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Molimo vas prvo pročitajte ovaj priručnik!
Poštovani korisniče,
Hvala Vam što preferirate Beko proizvod. Nadamo se da će vam vaš proizvod, koji je proizveden 
s visokim kvalitetom i tehnologijom, dati najbolje rezultate. Mi vam savjetujemo da pažljivo 
pročitate ovaj priručnik i drugu prateću dokumentaciju prije korištenja vašeg proizvoda i 
čuvajte ga radi buduće upotrebe. Ako predate proizvod nekom drugom, predajte takođe i ovaj 
priručnik. Obratite pažnju na sve detalje i upozorenja navedena u ovom priručniku za korisnika i 
slijedite uputstva data u istom. 
Koristite ovaj priručnik za korisnika za model koji je naznačen na naslovnoj stranici. 

Pročitajte uputstva.

Objašnjenje simbola
Kroz ovaj priručnik za korisnika, korišteni su sljedeći simboli:

C Važne informacije ili korisni savjeti o upotrebi.

A Upozorenje za opasne situacije po pitanju života i imovine.

B Upozorenje za strujni udar.

Upozorenje za vruće površine.

Upozorenje za opasnost od požara.

Materijali za pakovanje proizvoda su proizvedeni od reciklirajućih materijala u skladu 
s našim državnim propisima za okoliš.

Nemojte odlagati otpadnu ambalažu zajedno s kućnim otpadom ili drugim otpadima, bacite je 
na mjesta predviđena za prikupljanje određena od strane lokalnih vlasti.

Ovaj proizvod je proizveden korištenjem najnovije tehnologije u ekološki prihvatljivim uvijetima.



Mašina za sušenje rublja / Korisnički priručnik 3 / BS

1 Važna uputstva za sigurnost i okoliš
Ovaj odjeljak sadrži sigurnosna uputstva koja će pomoći 
u zaštiti od rizika lične povrede ili oštećenja imovine. Ne 
pridržavanje ovih uputstava će poništiti svaku garanciju.
1.1 Opća sigurnost
• Sušilicu mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina i 

osobe čije fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti nisu 
dovoljno razvijene ili koje imaju nedostatak iskustva i 
znanja pod uslovom da su te osobe nadgledane ili obučene 
o sigurnoj upotrebi proizvoda i rizicima koji proizlaze. 
Djeca se ne bi smjela igrati s proizvodom. Poslove čišćenja 
i održavanja ne bi trebala izvoditi djeca osim ako ih neko 
nadgleda.

• Djeca manje od 3 godina treba držati dalje, osim ako nisu 
pod stalnim nadzorom.

• Podesive nožice ne bi trebalo uklanjati. Praznina između 
sušilice i poda ne bi trebala biti reducirana materijalima 
kao što su tepih, drvo i traka. To će uzrokovati probleme sa 
sušilicom.

• Neka postupke ugradnje i popravke uvijek obavlja 
ovlašteni servis. Proizvođač neće biti odgovoran za 
štete koje mogu nastati iz postupaka koje su obavljale 
neovlaštene osobe.

• Nikada nemojte prati sušilicu prskanjem ili poljevanjem 
vode po njoj! Postoji opasnost od strujnog udara!
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Važna uputstva za sigurnost i okoliš
1.1.1 Elekrična sigurnost

A Potrebno je pridržavati se uputstava za električnu 
sigurnost dok se vrši električno spajanje tokom 
ugradnje.  

A Uređaj se ne smije napajati preko eksternog 
uklopnog uređaja, kao što je tajmer, niti se povezati 
u krug koji se redovito uključuje i isključuje preko 
drugog uređaja.

• Spojite sušilicu na uzemljenu utičnicu zaštićenu 
osiguračem vrijednosti koja je specificirana na naljepnici.  
Neka instalaciju uzemljenja obavi kvalificirani električar. 
Naša kompanija neće biti odgovorna za bilo kakve štete 
koje će nastati kada sesušilica koristi bez uzemljenja u 
skladu s lokalnim propisima.

• Napon i dozvoljena zaštita osiguračem su navedeni na 
pločici s naljepnicom o tipu. 

• Napon koji je naveden na naljepnici o tipu mora biti jednak 
vašem mrežnom naponu. 

• Isključite sušilicu iz utičnice kada nije u upotrebi.
• Isključite sušilicu sa napajanja tokom instalacije, 

održavanja, čišćenja i radova na popravci.
• Nemojte dirati utikač mokrim rukama! Nikada ne isključujte 

iz utičnice povlačeći za kabal, uvijek povlačite hvatajući za 
utikač.

• Nemojte koristiti produžni kabal, višestruke utikače il 
adaptere da biste priključili sušilicu na napajanje da bi se 
smanjio rizik od požara i strujnog udara.

• Utikač napojnog kabla mora biti lako dostupan nakon 
ugradnje.

B Oštećen napojni kabal bi trebalo zamijeniti uz 
obaviještenje ovlaštenom servisu.
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Važna uputstva za sigurnost i okoliš

B Ako je sušilica u kvaru, ne smije se puštati u rad dok 
je ne popravi ovlašteni servisni zastupnik! Postoji 
opasnost od strujnog udara!

1.1.2 Sigurnost proizvoda
Stavke koje treba uzeti u obzir radi opasnosti od 
požara:
Dolje specificirano rublje ili stavke se ne smiju sušiti
u sušilici uzimajući u obzir opasnost od požara.
• Neoprane stavke rublja
• Stavke koje su zaprljane uljem, acetonom, 

alkoholom, lož uljem, kerozinom, odstranjivačima za 
mrlje, parafinom ili odstranjivačima parafina moraju 
biti oprane u vrućoj vodi s dosta deterdženta prije 
sušenja u sušilici.

Iz tog razloga, posebno stavke koje sadrže gore 
specificirane mrlje moraju biti oprane vrlo dobro, 
da bi se to uradilo koristite adekvatan deterdžent i 
odaberite pranje s visokom temperaturom. 
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Važna uputstva za sigurnost i okoliš
Dolje specificirano rublje ili stavke ne smiju se 
sušiti u sušilici zbog opasnosti od požara:
• Odjevni predmeti ili jastuci s gumenom pjenom 

(lateks pjena), kape za tuširanje, vodootporni 
tekstili, materijali s gumenim ojačanjem i jastučiće s 
gumenom pjenom.

• Odjeća očišćena s industrijskim hemikalijama.
Stavke poput upaljača, šibica, kovanica, metalnih 
dijelova, igala i sl. mogu oštetiti bubanj ili mogu 
dovesti do funkcionalnih problema. Stoga provjerite 
svo rublje koje ćete stavljati u vašu sušilicu.
Nikada ne zaustavljajte sušilicu prije završetka 
programa. Ako morate to uraditi, uklonite svo rublje
brzo i položite ga van radi odvođenja topline.
Odjeća koja nije adekvatno oprana može se sama 
zapaliti i čak se može zapaliti nakon što se sušenje 
završi.

• Morate obezbijediti dovoljno ventilacije da bi se spriječili 
plinovi koji izlaze iz uređaja koji rade s drugim vrstama 
goriva uključujući i otvoreni plamen da se nakupljaju u 
prostoriji zbog efekta povratnog paljenja.

A Donje rublje koje sadrži metalna ojačanja ne bi se 
smjelo sušiti u sušilici. Sušilica može biti oštećena 
ako se metalna ojačanja olabave i otpadnu tokom 
sušenja.

C
Koristite omekšivače ili slične proizvode u skladu s 
uputstvima od njihovih proizvođača.

C
Uvijek očistite filter za vlakna/dlačice prije ili poslije 
svakog punjenja. Nikada nemojte rukovati sušilicom 
bez postavljenog filtera za vlakna/dlačice.
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Važna uputstva za sigurnost i okoliš
• Nikada ne pokušavajte sami popravljati sušilicu. Nemojte 

izvoditi bilo kakve postupke popravke ili zamjene na 
proizvodu čak i ako znate ili imate sposobnost da izvršite 
zahtijevani postupak osim u slučaju da je to jasno 
predloženo u uputstvu za rukovanje ili objavljenom 
servisnom priručniku. U suprotnom, dovodite svoj život i 
živote drugih ljudi u opasnost.

• Tu ne smiju biti vrata koja se zaključavaju, klizna vrata ili 
vrata na baglamama koja mogu blokirati otvore vrata za 
punjenje u mjestu gdje će vaša sušilica biti postavljena. 

• Postavite vašu sušilicu na mjesta koja su pogodna za kućnu 
upotrebu. (Kupatilo, zatvoreni balkon, garaža itd.)

• Osigurajte da kućni ljubimci ne ulaze u sušilicu. Provjerite 
unutrašnjost sušilice prije puštanja u rad.

• Nemojte se naslanjati na vrata za punjenje vaše sušilice 
kada su otvorena, inače bi se mogla prevrnuti.

• Ne smije se dozvoliti da se vlakna/dlačice nakupljaju oko 
sušilice.

1.2 Montaža nad mašinom za pranje rublja
• Pribor za fiksiranje bi se trebao koristiti između ove dvije 

mašine kada se sušilica postavlja iznad mašine za pranje 
rublja. Uređaj koji se montira mora bit ugrađen od strane 
ovlaštenog servisnog zastupnika.

• Ukupna težina mašine za pranje rublja i sušilice - pod punim 
opterećenjem - kada su postavljene jedna na drugu dostiže 
približno 180 kilograma. Postavite proizvod na čvrsto tlo 
koje ima dovoljno kapaciteta za nošenje tereta!

A
Mašina za pranje rublja ne može biti postavljena na 
sušilicu. Obratite pažnju na gornja upozorenja tokom 
ugradnje vaše mašine za pranje rublja.
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Važna uputstva za sigurnost i okoliš
Tabela ugradnje za mašinu za pranje rublja i sušilicu

Dubina 
sušilice

Dubina mašine za pranje rublja
62 cm 60 cm  54 cm 50 cm 49 cm 45 cm 40 cm

54 cm Može se ugraditi Može se ugra-
diti Ne može se 

ugraditi
60 cm Može se ugraditi Ne može se 

ugraditi

1.3 Namijenjena upotreba
• Sušilica je dizajnirana za upotrebu u domaćinstvu. Nije 

pogodna za komercijalnu upotrebu i ne smije biti korištena 
izvan svoje namijenjene upotrebe.

• Koristite sušilicu samo za sušenje rublja sa odgovarajućom 
oznakom.

• Proizvođač se odriče bilo kakve odgovornosti nastale usljed 
nepravilne upotrebe ili transporta.

• Vijek trajanja sušilice koju ste kupili je 10 godina. Tokom 
ovog perioda, originalni dijelovi će biti dostupni za ispravan 
rad sušilice.

1.4 Sigurnost djece
• Materijali za pakovanje su opasni za djecu. Držite materijale 

za pakovanje dalje od djece.
• Električni proizvodi su opasni za djecu. Držite djecu dalje 

od proizvoda kada je u funkciji. Nemojte im dozvoliti da 
čeprkaju po sušilici. Koristite dječiju bravu da biste spriječili 
da djeca čeprkaju po sušilici.

