Opis simbola

uključena roditeljska zaštita

uključena opcija vremena sušenja

- odabir vremena sušenja (10 min - 2 h)

indikator: ispraznite spremnik za vodu

indikator: očistite filtar

indikator: provjerite kondenzator

, , , opcija suhoće rublja: za glačanje, za ormar, za ormar
+, super osušeno

ECO ECO option on

uključena opcija Extra tiho

uključena opcija Osvježavanje

, , produženje faze sprječavanja pojave nabora: +30
min, +60 min, +90 min)

indikator: faza sušenja

indikator: faza hlađenja

indikator: faza zaštite od gužvanja

5. PROGRAM
Program Punjenje 1) Značajke /oznaka tkanine

 2)

 Pamuk
8 kg Pamučne tkanine. /  

 Sintetika 3,5 kg Sintetika i miješane tkanine. /   

 Extra brzo
miješano

3 kg Pamučne i sintetičke tkanine. /   
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Program Punjenje 1) Značajke /oznaka tkanine

 Vuna 1 kg

Vunene tkanine. Nježno sušenje ručno perivih
vunenih predmeta. Nakon završetka programa
odmah izvadite predmete.

Ciklus sušenja vune na ovom uređaju odobrila je
tvrtka Woolmark za sušenje proizvoda od vune s
oznakom "ručno pranje" uz uvjet da je rublje
osušeno u skladu s uputama proizvođača ovog
uređaja. Pridržavaje se drugih uputa o njezi s
etikete odjeće. M1641
U Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Hong Kongu i
Indiji, oznaka Woolmark je zaštićeni trgovački
znak.

 Svila 1 kg Nježna svila za ručno pranje. /   

 Lako glačanje
1 kg (ili 5
košulja)

Tkanine koje se lako održavaju i za koje je po‐
trebno minimalno glačanje. Rezultati sušenja
mogu biti različiti od jedne vrste tkanine do dru‐
ge. Prije stavljanja u uređaj, protresite predmete.
Kad je program završio, odmah izvadite
predmete i stavite ih na vješalicu.
/   

 Posteljina 3 kg
Posteljina (poput jednostrukih i
dvostrukih plahti, navlaka za
jastuke, navlaka za poplune.

/   

 Sportska lagana
odjeća

2 kg Sportska odjeća, tanke i lagane
tkanine, mikrofibra, poliester. /   

 Sportske jakne 2 kg

Odjeća za boravak u prirodi, teh‐
ničke, sportske tkanine, vodootpor‐
ne i dišuće jakne, nepropusne
jakne s odvojivim flisom ili
unutarnjom izolacijom. Prikladno
za sušenje u sušilici.

/   
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Program Punjenje 1) Značajke /oznaka tkanine

 Popluni 3 kg
Jednostruki ili dvostruki popluni i
jastuci (s perjem, paperjem ili sin‐
tetičkim punjenjem).

/   

1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Program  Pamuk u kombinaciji sa suho za u ormar  Sušenje PLUS odabirom je "Standardni
program za pamuk". Prikladan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je pro‐
gram u pogledu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.

5.1 Odabir programa i opcija

 Opcije

Programi 1) Sušenje
PLUS

 Extra
tiho Zaštita od

gužvanja
Osvježav

anje
Vrijeme
sušenja

  Pamuk

 Sintetika

 Extra brzo miješano   

 Vuna     2)

 Svila     

 Lako glačanje     

 Posteljina     

 Sportska lagana odjeća     

 Sportske jakne      

 Popluni      

1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija.
2) Pogledajte poglavlje OPCIJE: Vrijeme sušenja u programu Vuna

5.2 Podaci o potrošnji

Program Rotacija pri / preostala vlaga Vrijeme
sušenja Potrošnja

Pamuk 8 kg

 Suho za ormar 1400 o/min / 50% 149 min 1,31 kWh
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Program Rotacija pri / preostala vlaga Vrijeme
sušenja Potrošnja

 1000 o/min / 60% 159 min 1,47 kWh

 Suho za glačanje 1400 o/min / 50% 113 min 0,94 kWh

 1000 o/min / 60% 129 min 1,12 kWh

Sintetika 3,5 kg

 Suho za ormar 1200 o/min / 40% 61 min 0,47 kWh

 800 o/min / 50% 75 min 0,60 kWh

6. OPCIJE
6.1  Sušenje PLUS
Ta opcija pomaže u postizanju željene
suhoće rublja. Mogući odabiri:

Razina  - spremno za
glačanje - suho za glačanje.

Razina  - spremno za pohranu - 
spremno za ormar osnovni odabir u
odnosu na program.

Razina  - spremno za pohranu - 
spremno za ormar +.

Razina  - spremno za pohranu - 
ekstra suho.

6.2  Extra tiho
Uređaj radi s niskom razinom buke bez
utjecaja na kvalitetu sušenja. Uređaj
polako radi, s dužim trajanjem ciklusa.

6.3  ECO
Ta opcija je početno uključena sa svim
programima.
Potrošnja energije je na minimalnoj
razini.

6.4  Zaštita od gužvanja
Produljuje fazusprječavanja pojave
nabora (30 minuta) na kraju ciklusa
sušenja na do 120 minuta. Nakon faze

sušenja bubanj se okreće s vremena na
vrijeme, kako bi spriječio stvaranje
nabora na odjeći. Rublje se tijekom faze
sprječavanja pojave nabora može
izvaditi.

6.5  Osvježavanje
Za osvježavanje odjeće koja je bila
spremljena. Maksimalno punjenje ne
smije prijeći 1 kg.

6.6  Vrijeme sušenja
Za pamuk, sintetiku i miješano.
Omogućuje korisniku postavljanje
posebnog vremena programa sušenja od
najmanje 10 minuta do najviše 2 sata (u
koracima od 10 minuta). Kad je ta opcija
na maksimumu, nestaje indikator
punjenja.

6.7  Program Vrijeme
sušenja uklj. Vuna
Opcija je primjenjiva na program Vuna za
podešavanje konačne razine osušenosti
na manje ili više suho.

6.8  Odgođen start
Omogućava odgodu početka
programa sušenja od
minimalno 30 minuta do
najviše 20 sati.

1. Postavite program sušenja i opcije.
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2. Dodirujte tipku  Odgođen start.
Uključena je odgoda vremena (npr. 

 ako program treba započeti nakon 12
sati.)
3. Za uključenje opcije  Odgođen

start dodirnite tipku  Start/Pauza.
Vrijeme do početka na zaslonu se
smanjuje.

6.9 Zujalo 
Zvučni signal oglašava se:
• na kraju ciklusa
• na početku i na kraju faze za

sprječavanje pojave nabora
Početna postavka zujalice uvijek je
"uključeno". Tu opciju možete koristiti za
uključenje ili isključenje zvuka.

7. PRIJE PRVE UPORABE
Pakiranje stražnjeg bubnja
automatski se uklanja kad se
sušilica pokrene po prvi put.
Moguće je čuti neku buku.

Prije prve upotrebe uređaja:
• Obrišite bubanj sušilice vlažnom

krpom.
• Pokrenite kratki program (npr. 30

minuta) s vlažnim rubljem.

Na početku ciklusa sušenja
(3-5 min.) razina zvuka
može biti malo povišena. To
je zbog početka rada
kompresora. To je normalno
za uređaje pokretane
kompresorom, poput
hladnjaka i zamrzivača.

8. SVAKODNEVNA UPORABA
8.1 Priprema rublja
• Zatvorite zatvarače na rublju.
• Zatvorite zatvarače i poklopce

posteljine.
• Ne sušite kravate ili trake odvojeno.

Zavežite ih prije početka programa.
• Izvadite sve predmete iz džepova.
• Ako predmet ima unutarnji sloj od

pamuka, izvrnite ga naopako.
Osigurajte da taj pamučni sloj uvijek
bude prema vani.

• Preporučujemo da postavite ispravan
program prikladan za vrstu tkanine u
uređaju.

• Ne stavljajte rublje tamnih boja
zajedno s onim svjetlih boja.

• Koristite prikladan program za pamuk,
džersej i pleteninu kako biste izbjegli
nabore.

• Osigurajte da punjenje ne prelazi
maksimalno punjenje navedeno u
odjeljku programa ili prikazano na
zaslonu.

• Sušite isključivo rublje prikladno za
sušenje u sušilici. Pogledajte etikete o
tkanini na predmetima.

• Ne sušite male i velike predmete
zajedno. Mali predmeti mogu zapeti u
velikim predmetima i ostati mokri.

Etiketa tkanine Zaslon

Rublje je prikladno za sušenje u sušilici.

Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici na visokim temperaturama.

Rublje je prikladno samo za sušenje u sušilici na niskoj temperaturi.

Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici.
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8.2 Punjenje perilice
OPREZ!
Osigurajte da rublje nije
zapelo između vrata uređaja
i brtve.

1. Povucite i otvorite vrata uređaja.
2. Stavljajte jedan po jedan predmet.
3. Zatvorite vrata uređaja.

8.3 Uključivanje uređaja

4

Za uključivanje uređaja:

Pritisnite tipku  Uključeno/Isključeno.
Ako je uređaj uključen, na zaslonu se
pojavljuju neki indikatori.

8.4 Automatsko isključivanje
funkcija
Za smanjenje potrošnje energije, funkcija
Automatsko isključivanje automatski
isključuje uređaj:
• ako se dodirna tipka  Start/Pauza

ne dotakne unutar 5 minuta.
• nakon pet minuta od završetka

programa.

Pritisnite tipku  Uključeno/Isključeno
za uključivanje uređaja.
Ako je uređaj uključen, na zaslonu se
pojavljuju neki indikatori.

8.5 Postavljanje programa

Za postavljanje programa koristite birač
programa.
Na zaslonu se pojavljuje moguće vrijeme
trajanja programa.

Vrijeme sušenja koje vidite
odnosi se na punjenje od 5
kg s programom za pamuk.
Za druge programe, vrijeme
sušenja odnosi se na
preporučena punjenja.
Vrijeme sušenja programa
za pamuk s punjenjem
većim od 5 kg je duže.

8.6 Opcije
Zajedno s programom možete postaviti
jednu ili više posebnih opcija.

Za uključenje ili isključenje opcije
dotaknite odgovarajuću tipku ili
kombionaciju dvije tipke.
Kad je opcija uključena, na zaslonu
svijetli LED iznad tipke ili simbola.

8.7 Opcija roditeljske zaštite
Roditeljska zaštita može se postaviti za
sprječavanje djece da s eigraju s
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uređajem. Opcija roditeljske zaštite
zaključava sve dodirne tipke i birač
programa (ta opcija ne zaključava tipku

 Uključeno/Isključeno).
Opciju roditeljske zaštite možete uključiti:

• prije nego dodirnete tipku  Start/
Pauza - uređaj ne može započeti s
radom

• nakon što dodirnete tipku  Start/
Pauza - programi i odabir opcija nisu
dostupni.

Uključivanje opcije
roditeljske zaštite:

1. Uključite sušilicu.
2. Odaberite jedan od dostupnih

programa.
3. Dodirnite i držite dvije tipke

istovremeno.
Na zaslonu se pojavljuje simbol .
4. Za isključenje roditeljske zaštite,

ponovno dodirnite gor enavedene
tipke dok simbol ne nestane.

8.8 Pokretanje programa

4

Za pokretanje programa:

Dodirnite tipku  Start/Pauza.
Uređaj započinje s radom i LED iznad
tipke prestaje bljeskati i ostaje uključen.

8.9 Promjena programa
Za promjenu programa:

1. Pritisnite tipku  Uključeno/
Isključeno za isključivanje uređaja.

2. Ponovno pritisnite tipku 
Uključeno/Isključeno za uključivanje
uređaja.

3. Postavite novi program.

8.10 Završetak programa
Očistite filtar i ispraznite
spremnik vode nakon
svakog ciklusa. (Pogledajte
odjeljak ČIŠĆENJE I
NJEGA )

Ako je ciklus sušenja završen, na
zaslonu se pojavljuje simbol . Ako je
uključena opcija  Zujalo uključuje se
isprekidani zvučni signal u trajanju od
jedne minute.

Ako ne isključite uređaj,
započinje faza sprječavanja
pojave nabora (nije aktivno
sa svim programima).
Bljeskajući simbol 
označava prekid faze
sprječavanja pojave nabora.
Tijekom te faze rublje se
može izvaditi.

Za uklanjanje rublja:

1. Pritisnite tipku  Uključeno/
Isključeno na dvije sekunde za
isključivanje uređaja.

2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.

9. SAVJETI
9.1 Ekološki savjeti
• dobro centrifugirate rublje prije

sušenja.

• Ne prelazite veličine punjenja
navedene u poglavlju programa.

• Nakon svakog ciklusa sušenja očistite
filtar.
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• Ne koristite omekšivač rublja za
pranje a zatim sušenje. U sušilici se
rublje automatski omekšava.

• Koristite destiliranu vodu, poput one
koja se koristi za parno glačanje. Ako
je potrebno, pročistite destiliranu vodu
prije (npr. kroz filtar za kavu) kako
biste uklonili sve čestice.

• Proreze za protok zraka na dnu
uređaja uvijek održavajte čistima.

• Osigurajte da na mjestu gdje će
uređaj biti postavljen postoji dobar
protok zraka.

