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Please read this user manual first!
Dear Customer,
Thank you for prefering a Beko product. We hope that your product which has been manufac-
tured with high quality and technology will give you the best results. We advise you to read 
through this manual and the other accompanying documentation carefully before using your 
product and keep it for future reference. If you transfer the product to someone else, give its 
manual as well. Pay attention to all details and warnings specified in the user manual and follow 
the instructions given therein. 
Use this user manual for the model indicated on the cover page. 

Read the instructions.

Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:

C Important information or useful hints about usage.

A Warning for hazardous situations with regard to life and property.

B Warning against electric shock.

Warning against hot surfaces.

Warning against fire hazard.

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in 
accordance with our National Environment Regulations.

Do not dispose of the packaging wastes with the domestic waste or other wastes, discard them 
to the dedicated collection points designated by the local authorities.

This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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1 Important instructions for safety and 
environment

This section contains safety instructions that will help 
protect from risk of personal injury or property damage. 
Failure to follow these instructions shall void any warranty.
1.1 General safety
• The dryer can be used by children at and above 8 

years old and by persons whose physical, sensory or 
mental capabilities were not fully developed or who 
lack experience and knowledge provided that they are 
supervised or trained on the safe usage of the product 
and the risks it brings out. Children should not play with 
the product. Cleaning and maintenance works should not 
be performed by children unless they are supervised by 
someone.

• Children of less than 3 years should be kept away unless 
continously supervised.

• Adjustable feet should not be removed. The gap between 
the dryer and the floor should not be reduced with 
materials such as carpet, wood and tape. This will cause 
problems with the dryer.

• Always have the installation and repairing procedures 
carried out by the Authorized Service. Manufacturer 
shall not be held liable for damages that may arise from 
procedures carried out by unauthorized persons.

• Never wash the dryer by spraying or pouring water onto it! 
There is the risk of electric shock!
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1.1.1 Electrical safety

A Electrical safety instructions should be followed 
while electrical connection is made during the 
installation.

A The appliance must not be supplied through an 
external switching device, such as a timer,or 
connected to a circuit that is regularly switched on 
and off by utility.

• Connect the dryer to a grounded outlet protected by a fuse 
at the value specified on the type label.  Have the grounding 
installation performed by a qualified electrician. Our 
company shall not be liable for any damages that will arise 
when the dryer is used without grounding in accordance 
with the local regulations.

• The voltage and allowed fuse protection is stated on the 
type label plate. 

• The voltage specified on the type label must be equal to 
your mains voltage. 

• Unplug the dryer when it is not in use.
• Unplug the dryer from the mains during installation, 

maintenance, cleaning and repair works.
• Do not touch the plug with wet hands! Never unplug by 

pulling on the cable, always pull out by grabbing the plug.
• Do not use extension cords, multi-plugs or adaptors to 

connect the dryer to power supply in order to decrease the 
risk of fire and electric shock.

• Power cable plug must be easily accessible after 
installation.

B Damaged mains cable should be changed notifying 
the Authorized Service.

B If the dryer is faulty, it must not be operated unless 
it is repaired by an authorized service agent! There is 
the risk of electric shock!
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1.1.2 Product safety
Superheating of the clothes inside of the dryer can 
occur if you cancel the programme or in the event 
of a power failure whilst the dryer is running, this 
concentration of heat can cause self-combustion and 
fire so always activate the ventilation programme 
to cool down or quickly remove all laundry from the 
dryer in order to hang them up and dissipate the 
heat.
Points to be taken into consideration for fire 
hazard:
Below specified laundry or items must not be dried in 
the dryer considering fire hazard.
• Unwashed laundry items
• Items soiled with oil, acetone, alcohol, fuel oil, 

kerosene, stain removers, turpentine, paraffin or 
paraffin removers must be washed in hot water 
with plenty of detergent before being dried in the 
dryer.

For this reason especially the items containing the 
above specified stains must be washed very well, to 
do this use adequate detergent and choose a high 
washing temperature. 
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Below specified laundry or items must not be 
dried in the dryer due to the fire hazard:
• Garments or pillows bolstered with rubber foam 

(latex foam), shower bonnets, water resistant 
textiles, materials with rubber reinforcement and 
rubber foam pads.

• Clothing cleaned with industrial chemicals.
Items such as lighter, match, coins, metal parts, 
needle etc. may damage the drum set or may lead to 
functional problems. Therefore check all the laundry 
that you will load into your dryer.
Never stop your dryer before the programme 
completes. If you must do this, remove all laundry 
quickly and lay them out to dissipate the heat.
Clothes that are washed inadequately may ignite on 
their own and even may ignite after drying ends.

• You must provide enough ventilation in order to prevent 
gases exiting from devices operating with other types of 
fuels including the naked flame from accumulating in the 
room due to the back fire effect.

A
Underwear that contains metal reinforcements 
should not be dried in the dryer. Dryer may be 
damaged if metal reinforcements come loose and 
break off during drying.

C
Use softeners and similar products in accordance 
with the instructions of their manufacturers.

C
Always clean the lint filter before or after each 
loading. Never operate the dryer without the lint 
filter installed.

• Never attempt to repair the dryer by yourself. Do not 
perform any repair or replacement procedures on the 
product even if you know or have the ability to perform 
the required procedure unless it is clearly suggested in the 
operating instructions or the published service manual. 
Otherwise, you will be putting your life and others’ lives in 
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danger.
• There must not be a lockable, sliding or hinged door that 

may block the opening of the loading door in the place 
where your dryer is to be installed.

• Install your dryer at places suitable for home use. 
(Bathroom, closed balcony, garage etc.)

• Make sure that pets do not enter the dryer. Check the inside 
of the dryer before operating it.

• Do not lean on the loading door of your dryer when it is 
open, otherwise it may fall over.

• The lint must not be allowed to accumulate around the 
tumble dryer

1.2 Mounting over a washing machine
• A fixing device should be used between the two machines 

when installing the dryer above a washing machine. The 
fitting device must be installed by the authorized service 
agent.

• Total weight of the washing machine and the dryer -with 
full load- when they are placed on top of each other 
reaches to approx. 180 kilograms. Place the products on a 
solid floor that has sufficient load carrying capacity!

A
Washing machine cannot be placed on the dryer. 
Pay attention to the above warnings during the 
installation on your washing machine.

Installation Table for Washing Machine and Dryer
Dryer 
Depth

Washing Machine Depth
62 cm 60 cm  54 cm 50 cm 49 cm 45 cm 40 cm

54 cm Can be installed Can be 
installed Cannot be 

installed60 cm Can be installed Cannot be 
installed
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1.3 Intended use
• Dryer has been designed for domestic use. It is not suitable 

for commercial use and it must not be used out of its 
intended use.

• Use the dryer only for drying laundry that are marked 
accordingly.

• The manufacturer waives any responsibility arisen from 
incorrect usage or transportation.

• The service life of the dryer that you purchased is 10 years. 
During this period, original spare parts will be available to 
operate the dryer properly.

1.4 Child safety
• Packaging materials are dangerous for the children. Keep 

packaging materials away from children.
• Electrical products are dangerous for the children. Keep 

children away from the product when it is operating. Do not 
let them tamper with the dryer. Use the child-proof lock in 
order to prevent the children to tamper with the dryer.

C
Child-proof lock is on the control panel.
(See Child lock)

• Keep loading door closed even when the dryer is not in use.
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1.5 Compliance with the WEEE regulation 
and disposing of the waste product

This product complies with EU WEEE Directive 
(2012/19/EU).  This product bears a classification 
symbol for waste electrical and electronic equipment 
(WEEE).
This product has been manufactured with high 

quality parts and materials which can be reused and are 
suitable for recycling. Do not dispose of the waste product 
with normal domestic and other wastes at the end of its 
service life. Take it to the collection center for the recycling 
of electrical and electronic equipment. Please consult your 
local authorities to learn about these collection centers.
1.6 Compliance with RoHS Directive:
The product you have purchased complies with EU RoHS 
Directive (2011/65/EU).  It does not contain harmful and 
prohibited materials specified in the Directive.
1.7 Package information
Packaging materials of the product are manufactured 
from recyclable materials in accordance with our National 
Environment Regulations. Do not dispose of the packaging 
materials together with the domestic or other wastes. Take 
them to the packaging material collection points designated 
by the local authorities.
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EN
Height (Min. / Max.) 84,6 cm / 86,6 cm*
Width 59.5 cm
Depth 59.8 cm
Capacity (max.) 9 kg**
Weight (net) 39 kg
Voltage

See type label***Rated power input
Model code

1.8 Technical Specifications

 * Min. height: Height with adjustable feet are closed.
    Max. height: Height with adjustable feet are opened 
maximum.
** Dry laundry weight before washing.
*** Type label is located behind the loading door.

C
Technical specifications of the dryer are subject to 
specification without notice to improve the quality of 
the product.

C
Figures in this manual are schematic and may not 
match the product exactly.

C

Values stated on markers on the dryer or in the other 
published documentation accompanying with the 
dryer are obtained in laboratory in accordance with 
the relevant standards. Depending on operational and 
environmental conditions of the dryer, these values 
may vary.
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2 Your Dryer
2.1 Package Contents

1 2 3 54

1. Water drain hose *
2. Filter drawer spare sponge*
3. User Manual
4. Drying basket*
5. Drying basket user manual*

*It can be supplied with your machine depending on its model.
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3  Installation
Refer to the nearest Authorised Service Agent 
for installation of your product.

C
Preparation of location and electri-
cal installation for the product is 
under customer’s responsibility.

B Installation and electrical connec-
tions must be carried out by a quali-
fied personnel.

A Prior to installation, visually check 
if the product has any defects on 
it. If so, do not have it installed. 
Damaged products will cause risks 
for your safety.

3.1 Appropriate installation 
location
• Install the product in an environment 

which has no risk of freezing and is in a 
stable and level position.

• Operate your product in a well ventilated, 
dust-free environment.

• Do not block the air ducts in front of and 
under the product with materials such as 
long pile rugs and wooden bands.

• Do not place your product on a long pile rug 
or on similar surfaces.

• Do not install the product behind a door 
with a lock, sliding door or a hinged door 
which can strike the product.

• Once the product is installed, it should stay 
at the same place where its connections 
have been made. When installing the 
product, make sure that the rear wall of 
it does not touch anywhere (tap, socket, 
etc.) and also pay attention to install 
the product at a place where it will stay 
permanently.

B Do not place the product on top of 
the power cable.

• Keep at least 1.5 cm distance to walls of 
other furniture.

3.2 Removing the 
transportation safety assembly

A Remove the transportation safety 
assembly before using the product 
for the first time.

1. Open the loading door.
2. There is a nylon bag inside the drum that 

contains a piece of styrofoam. Hold it from 
its section marked with XX.

3. Pull the nylon towards yourself and remove 
the transportation safety assembly.

A Make sure that you have removed 
the transportation safety assembly 
(nylon+styrofoam pieces) before 
using the product for the first time. 
Do not leave any items inside the 
drum.

