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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 
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• Veszélyes megváltoztatni a műszaki 

jellemzőket vagy megkísérelni a termék 
bármilyen módon történő átalakítását. 

• A készülék kialakítása nem olyan, 
hogyazt csökkent fizikai, értelmi vagy 
mentális képességű, illetve megfelelő 
tapasztalatok és ismeretek híján lévő 
személy (beleHasználat előtt mindig 
ellenőrizze a dob tartalmát. 

• Bármilyen tárgy, mint például 
pénzérmék,biztosítótűk, szögek, 
csavarok, kövek vagy más kemény, 
éles tárgyak komoly károkat 
okozhatnak és nem szabad azokat a 
gépbe tenni. 

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

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

• Használat, tisztítás és karbantartás 
utánmindig húzza ki a hálózati 
csatlakozódugót a konnektorból. 

• Semmilyen körülmények között ne 
kísérel-je meg saját maga megjavítani 
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a készüléket. A szakszerűtlen 
beavatkozás személyi sérülést vagy 
komoly működési problémákat okozhat. 
Forduljon szakszervizhez. Mindig 
ragaszkodjon eredeti alkatrészek 
felhasználásához. 

• Az olyan anyagokkal szennyezett 
ruhada-rabokat, mint étolaj, aceton, 
benzin, kerozin, folteltávolítók, 
terpentin, viasz és viaszeltávolítók, 
meleg vízben ki kell mosni extra 
mennyiségű mosószer használatá- 

értve a gyermekeket is) használhassa, 
hacsak a biztonságáért felelős személy 
nem biztosít számára felügyeletet és 
útmutatást a készülék használatára 
vonatkozóan. 

• Ügyeljen rá, hogy gyermekek és 
háziálla-tok ne másszanak a szárítógép 
dobjába. val, mielőtt szárítógépben 
szárítaná. 

• Robbanásveszély: Soha ne szárítson 
szárítógépben olyan ruhadarabokat, 
amelyekre gyúlékony oldószer (benzin, 
metilalkoholok, szárazon tisztító 
folyadékok és hasonlók) került. Mivel 
ezek az anyagok illékonyak, robbanást 
okozhatnak. Csak vízben kimosott 
ruhákat szárítson a gépben. 
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• Tűzveszély: a növényi olajjal vagy 

főzőolajjal befröcskölt vagy átitatott 
darabok tűzveszélyesek, ezért nem 
helyezhetők a szárítógépbe. 

• Ha a szennyes ruhaneműket 
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer 
le kell futtatnia egy öblítőprogramot, 
mielőtt a szárítógépbe helyezné azokat. 

• Kérjük, győződjön meg arról, hogy nem 
maradt-e véletlenül gázöngyújtó vagy 
gyufa a készülékbe betölteni kívánt 
ruhadarabok zsebeiben 

 Vigyázat 

• Tűzveszély! Soha ne állítsa le a gépi 
szárítást a szárítási ciklus 
befejeződése 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 
vízsugarat a készülék alá. 

• 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. 

• Nem szabad a szárítógépet használni, 
haipari vegyszereket használtak a 
tisztításhoz. 

• Gondoskodjon a készüléknek helyt 
adóhelyiség jó szellőzéséről, hogy 
elkerülje a más tüzelőanyagokat 
elégető készülékekből (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 
kétsége támadna, ne helyezze üzembe 
a készüléket, hanem forduljon a 
szakszervizhez. 

• Használat előtt minden 
csomagolóanya- 
got el kell távolítani. Súlyos károk 
keletkezhetnek a készülékben vagy a 
berendezési tárgyakban, ha ezt nem 

tartja be. További információkért lásd a 
felhasználói kézikönyv vonatkozó 
részét. 

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

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

• A készülék üzembe helyezése után 
ellen-őrizze, hogy az ne nyomja a 
tápvezetéket, illetve ne álljon rajta. 

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

Használat 

• Ezt a készüléket háztartási célú 
használat-ra tervezték. Ne használja 
más célra, mint amire azt tervezték. 