9.2 Prilagođavanje osnovne
razine suhoće.
Za promjenu osnovne razine suhoće.
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite jedan od dostupnih

programa.
3. Istovremeno dodirnite i držite tipke  

Extra tiho i  Osvježavanje.
Na zaslonu se prikazuje jedan od
simbola:

 - Maksimalna suhoća
 - Maksimalna suhoća
 - Standardna suhoća

4. Dodirujte tipku  Start/Pauza dok
ne dosegnete željenu razinu suhoće.

Razina su‐
hoće Simbol na zaslonu

Maksimalna
suhoća

Ekstra suho‐
ća

Razina su‐
hoće Simbol na zaslonu

Standardna
suhoća

5. Za memoriranje postavke
istovremeno dotaknite i držite tipke

 Extra tiho i  Osvježavanje
otprilike 2 sekunde.

9.3 Isključenje indikatora
spremnika 
Indikator spremnika vode uključen je od
početka. Svijetli na kraju ciklusa sušenja
ili tijekom ciklusa ako je spremnik pun.
Ako je instaliran komplet za pražnjenje,
spremnik vode automatski se prazni pa
indikator može biti isključen.
Za isključivanje indikatora:
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite jedan od dostupnih

programa.
3. Istovremeno dodirnite i držite tipke

 Osvježavanje i  Vrijeme
sušenja.

Moguća je jedna od dvije konfiguracije:
• indikatorIsprazni sprem. Vode: 

je uključen kad se pojavi simbol
 - spremnik vode je trajno 

uključen
• indikatorIsprazni sprem. Vode: 

je isključen kad se pojavi simbol
 - spremnik vode je trajno 

isključen

10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
10.1 Čišćenje filtra
Na kraju svakog ciklusa uključuje se
simbol  Očisti filtre i morate očistiti
filtar.

Tijekom ciklusa sušenja, na
filtru se nakupljaju dlačice.

1. Otvorite vrata. Povucite filtar prema
gore.
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2. Gurnite kvačicu kako biste otvorili
filtar.

3. Vlažnom rukom očistite oba dijela
filtra.

4. Po potrebi, filtar očistite usisavačem.
Zatvorite filtar.

5. Po potrebi uklonite dlačice iz udubine
filtra i s brtve. Možete upotrijebiti
usisavač. Vratite filtar natrag u
udubinu.

10.2 Pražnjenje spremnika
vode
Ispraznite spremnik za kondenzat nakon
svakog ciklusa sušenja.
Ako je spremnik kondenzirane vode pun,
program se automatski zaustavlja.
Simbol  Isprazni sprem. Vode sse
uključuje na zaslonu i morate isprazniti
spremnik vode.
Za pražnjenje spremnika vode:
1. Izvucite spremnik vode držeći ga u

vodoravnom položaju.

2. Izvucite plastični priključak i ispustite
vodu u posudu ili u prikladan
spremnik.

3. Gurnite plastični priključak natrag i
vratite spremnik vode na mjesto.

4. Za nastavak programa pritisnite tipku
 Start/Pauza.
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10.3 Čišćenje kondenzatora
Ako simbol  Očisti konden. na zaslonu
bljeska, provjerite kondenzator i njegov
odjeljak. Ako je prljav, očistite ga.
Provjeravajte ga najmanje jednom u 6
mjeseci.

UPOZORENJE!
Ne dodirujte metalnu
površinu golim rukama.
Opasnost od ozljede. Nosite
zaštitne rukavice. Pažljivo
očistite kako biste izbjegli
oštećenje metalne površine.

Za provjeru:
1. Otvorite vrata. Povucite filtar prema

gore.

2. Otvorite poklopac kondenzatora.

3. Okrenite polugu za otključavanje
poklopca kondenzatora.

4. Spustite poklopac kondenzatora.

5. Ako je potrebno, izvadite nečistoće iz
kondenzatora i njegovog odjeljka.
Možete koristiti mokru krpu i/ili
usisavač s nastavkom s četkom.

6. Zatvorite poklopac kondenzatora.
7. Okrenite polugu dok se ne zaključa u

položaj.
8. Vratite filtar.

10.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.

Koristite standardni neutralni deterdžent
za čišćenje unutarnje površine i podizača
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
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OPREZ!
Za čišćenje bubnja ne
koristite abrazivne materijale
ili čeličnu vunu.

10.5 Čišćenje upravljačke
ploče i kućišta
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.

OPREZ!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.

10.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.

11. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem 1) Mogući uzrok Rješenje

Sušilica ne radi

Sušilica nije priključena na
napajanje.

Priključite je u utičnicu. Provjerite
osigurač u ormariću (kućna in‐
stalacija).

Vrata su otvorena. Zatvorite vrata.

Nije pritisnuta tipka  Uključeno/
Isključeno.

Pritisnite tipku  Uključeno/
Isključeno.

Nije pritisnuta tipka  Start/
Pauza.

Dodirnite tipku  Start/Pauza.

Uređaj je stanju pripravnosti. Pritisnite tipku  Uključeno/
Isključeno.
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Problem 1) Mogući uzrok Rješenje

Nezado‐
voljavajući re‐
zultati sušenja.

Neispravan odabir programa. Odaberite prikladan program. 2)

Filtar je začepljen. Očistite filtar. 3)

 Sušenje PLUS opcija je bila
postavljena na  Suho za
glačanje.4)

Promijenite opciju  Sušenje
PLUS na višu razinu.

Punjenje je bilo preveliko. Ne prelazite maksimalnu veličinu
punjenja.

Prorezi za protok zraka su za‐
čepljeni.

Očistite proreze za protok zraka na
dnu uređaja.

Nečistoća na senzoru vlage u
bubnju.

Očistite prednju površinu bubnja.

Razina osušenosti nije postavljena
na željenu razinu.

Podesite razinu osušenosti. 5)

Kondenzator je začepljen. Očistite kondenzator. 3)

Vrata za
punjenje se ne
zatvaraju

Filtar nije zaključan u položaj. Stavite filtar u ispravan položaj.

Rublje je zapelo između vrata i brt‐
ve.

Uklonite rublje i zatvorite vrata.

Nije moguće
promijeniti pro‐
gram ili opciju.

Nakon početka ciklusa nije mogu‐
će promijeniti program ili opciju.

Isključite i ponovno uključite su‐
šilicu. Promijenite program ili
opciju na ispravan način.

Nije moguće
odabrati opciju.
Oglašava se
zvučni signal.

Opcija koju ste pokušali odabrati
nije dostupna za odabrani pro‐
gram.

Isključite i ponovno uključite su‐
šilicu. Promijenite program ili
opciju na ispravan način.

Nema svjetla u
bubnju

Neispravna žarulja u bubnju. Kontaktirajte servis za zamjenu ža‐
rulje u bubnju.

Neočekivano
trajanje na
zaslonu.

Trajanje sušenja izračunava se u
skladu s količinom rublja i vlažno‐
sti.

To je automatski - uređaj ispravno
radi.

Neaktivan pro‐
gram.

Spremnik za vodu je pun. Ispraznite spremnik za vodu, pritis‐
nite tipku  Start/Pauza. 3)

www.aeg.com20 www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


Problem 1) Mogući uzrok Rješenje

Ciklus sušenja
je prekratak.

Punjenje je malo. Odaberite vriemenski program.
Vrijednost vremena mora biti u od‐
nosu na količinu rublja. Za sušenje
1 predmeta ili male količine rublja,
preporučujemo kratka vremena
sušenja.

Rublje je presuho. Odaberite vremenski program ili vi‐
šu razinu suhoće (npr..  Extra
suho)

Predugačak
ciklus sušenja 6)

Filtar je začepljen. Očistite filtar.

Punjenje je preveliko. Ne prelazite maksimalnu veličinu
punjenja.

Rublje nije dovoljno centrifugirano. Dobro centrifugirajte rublje.

Preniska ili previsoka sobna
temperatura - ovo nije greška
uređaja.

Osigurajte da je sobna temperatu‐
ra viša od +5°C i niža od +35°C.
Optimalna sobna temperatura za
postizanje najboljih rezultata
sušenja je između 19°-24°C.

1) Ako se na zaslonu prikazuje poruka o pogrešci (npr. E51): Isključite i ponovno uključite sušilicu. Oda‐
berite novi program. Pritisnite tipku Start/Pauza. Ako uređaj ne radi, kontaktirajte servis i navedite šifru
pogreške.
2) Pratite opis programa — pogledajte odjeljak PROGRAMI
3) Pogledajte odjeljak ČIŠĆENJE I NJEGA
4) Samo sušilice s opcijom Sušenje PLUS
5) Pogledajte poglavlje SAVJETI I PREPORUKE
6) Napomena: Nakon najviše 5 sati, ciklus sušenja automatski se završava.

12. TEHNIČKI PODACI
Visina x širina x dubina 850 x 600 x 630 mm (maksimalno 660 mm)

Maks. dubina s otvorenim vratima uređaja 1100 mm

Maks. širina s otvorenim vratima uređaja 950 mm

Podesiva visina 850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)

Zapremina bubnja 118 l

Maksimalni volumen punjenja 8 kg

Napon 230 V

Frekvencija 50 Hz

Ukupna snaga 700 W
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Klasa energetske učinkovitosti A+++

Potrošnja1) 1,47 kWh

Godišnja potrošnja energije2) 177 kWh

Potrošnja uređaja ostavljenog uključenog 0,05 W

Potrošnja isključenog uređaja 0,05 W

Vrsta uporabe Kućanstvo

Dozvoljena temperatura okoline + 5°C do + 35°C

Razina zaštite protiv ulaska čvrstih
predmeta i vlage osigurana je zaštitnim
poklopcem, osim gdje niskonaponska
oprema nije zaštićena od vlage

IPX4

Ovaj proizvod sadrži fluorirane plinove, hermetički zatvorene

Oznaka plina R134a

Masa 0,280 kg

Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) 1430
1) Prema EN 61121. 8kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standardnom programu
za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife. Stvarna potrošnja po ciklusu ovi‐
si o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br. 392/2012).

13. PRIBOR
13.1 Priprema za povezivanje
Ova sušilica pripremljena je za
povezivanje. Registrirajte vašu
sušilicu na www.registeraeg.com
kako biste primili informacije o
tome kad će biti moguće
povezivanje funkcionalnosti.

13.2 Komplet za spajanje

Naziv pribora: SKP11, STA9
Dostupno od vašeg ovlaštenog
dobavljača.
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Komplet za slaganje može se koristiti
samo između perilica rublja i sušilina
navedenih u letku. Pogledajte priloženi
letak.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
priborom.

13.3 Komplet za pražnjenje
kondenzata

Naziv pribora: DK11.
Dostupan od vašeg ovlaštenog
dobavljača (može se priključiti na neke
vrste sušilica)
Za potpuno pražnjenje kondenzirane
vode u spremnik, sifon, odvod itd. Nakon
postavljanja, spremnik vode automatski
se prazni. Spremnik vode mora ostati u
uređaju.
Instalirano crijevo može biti najmanje
50cm do najviše 100 cm od razine poda.

Crijevo ne može imati petlju. Ako je
potrebno, smanjite dužinu crijeva.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
priborom.

13.4 Postolje s ladicom

Naziv pribora: PDSTP10, E6WHPED2.
Dostupno od vašeg ovlaštenog
dobavljača.
Za povećanje visine uređaja za
olakšavanje punjenja i pražnjenja rublja.
Ladica se može koristiti za spremanje
rublja, npr.: ručnika, proizvoda za
čišćenje itd.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
priborom.

14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
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www.aeg.com/webselfservice
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registeraeg.com

Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.aeg.com/shop

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

 Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
 Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
 Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
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1.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση και τη χρήση αυτής
της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες
οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για
τυχόν τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα
λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε
πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη
πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.

 - Διαβάστε τις παρεχόμενες οδηγίες.

1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης
αναπηρίας.

• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.

• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
• Παιδιά ηλικίας 3 ετών ή μικρότερα πρέπει να

κρατούνται συνεχώς μακριά από τη συσκευή όταν
αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.

• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.

• Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά.
• Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από

την πόρτα της συσκευής όταν αυτή είναι ανοιχτή.
• Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά,

θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
• Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και

τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή
χωρίς επίβλεψη.
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1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
• Εάν το στεγνωτήριο τοποθετηθεί επάνω από

πλυντήριο ρούχων, χρησιμοποιήστε το σετ στοίβαξης.
Το σετ στοίβαξης, διαθέσιμο από τον εξουσιοδοτημένο
προμηθευτή της περιοχής σας, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο με τη συσκευή που καθορίζεται
στις οδηγίες που παρέχονται με το εξάρτημα. Διαβάστε
τις προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση (ανατρέξτε
στο φυλλάδιο εγκατάστασης).

• Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί είτε ως ανεξάρτητη
μονάδα είτε κάτω από πάγκο κουζίνας που διαθέτει
τον κατάλληλο χώρο (ανατρέξτε στο φυλλάδιο
εγκατάστασης).

• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πίσω από πόρτα που
κλειδώνει, πίσω από συρόμενη πόρτα ή πίσω από
πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά, καθώς αυτό
δεν θα επέτρεπε στην πόρτα της συσκευής να ανοίξει
πλήρως.