C Dječija brava se nalazi na kontrolnoj ploči.
(Vidi dječija brava)

• Držite vrata za punjenje zatvorenim čak i kada sušilica nije 
u upotrebi.
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Važna uputstva za sigurnost i okoliš
1.5 Usklađenost s WEEE propisima i 
odlaganje otpadnog proizvoda

Ovaj proizvod je u skladu sa EU WEEE Direktivom 
(2012/19/EU).  Ovaj proizvod posjeduje klasifikacijski 
simbol za otpadnu električnu i elektroničku opremu 
(WEEE).
Ovaj proizvod je proizveden od visoko kvalitetnih 

dijelova koji se mogu ponovo upotrijebiti i koji su pogodni 
za recikliranje. Nemojte odlagati otpadni proizvod s običnim 
kućnim i drugim otpadima čiji je vijeka trajanja prošao. 
Odnesite taj otpad na odlagalište za reciklažu električne i 
elektroničke opreme. Molimo vas posavjetujte se sa lokalnim 
institucijama da saznate gdje se nalaze ova odlagališta
1.6 Usklađenost sa RoHS Direktivom:
Proizvod koji ste kupili je u skladu sa EU RoHS Direktivom 
(2011/65/EU).  On ne sadrži nikakve štetne i zabranjene 
materijale specificirane u ovoj Direktivi.
1.7 Informacije o pakovanju
Materijali za pakovanje proizvoda su proizvedeni od 
reciklirajućih materijala u skladu s našim državnim propisima 
za okoliš. Nemojte odlagati materijale za pakovanje zajedno 
s kućnim ili drugim otpadom.  Odnesite ih na mjesta za 
odlaganje materijala za pakovanje koja su određena od 
strane lokalnih vlasti.
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Važna uputstva za sigurnost i okoliš
1.8 Tehničke specifikacije
BS
Visina (min. / max.) 84,6 cm / 86,6 cm*
Širina 59,5 cm
Dubina 60,9 cm
Kapacitet (max.) 8 kg**
Neto težina (upotreba 
plastičnih prednjih vrata) 37 kg

Neto težina (upotreba 
staklenih prednjih vrata) 39,5 kg

Napon
Vidi naljepnicu o tipu***Ulazna nazivna snaga

Oznaka modela

* Min. visina: Visina sa zatvorenim podesivim nožicama.
    Max. visina: Visina s maksimalno otvorenim podesivim 
nožicama.
** Težina rublja za sušenje prije pranja.
*** Oznaci se nalazi iza vrata za punjenje.

C
Tehničke specifikacije sušilice su podložne 
specifikaciji bez najave za poboljšanje kvaliteta 
proizvoda.

C
Slike u ovom priručniku su shematske i moguće je da 
ne dogovaraju tačno ovom proizvodu.

C

Vrijednosti navedene na oznakama na sušilici ili u 
drugoj objavljenoj dokumentaciji koja prati sušilicu 
su dobivene u laboratoriji u skladu s odgovarajućim 
standardima. Ovisno o uslovima rada i okoline sušilice, 
ove vrijednosti mogu varirati.
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2 Vaša sušilica
2.1 Sadržaj pakovanja

1 2 3 54

1. Crijevo za pražnjenje vode *
2. Rezervna spužva ladice filtera*
3. Priručnik za korisnika
4. Korpa za sušenje*
5. Priručnik za korisnika za korpu za sušenje*

*Moguće je da bude isporučena uz vašu mašinu ovisno o njenom modelu.
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3 Ugradnja
Prije nego što pozovete najbliži ovlašteni 
servis za instalaciju sušilice, pobrinite se da 
električna instalacija i odvod za vodu budu 
odgovarajući, u skladu s uputstvom za koris-
nike. (Pogledajte odjeljak 3.3 Povezivanje 
na odvod i 3.5 Električno povezivanje) 
Ako nisu prikladni, kontaktirajte kvalifici-
ranog električara i vodoinstalatera da izvrše 
odgovarajuće instalacije.

C
Prirpema lokacije za sušilicu, 
kao i električne i kanalizacione 
instalacije su odgovornost kupca.

A Prije instalacije, vizualno 
provjerite da li sušilica ima bilo 
kakvih nedostataka. Ako je sušilica 
oštećena, nemojte je instalirati. 
Oštećeni proizvodi dovode do 
rizika po vašu bezbednost.

3.1 Odgovarajuća lokacija za 
instalaciju
Instalirajte sušilicu na stabilnu i ravnu 
površinu. 
Sušilica je teška. Nemojte je sami pomicati.
• Sušilicu puštajte u rad u dobro 

provetrenom okruženju bez prašine.
• Rastojanje između sušilice i podloge ne 

smije biti smanjeno materijalima kao što 
su tepih, drvo i trake.

• Ne pokrivajte ventilacijske otvore na 
sušilici. 

• Vrata koja se mogu zaključati, klizna 
vrata ili vrata na šarkama ne smiju 
blokirati otvor vrata za punjenje na 
mjestu istalacije sušilice.

• Kada se sušilica instalira, treba ostati 
na istom mjestu gdje je povezana. Kada 
instalirate sušilicu, pobrinite se da njena 
zadnja stranica nema dodira s drugim 
objektima (npr. slavina, utičnica itd.). 

• Sušilicu postavite najmanje 1 cm od ivica 
drugog namještaja.

• Vaša sušilica se može koristiti na 
temperaturama između +5°C i +35°C. 
Ako radni uvjeti nisu u ovom opsegu, to 
će nepovoljno utjecati na rad sušilice i 
ona se može oštetiti.

• Zadnja površina sušilice se treba 
postaviti prema zidu.

B Sušilicu ne stavljajte preko 
kabela za napajanje.

3.2 Skidanje sigurnosnog 
sklopa za transport

A
Skinite sigurnosni sklop za 
transport prije prvog korištenja 
sušilice.

Otvorite vrata za punjenje.
U bubnju postoji najlonska vrećica koja sadrži 
komad stiropora. Držite je za dio označen sa 
XX XX.
Najlon povucite prema sebi i izvadite sigurn-
osni sklop za transport.

A
Uvjerite se da nijedan dio 
sigurnosnog sklopa za transport 
ne ostane unutar bubnja.

3.3 Povezivanje sa odvodom
Ako je proizvod opremljen kondenzacijskom 
jedinicom, voda se sakuplja u rezervoaru za 
vodu tijekom ciklusa sušenja. Sakupljenu 
vodu morate isprazniti nakon svakog ciklusa 
sušenja.
Sakupljenu vodu možete direktno is-
pustiti preko crijeva za odvod vode koje 
je isporučeno uz proizvod umjesto da je 
periodično praznite iz rezervoara za vodu.
Povezivanje crijeva za odvod vode
1-2 Rukom povucite crijevo sa zadnje 

strane sušilice kako biste ga otkačili sa 
mjesta na kojem je pričvršćeno. Nemojte 
koristiti nikakve alate za skidanje crijeva.

3 Povežite jedan kraj crijeva za odvod koje 
ste dobili uz sušilicu na priključno mjesto 
sa koga ste skinuli crijevo u prvom 
koraku.
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Ugradnja
4 Drugi kraj crijeva za odvod povežite 

direktno na odvod za otpadnu vodu ili ga 
stavite u kadu.

1

3 4

2

A
Crijevo treba priključiti na siguran 
način. Imaćete poplavu u kući 
ako se crijevo izvuče iz kućišta 
proizvoda tijekom ispuštanja 
vode.

C
Crijevo za odvod vode treba 
pričvrstiti na visini od maks. 80 
cm.

C
Pazite da crijevo za odvod vode 
ne bude nagaženo ili presavijeno 
između odvoda i mašine.

3.4 Podešavanje nožica
Kako biste osigurali da vaša sušilicca radi tiše 
i bez vibracija, ona mora stajati ravno i ba-
lansirano na svojim nožicama. Izbalansirajte 
mašinu podešavanjem nožica.
Rotirajte nožice na lijevo ili desno dok mašina 
ne bude stajala ravno i čvrsto.

C Nikad ne odvijajte podesive 
nožice sa njihovih kućišta.

3.5 Električno povezivanje
Za specifične instrukcije za električno 
povezivanje potrebno prilikom instalacije (vidi 
1.1.1 Električna sigurnost)
3.6 Transport sušilice
Prije transporta isključite sušilicu iz struje.
Ispustite svu preostalu vodu iz sušilice.
Ako je izveden direktni priključak na odvod, 
otkačite crijevo.

A
Preporučujemo da sušilicu 
prenosite u uspravnom položaju. 
Ako se mašina ne može 
nositi u uspravnom položaju, 
preporučujemo da se malo nagne 
na desnu stranu gledano spreda. 

3.7 Zamjena lampice za 
osvjetljenje 
Ako se lampica za osvjetljenje koristi u sušilici 
za veš. Za zamjenu sijalice/LED lampice 
korištene za osvjetljenje, pozovite ovlašteni 
servis.
Lampica(e) korištena(e) u ovom uređaju 
nije pogodna za  prostorije u domaćinstvu. 
Namjena ove lampice je da pomogne koris-
niku da veš stavi u sušilicu za veš na praktičan 
način. “Lampice koje se koriste u ovom 
uređaju moraju da podnose ekstremne fizičke 
uvjete, kao što su vibracije i temperature 
iznad 50 °C.”
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4 Priprema
4.1 Veš pogodan za sušenje u sušilici za veš
Uvijek poštujte upute date na etiketama na odjeći. Sušite samo veš na čijoj se etiketi navodi da 
je pogodan za sušenje u sušilici za veš i vodite računa da odaberete odgovarajući program.
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LAUNDRY DRYING SYMBOLS

Drying 
Symbols

Suitable for 
dryer

No Iron Sensitive / 
Delicate dry

Do not dry 
with dryer

Do not dry Do not dry-
clean

4.2 Veš koji nije pogodan za 
sušenje u sušilici za veš

C
Delikatne vezene tkanine, vuna, 
svileni odevni predmeti, delikatne 
i vrijedne tkanine, hermetički 
zatvoreni prijedmeti i zavjese od 
tila nisu pogodne za mašinsko 
sušenje.

4.3 Priprema veša za sušenje
Veš može da se uplete nakon pranja. Odvojite 
komade veša prije stavljanja u sušilicu za veš.
Suhi odevni prijedmeti koji imaju metalne pri-
jedmete, kao što su patentni zatvarači, sušite 
okrenute naopako.
Zatvorite patentne zatvarače, kukice, kopče i 
dugmad. 

4.4 Stvari koje treba uraditi za 
uštedu energije
Praćenje informacija će vam pomoći da 
sušilicu koristite na ekološki i energetski efi-
kasan način.
• Centrifugirajte veš na najvećoj brzini 

kada ga perete. Time se manjuje vrijeme 
sušenja i potrošnja energije se smanjuje.

• Sortirajte veš u zavisnosti od vrste 
i debljine. Zajedno sušite istu vrstu 
veša. Na primjer, tanke kuhinjske krpe i 
stolnjaci se suše brže od debelih ručnika 
za kupanje.

• Pratite upute u korisničkom priručniku za 
izbor programa.

• Ne otvarajte vrata za punjenje 
mašine tijekom sušenja, osim ako nije 
neophodno. Ako sigurno morate otvoriti 
vrata za punjenje ne držite ih otvorena 
duže vrijeme.
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Priprema
• Nemojte dodavati vlažan veš dok sušilica 

za veš radi
• Filter dlačica čistite prije ili nakon svakog 

ciklusa sušenja. 
• Redovito čistite kondenzator najmanje 

jednom mjesečno ili nakon svakih 30 
ciklusa sušenja. 

• Prostoriju u kojoj se sušilica za veš nalazi 
dobro provjetrite tokom sušenja.

4.5 Odgovarajući kapacitet
Pratite uputstva u tabeli „Izbor programa i 
potrošnja“. Ne punite više od vrijednosti ka-
paciteta navedenih u tabeli.

C
Ne preporučuje se punjenje sušilice 
za veš vešom koji premašuje nivo 
označen na slici. Performanse 
sušenja će se smanjiti kada je mašina 
prepunjena. Osim toga, sušilica za 
veš i veš se mogu oštetiti.

