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A változtatások jogát fenntartjuk.

Fontos biztonsági tudnivalók

Fontos Saját biztonsága és a helyes
használat biztosítása érdekében a
készülék üzembe helyezése és első
használata előtt olvassa át figyelmesen
ezt a használati útmutatót, beleértve a
tippeket és figyelmeztetéseket is. A
szükségtelen hibák és balesetek
elkerülése érdekében fontos annak
biztosítása, hogy mindenki, aki a
készüléket használja, jól ismerje annak
működését és biztonságos használatát.
Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és
ha a készüléket elajándékozza vagy
eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá,
hogy annak teljes élettartamán keresztül
mindenki, aki használja, megfelelő
információkkal rendelkezzen annak
használatát és biztonságát illetően.

 - A készülék használata előtt, kérjük,
olvassa el a használati utasítást.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jel-

lemzőket vagy megkísérelni a termék bár-
milyen módon történő módosítását.

• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális ké-
pességű, illetve megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személy (beleértve a
gyermekeket is) használhassa, hacsak a
biztonságáért felelős személy nem biztosít
számára felügyeletet és útmutatást a ké-
szülék használatára vonatkozóan.

• Ügyeljen rá, hogy gyermekek és háziálla-
tok ne másszanak a szárítógép dobjába.
Használat előtt mindig ellenőrizze a dob
tartalmát.

• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy más
kemény, éles anyagok komoly károkat
okozhatnak, és nem szabad azokat a gép-
be tenni.

• A túlzott szárítás által okozott tűzveszély
elkerülése érdekében ne használja a ké-
szüléket a következők szárítására: Párnák,
paplanok stb (felhalmozzák a hőt).

• Olyan darabokat, mint habszivacs, (latex-
hab) zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumí-
rozott ruhadarabok vagy habszivacs dara-
bokkal kitömött párnák, tilos a szárítógép-
ben szárítani.

• Használat, tisztítás és karbantartás után
mindig húzza ki a dugót a konnektorból.

• Semmilyen körülmények között ne kísérelje
meg saját maga megjavítani a készüléket.
A szakszerűtlen beavatkozás személyi sé-
rülést vagy komoly működési problémákat
okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig
ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek fel-
használásához.

• Az olyan anyagokkal szennyezett ruhada-
rabokat, mint étolaj, aceton, benzin, kero-
zin, folteltávolítók, terpentin, viasz és vi-
aszeltávolítók, meleg vízben ki kell mosni
extra mennyiségű mosószer használatával,
mielőtt szárítógépben szárítaná.

• Robbanásveszély:Soha ne szárítson szá-
rítógépben olyan ruhadarabokat, amelyek-
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re gyúlékony oldószer (benzin, metilalkoho-
lok, szárazon tisztító folyadékok és hason-
lók) került. Mivel ezek az anyagok illéko-
nyak, robbanást okozhatnak. Csak vízben
kimosott ruhákat szárítson a gépben.

• Tűzveszély:a növényi olajjal vagy főzőolaj-
jal befröcskölt vagy átitatott darabok tűzve-
szélyesek, ezért nem helyezhetők be a
szárítógépbe.

• Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolító-
val mosta ki, még egyszer le kell futtatnia
egy öblítőprogramot, mielőtt a szárítógép-
be helyezné azokat.

• Kérjük, győződjön meg arról, hogy nem
maradt-e véletlenül gázöngyújtó vagy gyu-
fa a készülékbe betölteni kívánt ruhadara-
bok zsebeiben

Vigyázat 
• Tűzveszély! Soha ne állítsa le a gé-

pi szárítást a szárítási ciklus befeje-
ződése előtt, hacsak nem tudja az
összes darabot gyorsan kiszedni és
kiteregetni, hogy a hő eltávozzon.

• Ruharojtok ne gyűljenek össze a
szárítógép környékén.

• Áramütés veszély!Ne fecskendezzen víz-
sugarat a készülék alá.

• A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés
nélkül történik (hűtési ciklus) annak biztosí-
tása érdekében, hogy a ruhadarabok olyan
hőmérsékleten maradjanak, amely mellett
biztosan nem fognak károsodni.

• Nem szabad a szárítógépet használni, ha
ipari vegyszereket használtak a tisztítás-
hoz.

• Gondoskodjon a készüléknek helyt adó he-
lyiség jó szellőzéséről, hogy elkerülje a
más tüzelőanyagokat elégető készülékek-
ből (beleértve a nyílt tüzet is) származó
gázok visszaáramlását.

Üzembe helyezés
• Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körül-

tekintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem

sérült-e meg a készülék. Ha bármilyen két-
sége támadna, ne helyezze üzembe a ké-

szüléket, hanem forduljon a szakszerviz-
hez.