• Το άνοιγμα αερισμού που βρίσκεται στη βάση της
συσκευής (κατά περίπτωση) δεν πρέπει να καλύπτεται
από τυχόν χαλί, μοκέτα ή οποιοδήποτε άλλο κάλυμμα
δαπέδου.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να
τροφοδοτείται μέσω μιας εξωτερικής διάταξης
μεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να είναι
συνδεδεμένη σε κύκλωμα το οποίο ενεργοποιείται και
απενεργοποιείται συχνά από μια διάταξη.

• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μόνο αφού
ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε
ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο φις μετά την
εγκατάσταση.

• Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης αερίζεται
επαρκώς, ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή
ανεπιθύμητων αερίων στον χώρο από συσκευές που
χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα για καύση,
συμπεριλαμβανομένης γυμνής φλόγας.
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• Ο αέρας εξαγωγής δεν πρέπει να αποβάλλεται σε
καμινάδα που χρησιμοποιείται για αναθυμιάσεις από
συσκευές αερίου ή άλλων καυσίμων.

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν
κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.

• Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο των 8 kg
(ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων»).

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα ρούχα έχουν
λερωθεί από βιομηχανικά χημικά.

• Σκουπίστε χνούδια ή υπολείμματα συσκευασίας που
έχουν συσσωρευτεί γύρω από τη συσκευή.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο.
Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών πριν ή μετά από κάθε
χρήση.

• Μη στεγνώνετε άπλυτα ρούχα στο στεγνωτήριο.
• Ρούχα τα οποία έχουν λερωθεί με ουσίες όπως

μαγειρικό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, πετρέλαιο,
κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κερί και
καθαριστικά κεριού πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό
με επιπρόσθετη ποσότητα απορρυπαντικού πριν
τοποθετηθούν για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.

• Αντικείμενα όπως αφρώδες ελαστικό (αφρός λάτεξ),
σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα
με αντιολισθητική βάση από ελαστικό και ρούχα ή
μαξιλάρια που περιέχουν επένδυση με αφρώδες
ελαστικό δεν πρέπει να στεγνώνονται στο
στεγνωτήριο.

• Τα μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα πρέπει να
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά βάσει των οδηγιών
του κατασκευαστή τους.

• Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τα ρούχα τα οποία
θα μπορούσαν να είναι πηγή ανάφλεξης όπως
αναπτήρες ή σπίρτα.

• Ποτέ μη διακόπτετε ένα στεγνωτήριο πριν από το
τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν αφαιρέστε
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αμέσως όλα τα ρούχα και τα απλώσετε ώστε να
διασκορπιστεί η θερμότητα.

• Η τελευταία φάση κάθε κύκλου του στεγνωτηρίου
εκτελείται χωρίς θερμότητα (ψυχρός κύκλος)
προκειμένου τα ρούχα να αποκτήσουν θερμοκρασία
που διασφαλίζει ότι δεν θα υποστούν φθορά.

• Πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.

2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της

συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,

μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.

• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.

• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε
τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.

• Μην εγκαθιστάτε και μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο
όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι
χαμηλότερη από 5°C ή υψηλότερη
από 35°C.

• Το δάπεδο επάνω στο οποίο
εγκαθιστάτε τη συσκευή πρέπει να
είναι επίπεδο, σταθερό, ανθεκτικό στη
θερμότητα και καθαρό.

• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία
αέρα μεταξύ της συσκευής και του
δαπέδου.

• Διατηρείτε πάντα τη συσκευή όρθια
ενώ την μετακινείτε.

• Η πίσω επιφάνεια της συσκευής
πρέπει να τοποθετηθεί προς τον
τοίχο.

• Μόλις η συσκευή βρεθεί στη μόνιμη
θέση της, ελέγξτε ότι είναι πλήρως
οριζοντιωμένη με ένα αλφάδι. Εάν δεν
είναι, ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια.

2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.

• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες

σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
συμφωνούν με την παροχή ρεύματος.
Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με
ηλεκτρολόγο.

• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.

• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.

• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.

• Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας
ή το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα
χέρια.

• Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με
τις Οδηγίες της ΕΟΚ.

2.3 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς,
εγκαυμάτων ή βλάβης της
συσκευής.

• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.

• Μη στεγνώνετε φθαρμένα ρούχα
(σκισμένα, ξεφτισμένα) τα οποία
περιέχουν πληρωτικά υλικά.
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• Ενδείκνυται μόνο για υφάσματα που
είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε
στεγνωτήριο. Ακολουθείτε τις οδηγίες
στην ετικέτα του υφάσματος.

• Όταν πλένετε τα ρούχα σας με προϊόν
αφαίρεσης λεκέδων, θα πρέπει να
εκτελείτε έναν επιπλέον κύκλο
ξεβγάλματος πριν εκκινήσετε το
στεγνωτήριο.

• Μην πίνετε το συμπυκνωμένο/
αποσταγμένο νερό και μην
προετοιμάζετε φαγητό με αυτό.
Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
υγείας στον άνθρωπο και στα
κατοικίδια ζώα.

• Μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω στην
ανοιχτή πόρτα της συσκευής.

• Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο
ρούχα που στάζουν.

2.4 Εσωτερικός φωτισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού.

• Ορατή ακτινοβολία φωτοδιόδου
(LED). Μην κοιτάτε απευθείας τη
δέσμη φωτός.

• Ο λαμπτήρας LED προορίζεται
αποκλειστικά για τον φωτισμό του
κάδου. Αυτός ο λαμπτήρας δεν μπορεί
να επαναχρησιμοποιηθεί για άλλες
χρήσεις φωτισμού.

• Για την αντικατάσταση του εσωτερικού
λαμπτήρα, επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

2.5 Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
βλάβης της συσκευής.

• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για το καθάρισμα της συσκευής.

• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.

2.6 Συμπιεστής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.

• Ο συμπιεστής και το σύστημά του στο
στεγνωτήριο έχουν πληρωθεί με έναν
ειδικό παράγοντα ο οποίος δεν
περιέχει φλώρο-χλώρο-
υδρογονάνθρακες. Αυτό το σύστημα
πρέπει να παραμείνει στεγανό. Η
βλάβη του συστήματος μπορεί να
προκαλέσει διαρροή.

2.7 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος και νερού.

• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.

• Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στον κάδο.

• Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με
τις τοπικές διατάξεις για την απόρριψη
αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
1 2

8

3

4

5

6

7

10

9

1 Η δεξαμενή νερού
2 Πίνακας χειριστηρίων
3 Εσωτερικός φωτισμός
4 Πόρτα συσκευής
5 φίλτρο
6 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών

7 Σχισμές αερισμού
8 Καπάκι συμπυκνωτή
9 Κάλυμμα συμπυκνωτή
10 Ρυθμιζόμενα πόδια

Για ευκολία φορτώματος των
ρούχων ή για ευκολία στην
εγκατάσταση η πόρτα είναι
αναστρέψιμη. (ανατρέξτε στο
χωριστό φυλλάδιο).
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4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
2

35

1

6 4

1 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
2 Οθόνη
3  Κουμπί Έναρξη / Παύση
4 Επιλογεσ

5  Κουμπί On/Off με λειτουργία 
Αυτόματη Απενεργοποίηση

6 Προγράμματα

4.1 Οθόνη

Σύμβολο στην οθόνη Περιγραφή συμβόλου

μέγιστο φορτίο ρούχων

ενεργοποιημένη επιλογή καθυστέρησης έναρξης

- επιλογή καθυστέρησης έναρξης (30 λεπτά-20 ώρες)

ένδειξη διάρκειας κύκλου

απενεργοποιημένος βομβητής
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Σύμβολο στην οθόνη Περιγραφή συμβόλου

ενεργοποιημένο κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

ενεργοποιημένη επιλογή χρόνου στεγνώματος

- επιλογή χρόνου στεγνώματος (10 λεπτά-2 ώρες)

ένδειξη: αδειάστε τη δεξαμενή νερού

ένδειξη: καθαρίστε το φίλτρο

ένδειξη: ελέγξτε τον συμπυκνωτή

, , , επιλογή στεγνώματος ρούχων: στεγνά για σιδέρωμα,
στεγνά για ντουλάπι, στεγνά για ντουλάπι +, επιπλέον
στέγνωμα

ECO ECO option on

ενεργοποιημένη επιλογή Πολύ αθόρυβο

ενεργοποιημένη επιλογή Φρεσκάρισμα

, , επέκταση του προεπιλεγμένου χρόνου για τη φάση
προστασίας κατά του τσαλακώματος: +30 λεπτά, +60
λεπτά, +90 λεπτά)

ένδειξη: φάση στεγνώματος

ένδειξη: φάση ψύξης

ένδειξη: φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος

5. ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
Πρόγραμμα Φορτίο 1) Ιδιότητες / Σύμβολο υφάσματος

 2)

 Bαμβακερα
8 kg Βαμβακερά υφάσματα. /  

 Συνθετικά 3,5 kg Συνθετικά και μικτά υφάσματα. /   

 Μικτά 3 kg Βαμβακερά και συνθετικά υφάσμα‐
τα. /   
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Πρόγραμμα Φορτίο 1) Ιδιότητες / Σύμβολο υφάσματος

 Μάλλινα 1 kg

Μάλλινα υφάσματα. Απαλό στέγνωμα μάλλινων
ρούχων που πλένονται στο χέρι. Αφαιρείτε αμέ‐
σως τα ρούχα όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμ‐
μα.

Ο κύκλος στεγνώματος για μάλλινα αυτής της
συσκευής έχει εγκριθεί από την The Woolmark
Company για το στέγνωμα μάλλινων προϊόντων
με σήμανση «πλύσιμο στο χέρι», υπό την προϋ‐
πόθεση ότι τα ρούχα στεγνώνονται σύμφωνα με
τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευα‐
στή της παρούσας συσκευής. Ακολουθείτε την
ετικέτα του προϊόντος για τις άλλες οδηγίες πλύ‐
σης. M1641
Στο Η.Β., την Ιρλανδία, το Χονγκ Κονγκ και την
Ινδία, το σύμβολο Woolmark είναι σήμα πιστο‐
ποίησης.

 Μεταξωτά 1 kg Μεταξωτά που πλένονται στο χέρι. /   

 Εύκολο σιδέρω‐
μα

1 kg (ή 5
πουκάμι‐

σα)

Υφάσματα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντί‐
δα και απαιτούν ελάχιστο σιδέρωμα. Τα αποτελέ‐
σματα στεγνώματος μπορεί να διαφέρουν ανάλο‐
γα με τον τύπο του υφάσματος. Τινάζετε τα ρού‐
χα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Όταν
ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αφαιρέστε αμέσως
τα ρούχα και τοποθετήστε τα σε κρεμάστρα.
/   

 Σεντόνια 3 kg
Κλινοσκεπάσματα όπως μονά και
διπλά σεντόνια, μαξιλαροθήκες,
παπλωματοθήκες.

/   

 Αθλητικά ρούχα 2 kg
Αθλητικά ρούχα, λεπτά και ελαφριά
υφάσματα, ρούχα από μικροΐνες
(microfiber) ή πολυεστέρα.

/   
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Πρόγραμμα Φορτίο 1) Ιδιότητες / Σύμβολο υφάσματος

 Ρούχα υπαίθριων
δρασ

2 kg

Ρούχα υπαίθριων δραστηριοτήτων,
ρούχα για τεχνικές εργασίες και
αθλήματα, αδιάβροχα μπουφάν,
μπουφάν με αφαιρούμενη επένδυ‐
ση φλις ή μονωτική εσωτερική
επένδυση. Κατάλληλα για στέγνω‐
μα σε στεγνωτήριο.

/   

 Πάπλωμα 3 kg
Μονά ή διπλά παπλώματα και μα‐
ξιλάρια (με φτερά, πούπουλα, ή
συνθετικό γέμισμα).

/   

1) Το μέγιστο βάρος αναφέρεται σε στεγνά ρούχα.
2) Το πρόγραμμα  Bαμβακερα σε συνδυασμό με την επιλογή Στεγνά για ντουλάπι  Επιπλέον
στέγνωμα είναι το «Τυπικό πρόγραμμα βαμβακερών». Είναι κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικά βρεγμέ‐
νων βαμβακερών ρούχων και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας
για το στέγνωμα βρεγμένων βαμβακερών ρούχων.

5.1 Επιλογή προγραμμάτων και επιλογών

 Επιλογεσ

Προγράμματα 1)
 Επι‐

πλέον
στέγνω‐

μα

 Πολύ
αθόρυβο

 Εύκο‐
λο σιδέ‐
ρωμα

 Φρε‐
σκάρισμα

 Χρό‐
νος στε‐
γνώμα‐

τος

  Bαμβακερα

 Συνθετικά

 Μικτά   

 Μάλλινα     2)

 Μεταξωτά     

 Εύκολο σιδέρωμα     

 Σεντόνια     

 Αθλητικά ρούχα     

 Ρούχα υπαίθριων δρασ      

 Πάπλωμα      

1) Μαζί με το πρόγραμμα μπορείτε να ορίσετε 1 ή περισσότερες επιλογές.
2) Δείτε το κεφάλαιο ΕΠΙΛΟΓΕΣ: Χρόνος στεγνώματος στο πρόγραμμα Μάλλινα
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5.2 Στοιχεία κατανάλωσης

Πρόγραμμα Στύψιμο στις / υπολειπόμενη
υγρασία

Χρόνος στε‐
γνώματος

Κατανά‐
λωση

ενέργειας

Bαμβακερα 8 kg

 Στεγνά για ντουλά‐
πι

1.400 σ.α.λ. / 50% 149 λεπτά 1,31 kWh

 1.000 σ.α.λ. / 60% 159 λεπτά 1,47 kWh

 Στεγνά για σιδέ‐
ρωμα

1.400 σ.α.λ. / 50% 113 λεπτά 0,94 kWh

 1.000 σ.α.λ. / 60% 129 λεπτά 1,12 kWh

Συνθετικά 3,5 kg

 Στεγνά για ντουλά‐
πι

1.200 σ.α.λ. / 40% 61 λεπτά 0,47 kWh

 800 σ.α.λ. / 50% 75 λεπτά 0,60 kWh

6. ΕΠΙΛΟΓΕΣ
6.1  Επιπλέον στέγνωμα
Η επιλογή αυτή βοηθά στην επίτευξη του
απαιτούμενου αποτελέσματος
στεγνώματος. Πιθανές επιλογές:

 - έτοιμα για σιδέρωμα -
βαθμός στεγνά για σιδέρωμα.