3.3 Under counter installation
• A special part (Part no. 297 360 0100) 

replacing the top trim must be provided 
and installed by the Authorised Service 
Agent in order to use the machine under a 
counter or in a cupboard. It should never be 
operated without the top trim.

• Leave at least 3 cm of space between the 
side and rear walls of the product and 
the walls of the counter/cupboard when 
installing your product under a counter or 
in a cupboard.

3.3 Connecting to the drain
In products equipped with condenser unit, 
water accumulates in the water tank during 
the drying cycle. You should drain accumu-
lated water after each drying cycle.
You can directly drain accumulated water 
through the water drain hose supplied with 
the product instead of periodically draining 
the water collected in the water tank.
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C Never unscrew the adjustable feet 
from their housings.

3.6 Electrical connection
For specific instructions for electrical connec-
tion required during installation (see 1.1.1 
Electrical Safety)
3.7 First use
• To have the product ready for operation 

before calling the authorised service agent, 
make sure that its location and power 
supply installations are appropriate. If they 
are not, call a qualified electrician to have 
any necessary arrangements carried out.

• Make sure that the power connections of 
the product are in accordance with the 
instructions given in relevant chapters of 
this manual. 

3.8 Disposing of packaging 
material
Packaging materials are dangerous to children. 
Keep packaging materials in a safe place out 
of reach of children. Packaging materials of 
your product are manufactured from recy-
clable materials.
Sort and dispose of them in accordance with 
recycled waste instructions. Do not dispose of 
them with normal domestic waste.
3.9 Transportation of the 
machine
1. Unplug the machine from the mains.
2. Remove the water drain (if any) and
chimney connections.
3. Drain water remained in the machine
completely before transportation.
3.10 Disposing of the old 
machine
Dispose of your old machine in an environ-
mentally friendly manner. Refer to your local 
dealer or solid waste collection centre in your 
area to learn how to dispose of your machine. 
Before disposing of your old machine, cut off 
the power cable plug and make the loading 
door lock unusable to avoid dangerous condi-
tions to children.

Connecting the water drain hose
1-2 Pull hose at the behind of the dryer by 

hand in order to disconnect it from where 
it is connected. Do not use any tools to 
remove the hose.

3 Connect one end of the drain hose 
supplied with the dryer to the connection 
point from where you removed the hose 
of the product in previous step.

4 Connect the other end of the drain hose 
directly to the wastewater drain or to the 
washbasin.

1

3 4

2

A
Hose connection should be made in 
a safe manner. Your drain house will 
be flooded if the hose comes out of 
its housing during water discharge.

C
Water drain hose should be at-
tached to a height of maximum 100 
cm.

C
Make sure that the water drain 
hose is not stepped on and it is not 
folded between the drain and the 
machine.

3.5 Adjusting the feet
In order to ensure that your machine operates 
more silently and vibration-free, it must stand 
level and balanced on its feet.  Balance the 
machine by adjusting the feet.
Rotate the feet to adjust until the machine 
stands level and firmly.
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4.1 Laundry suitable for drying in the dryer
Always obey the instructions given on the garment tags. Dry only the laundry having a label 
stating that they are suitable for drying in a dryer and make sure that you select the appropriate 
programme.

Drying 
Settings
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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 Preparation

4.2 Laundry not suitable for 
drying in the dryer

C
Delicate embroidered fabrics, 
woolen, silk garments, delicate and 
valuable fabrics, airtight items and 
tulle curtains are not suitable for 
machine drying.

4.3 Preparing laundry for 
drying
• Laundry may be tangled with each other 

after washing. Separate the laundry 
items before placing them into the dryer.

• Dry garments having metal accessories 
such as zippers, inside out.

• Fasten the zippers, hooks and buckles 
and button sheets. 

4.4 Things to be done for 
energy saving
• Following information will help you use 

the dryer in an ecological and energy-
efficient manner.

• Spin your laundry at the highest speed 
possible when washing them. Thus, the 
drying time is shortened and energy 
consumption is reduced.

• Sort out the laundry depending on their 
type and thickness. Dry the same type 
of laundry together. For example thin 
kitchen towels and table clothes dries 
earlier than thick bathroom towels.

• Follow the instructions in the user 
manual for programme selection.

• Do not open the loading door of the 
machine during drying unless necessary. 
If you must certainly open the loading 
door, do not to keep it open for a long 
time.

• Do not add wet laundry while the dryer is 
in operation.
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• Clean the lint filter before or after each 
drying cycle. (See 6.1 Filter Cartridge / 
Door Inner Surface)

• Clean the condenser regularly at 
least once every month or after every 
30 drying cycles. (See 6.4 For the 
condenser;)

• Ventilate the room, where the dryer is 
located, well during drying.

4.5 Correct load capacity
Follow the instructions in the “Programme 
selection and consumption table”. Do not load 
more than the capacity values stated in the 
table.

C
It is not recommended to load 
the dryer with laundry exceeding 
the level indicated in the figure. 
Drying performance will degrade 
when the machine is overloaded. 
Furthermore, dryer and the laundry 
can get damaged.

Following weights are given as examples:

Laundry Approximate 
weights (g)*

Cotton quit covers 
(double) 1500

Cotton quit covers 
(single) 1000

Bed sheets (double) 500
Bed sheets (single) 350
Large tablecloths 700
Small tablecloths 250
Tea napkins 100
Bath towels 700
Hand towels 350
Blouses 150
Cotton shirts 300
Shirts 250
Cotton dresses 500
Dresses 350
Jeans 700
Handkerchiefs (10 
pieces) 100

T-Shirts 125
*Dry laundry weight before washing.
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5 Selecting a Programme and Operating Your 
Machine

1. Washing machine spin speed*/ 
Timer programme selection

    Spin speed used to spin the laundry in the 
washing macthine / Indicates the time for 
timer programs.
2. Display
    Indicates the status of the machine.
3. Start/Pause/Cancel button
    Used to start, pause or cancel the pro-
gramme.
4. Programme selection knob
    Used to select a programme.

5. On/Off button
    Used to turn on and off the machine.
6. Anti-creasing
    Prevents the laundry from creasing after 
the machine completes its programme.
7. Dryness level
    Used to adjust the required dryness level.
8. Cancel audio warning
    Used to cancel the audio warning given at 
the end of the programme.
9. Time delaying buttons
    Used to set the time delay.

1 2 3 4 5

6789

5.1 Control panel

 Spin speed is used to show the remaining time more accurately. 

       It does not affect the performance of your machine.

Spin speed / Timer programmes  

Operation icon

Pause icon

Water tank full warning icon

Filter cleaning warning icon

Condenser cleaning warning icon

Remaining time indicator

Child-proof lock warning icon

Time delaying mode

Door open warning icon

Anti-creasing mode

Audio warning level / Cancel audio warning

Drying degree

Anti-creasing is activated
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5.2 Preparing the machine
1. Plug in your machine. 
2. Place the laundry in the machine. 
3. Press the “On/Off” button.

C
Pressing the “On/Off” button 
does not necessarily mean that 
the programme has started. Press 
“Start/Pause/Cancel” button of the 
machine to start the programme.

5.3 Programme selection
Decide the appropriate programme from 
the table below which includes drying tem-
peratures in degrees. Select the desired pro-
gramme with the programme selection knob.

Extra dry 

Drying at high temperature 
only for cotton laundry. Thick 
and multi layered laundry 
(E.g.: towels, linens, jeans) 
are dried in a way that they 
do not require ironing before 
placing in the wardrobe.

Cupboard 
dry

Normal laundry (E.g.: table-
cloths, underwear) are dried 
in a way that they do not 
require ironing before placing 
in the wardrobe.

Iron dry
Normal laundry (E.g., Shirts, 
dresses) are dried ready to 
be ironed.

C For further programme details, see, 
“Programme Selection Table”

5.4 Main programmes
Depending on the type of laundry, the follow-
ing main programmes are available:
•Cottons
You can dry your durable laundry with this 
programme. Dries at high temperature. It is 
recommended to use for your cotton items 
(such as bed sheets, quilt cover, undercloth-
ing, etc.).
•Synthetics
You can dry your less durable laundry with this 
programme. It dries at a lower temperature 
compared to the cottons programme. It is rec-
ommended for your synthetic laundry (such 
as shirts, blouses, synthetic/cotton blended 
laundry, etc.).

C Do not dry curtains and lace in your 
machine.

5.5 Special programmes 
For special cases, there are also extra pro-
grammes available:

C
Additional programmes may differ 
according to the model of your ma-
chine.

•Xpress 35
You can use this programme to dry your cot-
ton laundry that you have spun at high speeds 
in your washing machine. This program dries 
2 kg cotton laundry (2 Shirts / 5 T-shirts) in 35 
minutes.

Daily

End/anti-
creasing

Timer
programs 

Cottons Synthetics Freshen Up Anti
Creasing

Iron dry Extra
dry

Cupboard 
dry

Cupboard 
dry plus

Dryness
Level

Drying

Buzzer/
cancel

On/Off Start
pause
cancel

Filter
cleaning

Child-proof
lock

Tank
full

Xpress
 35’

 Jeans Shirts

BabyProtect Sport Spin Mix DelicatesWool 
Refresh

Drying
Rack

Timer
Delay 
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C
To obtain better results from your 
dryer, your laundry must be washed 
at suitable programmes and spun 
at the recommended spin speeds in 
the washing machine.

•Shirts 
This programme dries the shirts more sensi-
tively and creases them less and thus, helps to 
iron them more easily.

C
There may be a little humidity 
on your shirts at the end of the 
programme. We recommend you not 
to leave the shirts in the dryer.

•Jeans 
You can use this programme to dry your jeans 
that you have spun at high speeds in your 
washing machine.

C Review the relevant section in the 
programme table.

•Mix
Used to dry synthetic and cotton laundry that 
do not release colour. Used for laundry that is 
suitable for drying.
•Sport
Used to dry the laundry that are made of syn-
thetic, cotton or mixed fabrics and have a tag 
indicating that they are suitable for drying.
•Wool Refresh
You can use this function to ventilate and 
soften your woolen laundry that can be 
washed in the washing machine. Do not use 
this function to dry your laundry completely. 
Take out your laundry and ventilate them im-
mediately after the program is over.
•Daily
This programme is used to dry cottons and 
synthetics daily, and lasts for 1 hour.
•BabyProtect
This programme is used for baby clothes that 
bear machine dryable approval on its label.
•Delicates
You can dry  your highly delicate laundry  that 
are suitable for drying or laundry which is 
advised to be hand-washed at a lower tem-
perature. 

C
It is recommended to use a cloth bag to 
prevent certain delicate laundry from 
getting creased or damaged. Take your 
laundry immediately out of the dryer and 
hang them after the programme ends in 
order to prevent them being creased.