• Használat előtt minden csomagolóanyagot
el kell távolítani. Súlyos károk keletkezhet-
nek a készülékben vagy a berendezési tár-
gyakban, ha ezt nem tartja be. További in-
formációkért lásd a felhasználói kézikönyv
vonatkozó részét.

• A készülék üzembe helyezéséhez szüksé-
ges minden villanyszerelési munkát szak-
képzett villanyszerelőnek vagy kompetens
személynek kell elvégeznie.

• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy ál-
lítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék alatt.

• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a
hálózati kábel épségére.

• Ha a szárítógépet a mosógép tetejére he-
lyezi, kötelezően használnia kell a rögzítő-
készletet (külön rendelhető tartozék).

Használat
• Ezt a készüléket háztartási célú használat-

ra tervezték. Ne használja más célra, mint
amire azt tervezték.

• Csak gépi szárításra alkalmas termékeket
szárítson. Kövesse a ruhaneműkön feltün-
tetett utasításokat.

• Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.

• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a felhasz-
nálói kézikönyv vonatkozó fejezetét.

• Olyan ruhadarabokat nem szabad a szárí-
tógépbe tenni, amelyből csöpög a víz.

• Ne szárítson a gépben olyan ruhadarabo-
kat, amelyek illékony petróleum számrazá-
kokkal érintkeztek. Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, ügyeljen arra,
hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarab-
ból, mielőtt a gépbe helyezné.

• A hálózati dugaszt soha ne a vezetékénél
fogva húzza, hanem mindig magát a dugót
fogja meg.

• Soha ne használja a szárítógépet, ha a há-
lózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafel-
ület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy
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a szárítógép belseje szabadon hozzáférhe-
tő.

• A textilöblítőket vagy hasonló készítménye-
ket a textilöblítőkhöz adott utasításoknak
megfelelően kell használni.

• Figyelem - Forró felület: Ne érintse meg
az ajtóvilágítás burkolatának felületét, ami-
kor a világítás be van kapcsolva.
(Csak belső dobvilágítással ellátott szárító-
gépek esetén)

Gyermekek biztonsága
• Ezt a gépet nem arra szánták, hogy kis-

gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek
felügyelet nélkül használják.

• A gyermekek gyakran nem ismerik fel az
elektromos készülékekkel kapcsolatos ve-

szélyeket. Gondoskodjon arról, hogy a
gyermekek ne játszhassanak a készülék-
kel.

Vigyázat 
• Fulladásveszély! A csomagolóanyag

egyes részei (pl. fólia, polisztirol) ve-
szélyesek lehetnek a gyermekek szá-
mára – Tartsa távol azokat a gyermek-
ektől.

• A mosószereket zárja el a gyermekek elől,
és tárolja biztonságos helyen.

• Ügyeljen arra, hogy gyermekek és háziálla-
tok ne mászhassanak be a gép dobjába.

Környezet

A terméken vagy a csomagoláson található

 szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Régi készülék

Vigyázat 

Húzza ki a dugót a hálózati konnektorból, ha
többé már nem használja a készüléket. Vágja
le róla a hálózati kábelt, és dobja ki a dugóval
együtt. Tegye tönkre a betöltőajtó kampóját.
Így nem fordulhat elő, hogy gyerekek bezár-

ják magukat a készülékbe és az életük nem
kerül veszélybe.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyagok környezetbarátak és új-
rahasznosíthatóak. A műanyag alkatrészeken
jelölések szerepelnek, pl. >PE<, >PS< stb. A
csomagolóanyagokat kérjük a közösségi sze-
lektív hulladékgyűjtés megfelelő tartályába
bedobni.
Környezetvédelmi tanácsok
• A szárítóban a ruha bolyhos és puha lesz.

Ezért mosás közben nem szükséges texti-
löblítőt használni.

• A szárítógép akkor működik a leggazdasá-
gosabban, ha Ön:
– mindig, minden akadályt eltávolít a szárí-

tó alján lévő szellőzőnyílások útjából;
– a programáttekintésben megadott töltet-

mennyiségeket használja;
– gondoskodik róla, hogy jó legyen a szel-

lőzés a készüléknek helyet adó helyiség-
ben;

– minden egyes szárítási ciklus után meg-
tisztítja a mikroszűrőt és a finomszűrőt;

– szárítás előtt jól kicentrifugálja a szárí-
tásra váró ruhákat.
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Az energiafogyasztás a mosógépen be-
állított centrifugálási sebességtől függ.

Nagyobb centrifugálási sebesség - alacso-
nyabb energiafogyasztás.

Üzembe helyezés

Fontos A készüléket függőleges helyzetbe
kell hozni a szállításhoz.

A készülék elhelyezése
• Ajánlatos, hogy - saját kényelme érdeké-

ben - a készüléket a mosógéphez közel
helyezze el.

