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Ta naprava je označena skladno z evropsko direktivo 2012/19/EU in poljskim zakonom o
odpadni električni in elektronski opremi s prečrtanim zabojnikom za odpadke.
Taka oznaka obvešča, da se te opreme po obdobju uporabe ne sme odlagati skupaj z drugimi
odpadki iz gospodinjstva. Uporabnik jo je dolžan oddati zbirni točki, specializirani za zbiranje
odpadne električne in elektronske opreme. Subjekti, ki se ukvarjajo z zbiranjem odpadnih
naprav, pri tem lokalne točke zbiranja, trgovine in občinske enote, tvorijo primeren sistem,
ki zagotavlja oddajo takšnih naprav. Ustrezno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo pomaga preprečiti zdravju ljudi in stanju naravnega okolja škodljive posledice,
izhajajoče iz prisotnosti v njej nevarnih sestavin in iz neustreznega skladiščenja in predelave take opreme.
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EKOLOGIJA V PRAKSI
Podjetje Amica že več let dosledno realizira proekološko politiko.
Skrb za okolje je za nas pomembna prav toliko kot zagotavljanje sodobne tehnologije. Prav zato
stavimo na energetsko varčne naprave, ki imajo najvišje razrede energetske učinkovitosti – A+,
A++ in A+++.
Razvoj tehnologije je povzročil, da so tudi naše tovarne postale bolj prijazne okolju – pri produkciji
porabimo vedno manj vode ter električne energije, nastaja vedno manjša količina odpadnih voda
in odpadkov.
Veliko pozornosti namenjamo tudi materialom, ki jih uporabljamo pri produkciji. Trudimo se izbirati
le takšne, ki ne vsebujejo škodljivih snovi in omogočajo reciklažo oziroma utilizacijo naprave po
njeni uporabi.
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Spoštovani
Klienti
Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali znamko Amica. Vrsto let vam
prinašamo naprave AGD visoke kvalitete, zahvaljujoč katerim domača
opravila postanejo pravo zadovoljstvo. Vsaka naprava je bila, preden je
zapustila tovarno, natančno pregledana glede varnosti in funkcionalnosti.
V svoje delo vnašamo tudi ves trud, da bi sodobna tehnologija pri izdelkih
Amica vedno šla z roko v roki z izjemnim oblikovanjem.
Prosimo, da pred začetkom uporabe in zagonom naprave pozorno
preberete navodila za uporabo. Upoštevanje napotkov, ki jih najdete v
navodilih za uporabo, vas obvaruje pred neprimerno uporabo oz. zagotovi
dolgo in zanesljivo delovanje naprave. Poznavanje načel varne uporabe
naprave omogoči tudi, da se izognemo nesrečnim nezgodam.
Navodila je potrebno obdržati in hraniti tako, da jih lahko v primeru
potrebe ponovno preberete. V njih najdemo vse nujne informacije, zaradi
katerih bosta uporaba in delovanje naprave Amica preprosta in prijetna.
Vabimo vas, da se spoznate tudi s preostalo ponudbo naših naprav.
Želimo vam prijetno uporabo,
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TEMELJNE INFORMACIJE

Naprava je namenjena zgolj domači uporabi in služi sušenju tekstilnih
materialov ter oblačil.
Pred priklopom naprave v vtičnico za napajanje je potrebno napravo poravnati. Proizvajalec si pridržuje možnost izvajanja sprememb, ki nimajo vpliva na delovanje naprave.

UPORABA
Z napravo je dovoljeno upravljati šele, ko si preberete spodnja navodila.
Nikoli ne uporabljajte naprave na prostem zraku ali v prostorih, v katerih lahko nastopijo nizke temperature.
Otroci in osebe, ki niso prebrale spodnjih navodil, ne smejo uporabljati naprave.
Temperatura pod 0 °C lahko povzroči poškodbo naprave! V primeru shrambe ali transporta naprave pri nizkih temperaturah lahko uporabo naprave začnete po 8-urni aklimatizaciji v prostoru s pozitivno temperaturo.

IZJAVA PROIZVAJALCA

Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve spodaj navedenih evropskih direktiv:
nizkonapetostne direktive 2014/35/ES,
direktive o elektromagnetni
združljivosti 2014/30/ES,
in zato je bil izdelek označen z oziroma je bila zanj
izdana uredba o skladnosti, ki je na voljo organom, ki
nadzorujejo trg.

VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH ZA OBLAČILA

Naprave ne smejo uporabljati: otroci
pod 8. letom starosti, osebe z omejenimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi,
osebe, ki nimajo znanja za upravljanje
takšnih naprav. Takšnim osebam je
potrebno zagotoviti primeren nadzor ali
instruktažo glede varne uporabe naprave oz. s tem povezanih nevarnosti. Potrebno je paziti, da se otroci ne igrajo z
napravo, obenem pa, da ne bi pri napravi
izvajali kakršnihkoli dejanj povezanih z
uporabo ali vzdrževanjem. Otrokom pod
3. letom starosti je potrebno onemogočiti kakršenkoli dostop do naprave, razen če so pod nadzorom odraslih oseb.
Otroci se lahko v napravo zaprejo, pri
čemer se znajdejo v situaciji, ki ogroža
njihovo življenje.
Pred inštalacijo preverite napravo z
vidika opaznih poškodb. Nikoli ne instalirajte in ne uporabljajte poškodovane
naprave.
Sušilni stroj z bobnom je namenjen
domači uporabi v notranjih prostorih. V
primeru komercialne uporabe garancija
postane neveljavna.
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VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH ZA OBLAČILA