 - έτοιμα για αποθήκευση -
βαθμός στεγνά για ντουλάπι -
προεπιλεγμένη ρύθμιση που σχετίζεται
με το εκάστοτε πρόγραμμα.

 - έτοιμα για αποθήκευση -
βαθμός στεγνά για ντουλάπι +.

 - έτοιμα για αποθήκευση -
βαθμός επιπλέον στέγνωμα.

6.2  Πολύ αθόρυβο
Η συσκευή λειτουργεί με χαμηλό θόρυβο
χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα
στεγνώματος. Η συσκευή λειτουργεί αργά
με τον μεγαλύτερο χρόνο κύκλου.

6.3  ECO
Η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη
από προεπιλογή με όλα τα
προγράμματα.
Η κατανάλωση ισχύος είναι στο ελάχιστο
επίπεδο.

6.4  Εύκολο σιδέρωμα
Παρατείνει τη φάση προστασίας κατά του
τσαλακώματος (30 λεπτά) στο τέλος του
κύκλου στεγνώματος σε 120 λεπτά. Μετά
τη φάση στεγνώματος, ο κάδος
περιστρέφεται κατά διαστήματα για να
αποφεύγεται το τσαλάκωμα των ρούχων.
Κατά τη φάση προστασίας κατά του
τσαλακώματος, μπορείτε να αφαιρέσετε
ρούχα από το στεγνωτήριο.

6.5  Φρεσκάρισμα
Για το φρεσκάρισμα ρούχων που ήταν
αποθηκευμένα. Το μέγιστο φορτίο δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 1 kg.
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6.6  Χρόνος στεγνώματος
Για βαμβακερά, συνθετικά και μικτά.
Επιτρέπει στον χρήστη να ορίσει
συγκεκριμένη διάρκεια για το πρόγραμμα
στεγνώματος από 10 λεπτά έως 2 ώρες
(σε βήματα των 10 λεπτών). Όταν αυτή η
επιλογή είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη
μέγιστου φορτίου εξαφανίζεται.

6.7  Χρόνος στεγνώματος
στο πρόγραμμα Μάλλινα
Η επιλογή εφαρμόζεται στο πρόγραμμα
Μάλλινα για να ρυθμίσει τον τελικό βαθμό
στεγνώματος σε περισσότερο ή λιγότερο
στεγνό.

6.8  Καθυστέρηση έναρξης
Επιτρέπει την καθυστέρηση
της έναρξης ενός
προγράμματος στεγνώματος
από 30 λεπτά έως και 20
ώρες.

1. Ρυθμίστε το πρόγραμμα στεγνώματος
και τις επιλογές.

2. Αγγίξτε το κουμπί  Καθυστέρηση
έναρξης επανειλημμένα.

Ο χρόνος καθυστέρησης εμφανίζεται
στην οθόνη (π.χ.  αν θέλετε να
ξεκινήσει το πρόγραμμα μετά από 12
ώρες.)
3. Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή

 Καθυστέρηση έναρξης, αγγίξτε το
κουμπί  Έναρξη / Παύση.

Η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου που
απομένει για την έναρξη εμφανίζεται στην
οθόνη.

6.9 Βομβητής 
Ο ήχος ακούγεται:
• στο τέλος του κύκλου
• στην αρχή και το τέλος της φάσης

προστασίας από το τσαλάκωμα
Η επιλογή βομβητή είναι πάντα
ενεργοποιημένη βάσει προεπιλογής.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη
επιλογή για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τον ήχο.

7. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
Η συσκευασία κάδου στο
πίσω μέρος αφαιρείται
αυτόματα όταν το
στεγνωτήριο ενεργοποιείται
για πρώτη φορά. Είναι
πιθανό να ακούσετε κάποιο
θόρυβο.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
πρώτη φορά:
• Καθαρίστε τον κάδο του στεγνωτηρίου

με ένα υγρό πανί.
• Ξεκινήστε ένα σύντομο πρόγραμμα

(π.χ. 30 λεπτών) με υγρά ρούχα.

Στην αρχή του κύκλου
στεγνώματος (στα πρώτα 3–
5 λεπτά) ενδέχεται να
υπάρξει ένα ελαφρά
υψηλότερο επίπεδο ήχου.
Αυτό οφείλεται στην
εκκίνηση του συμπιεστή.
Αυτό είναι φυσιολογικό για
συσκευές που διαθέτουν
συμπιεστή όπως ψυγεία και
καταψύκτες.

8. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
8.1 Προετοιμασία των
ρούχων
• Κλείνετε τα φερμουάρ.
• Κουμπώνετε τα κλιπ από τις

παπλωματοθήκες.

• Μη στεγνώνετε λυτές υφασμάτινες
ζώνες ή κορδέλες (π.χ. από ποδιές).
Δένετέ τις πριν από την έναρξη ενός
προγράμματος.

• Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις
τσέπες.
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• Εάν κάποιο είδος διαθέτει εσωτερική
βαμβακερή επένδυση, γυρίστε το
μέσα έξω. Βεβαιωθείτε ότι η
βαμβακερή επένδυση είναι πάντα
στραμμένη προς τα έξω.

• Συνιστούμε να επιλέγετε το σωστό
πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για
τον τύπο υφασμάτων που βρίσκονται
στη συσκευή.

• Μην τοποθετείτε σκούρα υφάσματα
μαζί με ανοιχτόχρωμα.

• Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο
πρόγραμμα για βαμβακερά, ζέρσεϊ και
πλεκτά ώστε να μη μαζέψουν.

• Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο δεν
υπερβαίνει το μέγιστο φορτίο που
αναφέρεται στο κεφάλαιο
προγραμμάτων ή το φορτίο που
εμφανίζεται στην οθόνη.

• Στεγνώνετε μόνο ρούχα που είναι
κατάλληλα για στεγνωτήριο. Ανατρέξτε
στην ετικέτα κάθε είδους.

• Μη στεγνώνετε μεγάλα και μικρά
ρούχα μαζί. Τα μικρά ρούχα μπορούν
να μπερδευτούν μέσα στα μεγάλα και
να μη στεγνώσουν.

Ετικέτα υφάσμα‐
τος

Περιγραφή

Τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.

Τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο σε υψηλότε‐
ρες θερμοκρασίες.

Τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο μόνο σε χα‐
μηλές θερμοκρασίες.

Τα ρούχα δεν είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.

8.2 Φορτωση των ρουχων
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Φροντίστε να μην πιαστούν
ρούχα μεταξύ της πόρτας
της συσκευής και του
στεγανοποιητικού λάστιχου.

1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
2. Φορτώστε ένα-ένα τα ρούχα.
3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

8.3 Ενεργοποίηση της
συσκευής

4

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή:

Πιέστε το κουμπί  On/Off.
Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη,
εμφανίζονται ορισμένες ενδείξεις στην
οθόνη.
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8.4 Λειτουργία Αυτόματη
Απενεργοποίηση
Για τη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας, η λειτουργία Αυτόματη
Απενεργοποίηση απενεργοποιεί τη
συσκευή αυτόματα:
• αν δεν αγγίξετε το κουμπί αφής 

Έναρξη / Παύση εντός 5 λεπτών.
• 5 λεπτά μετά από την ολοκλήρωση

του προγράμματος.

Πιέστε το κουμπί  On/Off για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη,
εμφανίζονται ορισμένες ενδείξεις στην
οθόνη.

8.5 Ρύθμιση ενός
προγράμματος

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη επιλογής
προγράμματος για να ορίσετε το
πρόγραμμα.
Ο πιθανός χρόνος ολοκλήρωσης του
προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη.

Ο χρόνος στεγνώματος που
εμφανίζεται βασίζεται σε
φορτίο 5 kg για πρόγραμμα
βαμβακερών. Για τα
υπόλοιπα προγράμματα, ο
χρόνος στεγνώματος
εξαρτάται από τα
συνιστώμενα φορτία. Ο
χρόνος στεγνώματος του
προγράμματος βαμβακερών
με φορτίο άνω των 5 kg είναι
μεγαλύτερος.

8.6 Επιλογεσ
Μαζί με το πρόγραμμα μπορείτε να
ορίσετε 1 ή περισσότερες ειδικές
επιλογές.

Για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε μια επιλογή, αγγίξτε το
αντίστοιχο κουμπί ή τον συνδυασμό 2
κουμπιών.
Όταν ενεργοποιείται η επιλογή, η
αντίστοιχη λυχνία LED πάνω από το
σχετικό κουμπί ή σύμβολο ανάβει στην
οθόνη.

8.7 Επιλογή κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα
ασφαλείας για παιδιά, ώστε να μην
μπορούν τα παιδιά να παίξουν με τη
συσκευή. Η επιλογή κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά κλειδώνει όλα τα
κουμπιά αφής και τον διακόπτη επιλογής
προγράμματος (η επιλογή αυτή δεν
κλειδώνει το κουμπί  On/Off).
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή
κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά:

• πριν πιέσετε το κουμπί  Έναρξη /
Παύση - η συσκευή δεν μπορεί να
ενεργοποιηθεί

• αφού πιέσετε το κουμπί  Έναρξη /
Παύση - δεν είναι διαθέσιμη η
δυνατότητα επιλογής προγράμματος
και επιλογών.
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Ενεργοποίηση επιλογής
κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά:

1. Ενεργοποιήστε το στεγνωτήριο.
2. Επιλέξτε 1 από τα διαθέσιμα

προγράμματα.
3. Αγγίξτε παρατεταμένα και

ταυτόχρονα 2 κουμπιά.
Το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη.
4. Για να απενεργοποιήσετε το

κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά,
αγγίξτε ξανά τα παραπάνω κουμπιά
μέχρι να εξαφανιστεί το σύμβολο.

8.8 Έναρξη ενός
προγράμματος

4

Για να ξεκινήσει το πρόγραμμα:

Αγγίξτε το κουμπί  Έναρξη / Παύση.
Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία και η
λυχνία LED πάνω από το κουμπί
σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει
αναμμένη.

8.9 Αλλαγή προγράμματος
Για να αλλάξετε ένα πρόγραμμα:

1. Πιέστε το κουμπί  On/Off για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2. Πιέστε πάλι το κουμπί  On/Off για
να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

3. Ρυθμίστε ένα νέο πρόγραμμα.

8.10 Τέλος προγράμματος
Καθαρίζετε το φίλτρο και
αδειάζετε τη δεξαμενή νερού
μετά από κάθε κύκλο
στεγνώματος. (Δείτε το
κεφάλαιο ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.)

Αν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος
στεγνώματος, στην οθόνη εμφανίζεται το
σύμβολο . Αν η επιλογή  Βομβητής
είναι ενεργοποιημένη, το ηχητικό σήμα
ηχεί διακοπτόμενα για 1 λεπτό.

Αν δεν απενεργοποιήσετε τη
συσκευή, ξεκινάει η φάση
προστασίας κατά του
τσαλακώματος (δεν ισχύει
για όλα τα προγράμματα).
Το σύμβολο  που
αναβοσβήνει σηματοδοτεί
την εκτέλεση της φάσης
προστασίας κατά του
τσαλακώματος. Κατά τη
διάρκεια αυτής της φάσης,
μπορείτε να αφαιρέσετε
ρούχα από το στεγνωτήριο.

Για να αφαιρέσετε τα ρούχα:

1. Πιέστε το κουμπί  On/Off για 2
δευτερόλεπτα για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
3. Αφαιρέστε τα ρούχα.
4. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

9. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
9.1 Οικολογικές συμβουλές
• Στύβετε τα ρούχα πριν από το

στέγνωμα.

• Μην υπερβαίνετε τα μεγέθη φορτίων
που προσδιορίζονται στο κεφάλαιο
προγραμμάτων.

• Καθαρίζετε το φίλτρο μετά από κάθε
κύκλο στεγνώματος.
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• Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικό για
ρούχα που πρόκειται να πλυθούν και
κατόπιν να στεγνωθούν. Στο
στεγνωτήριο, τα ρούχα μαλακώνουν
αυτόματα.

• Χρησιμοποιείτε αποσταγμένο νερό
όπως αυτό που χρησιμοποιείτε για το
σιδέρωμα με ατμό. Αν χρειάζεται,
καθαρίστε το αποσταγμένο νερό πριν
το χρησιμοποιήσετε (π.χ. με ένα
φίλτρο καφέ) για να αφαιρέσετε τυχόν
σωματίδια.