•Freshen Up
Only ventilation is performed for 10 Tminutes 
without blowing hot air. You can air your 
clothes that have been kept at closed envi-
ronments for a long time and deodourise un-
pleasant odours thanks to this programme.
•Timer programs

You can select one of the 10 min., 20 min., 30 
min., 40 min., 50 min., 60 min., 80 min., 100 
min., 120 min., 140 min. and 160 min. timer 
programmes to achieve the desired final dry-
ing level at low temperatures. Programme 
dries at the selected time regardless of the 
drying temperature.
5.6 Time display
The display shows the time remaining for the 
programme to complete while a programme is 
running. Time is displayed in hours and min-
utes as “02:30”. The exemplary display image 
shows the dryer when it is running and child-
proof lock is active.

C
Programme duration may differ from the 
values in the consumption table subject 
to the changes in the water hardness 
and temperature, ambient temperature, 
type and amount of laundry, auxiliary 
functions selected, and changes in the 
supply voltage.
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5.7 Programme selection and consumption table
Programme table

* : Energy Label standard programme (EN 61121:2012)
All values given in the table have been fixed according to EN 61121:2012 Standard. These 
values may deviate from the table according to the laundry type, laundry spin speed, envi-
ronmental conditions and voltage fluctuations.

C When selecting the Cottons programme, send the condensed water out through the 
drain hose.

Programs Capacity 
(kg)

Spin speed in wash-
ing machine (rpm)

Approximate amount 
of remaining humid-

ity
Drying time 

(minutes)

Cottons / Coloreds

A  Extra dry 9 1000 % 60 151

A  Ready to Wear 9 / 4,5 1000 % 60 143 / 80

A  Ready to Iron 9 1000 % 60 110

Xpress 35' 2 1200 %50 35
Shirts 1,5 1200 %50 40
Jeans 4 1200 %50 80
Mix 4 1000 %60 83
Sport 4 1000 %60 92
Wool Refresh 1,5 600 %50 6
Daily 4 1200 %50 59
BabyProtect 3 1000 %60 65
Synthetics

B  Ready to Wear 4,5 800 % 40 58

Delicates

B  Ready to Wear 2 600 % 40 40

Energy consumption values

Programs Capacity 
(kg)

Spin speed in wash-
ing machine (rpm)

Approximate amount 
of remaining humid-

ity

Energy con-
sumption value 

kWh
Cottons linen Ready to 
wear* 9 / 4,5 1000 % 60 5,11 / 2,85

Cottons Ready to iron 9 1000 % 60 4,1
Synthetics Ready to wear 4.5 800 % 40 1,9

„Cotton cupboard dry programme“ used at full and partial load is the standard drying 
programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is 
suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme in 
terms of energy consumption for cotton.
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5.8 Auxiliary function
Audio Warning

Cancel
audio warning

Audio warning
level 1

Audio warning
level 2

Audio warning
level 3

Your dryer will give an audio warning when 
the programme comes to an end. If you do not 
want to hear this buzzing or want to change 
the volume level, you need to press the 
“Volume level” button. No audio warning will 
be given when “x” appears on the screen.

C
You can select this function either 
before or after the programme 
starts.

5.9 Drying degree  

Used to adjust the required dryness level. 
More drying is performed compared to the de-
fault settings when “+” sign appears and less 
drying is performed when “-” sign appears. 
Programme duration can change depending 
on the selection.

A This function must be selected 
before the programme starts.

5.10 Anti-creasing  

A 2-hour anti creasing programme to prevent 
laundry from creasing will be activated if you 
do not take the laundry out after the pro-
gramme is over. This programme rotates the 
laundry in 600-second intervals to prevent 
creasing. Press “Anti-creasing” button to ac-
tivate.
Anti-creasing is activated but the programme 
is running in the first exemplary figure. Drying 
is over and the first step of anti-creasing has 
started in the second figure.

5.11 Changing the contrast
Contrast can be adjusted in order to make the 
symbols on the display appear clearer. It may 
particularly be necessary to change the con-
trast setting of the display when the dryer is 
installed over a washing machine.press and
Press and hold the Spin Speed/Time button 
for 3 seconds.
When the contrast is changed at the end of 
3 seconds, all symbols on the display will be-
come visible for 3 seconds in order to indicate 
that the process is complete.
Perform the same procedure to revert back to 
the previous contrast setting.
5.12 Warning indicators

C
Warning indicators may differ 
according to the model of your 
machine.

Filter cleaning

A warning symbol will appear to remind filter 
cleaning after the programme finishes.

C
If the filter cleaning symbol flashes 
continuously, please refer to 
“Suggested solutions for problems”.

Water tank

A warning symbol will turn on at the end of 
the programme or when the tank is full with 
water. The machine stops operating if the 
warning symbol turns on when a programme 
is running. To restart the machine, please 
drain the water in the water tank. Press 
“Start/Pause/Cancel” button to start the pro-
gramme after you have emptied the water 
tank. The warning symbol turns off and the 
programme resumes operating.
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Cleaning the condenser

Warning symbol turns on with certain in-
tervals to remind that the condenser needs 
cleaning.
Door open

Dryer door open symbol lights up.
5.13 Time delay
With the “Time delay” function you can delay 
the programme start up to 24 hours.

1. Open the loading door and put the laundry 
in.

2. Set the drying programme and spin speed, 
and if required, select the auxiliary 
functions.

3. Press “Time delaying” buttons “+” and “-” to 
set the desired time delay. The time delay 
symbol will flash.

4. Press “Start/Pause/Cancel” button. Then 
the time delay starts to count down. The 
Time delay symbol lights up. Start symbol 
lights up.

The “:” in the middle of the displayed time de-
lay will start flashing.
More laundry may be loaded or taken out dur-
ing the time delay period. At the end of the 
time delay countdown process, time delay 
symbol fades, drying process starts and the 
programme duration is displayed. The time on 
the display is the total of normal drying time 
and delay time.
Time delay is started by pressing the start/
pause/cancel button in the exemplary figure.

5.14 Changing the delay time
If you want to change the time during the 
countdown:
1. Press “Start/Pause/Cancel” button for 3 

seconds to cancel the programme. Time 
delay function must be set again for the 
required time.

2. Press Time delay buttons “+” or “-” to set 
the desired time delay.

3. Press “Start/Pause/Cancel” button. The 
Time delay symbol lights up. Pause symbol 
fades. Start symbol lights up.

4. The “:” in the middle of the displayed time 
delay will start flashing.

5.15 Canceling the time delay
If you want to cancel the time delay count-
down and start the programme immediately:
1. Press “Start/Pause/Cancel” button for 3 

seconds to cancel the programme. 
2. Then, press “Start/Pause/Cancel” button to 

start the desired programme.
5.16 Starting the programme
1. Press “Start/Pause/Cancel” button to start 

the programme.
2. “Start/Pause” symbol will light up to 

indicate that the programme has started 
and “:” symbol between the remaining time 
will continue flashing.

5.17 Progress of programme

Drying

Iron

Wardrobe
(Extra)

Ventilation

Anti-
creasing

The progress of a running programme is 
shown through a number of symbols on the 
screen.
At the beginning of each programme step, the 
relevant symbol in the series of symbols will 
light up and thus, all symbols will remain lit up 
at the end of the programme. The symbol that 
is lit up at the far right of the series of symbols 
indicates the step that is being carried out.
 “Drying”:
- Lights up in all programmes apart from dry-
ing and ventilation.
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“Iron Dry”:
- Starts to illuminate when the drying degree 
reaches “iron dry” step and remains illuminated 
until the next step.
“Cupboard Dry”:
Starts to illuminate when the drying degree 
reaches “wardrobe dry” step, and remains il-
luminated until the next step.
“Cupboard Dry Extra”: 
Starts to illuminate when the drying degree 
reach to “wardrobe dry extra” step.
 “Ventilation”:
- Illuminates when the programme ends.

C
Anti-creasing icon will light up at 
the end of the programme if anti-
creasing function is active.

5.18 Changing the programme 
after the programme has 
started
You can use this feature to dry your laundry 
in a different program after your machine has 
started to run. 

For example;
Press and hold the “Start/Pause/Cancel” 
button for about 3 seconds to “Cancel” the 
programme in order to select “Extra Dry” 
programme instead of “Iron Dry” programme. 
Select the “Extra Dry” program by rotating the 
program knob. Press “Start/Pause/Cancel” 
button to start the program.

C
If you select a new programme by 
turning the programme selection 
knob while your machine is running, 
then the current program is can-
celled and new programme informa-
tion is displayed.

5.19 Adding/removing laundry 
in standby mode
In order to add or take out laundry after the 
start-up of the programme; 
1. Press the “Start/Pause/Cancel” button 

to switch the machine to “Pause” mode. 
Drying process will stop.

2. Open the door at Pause position and close it 
again after adding or taking out laundry.

3. Press “Start/Pause/Cancel” button to start 
the program.

C
Any laundry added after the drying 
process was started may cause the 
already dried clothes in the machine 
intermingle with wet clothes and the 
result will be wet laundry after the 
drying process is over.

C
Laundry may be added or taken out as 
much as desired during a drying pro-
cess, but as this process will interrupt 
drying continuously, it will extend the 
program duration and increase energy 
consumption. 
Therefore, it is recommended to add 
laundry before the drying programme 
has started.

C
If you select a new programme by turn-
ing the programme selection knob while 
your machine is in standby, then the 
current program is cancelled and new 
programme information is displayed.

5.20 Child-proof lock
There is a child-proof lock to prevent any pro-
gramme interruption due to the pressing of 
button while the programme is running. The 
loading door and all button except the “On/
Off” button on the panel are deactivated when 
the child-proof lock is active.
In order to activate the child-proof lock, press 
on the “audio warning” and “anti-creasing” 
buttons simultaneously for 3 seconds. 
To start a new programme after the pro-
gramme is over or to interrupt the programme, 
the child-proof lock should be deactivated. 
Press the same buttons for 3 sec. again to de-
activate the child-proof lock.
Lock symbol will appear on the screen when 
the child-proof lock is activated.
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C
Child-proof lock will also be 
deactivated when the machine is 
restarted by pressing the on/off 
button.

When the child-proof lock is activated: 
• Display icons will not change even if the 

position of programme selection knob is 
changed while the machine is running or in 
halt. 

• If the child-proof lock is deactivated after 
changing the position of the programme 
selection knob while your machine is 
running, your machine stops and new 
programme information is displayed

5.21 Ending the programme 
through canceling 
A new program can be selected and started 
after “Program cancel” is activated in order to 
change the drying program. 
To cancel any selected programme:
Press “Start/Pause/Cancel” button for about 3 
seconds. “Lint filter cleaning” and “Water tank” 
warning symbols light up and “End” label ap-
pears on the screen as a reminder at the end 
of this period.

A
As the inside of the machine will 
be excessively hot when you can-
cel the program while the machine 
is running, activate the ventilation 
program to cool it down.

C
If you change the position of 
programme selection knob while 
your machine is running, then the 
machine stops, current programme 
is cancelled and new programme 
information is displayed.