Sušite le oblačila, ki imajo na
etiketi označbo, ki dopušča
sušenje v sušilnih strojih.
Proizvajalec ne nosi odgovornosti
za poškodbe, ki izhajajo iz nepravilnega transporta ali uporabe.
Ne smeti dopustiti, da talne obloge blokirajo ventilacijske odprtine.
Popravila naprave lahko izvaja
izključno pooblaščeni servis.
Proizvajalec ne nosi odgovornosti
za škodo, nastalo ob popravilih,
ki so jih izvajale nepooblaščene
osebe.
OPOZORILO: Nikoli ne pršite ali
polivajte vode po sušilnem stroju,
da bi ga tako umivali! Nevarnost
opeklin z elektriko!
Med bočno in zadnjo steno naprave, pa tudi nad njo, v kolikor bo
nameščena pod pultom, pustite 3
cm prostega prostora.
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VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH ZA OBLAČILA

Ne poškodujte napajalnega kabla
ali vtikača.
Domačim živalim ne pustite blizu
sušilnega stroja.
Mehčalce za tkanine in podobne
izdelke je potrebno uporabljati
glede na priporočila proizvajalca.
Iz žepov odstranite vse predmete
kot so vžigalice, vžigalniki, ipd.
Sušilni stroj namestite na
ploščati stabilni površini.
Sušilni stroj zaženite v
okolju, kjer ni prahu, z dobrim
prezračevanjem.
Prostora med sušilnim strojem in
tlemi ne sme omejevati preproga,
les ali trak.
Ne blokirajte ventilacijskih rešetk,
ki se nahajajo na odprtini za zrak
sušilnega stroja.
Po namestitvi sušilnega stroja
je potrebno močno pričvrstiti
povezave. Med namestitvijo
sušilnega stroja se prepričajte, da
se zadnja stran na nič ne naslanja
(npr. cev, vtičnica).
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VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH ZA OBLAČILA

Med prenašanjem naprave bodite pazljivi, saj je težka. Vedno
nosite zaščitne rokavice.
Izdelek vedno namestite pri
steni.
Zadnja površina naprave mora
bit postavljena ob steno.
Ko je izdelek postavljen na stabilni površini, uporabite vodno
tehtnico, da preverite, ali je povsem poravnan. Če ni, nastavite
noge in jo poravnajte. Napravo
poravnajte po vsaki prestavitvi
naprave.
Sušilnega stroja ne postavljajte
na napajalni kabel.
Če se želite izogniti nevarnosti
požara ali električnih opeklin, ne
uporabljajte podaljškov, razdelivcev ali pretvornikov za priklop
sušilnega stroja na električno
napajanje.
Otrok ne pustite brez nadzora v
bližini naprave.
Otroci se lahko zaprejo v napravo, pri čemer so v smrtni nevarnosti.
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VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH ZA OBLAČILA

Ne dovolite otrokom, da se dotikajo steklenih vrat med delovanjem naprave. Njihova površina
postane zelo vroča in lahko
povzroči poškodbe kože.
Elementi pakirana ne smejo biti
na dosegu otrok.
Po zaužitju detergentov in
čistilnih sredstev, pa tudi pri
njihovem stiku s kožo in očmi
se lahko pojavijo zastrupitve in
draženje.
Čistilna sredstva je potrebno
hraniti na mestu, ki ni dostopno
otrokom. Električne naprave so
za otroke nevarne.
Otroci se ne smejo približevati
delujoči napravi.
Če želite onemogočiti prekinitev
cikla sušenja, lahko uporabite
otroško blokado, ki onemogoči
vpeljavo kakršnihkoli sprememb
pri zagnanem programu.
Ne dovolite otrokom, da sedijo
ali plezajo po napravi, niti, da
gredo v njeno notranjost.

10

VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH ZA OBLAČILA

Zaradi nevarnosti požara naslednjih elementov oblačil in
izdelkov nikoli ne smete sušiti v
sušilnem stroju:
Ni dovoljeno sušiti neopranih
oblačil.
Tekstil umazan s snovmi kot
so kuhinjsko olje, aceton, alkohol, bencin, nafta, sredstva
za odstranjevanje madežev,
terpentin, vosek in sredstva za
odstranjevanje voska je potrebno pred sušenjem v sušilnem
stroju oprati v topli vodi z dodatkom detergenta.
Krp za čiščenje in preproge, ki
vsebujejo ostanke vnetljivih
čistilnih sredstev ali acetona, bencina, dizelskega olja,
odstranjevalcev madežev, terpentina, sveč, voska, odstranjevalcev voska ali kemikalij.
Tekstila, ki vsebuje ostanke laka
za lase, odstranjevalcev laka za
nohte in podobnih snovi.
Tekstila, očiščenega z industrijskimi kemikalijami (npr. med
kemičnim čiščenjem).
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VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH ZA OBLAČILA

Tekstila, ki vsebuje vse vrste pene,
gobice, gume ali podobnih gumijastih
delov ali dodatkov. Sem spadajo gobice iz lateks pene, plavalne kape,
nepremočljive tkanine, izbrana
oblačila in blazine iz pene.
Predmetov s polnjenjem, ki so
poškodovani (hlače ali jakne).
Pena, ki bi lahko ušla iz teh predmetov, se lahko med procesom sušenja
vname.
Uporaba sušilnega stroja v okolju, kjer
je prisoten prah moke ali prah premoga, lahko povzroči eksplozijo.
Predmetov s polnjenjem, ki so
poškodovani (hlače ali jakne).
Pena, ki bi lahko ušla iz teh predmetov, se lahko med procesom sušenja
vname.
POZOR: Spodnjega perila ojačanega
s kovinskimi deli ne smete dajati v
sušilni stroj. Sušilni stroj se lahko
poškoduje, če se kovinske ojačitve
med sušenjem zrahljajo in odtrgajo.
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VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH ZA OBLAČILA