• Csak gépi szárításra alkalmas 
termékeketszárítson. Kövesse a 
ruhaneműkön feltüntetett utasításokat. 

• Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat 
aszárítógépben. 

• 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 számrazákokkal érintkeztek. 
Amennyiben illékony 
tisztítófolyadékokat használt, ügyeljen 
arra, hogy a folyadék eltávozzon a 
ruhadarabból, mielőtt a gépbe 
helyezné. 

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

• Soha ne használja a szárítógépet, ha a 
há-lózati tápkábel, a kezelőpanel, a 
munkafelület vagy a lábazat oly módon 
sérült, hogy a szárítógép belseje 
szabadon hozzáférhető. 

• A textilöblítőket vagy hasonló 
készítményeket a textilöblítőkhöz adott 
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KÖRNYEZET 

Csomagolóanyag 

utasításoknak megfelelően kell 
használni. 

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

Gyermekbiztonság 

• Ezt a mosógépet nem arra szánták, 
hogykisgyermekek vagy fogyatékkal élő 
személyek felügyelet nélkül használják. 

• A gyermekek gyakran nem ismerik fel 
azelektromos készülékekkel 
kapcsolatos veszélyeket. Gondoskodni 
kell a gyermekek felügyeletéről annak 

biztosítása érdekében, hogy ne 
játsszanak a készülékkel. 

Vigyázat 

• Fulladásveszély! A 
csomagolóanyagegyes részei (pl. fólia, 
polisztirol) veszélyesek lehetnek a 
gyermekek számára. Tartsa a 
gyermekektől elzárva ezeket. 

• A mosogatószereket zárja el a 
gyermek-ek elől, és tartsa biztonságos 
helyen. 

• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy gyer-
mekek ne kerüljenek a mosógép 
dobjába. 

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 bezárják magukat a 

készülékbe és az életük nem kerül 
veszélybe. 
A csomagolóanyagok környezetbarátak 
és újrahasznosíthatóak. A műanyag 
alkatrészeken jelölések szerepelnek, pl. 
>PE<, >PS< stb. A csomagolóanyagokat 
kérjük a közösségi szelektív 
hulladékgyűjtés megfelelő tartályába 
bedobni. 

Környezetvédelmi tanácsok 

• A szárítóban a ruha bolyhos és puha 
lesz.Ezért mosás közben nem 
szükséges textilöblítőt használni. 

• A szárítógép akkor működik a 
leggazdaságosabban, ha Ön: 
– mindig, minden akadályt eltávolít a 

szá-rító alján lévő szellőzőnyílások 
útjából; 

– a programáttekintésben megadott töl-
tetmennyiségeket használja; 

– gondoskodik róla, hogy jó legyen a 
szel-lőzés a készüléknek helyet adó 
helyiségben; 

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

– szárítás előtt jól kicentrifugálja a 
szárításra váró ruhákat. 

 Az energiafogyasztás a mosógépen 
beállított centrifugálási sebességtől 
függ. Nagyobb centrifugálási 
sebesség - alacsonyabb 
energiafogyasztás. 
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ÜZEMBE HELYEZÉS 

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 halmozódik fel. 

• A levegőnek szabadon kell tudnia 
áramolnia a készülék körül. Ne tömítse 
el az elülső szellőzőrácsokat, illetve a 
készülék hátlapján található 
levegőbemeneti rácsokat. 

• Annak érdekében, hogy a vibrációt 
észajt a minimális szinten tartsa a 
szárítógép használata során, a 
készüléket szilárd, sima felületre kell 
helyezni. 

• Miután a készülék az állandó 
üzemelésihelyére került, vízmértékkel 
ellenőrizze, hogy a szárítógép teljesen 
vízszintben vane. Ha nincs, a lábak 
emelésével vagy lesüllyesztésével 
biztosítsa a vízszintbe állítást. 

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

Fontos 

• A szárítógép által kibocsátott meleg 
leve-gő elérheti akár a 60 °C-ot is. A 
készüléket ezért tilos olyan padlózatra 
felállítani, amely nem áll ellen a magas 
hőmérsékletnek. 