• Φροντίζετε να είναι πάντα ελεύθερες
οι σχισμές αερισμού στο κάτω μέρος
της συσκευής.

• Φροντίστε να υπάρχει καλή
κυκλοφορία αέρα στο σημείο
εγκατάστασης της συσκευής.

9.2 Ρύθμιση του
προεπιλεγμένου βαθμού
στεγνώματος
Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο
βαθμό στεγνώματος:
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Επιλέξτε 1 από τα διαθέσιμα

προγράμματα.
3. Αγγίξτε ταυτόχρονα και

παρατεταμένα τα κουμπιά  Πολύ
αθόρυβο και  Φρεσκάρισμα.

Ένα από τα σύμβολα εμφανίζεται στην
οθόνη:

 - Μέγιστο στέγνωμα
 - Επιπλέον στέγνωμα
 - Τυπικό στέγνωμα

4. Αγγίξτε το κουμπί  Έναρξη /
Παύση επανειλημμένα μέχρι να
φτάσετε στον επιθυμητό βαθμό
στεγνώματος.

Βαθμός
στεγνώμα‐

τος
Σύμβολο οθόνης

Μέγιστο στέ‐
γνωμα

Βαθμός
στεγνώμα‐

τος
Σύμβολο οθόνης

Επιπλέον
στέγνωμα

Τυπικό στέ‐
γνωμα

5. Για την αποθήκευση της ρύθμισης,
αγγίξτε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τα κουμπιά  Πολύ αθόρυβο και  
Φρεσκάρισμα για περίπου 2
δευτερόλεπτα.

9.3 Απενεργοποίηση της
ένδειξης δοχείου 
Η ένδειξη δεξαμενής νερού είναι
ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ανάβει
στο τέλος του κύκλου στεγνώματος ή
κατά τη διάρκεια του κύκλου αν το δοχείο
νερού είναι γεμάτο. Εάν έχει
εγκατασταθεί το σετ αποστράγγισης, η
συσκευή αποστραγγίζει αυτόματα το
νερό της δεξαμενής νερού και η ένδειξη
μπορεί να απενεργοποιηθεί.
Για να απενεργοποιήσετε την ένδειξη:
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Επιλέξτε 1 από τα διαθέσιμα

προγράμματα.
3. Αγγίξτε ταυτόχρονα και

παρατεταμένα τα κουμπιά  
Φρεσκάρισμα και  Χρόνος
στεγνώματος.

Μία από τις 2 διαμορφώσεις είναι δυνατή:
• η ένδειξη Η δεξαμενή νερού: η

ένδειξη  είναι αναμμένη αν
εμφανιστεί το σύμβολο  -
η ένδειξη δεξαμενής νερού είναι
μόνιμα ενεργοποιημένη

• η ένδειξη Η δεξαμενή νερού: η
ένδειξη  είναι σβηστή αν
εμφανιστεί το σύμβολο  -
η ένδειξη δεξαμενής νερού είναι
μόνιμα απενεργοποιημένη
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10. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
10.1 Καθάρισμα του φίλτρου
Στο τέλος κάθε κύκλου, το σύμβολο  
φίλτρο εμφανίζεται στην οθόνη και
πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο.

Το φίλτρο συλλέγει το χνούδι
των ρούχων κατά τη διάρκεια
του κύκλου στεγνώματος.

1. Ανοίξτε την πόρτα. Τραβήξτε προς τα
πάνω το φίλτρο.

2. Σπρώξτε το άγκιστρο για να ανοίξετε
το φίλτρο.

3. Χρησιμοποιήστε το χέρι σας
βρεγμένο για να καθαρίσετε και τα
δυο μέρη του φίλτρου.

4. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το φίλτρο
με ηλεκτρική σκούπα. Κλείστε το
φίλτρο.

5. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε το
χνούδι από την υποδοχή του φίλτρου
και το λάστιχο. Μπορείτε να
χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.
Τοποθετήστε το φίλτρο ξανά στην
υποδοχή του.

10.2 Άδειασμα της δεξαμενής
νερού
Αδειάζετε τη δεξαμενή συμπυκνωμένου
νερού μετά από κάθε κύκλο
στεγνώματος.
Αν η δεξαμενή συμπυκνωμένου νερού
είναι γεμάτη, το πρόγραμμα σταματά
αυτόματα. Το σύμβολο  Η δεξαμενή
νερού ανάβει και πρέπει να αδειάσετε τη
δεξαμενή νερού.
Για να αδειάσετε τη δεξαμενή νερού:
1. Τραβήξτε τη δεξαμενή νερού

κρατώντας την σε οριζόντια θέση.

2. Τραβήξτε το πλαστικό πώμα προς τα
έξω και αδειάστε το δοχείο νερού σε
λεκάνη ή σε άλλο κατάλληλο δοχείο.
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3. Επανατοποθετήστε το πλαστικό
πώμα και τοποθετήστε τη δεξαμενή
νερού στη θέση της.

4. Για να συνεχίσετε το πρόγραμμα,
πιέστε το κουμπί  Έναρξη /
Παύση.

10.3 Καθάρισμα του
συμπυκνωτή
Αν το σύμβολο  συμπυκνωτής
αναβοσβήνει στην οθόνη, ελέγξτε τον
συμπυκνωτή και την υποδοχή του. Αν
υπάρχει βρομιά, καθαρίστε την.
Πραγματοποιείτε τον έλεγχο τουλάχιστον
μία φορά κάθε 6 μήνες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην αγγίζετε τη μεταλλική
επιφάνεια με γυμνά χέρια.
Κίνδυνος τραυματισμού.
Φορείτε γάντια προστασίας.
Καθαρίζετε με προσοχή
ώστε να μην προκαλέσετε
ζημιά στη μεταλλική
επιφάνεια.

Για να κάνετε τον έλεγχο:
1. Ανοίξτε την πόρτα. Τραβήξτε προς τα

πάνω το φίλτρο.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα του συμπυκνωτή.

3. Στρέψτε τον μοχλό για να
ξεκλειδώσετε το καπάκι του
συμπυκνωτή.

4. Κατεβάστε το καπάκι του
συμπυκνωτή.

5. Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε τα χνούδια
από τον συμπυκνωτή και την
υποδοχή του. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ένα βρεγμένο πανί,
ή/και ηλεκτρική σκούπα με το
εξάρτημα βούρτσας.
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6. Κλείστε το καπάκι του συμπυκνωτή.
7. Στρέψτε τον μοχλό έως ότου

κουμπώσει στη θέση του.
8. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο.

10.4 Καθάρισμα του κάδου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αποσυνδέστε τη συσκευή
από το ρεύμα πριν από τον
καθαρισμό.

Χρησιμοποιήστε ένα κοινό ουδέτερο
απορρυπαντικό για να καθαρίσετε την
εσωτερική επιφάνεια και τους
ανυψωτήρες του κάδου. Σκουπίστε τις
επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε υλικά
που χαράζουν ή
ατσαλόσυρμα για τον
καθαρισμό του κάδου.

10.5 Καθάρισμα του
χειριστηρίου και του
περιβλήματος της συσκευής
Χρησιμοποιήστε ένα κοινό ουδέτερο
απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το
χειριστήριο και το περίβλημα της
συσκευής.
Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για τον
καθαρισμό. Σκουπίστε τις επιφάνειες με
ένα μαλακό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε
καθαριστικά επίπλων ή
προϊόντα που μπορούν να
προκαλέσουν διάβρωση για
τον καθαρισμό της
συσκευής.

10.6 Καθάρισμα των σχισμών
αερισμού
Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για
να αφαιρέσετε τα χνούδια από τις
σχισμές αερισμού.

11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πρόβλημα 1) Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση

Το στεγνωτήριο
δεν λειτουργεί.

Το στεγνωτήριο δεν είναι συνδεδε‐
μένο στο ρεύμα.

Συνδέστε το στην πρίζα. Ελέγξτε
την ασφάλεια στον πίνακα ασφα‐
λειών (οικιακή εγκατάσταση).

Η πόρτα είναι ανοιχτή. Κλείστε την πόρτα.

Δεν έχετε πιέσει το κουμπί  On/
Off.

Πιέστε το κουμπί  On/Off.

Δεν έχετε αγγίξει το κουμπί 
Έναρξη / Παύση.

Αγγίξτε το κουμπί  Έναρξη /
Παύση.

Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση
αναμονής.

Πιέστε το κουμπί  On/Off.
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Πρόβλημα 1) Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση

Μη ικανοποιητι‐
κό αποτέλεσμα
στεγνώματος.

Εσφαλμένη επιλογή προγράμμα‐
τος.

Επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμ‐
μα. 2)

Είναι φραγμένο το φίλτρο. Καθαρίστε το φίλτρο. 3)

 Η επιλογή Επιπλέον στέγνωμα
ήταν ρυθμισμένη σε  Στεγνά
για σιδέρωμα.4)

Αλλάξτε την επιλογή  Επιπλέον
στέγνωμα σε υψηλότερο επίπεδο.

Το φορτίο ήταν πολύ μεγάλο. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο μέγε‐
θος φορτίου.

Είναι φραγμένες οι σχισμές αερι‐
σμού.

Καθαρίστε τις σχισμές αερισμού
στο κάτω μέρος της συσκευής.

Έχουν συσσωρευτεί ρύποι στον αι‐
σθητήρα υγρασίας στον κάδο.

Καθαρίστε την μπροστινή επιφά‐
νεια του κάδου.

Ο βαθμός στεγνώματος δεν είχε
οριστεί στο επιθυμητό επίπεδο.

Ρυθμίστε τον βαθμό στεγνώμα‐
τος. 5)

Είναι φραγμένος ο συμπυκνωτής. Καθαρίστε τον συμπυκνωτή. 3)

Η πόρτα της συ‐
σκευής δεν κλεί‐
νει

Το φίλτρο δεν είναι ασφαλισμένο
στη θέση του.

Τοποθετήστε το φίλτρο στη σωστή
θέση.

Έχουν πιαστεί ρούχα μεταξύ της
πόρτας και του στεγανοποιητικού
λάστιχου.

Αφαιρέστε τα πιασμένα ρούχα και
κλείστε την πόρτα.

Δεν είναι δυνατή
η αλλαγή του
προγράμματος ή
της επιλογής.

Μετά την εκκίνηση του κύκλου δεν
είναι δυνατή η αλλαγή του προ‐
γράμματος ή της επιλογής.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιή‐
στε ξανά το στεγνωτήριο. Αλλάξτε
το πρόγραμμα ή την επιλογή όπως
απαιτείται.

Δεν είναι δυνα‐
τός ο ορισμός
μιας επιλογής.
Ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα.

Η επιλογή που επιχειρήσατε να
ενεργοποιήσετε δεν είναι συμβατή
με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιή‐
στε ξανά το στεγνωτήριο. Αλλάξτε
το πρόγραμμα ή την επιλογή όπως
απαιτείται.

Δεν λειτουργεί ο
λαμπτήρας κά‐
δου

Ελαττωματικός λαμπτήρας κάδου. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις
για την αντικατάσταση του λαμπτή‐
ρα κάδου.

Μη αναμενόμε‐
νος χρόνος
διάρκειας στην
οθόνη.

Η διάρκεια στεγνώματος υπολογί‐
ζεται σύμφωνα με το μέγεθος φορ‐
τίου και την υγρασία.

Αυτό είναι αυτοματοποιημένο — η
συσκευή λειτουργεί κανονικά.

www.aeg.com44 www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


Πρόβλημα 1) Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση

Μη ενεργό πρό‐
γραμμα.

Η δεξαμενή νερού έχει γεμίσει. Αδειάστε τη δεξαμενή νερού και
πιέστε το κουμπί  Έναρξη /
Παύση. 3)

Ο κύκλος στε‐
γνώματος είναι
πολύ σύντομος.

Είναι μικρό το μέγεθος φορτίου. Επιλέξτε πρόγραμμα συγκεκριμέ‐
νου χρόνου. Η τιμή του χρόνου
πρέπει να σχετίζεται με το φορτίο.
Για το στέγνωμα 1 ρούχου ή λίγων
ρούχων συνιστώνται σύντομοι χρό‐
νοι στεγνώματος.

Τα ρούχα έχουν στεγνώσει υπερ‐
βολικά.

Επιλέξτε πρόγραμμα χρόνου ή
υψηλότερο βαθμό στεγνώματος
(π.χ. Επιπλέον στέγνωμα)

Ο κύκλος στε‐
γνώματος διαρ‐
κεί πάρα πο‐
λύ 6)

Είναι φραγμένο το φίλτρο. Καθαρίστε το φίλτρο.

Το φορτίο είναι πολύ μεγάλο. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο μέγε‐
θος φορτίου.

Τα ρούχα δεν ήταν επαρκώς στυμ‐
μένα.

Στύβετε καλά τα ρούχα.

Πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή θερ‐
μοκρασία χώρου - δεν πρόκειται
για πρόβλημα λειτουργίας της συ‐
σκευής.

Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία χώ‐
ρου είναι υψηλότερη από +5°C και
χαμηλότερη από +35°C. Η ιδανική
θερμοκρασία χώρου για να επιτύ‐
χετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέ‐
σματα στεγνώματος είναι μεταξύ
19°-24°C.