Ta naprava vsebuje okolju prijazen, a lahko vnetljiv plin R290.
Odprti plamen in druge vire ognja držite stran od izdelka.
POZOR: Sušilnega stroja nikoli
ne izklapljajte pred koncem cikla
sušenja, razen če perilo hitro
odstranite in obesite, da se toplota razprši.
POZOR: Prepričajte se, da v
sušilni stroj niso vstopile živali.
Pred vklopom preverite notranjost sušilnega stroja.
POZOR: Pregretje oblačil v
sušilnem pralnem stroju lahko
nastopi po prekinitvi programa
ali v primeru izpada elektrike
med delovanjem sušilnega
stroja. Ta koncentracija toplote
lahko povzroči samovžig, zato
je potrebno aktivirati program
Osvežitev, da se ohladi ali hitro
odstranite vse perilo iz sušilnika
in ga obesite, da se toplota
razprši.
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VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH ZA OBLAČILA

Vir napajanja mora biti ozemljen.
Ozemljitveni vodnik mora biti zakopan
pod zemljo in ne sme biti povezan z
javno uporabnim omrežjem kot sta
vodovod ali plinska cev. Ozemljitveni
vodnik in nevtralni vodnik morata biti
različna in ju ne smete povezovati.
Napajalni kabel mora ustrezati standardom IEC in prevajati tok nad 10A. Če
zgornje zahteve niso bile izpolnjene,
je potrebno za varnost stanovalcev
takoj primerno prilagoditi domačo
električno inštalacijo.
Ta naprava je namenjena izključno
uporabi v stanovanjskih prostorih;
napravo postavite na ravno in stabilno
površino.
Ne opirajte se in ne sedite na vratih
sušilnega stroja.
Sušilni stroj se lahko prevrne.
POZOR: Nikoli ne uporabljajte
sušilnega stroja brez filtra za vlakna in
nitke ali s poškodovanim filtrom.
Filtre za vlakna in nitke je potrebno
očistiti po vsaki uporabi.
Filtre za vlakna in nitke je potrebno po
mokrem čiščenju posušiti. Mokri filtri
lahko povzročijo nepravilno delovanje
med procesom sušenja.
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VARNOST IN OZNAČBE NA ETIKETAH ZA OBLAČILA

Ne smete dopustiti, da se blizu
sušilnega stroja z bobnom nabirajo vlakna in nitke (se ne tiče
naprav z ventilacijo, izpeljano
ven iz stavbe)
POMEMBNO: Prostor med
sušilnim strojem in tlemi ne sme
biti omejevan s preprogo, lesom
ali pokrovom, saj v nasprotnem
primeru ni mogoče zagotoviti
dotoka zadostne količine zraka v
napravo.
Sušilnega stroja ni dovoljeno
nameščati v prostoru, kjer je
možnost temperatur pod ničlo.
Temperature pod ničlo vplivajo
na produktivnost sušilnega
stroja. Zamrznjena kondenzirana voda v črpalki in cevi lahko
povzroči škodo.
Ne postavljajte sušilnega stroja
na pralni stroj brez posebnih
pripomočkov.
(Da bi postavili sušilni stroj na
pralni stroj, je potrebno kupiti
primerne pripomočke. Da se
izognemo nevarnosti, mora
sušilni stroj postaviti predstavnik servisa proizvajalca ali
druga primerno kvalificirana
oseba).
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OZNAČBE NA ETIKETAH OBLAČIL
Pozor!
• Nikoli ne prenapolnite naprave.
• Ne vstavljajte premočenih oblačil, iz katerih kaplja voda. To lahko povzroči poškodbo sušilnega
stroja in privede do nastanka požara.
Potrebno se je prepričati, da se material oblačil lahko suši v sušilnem stroju z bobnom oziroma biti
pozoren na naslednje simbole:

Lahko se suši v
sušilnem stroju z
bobnom

Ne sušiti
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Ne zahteva
likanja

Ne čistiti
kemično

Na srednji
temperaturi

Na nizki temperaturi

Sušiti na ravnem

Razobesite mokrodo suhega

Občutljivo sušenje

Ni mogoče sušitiV
sušilnem stroju z
bobnom

Na poljubni
temperaturi

Na visoki temperaturi

Brez gretja

Obesite dosuhega

Sušiti na ravnem
v senci

Čistiti kemično

Ko izbirate program sušenja, bodite pozorni na simbole, ki so narisani
na etiketah oblačil.

INŠTALACIJA NAPRAVE
1

Opis naprave

1
2

11

3
10
9

4

8

5
7

6

Pozor: Prosimo, da se poučite o kupljeni napravi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zgornji pult
Panel za upravljanje
Vratca
Odprtina za zrak
Vratca za odprtino za zrak
Ventilacijske rešetke
Noge za regulacijo
Pokrov odprtine za zrak
Znakovna tablica
Filter za vlakna in nitke
Pokrov predala
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Inštalacija

2

POZOR: Pralnega stroja ne smete nameščati na sušilni stroj. Med
nameščanjem sušilnega stroja bodite pozorni na spodnja opozorila.
POZOR: Sušilni stroj lahko namestite na pralni stroj samo, če ima ta
pralni stroj isto ali večjo kapaciteto kot sušilni stroj.
Če želite namestiti sušilni stroj na pralni stroj, morate uporabiti pričvrščevalne dele
(povezovalni del pralnega stroja s sušilnim).
Če sušilni stroj namestite na pralni stroj, skupna teže teh naprav lahko znaša skoraj 150
kilogramov (po napolnitvi). Napravi namestite na stabilno površino s primerno nosilnostjo!
Primerna montažna tabela za pralni stroj in sušilni stroj z bobnom Amica

Sušilni stroj
z bobnom
(Globina)