• 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 teljesítményét. 

• Amennyiben a készüléket áthelyezik, 
aztfüggőlegesen állítva kell szállítani. 

• A készüléket tilos üzembe helyezni 
zárha-tó ajtó mögött, tolóajtó mögött, 
olyan ajtó mögött, amelynél a 
készülékkel ellentétes oldalon 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 betöltőajtót 
2. Húzza ki a dob tetején lévő 

ragasztószalagokat a készülék 
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 fejezetet). 
A készüléket földelt aljzathoz 
csatlakoztassa az érvényben lévő 
kábelezési előírásokkal összhangban. 

 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 A dugasz a gép üzembe 

helyezése után legyen 

hozzáférhető. 

Az ajtó megfordítása 

A ruhaneműk bepakolásának és 
kipakolásának megkönnyítése érdekében 
az ajtó nyitásiránya megfordítható. 
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 Vigyázat Az ajtó megfordítását csak 
erre felhatalmazott szervizmérnök 
végezheti. 

Kérjük, forduljon a helyi márkaszervizhez. 
A mérnök elvégzi az ajtó megfordítását 
költségtérítés ellenében. 

Különleges tartozékok 

• Rögzítőkészlet 

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

cm szé-1 les, elöltöltős) mosógépet 

helytakarékosság céljából egymásra 
rakva lehessen beszerelni. A mosógép 
helyezkedik el alul, arra kerül a 
szárítógép. 
Figyelmesen olvassa el a készlethez 
adott használati utasítást. 

 Kapható szakszervizeknél vagy 
szakértő eladóknál 

• Vízelvezető készlet 

Telepítési készlet a kondenzvíz 
közvetlenül lefolyóba, szifonba, 
vízaknába stb. vezetéséhez. A 
víztartályt ebben az esetben többet 
nem kell leengedni, de továbbra is a 
rendeltetésszerű helyén kell hagyni a 
készüléken belül. 
A rögzített csőnek megfelelő 
magasságban, legalább 50 cm-re és 
legfeljebb 1 mre kell lennie a 
padlószinttől, és nem lehet rajta hurok. 
Ha lehetséges, rövidítse meg a 
kifolyócsövet. 
Figyelmesen olvassa el a készlethez 
adott használati utasítást. 

TERMÉKLEÍRÁS 

 Kapható szakszervizeknél vagy 
szakértő eladóknál 

• Lábazat fiókkal 

A szárítógép optimális magasságba 
helyezéséhez és további tárolótér 
eléréséhez (pl. ruhanemű számára). 
Figyelmesen olvassa el a készlethez 
adott használati utasítást. 
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 Kapható szakszervizeknél vagy 
szakértő eladóknál  

SZIMBÓLUM LEÍRÁS 

 

Időtartam a végéig (a 

program időtartama, 

késleltetett indítás 

időtartama) 
Késleltetett indítás 

Szárítási fázis 

Hűtési fázis 

Gyűrődésgátló fázis 

Gyermekzár 

Hiba, helytelen választás 

Szöszszűrők 

Betöltő nyílás ajtaja 

Szellőzőrács 

Állítható lábak 

Kondenzvíztartályt tartalmazó fiók 

Dob világítás 

Nyomógomb az alsó ajtó nyitásához 

Adattábla 

10 Hőcserélő 

11 Hőcserélő ajtaja Kezelőpanel       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 

Ha el kívánja távolítani a gyártás közben 
keletkezett esetleges maradványokat, 
törölje le a szárítódobot nedves ruhával, 
vagy futtasson le nedves ruhákkal egy 
rövid (30 MIN) szárító ciklust a gépben. 

1. Forgassa  TIME állásba a 
programkapcsolót. 

PROGRAMTÁBLÁZAT 
2. Nyomja meg a TIME gombot 

ismételtenmindaddig, míg a 0.30 meg 
nem jelenik a kijelzőn. 