5.22 End of programme
“Filter cleaning” and “Water tank” warning 
symbols light up and “End” label appears on 
the screen in the programme follow-up indica-
tor when the programme ends. The door can 
be opened and the machine becomes ready 
for a second cycle.
Press “On/Off” button to turn off the dryer.

C
When selected, the 2-hour anti 
creasing programme will be activat-
ed to prevent laundry from creasing 
if you do not take the laundry out 
after the programme has come to 
an end.

C Clean the filter after each drying 
(please see, Filter cleaning).

C Drain the water tank after each 
drying (please see, Water tank)
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C Clean the entire inner surface of 
the cover and door gasket.

6 Maintenance and cleaning
6.1 Filter Cartridge / Door Inner 
Surface
Lint and fibres released from the laundry to 
the air during the drying cycle are collected in 
the “Filter Cartridge”. 

C Such fibre and lint are generally 
formed during wearing and 
washing.

C Always clean the filter and the 
inner surfaces of the cover after 
each drying process.

C You can clean the filter and filter 
area by vacuum cleaner.

To clean the filter:
1. Open the loading door.
2. Remove the cover filter by pulling it up and 

open the filter.
3. Clean lint, fibre, and cotton raveling by 

hand or with a soft piece of cloth. 
4. Close the filter and place it back into its
seat.

C Clogging may arise on the filter 
surface after using your machine 
for some time; if this occurs, wash 
the filter with water and dry it 
before using again.
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6.2 Sensor 

There are humidity sensors in your dryer that 
detect whether the laundry is dry or not.
To clean the sensor:
1. Open the loading door of the dryer.
2. Allow the machine to cool down if drying 

has been carried out.
3. Wipe the metal sensors with a soft cloth, 

dampened with vinegar and dry them.

C Clean metal sensors 4 times a year.

A Never use solvents, cleaning 
agents or similar substances when 
cleaning since these materials can 
cause fire and explosion! 

6.3 Water tank;
The moisture in the damp laundry is taken 
from the laundry and condens ed. Drain the 
water tank after each drying cycle or during 
drying when “Water tank” warning light turns 
on.

A Condensed water is not drinkable! 

A Never take out the water tank 
when the programme is running!

If you forget to drain the water tank, your 
dryer will stop during the following drying 
cycles when the water tank is full and the 
“Water tank” warning light will turn on. If this 
is the case, press the “Start/Pause/Cancel” 
button to resume the drying cycle after 
draining the water tank.
*To drain the water tank:
1-Pull the drawer and remove the water tank 

carefully.

2-Drain the water in the tank

3-If there is lint accumulation in the funnel 
of the water tank, clean it under running 
water.

4-Place the water tank into its seat.
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6.4 For the condenser;
Hot and humid air in the condenser is cooled 
with the cold air from the room. Thus, 
the humid air circulating in your dryer is 
condensed and then pumped into the tank.

C Clean the condenser after every 
30 drying cycles or once a month.

To clean the condenser:
1. If a drying process has been carried out, 

open the door of the machine and wait 
until it cools down.

2. Unlock the 2 condenser locks after opening 
the kick plate.

3. Pull out the condenser.

4. Clean the condenser by applying 
pressurized water with a shower armature 
and wait until the water drains.

5. Place the condenser in its housing. Fasten 
the 2 locks and make sure that they are 
seated securely.

6. Close the kick plate cover.
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7 Suggested solutions for problems
Drying process takes too much time
• Meshes of the filter may be clogged. Wash with water.
Laundry comes out wet at the end of drying.
• Meshes of the filter may be clogged. Wash with water.
• Excessive laundry might have been loaded in. Do not load the dryer in excess.
Dryer does not switch on or the programme does not start. Dryer is not activated when set.
• It might have not been plugged in. Make sure that the machine is plugged in.
• The loading door may be ajar. Make sure that the loading door is properly closed.
• Programme might have not been set or the "Start/Pause/Cancel" button might have not 

been pressed. Make sure that the programme has been set and it is not in “Pause” mode.
• "Childproof lock" might have been activated. Deactivate the childproof lock.
Programme has been interrupted without any cause.
• The loading door may be ajar. Make sure that the loading door is properly closed.
• Electricity may be cut off. Press "Start/Pause/Cancel" button to start the programme. 
Laundry has shrunk, become felted or deteriorated.
• A programme suitable for the laundry type might have not been used. Dry only the laundry 

which is suitable for drying in dryer after checking the labels on your clothes. 
• Select a programme with suitable low temperature for the laundry type to dry your clothes.
Drum lightning does not come on.
• Dryer might have not been started by using the "On/Off" button. Make sure that the dryer is 

on.
• Bulb may have blown. Call the authorized service to replace the bulb.
“Final / Anti-creasing” symbol flashes.
• The 2-hour anti creasing programme to prevent laundry from creasing might have been 

activated. Turn off the dryer and take out the laundry.
“Final / Anti-creasing” symbol is on.
• Programme has come to an end. Turn off the dryer and take out the laundry.
Water comes out the cover.
• Clean the entire inner surface of the cover and door gasket.
Cover opens spontaneously.
• Push it until you hear that it is closed.
For products with a condenser:
“Water tank” warning symbol is on.
• Water may be full.
• Anti-creasing programme might be running. Drain the water in the tank.
“Filter cleaning” symbol is on.
• Filter might have not been cleaned. Clean the cover filter.
“Condenser cleaning” symbol is on.
• Filter drawer/Condenser might have not been cleaned. Clean the filters in the condenser/

filter drawer under the kick plate.

A Call an authorised service if the problem persists.



Nejprve si přečtěte tento návod, prosím!
Vážení zákazníci,
Děkujeme Vám, že jste si zvolili spotřebič Beko. Doufáme, že Váš výrobek, který byl vyroben
ve vysoké kvalitě a špičkovou technologií vám poskytne nejlepší výsledky. Doporučujeme vám 
přečíst si tento návod a ostatní doprovodnou dokumentaci před zahájením užívání produktu a 
také je uschovejte pro budoucí použití. Pokud postoupíte produkt někomu jinému, poskytněte 
mu i tuto příručku. Věnujte pozornost všem detailům a upozorněním uvedeným v návodu k ob-
sluze a postupujte s ohledem na pokyny které jsou uvedeny v ní.
Použijte tento návod pro model uvedený na titulní straně.

Přečtěte si návod.

Vysvětlení symbolů
V celém tomto návodu jsou použity následující symboly:

C Důležité informace nebo užitečné rady o použití.

A Upozornění na nebezpečné situace vůči životu a majetku.

B Varování před úrazem elektrickým proudem.

Varování před horkými povrchy.

Varování proti požáru.

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s 
našimi národními předpisy o životním prostředí.

Nevyhazujte obalový odpad spolu s domovním odpadem nebo jinými odpady, zlikvidujte ho na 
vyhrazených sběrných místech určených místními úřady.

Tento výrobek byl vyroben s využitím nejmodernějších technologií v podmínkách šetrných k životnímu prostředí.
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1 Důležité pokyny pro bezpečnost a 
životní prostředí

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které vám 
pomohou chránit se před rizikem zranění osob nebo 
poškození majetku. Nedodržení těchto pokynů ruší záruku.
1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Sušičku mohou používat děti starší 8 let a osoby, jejichž 

fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti byly plně 
vyvinuté nebo které nemají zkušenosti a znalosti, za 
předpokladu, že jsou pod dohledem nebo vyškoleny o 
bezpečném používání výrobku a rizicích, které přináší. Děti 
si se spotřebičem nesmějí hrát. Čistící a údržbové práce 
nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.

• Děti mladší 3 let držte v bezpečné vzdálenosti a musí být 
pod neustálým dohledem.

• Nastavitelné nohy neodstraňujte. Mezeru mezi sušičkou a 
podlahou nesnižujte materiály, jako jsou koberce, desky a 
tkanice. Může to způsobit problémy se sušičkou.

• Vždy provádějte montáž a opravné postupy v 
autorizovaném servisním středisku. Výrobce nenese 
odpovědnost za škody, které mohou vzniknout při 
procesech prováděných neoprávněnými osobami.

• Nikdy nemyjte sušičku stříkáním nebo poléváním vodou! 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



30 / CZ Sušičky / Návod k použití

1.1.1 Elektrická bezpečnost 

A Při provádění elektrického připojení během instalace 
dodržujte elektrické bezpečnostní pravidla.

A Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím 
externího spínacího zařízení, jako je například 
časovač, nebo připojený k obvodu, který je pravidelně 
zapínán nebo vypínán pomocí funkce.

• Připojte sušičku k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou s 
hodnotami uvedenými na typovém štítku. (Viz 2.1 Přehled) 
Uzemnění proveďte správně kvalifikovaným elektrikářem. 
Naše společnost nenese odpovědnost za případné škody, 
které vzniknou při používání sušičky bez uzemnění v 
souladu s místními předpisy.

• Napětí a povolená ochrana pojistkami je uvedena na 
typovém štítku. 

• Napětí na typovém štítku musí odpovídat napětí vaší sítě. 
• Odpojte sušičku, když se nepoužívá.
• Během instalace, údržby, čištění a oprav odpojte sušičku od 

sítě.
• Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama! Nikdy 

neodpojujte tahem za kabel, vždy tahejte uchopením za 
zástrčku.

• Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozdvojky nebo adaptéry 
pro připojení sušičky k napájení, pro snížení rizika požáru a 
úrazu elektrickým proudem.

• Zásuvka napájecího kabelu musí být snadno přístupná i po 
instalaci.

B Poškozený napájecí kabel vyměňte po oznámení
Autorizovanému servisu.

B V případě, že se sušička pokazila, nesmí se 
provozovat, dokud nebude opravena autorizovaným 
servisním technikem! Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem!
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1.1.2 Produktová bezpečnost
Body, které mají být zohledněny pro 
nebezpečnost: 
Níže uvedené prádlo nebo položky se nesmějí sušit v 
sušičce z důvodu nebezpečí požáru.
• Nevyprané kusy prádla
• Položky znečištěné olejem, acetonem, alkoholem, 

topným olejem petrolejem, odstraňovačem skvrn, 
terpentýnem, parafínem nebo odstraňovačem 
parafínu je třeba před sušením v sušičce vyprat v 
horké vodě s větším množstvím pracího prostředku.

Z tohoto důvodu položky obsahující najme výše 
uvedené skvrny se musí vyprat velmi důkladně, 
proto používejte příslušné čisticí prostředky a zvolte 
vysokou teplotu praní.
Níže uvedené prádlo ne bo položky se nesmějí 
sušit v sušičce z důvodu nebezpečí požáru:
• Oděvy a polštáře posíleny gumovou pěnou 

(latexová pěna), sprchové záclony, textilie odolné 
proti vodě, materiály s gumovou výztuhou a 
polštářky z gumové pěny.