Pralni stroj
37 cm

42 cm

56 cm

X

X

61 cm

X

X

53 cm

56 cm

59 cm

85 cm

X

Če želite namestiti sušilni stroj na pralni stroj, je zahtevan poseben komplet za
montažo, ki je dobavljen kot izbirna oprema. Če želite kupiti komplet, se obrnite
na storitveni oddelek za stranke. Navodila za montažo boste prejeli skupaj z
montažnim kompletom.
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Priklop za odtok vode (z izbirno odtočno cevjo)
Pri izdelkih s toplotno črpalko se voda med procesom sušenja nabira v zbiralniku vode.
Po vsakem sušenju je potrebno izprazniti zbiralnik z nabrano vodo. Namesto občasnega
praznjenja zbiralnika z vodo je mogoče uporabiti tudi odtočno cev, ki je priložena napravi in
s pomočjo katere voda odteka neposredno ven iz naprave.
Potegnite in odstranite konec cevi z zadnjega dela sušilnega stroja. Za odstranitev cevi
ne uporabljajte nobenih orodij.
En konec odtočne cevi, ki je priložen sušilnemu stroju, vstavite v odprtino, v kateri je
bila nameščena cev.
Drugi konec odtočne cevi pritrdite neposredno na odtok za kanalizacijo ali v umivalnik.
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Priklop odtočne cevi za vodo

1

2

3

POZOR: Cev morate priklopiti na tak način, da je ni mogoče premikati.
Če se cev odklopi med odtekanjem vode, lahko pride do poplave
doma.
POMEMBNO: Odtočno cev je potrebno namestiti na višini maksimalno
80 cm.
POMEMBNO: Odtočna cev za vodo ne sme biti upognjena med odtokom za kanalizacijo in napravo, ne sme biti zložena ali preščipnjena.
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4

Poravnanje
Če želite, da bi sušilni stroj deloval tišje in brez tresenja, mora biti stabilno
poravnan z nogicami. Poravnajte napravo z regulacijo nogic.

Nogice obračajte v levo, dokler sušilni stroj ne bo poravnan in bo stabilno
stal.
Nikoli ne odstranjujte nogic za regulacijo.

5

6

Transport
Previdno transportirati. Ne držite naprave za katerikoli odstopajoč del.

Pravilen položaj namestitve
Priporoča se, da zaradi priročnosti napravo postavite blizu pralnega stroja.
Sušilni stroj je potrebno namestiti v čistem prostoru, kjer se ne nabira umazanija.
Okoli naprave mora biti neomejen dotok zraka. Ne blokirajte sprednje odprtine za zrak
ali rešetk za zrak na zadnji strani naprave.
Da bi zmanjšali vibracije in hrup med delovanjem sušilnega stroja, je potrebno
napravo postaviti na trdni in ravni površini.
Nikoli ne odstranite nog naprave. Ne omejujte prostora pod napravo tako, da bi jo
postavljali na visoko preprogo, lesene letve ali podobne predmete. To lahko privede
do pregretja naprave.
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7

Priklop na električno povezavo
Vtičnica, na katero boste priklopili napravo, mora biti na
vidnem in dostopnem mestu,
napravo je potrebno priključiti samo na pravilno nameščeno električno
vtičnico, opremljeno z ozemljitvenim zatičem,
ne smete ga povezovati prek podaljška,
v primeru poškodbe povezave napajanja je
potrebno menjavo izvesti pri pooblaščenem servisu,
električna napeljava, na katero bo naprava priklopljena, mora biti
zavarovana z varovalko 10 A.

POMEMBNO: Uporaba naprave pri nizki napetosti skrajšuje življenjsko dobo
naprave in zmanjšuje njeno učinkovitost.
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8

Priprava oblačil za sušenje

POMEMBNO: Nežne, vezene, volnene / svilene
tkanine, oblačila iz občutljivih in dragih tkanin,
neprepustna oblačila in zavese iz tila niso primerne
za sušenje v sušilnem stroju.

Iz žepov odstranite vse predmete kot so vžigalice,
vžigalniki, ipd.
POZOR: Boben sušilnega stroja in tkanine se lahko
poškodujejo.
Med pranjem so se lahko oblačila zapletla. Preden jih vstavite v sušilni stroj, jih med
seboj ločite.
Iz žepov oblačil odstranite vse predmete:
Zavežite vrvice, trakove na kopalnih plaščih ali uporabite vrečko za pranje.
Zapnite zadrge, zaponke, gumbe na pritisk in zapnite gumbe na prevlekah za blazine.
Da bi bili rezultati sušenja kar najlepši, je potrebno presortirati pranje glede na vrsto
tkanine in program sušenja.
Odstranite gumbe na pritisk in druge kovinske dele z oblek.
Pletena oblačila, kot so majice in jopice, se ob prvem sušenju običajno skrčijo. Uporabite
zaščitni program.
Ne sušite sintetičnih oblačil. To lahko povzroči, da se nagubajo.
Pri pranju perila, ki ga je treba posušiti, prilagodite količino mehčalca tkanine v skladu z
navodili proizvajalca pralnega stroja.
POMEMBNO: Ne priporoča se, da v
sušilni stroj napolnite večjo količino
oblačil, kot je pokazano na risbi. Pri
prenapolnitvi učinkovitost sušenja
pade, sušilni stroj in oblačila pa se
lahko poškodujejo.
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Oblačila in tekstil

Suha teža

Rjuha (velika)