Sledeće težine su date kao primjeri:

Veš Približne težine 
(g)*

Pamučne navlake za 
jorgane (dubl) 1500

Pamučne navlake za 
jorgane (singl) 1000

Plahte za krevet (dubl) 500
Plahte za krevet (singl) 350
Veliki stolnjaci 700
Mali stolnjaci 250
Salvete za čaj 100
Ručnici za kupanje 700
Ručnici za ruke 350
Bluze 150
Pamučne košulje 300
Košulje 250
Pamučne haljine 500
Haljine 350
Džins 700
Maramice (10 komada) 100
Majice 125

*Težina suhog veša prije pranja.
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1. Dugme za izbor programa
2.  Indikator ostalog vrijemena
3.  Dugme za uključivanje/isključivanje
4.  Tastert Start/Pauza
5.  Taster kraj trajanja
6.  Taster zvučnog upozorenja

5    Rukovanje proizvodom
5.1 Kontrolna tabla

5.2 Simboli ekrana

Dnevno

Programi 
mjerača 

vremena 

Pamuk Sintetika Xpress Osvježavanje
rublja

Zvučni
Signal

Sušenje za
 peglanje

Dodatno
sušenje 

Sušenje za 
ormar 

Nivo 
suhoće

Zvučni 
signal / otkaži

Uklj./Isklj. Simbol 
start pauza

Čišćenje 
�ltera

Džins Košulje Dječja bravaSprem
nik pun 

Zaštita za
bebe

Sport Okretanje Miks OsjetljivoOsvježavanje 
vunene 
odjeće

Stalak za 
sušenje

Vremenska 
odgoda 

Sušenje za 
ormar plus 

Sušenje Kraj/
anti-guzvanja

Zvučni
Signal

Zvučni 
signal / otkaži
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5.3 Priprema mašine
1. Utaknite mašinu u struju
2.  Postavite veš u mašinu.
3.  Pritisnite taster On/Off
4.  Kada se vaša mašina uključi po prvi put, 

uključuje se sa osnovnim programom 
(suhi pamuk za u ormar).

C Pritisak na taster za uključivanje/
isključivanje ne znači da se 
program pokreće. Pritisnite taster 
Početak/pauza za pokretanje 
programa.

5.4 Biranje programa
1. Odredite prikladni program u skladu sa 

tabelom u nastavku koja sadrži stepene 
suhosti.

2.  Izaberite željeni program pomoću tipke 
za izbor programa.

Ekstra suho

na normalnoj temepraturi suši 
se jedino pamučni veš.
Debelo i višeslojno rublje 
(peškiri, čaršavi, farmerice 
itd.)  biće osušene tako da ih 
možete postaviti u ormar bez 
da ih prije toga morate peglati.

Suho za u 
ormar

Normano rublje (čaršavi za 
sto, donjo rublje itd.)  biće 
osušene tako da ih možete 
postaviti u ormar bez da ih 
prije toga morate peglati.

Suho za u 
ormar plus

Normalno rublje (na pr. 
čaršave za sto, donji veš) 
biće opet osušeno tako da ga 
možete postaviti u ormar, ali 
biće osušeno više nego kod 
opcije Suho za u ormar.

Suho za 
peglanje

Normalni veš (košulje, 
haljine itd.) biće osušeni za 
peglanje.

C Za detaljne informacije o 
programu, pogledajte. „Izbor 
programa i tabela potrošnje“.

5.5. Glavni programi
Glavni programi dati su u nastavku na osnovu 
tipa materijala.
• Pamuk
Ovim programom sušite izdržljivo rublje. 
Program suši na normalnu temperaturu. 
Preporučuje se za vaše pamučno rublje 
(čaršave, prevrivače, peškire, bade-mantile 
itd.)
• Sintetika
Ovim programom sušite veš koji nije veoma 
izdržljiv. Preporučuje se kod sintetičkog ru-
blja.
5.6. Dodatni programi
Slijedeći dodatni programi su dustupni kod 
ove mašine u specijalnim uvjetima.

C Dodatni programi mogu biti 
različite ovisno o specifikacijama 
vaše mašine.

C Da biste dobili bolje rezultate 
od programa mašine za sušenje 
veša, vaše rublje treba da se 
pere u odgovarajućem programu 
u veš-mašini i centrifugira 
preporučenom brzinom 
centrifuge.

• Džins
Ovaj program koristi se za sušenje farmerica 
koje su bile cijeđene na visokim obrtajima u 
veš-mašinu.
• Sportska odeća
Koristi se za sušenje veša napravljenog od 
sintetike, pamuka ili različitih materijala koji 
ima oznaku koja označava da je pogodan za 
sušenje.
• Košulje na 15 min.
Suši košulje pažljivije i na taj način uzrokuje 
manje bora za lakšije peglanje,
• Zaštita odjeće za bebe
Program za sušenje odjeće za bebe koje se 
može sušiti u skladu sa etiketom.
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Rukovanje proizvodom

C Nakon programa može ostati 
vrlo malo vlage na košuljama. 
Preporučuje se ne sotavljati košulje 
u mašinu nakon sušenja.

• Osjetljivo rublje
Možete sušiti delikatno rublje koje se smije 
sušiti kao i rublje koje se ručno pere (sviljene 
bluze, tanko rublje itd.) na niskim temper-
aturima.

C Preporučuje se da vaše delikatne 
rublje sušite u torbicu da bi spriječili 
bore i oštećenja. Nakon završetka 
programa, smijesta izvadite veš 
iz mašine i okačite ga da biste 
spriječili gužvanje.

• Osvježavanje
Radi se jedino ventilacija za 10 minuta bez 
puštanja vrućeg vazduha. Možete ventilirati 
pamučno i lenjeno rublje koje je ostalo zat-
voreno dužijeg vrijemena i skinuti miris.
• Programi sa tajmerom
Možete izabrati vremenski program od 10, 20, 
40 ili 60 minuta da biste postigli željeni nivo 
suhoće na niskoj temperaturi.

C Na ovom programu, mašina suši 
do kraja podešenog perioda, bez 
obzira na stjepen suhoće.
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Program „Suhi pamuk za u ormar“ korišćeni na punim i djelomičnim opterećenjem je 
standardni program sušenja na koje se informacija na etiketi i specifikacije odnose, 
da je ovaj program pogodan je za sušenje normalno mokrog pamučnog veša i da je 
najefikasniji program u smislu potrošnje energije za pamuk.

5.7 Tabela izbora i potrošnje programa
BS

Programi Kapacitet (kg)
U stroj za pranje 

rublja brzinu 
centrifuge (min)

Približno 
preostalo vlage

Vrijeme sušenja 
(minute)

Pamuk / obojeni

A Dodatno sušenje 8 1000 % 60 138

A Sušenje za ormar 8 / 4 1000 % 60 130 / 74

A Sušenje za peglanje 8 1000 % 60 105

Košulje na 15 min
0,5 1200 % 60 15

Džins 4 1200 %50 80

Sportska odeća 4 1000 %60 92

Osjetljivo rublje 2 600 %40 40

Zaštita odjeće za bebe 3 1000 % 60 65

Sintetika

B Sušenje za ormar 4 800 % 40 53

B Sušenje za peglanje 4 800 % 40 40

Vrijednosti potrošnje energije

Programi Kapacitet (kg)
U stroj za pranje 

rublja brzinu 
centrifuge (min)

Približno 
preostalo vlage

Potrošnja energije 
kWh vrijednosti

Pamuk sušenje za ormar * 8 / 4 1000 % 60 4,73 / 2,54

Pamuk sušenje za peglanje 8 1000 % 60 3,8

Sintetika sušenje za ormar 4 800 % 40 1,8
Potrošnja energije u off-mod za standart pamučni program pod punim opterećenjem, 
PO (W). 0,5
Potrošnja energije u režim “ostavljeno” za standart pamučni program pod punim 
opterećenjem, PL (W). 1,0

* : Energetska oznaka standardnog programa (EN 61121:2012) „Svi filteri moraju biti očišćeni 
prije serije testiranja“. Sve vrijednosti date u tabeli su određene u skladu sa EN 61121:2012 
standardom. Vrijednosti potrošnje mogu varirati od vrijednostima u tabeli ovisno o tipa veša, 
brzinu ceđenja, uvjetima okoliša i promjene u naponu.
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Otvorena vrata
Lampica Start/pause će trepteti ako su vrata 

mašine otvorena.
5.10 Trajanje kraja
Možete odgoditi kraj programa i do 24 sata 

pomoću funkcije trajanja završetka.
1. Otvorite vrata i postavite veš.
2.  Izaberite program sušenja.
3.  Pritisnite taster izbora trajanja kraja i 

postavite trajanje koje želite.
 Lampica trajanje kraja se upaljuje. 

(Trajanje kraja se pomera nakon svakog 
pritiska na taster.)

4.  Pritisnite taster Start/Pause. Počinje 
odbrojavanje trajanja kraja. Znak “.” na 
sredini pokazanog odgođivanja trepće.

C Možete dodati ili ukloniti rublje 
dok traje trajanje kraja. Trajanje 
pokazano na ekranu je suma 
normalnog trajanja programa 
plus trajanja kraja. Nakon kraja 
odbrojavanja gasi se lampica 
trajanje kraja, počinje sušenje i pali 
se lampica sušenja.

Promjena trajanja kraja.
Ako želite promjeniti trajanje tokom 

odbrojavanja:
1. Otkažite program pritiskom na taster 

za uključivanje/isključivanje. Upalite 
opet mađinu pritiskom na taster On/Off. 
Kada se vaša mašina uključi po prvi put, 
uključuje se sa osnovnim programom 
(suhi pamuk za u ormar).

2.  Izaberite željeni program pomoću tipke za 
izbor programa.

3.  Ponovite operaciju “trajanje kraja” za 
trajanja kojeg želite.

4.  Pokrenite program pritiskom na dugme 
Pokretanje/pauza.

5.8 Dopunjske funkcije
Otkazivanje zvučnog upozorenja
Mašina za sušenje daje zvučno upozorenje 
kada se program završi. Ako ne želite zvučna 
upozorenja, pritisnite taster “Zvučna upo-
zorenja” (Sound notifications).
Nakon pririskanja tipke za zvučno 
obavještenje, ono se pali i program ne emi-
tuje zvučna upozorenja kada se završi.

C Možete izabrati ovu funkciju prije 
ili nakon početka programa.

5.9 Simboli upozorenja

C Simboli upozorenja mogu biti 
različite ovisno o specifikacijama 
vaše mašine.

Čišćenje filtera vlakana
Nakon završetka programa, pali se led lam-
pica upozorenja koja pokazuje da se filter 
treba očistiti.

C Ako LED filtera trepće, vidjeto 
poglavje „Rješenje problema“.

Rezervoar za vodu
Nakon završetka programa, pali se led lam-
pica upozorenja koja pokazuje da se treba 
isprazniti rezervoar za vodu.
Ako se rezervoar za vodu napuni dok program 
još uvijek radi, led lampica upozorenja počinje 
da trepti i mašina prelazi u stanje mirovanja. 
U tom slučaju ispraznite rezervoar za vodu 
i pokrenite program pritiskom na taster 
Početak/pauza. Lampica upozorenja se gasi i 
program se nastavlja.
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Ako se pritisne bilo koji taster (osim za 

uključivanje/isključivanje) ili se okrene 
tipka za izbor programa dok je zaštita od 
djece aktivna, čuje se zvuk upozorenja.

5.13 Promjena programa 
nakon njegovog pokretanja
Nakon što mašina počne da radi, možete 

promjeniti izabrani program da biste veš 
sušili različitim programom.

1. Na primjer, da biste izabrali program 
Ekstra suho umjesto Suho za peglanje, 
zaustavite program pritiskom na taster 
Početak/pauza.

2.  Okrenite tipku za izbor programa na 
program Ekstra suho.

3.  Pokrenite program pritiskom na dugme 
Pokretanje/pauza.

Dodati ili skloniti rublje u režimu 
mirovanja.
Ako želite dodati ili izvaditi rublje nakon 

početka programa:
1. Pritisnite taster Start/Pause da bi mašina 

prešla u režim mirovanja. Sušenje se 
zaustavlja.

2.  Otvorite vrata, dodati ili skloniti rublje i 
zatvoriti vrata.

3.  Pokrenite program pritiskom na dugme 
Pokretanje/pauza.

C Dodavanje rublja nakon početka 
sušenja može dovjesti do toga 
da se suho rublje unutar mašine 
pomješa sa mokrim rubljem i da na 
kraju svo rublje ostane vlažno.

C Dodajanje ili vađenje rublja se 
može ponavljati koliko puta želite 
tokom trajanja sušenja.
Ali će ovaj proces stalno 
prekidati sušenje i uzrokovaće 
da se program produži i poveća 
potrošnja struje. Zbog toga se 
preporučuje da se rublje doda prije 
početka programa.