• A szárítógépet egy tiszta helyen kell üzem-
be helyezni, ahol a szennyeződés nem hal-
mozódik fel.

• A levegőnek szabadon kell tudnia áramol-
nia a készülék körül. Ne tömítse el az elül-
ső szellőzőrácsokat, illetve a készülék hát-
lapján található levegőbemeneti rácsokat.

• Annak érdekében, hogy a vibrációt és zajt
a minimális szinten tartsa a szárítógép
használata során, a készüléket szilárd, si-
ma felületre kell helyezni.

• Miután a készülék az állandó üzemelési
helyére került, vízmértékkel ellenőrizze,
hogy a szárítógép teljesen vízszintben van-
e. Ha nincs, a lábak emelésével vagy lesül-
lyesztésével biztosítsa a vízszintbe állítást.

• A lábakat soha nem szabad eltávolítani. Ne
csökkentse a padlótól való távolságot süp-
pedős szőnyegek, facsíkok és hasonlók
használata révén. Ez hőfelhalmozódást
okozhat, ami megzavarhatja a készülék
üzemelését.

Fontos 
• A szárítógép által kibocsátott meleg levegő

elérheti akár a 60 °C-ot is. A készüléket
ezért tilos olyan padlózatra felállítani,
amely nem áll ellen a magas hőmérséklet-
nek.

• Amikor a szárítógépet üzemelteti, a helyi-
ség hőmérséklete nem lehet alacsonyabb
+5 °C-nál, és nem lehet magasabb +35 °C-
nál, mivel az befolyásolná a készülék telje-
sítményét.

• Amennyiben a készüléket áthelyezik, azt
függőlegesen állítva kell szállítani.

• A készüléket tilos üzembe helyezni zárható
ajtó mögött, tolóajtó mögött, olyan ajtó mö-
gött, amelynél a készülékkel ellentétes ol-
dalon található a zsanér olymódon, hogy a
szárítógép teljes kinyitása korlátozva van.

Távolítsa el a szállításhoz biztosított
biztonsági csomagolást

Figyelem Használat előtt a szállításhoz
biztosított biztonsági csomagolás

minden részét el kell távolítani.

1. Nyissa ki a betöl-
tőajtót

2. Húzza ki a dob te-
tején lévő ragasztó-
szalagokat a készü-
lék belsejéből.

3. Vegye le a készülékről a fóliatömlőt és
polisztirén paplant.

Elektromos csatlakoztatás
A hálózati feszültséget, az áram fajtáját és a
szükséges biztosítékokat a névtábláról kell
leolvasni. A névtábla a töltőnyílás közelében
van rögzítve (ld. a "Termékleírás" című feje-
zetet).
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Vigyázat A gyártó semminemű
felelősséget nem vállal a fenti biztonsági

szabályok be nem tartásából adódó károk,
illetve sérülések esetén.
A tápvezeték cseréjéhez forduljon a
lakóhelyéhez legközelebb található
szervizhez.

Vigyázat Az elektromos kábel a gép
üzembe helyezése után legyen

hozzáférhető.

Az ajtó megfordítása
A ruhaneműk bepakolásának és kipakolásá-
nak megkönnyítése érdekében az ajtó nyitá-
siránya megfordítható.

Vigyázat Az ajtó megfordítását csak erre
felhatalmazott szervizmérnök végezheti.

Kérjük, forduljon a helyi márkaszervizhez. A
mérnök elvégzi az ajtó megfordítását költség-
térítés ellenében.
Különleges tartozékok
• rögzítőkészlet

Kapható szakszervizeknél vagy szakértő
eladóknál

Ez a köztes telepítési készlet arra szolgál,
hogy a szárítógépet és egy (60 cm széles,

elöltöltős) mosógépet helytakarékosság
céljából egymásra rakva lehessen besze-
relni Az automata mosógép helyezkedik el
alul, arra kerül a szárítógép.

Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
• vízelvezető készlet

Kapható szakszervizeknél vagy erre sza-
kosodott eladóknál

Telepítési készlet közvetlenül a kondenzvíz
lefolyóba, szifonba, vízaknába stb. vezeté-
séhez. A kondenzvízgyűjtő tartályt ebben
az esetben többet nem kell leengedni, de
továbbra is a rendeltetésszerű helyén kell
hagyni a készüléken belül.

Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
• lábazat fiókkal

Kapható szakszervizeknél vagy erre sza-
kosodott eladóknál

A szárítógép optimális magasságba helye-
zéséhez és további tárolótér eléréséhez
(pl. ruhanemű számára).

Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
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Termékleírás
A készülék leírása

2

1

3

5

4

6

8

9

7

10

1 Munkafelület

2 Víztartály

3 Adattábla

4 Hőcserélő

5 Hőcserélő ajtaja

6 Kezelőpanel

7 Szöszgyűjtő szűrők

8 Betöltőajtó

9 Szellőzőrács

10 Állítható lábak

Kezelőpanel

1 2 3

56
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1 Programgomb és  KI kapcsoló
2 Funkciógombok

3  START/SZÜNET gomb
4 Funkcióállapot jelző LED

–  Kondenzátor jelzőfénye
–  Szűrők jelzőfénye
–  Víztartály jelzőfénye

5  KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
6 Kijelző

Ami a kijelzőn látszik

SZIMBÓLUM LEÍRÁS

   Időtartam a végéig (a program
időtartama, késleltetett indítás
időtartama)

Gyerekzár

Gyűrődésgátló fázis

Hiba, rossz választás

Az első használat előtt

Ha el kívánja távolítani a gyártás közben ke-
letkezett esetleges maradványokat, törölje le
a szárítódobot nedves ruhával, vagy futtas-

son le nedves ruhákkal egy rövid (kb. 30
perc) szárító ciklust a gépben.

Programtáblázat

Program

m
ax

. t
öl

te
t

(s
zá

ra
z 

ru
ha

)

További
funkciók/

opciók
Alkalmazás/tulajdonságok

Ke
ze

lé
si

 c
ím

ke

 Pamut

 Extra
száraz

8 kg
minden, ki-
véve 

Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. frottírtörlők, fürdő-
köpenyek alapos megszárítása.

 Nagyon
száraz

8 kg
minden, ki-
véve 

Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. frottírtörlők, fürdő-
köpenyek alapos megszárítása.

 Szekrény-
száraz

8 kg
minden, ki-
véve 

Egyenletes vastagságú anyagok, pl. frottírtörlők, kötött-
áruk, törülközők alapos megszárítása.

 Nedves 8 kg
minden, ki-
véve 

Vasalásra is váró vékony textíliákhoz, pl. kötött darabok-
hoz, pamutingekhez.
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Program

m
ax

. t
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További
funkciók/

opciók
Alkalmazás/tulajdonságok

Ke
ze

lé
si

 c
ím

ke

 Vasaló-
száraz

8 kg
minden, ki-
véve 

Vasalásra is váró vékony anyagokhoz, pl. kötöttáruhoz,
pamutingekhez.

 Műszál

 Extra
száraz

3 kg
minden, ki-
véve 

Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. pulóverek, ágyne-
műk, asztalterítők alapos megszárítása.

 Szekrény-
száraz

3 kg
minden, ki-
véve 

Vékony, nem vasalt anyagokhoz, pl. könnyen kezelhető
ingekhez, asztalterítőkhöz, csecsemőruhákhoz, zoknik-
hoz, merevítős fehérneműhöz.

 Vasaló-
száraz

3 kg
minden, ki-
véve 

Vasalásra is váró vékony anyagokhoz, pl. kötöttáruhoz,
pamutingekhez.

 Speciális

 Vegyes 3 kg
minden, ki-
véve 

Pamut és műszálas anyagok alacsony hőmérsékleten tör-
ténő szárításához.

 Idő 8 kg  ,  ,
 , 

A ruhanemű egyes darabjainak további szárításához.

 Farmer 8 kg
minden, ki-
véve 

Különböző (pl. a nyakrésznél, a mandzsettánál vagy a
varrásoknál eltérő) anyagvastagságú szabadidőruhákhoz,
például farmernadrágokhoz, melegítőfelsőkhöz.

 Vasalás-
könnyítő

1 kg
(vag
y 5
ing)

minden, ki-
véve 

Különleges gyűrődésgátló mechanizmussal ellátott külön-
leges program a könnyen kezelhető anyagokhoz, például
ingekhez és blúzokhoz, a minimális vasalás érdekében.
Az eredmény az anyag típusán és kidolgozásán múlik.
Tegye a ruhákat egyből a centrifugálást követően a szárí-
tóba, majd miután megszáradtak, vegye ki, és tegye váll-
fára őket.

 Csecsemő

1 kg
(vag
y 5
ing)

minden, ki-
véve 

A babaruha ciklus egy különleges program rugdalózók
"viselésre kész" szárításához.

 Gyapjú 1 kg  , 

Gyapjúanyagok mosás utáni szárításához meleg levegő-
vel, minimális mechanikai töltet mellett (Nézze át a "Szen-
nyes ruha különválasztása és előkészítése" című fejeze-
tet). Ajánlás: Szárítás után azonnal vegye ki a ruhát, mi-
vel nem következik gyűrődésgátló program.
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A ruhanemű szétválogatása és előkészítése

Szétválogatás
• Szétválogatás az anyag fajtája szerint:

– Pamut/vászon a PAMUT programcso-
portban található programokhoz.

– Kevertszálas és műszálas anyagok a
MŰSZÁL programcsoportban található
programokhoz.