1) Εάν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα σφάλματος στην οθόνη (π.χ. E51): Απενεργοποιήστε και ενεργοποιή‐
στε ξανά το στεγνωτήριο. Επιλέξτε ένα νέο πρόγραμμα. Πιέστε το κουμπί Έναρξη / Παύση. Αν η συσκευή
δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος.
2) Διαβάστε την περιγραφή κάθε προγράμματος — δείτε το κεφάλαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3) Δείτε το κεφάλαιο ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
4) Μόνο στεγνωτήρια με την επιλογή Επιπλέον στέγνωμα
5) Δείτε το κεφάλαιο ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
6) Σημείωση: Μετά από περίπου 5 ώρες, ο κύκλος στεγνώματος ολοκληρώνεται αυτόματα.

12. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Ύψος x Πλάτος x Βάθος 850 x 600 x 630 mm (μέγιστο 660 mm)

Μέγιστο βάθος με την πόρτα της συσκευής
ανοιχτή

1100 mm

Μέγιστο πλάτος με την πόρτα της συσκευής
ανοιχτή

950 mm
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Ρυθμιζόμενο ύψος 850 mm (+ 15 mm - ρύθμιση ποδιών)

Χωρητικότητα κάδου 118 l

Μέγιστος όγκος φορτίου 8 kg

Τάση 230 V

Συχνότητα 50 Hz

Συνολική ισχύς 700 W

Τάξη ενεργειακής απόδοσης A+++

Κατανάλωση ενέργειας1) 1,47 kWh

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας2) 177 kWh

Απορρόφηση ισχύος σε κατάσταση παρα‐
μονής εν ενεργεία

0,05 W

Απορρόφηση ισχύος σε κατάσταση απενερ‐
γοποίησης

0,05 W

Χρήση Οικιακή

Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος +5 °C έως +35 °C

Επίπεδο προστασίας κατά της εισόδου στε‐
ρεών σωματιδίων και υγρασίας που βεβαιώ‐
νεται από το προστατευτικό κάλυμμα, εκτός
όπου ο εξοπλισμός χαμηλής τάσης δεν έχει
προστασία κατά της υγρασίας

IPX4

Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, ερμητικά σφραγισμένα

Σήμανση αερίου R134a

Βάρος 0,280 kg

Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη
(GWP)

1430

1) Βάσει του προτύπου EN 61121. 8 kg βαμβακερών με φυγοκέντρηση στις 1.000 στροφές/λεπτό.
2) Κατανάλωση ενέργειας ανά έτος σε kWh, με βάση τους 160 κύκλους στεγνώματος στο τυπικό πρό‐
γραμμα για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο και την κατανάλωση των λειτουργιών χαμηλής
ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συ‐
σκευής (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 392/2012 της ΕΕ).

13. ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ
13.1 Έτοιμο για
συνδεσιμότητα
Αυτό το στεγνωτήριο έχει
προετοιμαστεί για συνδεσιμότητα.
Καταχωρήστε το στεγνωτήριο που

διαθέτετε στη διεύθυνση 
www.registeraeg.com
προκειμένου να λάβετε
πληροφορίες όταν θα είναι δυνατή
η ενεργοποίηση της λειτουργίας
συνδεσιμότητας.
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13.2 Σετ στοίβαξης

Ονομασία εξαρτήματος: SKP11, STA9
Διατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο
προμηθευτή της περιοχής σας.
Το σετ στοίβαξης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο μεταξύ των
πλυντηρίων ρούχων και στεγνωτηρίων
που υποδεικνύονται στο φυλλάδιο. Δείτε
το συνημμένο φυλλάδιο.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που
συνοδεύουν το εξάρτημα.

13.3 Σετ αποστράγγισης

Ονομασία εξαρτήματος: DK11.
Διατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της περιοχής σας (μπορεί
να προσαρτηθεί σε ορισμένους τύπους
στεγνωτηρίων)

Για την απευθείας αποστράγγιση του
συμπυκνωμένου νερού σε λεκάνη,
σιφόνι, υπόνομο κ.λπ. Μετά την
εγκατάσταση του σετ, η δεξαμενή νερού
αποστραγγίζεται αυτόματα. Η δεξαμενή
νερού πρέπει να παραμένει στη συσκευή.
Ο εγκατεστημένος σωλήνας πρέπει να
βρίσκεται από τουλάχιστον 50 cm έως
100 cm κατά μέγιστο από το δάπεδο. Ο
σωλήνας δεν πρέπει να σχηματίζει
βρόχο. Εάν απαιτείται, μειώστε το μήκος
του σωλήνα.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που
συνοδεύουν το εξάρτημα.

13.4 Βάση με συρτάρι

Ονομασία εξαρτήματος: PDSTP10,
E6WHPED2.
Διατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο
προμηθευτή της περιοχής σας.
Για την αύξηση του ύψους της συσκευής
ώστε να διευκολυνθεί η φόρτωση και το
άδειασμα των ρούχων.
Το συρτάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την αποθήκευση ρούχων ή αντικειμένων,
π.χ.: για πετσέτες, προϊόντα καθαρισμού
κ.λπ.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που
συνοδεύουν το εξάρτημα.
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14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
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AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:

Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice

További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com

Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.

 Figyelmeztetés - Biztonsági információk
 Általános információk és hasznos tanácsok
 Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.
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1.  BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
A készülék üzembe helyezése és használata előtt
gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó
nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy
használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért.
Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót,
hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.

 - Olvassa el a mellékelt utasításokat.

1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága

FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.

• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.

• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
• A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa távol

a készüléktől, amikor az működik.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a

gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.

• A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a

készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,

akkor azt be kell kapcsolni.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek

tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
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1.2 Általános Biztonság
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
• Amennyiben a szárítógépet egy mosógép tetején

szeretné elhelyezni, használja az összeépítő
készletet. Az összeépítő készlet hivatalos
márkakereskedőnél szerezhető be, és kizárólag a
tartozékhoz mellékelt útmutatóban felsorolt
készülékekhez használható. Üzembe helyezés és
használat előtt olvassa el figyelmesen (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).

• A készülék elhelyezhető szabadon álló módon, vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).

• A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.

• Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílást (ha van) a készülék alatti szőnyeg,
lábtörlő vagy egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.

• FIGYELMEZTETÉS: A készüléket tilos külső
kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy
olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és
kikapcsolnak.

• Csak a telepítés befejezése után csatlakoztassa a
hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz az üzembe helyezés után hozzáférhető
legyen.

• Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a gázt vagy más
tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a
nyílt tüzet is) származó füstgázok nem kívánt
visszaáramlását.

• A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál.
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• Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.

• Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).

• Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, mely ipari
vegyszerrel szennyeződött.

• Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket
és csomagolási törmeléket.

• Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Minden
használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.

• Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.

• Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók,
terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki
kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával,
mielőtt szárítógépben szárítaná.

• Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a szárítógépben szárítani.

• A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az
azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően
kell használni.

• Távolítsa el a ruhadarabokból az összes olyan tárgyat,
mely gyújtószikra forrása lehet, pl. öngyújtó vagy
gyufa.

• Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus
befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő
eltávozzon.

• A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely
mellett biztosan nem fognak károsodni.
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• Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Elhelyezés
• Távolítsa el az összes

csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is

használjon sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt

üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.

• Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.

• Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C
alá csökkenhet vagy 35 °C fölé
emelkedhet.

• A készülék üzemeltetésének helyén a
padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és
tiszta legyen.

• Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.

• Mozgatáskor mindig tartsa a
készüléket függőleges helyzetben.

• A készülék hátoldalát a falhoz kell
állítani.

• A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
vízszintességét vízmértékkel. Ha a
felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.

2.2 Elektromos
csatlakoztatás

FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.

• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán

szereplő elektromos adatok
megfelelnek-e a háztartási hálózati
áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.

• Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.

• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.

• A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.

• Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.

• A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.

2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.

• Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.

• Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült (elszakadt vagy
kirojtosodott).

• Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.

• Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítógépet.

• Ne igyon a gép kondenz/desztillált
vizéből, és ne használja fel
ételkészítéshez. Egészségügyi
kockázatot jelent az emberek és a
házi kedvencek számára.

• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
• Olyan ruhadarabokat nem szabad a

szárítógépbe tenni, amelyből csöpög
a víz.

MAGYAR 53www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


2.4 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély.

• Látható LED-es sugárzás, ne nézzen
közvetlenül a fénysugárba.

• A LED lámpa a dob megvilágítására
szolgál. Ez a lámpa nem használható
egyéb világítási célokra.

• A belső világítás cseréje érdekében
forduljon a márkaszervizhez.

2.5 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.

• A készülék tisztításához ne
használjon vízsugarat vagy gőzt.

• A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.

2.6 Kompresszor
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.

• A szárítógépben található
kompresszor és rendszer különleges
közeggel van feltöltve, amelyben nem
találhatók klórtartalmú
szénhidrogének. A rendszernek
megfelelően kell tömítenie. A
rendszer sérülése szivárgást okozhat.

2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.

• Bontsa a készülék elektromos- és
vízhálózati csatlakozását.

• A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.

• Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékdobban
rekedését.

• A készüléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
vonatkozó helyi rendeleteknek
megfelelően tegye a hulladékba.
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3. TERMÉKLEÍRÁS
1 2

8

3

4

5

6

7

10

9

1 Ürítse ki a tartályt
2 Kezelőpanel
3 Belső világítás
4 Készülék ajtaja
5 Tisztítsa a szűrőket
6 Adattábla

7 Levegőnyílások
8 Kondenzátor fedele
9 Kondenzátor burkolata
10 Állítható lábak

A ruhanemű betöltésének,
illetve a telepítés
elvégzésének
megkönnyítésére az ajtó
nyitási iránya megfordítható.
(lásd külön tájékoztatóban).
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4. KEZELŐPANEL
2

35

1

6 4

1 Programválasztó
2 Kijelző
3  Start / Szünet gomb
4 Kiegészítő funkciók

5  Be / Ki gomb Auto Off
(Automatikus kikapcsolás) funkcióval

6 Programok

4.1 Kijelző

Szimbólum a kijelzőn Szimbólum leírása

legnagyobb megengedett ruhanemű-töltet

késleltetett indítás kiegészítő funkció be

- késleltetett indítás kiválasztása (30 perc - 20 óra)

ciklusidő jelzés

hangjelzés ki
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Szimbólum a kijelzőn Szimbólum leírása

gyerekzár be

idővezérelt szárítás be

- idővezérelt szárítás kiválasztása (10 perc - 2 óra)

visszajelző: eressze le a vizet a víztartályból

visszajelző: tisztítsa meg a szűrőt

visszajelző: ellenőrizze a kondenzátor-egységet

, , , ruha szárazsági fokok: vasalószáraz, szekrényszá‐
raz, szekrényszáraz +, extra száraz

ECO ECO option on

Extra csendes kiegészítő funkció be

Frissítés kiegészítő funkció be

, , gyűrődésgátló fázis meghosszabbítása: +30min,
+60min, +90min)

visszajelző: szárítási fázis

visszajelző: hűtési fázis

visszajelző: gyűrődésmentesítő fázis

5. PROGRAM
Program Töltet 1) Tulajdonságok / Anyagfajta jelzése

 2)

 Pamut
8 kg Pamut anyagok. /  

 Műszál 3,5 kg Műszálas és kevertszálas szöve‐
tek. /   

 Extra gyors mix 3 kg Pamut és műszálas szövetek. /   
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Program Töltet 1) Tulajdonságok / Anyagfajta jelzése

 Gyapjú 1 kg

Gyapjú anyagok. Kézzel moshatú gyapjú anyag‐
ok kíméletes szárítása. A ruhadarabokat a prog‐
ram vége után haladéktalanul vegye ki a gépből.

A Woolmark vállalat ennek a mosógépnek a
gyapjúszárítási ciklusát jóváhagyta a „kézzel
mosható” jelzésű, gyapjú ruhadarabok gépi szá‐
rítására, azzal a feltétellel, hogy a ruhák szárítá‐
sa a mosógép gyártójától származó utasítások
szerint történik. Mindig kövesse a ruhanemű ke‐
zelési címkéjén szereplő kezelési és egyéb uta‐
sítást. M1641
Az Egyesült Királyságban, Írországban, Hong‐
kongban és Indiában a Woolmark szimbólum mi‐
nőségtanúsító védjegy funkciót tölt be.

 Selyem 1 kg Kézzel mosható selyem kímélő
szárítása. /   

 Vasaláskönnyí‐
tés

1 kg (vagy
5 ing)

Könnyen kezelhető anyagok, melyek minimális
vasalást igényelnek. A szárítás hatékonysága a
ruhanemű anyagától függően eltérhet. Rázza
meg a darabokat, mielőtt a készülékbe helyezi
őket. A program vége után haladéktalanul távo‐
lítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket.
/   

 Ágynemű 3 kg
Ágynemű, például szimpla és dup‐
la lepedő, párnahuzat, paplanhu‐
zat.

/   

 Sportruházat 2 kg Sportruházat, vékony és könnyű
anyagok, mikroszálas, poliészter. /   

 Kültéri sportruházat 2 kg

Kivehető polár vagy egyéb termo‐
béléssel rendelkező kültéri ruhá‐
zat, például munkaruha, sportruha,
vízálló és lélegző dzseki vagy szél‐
dzseki. Szárítógépben történő szá‐
rításra alkalmas.