3. Nyomja meg a START/PAUSE 
gombot. 
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 Program Alkalmazás/tulajdonságok 

Gyapjúanyagok mosás utáni szárításához meleg 

levegővel,  minimális mechanikai töltet mellett (Nézze át 

a "Szennyes ruha különválasztása és előkészítése" című 

fejezetet). Ajánlás: Szárítás után azonnal vegye ki a ruhát, 

mivel nem következik gyűrődésgátló program. 
 Wool (Gyapjú) 1 kg E szárítógép gyapjúszárítási ciklusát a The 

Woolmark Company ellenőrizte és jóváhagyta. Az említett 

ciklus alkalmas a "kézimosás" címkével ellátott kötött 

gyapjú ruhanemű szárítására, feltéve, hogy a ruhanemű 

mosása a Woolmark által javasolt kézimosási ciklussal 

történt, és a gyártó által előírt utasításoknak megfelelően 

lett szárítva. (M1022) 

Speciális program, amely mintegy 10 percig tart, textíliá-

    knak a kereskedelemben kapható 

száraztisztító anyagokkal 
  Cooling (Hű- 8 kg történő felfrissítéséhez vagy kímélő tisztításához. (Csak a 

tés) gyártó által megfelelőnek minősített termékeket használjon; 
olvassa el a gyártó kezelési útmutatóját.)(elérhető Buzzer 

(Buzzer) funkció) 

 Quick (Gyors) 

Synthetics quick Műszálas szövetek gyors szárításához minimális gyűrődés  

  2 kg 
(Műszál gyors) mellett. Szárítási eredmény: tárolásra kész. 

Cottons quick Pamutszövetek gyors szárításához minimális gyűrődés mel-

  3 kg 
(Pamut gyors) lett. Szárítási eredmény: tárolásra kész. 

A Time (Időzítés) fukció csak a   Time 
(Időzítés) programban használható. 

NAPI HASZNÁLAT 
Szétválogatás Fontos Ne helyezzen a készülékbe semmi- 

• Szétválogatás az anyag fajtája szerint: lyen olyan nedves ruhát, amelynek kezelési 

 – Pamut/vászon a   Cottons (pamut) címkéjén nincs az feltüntetve, hogy szárító- 
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programcsoportban található 
programokhoz. 

– Kevertszálas és műszálas anyagok a 

 Synthetics (Műszálas) 
programcsoportban található 
programokhoz. 

• Szétválogatás a kezelési címke szerint: A 

kezelési címke jelentése: 

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 

darabokat  Extra (Extra) programmal. 
Lehetséges, hogy a ruhadarabok 
összemennek! 

• A gyapjú és gyapjú jellegű ruhák a Wool 
(Gyapjú) programmal száríthatók. A szárítási 
ciklus kezdete előtt minél jobban centrifugálja 
ki a ruhákat (max. 1200 fordulat/perc). Csak 
anyagukban, színükben 

és tömegükben hasonló vagy 
megegyező gyapjúdarabokat szárítson 
együtt. A nehéz gyapjúdarabokat szárítsa 
külön. A ruhanemű előkészítése 
• A ruhanemű összegubancolódásának 

megelőzése érdekében: A cipzárakat 
húzza 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 szövetek ezután jobban 
száradnak. 

Fontos Ne töltse túl a készüléket. Vegye 
figyelembe a max. 8 kg töltetmennyiséget. 

A készülék bekapcsolása 

Forgassa a programkapcsolót bármilyen 
programra. A készülék bekapcsol. Amikor 
a betöltőajtó nyitva van, a belső lámpa 
megvilágítja a dobot. 