C Ako se izabere novi program 
promjenom položaja tipke za izbor 
programa dok je mašina u stanju 
mirovanja, trenutni program se 
završava.

Otkazati funkciju trajanje kraja  
Ako želite da otkažete odbrojavanje 

podešenog trajanja završetka i odmah 
pokrenete program:

1. Otkažite program pritiskom na taster 
za uključivanje/isključivanje. Upalite 
opet mađinu pritiskom na taster On/Off. 
Kada se vaša mašina uključi po prvi put, 
uključuje se sa osnovnim programom 
(suhi pamuk za u ormar).

2.  Izaberite željeni program pomoću tipke za 
izbor programa.

3.  Pokrenite program pritiskom na dugme 
Pokretanje/pauza.

5.11 Pokretanje programa
Pokrenite program pritiskom na dugme 
Pokretanje/pauza.
Pale se LED lampice „Početak/pauza“ i 
„Sušenje“, koje označavaju da je program 
počeo. Znak “.” na sredini pokazanog ostalog 
trajanja trepće.

5.12 Zaštita od djece
Mašina ima funkciju Zaštita od djece koja 
ne dozvoljava da trajanje programa bude na 
neki način poremećeno kada se pritisne neki 
taster tokom rada.

Tokom aktivne zaštite od djece, svi tasteri 
izuzev On/Off su deaktivirani.
Da bi aktivirali Zaštitu od djece, u isti mah i 
tokom tri sekundi pritisnite tastere Sound 
notification (zvučno obaveštenje) i End 
Duration (trajanje kraja).

Da biste mogli da pokrenete novi program 
nakon završetka trenutnog programa ili da 
biste mogli da mijenjate trenutni program, 
treba da deaktivirate zaštitu od djece. Da bi 
deaktivirali zaštitu od djece trebate držati 
pritisnute iste tastere.

C Nakon aktiviranja zaštite od decel 
na ekranu se upaljuje lampica 
brave.

C Zaštita od dece se deaktivira kada 
se mašina isključi i onda opet upali 
preko tastera On/Off.
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Nemojte dodirivati unutrašnju 
površinu bubnja dok dodajete 
ili vadite rublje dok program još 
uvijek radi. Površina bubnja je 
vruća.

5.14 Otkazivanje programa
Ako želite zbog bilo kojeg razloga otkazati 
program i zaustaviti sušenje nakon što se 
ono pokrene, pritisnite taster za uključivanje 
i isključivanje.

A Pošto će unutrašnjost mašine biti 
veoma topla nakon otkazivanja 
programa tokom rada mašine, 
pokrenite program ventilacije da 
je ohladi.

5.15 Kraj programa
Kada se program završi, pale se LED lampice 
„Završetak/spriječavanje gužvanja“, „Čišćenje 
filtra vlakana“ i „Upozorenje na rezervoar za 
vodu“. Možete otvoriti vrata mašine i mašina 
je sprijemna za novi rad.
Pritisnite taster On/Off da bi isključili mašinu,

C Ako se ne izvadi rublje nakon 
završetka programa, pokreće se  
program za spriječavanje gužvanja 
koji traje 2 sata, da bi se spriječilo 
gužvanje rublja koje je ostalo u 
mašini.

C Očistite filter za dlačice poslije 
svakog sušenja. (Vidjeti: „Filtar za 
dlačice i unutrašnja površina vrata 
za punjenje“)

C Isprazniti rezervoar za vodu 
nakon svakog sušenja. (Vidjeti: 
"Pražnjenje rezervoara za vodu".)
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6 Održavanje i čišćenje
Vijek trajanja proizvoda se produžuje i prob-
lemi koji su se često javljali će se smanjiti ako 
se čisti u redovnim intervalima.

6.1 Čišćenje filtra dlačica/
unutrašnje površine vrata za 
punjenje
Dlačice i vlakna oslobođeni sa rublja u zrak za 
vrijeme ciklusa sušenja se sakupljaju na filtru 
dlačica.  

C
Takva vlakna i dlačice se uglavnom 
formiraju u toku nošenja i pranja.

A
Uvijek očistite filtar dlačica i 
unutrašnje površine vrata za 
punjenje nakon svakog procesa 
sušenja.

C
Filtar dlačica i kućište filtra dlačica 
očistite usisivačem.

Za čišćenje filtra dlačica:
• Otvorite vrata za punjenje.
• Izvadite filtar dlačica tako što ćete ga 

povući nagore i otvorite ga.
• Dlačice, vlakna i grudvice pamuka očistite 

ručno ili mekom krpom.
• Zatvorite filtar dlačica i vratite ga u 

njegovo kućište.

• Na porama filtra se može nagomilati 
sloj koji može izazvati začepljenje filtra 
nakon što se sušilica za veš koristi 
određeno vrijeme. Filtar dlačica operite 
toplom vodom da biste uklonili sloj koji 
se nagomilao na površini filtra dlačica 
Potpuno osušite filtar dlačica prije nego 
što ga ponovo postavite.

• Očistite cijelu unutrašnju površinu vrata 
za punjenje i zaptivku vrata za punjenje 
mekom vlažnom krpom.

• 
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Održavanje i čišćenje
6.2 Čišćenje senzora 
U sušilici za veš postoje senzori vlažnosti koji 
detektuju da li je veš suh.
Za čišćenje senzora:
• Otvorite vrata za punjenje sušilice za veš.
• Ostavite mašinu da se ohladi ako je i dalje 

topla zbog procesa sušenja.
• Obrišite metalne površine senzora 

mekom krpom natopljenom u sirće i 
osušite ih. 

C
Metalne površine senzora čistite  
4 puta godišnje.

C
Ne koristite metalne alate za 
čišćenje metalnih površina 
senzora.

A
Nikada ne koristite rastvarače, 
sredstva za čišćenje ili slične 
supstance za čišćenje zbog rizika 
od požara i eksplozije! 

6.3 Pražnjenje rezervoara za 
vodu
Vlaga iz veša se uklanja i kondenzuje tokom 
procesa sušenja, a voda koja nastaje se saku-
plja u rezervoaru za vodu. Ispraznite rezer-
voar za vodu poslije svakog ciklusa sušenja.

A Kondenzovana voda nije za piće!

A
Nikada ne vadite rezervoar za 
vodu kada je program pokrenut!

Ako ste zaboravili da ispraznite rezervoar za 
vodu, mašina će se zaustaviti tokom narednih 
ciklusa sušenja kada je rezervoar za vodu pun 
i treptaće simbol upozorenja Rezervoar za 
vodu. Ako do ovoga dođe, ispustite rezervoar 
za vodu i pritisnite tipku Početak/Pauza za 
nastavak ciklusa sušenja.
Za pražnjenje rezervoara za vodu:
Izvucite fioku i pažljivo uklonite rezervoar za 
vodu.

• Ispustite vodu iz rezervoara.

• Ako je došlo do nagomilavanja dlačica 
u lijevku rezervoara za vodu, očistite ga 
pod tekućom vodom. 

• Vratite rezervoar za vodu na njegovo 
mjesto.  

C Ako se kao opcija koristi 
direktno ispuštanje vode, ne 
postoji potreba za pražnjenjem 
rezervoara za vodu.
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Održavanje i čišćenje
6.4 Čišćenje kondenzatora;
Topao i vlažan zrak u kondenzatoru se hladi 
hladnim zrakom iz prostorije. Stoga, vlažan 
zrak koji cirkuliše u vašoj sušilici se konden-
zuje, a zatim upumpava u rezervoar.

C Kondenzator čistite nakon svakih 
30 ciklusa sušenja ili jednom 
mjesečno.

Za čišćenje kondenzatora:
1. Ako je završen proces sušenja, otvorite 
vrata mašine i sačekajte da se ohladi.

2. Otključajte 2 brave kondenzatora nakon 
otvaranja zaštitne ploče.

3. Izvucite kondenzator.

4. Kondenzator očistite primjenom vode pod 
pritiskom pomoću tuša i sačekajte dok se 
voda ne ispusti.

5. Vratite kondenzator u kućište. Zaključajte 2 
brave i provjerite da li su sigurno postavljene.

6. Zatvorite poklopac zaštitne ploče.
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7 Rješavanje problema
Proces sušenja dugo traje.
• Pore filtera za dlačice su možda začepljene. >>> Operite filter toplom vodom.
• Kondenzator je možda začepljen. >>> Operite kondenzator.
• Ventilacione rešetke na prednjem dijelu mašine su možda blokirane. >>> Uklonite sve 

predmete koji blokiraju ventilaciju ispred ventilacionih rešetki.
• Ventilacija je možda neadekvatna ako je instalaciona oblast veoma mala. >>> Otvorite 

prozore i vrata da biste spriječili prekomjerno povećanje temperature u prostoriji.
• Možda ima kamenca ili dlačica na senzoru vlažnosti. >>> Očistite senzor vlažnosti.
• Možda ima previše veša. >>> Ne preopterećujte sušilicu.
• Veš se možda nije okretao adekvatno. >>> Povećajte o/min sušilice.
Veš je još uvijek mokar na kraju sušenja.

C Vrući veš koji se ne izvuče na kraju sušenja izgleda vlažnije nego što jeste.

• Možda niste koristili program prikladan za tu vrstu veša.>>> Provjerite etikete za 
održavanje na vešu te izaberite program prikladan za tu vrstu veša, ili koristite dodatne 
vremenske programe.

• Pore filtera za dlačice su možda začepljene. >>> Operite filter toplom vodom.
• Kondenzator je možda začepljen. >>> Operite kondenzator.
• Možda ima previše veša. >>> Ne preopterećujte sušilicu.
• Veš se možda nije okretao adekvatno. >>> Povećajte o/min sušilice.
Sušilica se ne uključuje ili program ne može da se pokrene. Sušilica se ne aktivira kad je post-
avljena.

• Napajanje možda nije priključeno >>> Pobrinite se da je napajanje priključeno.
• Vrata za punjenje su možda otvorena. >>> Vodite računa da vrata za punjenje budu 

pravilno zatvorena.
• Možda niste postavili program ili pritisnuli dugme start/pauza. >>> Vodite računa da 

postavite program i da nije u položaju pauze.
• Zaštita od djece je možda aktivna. >>> Onemogućite zaštitu od djece.

Program se prekinuo bez razloga.
• Vrata za punjenje možda nisu pravilno zatvorena. >>> Vodite računa da vrata za 

punjenje budu pravilno zatvorena.
• Možda je došlo do nestanka struje. >>> Pritisnite dugme start/pauza da pokrenete 

program.
• Rezervoar za vodu je možda pun. >>>  Ispraznite rezervoar za vodu.
Veš se skupio, ućebao ili izlizao.
• Možda niste koristili program prikladan za tu vrstu veša. >>> Provjerite etikete za 

održavanje na vešu te izaberite program prikladan za tu vrstu veša. 
Svjetlo unutar sušilice se ne uključuje. (Kod modela sa lampicom)
• Možda niste uključili sušilicu pomoću dugmeta za uključivanje/isključivanje/otkazivanje. 

>>> Vodite računa da sušilica bude u ‘uključenom’ položaju.
• Lampica je možda pokvarena. >>> Obratite se ovlašćenom servisu radi zamjene lampice.
LED za upozorenje za čišćenje filtera je uključen.
• Filter za dlačice možda nije očišćen. >>> Očistite filter.
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Rješavanje problema
LED za upozorenje za čišćenje filtera bljeska.
• Ležište filtera je možda začepljeno dlačicama. >>> Očistite ležište filtera.
• U porama filtera možda postoji sloj koji uzrokuje začepljenje. >>> Operite filter toplom 

vodom.
• Kondenzator je možda začepljen. >>> Operite kondenzator.
Voda curi iz poklopca kondenzatora.
• Dlačice su se možda nagomilale unutar vrata za punjenje i na površinama zaptivke vrata 

za punjenje. >>> Očistite unutrašnje površine vrata za punjenje i površine zaptivke vrata 
za punjenje.