/   
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Program Töltet 1) Tulajdonságok / Anyagfajta jelzése

 Takaró 3 kg
Keskeny vagy széles paplanok, il‐
letve párnák (toll, pehely vagy
szintetikus töltésű).

/   

1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.
2) A  Pamut program és a szekrényszáraz  Szárítás plusz beállítás kombinációja a „Szabványos
pamut program”. A nedves, normál pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és erre a célra az energiafel‐
használás szempontjából a leghatékonyabb program.

5.1 Programok és kiegészítő funkciók kiválasztása

 Kiegészítő funkciók

Programok 1)
 Szá‐

rítás
plusz

 Extra
csendes

 Gyű‐
rődés‐

mentesí‐
tés

 Frissí‐
tés

 Idő‐
vezérelt
szárítás

  Pamut

 Műszál

 Extra gyors mix   

 Gyapjú     2)

 Selyem     

 Vasaláskönnyítés     

 Ágynemű     

 Sportruházat     

 Kültéri sportruházat      

 Takaró      

1) A kiválasztott programhoz egy vagy több kiegészítő funkciót is beállíthat.
2) Lásd a KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK című fejezetet: Idővezérelt szárítás Gyapjú program esetén

5.2 Fogyasztási értékek

Program Centrifugálva fordulatszámon /
maradék nedvesség Szárítási idő Energiafo‐

gyasztás

Pamut 8 kg

 Szekrényszáraz 1400 fordulat/perc / 50% 149 perc 1,31 kWh
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Program Centrifugálva fordulatszámon /
maradék nedvesség Szárítási idő Energiafo‐

gyasztás

 1000 fordulat/perc / 60% 159 perc 1,47 kWh

 Vasalószáraz 1400 fordulat/perc / 50% 113 perc 0,94 kWh

 1000 fordulat/perc / 60% 129 perc 1,12 kWh

Műszál 3,5 kg

 Szekrényszáraz 1200 fordulat/perc / 40% 61 perc 0,47 kWh

 800 fordulat/perc / 50% 75 perc 0,60 kWh

6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
6.1  Szárítás plusz
E kiegészítő funkció elősegíti a
ruhanemű kívánt szárazsági fokozatának
elérését. Lehetséges beállítások:

 - vasalásra kész - 
vasalószáraz fokozat.

 - tárolásra kész - 
szekrényszáraz fokozat - a programhoz
kapcsolódó alapértelmezett beállítás.

 - tárolásra kész - 
szekrényszáraz + fokozat.

 - tárolásra kész - extra száraz
fokozat.

6.2  Extra csendes
A készülék anélkül működik csendesen,
hogy károsan befolyásolná a szárítás
hatásfokát. A készülék lassabban
működik hosszabb ciklusidő mellett.

6.3  ECO
Ez a kiegészítő funkció minden program
esetén alapértelmezés szerint be van
kapcsolva.
Az energiafogyasztás a legalacsonyabb
szintű.

6.4  Gyűrődésmentesítés
A szárítási ciklus végén működésbe lépő
gyűrődésmentesítő ciklust (30 perc)
meghosszabbítja 120 percre. A szárítási
fázis után a dob időnként megfordul,
hogy meggátolja a ruhanemű
összegyűrődését. A szárított ruha a
gyűrődésgátló fázis alatt kivehető.

6.5  Frissítés
Ruhadarabok frissítése, amelyek tárolva
voltak. A töltet nem haladhatja meg az 1
kg-ot.

6.6  Idővezérelt szárítás
Pamuthoz, műszálas és kevertszálas
szövetekhez. A felhasználó 10 perc és 2
óra időtartam között (10 perces
ugrásokkal) beállíthatja a szárító
program idejét. A kiegészítő funkció
bekapcsolásakor a maximális töltet
kijelzése eltűnik.

6.7  Idővezérelt szárítás
Gyapjú program esetén
A kiegészítő funkció Gyapjú programra
vonatkozik, és a végső szárazsági
fokozathoz szükséges szárítási
intenzitás beállítására szolgál.
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6.8  Késleltetett indítás
Lehetővé teszi a szárítási
program 30 perctől
legfeljebb 20 órahosszáig
terjedő késleltetett indítását.

1. Állítsa be a szárítóprogramot és a
kiegészítő funkciókat.

2. Érintse meg ismételten a 
Késleltetett indítás gombot.

A késleltetés időtartama a kijelzőn
látható (például , ha a program
12 óra elteltével indul el.)
3. A  Késleltetett indítás kiegészítő

funkció bekapcsolásához érintse
meg a  Start / Szünet gombot.

Az indításig hátralévő idő folyamatosan
csökken a kijelzőn.

6.9 Hangjelzés 
A hang az alábbi esetekben hallható:
• ciklus vége
• gyűrődésmentesítő fázis kezdete és

vége
A hangjelzés kiegészítő funkció
alapértelmezés szerint mindig be van
kapcsolva. Ezzel a kiegészítő funkcióval
a hangjelzést be- vagy kikapcsolhatja.

7. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A dob hátsó
csomagolásának
eltávolítását a szárítógép
automatikusan elvégzi az
első bekapcsoláskor. Ekkor
némi zaj hallható.

A készülék első alkalommal történő
használata előtt:
• Tisztítsa meg a szárítógép dobját egy

nedves ruhával.
• Nedves ruhaneművel indítson el egy

rövid (pl.: 30 perc hosszúságú)
programot.

A szárítási ciklus elején (3-5
percig) a készülék kissé
hangosabb lehet. Ez a
kompresszor beindulása
miatt lép fel. Normális
jelenség kompresszorral
működő berendezéseknél,
például hűtőgépeknél és
fagyasztóknál.

8. NAPI HASZNÁLAT
8.1 A ruhanemű előkészítése
• Húzza be a cipzárakat.
• Gombolja be a paplanhuzatokat.
• A laza zsinegeket és szalagokat (pl.:

kötényszalag) ne hagyja szabadon. A
program elindítása előtt kösse meg
ezeket.

• Mindent távolítson el a zsebekből.
• Amennyiben egy ruhadarab belső

rétege gyapjúból készült, fordítsa azt
ki. Fontos, hogy a gyapjúréteg mindig
kívül legyen.

• Javasoljuk, hogy a készülékben levő
anyagok fajtájának megfelelő
programot állítson be.

• Sötét és világos ruhadarabokat ne
tegyen együtt a készülékbe.

• Használjon megfelelő programot a
pamut, a dzsörzé és kötött
darabokhoz, hogy ne menjenek
össze.

• Győződjön meg róla, hogy a töltet
mérete nem haladja a programokat
ismertető fejezetben feltüntetett,
illetve a kijelzőn megjelenő
legnagyobb értéket.

• Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. További információkért
olvassa el a ruhadarabok kezelési
címkéjén található útmutatásokat.
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• A nagyobb és kisebb ruhadarabokat
ne szárítsa együtt. A kisebb
ruhadarabok a nagyobb darabok

belsejében rekedhetnek, és nedvesek
maradhatnak.

Kezelési címke Megnevezés

Gépi szárításra alkalmas ruhanemű.

A ruhanemű a magas hőmérsékletű gépi szárításra alkalmas.

A ruhanemű kizárólag az alacsony hőmérsékletű gépi szárításra alkal‐
mas.

A ruhanemű nem alkalmas a gépi szárításra.

8.2 A mosnivaló betöltése
VIGYÁZAT!
Ügyeljen rá, hogy ne
szoruljon be a ruhanemű a
készülék ajtaja és a gumi
tömítés közé.

1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Egyenként pakolja be a

ruhadarabokat.
3. Csukja be a készülék ajtaját.

8.3 A készülék bekapcsolása

4

A készülék bekapcsolása:

Nyomja meg a  Be / Ki gombot.
A készülék bekapcsolt állapotában
néhány visszajelző jelenik meg a
kijelzőn.

8.4 Auto Off (Automatikus
kikapcsolás) funkció
Az energiafogyasztás csökkentése
érdekében az Auto Off (Automatikus

kikapcsolás) funkció az alábbi esetekben
automatikusan kikapcsolja a készüléket:
• ha a  Start / Szünet gombot nem

érintette meg 5 percen belül.
• a program vége után 5 perccel.
A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a  Be / Ki gombot.
A készülék bekapcsolt állapotában
néhány visszajelző világít a kijelzőn.

8.5 Program kiválasztása

Fordítsa a programkapcsolót a kívánt
programnak megfelelő állásba.
A program várható hossza megjelenik a
kijelzőn.
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A megjelenő szárítási idő 5
kg töltetű pamut
programokra vonatkozik.
Egyéb programok esetén a
szárítási idő az aktuális töltet
mennyiségének függvénye.
Az 5 kg-nál nagyobb töltetű
pamut programok szárítási
ideje hosszabb.

8.6 Kiegészítő funkciók
A kiválasztott programhoz egy vagy több
speciális kiegészítő funkciót is beállíthat.

A kiegészítő funkciók be- vagy
kikapcsolásához érintse meg a megfelelő
gombot, illetve 2 gombból álló
kombinációt.
A kiegészítő funkció bekapcsolása után
a gomb feletti LED vagy a kijelző
megfelelő szimbóluma világít.

8.7 Gyerekzár kiegészítő
funkció
A gyerekzár funkcióval
megakadályozható, hogy a gyermekek
véletlenül működésbe hozzák a
készüléket. A gyerekzár kiegészítő
funkció zárolja az összes érintőgombot
és a programválasztó gombot (a  Be /
Ki gombot azonban nem).
A gyerekzár kiegészítő funkció az alábbi
körülmények között kapcsolható be:

• mielőtt megérintené a  Start /
Szünet gombot - a készülék ekkor
nem indítható el

• miután megérintette a  Start /
Szünet gombot - a program- és
funkcióválasztás elérhetetlenné válik.

A Gyerekzár kiegészítő
funkció bekapcsolása:

1. Kapcsolja be a szárítógépet.
2. Válasszon ki egyet a rendelkezésre

álló programok közül.
3. Érintse meg egyszerre, és tartsa

lenyomva a 2 gombot.
A  szimbólum jelenik meg a kijelzőn.
4. A gyerekzár kikapcsolásához érintse

meg újra, és tartsa lenyomva a fenti
gombokat, amíg a szimbólum el nem
tűnik.

8.8 Program indítása

4

A program indítása:

Érintse meg a  Start / Szünet
gombot.
A készülék elindul, a gomb feletti LED
pedig nem villog tovább, hanem
folyamatosan világít.

8.9 Programváltás
Program váltása:
1. A készülék kikapcsolásához nyomja

meg a  Be / Ki gombot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja

meg ismét a  Be / Ki gombot.
3. Állítson be egy új programot.
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8.10 Program vége
Minden szárítási ciklus után
tisztítsa meg a szűrőt, és
ürítse ki a víztartályt. (Lásd
az ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
című fejezetet.)

Amikor a szárítási ciklus véget ér, a 
szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Ha a

 Hangjelzés kiegészítő funkció aktív,
egy percen keresztül szaggatott
hangjelzés hallható.

Ha nem kapcsolja ki a
készüléket, kezdetét veszi a
gyűrődésmentesítési fázis
(nem minden program
esetén kapcsol be). A
gyűrődésmentesítési fázis
végrehajtását a 
szimbólum villogása jelzi. A
szárított ruha ezen fázis alatt
kivehető.

A ruhanemű eltávolítása:
1. A készülék kikapcsolásához nyomja

meg a  Be / Ki gombot 2
másodpercig.

2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhaneműt.
4. Csukja be a készülék ajtaját.

9. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
9.1 Környezetvédelmi
tanácsok
• Szárítás előtt jól kicentrifugálja a

szárításra váró ruhákat.
• Ne lépje túl a programokat ismertető

fejezetben feltüntetett töltetméreteket!
• Tisztítsa meg a szűrőt minden

szárítási ciklus után.
• A mosáshoz és szárításhoz ne

használjon öblítőszert. A
szárítógépben a ruhanemű
automatikusan puhává válik.

• Desztillált vizet használjon, melyet a
gőzöléses vasaláshoz is alkalmaz. Ha
szükséges, a különböző részecskék
(például kávészűrővel történő)
eltávolítása érdekében előbb tisztítsa
meg a desztillált vizet.

• A készülék alján lévő levegőnyílások
legyenek mindig tiszták.

• Gondoskodjon róla, hogy a készülék
üzembe helyezési helyén megfelelő
legyen a légáramlás.

9.2 Az alapértelmezett
szárazsági fokozat beállítása
Az alapértelmezett szárazsági fokozat
módosításához:
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Válasszon ki egyet a rendelkezésre

álló programok közül.
3. Érintse meg egyszerre, és tartsa

lenyomva a  Extra csendes és  
Frissítés gombot.

Az alábbi szimbólumok egyike jelenik
meg a kijelzőn:

 - Maximálisan száraz
 - Extra száraz
 - Standard szárítás

4. Nyomja meg többször a  Start /
Szünet gombot, amíg el nem éri a
kívánt szárazsági fokozatot.
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Szárazsági
fokozat Kijelzőszimbólum

Maximálisan
száraz

Extra száraz

Standard
szárítás

5. A beállítás memóriába mentéséhez
érintse meg egyszerre, és körülbelül
2 másodpercig tartsa lenyomva a  
Extra csendes és  Frissítés
gombot.