725

Prevleka za blazino

240

Kopalna brisača

700

Brisača

225

Srajca

190

Bombažna srajca

200

Kavbojke

650

Hlače iz gabardena

400

Majica

120

Pred vsakim sušenjem
1. Pred sušenjem je potrebno pranje v pralnem stroju centrifugirati. Visoka hitrost centrifuge lahko
zmanjša čas sušenja in prihrani energijo.
2. Da bi bili rezultati sušenja enakomerni, je potrebno pranje sortirati glede na vrsto tkanine in
program sušenja.
3. Pred sušenjem je potrebno zapreti zadrge, zaponke in gumbe, zapeti pasove, ipd.
4. Oblačil ni potrebno pretirano sušiti, saj se lahko hitro zmečkajo.
5. Ne sušite izdelkov iz gume in elastičnih materialov.
6. Da bi se zavarovali pred opeklinami kože zaradi pare ali zaradi razgretih elementov naprave, lahko
vratca odpremo šele po koncu programa sušenja.
7. Da bi se izognili predolgemu času sušenja in povečanju porabe energije, je potrebno po vsaki
uporabi očistiti filter in izprazniti zbiralnik vode.
8. Ne sušite oblačil po kemičnem čiščenju.
9. Da bi bila tkanina volnenih oblačil bolj sveža in puhasta, je potrebno izbrati primeren program.
Orientacijska teža suhih oblačil (vsak kos)

Nikoli ne preobtežite naprave.
Ne vstavljajte premočenih oblačil, iz katerih kaplja voda. To lahko povzroči poškodbo sušilnega
stroja in privede do nastanka požara.
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OPIS PANELA UPRAVLJANJA IN EKRANA
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1. Zasučni gumb programatorja
2. Ekran
3. Gumb Zakasnitev začetka
4. Gumb Stopnja Sušenja
5. Gumb Občutljivo
6. Gumb Manj Mečkanja
7. Gumb Začetek/Premor
5+6 Starševska blokada - Child Lock
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OPIS PANELA UPRAVLJANJA IN EKRANA
1

Zasučni gumb izbora programa
Če želite izbrati primeren program sušenja, uporabite zasučni gumb izbora programa
Dodatne funkcije do izbora: [Zakasnitev začetka], [Stopnja sušenja], [Občutljivo],
[Manj mečkanja].
Pritisniti gumb Start/Premor.

2

Elektronski indikator in dodatne funkcije

Simboli na ekranu
Opozorilni indikator zbiralnika za vodo
Opozorilni indikator čiščenja filtra za
vlakna in nitke
Opozorilni indikator čiščenja toplotnega
izmenjevalca

3

Dodatne funkcije
Zakasnitev začetka
Čas začetka programa lahko zakasnite z izborom opcije od 1 ure do 23 ur. Lahko vklopite
izbrani čas zakasnitve s pritiskom na gumb Začetek /Premor. Po preteku tega časa
se izbrani program zažene avtomatično. V času zakasnitve lahko aktivirate/izbrišete
možnosti, kompatibilne s programom. Dolg pritisk na gumb Zakasnitev začetka
spremeni čas zakasnitve v stalni način.
Stopnja sušenja
Raven vlage, dosežene po sušenju, se lahko poveča za 3 stopnje. Na ta način lahko
izberete stopnjo zahtevane suhosti. Stopnje, ki jih lahko izberete poleg standardnih
nastavitev: 1, 2, 3. Po izboru se dioda primerne stopnje sušenja prižge.
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Funkcija služi prilagoditvi stopnje suhosti oblačil.
Funkcijo Stopnja suhosti lahko izklopite le pred začetkom programa.
Pritisnite gumb [Stopnja Sušenja], da izberete čas sušenja.
Funkcijo [Stopnja Sušenja] lahko uporabite samo pri programih [Bombaž][Miks]
[Kavbojke][Sintetika].
Naprava ima 3 stopnje sušenja V omaro
(oblačila bodo vlažna).

, Na obešalnik

, Za lažje likanje

Po izboru možnosti „Enostavno likanje” se, če vrat sušilnega stroja po končanem
programu ne odprete, 1-urna faza proti mečkanju podaljša na 2 uri. Po izboru
možnosti „Enostavno likanje” se oglasi zvočni signal. Ponovno lahko pritisnete isti
gumb, da možnost prekličete. Ko odprete vrata ali pritisnete tipko Začetek / Premor,
ko teče faza proti mečkanju, se zgornji korak prekliče.

Občutljivo
Služi sušenju tankih oblačil, kakršne so srajce, bluze in svilena oblačila pri nizki
temperaturi, da bi bile takoj primerne za nošenje.
Prekinitev zvočnega signala
Sušilni stroj piska, ko obračate zasučni gumb za izbiro programa, pritiskate gumbe in ob
koncu programa. Če želite izklopite zvočni signal, pritisnite in držite gumb „Enostavno
likanje” 3 sekunde. Po pritisku gumba se oglasi zvočni signal, ki kaže, da je bila možnost
izklopljena.
Časovno sušenje
Ko je zasučni gumb nastavljen na program časovnega sušenja, lahko izberete možnost
s pritiskom na gumb možnosti časovnega sušenja, program pa se začne po pritisku na
gumb Začetek/Premor. Dolg pritisk na gumb Časovno sušenje spremeni čas na stalni
način.
Blokada zagona (Child Lock)
Možnost varovanja pred otroci, ki onemogoča vpeljavo sprememb z gumbi tekom
programa. Če želite vklopiti blokado zagona, pritisnite in držite hkrati gumba "Občutljivo"
in "Manj mečkanja" 3 sekunde. Kadar je blokada zagona aktivna, so vsi gumbi neaktivni.
Blokada zagona se po koncu programa avtomatično izklopi. Med vklapljanjem/
izklapljanjem blokade zagona se na zaslonu za 2 sekundi pojavi simbol „CL”, nato pa
se ugasne; oglasi se tudi zvočni signal. Pozor; ko naprava dela ali je blokada zagona
vklopljena, se po premiku zasučnega gumba izbora programa oglasi zvočni signal, na
ekranu se za 2 sekundi pojavi simbol „CL”, nato pa izgine. Tudi če nastavite zasučni gumb
programa na drug program, se bo prej izbrani program nadaljeval. Če želite izbrati nov
program, je potrebno izklopiti blokado zagona, nato pa nastaviti zasučni gumb programa
na položaj „Izklopljeno”. Nato je mogoče izbrati in zagnati želeni program.
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OPIS PANELA UPRAVLJANJA IN EKRANA
4

Zagon programa
Dioda Začetek/Premor bo med izbiranjem programa utripala. Če želite začeti
program pritisnite gumb Začetek/Premor. Dioda Začetek/Premor kaže, da se je
program začel in vklopi se dioda sušenja.
POMEMBNO: Ne odpirajte vrat med potekom programa. Če morate odpreti vrata, jih ne
imejte odprtih daljši čas.