Vrata za punjenje se sama otvaraju.
• Vrata za punjenje možda nisu pravilno zatvorena. >>> Gurnite vrata za punjenje dok ne 

čujete zvuk zatvaranja.
Lampica upozorenja za rezervoar za vodu je uključena/bljeska.
• Rezervoar za vodu je možda pun. >>>  Ispraznite rezervoar za vodu.
• Crijevo za ispuštanje vode je možda presavijeno. >>> Provjerite crijevo za ispuštanje 

vode ako je proizvod direktno spojen na izlaz vode. 

A
 Ako ne možete eliminisati problem uprkos praćenju ovih uputstava, obratite se
 prodavcu koji vam je prodao proizvod ili ovlašćenom servisu. Ne pokušavajte sami
.popraviti proizvod



Ве молиме, прво прочитајте го прирачникот за употреба!
Почитувам потрошувачу,
Ви благодариме што избравте производ на „Bеко“. Се надеваме дека производот, произведен со највисок 
квалитет и технологија, ќе Ви даде најдобри резултати. Ви препорачуваме да го прочитате внимателно 
прирачникот и другите придружни документи пред да го користите производот, како и да го зачувате за 
понатамошно упатување. Ако му го дадете на некој друг производот, дајте им го и прирачникот. Внимавајте 
на деталите и на предушредувањата наедени на прирачникот за употреба и следете ги упатствата во него. 
Користете го прирачникот за употреба за моделот наведен на предната страница. 

Прочитајте ги упатствата.

Објаснување на симболите
Во прирачникот за употреба се користат следниве симболи:

C Важни информации и корисни совети за употреба.

A Предупредување за опасни истуации во однос на животот и имотот.

B Предупредување за струен удар.

Предупредување за врели површини.

Предупредување за опасност од пожар.

Материјалите за пакување на производот се произведени од материјали за рециклирање 
според нашите нацинални регулативи за животната средина.

Не фрлајте ги остатоците од пакувањето со отпадот од домаќинството или со друг отпад, фрлете ги на 
соодветните пунктови одредени од локалните власти.

Производот е направен со најнова технологија и во поволни екопошки услови.
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1 Важни упатства за безбедноста и за животната 
средина

Овој дел содржи безбедносни упатства што ќе помогнат да се 
заштитите од лични повреди или оштетување на имотот. Нема да 
важи гаранцијата ако не ги почитувате овие упатства.
1.1 Општа безбедност
• Машината за сушење алишта може да ја користат деца од и над 

седумгодишна возраст, како и лица чии физички, сензорни или 
ментални капацитети не се целосно развиени или кои немаат 
искуство или знаење, но под услов да се надгледувани или 
обучени како безбедно да го користат производот и знаат за 
ризиците. Деца не смее да си играат со производот. Чистењето 
и одржувањето не треба да го прават деца освен ако не ги 
надгледува некој.

• Деца помлади од 3 години треба да се држат на страна освен ако 
не се постојано надгледувани.

• Ногалките за приспособување не треба да се отстранат. Јазот 
помеѓу машината за сушење алишта и подот не треба да се 
пополнува со килими, дрво и селотејп. Ова ќе предизвика 
проблеми кај машината за сушење алишта.

• Инсталирањето и поправањето секогаш нека го прави овластен 
сервис. Производителот нема никаква одговорност за оштетувања 
што може да настанат од постапките што ги изведуваат 
неовластени лица.

• Никогаш не чистете ја машината за сушење алишта со шприцање 
или истурање вода на нејзе! Може да настане краток спој!
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Важни упатства за безбедноста и за животната 
средина
1.1.1 Безбедност во однос на струјата

A Безбедносните упатства во однос на струјата треба да 
се следат додека се вклучува машината во струја при 
инсталирањето.

A Машината не смее да се напојува преку екстерен уред за 
прекинување, како на пример мерач на времето, или да 
се вклучи во коло кое редовно се вклучува и исклучува 
програмски.

• Поврзете ја машината за сушење алишта со приземјена 
приклучница заштитена со бушон на вредноста наведена на 
етикетата која го означува видот.  Инсталацијата за приземјување 
нека ја направи квалификуван електричар. Нашата фирма нема 
да одговара за оштетувања што настануваат кога машината за 
сушење алишта се користи без приземјување во согласност со 
локалните регулативи.

• Волтажата и дозволената заштита на бушонот се наведени на 
плочката со налепницата за видот. 

• Волтажата наведена на налепницата со видот мора да одговара на 
волтажата на електричната мрежа. 

• Исклучете ја машината за сушење алишта ако не се користи.
• Исклучете ја машината за сушење алишта од електричната мрежа 

при инсталирање, одржување чистење и поправање.
• Не го допирајте кабелот со мокри раце! Никогаш не вадете го 

кабелот со тегнење, секогаш фатете го приклучокот и повлечете.
• Не користете продолжни кабли, повеќе приклучови или адаптери 

за да ја поврзете машината за сушење во струја за да го намалите 
ризикот од пожар и краток спој.

• Приклучокот на кабелот за струја мора да е лесно достапен по 
инсталирањето.
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Важни упатства за безбедноста и за животната 
средина

B Ако главниот кабел е оштетен треба да се извести 
Овластената служба.

B Ако машината за сушење алишта е неисправна, не смее да 
се користи освен ако не ја поправи претставник на овластен 
сервис! Може да настане краток спој!

1.1.2 Безбедност на производот
На што треба да се внимава при опасност од пожар:
Не треба да се сушат помалку алишта или други предмети 
во машината за сушење од наведеното поради опасност од 
пожар.
• Неиспрани алишта и други предмети
• Другите предмети извалкани со масло, ацетон, алкохол, 

нафта, керозин, отстранувачи на дамки, терпентин, 
парафин или отстранувачи на парафин мора да се измијат 
во топла топла вода со многу детергент пред да се стават 
во машината за сушење алишта. 
Затоа, особено предметите што имаат вакви дамки мора 
да се измијат многу добро, а за тоа користете соодветен 
детергент и изберете висока температура на перење. 
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Важни упатства за безбедноста и за животната 
средина

Не треба да се сушат помалку алишта во машината за 
сушење од наведеното поради опасност од пожар:
Облеката или перниците што содржат гумена пена (латекс 
пена), капите за туширање, текстилите отпорни на вода, 
материјалите со гумено зајакнување и перничиња од гумена 
пена.
• Алиштата што се чистат со индустриски хемикалии.
• Предметите како што се запалките, кибритите, металните 

делови, иглите итн., може да го оштетат цилиндарот или 
може да доведат до функционални проблеми. Затоа, 
проверете ги сите алишта што ги ставате во машината за 
сушење алишта. 
Никогаш не прекинувајте ја машината за сушење алишта 
пред да заврши програмата. Ако мора да го сторите тоа, 
отстранете ги сите алишта брзо и ставете ги да се изладат.

Алиштата што се несоодветно испрани може да се 
самозапалат, друи и по завршувањето на сушењето.

• Мора да има доволно вентилација за да се спречи гасови да 
излегуваат од уредите што користат други видови гориво, 
вклучувајќи и гол пламен, и да се акумулираат во собата за да не 
дојде до повратен удар.

A Во машината за сушење алишта никогаш не треба да се 
суши долен веш што има метална потпора. Машината за 
сушење алишта може да е оштетена ако металната потпора 
излезе или се скрши додека трае сушењето.

C
Користете омекнувачи и слични производи според 
упатствата на нивните производители.

C
Секогаш чистете го филтерот за влакненца од текстил или 
по секое полнење. Никогаш не користете ја машината за 
сушење алишта ако не е инсталиран филтерот за влакненца.
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Важни упатства за безбедноста и за животната 
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• Никогаш не обидувајте се да ја поправите самите машината за 

сушење алишта. Не поправајте или не заменувајте делови на 
производот дури и да знаете како или умеете да ја извршите 
потребната постапка, освен ако не е јасно предложено тоа во 
упатствата за работа или издадениот прирачник за сервисирање. 
Инаку го ставате во опасност својот живот и животот на другите.

• Не смее да има врата што се заклучува, лизга или е закачена што 
може да го блокира отворот на вратата за полнење на местото 
каде што ќе се инсталира машината за сушење алишта.

• Инсталирајте ја машината за сушење на соодветно место во 
Вашиот дом. (Купатилото, затворен балкон, гаража итн.)

• Внимавајте да не влегуваат миленици во машината за сушење 
алишта. Проверете ја внатрешноста на машината за сушење пред 
да ја користите.

• Не навалувајте се на вратата за полнење на машината за сушење 
алишта затоа што може да се откачи.

• Не смее да се дозволи да се насоберат влакненца од текстил 
околу центрифугата
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Важни упатства за безбедноста и за животната 
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1.2 Ставање врз машина за перење алишта
• Уред за фиксирање треба да се користи меѓу двете машини кога 

се инсталира машината за сушење над машина за перење алишта. 
Уредот за фиксирање мора да го инсталира претставник на 
овластен сервис.

• Вкупната тежина на машината за перење алишта и на машината 
за сушење кога се наполенти и ставени една врз друга изнесува 
околу 180 кг. Ставете ги производите на цврст под што може да ги 
издржи!

A
Машината за перење алишта не може да се стави врз 
машината за сушење. Внимавајте на предупредувањата 
наведени погоре во текот на инсталирањето на машината за 
перење алишта.

Табела за инсталирање на машина за перење алишта и на машина за 
сушење алишта

Длабочина 
на машината 
за сушење 

алишта

Длабочина на машината за перење алишта

62 cm 60 cm  54 cm 50 cm 49 cm 45 cm 40 cm

54 cm Може да се инсталира Може да се 
инсталира Не може да се 

инсталира
60 cm Може да се инсталира Не може да се 

инсталира
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Важни упатства за безбедноста и за животната 
средина
1.3 Наменета употреба
• Машината за сушење е наменета за домашна употреба. Не е 

соодветна за комерцијална употреба и не смее да се користи за 
други цели од наменетата.

• Користете ја машината за сушење алишта само за сушење алишта 
што се соодветно обележани.

• Производителот не презема одговорност за неправилното 
користење или транспортирање.

• Животниот век на машината за сушење што ја купивте е 10 
години. Во текот на овој период, оригиналните резервни делови се 
достапни за да работи правилно машината за сушење.

1.4 Безбедност во однос на деца
• Материјалите за пакување се опасни за деца. Чувајте ги 

материјалите за пакување настрана од деца.
• Електричните производи се опасни за деца. Чувајте ги децата 

подалеку од производот кога е работи. Не дозволувајте им да си 
играат со машината за сушење алишта. Користете го затворањето 
за деца за да спречите децата да си играат со машината за 
сушење.

C Затворањето за деца е на контролната табла.
(Види, Затворање за деца)

• Држете ја затворена вратата за полнење дури и кога не се користи 
машината за сушење алишта.
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Важни упатства за безбедноста и за животната 
средина
1.5 Усогласеност со Директивата за отпадна електрична и 
електронска опрема и ослободување од отпадни производи

Овој производ е во согласност со Директивата на ЕУ за 
отпадна електрична и електронска опрема (2012/19/EU).  
Овој производ има симбол за класификација за отпадна 
електрична и електронска опрема (Директивата за отпадна 
електрична и електронска опрема).

Овој производ е направен со висококвалитетни делови и материјали 
што може да се користат повторно и што се соодветни за 
рециклирање. Кога ќе дотрае, не се ослободувајте од отпадниот 
производ во нормалниот домашен отпад и други отпади. Однесете 
го во пункт за собирање за рециклирање на електрична и 
електронска опрема. Ве молиме, консултирајте ги локалните власти 
за да дознаете за овие собирни пунктови.
1.6 Усогласеност со Директивата за 
ограничување опасни супстанци:
Купениот производ е во согласност со Директивата на ЕУ за за 
ограничување опасни супстанци (2011/65/EU).  Не содржи штетни 
или забранети материјали наведени во Директивата.
1.7 Информации за пакувањето
Материјалите за пакување на производот се произведени од 
материјали за рециклирање според нашите нацинални регулативи 
за животната средина. Не се одлободувајте од материјалите за 
пакување заедно со домашниот или други отпади. Однесете ги 
во пунктот за собирање материјали за пакување определени од 
локалните власти.
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Важни упатства за безбедноста и за животната 
средина
1.8 Технички спецификации

 * Мин. висина: Висина со затворени приспособливи ногалки.
    Макс. висина: Висина со максимално отворени приспособливи 
ногалки.
** Тежина на суви алишта пред перење.
*** Етикетата за видот се наоѓа зад вратата за полнење.