9.3 A tartály visszajelzőjének
kikapcsolása 
Alapértelmezés szerint a víztartály
visszajelzője be van kapcsolva. Akkor
világít, ha a szárítási ciklus a végére ért,

vagy ha ciklus közben a víztartály
megtelik. Ha vízelvezető készlet van
felszerelve, a készülék a víztartályt
automatikusan kiüríti, a visszajelző pedig
kikapcsolható.
A visszajelző kikapcsolása:
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Válasszon ki egyet a rendelkezésre

álló programok közül.
3. Érintse meg egyszerre, és tartsa

lenyomva a  Frissítés és  
Idővezérelt szárítás gombot.

Két eset lehetséges:
• a Ürítse ki a tartályt visszajelző: a

 világít, ha a 
szimbólum jelenik meg – a
víztartály visszajelzője tartósan 
bekapcsolva marad

• a Ürítse ki a tartályt visszajelző: a
 kialszik, ha a 

szimbólum jelenik meg – a
víztartály visszajelzője tartósan 
kikapcsolva marad

10. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
10.1 A szűrő tisztítása
A  Tisztítsa a szűrőket szimbólum
minden ciklus végén megjelenik a
kijelzőn, és a szűrőt meg kell tisztítani.

A szűrő a szárítási ciklus
során felhalmozódó szösz
összegyűjtésére szolgál.

1. Nyissa ki az ajtót. Húzza ki a szűrőt.

2. Nyomja meg az akasztót a szűrő
kinyitásához.

3. A szűrő mindkét részét nedves
kézzel tisztítsa meg.
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4. Szükség esetén porszívóval tisztítsa
meg a szűrőt. Zárja be a szűrőt.

5. Amennyiben szükséges, távolítsa el
a bolyhot a szűrőtartóból és a
tömítésből is. Porszívót is
használhat. Helyezze vissza a szűrőt
a tartóba.

10.2 A víztartály kiürítése
Minden szárítási ciklus után ürítse ki a
kondenzvíztartályt.
Ha a kondenzvíztartály megtelik, a
program automatikusan leáll. A  Ürítse
ki a tartályt szimbólum világítani kezd a
kijelzőn, jelezve, hogy a víztartályt ki kell
üríteni.
A víztartály ürítése:
1. Húzza ki, és tartsa vízszintes

helyzetben a víztartályt.

2. Húzza ki a műanyag csatlakozót, és
eressze le a vizet a mosdóba vagy
egy megfelelő edénybe.

3. Nyomja vissza a műanyag
csatlakozót, és helyezze vissza a
víztartályt a helyére.

4. A program folytatásához nyomja meg
a  Start / Szünet gombot.

10.3 A kondenzátor egység
tisztítása
Ha a  Kond szűrő tisztítás szimbólum
villog a kijelzőn, vizsgálja meg a
kondenzátort (hűtőegységet) és annak
rekeszét. Ha szennyeződést észlel,
takarítsa azt le. Legalább 6 havonta
egyszer ellenőrizze.

FIGYELMEZTETÉS!
A fémfelületekhez ne nyúljon
fedetlen kézzel.
Sérülésveszély. Viseljen
védőkesztyűt. Ügyeljen arra,
hogy tisztításkor ne sérüljön
meg a fémfelület.

Az ellenőrzéshez:
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1. Nyissa ki az ajtót Húzza ki a szűrőt.

2. Nyissa fel a kondenzátor burkolatát.

3. A kondenzátor fedelének
kinyitásához forgassa el a kart.

4. Hajtsa le a kondenzátor fedelét.

5. Amennyiben szükséges, távolítsa el
a bolyhot a kondenzátorból és annak
rekeszéből. Nedves törlőkendő és/
vagy kefés fejjel ellátott porszívó is
használható.

6. Zárja le a kondenzátor fedelét.
7. Forgassa el a kart, amíg a helyére

nem kattan.
8. Tegye vissza a szűrőt.

10.4 A dob tisztítása
FIGYELMEZTETÉS!
A tisztítás megkezdése előtt
húzza ki a készülék hálózati
vezetékét.

A dob belső felületét és a dobszűrőket
semleges kémhatású normál
tisztítószerrel tisztítsa meg. A
megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.

VIGYÁZAT!
A dob tisztításához ne
használjon súrolószert vagy
drótszivacsot.

10.5 A kezelőpanel és a
burkolat tisztítása
A kezelőpanelt és a burkolatot semleges
kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa
meg.
A tisztításhoz használjon nedves kendőt.
A megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.

VIGYÁZAT!
A tisztításhoz ne használjon
bútortísztító szert vagy olyan
vegyszert, melyek
károsíthatják a felületeket.

10.6 Levegőnyílások
tisztítása
Porszívó segítségével távolítsa el a
szöszöket a levegőnyílásokból.
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11. HIBAELHÁRÍTÁS
Hibajelenség 1) Lehetséges ok Javítási mód

A szárítógép
nem működik.

A szárítógépet nem csatlakoztatta
az elektromos hálózathoz.

Csatlakoztassa a hálózati aljzat‐
hoz. Ellenőrizze a biztosítékot a
biztosítékszekrényben (otthoni el‐
helyezés).

Nyitva van az ajtó. Zárja be az ajtót.

Nem nyomta meg a  Be / Ki
gombot.

Nyomja meg a  Be / Ki gombot.

Nem érintette meg a  Start /
Szünet gombot.

Érintse meg a  Start / Szünet
gombot.

A készülék készenléti állapotban
van.

Nyomja meg a  Be / Ki gombot.

Nem kielégítő
szárítási hatás‐
fok.

Nem megfelelő programot válasz‐
tott.

Válasszon ki egy megfelelő prog‐
ramot. 2)

A szűrő eltömődött. Tisztítsa meg a szűrőt. 3)

 A Szárítás plusz kiegészítő
funkciót  Vasalószáraz lehető‐
ségre állították be.4)

Állítsa a  Szárítás plusz kiegé‐
szítő funkciót magasabb fokozatra.

Túl nagy volt a töltet. Ne lépje túl a maximális töltési tér‐
fogatot!

A levegőnyílások eltömődtek. Tisztítsa meg a készülék alján lévő
szellőzőnyílásokat.

A dobban levő páratartalom-érzé‐
kelő elszennyeződött.

Tisztítsa meg a dob elülső felüle‐
tét.

A szárazsági fokozatot nem a kí‐
vánt szintre állították be.

Állítsa be a szárazsági fokoza‐
tot. 5)

A kondenzátor eltömődött. Tisztítsa meg a kondenzátort. 3)

Nem záródik a
betöltőnyílás aj‐
taja.

Nem rögzítették a helyére a szűrőt. Tegye a szűrőt pontosan a helyé‐
re.

A ruhanemű beszorult az ajtó és a
tömítés közé.

Vegye ki a beszorult ruhaneműt,
és zárja be az ajtót.
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Hibajelenség 1) Lehetséges ok Javítási mód

Nem lehetséges
a program, illet‐
ve a kiegészítő
funkció módosí‐
tása.

A ciklus elindítását követően nem
lehetséges a program, illetve a kie‐
gészítő funkció módosítása.

Kapcsolja ki és be a szárítógépet.
Szükség szerint módosítsa a prog‐
ramot, illetve a kiegészítő funkciót.

Nem lehetséges
a kiegészítő
funkciók kivá‐
lasztása. Hang‐
jelzés hallható.

A kiválasztani kívánt kiegészítő
funkció nem érhető el az aktuális
programhoz.

Kapcsolja ki és be a szárítógépet.
Szükség szerint módosítsa a prog‐
ramot, illetve a kiegészítő funkciót.

A dobvilágítás
nem működik

A dobvilágítás meghibásodott. Lépjen kapcsolatba a márkaszer‐
vizzel, és kérje a dobvilágítás cse‐
réjét.

Rendellenes
időtartam jelenik
meg a kijelzőn.

A szárítási időtartam kiszámítása a
töltet mérete és nedvességtartal‐
ma alapján történik.

Ez automatikusan történik — a ké‐
szülék megfelelően működik.

A program inak‐
tív.

A víztartály megtelt. Ürítse ki a víztartályt, majd nyomja
meg a  Start / Szünet gom‐
bot. 3)

A szárítási cik‐
lus túl rövid.

A töltet túl kicsi. Válassza az idővezérelt progra‐
mot. Az időértéknek a töltethez kell
kapcsolódnia. Egyetlen ruhadarab,
illetve kevés ruhanemű szárítása
esetén azt javasoljuk, hogy rövid
szárítási időtartamot válasszon.

A ruhanemű túlságosan száraz. Válassza az időzített programot
vagy egy magasabb szárazsági fo‐
kozatot (például  Extra száraz)
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Hibajelenség 1) Lehetséges ok Javítási mód

A szárítási cik‐
lus túl hosszú. 6)

A szűrő eltömődött. Tisztítsa meg a szűrőt.

A töltet túl nagy. Ne lépje túl a maximális töltési tér‐
fogatot!

Nem centrifugálta ki megfelelően a
ruhaneműt.

Centrifugálja ki alaposan a ruhane‐
műket.

A helyiség hőmérséklete túl ala‐
csony vagy túl magas - nem hiba‐
jelenség.

Ügyeljen arra, hogy a helyiség hő‐
mérséklete +5 °C-nál magasabb
és +35 °C-nál alacsonyabb legyen.
Az optimális szárítási eredmény
eléréséhez a helyiség hőmérsékle‐
tének 19-24 °C között kell lennie.

1) Hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn (pl. E51): Kapcsolja ki és be a szárítógépet. Válasszon ki egy új
programot. Nyomja meg a Start/Szünet gombot. Ha nem működik a készülék, forduljon a márkaszerviz‐
hez, és adja meg a hibakódot.
2) Olvassa el a programleírást — lásd a PROGRAMOK című fejezetet
3) Lásd az ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS című fejezetet.
4) Csak a Szárítás plusz kiegészítő funkcióval rendelkező szárítógépeknél
5) Lásd a HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK című fejezetben.
6) Megjegyzés: Legfeljebb 5 óra elteltével a szárítási ciklus automatikusan véget ér.

12. MŰSZAKI ADATOK
Magasság × szélesség × mélység 850 x 600 x 630 mm (maximális 660 mm)

Maximális mélység nyitott betöltőajtó mellett 1100 mm

Maximális szélesség nyitott betöltőajtó mel‐
lett

950 mm

Állítható magasság 850 mm (+15 mm - beállítási tartomány)

Dob térfogata 118 l

Legnagyobb betölthető mennyiség 8 kg

Üzemi feszültség 230 V

Frekvencia 50 Hz

Összteljesítmény 700 W

Energiahatékonysági osztály A+++

Energiafogyasztás1) 1,47 kWh

Éves energiafogyasztás 2) 177 kWh
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Bekapcsolva hagyott üzemmód teljesít‐
ményfelvétele

0,05 W

Kikapcsolt üzemmód teljesítményfelvétele 0,05 W

Használat típusa Háztartási

Megengedett környezeti hőmérséklet + 5 °C és + 35 °C között

A szilárd részecskék és nedvesség bejutása
elleni védelmet a védőburkolat biztosítja, ki‐
véve ahol az alacsony feszültségű részeket
nem védi ez burkolat

IPX4

A termék fluorozott, hermetikusan lezárt üvegházhatású gázokat tartalmaz.

Alkalmazott hűtőközeg R134a

Tömeg 0,280 kg

Globális melegítési potenciál (GWP) 1430
1) Az EN 61121 szabvány szerint. 8 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
2) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160 teljes és rész‐
leges töltetű gyapjúszárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású üzemmódok energiafelhaszná‐
lásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ a készülék használati módjától ((EU)
RENDELET száma: 392/2012).

13. TARTOZÉKOK
13.1 Összekapcsolásra
előkészítve
A szárítógép összekapcsolásra elő
van készítve. Regisztrálja
szárítógépét a 
www.registeraeg.com
weboldalon, hogy tájékoztatást
kapjon arról, mikor válik
lehetségessé az összekapcsolási
funkció használata.

13.2 Összeépítő készlet

Tartozéknév: SKP11, STA9
Beszerezhető a hivatalos
márkakereskedőnél.
Az összeépítő készlet kizárólag a
mellékelt tájékoztatóban felsorolt
mosógépek és szárítógépek
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összeépítéséhez használható. Lásd a
mellékelt tájékoztatót.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.

13.3 Vízelvezető készlet

Tartozéknév: DK11.
Beszerezhető a hivatalos
márkakereskedőnél (csak meghatározott
szárítógép modellekhez használható)
A kondenzvíz mosdóba, szifonba,
lefolyóba stb. történő elvezetéséhez.
Üzembe helyezés után a víztartály
ürítése önműködően történik. A
víztartálynak a készülékben kell
maradnia.
A felszerelt tömlő padlószinttől mért
magassága minimum 50 cm, maximum
100 cm lehet. A tömlő nem képezhet
hurkot. Ha szükséges, csökkentse a
tömlő hosszát.

Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.

13.4 Lábazat fiókkal

Tartozéknév: PDSTP10, E6WHPED2.
Beszerezhető a hivatalos
márkakereskedőnél.
A készülék magasságának
megnövelésére szolgál, hogy
megkönnyítse a ruhaneműk betöltését és
kipakolását.
A fiókot használhatja ruhaneműk, például
törölközők, tisztítószerek stb. tárolására.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.

14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A  következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A

 tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.

*
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