• Szétválogatás a kezelési címke szerint: A
kezelési címke jelentése:

A szárítógépben történő szárítás elv-
ben lehetséges

Szárítás normál hőmérsékleten

Szárítás csökkentett hőmérsékleten

A szárítógépben történő szárítás nem
lehetséges

Fontos Ne helyezzen a készülékbe semmi-
lyen olyan nedves ruhát, amelynek kezelési
címkéjén nincs az feltüntetve, hogy szárító-
gépben történő szárításra alkalmas.
A készülékben minden olyan nedves ruha
szárítható, amelynek kezelési címkéjén fel
van tüntetve, hogy szárítógépben történő
szárításra alkalmas.
• Ne szárítson együtt új, színes textíliákat

enyhén színezett, használt darabokkal. Le-
hetséges, hogy a textíliák színei engednek.

• Ne szárítson pamutjersey és kötött darabo-
kat EXTRA programmal Lehetséges, hogy
a ruhadarabok összemennek!

• A gyapjú és gyapjú jellegű ruhák a GYAP-
JÚ programmal száríthatóak. A szárítási
ciklus kezdete előtt minél jobban centrifu-
gálja ki a ruhákat (max. 1200 fordulat/
perc). Csak anyagukban, színükben és tö-
megükben hasonló vagy megegyező gyap-
júdarabokat szárítson együtt. A nehéz
gyapjúdarabokat szárítsa külön.

A ruhanemű előkészítése
• A ruhanemű összegubancolódásának

megelőzése érdekében: A cipzárakat húz-
za fel, gombolja be a huzatokat, és kösse
össze a laza zsinegeket és szalagokat (pl.
kötényekét).

• Ürítse ki a zsebeket. Távolítsa el a fém ele-
met (gemkapcsok, biztosítótűk stb.)

• Fordítsa ki a kétrétegű szövetekből készült
darabokat (pl. pamutvászon hálózsákok, a
pamutréteg legyen legkívül). Ezek a szöve-
tek ezután jobban száradnak.

Fontos Ne töltse túl a készüléket. Ügyeljen a
megengedett töltési mennyiségre.

A ruhaneműk súlya

Anyag fajtája Tömeg
Fürdőköpeny 1200 g

Zsebkendő 100 g

Paplanhuzat 700 g

Lepedő 500 g

Párnahuzat 200 g

Terítő 250 g

Frottírtörülköző 200 g

Konyharuha 100 g

Hálóing 200 g

Női alsónemű 100 g

Férfimunkaköpeny 600 g

Férfimunkaköpeny 200 g

Férfipizsama 500 g

Alsóing 100 g

Alsónadrág 100 g

Napi használat

A készülék bekapcsolása
Forgassa a programkapcsolót bármilyen
programra A készülék bekapcsol
10
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A betöltőajtó kinyi-
tása és a ruha be-
töltése
1. Nyissa ki az aj-

tót.
2. Töltse be a ru-

hát (ne erőltes-
se).

Figyelem Ne
nyomjon ruhát a

betöltőajtó és a gumi
tömítés közé.

3. Csukja be jól a
betöltőajtót. A
zárnak hallható-
an be kell kat-
tannia.

A kívánt program
kiválasztása
Fordítsa a program-
kapcsolót a kívánt
programra. A 
START/SZÜNET jel-
zőfény villogni kezd.

1 2 3 4 5

6

Kiegészítő funkciók kiválasztása
Lehetősége van kiegészítő funkciók kivá-
lasztására:
1. gomb -  KÍMÉLŐ
2. gomb -  INTENZÍV
3. gomb -  HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁT-
LÓ
4. gomb -  HANGJELZÉS
5. gomb -  IDŐ
6. gomb -  KÉSLELTETETT INDÍTÁS

 KÍMÉLŐ

gyengéd szárítás csökkentett hőmérsékleten ér-
zékeny szövetek és hőmérséklet érzékeny textíli-
ák számára (pl. akril, viszkóza), ahol a címkén a
következő látható: 

 INTENZÍV

Ha a ruha egy szabvány szárítási program után
még mindig túl nedvesen kerül ki a gépből, a
szárítás eredményessége az Intenzív funkció
használatával felerősíthető.

 HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÓ

meghosszabbítja a gyűrődésgátló fázist össze-
sen 90 percre. Ezáltal a ruha lazává válik, és
megszűnnek a gyűrődések

 FIGYELMEZTETŐ HANG

hallható megerősítés:
• ciklus vége
• gyűrődésgátló fázis kezdete és vége
• ciklus megszakítás
• hiba

 IDŐ

az  Idő program beállítása után. A programok
időtartamát 10 perc és 2 óra között állíthatja be
10 perces fokozatokban.