C
Техничките спецификации на машината за сушење 
се предмет на спецификација без предупредување за 
подобрување на квалитетот на производот.

C
Цифрите во овој прирачник се шематски и може да не 
одговараат целосно на производот.

C

Вредностите наведени на маркерите на машината за сушење 
или во другите издадени документи што доаѓаат со машината 
за сушење се добиени со лабораториско мерење според 
релевантните стандарди. Во зависност од условите на 
работење и на животната средина на машината за сушење 
алишта, овие вредности може да варираат.

MK
Висина (мин. / макс.) 84,6 см / 86,6 см*
Ширина 59,5 см
Длабочина 60,9 см
Капацитет (макс.) 8 кг**
Нето тежина (употреба на предната пластична 
врата) 37 кг

Нето тежина (употреба на предната стаклена 
врата) 39,5 кг

Волтажа
Видете го видот 

налепница***Рангиран влез на струја
Шифра на моделот
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2    Вашата машина за сушење алишта
2.1 Содржина на пакувањето

1 2 3 54

1. Црево за испуштање вода *
2. Резервен сунѓер за оделот со филтер *
3. Прирачник за употреба
4. Корпа за сушење*
5. Прирачник за користење на корпата за сушење*

*Може да ја добиете заедно со машината, зависи од моделот.
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3  Инсталација
Пред да се јавите во најблискиот овластен 
сервис за инсталирање на машината за сушење, 
проверете дали електричната инсталација и 
одводот за вода се соодветни според прирачникот 
за употреба. (Видете, 3.3 Поврзување со 
одводот и 3.5 Електрична врска)  Ако не се 
соодветни, кнтектирајте квалфикуван електричар и 
техничар за да се договорите.

C
Подготвувањето на локацијата на 
машината за сушење  како и на 
инсталациите за струја и отпадна вода 
се одговорност на купувачот.

A
Пред инсталирање, визуелно 
проверете дали машината за сушење 
е дефектна. Ако е оштетена машината 
за сушење, не инсталирајте ја. 
Оштетените производи претставуваат 
безбедносен рзик.

3.1 Соодветна локација за 
инсталирање
• Инсталирајте ја машината за сушење алишта 

на стабилна и рамна површина. 
• Машината за сушење е тешка. Не 

поместувајте ја сами.
• Вклучете ја машната за сушење алишта во 

добро вентилирана околина без прашина.
• Јазот помеѓу машината за сушење алишта 

и површината не треба да се пополнува со 
килими, дрво и селотејп.

• Не покривајте ги решетките за вентилирање 
на машината за сушење алишта. 

• Не смее да има врата што се заклучува, 
лизга или е закачена што може да го блокира 
отворот на вратата за полнење на местото 
каде што ќе се инсталира машината за 
сушење алишта.

• Откако ќе се инстралира машината за 
сушење, треба да остане на исто место каде 
што е поврзана. Кога ја инсталирате машината 
за сушење алишта, проверете задниот ѕид на 
машината да не допира до ништо (славина, 
штекер итн.) 

• Ставете ја машината за сушење на најмалку 1 
см подалеку од рабовите на другиот мебел.

• Машината за сушење алишта може да 
работи на температури од +5°C до +35°C. 
Ако условите за работа се под или над овие 
температури, тоа значително ќе влијае врз 
работењето на машината за сушење алишта и 
може да се оштети.

• Задната површина на центрифугата треба да 
е свртена кон ѕид.

B Не ставајте ја машината за 
сушење на кабелот за струја.

3.2 Отстранување на заштитата за 
транспортирање

A
Отстранете ја заштитата за 
транспортирање пред да ја користите 
првпат машината за сушење алишта.

Отворете ја вратата за полнење.
Има најлонска кеса во цилиндарот во кое има 
парче стиропена. Фатете го на делот обележан со 
XX XX.
Повлечете го најлонот кон себе и отстранете ја 
заштитата за транспортирање.

A
Проверете да не остане дел од 
заштитата за транспортирање во 
цилиндарот.

3.3 Поврзување со одводот
Во производите опремени со единица за 
кондензирање водата се акумулира во резервоарот 
за вода во текот на циклусот на сушење. Треба да 
ја истурате собраната вода после секој циклус на 
сушење.
Може директно да ја истурате собраната вода 
преку цревото за одвод на вода кој го добивате 
со производот наместо повремено да ја истурате 
водата насобрана во водниот резервоар.
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Инсталација
Собирање на цревото за одвод на 
вода
1-2 Повлечете го цревото на задниот дел од 
машината за сушење алишта за да ја откачите од 
таму каде што е поврзана. Не користете алатки за 
отстранување на цревото.
3 Поврзете еден крај од цревото за одвод кој 
доаѓа со маината за сушење алишта до местото на 
поврзување од каде што сте го отстраниле цревото 
од производот во претходнот чекор.
4 Поврзете го другиот крај на одводното црево 
директно за одводот за отпадна вода или за 
лавабото.

1

3 4

2

A
Поврзувањето на цревото треб да 
биде безбедно. Садот за одвод ќе 
се прелее ако цревото излезе од 
лежиштето додека се испушта вода.

C Цревото за одвод на вода треба да се 
поврзе на висина од максимум 80 см.

C
Проверувајте да не се гази цревото за 
одвод и да не се превиткува помеѓу 
одводот и машината.

3.4 Приспособување на ногалките
За да работи потивко машината за сушење 
алишта и за да нема вибрации, мора да стои на 
рамна површина и да стои стабилно на ногалките. 
Баласирајте ја машината со приспособување на 
ногалките.
Поместете ги ногалките лево или десно додека 
не стои рамно и стабилно машината за сушење 
алишта.

C
Никогаш не отшрафувајте ги 
приспособливите ногалки од нивните 
лежишта.

3.5 Електрична врска
За конкретни упатства за елекричното поврзување 
кое треба да се направи при инсталирање (видете, 
1.1.1 Безбедност во однос на струјата)

3.6 Транспортирање на машината за 
сушење алишта
Препорачуваме да ја носите машината за сушење 
алишта исправена. Ако не можете да ја носите 
машината во исправена положба, препорачуваме 
да ја носите навалена кон десната страна, гледано 
од напред. 

A
Препорачуваме да ја носите машината 
за сушење алишта исправена. Ако 
не можете да ја носите машината во 
исправена положба, препорачуваме да 
ја носите навалена кон десната страна, 
гледано од напред. 

3.7 Менување на сијалицата за 
осветлување  
Во случај да се користи сијалица за осветлување 
во машината за сушење алишта
За да ја смените сијалицата/ЛЕД која се користи 
за осветлување на центрифугата, јавете се во 
овластениот сервис.
Сијалицата/сијалиците што се користат во 
овој уред не е соодветна/не се соодветни 
за осветлување на соби во домаќинството. 
Наменетата цел на оваа сијалица е да му помогне 
на корисникот да ја стави полесно облеката во 
центрифугата. Сијалиците што се користат во 
овој уред мора да може да ги издржат физичките 
услови, како што се вибрациите и температурите 
над  50 °C.
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4  Подготовка
4.1 Алишта соодветни за сушење во машината за сушење 
алишта
Секогаш почитувајте ги упатствата на етикетите на облеката. Сушете ги само алиштата 
што имаат етикета на која стои дека може да се сушат во машината за сушење алишта 
и внимавајте да ја изберете соодветната програма.
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LAUNDRY DRYING SYMBOLS

Drying 
Symbols

Suitable for 
dryer

No Iron Sensitive / 
Delicate dry

Do not dry 
with dryer

Do not dry Do not dry-
clean

4.2 Алишта несоодветни за сушење во машината за сушење 
алишта

C
Деликатни везени ткаенини, 
волнени, свилени ткаенини, 
деликатни и вредни ткаенини, 
непропустливи парчиња и 
завеси од тул не се соодветни 
за сушење во машина.

4.3 Подготвување на 
алиштата за сушење
• Алиштата може да се заплеткани 

меѓусебно пред перење. Одвојте 
ги алиштата пред да ги ставите во 
машината за сушење алишта.

• Алиштата што имаат метални детали, 
како што се патенти, свртете ги 
наопаку.

• Закопчајте ги патентите, кукичките 
и токите, како и копчињата на 
постелнината. 

4.4 Што да се прави за да се 
заштеди струја
• Следниве информации ќе Ви 

помогнат да ја користите машината 
за сушење алишта на еколошки и 
енергетски ефикасен начин.

• Ставете ги Вашите алишта на 
највисоката брзина што може кога ги 
перете, Така ќе се скрати времето за 
сушење и намалена потрошувачка на 
енергија.

• Сортирајте ги алиштата по вид и 
дебелина. Сушете ист вид на алишта 
заедно. На пример, тенките кујнски 
крпи и прекривки се сушат побрзо од 
дебелите крпи за во бања.
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Подготовка
• Следете ги упатсгвата во прирачникот 

за употреба за да изберете програма.
• Не отворајте ја вратата за полнење 

на машината за време на сушењето 
освен ако има потреба. Ако мора да 
ја отворите вратата за полнење, не 
држете ја отворена долго време.

• Не додавајте мокри алишта додека 
работи машината за сушење алишта

• Исчистете го филтерот за влакненца 
пред и после секој циклус на сушење. 

• Чистете го кондензаторот редовно, 
најмалку еднаш месечно или по секои 
30 циклуси на сушење. 

• Добро вентилирајте ја собата во која 
се наоѓа машината за сушење на 
алишта додека трае сушењето.

4.5 Правилен капацитет за 
полнење
Следете ги упатствата во „Табела за избор 
на програма и за собирање“. Не ставајте 
повеќе од назначените капацитети во 
табелата.

C
Не се препорачува да се полни 
машината за сушење алишта 
кога алиштата го надминуваат 
нивото наведено на сликата. Се 
намалува квалитетот на сушење 
кога машината е преполнета. 
Исто така, машината за сушење 
алишта и алиштата може да се 
оштетат.

Следниве мерки се дадени како пример::

Алишта Приближни мерки 
(g)*

Памучни навлаки за 
јорган (двојни) 1500

Памучни навлаки за 
јорган (единични) 1000

Прекривки за кревет 
(двојни) 500

Прекривки за кревет 
(единични) 350

Големи прекривки за 
маса 700

Малечки прекривки за 
маса 250

Платнени салфети 100
Крпи за капење 700
Крпи за раце 350
Блузи 150
Платнени кошули 300
Кошули 250
Памучни фустани 500
Фустани 350
Фармерки 700
Платнени марамчиња 
(10 парчиња) 100

Блузи со кратки 
ракави 125

* Тежина на суви алишта пред перење.
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1. Копче за избор на програма
2.  Показател за преостанато времетраење
3.  Копче за вклучување/исклучување
4.  Копче за почнување/паузирање
5.  Копче за прекинување на траењето
6.  Копче за звучно предупредување

5 Користење на производот
5.1 Контролна плоча

5.2 Симболи на екранот

Дневно

Крај/против 
набори

Мерач на 
времето

Програми

Памук Синтетика Освежете  Откажување на 
звучното 

предупредувањ
е

Суви за 
пеглање

Екстра
суво

Суви за во 
плакар

Суви за во 
плакар - плус

Заштита за 
бебиња

Сушење

Аларм  Вклучи/иск
лучи

Полн 
резервоар

Чистење на 
филтерот

Заклучување 
за деца

Полн 
резерво

ар

Експрес

фармерки Кошула 

Заштита за 
бебиња

Спорт Мешај Мешај Деликатна 
облека

Освежување на 
волна

Полица за 
сушење

Одложување 
на мерачот 
на време

 Откажување на 
звучното 

предупредување

Аларм  

1 2

456

3
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5.3 Подготвување на машината
1. Приклучете ја на машината во штекер
2.  Ставете ги алиштата во машината
3.  Притиснете го копчето за вклучување/

исклучување
4.  Кога првпат ќе се вклучи машината, се 

вклучува декларативната програма (суви 
памучни, за во плакар).