• Oblečení vyčištěné průmyslovými chemikáliemi.
Položky, jako jsou zapalovače, zápalky, mince, kovové 
díly, jehly atd. mohou poškodit bubnovou soupravu 
nebo mohou vést k funkčním problémům. Proto 
překontrolujte každé prádlo, které vložíte do sušičky.
Nikdy nezastavujte sušičku před ukončením 
programu.  Pokud tak musíte učinit, odstraňte 
všechno prádlo rychle a rozložte ho z důvodu 
odvedení tepla.
Prádlo, které bylo vyprané nedostatečně se může 
samovolně vznítit a dokonce se může vznítit i po 
ukončení sušení.
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• Je třeba zajistit dostatečné větrání pro zabránění 
vypouštěných plynů ze zařízení pracujících s jinými druhy 
paliv, včetně otevřeného ohně nahromaděného v místnosti 
díky efektu zpětného šlehnutí.

A
Spodní prádlo, která obsahuje kovovou výztuž se 
nesmí sušit v sušičce. Sušička se může poškodit 
pokud se kovové výztuhy při sušení uvolní nebo 
zlomí.

C
Používejte změkčovadla a podobné výrobky v souladu 
s pokyny výrobce.

C
Po každém nebo před každým použitím vždy 
vyčistěte filtr na textilní vlákna. Nikdy nepoužívejte 
sušičku bez nainstalovaného filtru na textilní vlákna.

• Nikdy se nepokoušejte se opravovat zkaženou sušičku 
vlastními silami. Neprovádějte žádné změny, opravu 
nebo výměnu na výrobku ani pokud máte znalosti nebo 
schopnosti vykonávat požadované postupy, pokud nejsou 
jasně doporučeny v návodu k obsluze nebo publikované v 
servisní příručce. V opačném případě vystavíte svůj život a 
životy druhých nebezpečí.

• V místnosti, kde má být sušička instalování, nesmějí být 
uzamykatelné, posuvné nebo otočné dveře, které by mohly 
blokovat otevírání plnicích dvířek sušičky.

• Nainstalujte sušičku na místech vhodných pro domácí 
použití. (Koupelna, uzavřený balkon, garáž atd.)

• Dbejte na to, aby domácí zvířata nemohla dostat do sušičky. 
Před použitím zkontrolujte vnitřek sušičky.

• Nikdy se neopírejte o plnicí dveře sušičky když jsou 
otevřené, protože mohou spadnout.

• Okolo sušičky se nesmí hromadit vlákna.
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1.2 Montáž nad pračkou
• Při instalaci sušičky nad pračkou použijte mezi dvěma 

stroji upevňovací zařízení. U pevňovací zařízení musí být 
instalováno autorizovaným servisem.

• Celková hmotnost pračky a sušičky - plně naložených - 
pokud jsou umístěny jedna na druhé dosahuje přibližně 
180kg. Umístěte spotřebiče na pevnou podlahu, která má 
dostatečnou únosnost!

A
Pračka nesmí být umístěna na sušičce. Při instalaci 
vaší pračky věnujte pozornost výše uvedeným 
varováním.

Instalační tabulka pro pračku a sušičku
Hloubka 
sušičky

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

54 cm Může být instalována Může být in-
stalována Nemůže být 

instalována
60 cm Může být instalována Nemůže být 

instalována

1.3 Běžný účel použití
• Sušička je určena pro domácí použití. Není vhodná pro 

komerční využití a nesmí být používána mimo svého 
zažitého účelu použití.

• Používejte sušičku pouze na sušení prádla, které je 
příslušně označeny.

•  Výrobce se zříká jakékoli odpovědnosti z důvodu 
nesprávného používání nebo přepravy.

• Životnost vámi zakoupené sušičky je 10 let. Během tohoto 
období budou k dispozici originální náhradní díly pro řádné 
používání sušičky.
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1.4 Bezpečnost dětí
• Obalové materiály jsou nebezpečné pro děti. Uchovávejte 

obalové materiály mimo dosah dětí.
• Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti. Udržujte děti 

mimo dosah spotřebiče, když je v provozu. Nedovolte jim 
hrát si se sušičkou. Použijte dětskou pojistku pro zabránění 
dětem manipulovat se sušičkou.

C Dětský zámek je na ovládacím panelu. (Viz Dětská 
pojistka)

• Udržujte plnící dvířka zavřená, i když sušička není v provozu.
1.5 Soulad se směrnicí WEEE a 
Odstranění odpadů výrobku

Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/
EU).  Tento výrobek nese symbol pro třídění, platný 
pro elektrický a elektronický odpad (WEEE).
Tento produkt byl vyroben z vysoce kvalitních 
součástí a materiálů, které lze znovu použít a které 

jsou vhodné pro recyklaci. Produkt na konci životnosti 
nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odvezte ho do 
sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických 
zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte na 
místních úřadech.
1.6 Dodržování směrnice RoHS:
Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnicih EU RoHS 
(2011/65/EU).  Neobsahuje žádné škodlivé ani zakázané 
materiály, které jsou směrnicí zakázané.
1.7 Informace o balení
Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných 
materiálů v souladu s našimi národními Předpisy pro životní 
prostředí. Nevyhazujte obalové materiály spolu s domácími 
nebo jinými odpady. Vezměte je do sběrných míst pro 
obalové materiály určené místními orgány.
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1.8 Technické specifikace
CZ
Výška (Min. / Max.) 84.6 cm / 86,6 cm*
Šířka 59.5 cm
Hloubka 59.8 cm
Kapacita (max.) 9 kg**
Hmotnost (čistá) 39 kg
Napětí

Viz typový štítek***Nominální příkon
Kód modelu

* Min výška: Výška se zavřenými nastavitelnými nožičkami.
   Max. výška: Výška s nastavitelnými nožičkami otevřenými 
na maximum.
** Hmotnost suchého prádla před praním.
*** Pro umístění typového štítku na sušičce viz bod.

C
Technické specifikace sušičky jsou předmětem 
specifikací bez předchozího upozornění za účelem 
zlepšení kvality výrobku.

C
Obrázky uvedené v této příručce jsou schematické a 
nemusí přesně odpovídat produktu.

C

Hodnoty uvedené na značkách na sušičce nebo v 
jiných publikacích průvodní dokumentace sušičky byly 
získány v laboratoři v souladu s příslušnými normami. V 
závislosti na provozních a okolních podmínek sušičky, 
se tyto hodnoty mohou lišit.
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2 Vaše sušička 
2.1 Obsah balení

1 2 3 54

1. Hadice výpustky vody*
2. Náhradní houbička filtrační zásuvky*
3. Návod k použití
4. Sušící košík*
5. Uživatelská příručka pro sušící košík*

* Může být dodáván pro Váš spotřebič v závislosti na modelu.
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Instalaci výrobku svěřte nejbližšímu 
autorizovanému servisu.

C
Přípravu umístění a elektrickou 
instalaci výrobku zajišťuje zákazník 
na svou odpovědnost.

B Instalaci a elektrické zapojení musí 
provést kvalifikovaný personál.

A Před instalací zkontrolujte vizuálně, 
zda není výrobek jakkoli poškozen. 
Pokud je, nenechte jej instalovat. 
Poškozené výrobky znamenají 
bezpečnostní riziko.

3.1 Vhodné umístění pro 
instalaci
• Spotřebič nainstalujte v prostředí, kde 

nehrozí zamrznutí, na rovné a stabilní 
místo.

• Stroj používejte v dobře odvětrávaném 
bezprašném prostředí.

• Neblokujte vzduchová vedení před a pod 
strojem materiály, jako jsou koberce s 
dlouhým vlasem a dřevěné pásky.

• Neumisťujte spotřebič na koberec s 
dlouhým vlasem ani na podobné plochy.

• Neinstalujte stroj za dveře se zámkem, 
posuvné dveře nebo dveře se závěsem, 
které by mohly do stroje narážet.

• Jakmile je stroj instalován, měl by zůstat 
na stejném místě, kde byl připojen. Při 
instalaci produktu ověřte, zda se jeho 
zadní strana ničeho nedotýká (kohout, 
zásuvka, atd.) a dávejte také pozor na to, 
aby produkt byl instalován na místě, kde 
zůstane trvale.

•  Neumisťujte spotřebič na napájecí kabel.

B Od ostatního nábytku nechte 
nejméně  1,5 cm odstup.

3 Instalace
3.2 Demontáž přepravní 
bezpečnostní sestavy

A Demontujte přepravní 
bezpečnostní sestavu, než výrobek 
poprvé použijete.

1. Otevřete dveře.
2. V bubnu je nylonová taška obsahující kus 

polystyrénu. Přidržujte ji za oddíl označený 
XX.

3. Přitáhněte nylon k sobě a vyjměte 
přepravný bezpečnostní sestavu.

A Zkontrolujte, zda je přepravní 
bezpečnostní sestava 
demontována (nylonové a 
polystyrénové části), než výrobek 
poprvé použijete. Nenechávejte v 
bubnu žádné předměty.

3.3 Instalace pod pracovní 
desku
• Speciální díl (číslo dílu: 297 360 0100) 

nahrazující horní okraj musí poskytnout a 
instalovat autorizovaný servis tak, aby bylo 
možno stroj použít pod deskou či ve skříni. 
Nikdy jej nepoužívejte bez horního okraje.

• Nechte nejméně 3 cm volného místa mezi 
bočními a zadními stěnami stroje a stěnami 
desky/skříňky, když instalujete stroj pod 
desku nebo do skříňky.

3.4 Připojení k odpadu 
U výrobků vybavených kondenzační jednotkou 
se voda během cyklu sušení hromadí v zásob-
níku vody.
Nahromaděnou vodu vypusťte po každém 
cyklu sušení.
Nahromaděnou vodu můžete vypustit přímo 
do odtoku přes odtokovou hadici která se 
dodává se spotřebičem
namísto toho, abyste pravidelně vylévali vodu 
shromážděnou v zásobníku na vodu.
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Připojení odtokové hadice
1-2 Ručně zatáhněte hadici za sušičku, 

aby ji bylo možné ji odpojit od místa, 
kde je připojena. K odstranění hadice 
nepoužívejte žádné nástroje.

3 Připojte jeden konec odtokové hadice 
dodávané se sušičkou do přípojného 
bodu, ze kterého jste v předchozím kroku 
odstranili hadici spotřebiče.

4 Připojte druhý konec odtokové hadice 
přímo do odpadu nebo do umyvadla.

1

3 4

2

A Hadici upevněte do výšky 
maximálně 100 cm.

C Dávejte pozor, abyste hadici 
neskřípli a neohnuli.

C
Konec hadice neohýbejte, 
nestoupejte na něj a neskládejte 
jej mezi odpadem a pračkou.

3.5 Upravování nožek
Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vi-
brací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách.  
Vyrovnejte spotřebič pomocí nožek.
Otočte nožky, dokud stroj nestojí pevně.

C Nikdy nevyšroubovávejte 
nastavitelné nožky z pouzder.