 KÉSLELTETETT INDÍTÁS

lehetővé teszi a szárító program indításának kés-
leltetését 30 perc és 20 óra között. Nyomja meg
többször a Késleltetett indítás gombot, amíg a ki-
jelzőn meg nem jelenik a kívánt késleltetési idő.

Gyerekzár
A gyerekzárral azt lehet beállítani, hogy egy
programot ne indíthassanak el véletlenül, il-
letve hogy egy folyamatban lévő programot
ne változtathassanak meg véletlenül. A gye-
rekzár az összes gombot és a programvá-
lasztó gombot is lezárja. A gyerekzár a  KÍ-
MÉLŐ és az  INTENZÍV gomb 5 másod-
percig tartó egyidejű lenyomásával kapcsol-
ható be vagy ki.
– A program elindítása előtt A készülék nem

használható
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– A program elindítása után: A folyamatban
lévő program nem változtatható meg

A  ikon jelenik meg a kijelzőn, és azt jelzi,
hogy be van kapcsolva a gyerekzárat működ-
tető biztonsági funkció.
A gyerekzár a program befejeződésével nem
kapcsol ki.
Ha Ön új programot szeretne beállítani, elő-
ször ki kell kapcsolnia a gyerekzárat.
A program elindítása
Nyomja meg a  Start/Szünet gombot. A
program elindul.
A program előrehaladását a szárítási idő mú-
lása mutatja az LCD kijelzőn.
Programváltás
Egy futó program módosításához először tö-
rölje azt a programkapcsoló  KI állásba for-
gatásával. Válassza ki az új programot, és
nyomja meg a  START/SZÜNET gombot.

A program elindítása után a kiválasztás
többé nem alkalmazható közvetlenül. De

ha mégis megkísérli valaki a programgomb
segítségével megváltoztatni a programot, ak-
kor a program folyamatának a kijelzése és a
karbantartás kijelzés villogni kezd. Ha meg-
nyom egy funkciógombot (a  HANGJEL-
ZÉS gomb kivételével), a(z)  üzenet je-
lenik meg a kijelzőn. Ez nem befolyásolja a
szárítási programot (ruhavédelem).

A szárítási ciklus befejeződése / a ruha
kivétele
Amint befejeződik a szárítási ciklus, a kijelzőn
a gyűrődésgátló ciklus villogó  ikonja és a

szintén villogó figyelmeztető jelzőfények lát-
hatók:  SZŰRŐ és  TARTÁLY . A 
HANGJELZÉS gomb lenyomásakor egy per-
cen keresztül szaggatott hangjelzés hallható.

A szárítási ciklusokat (a  GYAPJÚ
program kivételével) automatikusan kö-

veti egy gyűrődésgátló fázis, amely kb. 30
percig tart. A dob ebben a fázisban szaka-
szosan körben forog. Ezáltal a ruha lazává
válik, és megszűnnek a gyűrődések. A szárí-
tott ruha a gyűrődésgátló fázis alatt bármikor
kivehető. (A ruhát legkésőbb a gyűrődésgátló
fázis végén ajánlatos kivenni, különben gyű-
rődések keletkeznek.)

1. Nyissa ki az ajtót.
2. A ruha kivétele előtt a mikroszűrőből tá-

volítsa el a szöszöket. A legjobb, ha ezt a
műveletet nedves kézzel végzi. (Lásd a
„Tisztítás és karbantartás” című fejeze-
tet.)

3. Vegye ki a ruhát.
4. Forgassa a programválasztó gombot a

 Ki állásba.
5. Csukja be az ajtót.
Minden használat után
• Tisztítsa meg a szűrőket.
• Ürítse ki a víztartályt.

Tisztítás és karbantartás

Boholyszűrők tisztítása
A készülék tökéletes működésének a biztosí-
tása érdekében az ajtóban és a dob elejénél
található boholyszűrőket minden szárítási cik-
lus után meg kell tisztítani

Figyelem FONTOS Soha ne
üzemeltesse a szárítót a boholyszűrő

nélkül, illetve sérült vagy eldugult
boholyszűrővel.
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1. Nyissa ki a betöl-
tőajtót.

2. Bizonyos idő eltel-
tével a ruhában lévő
mosószermaradvány
miatt patinaréteg
alakul ki a szűrőkön.
Amikor ezt tapasz-
talja, tisztítsa meg a
szűrőket meleg víz-
zel és egy kefe se-
gítségével. Húzza ki
a szűrőt az ajtóból.

3. Nedves kézzel
tisztítsa meg a töltő-
nyílás alsó részébe
beépített mikroszű-
rőt.

4. Lehetőleg nedves
kézzel távolítsa el a
szöszöket a boholy-
szűrőről.
Cserélje ki a szűrőt.

A hőcserélő tisztítása
Tisztítsa meg a kondenzátort, amikor a 
Kondenzátor jelzőfény felgyullad.
A kondenzátor a készülékház alsó részében,
egy kis ajtó mögött található.