 

 Buzzer (hangjelzés) gomb 

 

A szárítógépben történő szárítás 

elvben lehetséges 

Szárítás normál hőmérsékleten 

Szárítás csökkentett hőmérsékleten 

A szárítógépben történő szárítás nem 

lehetséges 
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hallható megerősítés: 
• ciklus vége 
• gyűrődésgátló fázis kezdete és vége 
• ciklus megszakítás 
• hiba 
Dryness (Szárazsági fok) gomb 

a megszárított ruha szárazsági fokának 
beállítása: 
• Max - maximum 
• Med - közepes • Min 

- minimum 
ezzel az opcióval a szárítás hatásfokát és 

eredményességét növelheti (nem minden 

programmal használható) 
 Time (Időkezelés) lehetővé teszi, hogy a 

szárítási időt tetszés szerint beállítsa 20 perc 

és 3 óra között (10 perces lépésekkel - 

nyomja meg a gombot többször mindaddig, 

míg a kívánt időtartam meg nem jelenik, pl. 

        - az 1 

óra és 20 perces programhoz); csak a 

megfelelő programmal használható 

 Delay (Késleltetés) gomb lehetővé teszi 

a program késleltetését 30 perc és 20 óra 

között 
1. válassza ki a szárítási programot és a 

további szárítási opciókat 
2. nyomja meg a Delay gombot mindaddig,míg 

a kívánt késleltetési idő meg nem jelenik a 

kijelzőn, pl.     H ha a 

programot 
12 órával később kívánja 

indítani 
3. a késleltetés aktiválásához nyomja meg 

aStart/Pause gombot - az indításig 

hátralévő idő megjelenik a kijelzőn 

Gyermekzár 

A gyerekzárral azt lehet beállítani, hogy 
egy programot ne indíthassanak el 
véletlenül, illetve hogy egy folyamatban 
lévő programot ne változtathassanak meg 
véletlenül. A gyerekzár az összes gombot 
és a programgombot is lezárja. A 
gyerekzár a Dryness és a 

 Time gomb 5 másodpercig tartó 
egyidejű lenyomásával kapcsolható be 

vagy ki. Ez a szimbólum:  a kijelzőn azt 
jelenti, hogy a gyerekzár aktív. 

 A szárítási paraméterek 
módosításához a gyerekzárat ki kell 
kapcsolni. A szárítási ciklus utolsó 
fázisában a gyerekzár nem 
kapcsolható ki. 

A program elindítása 

Nyomja meg a Start/Pause 
(start/szüneteltetve) gombot. A program 
elindul. A program előrehaladását a 
szárítási idő múlása mutatja az LCD 
kijelzőn. 
Programváltás 

Egy véletlenül kiválasztott program 
megváltoztatásához a program elindítása 
előtt először a programkapcsolót el kell 

forgatni ki állásba, majd be kell ismét 
állítani a programot. 

A szárítási ciklus befejeződése / a ruha 

kivétele 

Amint befejeződik a szárítási ciklus, a 
kijelzőn a gyűrődésgátló ciklus ikonja  és 
egy villogó     látható, valamint a 
figyelmeztető jelzőfények:  szűrő és  tartály 
tele . A Buzzer (figyelmeztető hang) gomb 
lenyomásakor egy percen keresztül 
szaggatott hangjelzés hallható. 

 A szárítási ciklusokat automatikusan 
követi egy gyűrődésgátló fázis, amely 
kb. 30 percig tart. A dob ebben a 
fázisban szakaszosan körben forog. 
Ezáltal a ruha lazává válik, és 
megszűnnek a gyűrődések. A szárított 
ruha a gyűrődésgátló fázis alatt 
bármikor kivehető. (A ruhát legkésőbb 
a gyűrődésgátló fázis végén ajánlatos 
kivenni, különben gyűrődések 
keletkeznek.) 

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

távolítsa el a szöszöket. A legjobb, ha 
ezt a műveletet nedves kézzel végzi. 
(Lásd a "Karbantartás és tisztítás" c. 
fejezetet.) 

3. Vegye ki a ruhát. 

4. Forgassa  ki állásba a 
programkapcsolót. 

Fontos A szárítási ciklust követően: 
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- Tisztítsa meg a mikroszűrőt és a 
finomszűrőt 

- Engedje le a vizet a 
kondenzvíztartályból(Lásd a 
"Karbantartás és tisztítás" c. fejezetet.) 