3.6 Elektrické připojení
Pro konkrétní pokyny pro připojení k elektrické 
síti vyžadovaných během instalace (viz 1.1.1 
Elektrická bezpečnost)
3.7 První použití
• Pro přípravu výrobku k použití, než 

přivoláte pracovníka autorizovaného 
servisu, ověřte, zda je vhodné jeho 
umístění a napájení. Pokud nejsou, 
přivolejte kvalifikovaného elektrikáře, aby 
provedl všechny nezbytné úpravy.

• Ověřte, zda jsou napájecí spojení produktu 
v souladu s pokyny z příslušných kapitol 
tohoto návodu. 

3.8 Likvidace obalového 
materiálu
Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné. 
Všechny obaly skladujte na bezpečném místě 
mimo dosah dětí. Obalové materiály vašeho 
spotřebiče jsou vyrobeny z recyklovatelných 
materiálů. Likvidujte je v souladu s pokyny pro 
recyklaci odpadových materiálů. Nelikvidujte 
jej společně s běžným domovním odpadem.
3.9 Přeprava přístroje
1. Odpojte přístroj ze sítě.
2. Odpojte vývod vody (pokud existuje) a 

připojení do komína.
3. Vypusťte vodu zbývající ve stroji, než stroj 

začnete přepravovat.
3.10 Likvidace starého 
spotřebiče
Spotřebič zlikvidujte způsobem šetrným k 
životnímu prostředí.
Informace o likvidaci stroje vám poskytne 
místní prodejce nebo středisko sběru tuhých 
odpadů ve vaší obci.
Než starý stroj zlikvidujete, odřízněte zástrčku 
napájecího kabelu a znemožněte použití zám-
ku dveří, aby nedošlo k ohrožení dětí.
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4.1 Prádlo vhodné pro sušení v sušičce
• Vždy dodržujte pokyny uvedené na etiketách oděvu. Sušte pouze prádlo s etiketou informu-

jící o tom, že je vhodné pro sušení v sušičce a ujistěte se, že jste vybrali vhodný program.

SYMBOLY PRO PRANÍ PRÁDLA

Symboly 
sušení

Vhodné do 
sušičky

Nežehlit Citlivé / jemné 
sušení

Nesušit v 
sušičce

Nesušit Nečistit za 
sucha

Nastavení 
sušení
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Suché nebo pára

Žehlit při 
vysoké teplotě

Žehlit při střední 
teplotě

Žehlit při nízké 
teplotě
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Maximální teplota 200 0C 150 0C 110 0C

4.2 Prádlo nevhodné pro sušení v sušičce

4 Příprava

C
vlněné, hedvábné oděvy, jemné a 
hodnotné látky, vzduchotěsné kusy 
a tylové závěsy nejsou vhodné pro 
strojní sušení.  

4.3 Příprava prádla pro sušení
• Prádlo po praní může být vzájemně 

zamotané. Oddělte jednotlivé položky 
prádla před jejich vložením do sušičky.

• Sušte oblečení s kovovými doplňky, jako 
jsou zipy, naruby.

• Zatáhněte zipy, zapněte háčky, spony a 
knoflíkové rady. 

4.4 Co udělat pro úsporu 
energie
Následující informace vám pomohou používat 
sušičku ekologicky a úsporně.
• Při praní žmýkejte prádlo nejvyšší možnou 

rychlostí. To znamená, že doba sušení se 
zkrátí a spotřeba energie se sníží. 

• Roztřiďte prádlo v závislosti na jeho 
typu a tloušťky. Sušte stejný typ prádla 
společně. Například tenké utěrky a ubrusy 
uschnou spíše než husté ručníky.

• Postupujte podle pokynů pro výběr 
programu v uživatelské příručce.

• Neotevírejte vkládací dvířka sušičky 
během sušení, pokud to není nutné. V 
případě potřeby opatrně otevřete vkládací 
dvířka a nenechte je otevřené po dlouhou 
dobu.

• Nepřidávejte mokré prádlo, když je sušička 
v provozu 

• Před nebo po každém cyklu sušení 
vyčistěte filtr na textilní vlákna. (Viz. 
6.1 Prachový filtr / Vnitřní plocha 
vkládacích dvířek)
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• U modelů s kondenzátorem je nutno 
pravidelně kondenzátor čistit, nejméně 
jednou měsíčně nebo po 30 cyklech. (Viz. 
6.4 Čištění zásuvky filtru)

• Během sušení větrejte místnost, kde se 
sušička nachází.

4.5 Správné množství naložení 
Postupujte podle pokynů v části “Volba pro-
gramu a tabulka spotřeby”. nevkládejte více 
jako je hodnota kapacity uvedena v tabulce.

C
Nedoporučuje se naložit do sušičky 
prádlo přesahující úroveň uvedenou 
na obrázk u. Pokud je spotřebič 
přetížen, výkon sušení se zhorší. 
Kromě toho, může dojít k poškození 
sušičky a prádla.

Následující hodnoty jsou uvedeny jako 
příklady.

Prádlo Přibližné hmotnosti 
(g)*

Bavlněné ložní 
povlečení (dvojité) 1500

Bavlněné ložní 
povlečení (jednoduché) 1000

Prostěradla (dvojité) 500
Prostěradla 
(jednoduché) 350

Velké ubrusy 700
Malé ubrusy 250
Čajové ubrousky 100
Osušky 700
Ručníky na ruce 350
Halenky 150
Bavlněné košile 300
Košile 200
Bavlněné šaty 500
Šaty 350
Džíny 700
Kapesníky (10 ks) 100
Trička 125

*Hmotnost suchého prádla před praním.
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5 Volba programu a ovládání vašeho přístroje
5.1 Kontrolní panel

1. Rychlost otáček ždímání*/Volba 
programu časovače

    Rychlost ždímání prádla v pračce / Udává čas 
pro programy s časovačem.
2. Displej
    Udává stav stroje.
3. Tlačítko start/pauza/storno
    Používá se ke spuštění, pozastavení nebo 
zrušení programu.
4. Tlačítko výběru programu
    Používá se k volbě programu.

5. Vypínač
    Používá se k zapnutí a vypnutí přístroje.
6. Bez mačkání
    Brání mačkání prádla po dokončení progra-
mu.
7. Míra usušení
    Slouží k nastavení požadované míry usušení.
8. Zrušit zvukovou výstrahu
    Používá se ke zrušení akustické výstrahy na 
konci programu.
9. Tlačítko pro odložený start
    Používá se k nastavení odloženého startu.

1 2 3 4 5

6789

 Rychlost ždímání slouží k přesnějšímu zobrazení zbývající doby. 
       Nemá vliv na výkon vašeho přístroje.

Rychlost ždímání / Programy časovače  
Symbol provozu
Symbol pozastavení
Výstražný symbol plné nádrže s vodou
Výstražný symbol čištění filtru
Výstražný symbol čištění kondenzátoru
Ukazatel zbývající doby

Výstražný symbol dětského zámku
Režim odloženého startu
Výstražný symbol otevřených dvířek
Režim bez mačkání
Hladina akustické výstrahy / zrušit akustickou výstrahu
Stupeň sušení
Aktivován režim bez mačkání
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Denně

Bez 
mačkání

Míra 
usušení

Odložený 
start

Express
 35

Sport Ždímání Smíšené Košík na 
vlnu

Bavlna Syntetické Programy s
časovačem

Ventilace Na žehlení Suché na
nošení

Suché na 
nošení Plus

Čištění filtru Džíny Košile Zrušit
zvukovou
výstrahu

Vypínač start/pauza/
storno

Vodní
nádrž

Dětský
zámek

Sušení Jemné Závěrečné/
bez
pomačkání

Extra 
sušení

Vlněné 
Připrava

Citlivá
pokožka

5.2 Příprava zařízení
1. Zapojte pračku do sítě. 
2. Vložte do spotřebiče prádlo. 
3. Stiskněte tlačítko hlavního spínače.

C
Stisk tlačítka “Zapnout/Vypnout” 
nemusí znamenat, že program je 
započatý. Stiskněte tlačítko “Start/
Pauza/Storno”, program se spustí.

5.3 Volba programu
Zvolte vhodný program z tabulky níže, kde 
jsou uvedeny teploty pro sušení ve stupních. 
Tlačítkem volby programu zvolte požadovaný 
program.

Extra sušení 

Sušení při vysoké teplotě 
jen pro bavlněné oděvy. 
Silné a vícevrstvé oděvy 
(např.: Ručníky, plátno, 
džíny) se suší tak, že ne-
potřebují před uložením 
do skříně vyžehlit.

Suché na 
nošení

Normální prádlo (např.: 
Ubrusy, spodní prádlo) se 
suší tak, že nepotřebují 
před uložením do skříně 
vyžehlit.

Na žehlení
Normální prádlo (např. 
košile, šaty) se vysuší pro 
žehlení.

C
Další podrobnosti o programech 
naleznete v oddíle “Tabulka volby 
programu”

5.4 Hlavní programy
Podle typu textilu jsou dostupné následující 
hlavní programy.
•Bavlna
S tímto programem můžete sušit své odol-
nější oděvy. Sušení na vysokou teplotu. 
Doporučujeme používat pro bavlněné oděvy 
(například prostěradla, povlečení, spodní odě-
vy, atd.)
•Syntetické
S tímto programem můžete sušit své méně 
odolné oděvy. Suší při nižší teplotě ve srov-
nání s programem bavlna. Doporučuje se pro 
syntetické oděvy (košile, halenky, syntetické/
bavlněné směsové oděvy, atd.).

C V tomto spotřebiči nesušte záclony 
a krajky.

5.5 Zvláštní programy 
Pro zvláštní případy jsou k dispozici i další pro-
gramy:

C Další programy se mohou lišit podle 
modelu vaší pračky.

•Express 35
Tento program můžete použít k vysušení bavl-
ny, která se ždímá při vysoké rychlosti ve vaší 
pračce.Tento program vysuší 2 kg bavlněného 
prádla (2 trička / 5 košile) za 35 minut.

C
Pro dosažení lepších výsledků pro-
gramů sušičky musíte prát prádlo s 
vhodným programem a ždímat na 
doporučenou rychlost v pračce.
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•Košile 
Tento program suší košile citlivěji a méně je 
mačká, umožňuje tedy snadnější žehlení.

C
Na konci programu mohou být košile 
nepatrně vlhké. Nedoporučujeme 
nechávat košile v sušičce.

•Džíny 
Tento program můžete použít k vysušení dží-
nů, které se ždímají při vysoké rychlosti ve vaší 
pračce.

C Viz patřičná část tabulky programu.

•Smíšené
Slouží k sušení syntetických a bavlněných 
oděvů, které nepouštějí barvu. Používá se na 
prádlo, které je vhodné pro sušení.
•Sport
Slouží k sušení prádla ze syntetických, bavlně-
ných či směsových tkanin s označením vhod-
nosti pro sušení.
•Vlněná příprava
Tuto funkci použijete k odvětrání a změkčení 
vlněného prádla, které lze prát v pračce. Tuto 
funkci nepoužívejte k úplnému vysušení prá-
dla. Vyjměte prádlo a provětrejte je bezpro-
středně po skončení programu.
•Denně
Tento program slouží k dennímu sušení bavlny 
a syntetiky, trvá 1 hodinu.
•Péče o děti
Tento program je určen pro dětské oblečení, 
které jsou vhodné pro sušení v sušičce.
•Jemné
Při nižší teplotě můžete  sušit velmi jemné 
oděvy, které lze sušit, nebo prádlo, u něhož se 
doporučuje praní v ruce. 