1. Az ajtó kinyitásá-
hoz nyomja meg a
reteszt a képen lát-
ható módon. Normá-
lis jelenség, ha a
szárítási ciklus köz-
ben vagy a végén
víz jelenik meg a
kondenzátor beil-
lesztési helyének fel-
ületén.

2. Fordítsa el lefele
a két piros ütközőt.

3. A fogantyúnál fog-
va húzza ki a kon-
denzátoregységet.

4. Tisztítsa meg egy
kefével, és öblítse le
zuhany alatt, ha
szükséges. Tisztítsa
meg a kondenzátor-
házon körben és a
kis ajtó belső oldalán
lévő gumitömítést
egy nedves ruhával.

Fontos Ne használjon hegyes végű eszközö-
ket vagy tárgyakat a lemezek közötti üreg ki-
tisztítására, mivel azok kárt okozhatnak a
kondenzátorban, és áteresztővé teszik. He-
lyezze vissza a kondenzátort, fordítsa felfele
a piros ütközőket, és zárja be az ajtót.

Fontos Ne használja a készüléket, ha a kon-
denzátor nincs visszaszerelve.
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A víztartály kiürítése
A ruhaneműkből elvont víz lecsapódik a szá-
rítógép belsejében, és egy tartályban gyűlik
össze. A készülék hatékony üzemelésének
biztosítása érdekében a tartályt minden szárí-
tási ciklus után ki kell üríteni. A  Víztartály
jelzőfény figyelmezteti ennek a műveletnek
az elvégzésére.

1. Húzza ki a tar-
tályt.

2. Fordítsa fejjel le-
felé, és hagyja ki-
folyni a vizet
3. Helyezze vissza a
víztartályt

Fontos A tartályt helyesen kell visszail-
leszteni.
Ha ez nem így történik, a  Víztartály jelző-
fény a következő szárítás során is megjele-
nik, a program pedig leáll, és a ruha nedves
marad. Megszólal a hangjelzés.

A tartály visszahelyezése után a  Start/
Szünet gombot meg kell nyomni, hogy a
program folytatódhasson.

A kondenzvíz felhasználható gőzöléses
vasaláshoz vagy az akkumulátor feltölté-

séhez stb. Ebben az esetben át kell szűrni
(egy teaszűrő segítségével).

A dob tisztítása

Figyelem A dob tisztításához ne
használjon dörzsölőszereket vagy

acélpárnát.

A vízből vagy tisztítószerekből származó
vízkő alig látható réteget képezhet a dob

belsejében. Ettől kezdve a ruha száraz álla-
potát nem lehet megbízhatóan mérni. A ruha
a vártnál nedvesebb lesz a készülékből kivé-
telkor.

A dob belsejét és a dob bordázatát normál
háztartási tisztítószerrel (pl. ecetes tisztító-
szerrel) tisztítsa meg.
A kezelőpanel és készülékház tisztítása

Figyelem Ne használjon bútortisztítót
vagy agresszív tisztítószereket a

készülék tisztításához.

Nedves ruhával törölje le a kezelőpanelt és a
házat.

Mit tegyek, ha ...
Önálló hibaelhárítás

Probléma1) Lehetséges ok Megoldás

Nem működik
a szárítógép.

A szárítógép nincs csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz.

Csatlakoztassa a hálózati aljzatba. Ellen-
őrizze a biztosítékot a biztosítéktáblán
(háztartási telepítés).

A betöltőajtó nyitva van. Zárja be a betöltőajtót

Nem nyomta meg a START/SZÜNET
gombot. Nyomja meg a START/SZÜNET gombot.

A szárítás
eredménye
nem kielégítő.

Helytelen programot állított be. Állítson be megfelelő programot. 2)

Eldugultak a szöszszűrők. Tisztítsa meg a szöszszűrőket. 3)
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A hőcserélő eldugult. Tisztítsa meg a hőcserélőt. 3)

Túllépte a max. töltetet. Tartsa be a max. töltetmennyiséget.

Le van takarva a szellőzőrács. Tegye szabaddá a lábazati területen lévő
szellőzőrácsot.

Maradvány a dob belsejében. Tisztítsa meg a dob belsejét.

Magas vízkeménység. Állítsa be a megfelelő vízkeménységet 4).

Nem csukódik
be a betöltőaj-
tó

A szűrők nincsenek a helyükön. Helyezze be a finom szűrőt, és/vagy pat-
tintsa a helyére a durva szűrőt.

Err ( Hiba) az
LCD-kijelzőn.
5)

Megkísérelte módosítani a paramétereket
a program elindítása után.

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a szárító-
gépet. Állítsa be a szükséges paramétere-
ket.