C
Ако притиснете на копчето за 
вклучување/исклучување, не значи 
дека ќе почне програмата.
Притинете го копчето за почнување/
паузирање за да почне програмата.

5.4 Избор на програма
1. Одредете ја соодветната програма од 

графиконот подолу со нивоата за сушење.
2.  Изберете ја саканата програма со копчето 

Избор на програма.

Екстра суво

Само памучните алишта се сушат 
на нормална температура.
Дебелите и повеќеслојните 
алишта и други предмети (крпи, 
прекривки, фармерки итн.) се 
сушат за да може да се стават во 
плакар без пеглање.

Суви за во 
плакар

Нормалните алишта и други 
предмети (прекривки за маси, 
долна облека итн.) се сушат за да 
може да се стават во плакар без 
пеглање.

Суви за во 
плакар +

Нормалните алишта (на пример, 
прекривки за маси) се сушат за 
да може да се стават во плакар, 
степен погоре од опцијата суви 
за во плакар.

Суви за 
пеглање

Нормалните алишта (кошули, 
фустани итн.) се сушат за да 
бидат спремни за пеглање.

C
За детални информации за 
програмите, видете „Табела за избор 
на програма и потрошувачка“...

5.5 Главни програми
Подолу се дадени главните програми според типот 
текстил.
• Памук
Сушете издржливи алишта и други предмети со 
оваа програма. Суши на нормална температура. Се 
препорачува да се користи за памучните алишта и 
други предмети (прекривки, навлаки, крпи, бањарки 
итн.)
• Синтетика
Сушете алишта и други предмети што не се многу 
издржливи со оваа програма. Се препорачува да се 
користи за синтетички алишта.

5.6 Дополнителни програми
Следниве дополнителни програми се достапни во 
машината за посебни услови.

C
Дополнителните програми може да се 
разликуваат според спецификациите 
на машината што ја имате.

C
За да добивате подобри резултати од 
програмите на машината за сушење 
алишта, алиштата треба да се 
исперат со соодветната програма во 
машината за перење алишта и да се 
исцедат со препорачаниот број вртежи 
за цедење.

• Фармерки
Користете ја за сушење фармерки исцедени со 
висок број вртежи во машината за перење алишта.
• Спорт
Се користи за сушење алишта од синтетика, памук 
или мешан текстил и што имаат етикета дека се 
соодветни за сушење.
• Кошули 15’
Суши кошули поделикатно и затоа предизвикува 
помалку набори за полесно пеглање.
• Заштита за бебиња
Програма за бебешка облека со симбол на 
етикетата дека може да се суши.

C
Може да остане многу малку влага 
на кошулите по оваа програма. 
Се препорачува да не ги оставате 
кошулите во машината за сушење 
алишта.
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• Деликатна облека
Може да ја сушите деликатната облека соодветна 
за сушење или алиштата за кои е препорачано 
да се перат на рака (свилени блузи, тенка долна 
облека итн.) на ниски темпоератури.

C
Се препорачува да ги сушите 
деликатните алишта во вреќа 
за перење за да нема набори 
или оштетување. Кога ќе заврши 
програмата, извадете ги веднаш 
алиштата од машината и закачете ги 
за да спречите набори.

• Освежете
Се вентилира 10 минути без дување на топол 
воздух. Можете да ја вентилирате памучната или 
ленената обле ка што долго време била затворена 
и да ја отстраните нејзината миризба.
• Временски мерени програми
Може да изберете програми од 10, 20, 40 и 60 
минути за да го постигнете саканото финално ниво 
на сушење на ниска температура.
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5.7 Табела за избор на програма и потрошувачка

* : Програма според стандардот на енергетската ознака (EN 61121:2012) „Сите филтри мора да се исчистат 
пред вршењето на тестовите“.
Сите вредности дадени во табелата се определени според стандардот EN 61121:2012. Износите на 
потрошувачката може дасе се разликлуваат од износите во табелата во зависност од видот алишта, бројот 
на вртежи при исцедување, условите во животната средина и промените на волтажата.

„Програмата за сушење памук за во плакар“ кога се користи делумно или целосно наполнета, 
е стандардна програма за сушење на која се однесуваат етикетата и резимето; соодветна е за 
сушење нормално мокри памучни алишта и таа е најефикасна програма за памук во смисла 
на потрошувачка на енергија.

MK

Програми Капацитет 
(кг)

Брзина на вртење на 
машината за перење 
алишта (rpm)

Просечна 
количина на 
преостаната 
влажност

Време на 
сушење 
(минути)

Памук/Во боја

A Екстра суво 8 1000 % 60 138

A Суви за во плакар 8 / 4 1000 % 60 130 / 74

A Суви за пеглање 8 1000 % 60 105

Кошули 15’ 0,5 1200 60% 15

Фармерки 4 1200 %50 80

Спорт 4 1000 %60 92

Деликатна облека 2 600 %40 40

Заштита за бебиња 3 1000 % 60 65

Синтетика

B Суви за во плакар 4 800 % 40 53

B Суви за пеглање 4 800 % 40 40

Износи на потрошувачка на енергија

Програми Капацитет 
(кг)

Брзина на вртење на 
машината за перење 
алишта (rpm)

Просечна 
количина на 
преостаната 
влажност

Време на 
сушење 
(минути)

Памук/лен - Подготвени за носење* 8 / 4 1000 % 60 4,73 / 2,54

Памук - Подготвени за пеглање 8 1000 % 60 3,8

Синтетика - Подготени за носење 4 800 % 40 1,8

Потрошувачка на енергија кога е исклучена машината за стандардна програма за 
памук со докрај наполнети  алишта, PO (W) 0,5

Потрошувачка на енергија кога е оставена машината за стандардна програма за памук 
со докрај наполнети  алишта, PL (W) 1,0
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5.8 Помошни функции
Откажување на звучното предупредување
Машината за сушење алишта дава звучно 
предупредување кога ќе заврши програмата. Ако не 
сакате да има звучни предупредувања, притиснете 
го копчето “Звучно известување“.
Кога ќе го притиснете копчето за звучно 
известување, тоа светнува, а програмата нема да 
даде звучно известување кога ќе заврши.

C
Може да ја изберете оваа функција 
пред или по започнувањето на 
програмата.

5.9 Предупредувачки симболи

C
Предупредувачките симболи 
може да се разликуваат според 
спецификациите на машината што ја 
имате.

Чистење на филтерот за влакненца
Кога ќе заврши програмата, светнува 
предупредувачки ЛЕД-индикатор, знак дека 
филтерот треба да се исчисти.

C
Ако трепери ЛЕД-индикаторот за 
чистење на филтерот видете го 
поглавјето „Решавање проблеми“.

Воден резервоар
Кога ќе заврши програмата, светнува 
предупредувачки ЛЕД-индикатор, знак дека 
водниот резервоар треба да се испразни.
Ако се наполни водениот резервоар додека работи 
програмата, ќе почне да трепка предупредувачкиот 
ЛЕД-индикатор, а машината ќе оди во состојба на 
мирување. Во тој случај, испразнете ја водата од 
водениот резервоар и започнете ја програмата 
притискајќи го копчето започнување/паузирање. Се 
исклучува предупредувачнкиот ЛЕД-индикатор и 
продолжува да работи програмата.

Вратата за полнење е отворена
ЛЕД-индикаторот за започнување/паузирање 
трепери кога е отворена врата за полнење на 
машината за сушење алишта.

5.10 Крај
Можете да го одложите крајот на програмата до 24 
часа со функцијата за крај.
1. Отворете ја вратата за товарење и ставете ги 

алиштата.
2.  Изберете ја програмата за сушење.
3.  Притиснете го копчето за избирање на крај 

и поставете го саканото времетраење на 
одложувањето на крајот.

 Светнува ЛЕД-индикаторот за крај. (Крајот 
се поместува постојано ако цело време го 
притискате копчето).

4.  Притиснете го копчето започнување/
паузирање. Почнува одбројување на крајот. 
Трепка знакот „:“ во средина на прикажаното 
времетраење на одложувањето.

C
Може да додавате или отстранувате 
алишта во времетраење на крајот. 
Траењето прикажано на екранот е 
збир на траењето на нормалното 
сушење и на крајот. На крајот 
на одбројувањето се исклучува 
ЛЕД-индикаторот за крај, почнува 
сушењето и се пали ЛЕД-индикаторот 
за сушење.

Менување на крајот
Ако сакате да го смените траењето во текот на 
одбројувањето:
1. 1. Откажете ја програмата со притискање 

на копчето за вклучување/исклучување. 
Вклучете ја машината за сушење алишта 
повторно притискајќи на копчето за 
вклучување/исклучување. Кога првпат ќе се 
вклучи машината, се вклучува декларативната 
програма (суви памучни, за во плакар).



Машина за сушење / Прирачник за употреба 48 / MK

Користење на производот

C
Се осветлува ЛЕД-индикаторот за 
заклучувањето на екранот кога ќе се 
активира заклучувањето за деца.

C
Заклучувањето за деца се деактивира 
кога ќе се исклучи и повторно вклучи 
машината со копчето за вклучување/
исклучување.

Се слуша звук за предупредување кога ќе се 
притисне кое биле копче (освен на копчето за 
вклучување/исклучување) или кога ќе се сврти 
копчето за Избирање на програмите кога е 
активирано заклучувањето за деца.

5.13 Менување на програмата 
откако започнала
Откако машината ќе почне да работи, може да ја 

смените програмата што сте ја избрале за да 
ги сушите алиштата со различна програма.

1. На пример, за да ја изберете програмата 
Екстра суво наместо Суво за пеглање, 
прекнете ја програмата притискајќи го копчето 
за започнување/паузирање.

2.  Свртете го копчето за избирање програми за 
да ја изберете програмата Екстра суво.

3.  Почнете ја програмата со притискање на 
копчето за почнување/паузирање.

Додавање и вадење алишта во режим на 
мирување
Ако сакате да додадете или да вадите 
алишта по започнување на програмата за 
сушење:
1. Притиснете го копчето за започнување/

паузирање за да ја ставите машината во 
режим на мирување. Прекинува процесот на 
сушење.

2.  Отворете ја вратата за понење, додавајте или 
вадење алишта и затворете на вратата за 
полнење.

3.  Почнете ја програмата со притискање на 
копчето за почнување/паузирање.

C
Поради додавањето алишта по 
започнувањето на сушењето може 
да се измешаат исушените алишта 
во машината со мокрите алишта, а 
алиштата да бидат влажни откако ќе 
заврши операцијата.

2.  Изберете ја саканата програма со копчето 
Избор на програма..

3.  Повторете го крајот за да го добиете саканото 
времетраење.

4.  Почнете ја програмата со притискање на 
копчето за почнување/паузирање.

Откажување на функцијата за крај    
Откажување на функцијата за крај:
1. 1. Откажете ја програмата со притискање 

на копчето за вклучување/исклучување. 
Вклучете ја машината за сушење алишта 
повторно притискајќи на копчето за 
вклучување/исклучување. Кога првпат ќе се 
вклучи машината, се вклучува декларативната 
програма (суви памучни, за во плакар).

2.  Изберете ја саканата програма со копчето 
Избор на програма..

3.  Почнете ја програмата со притискање на 
копчето за почнување/паузирање.

5.11 Почнување на програмата
Почнете ја програмата со притискање на копчето за 
почнување/паузирање.
Се палат ЛЕД-индикаторот за почнување/
паузирање и ЛЕД-индикаторот за сушење, 
покажувајжи дека почнала програмата. Почнува 
да трепка знакот „:“ во средина на прикажаното 
преостанато времетраење.