C
Doporučujeme používat sáček na 
oděvy, aby nedošlo k pomačkání 
či poškození některých jemných 
oděvů. Vyjměte své oděvy okamžitě 
ze sušičky a pověste je po skončení 
programu tak, aby nedošlo k jejich 
zmačkání.

•Ventilace
Jen ventilace probíhá 10 Tminut bez foukání 
horkého vzduchu. Můžete nechat provětrat 
své oděvy, které byly delší dobu v uzavřeném 
prostředí, tímto programem odstraníte nepří-
jemný pach z nich.
•Programy s časovačem

Můžete zvolit některý z programů s časovačem 
na 10 min, 20 min, 30 min., 40 min., 50 min., 
60 min., 80 min., 100 min., 120 min., 140 min. 
and 160 min. pro dosažení požadovaného 
konečného usušení při nízké teplotě. Program 
suší ve zvolené době bez ohledu na teplotu 
sušení.
5.6 Zobrazení času
Na displeji se zobrazuje doba zbývající pro 
dokončení programu, zatímco program běží. 
Čas se zobrazuje v hodinách a minutách jako 
“02:30:00”. Příklad obrázku na displeji udává 
sušičku, když je zapnutá a je zapnutý dětský 
zámek.

C
Trvání programu se může lišit od 
hodnot v tabulce spotřeby podle 
změn tvrdosti vody a teploty, okolní 
teploty, typu a množství prádla, 
volby pomocných funkcí a změn ve 
zdrojovém napětí.
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CZ

Programy Zátěž (kg) Rychlost otáček 
v pračce (ot/min)

Přibližné množství 
zbývající vlhkosti Doba sušení (minuty)

Bavlna / Barevné

A Extra sušení 9 1000 % 60 151

A  Suché na nošení 9 / 4,5 1000 % 60 143 / 80

A  Na žehlení 9 1000 % 60 110

Expres 35 2 1200 %50 35

Košile 1,5 1200 %50 40

Džíny 4 1200 %50 80

Smíšené 4 1000 %60 83

Sport 4 1000 %60 92

Vlněné Připrava 1,5 600 %50 6

Denně 4 1200 %50 59

Péče o děti 3 1000 %60 65

Syntetické

B  Suché na nošení 4,5 800 % 40 58

Jemné

B  Suché na nošení 2 600 % 40 40

Hodnoty spotřeby energií

Programy Zátěž (kg) Rychlost otáček 
v pračce (ot/min)

Přibližné množství 
zbývající vlhkosti

Hodnota spotřeby 
energie v kWh

Bavlna k uložení* 9 / 4,5 1000 % 60 5,11 / 2,85

Bavlna k žehlení 9 1000 % 60 4,1

Konfekce ze syntetiky 4.5 800 % 40 1,9

5.7 Tabulka volby programů a spotřeby
Tabulka programu

* : Standardní program s energetickým štítkem (EN 61121: 2012) “Před testovací sérií je třeba 
vyčistit všechny filtry.” Všechny hodnoty uvedené v tabulce byly stanoveny podle normy EN 
61121: 2012. Tyto hodnoty se mohou lišit od hodnot uvedených v tabulce v závislosti na typu 
prádla, otáček odstřeďování, podmínek prostředí a kolísání napětí.

C Při výběru programu pro bavlnu vypusťte nahromaděnou vodu odčerpávací hadicí.

„Program skříňově suchá bavlna“ používaný při plném a částečném zatížení je 
standardní sušicí program, pro který příslušející informace na etiketě a informačním 
listu uvádějí, že tento program je vhodný pro sušení obvyklého vlhkého bavlněného 
prádla a jedná se o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie.
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5.8 Pomocné funkce
Akustická výstraha

Zrušit audio
výstrahu

1. stupeň audio
výstrahy 

2. stupeň audio
výstrahy 

3. stupeň audio
výstrahy 

Váš spotřebič vyšle zvukovou výstrahu, když 
program dospěje na konec. Pokud nechcete 
slyšet tento signál nebo chcete změnit hla-
sitost, musíte stisknout tlačítko “Hlasitost”. 
Pokud se na displeji zobrazí “x”, neozve se 
žádný signál.

C Můžete zvolit tuto funkcibuď před 
začátkem programu, nebo po něm.

5.9 Stupeň sušení  

Slouží k nastavení požadované míry usušení. 
Provede se další sušení v porovnání s výcho-
zím nastavením, pokud se zobrazí značka "+", a 
méně sušení se provede, když se zobrazí znač-
ka "-". Délka trvání programu se může změnit v 
závislosti na výběru.

A Tuto funkci je nutno zvolit před 
spuštěním programu.

5.10 Bez mačkání  

2-hodinový program proti mačkání brání mač-
kání prádla a spustí se, pokud nevyjmete prád-
lo po skončení programu. Tento program otáčí 
prádlo v 600-sekundových intervalech, aby 
nedocházelo k pomačkání. Aktivujte stiskem 
tlačítka "Bez mačkání".
Program bez mačkání se aktivuje, ale program 
běží v programu prvního případu. Na druhém 
obrázku skončilo sušení a zahájil se první krok 
programu bez mačkání.

5.11 Změna kontrastu
Kontrast lze nastavit tak, aby symboly na dis-
pleji působily jasněji. Může být zvláště nezbyt-
né změnit nastavení kontrastu displeje, když 
je sušička instalována nad pračkou.
Stiskněte a přidržte tlačítko Rychlost ždímání/
Čas na 3 sekundy.
Když se na konci 3 sekund změní kontrast, 
všechny symboly na displeji budou vidět 3 
sekundy tak, aby se označilo dokončení pro-
cesu.
Proveďte stejný postup pro návrat na před-
chozí nastavení.
5.12 Ukazatele výstrahy

C Ukazatele výstrahy se mohou lišit 
podle modelu vašeho spotřebiče.

Čištění filtru

Rozsvítí se výstražná kontrolka na znamení 
nutnosti vyčistit filtr po skončení programu.

C Pokud trvale svítí symbol čištění fil-
tru, viz “Navržená řešení problémů”.

Vodní nádrž

Na konci programu nebo po zaplnění nádrže 
vodou se rozsvítí výstražný symbol. Stroj se 
zastaví, pokud se rozsvítí výstražný symbol, 
když je program spuštěný. Spotřebič znovu 
spustíte tak, že je nutné vylít vodu z nádrže. 
Stiskněte tlačítko “Start/Pauza/Storno” pro 
spuštění programu po vyprázdnění nádrže. 
Výstražný symbol zhasne a program se znovu 
spustí.
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Čištění kondenzátoru

Výstražný symbol se rozsvítí v určitých inter-
valech, což znamená, že kondenzátor je třeba 
vyčistit.
Otevřít dveře

Rozsvítí se symbol otevření dveří sušičky.
5.13 Odložený start

S pomocí funkce “Odložený start” můžete od-
dálit spuštění programu až o 24 hodin.  
1. Otevřete dvířka a vložte další prádlo.
2. Nastavte program sušení, rychlost otáček a 

podle potřeby navolte pomocné funkce.
3. Stiskem tlačítek “Odložení startu” “+” a “-“ 

nastavíte požadované oddálení startu. 
Symbol odloženého startu začne blikat.

4. Stiskněte tlačítko „Start/Zrušit/Pauza“. Pak 
začne odpočítávání k okamžiku spuštění. 
Rozsvítí se symbol odložení startu. Rozsvítí 
se symbol startu.

Symbol “:” uprostřed zobrazovaného času pře-
stane blikat.
Během odpočítávání lze vložit nebo vyjmout 
další prádlo. Na konci procesu odpočítávání 
odložení startu zhasne symbol odloženého 
startu, spustí se proces sušení a zobrazí se 
délka trvání programu. Čas na displeji je celko-
vá doba normálního sušení a čas prodlevy.
Odložený start se spustí stiskem tlačítka start/
pauza/storno dle obrázku.

5.14 Změna doby pro odložený 
start
Pokud chcete změnit čas během odpočítávání:
1. Program stornujete tak, že na 3 sekundy 

stisknete tlačítko “Start/Pauza/Storno”. 
Funkce odložení startu se musí znovu 
nastavit na požadovanou dobu.

2. Stiskem tlačítek “Odložení startu” “+” a “-“ 
nastavíte požadované oddálení startu.

3. Stiskněte tlačítko „Start/Zrušit/Pauza“. 
Rozsvítí se symbol odložení startu. Symbol 
pauzy zhasne. Rozsvítí se symbol startu.

4. Symbol “:” uprostřed zobrazovaného času 
přestane blikat.

5.15 Stornování odloženého 
startu
Pokud chcete stornovat odpočítávání zpoždě-
ného spuštění a spustit program okamžitě:
1. Program stornujete tak, že na 3 sekundy 

stisknete tlačítko “Start/Pauza/Storno”. 
2. Stiskněte tlačítko “Start/Pauza/Storno”, 

program se spustí.
5.16 Spouštění programu
1. Stiskněte tlačítko “Start/Pauza/Storno”, 

program se spustí.
2. Tlačítko “Start/Pauza” se rozsvítí na 

znamení, že program se spustil, a „:“ symbol 
mezi zbývající dobou bude nadále blikat.

5.17 Postup programu

Sušení

Žehlení

Kuložení
(extra)

Ventilace

Proti
mačkání

Postup běžícího programu se zobrazí pomocí 
čísel symbolů na displeji.
Na začátku každého kroku programu se rozsví-
tí příslušný symbol v řadě symbolů a na konci 
programu tedy svítí všechny symboly. Symbol, 
který svítí na pravé straně řady symbolů, udá-
vá krok, který právě probíhá.
 „Sušení“:
- Rozsvítí se ve všech programech kromě su-
šení a větrání
„Sušení k žehlení“:
- Začne svítit, když stupeň usušení dosáhne 
kroku “na žehlení”, a zůstane svítit až do další-
ho kroku.
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„Sušení k uložení“:
Začne svítit, když stupeň usušení dosáhne 
kroku “sušení k uložení”, a zůstane svítit až do 
dalšího kroku.
„Extra sušení k uložení“: 
Začne svítit, když krok sušení dospěje do fáze 
“extra sušení k uložení”.
 "Ventilace":
- Svítí na konci programu.

C
Ikona proti mačkání se rozsvítí na 
konci programu, je-li aktivní funkce 
bez mačkání.

5.18 Změna programu poté, co 
byl program spuštěn
Tuto funkci použijte k sušení prádla na jiný 
program, jakmile již je váš spotřebič spuštěn. 