5

Potek programa
Med izvajanjem programa
Če se vrata odpre med potekom programa, naprava preklopi na način pripravljenosti.
Če želite obnoviti program potem, ko zaprete vrata, pritisnite na gumb Začetek/
Premor.

6

Ne odpirajte vrat med potekom programa. Če morate odpreti vrata, jih ne imejte
odprtih daljši čas.
Konec programa
Po koncu programa se prižgejo opozorilna dioda Začetek/Premor, dioda nivoja vode
v zbiralniku, dioda čiščenja filtra in čiščenja toplotnega izmenjevalca. Dodatno se po
koncu programa oglasi zvočni signal. Pranje lahko vzamete ven in napravo pripravite
za nov cikel.
POMEMBNO: Po vsakem programu sušenja je potrebno očistiti filter za vlakna in nitke. Po
vsakem programu sušenja je potrebno izprazniti zbiralnik za vodo.
POMEMBNO: Če po koncu programa ne vzamete ven oblačil, se bo avtomatično zagnala
1-urna faza Enostavno likanje, ki preprečuje mečkanje.
Ta program obrača boben v
rednih časovnih intervalih, da bi se s tem izognili mečkanju.

Osvetlitev bobna
Ta naprava ima diodno osvetlitev bobna.
Osvetlitev se avtomatično vklopi po odprtju vrat. Po določenem času se avtomatično
izklopi.
To ni regulirana možnost in uporabnik nima možnosti vklopa ali izklopa osvetlitve.
Ni dovoljeno menjati ali spreminjati diodne osvetlitve.
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VZDRŽEVANJE
IN ČIŠČENJE
POMEMBNO: Ne uporabljajte industrijskih kemičnih sredstev za čiščenje sušilnega stroja.
Ne uporabljajte sušilnega stroja, ki je bil čiščen z industrijskimi kemičnimi sredstvi.

7

Čiščenja filtra za vlakna in nitke.
POMEMBNO: NE POZABITE PO VSAKI UPORABI OČISTITI FILTROV ZA VLAKNA IN
NITKE.
Da bi očistili filtre za vlakna in nitke je potrebno:

Odprite vrata.
Potegniti za filter za vlakna in nitke, da ga
odstranite.
Odprite zunanji filter
Očistite zunanji film z roko ali mehko krpo.
Očistite notranji filter
Očistite notranji filter z roko ali mehko krpo.
Zaprite filtre in pritisnite zapirala
Notranji filter namestite v zunanjega
Na mestu pričvrstite filter za vlakna in nitke
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V kolikor po daljši uporabi sušilnega stroja nastane plast, ki blokira površino filtra, očistite to plast tako,
da filter sperete s toplo vodo. Pred ponovno namestitvijo natančno osušite filter.

8

Praznjenje zbiralnika za vodo
1

2

Potegnite za pokrov predala in previdno potegnite ven zbiralnik .
Iz zbiralnika odlijte vodo.
Če se na odtočnem čepu zbiralnika naberejo vlakna in niti, ga očistite z vodo.
Zbiralnik za vodo vstavite nazaj.

POMEMBNO: Kadar je program zagnan, nikoli ne odstranjujte zbiralnika za vodo. Voda, ki se
nabere v zbiralniku za vodo, ni primerna za zaužitje.
POMEMBNO: NE POZABITE SPRAZNITI ZBIRALNIKA ZA VODO PO VSAKI UPORABI.
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9

Čiščenje toplotnega izmenjevalca
POMEMBNO: Toplotni izmenjevalec očistite, ko se pojavi opozorilo „Čiščenje toplotnega
izmenjevalca”.
POMEMBNO: TUDI ČE DIODA „ČIŠČENJE TOPLOTNEGA IZMENJEVALCA” NE SVETI: OČISTITE
TOPLOTNI IZMENJEVALEC PO VSAKIH 30 CIKLIH SUŠENJA ALI ENKRAT NA MESEC.

Po koncu procesa sušenja odprite vrata in
počakajte, dokler se sušilni stroj ne ohladi.
Odprite pokrov kot je pokazano.
Odblokirajte pokrov toplotnega
izmenjevalca tako, da ga obračate v smeri,
ki je označena s puščicami.
Odstranite pokrov toplotnega izmenjevalca
kot je pokazano.
Očistite sprednjo površino toplotnega
izmenjevalca kot je pokazano.
Namestite pokrov toplotnega izmenjevalca
kot je pokazano.
Zablokirajte pokrov toplotnega
izmenjevalca tako, da ga obračate v smeri,
ki je označena s puščicami.
Zaprite pokrov kot je pokazano.
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10

Čiščenje senzorja vlage
Znotraj naprave se nahajajo senzorji vlage, ki ugotavljajo, ali je pranje suho.
Če želite očistiti senzorje:
Odprite vrata naprave.
Če je naprava še vedno vroča, počakajte, da se ohladi.
Z mehko krpo, navlaženo s kisom, obrišite kovinske površine senzorja in ga posušite.

POMEMBNO: KOVINSKE POVRŠINE SENZORJA ČISTITE 4-KRAT LETNO.

POMEMBNO: Za čiščenje kovinskih površin senzorja ne uporabljajte kovinskih orodij.