5.12 Заклучување за деца
Машината има опција за заклучување за деца 
со што се спречува прекнувањето на текот на 
програмите на машината кога ќе се притиснат 
копчињата во текот на работењето.
Кога е активно заклучувањето за деца, се 
деактивираат сите копчиња освен копчето за 
вклучувањае/исклучување.
За да го активирате заклучувањето за деца, 
притискајте ги симултано 3 секунди копчињата 
Звучно известување и копчето Крај.
Заклучувањето за деца треба да се деактивира 
за да може да се почне нова програма откако 
ќе заврши тековната програма или за да може 
да влијаете врз тековната програма. Држете ги 
притиснати три секунди истите копчиња кога ќе е 
активирано заклучувањето за деца.
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C
Додавањето или вадењето алишта 
може да се повтори колку пати саката 
во текот на процесот на сушење.

C
Сепак, овој процес постојано би го 
попречувал процесот на сушење 
и така би го продолжил траењето 
на програмата и би ја зголемил 
потрошувачката на струја. Така, се 
препорачува да се додадат алишта 
пред да почне програмата.
Ако се избере нова програма со 
менување на позицијата на копчето за 
избирање програма додека машината 
е во режим на мирување, прекинува 
тековната програма.
Не допирајте ја внатрешната 
површина на цилиндарот кога 
додавање или вадете алишта во текот 
на програма што трае. Површината на 
цилиндарот е врела.

5.14 Откажување на програмата
Ако сакате да ја откажете програмата и да го 
прекинете процесот на сушење од која било 
причина откако ќе започне со работа машината, 
притиснете го копчето за вклучување/исклучување.

A
Бидејќи ќе биде исклучително 
врело во машината кога ќе ја 
откажете програмата додека работи 
машината: вклучете ја програмата за 
вентилирање за да ја оладите.

5.15 Завршување на програмата
Кога ќе заврши програмата, ќе се запалат 
ЛЕД-индикаторите за Конечно/Спречување на 
набори, Чистење на филтерот за влакненца 
и Предупредување за реервоарот за вода на 
индикаторот за програми. Вратата за полнење 
може да се отвори и машината е подготвена за 
следен циклус.
Притиснете го копчето за започнување/
исклучување за да ја исклучите машината.

C
Ако не се извадат алиштата откако 
ќе заврши програмата, почнува 
програмата за спречување на 
набори, која трае 2 часа, за да се 
спречи набирањето на алиштата што 
остануваат во машината.

C
Исчистете го филтерот за влакненца 
пред и после секој циклус на сушење. 
(Видете, „Филтер за влакненца и 
внатрешната површина на вратата за 
полнење“).

C
Празнете го резервоарот за вода 
после секое сушење. (Видете, 
„Празнење на водениот резервоар“).
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6 Одржување и чистење
Животниот век на производот се продолжува и 
проблемите што често настануваат ќе се намалат 
ако тој се чисти редовно.

6.1 Чистење на филтерот за 
влакненца/Внатрешната површина 
на вратата за полнење
Влакненцата и кончињата што ги испуштаат 
алиштата во воздухот во текот на циклусот за 
сушење се собираат во филтерот за влакненца.  

C
Кончињата и влакненцата главно се 
создаваат во текот на носењето и 
перењето.

A
Секогаш чистете го филтерот за 
влакненца и внатрешните површини 
на врата за полнење по секој процес 
на сушење.

C
Може да го исчистите куќиштето 
на филтерот за влакненца со 
правосмукалка.

За да го исчистите филтерот за влакненца:
• Отворете ја вратата за полнење.
• повлечете го филтерот за влакненца за 

да го извадите и отворете го филтерот за 
влакненца.

• Исчистете ги влакненцата, кончињата и 
памучните конци рачно или со меко парче 
ткаенина.

• Затворете го филтерот за влакненца и вратете 
го во куќиштето.

• Може да се направи слој на порите на 
филтерот што може да го запуши филтерот по 
користење на машината за сушење извесно 
време. Измијте го филтерот за влакненца 
со топла вода и отстранете го слојот што 
се насобира на површината на филтерот за 
влакненца. Исушете го целосно филтерот за 
влакненца пред да го реинсталирате.

• Исчистете ја целата внатрешна површината 
на вратата за полнење и дихтунгот на вратата 
за полнење во мека влажна крпа.
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Одржување и чистење
6.2 Чистење на сензорот  
Има сензори за влажност во машината за сушење 
што може да детектираат дали алиштата се суви 
или не.
За да ги исчистите сензорите:
• Отворете ја врата за полнење на машината за 

сушење.
• Дозволете да се олади машината за сушење 

ако е врела од процесот за сушење.
• Избришете ги металните површини на 

сензорот со меко платно, намокрено со оцет и 
исушете ги.

C
Исчистете ги металните површини на 
сензорите 4 пати годишно.

C
Не користете метални алишта кога 
ги чистите метални површини на 
сензорите.

A
Никогаш не користете растворувачи, 
средства за чистење или слични 
супстанци за чистење, има ризик од 
пожар и експлозија! 

6.3 Празнење на водниот резервоар
Влагата на алиштата се отстранува и се 
кондензира во текот на процесот на сушење и 
водата што излегува се акумулита во водниот 
резервоар. Празнете го резервоарот за вода после 
секое сушење.

A Не се пие кондензираната вода!

A
Никогаш не отстранувајте го водниот 
резервоар додека трае програмата!

Ако заборавите да го испразните водниот 
резервоар, машината ќе сопре во текот 
на следните циклуси на сушење кога ќе се 
наполни водниот резервоар и ќе светне 
предупредувачкиот симбол на водниот 
резервоар. Ако е така, испразнете го водниот 
резервоар и притиснете го копчето Започни/
Паузирај за да продолжи циклусот на сушење.

Празнење на водниот резервоар:
Повлечете ја фиоката и остранете го внимателно 

водниот резервоар.

• Испразнете ја водата од резервоарот.

• Ако се собираат влакненца во инката на 
водниот резервоар, исчистете ја под млаз 
вода. 

• Ставете го водниот резервоар на неговото 
место.  

C
Ако се користи директен извод на 
вода како опција, нема потреба да се 
празни водниот резервоар.
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6.4 Чистење на кондензаторот;
Врелиот и влажниот воздух во кондензаторот 
се лади со студениот воздух во собата. Така, 
влажниот воздух кој циркулира во машината 
за сушење се кондензира и потоа се пимпа во 
резервоарот.

C Чистете го кондензаторот на секој 30-ти 
циклус или еднаш месечно.

За да го исчистете кондензаторот:
1. Ако штотуку завршил процесот на сушење, 
отворете на вратата на машината и чекајте да се 
олади.

2. Отворете ги двата безбедносни затворачи на 
кондензаторот откако ќе ја отворите заштитната 
плочка.

3. Извлечете го кондензаторот.

4. Исчистете го кондензаторот со вода под 
притисок со туш и чекајте да се исцеди водата.

5. Ставете го кондензаторот во куќиштето. 
Зацврстете ги двата безбедносни затворачи и 
проверете дали се цврсто наместени.

6. Затворете го поклопот на заштитната плочка.
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7 Решавање проблеми
Процесот на сушење трае предолго.
Затнати се порите на филтерот за влакненца. >>> Измијте го филтерот за влакненца со топла вода.
• Кондензаторот може да се затне. >>> Исчистете го кондензаторот.
• Блокирани се вентилациските решетки на предната страна на машината. >>> Отстранете ги 

предметите (ако има) пред вентилациските решетки што ја блокираат вентилацијата.
• Вентилацијата можеби не е доволна бидејќи собата во која е инсталирана машината е премногу 

мала. >>> Отворете ги вратата и прозорецот на собата за да избегнете преголемо зголемување на 
собната температура.

• Нафатен е бигор на сензорот за влажност. >>> Исчистете го сензорот за влажност.
• Можеби се ставени премногу алишта. >>> Не преполнувајте ја машината за сушење алишта.
• Алиштата можеби не извртени доволно. >>> Вртете ги алиштата на повисока брзина во машината 

за перење.
Алиштата се мокри по завршување на сушењето.

C По сушењето, топлте алишта се чинат повлажни отколку што навистина се.

• Можеби не е користена програма соодветна за видот алишта.>>>  Проверете ја етикетата на 
парчето облека и изберете програма соодветна за тој материјал или користете ги дополнително 
мерените програми.

• Затнати се порите на филтерот за влакненца. >>> Измијте го филтерот за влакненца со топла вода.
• Кондензаторот може да се затне. >>> Исчистете го кондензаторот.
• Можеби се ставени премногу алишта. >>> Не преполнувајте ја машината за сушење алишта.
• Алиштата можеби не извртени доволно. >>> Вртете ги алиштата на повисока брзина во машината 

за перење.
Машината за сушење алишта не се вклучува или не почнува програмата. Сушачот не почнува кога е ќе 
се стави соодветната поставка.
• Може да не е вклучена. >>> Проверете дали е вклучена машината.
• Отворена е вратата за полнење. >>> Проверете дали машината за полнење е цврсто затворена.
• Не е избрана програма или не е притиснато копчето Почеток/Пауза. >>> Проверете дали е избрана 

програмата и дека машината не е во режим Пауза.
• Можеби е активирано заклучувањето за деца. >>> Деактивирајте го заклучувањето за деца.
Програмата прекинува без причина.
• Можеби не е безбедно затворена вратата за полнење. >>> Проверете дали машината за полнење 

е цврсто затворена.
• Можеби сменало струја. >>> Притиснете го копчето „почни/паузирај“ за да ја започнете програмата.
• Може да е подл водниот резервоар. >>> Испразнете го водниот резервоар.
Алиштата се собрале, се изабиле влакненцата или се уништиле.
• Не се користела програма соодветна за видот алишта. >>> Проверете ја етикетата на облеката и 

изберете ја програмата соодветна за видот текстил.
Не се вклучува светлото на цилиндарот. (На моделите со светло)
Можеби машината за сушење алишта не е вклучена со копчето за вклучување/исклучување/откажување. 

>>> Проверете дали е вклучена машината за сушење алишта.
Може да прегорела сијалицата. >>> Јавете се на претставник на овластен сервис за да ја замени 

сијалицата.
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Решавање проблеми
Свети предупредувачкото светло за чистење на филтерот
• Не е исчистен филтерот за влакненца. >>> Исчистете го филтерот за влакненца.
Светка симболот за чистење на филтерот за влакненца.
• Куќиштето на филтерот е затнато со влакненца. >>> Исчистете го куќиштето на филтерот за 

влакненца.
• Насобран е слој на порите на филтерот за влакненца кој може да предизвика затнување. >>> 

Измијте го филтерот за влакненца со топла вода.
• Кондензаторот може да се затне. >>> Исчистете го кондензаторот.
Тече вода од вратата за полнење
• Собрани се влакненца на внатрешните површини на вратата за почнење и на површините на 

дихтунгот на вратата за полнење. >>> Исчистете ги внатрешните површини на вратата за почнење 
и површините на дихтунгот на вратата за полнење.

Вратата за полнење се отвора спонтано.
• Можеби не е безбедно затворена вратата за полнење. >>> Притиснете ја вратата за полнење да се 

затвори додека не слушнете звук на заклучување.
Вклучен е/светка предупредувачкиот симбол на водниот резервоар.
• Може да е подл водниот резервоар. >>> Испразнете го водниот резервоар.
• Може да е свиткано цревото за испуштање вода. >>> Ако производот е директно поврзан за 

одливот на отпадна вода, проверете го цревото за одвод. 
Светка предупредувачкиот симбол за чистење на кондензаторот.
• Може не е исчистен кондензаторот.  >>> Исчистете го кондензаторот.

A
 ВНИМАНИЕ: Ако не може да го елиминирате проблемот иако ги
 следите инструкциите во овој дел, консултирајте го дилерот или
 претставникот на овластениот сервис. Не обидувајте се никогаш  да
.поправате сами производ што не работи
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