5. Zárja be az ajtót. 

 

Közvetlenül a szárítási ciklus 
befejeződése után törölje le az ajtó 
tömítését nedves ruhával. 

A víztartály kiürítése 

A víztartályt minden szárítási ciklust 
követően ürítse ki. 
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Figyelem A dob tisztításához ne 
használjon dörzsölőszereket vagy 
acélpárnát. 

A vízből vagy tisztítószerekből szárma- 

 Vigyázat A kondenzvíz ivásra vagy zó vízkő alig látható réteget képezhet a 

raz állapotát nem lehet megbízhatóan 

meg a Start/Pause (start/szüneteltetve) A dob belsejét és a dob bordázatát normál 

gombot. háztartási tisztítószerrel (pl. ecetes tisztító- 

szerrel) tisztítsa meg. 

A páralecsapó tisztítása 
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A kezelőpanel és készülékház 

tisztítása 

Figyelem Ne használjon 
bútortisztítót vagy agresszív 
tisztítószereket a készülék 

tisztításához. 

Nedves ruhával törölje le a kezelőpanelt 
és a házat. 

Fontos 

• Soha ne használja a szárítógépet a 
páralecsapó nélkül. 

MIT TEGYEK, HA ... 

Önálló hibaelhárítás 

Probléma 1) Lehetséges ok Megoldás 

Nem működik 

a szárítógép. 

A szárítógép nincs csatlakoztatva az 

elektromos hálózathoz. 

Csatlakoztassa a hálózati aljzatba. 

Ellenőrizze a biztosítékot a 

biztosítéktáblán (háztartási telepítés). 

A betöltőajtó nyitva van. Zárja be a betöltőajtót 

Nem nyomta meg a START PAUSE 

gombot. 
Nyomja meg a START PAUSE 

gombot. 

A szárítás 
eredménye 

nem 

kielégítő. 

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

Eldugultak a szöszszűrők. Tisztítsa meg a szöszszűrőket. 3) 

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 csukó- 
dik be a 

betöltőajtó 
A szűrők nincsenek a helyükön. 

Helyezze be a finom szűrőt, és/vagy 

pattintsa a helyére a durva szűrőt. 

                                                           
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 PAUSE 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 
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Err ( Hiba ) 

az LCD-

kijelzőn. 5) 

Megkísérelte módosítani a 

paramétereket a program elindítása 

után. 

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a 

szárítógépet. Állítsa be a szükséges 

paramétereket. 

Nincs 
dobvilágítás 

Nem helyes 

hátralévő idő 

látható az 

LCD-kijelzőn 
5) 

A programkapcsoló OFF állásban van. 
Fordítsa DRUM LIGHT állásba (ha 

rendelkezésre áll) vagy bármelyik 

programra. 

Kiégett az égő. 
Cserélje ki a körtét (ld. a következő 

fejezetet). 

A befejezés ideje a következők alapján 

kerül kiszámításra: a ruhanemű típusa, 

mennyisége és nedvessége. 

Automatikus folyamat; ez nem a 

készülék hibája. 

A program 

inaktív Megtelt a víztartály. 
ürítse ki a víztartály 3) , nyomja meg a 

START PAUSE gombot. 

A szárítási 

ciklus túl rövid 

Kicsi a ruhanemű mennyisége./A 

ruhanemű túl száraz a kiválasztott 

programhoz. 

Válassza az időzített programot vagy 

egy magasabb szárítási szintet (pl. 

EXTRA DRY ). 

A szárítási 

ciklus túl 

hosszú 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 

szobahőmérsékletet. 

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). 

A belső világításhoz tartozó égő cseréje 
Használjon szárítógépekhez tervezett 
különleges égőket. A speciális izzó a helyi 
szervizközpontban szerezhető be. 

Fontos A készülék bekapcsolásakor a 
belső világítás az ajtó kinyitásakor 4 
percen belül kialszik. 