Například:
Stiskněte a přidržte tlačítko „Start/Pauza/
Storno“ asi na 3 sekundy pro „Stornování“ 
programu a zvolte program „Extra sušení“ 
namísto programu „Sušení k žehlení“. Program 
„Extra sušení“ zvolíte otočením programového 
tlačítka. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza/
Storno“, program se spustí.

C
Pokud zvolíte program otočením 
programového tlačítka, když je 
sušička zapnutá, stávající program 
se zruší a zobrazí se informace o 
novém programu.

5.19 Přidávání/odebírání prádla 
v pohotovostním režimu
Pro přidávání nebo odebírání prádla po 
spuštění programu: 
1. Na chvíli stiskněte tlačítko „Start/Pauza/

Storno“ pro přepnutí sušičky do režimu 
„Pauza“. Sušení se vypne.

2. Otevřete dveře v poloze Pauza a zase je 
zavřete pro přidání nebo vyjmutí prádla.

3. Stiskněte tlačítko „Start/Pauza/Storno“, 
program se spustí.

C
Prádlo přidané po spuštění procesu 
sušení může způsobit zamotání 
již vysušených oděvů s mokrými a 
výsledkem po skončení sušení bude 
mokré prádlo.

C
Prádlo lze přidávat nebo vyjímat 
podle potřeby během procesu 
sušení, ale jelikož tento proces 
přeruší průběžné sušení, prodlouží 
se délka programu a zvýší se 
spotřeba. 
Je tedy doporučeno přidávat prádlo 
před zahájením programu sušení.

C
Pokud zvolíte program otočením 
programového tlačítka, když je 
sušička v pohotovostním režimu, 
stávající program se zruší a zobrazí 
se informace o novém programu.

5.20 Dětský zámek
Sušička je vybavena dětským zámkem, který 
brání přerušení programu vlivem stisknutí 
tlačítka, když je program v chodu. Vkládací 
dvířka a všechna tlačítka kromě tlačítka „Zap/
Vyp“ na panelu se vypnou, jakmile aktivujete 
dětský zámek.
Pro aktivaci dětského zámku stiskněte 
současně tlačítka „Akustická výstraha“ a „Bez 
mačkání“ na 3 sekundy. 
Pro spuštění nového programu po skončení 
programu nebo pro přerušení programu je 
nutné dětský zámek vypnout. Stiskněte ste-
jná tlačítka znovu na 3 sekundy pro vypnutí 
dětského zámku.
Symbol zámku se objeví na displeji, když je 
dětský zámek aktivní.

C
Dětský zámek se deaktivuje také, 
když stroj restartujete stiskem 
tlačítka Zapnout/Vypnout.

Když je dětský zámek zapnutý: 
• Ikony na displeji se nezmění, i když je 

změněna poloha tlačítka volby programu, 
zatímco je sušička zapnutá nebo 
zastavená. 

• Když je dětský zámek vypnut po změně 
polohy tlačítka volby programu, zatímco je 
sušička zapnutá, sušička se vypne a zobrazí 
se informace o novém programu.
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5.21 Ukončení programu 
stornováním 
Nový program lze zvolit nebo spustit poté, 
co aktivujete „Program je stornován“, abyste 
mohli změnit program sušení. 
Stornování libovolného programu;
Stiskněte tlačítko „Start/Zrušit/Pauza“ na 3 
sekundy. Výstražné symboly „Čištění filtru tex-
tilního prachu“ a „Vodní nádrž“ se rozsvítí a na 
displeji se objeví „Konec“ jako upozornění na 
konec tohoto období.

A Vnitřek stroje bude velice horký, 
když stornujete program, když je 
stroj v chodu, aktivujte program 
ventilace pro jeho ochlazení.

C
Pokud zvolíte program otočením 
programového tlačítka, když je 
sušička zapnutá, stávající program 
se zruší a zobrazí se informace o 
novém programu.

5.22 Konec programu
Výstražné symboly “Čištění filtru” a “Vodní ná-
drž” se rozsvítí a na displeji se objeví “Konec” 
jako upozornění na konec tohoto období. 
Dveře lze otevřít a sušička se připraví na druhý 
cyklus.
Stiskem vypínače sušičku vypnete.

C
2-hodinový program proti mačkání 
brání mačkání prádla a spustí se, 
pokud nevyjmete prádlo po skončení 
programu.

C Filtr čistěte po každém sušení (viz 
čištění filtru).

C Vyprázdněte vodní nádrž po každém 
sušení (viz vodní nádrž).
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C Vyčistěte celou vnitřní část krytu a 
těsnění dveří.

6.2 Senzor

Váš spotřebič obsahuje senzory vlhkosti, které 
zjišťují, zda je prádlo suché neb one.

Čištění snímače:
1. Otevřete vkládací dvířka sušičky.
2. Nechte spotřebič vychladnout, pokud 

probíhalo sušení.
3. Otřete kovové sensory měkkým hadříkem 

namočeným v octě a osušte je.

C Kovové sensory čistěte 4krát za rok.

A
Nepoužívejte rozpouštědla, čisticí 
prostředky nebo podobné látky při 
čištění, mohlo by dojít k požáru a 
výbuchu!

6 Údržba a čištění
6.1 Kazeta filtru / vnitřní povrch 
dveří
PPrach a vlákna uvolněné z prádla do vzduchu 
během sušení se hromadí v “Kazetě filtru”.

C Tato vlákna a prach se obvykle 
nahromadí  během nošení a praní.

C Filtr a vnitřní plochy krytu vyčistěte 
vždy po každém sušení.

C Filtr a oblast filtru můžete vyčistit 
vysavačem.

Čištění filtru:
1. Otevřete dveře.
2. Vyjměte filtr krytu tak, že jej vytáhnete 

nahoru a filtr otevřete.
3. Vyčistěte prach, vlákna a nečistoty rukou 

nebo jemným hadříkem.
4. Zavřete filtr a vložte jej zpět na místo.

C
Může dojít k ucpání povrchu poté, 
co přístroj nějakou dobu používáte; 
Pokud k tomu dojde, umyjte filtr 
vodou a vysušte jej, než jej znovu 
použijete.
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6.3 Vodní nádrž
Vlhkost mokrého prádla se odvádí z prádla a 
kondenzuje. Vodní nádrž vylijte po každém 
cyklu sušení nebo během sušení, pokud se 
rozsvítí kontrolka “Vodní nádrž”.

A Kondenzovaná voda není pitná!

A Nikdy nevyjímejte nádrž, když je 
program spuštěný!

Pokud zapomenete vylít vodní nádrž, 
spotřebič se vypne během následujících cyklů, 
když se vodní nádrž zaplní a rozsvítí se kon-
trolka “Vodní nádrž”. Dojde-li k tomu, stiskněte 
tlačítko “Start/Pauza/Storno” pro obnovení 
cyklu sušení po odčerpání vodní nádrže.
Vypouštění vodní nádrže:
1. Vytáhněte zásuvku a opatrně vyjměte 

nádrž na vodu

2. Odčerpejte vodu z nádrže

3. Pokud dojde k nahromadění nečistoty v 
přívodu nádrže, vyčistěte je tekoucí vodou. 

4. Vraťte vodní nádrž zpět na místo.

6.4 Kondenzátor
Horký a vlhký vzduch v kondenzátoru se och-
lazuje chladným vzduchem z místnosti. Vlhký 
vzduch cirkulující ve vašem stroji se tak kon-
denzuje a pak odčerpává do nádrže.

C Kondenzátor čistěte po každých 30 
cyklech nebo jednou měsíčně.

Čištění kondenzátoru: 
1. Pokud proběhl proces sušení, otevřete 

dvířka stroje a počkejte, až se ochladí.

2. Odemkněte 2 zámky kondenzátoru po 
otevření krytu.

 
3. Vytáhněte kondenzátor.
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4. Kondenzátor vyčistěte tlakem vody 
sprchovou armaturou a počkejte, až 
oschne.

5. Umístěte kondenzátor na místo. Utáhněte 
oba zámky a ověřte, zda jsou pevně 
umístěny.

6. Zavřete kryt.



7 Navrhovaná řešení problémů
Proces sušení trvá moc dlouho
• Možná jsou zanesené mřížky filtru. Propláchněte ve vodě.
Prádlo je mokré na konci sušení.
• Možná jsou zanesené mřížky filtru. Propláchněte ve vodě.
• Nejspíš jste vložili příliš mnoho prádla. Nenaplňujte sušičku příliš.
Sušička se nezapíná nebo se nespustí program. Sušička se nezapne po nastavení.
• Možná není zapojen. Přesvědčte se, že je spotřebič zapojen.
• Možná jsou otevřené dveře. Dále se ujistěte, že dvířka přístroje jsou řádně zavřená.
• Možná není nastaven program nebo jste nestiskli tlačítko “Start/Pauza/Storno”. Ujsitěte se, 
že program je nastaven a není v režimu “Pauza”.
• Možná je aktivován “Dětský zámek”. Vypněte dětský zámek.
Program je přerušen bez důvodu.
• Možná jsou otevřené dveře. Dále se ujistěte, že dvířka přístroje jsou řádně zavřená.
• Možná je odpojena elektřina. Stiskněte tlačítko “Start/Pauza/Storno”, program se spustí. 
Prádlo se srazilo, je zplstnatělé nebo poškozené.
• Nepoužili jste program vhodný pro daný typ prádla. Sušte jen prádlo vhodné pro sušení v su-
šičce, zkontrolujte štítky na oděvech. 
• Zvolte program s vhodně nízkou teplotou pro typ prádla na sušení vašich oděvů.
Nesvítí osvětlení bubnu.
• Sušička možná není spuštěna spínačem. Přesvědčte se, že je sušička zapnutá.
• Možná je prasklá žárovka. Požádejte autorizovaný servis o výměnu žárovky.
Bliká symbol „Závěrečné / Bez mačkání“:
• 2-hodinový program proti pomačkání bránící pomačkání prádla byl spuštěn. Vypněte sušičku 
a vyjměte prádlo.
Svítí symbol „Závěrečné / Bez mačkání“.
• Program je na konci. Vypněte sušičku a vyjměte prádlo.
Z krytu vytéká voda.
•Vyčistěte celý vnitřní prostor krytu a těsnění dveří.
Kryt se samovolně otevírá.
• Zatlačte na něj, dokud neuslyšíte, že je zavřený.
Pro výrobky s kondenzátorem:
Svítí symbol “Vodní nádrž”.
• Možná je plná nádrž.
• Možná probíhá program proti mačkání. Odčerpejte vodu z nádrže.
Svítí symbol “Čištění filtru”.
•Možná není vyčistěn filtr. Vyčistěte filtr krytu.
Svítí symbol “Čištění kondenzátoru".
• Možná není vyčistěn filtr zásuvky/kondenzátoru. Vyčistěte filtry v kondenzátoru/filtru zásu-
vky pod krytem.

A Pokud závade přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis.