OPOZORILO: Zaradi nevarnosti požara in eksplozije pri čiščenju senzorjev ne uporabljajte
topil, čistilnih sredstev ali podobnih izdelkov.

11

Čiščenje notranje površine vrat

POMEMBNO: NE POZABITE OČISTITI NOTRANJE POVRŠINE VRAT PO VSAKEM CIKLU
SUŠENJA.
Odprite vrata sušilnega stroja in z mehko, vlažno krpo očistite vse notranje površine in
tesnila.
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OPIS NAPRAVE
Čiščenje sušilnega stroja

• Pred začetkom čiščenja odstranite vtikač iz vtičnice!
• Sušilni stroj čistite s pomočjo vlažne krpe ovlažene s čisto vodo. Kemična čistilna sredstva
lahko poškodujejo plastične površine in druge dele.
• Čiščenje je potrebno izvajati z rokavicami.
• Pripravite krpo navlaženo s čisto vodo.
• Očistite vratca, še posebej notranjost okna.
• Očistite tesnila okoli sprednjega ogrodja.
• Očistite indikator vlage znotraj bobna.
• Odstranite vse filtre, očistite tesnila in prehode zraka. Pred zagonom sušilnega stroja vse
elemente z mehko krpo osušite do suhega.
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REŠEVANJE PROBLEMOV
MED UPORABO
Sušilni stroj je opremljen z notranjim sistemom odkrivanja okvar, ki jih signalizira kombinacija utripajočih lučk. Najpogostejše kode napak so naštete spodaj.
Ekran

Razlog in rešitev

E03 /

Izpraznite zbiralnik za vodo, če problema s tem ne rešite, se obrnite na najbližji pooblaščeni servis

E04

Obrnite se na najbližjo pooblaščeno servisno točko.

E05

Obrnite se na najbližjo pooblaščeno servisno točko.

E06

Obrnite se na najbližjo pooblaščeno servisno točko.

E07

Obrnite se na najbližjo pooblaščeno servisno točko.

E08

V omrežju lahko pride do nihanja napetosti. Počakajte, da bo
napetost primerna za delovanje naprave.

• Popravila lahko izvaja zgolj pooblaščeni tehnik.
• Preden kontaktirate pomoč klientom izvedite vse korake samostojnega poskusa odprave
problema, ki so navedeni v navodilih za uporabo.
• Če se na ekranu pojavijo druga obvestila, sušilni stroj pa še vedno ne dela, se obrnite na
servis.
• Servisni tehnik ima pravico zaračunati stroške svetovanja tudi v času garancije.
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PROBLEM

PROCES SUŠENJA
DOLGO TRAJA.

PO KONCU CIKLA
SUŠENJA JE PRANJE ŠE
VEDNO MOKRO.

34

RAZLOG

REŠITEV

POVRŠINA FILTRA
ZA VLAKNA IN
NITKE JE LAHKO
ZABLOKIRANA.

FILTER SPERITE S TOPLO VODO.

TOPLOTNI IZMENJEVALEC JE LAHKO
ZAMAŠEN.

UMIJTE TOPLOTNI IZMENJEVALEC.

VENTILACIJSKE
REŠETKE NA
SPREDNJEM DELU
NAPRAVE SO LAHKO
ZABLOKIRANE.

ODPRITE VRATA / OKNA, DA PREPREČITE, DA BI SE TEMPERATURA V SOBI PREVEČ DVIGNILA.

NA SENZORJU
VLAGE LAHKO NASTANE PLAST KAMNA.

OČISTITE SENZOR VLAGE.

SUŠILNI STROJ
JE LAHKO PRENAPOLNJEN.

NE PRESTAVLJAJTE SUŠILNEGA STROJA.

PRANJE JE LAHKO
NEZADOSTNO CENTRIFUGIRANO.

IZBERITE VIŠJO HITROST CENTRIFUGE V PRALNEM
STROJU.

VROČA OBLAČILA SE PO KONCU PROCESA SUŠENJA NA SPLOŠNO ZDIJO BOLJ
VLAŽNA.
IZBRANI PROGRAM
MORDA NI PRIMEREN ZA TO VRSTO
PRANJA.

PREVERITE ETIKETE NA OBLAČILIH Z NAVODILI ZA
PRANJE IN SUŠENJE; IZBERITE USTREZEN PROGRAM IN
DODATNO UPORABITE ČASOVNE PROGRAME.

POVRŠINA FILTRA
ZA VLAKNA IN
NITKE JE LAHKO
ZABLOKIRANA.

FILTER SPERITE V TOPLI VODI.

TOPLOTNI IZMENJEVALEC JE LAHKO
ZAMAŠEN.

UMIJTE TOPLOTNI IZMENJEVALEC

SUŠILNI STROJ
JE LAHKO PRENAPOLNJEN.

NE PRESTAVLJAJTE SUŠILNEGA STROJA.

PRANJE JE LAHKO
NEZADOSTNO CENTRIFUGIRANO.

IZBERITE VIŠJO HITROST CENTRIFUGE V PRALNEM
STROJU.

PROBLEM

SUŠILNEGA STROJA
NI MOGOČE ODPRETI
ALI NI MOGOČE
ZAGNATI PROGRAMA.
SUŠILNI STROJ SE
PO NASTAVITVI NE
VKLOPI.

RAZLOG

REŠITEV

SUŠILNI STROJ MORDA NI PRIKLOPLJEN
NA ELEKTRIKO.

PREVERITE, DA JE VTIČ VKLOPLJEN V VTIČNICO.

VRATA SO LAHKO
ODPRTA.

POSKRBETI ZA TO, DA SO VRATA NAPRAVE ZAPRTA.

MORDA PROGRAM,
KI JE NASTAVLJEN ALI
PA GUMB ZAČETEK/
PREMOR NI BIL
PRITISNJEN.