 Vigyázat Ne használjon normál 
izzókat! Ezek túl sok hőt 
fejlesztenek, és károsíthatják a 
készüléket! Az égő cseréjének 
megkezdése előtt húzza ki a 
készüléket a hálózatból; állandó 
csatlakozással: teljesen csavarja ki 
vagy hatástalanítsa a biztosítékot. 

1. Csavarja le az égőt fedő burkolatot (ez 
közvetlenül felül, a töltőnyílás mögött 
ta- 

MŰSZAKI ADATOK 
lálható; lásd az "A készülék leírása" 
című részt.) 

2. Cserélje ki a kiégett izzót. 
3. Csavarja vissza a helyére a 

burkolatot.Ellenőrizze az o-gyűrű 
tömítés helyes pozícionálását, mielőtt 
visszacsavarná az ajtóvilágítás 
fedelét. Ne üzemeltesse a 
szárítógépet, ha az o-gyűrű tömítés 
hiányzik az ajtóvilágítás fedelében. 

 Vigyázat Biztonsági okokból a 
burkolatot szorosan kell becsavarni. 
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Ennek elmulasztása esetén a 
szárítógépet nem szabad működtetni. 

 

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 40,5 kg 

legnagyobb betölthető mennyiség 8 kg 

feszültség 230 V 

szükséges biztosíték 10 A 

összteljesítmény 2350 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 

Csengő állandó 

jellegű be-

/kikapcsolása 

A riasztás alapértelmezés szerint mindig ki van kapcsolva. Riasztás 
állandó jellegű be(ki)kapcsolása: 
1. Forgassa a programkapcsolót bármilyen programra. 
2. Nyomja meg egyszerre a Buzzer (figyelmeztető hang) és Dryness 

(szárazság) gombot, és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig. 
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Vízkeménység 1) 1. Forgassa a programkapcsolót bármilyen programra. 
2. Nyomja meg egyszerre a Dryness (szárazság) és Start/Pause 

(start/szüneteltetve) gombot, és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig. 
3. Nyomja meg a Start/Pause (start/szüneteltetve) gombot, amíg a 

kívántszint beállításra nem kerül: 

- alacsony vezetőképesség <300 μS/cm 

- közepes vezetőképesség 300-600 μS/cm 

- magas vezetőképesség >600 μS/cm 
4. A beállítás tárolásához nyomja meg egyszerre a Dryness 

(szárazság) ésStart/Pause (start/szüneteltetve) gombot, vagy 

fordítsa a programkapcsolót  ki állásba 
1)  A víz változó mennyiségben mészkövet és ásványi sókat tartalmaz, amelyek mennyisége a földrajzi helytől 

függően változik, megváltoztatva ezzel a víz vezetőképességi értékeit is. A víz vezetőképességében meglévő 

jelentős eltérések a gyárilag előre beállított értékekhez képest némileg befolyásolhatják a ruhanemű maradék 

nedvességét a ciklus végén. A szárítógép lehetővé teszi a szárítási érzékelő érzékenységének szabályozását 

a víz 



 

vezetőképességi értékei alapján. 

SZERVIZ 

Műszaki hiba esetén először ellenőrizze, hogy nem tudja-e saját maga orvosolni a helyzetet 
a használati utasítás alapján - lásd 
a Mit kell tenni, ha .... című részt 

Ha a problémát nem sikerül megszüntetni, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal, vagy 
valamelyik hivatalos márkaszervizzel. A gyors segítség érdekében az alábbi adatokat kell 
közölnie: – A modell típusa 
– Termékszám (PNC) 
– Gyári szám (S No. megtalálható a termék-en elhelyezett adattáblán - helyére vonatkozóan 

lásd a Termékleírás c. fejezetet)) 
– A hiba típusa 
– A kijelzőn megjelenő bármilyen hibaüzenet. Javasoljuk, hogy írja ide a készülékhez 

tartozó fontosabb hivatkozási számokat, mert így szükség esetén azonnal kéznél lesznek: 

A modell leírása: ........................................ 

PNC: ........................................ 

S No: ........................................ 

  