Nincs dob vi-
lágítás

A programkapcsoló KI állásban van. Fordítsa Dob világítás állásba (ha rendel-
kezésre áll) vagy bármelyik programra.

Kiégett az égő. Cserélje ki a körtét (ld. a következő fejeze-
tet).

Nem helyes
hátralévő idő
látható az
LCD-kijelzőn
5)

A befejezés ideje a következők alapján
kerül kiszámításra: a ruhanemű típusa,
mennyisége és nedvessége.

Automatikus folyamat; ez nem a készülék
hibája.

A program in-
aktív Megtelt a víztartály. ürítse ki a víztartály 3), nyomja meg a

START/SZÜNET gombot.

A szárítási
ciklus túl rövid

Kicsi a ruhanemű mennyisége./A ruhane-
mű túl száraz a kiválasztott programhoz.

Válassza az időzített programot vagy egy
magasabb szárítási szintet (pl. Extra szá-
raz ).

A szárítási
ciklus túl hos-
szú 6)

Eldugultak a szöszszűrők. Tisztítsa meg a szöszszűrőket.

Túl magas a töltet mennyisége. Tartsa be a max. töltetmennyiséget.

A ruha nincs elég jól kicentrifugálva. Centrifugálja ki megfelelően a ruhaneműt.

Különösen magas szobahőmérséklet -
nem a készülék hibája.

Lehetőség szerint csökkentse a szobahő-
mérsékletet.

1) Amennyiben hibaüzenet látható az LCD-kijelzőn (pl. E51- csak LCD-kijelzővel rendelkező szárítógépek
esetén): Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a szárítógépet. Állítsa be a programot. Nyomja meg a START/
SZÜNET gombot. Nem működik? - tájékoztassa a helyi szervizt, és közölje a hibakódot.

2) kövesse a programajánlásokat - lásd a Programáttekintés c. fejezetet
3) lásd az Ápolás és tisztítás c. fejezetet
4) lásd A készülék beállításai c. fejezetet
5) csak LCD-kijelzővel rendelkező szárítógépeknél
6) Megjegyzés: Kb. 5 óra elteltével a szárítási ciklus automatikusan véget ér (ld. A szárítási ciklus

befejeződése c. szakaszt).

Műszaki adatok
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magasság x szélesség x mélység 85 x 60 x 58 cm

dobtérfogat 108 l

mélység nyitott betöltőajtó mellett 109 cm

állítható magasság 1,5 cm

a készülék tömege 43,5 kg

legnagyobb betölthető mennyiség 8 kg

feszültség 230 V

szükséges biztosíték 16 A

összteljesítmény 1050 W

energiahatékonysági osztály B

energiafogyasztás kWh/ciklus 1) 4,48 kWh

éves energiafogyasztás 285,5 kWh

használat típusa Háztartási

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

1) 8 kg pamut, kicentrifugálva 1000 rpm fordulaton, az EN 61121 szerint

A készülék beállításai

Beállítás Végrehajtás
HANGJELZÉS állandó kikap-
csolása

1. Forgassa a programválasztó gombot bármilyen programra.
2. Nyomja meg egyszerre az  INTENZÍV és a  HOSSZÚ GYŰ-

RŐDÉSGÁTLÓ gombot, és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig.
3. A figyelmeztető hang alapértelmezés szerint mindig ki van kap-

csolva.

Vízkeménység
A víz változó mennyiségben
mészkövet és ásványi sókat
tartalmaz, amelyek mennyisé-
ge a földrajzi helytől függően
változik, megváltoztatva ezzel
a víz vezetőképességi értékeit
is.
A víz vezetőképességében
meglévő jelentős eltérések a
gyárilag előre beállított érté-
kekhez képest némileg befo-
lyásolhatják a ruhanemű mara-
dék nedvességét a ciklus vé-
gén. A szárítógép lehetővé te-
szi a szárítási érzékelő érzé-
kenységének szabályozását a
víz vezetőképességi értékei
alapján.

1. Forgassa a programválasztó gombot bármilyen programra.
2. Nyomja meg egyszerre a  HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÓ és a

 START/SZÜNET gombot, és tartsa lenyomva kb. 5 másodper-
cig. Az aktuális beállítás látható a kijelzőn:
–  alacsony vezetőképesség <300 mikro S/cm
–  közepes vezetőképesség 300-600 mikro S/cm
–  magas vezetőképesség >600 mikro S/cm

3. Nyomja meg ismételten a  START/SZÜNET gombot, amíg a kí-
vánt szint beállításra nem kerül.

4. A beállítás tárolásához nyomja meg egyszerre a  HOSSZÚ
GYŰRŐDÉSGÁTLÓ és a  START/SZÜNET gombot, vagy for-
dítsa a programválasztó gombot  ki állásba.
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