PREPRIČAJTE SE, DA JE BIL PROGRAM IZBRAN IN DA
SUŠILNI STROJ NI V NAČINU PRIPRAVLJENOSTI (PREMORA).

MORDA JE VKLOPLJENA BLOKADA
ZAGONA.

IZKLOPITE BLOKADO ZAGONA.

VRATA NISO
PRAVILNO ZAPRTA.

POSKRBETI ZA TO, DA SO VRATA NAPRAVE ZAPRTA.

MORDA JE NASTOPIL
PREMOR V NAPAJANJU.

PRITISNITE GUMB ZAČETEK/PREMOR, DA ZAŽENETE
PROGRAM.

ZBIRALNIK ZA VODO
JE LAHKO POLN.

ODLIJTE VODO IZ ZBIRALNIKA.

OBLAČILA SO SE
SKRČILA, ZMEČKALA
ALI DRUGAČE UNIČILA.

MORDA IZBRANI
PROGRAM NI PRIMEREN ZA TO VRSTO
PRANJA.

PREVERITE ETIKETE NA OBLAČILIH Z NAVODILI ZA
PRANJE IN SUŠENJE; IZBERITE PRIMEREN PROGRAM.

VODA ODTEKA IZ VRAT.

NA NOTRANJIH
POVRŠINAH VRAT
IN NA POVRŠINAH
TESNIL NA VRATIH
SE LAHKO NAHAJAJO
NABRANA VLAKNA
IN NITKE.

OČISTITE NOTRANJE POVRŠINE VRAT IN TESNIL NA
VRATIH.

VRATA SE SAMODEJNO
ODPIRAJO.

VRATA NISO
PRAVILNO ZAPRTA.

PRITISNITE VRATA, DA ZASLIŠITE ZVOK ZAPIRANJA.

PROGRAM JE BIL BREZ
RAZLOGA PREKINJEN.
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PROBLEM

OPOZORILNI SIMBOL
ZA ZBIRALNIK SVETI/
TRIPA.

RAZLOG

REŠITEV

MORDA JE ZBIRALNIK ZA VODO POLN.

IZ ZBIRALNIKA ODLIJTE VODO.

MORDA JE ODTOČNA
CEV ZA VODO STISNJENA.

ČE JE NAPRAVA PRIKLOPLJENA NEPOSREDNO NA KANALIZACIJO, PREVERITE ODTOČNO CEV ZA VODO.

PRIŽGAN JE SIMBOL,
KI OPOZARJA NA
ČIŠČENJE FILTRA.

FILTER ZA VLAKNA
IN NITKE JE LAHKO
UMAZAN.

OČISTITI FILTER.

SIMBOL, KI OPOZARJA
NA ČIŠČENJE FILTRA,
UTRIPA.

VTIČ FILTRA SO
LAHKO ZABLOKIRALA VLAKNA IN
NITKE.

OČISTITE VTIČ FILTRA.

NA POVRŠINI FILTRA
ZA VLAKNA IN
NITKE JE LAHKO
NABRANA PLAST, KI
POVZROČA NEPREHODNOST.

FILTER SPERITE S TOPLO VODO.

TOPLOTNI IZMENJEVALEC JE LAHKO
ZAMAŠEN.

UMIJTE TOPLOTNI IZMENJEVALEC

Če ne morete samostojno odpraviti problema, se je potrebno obrniti na pomoč.
• Pritisniti gumb [ ].
• Izklopite vtikač iz napajanja in pokličite servis.
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TEHNIČNI PODATKI
Tip

WTP 488 030

Nazivna napetost

220-240V / ~50Hz

Nazivna moč

1000 W

Hladilno sredstvo

R290

Temperatura okolja*

+ 18°C ~+ 30°C

Nazivna nosilnost sušenja

maks. 8 kg

Mere W x S x G

845/596/609 [mm]

Teža

46,8 kg

Izpolnjuje zahteve predpisov EU: norma EN 61121.

EN-61121

Vsebuje fluorirane toplogredne pline zajete v Kjotskem protokolu
Hermetično zaprto
Pozor:
1. Nazivna nosilnost je maksimalna. Vedno se prepričajte, da teža oblačil, ki jih damo v napravo, ne presega
nazivne nosilnosti.
2. Sušilnega stroja z bobnom ne nameščajte v prostoru, v katerem je možna nevarnost negativnih temperatur.
Pri temperaturi blizu zamrzovanja sušilni stroj lahko ne deluje pravilno.
3. Obstaja nevarnost poškodbe, kadar kondenzirana voda zamrzne v črpalki, cevi ali zbiralniku za kondenzirano
vodo.
Raziskava za etiketo skladna z EN 61121 pri standardnih programih sušenja bombažnih tkanin:
- pri polni napolnitvi
- pri delni napolnitvi
● srednja izmerjena poraba električne energije znaša 235 kWh/leto

Sušilni stroj ima toplotno črpalko, ki za svoje delovanje porablja fluorirane toplogredne pline, njihova
uporaba pa je zajeta v Kjotskem protokolu.
Uporabljeni plin se nahaja v hermetično zaprtem sestavu. Če se ta sestav poškoduje, ga ne smete
popravljati, temveč ga morate zamenjati za novega.
Pozor!
Plini, uporabljeni v napravi, so zelo škodljivi za ozonsko plast, njihov izpust v ozračje pa znatno prispeva
h globalnemu segrevanju.
Specifikacija hladilnega sredstva:
Vrsta plina: R-290
Kemijska formula: CF3-CH2F
Količina sredstva: 0,150kg / GWP 1430 / 214,50 kg eq CO2
* Optimalna temperatura okolja med delovanjem naprave naj znaša od 18 °C do 30 °C.
Če naprava deluje pri nižji ali višji temperaturi, se lahko čas sušenja podaljša, ali pa naprava ne more
doseči ciljne temperature.
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