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Česky, 86

TCD851B

AA lleeggeellssőő aallkkaalloommmmaall,, aammiikkoorr eelliinnddííttjjaa
aa sszzáárrííttóótt,, kkii kkeellll vváállaasszzttaanniiaa aa kkíívváánntt
nnyyeellvveett lláássdd oollddaall:: 110088

TTaarrttaalloommjjeeggyyzzéékk

RRUUHHAASSZZÁÁRRÍÍTTÓÓ

HHaasszznnáállaattii uuttaassííttááss

FFoonnttooss iinnffoorrmmáácciióó,, 110044--110055

TTeelleeppííttééss,, 110066
Hova helyezze a szárítóját
Szellőzés
Elektromos csatlakozás
Mielőtt használatba venné a szárítóját

AA sszzáárrííttóó lleeíírráássaa,, 110077
Az ajtó kinyitása
Műszaki jellemzők
Vezérlő panel

AA kkiijjeellzzőő,, 110088--111100

IInnddííttááss ééss pprrooggrraammookk,, 111100--111133
Program választása
Speciális programok
Program opció módosítók
Programtáblázat
A vezérlő gombok

RRuuhháákk,, 111144--111155
A ruhák válogatása
Mosási címkék 
Speciális ruházati elemek
Szárítási idők

FFiiggyyeellmmeezztteettéésseekk ééss jjaavvaassllaattookk,, 111166
Általános biztonság
Ártalmatlanítás
Energiamegtakarítás és a környezet óvása

KKaarrbbaannttaarrttááss ééss ááppoollááss,, 111177
Az elektromosság kikapcsolása
A szűrő tisztítása minden ciklus után
A víztartály leengedése minden ciklus után
Ellenőrizze a dobot minden ciklus után
A kondenzátor egység tisztítása
A szárító tisztítása

HHiibbaakkeerreessééss,, 111188

ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaatt,, 111199
Pótalkatrészek

! Tartsa ezt a használati utasítást mindig kéznél, hogy bármikor föllapozhassa, amikor szüksége van rá. Vigye 
magával amikor költözik és amennyiben eladná a készüléket, adja át az utasítást a másik félnek, és gondoskodjon
róla, hogy a készüléket a kézikönyvvel együtt adja át az új tulajdonosnak, hogy tájékozódhasson a
figyelmeztetésekről és javaslatokról a készülék működésével kapcsolatosan.
! Olvassa el gondosan ezeket az instrukciókat; a következő oldalakon fontos telepítési utasításokat és javaslatokat
találhat, a készülék működésével kapcsolatosan.

NL

Nederlands, 69

GB

English, 1

E

Español, 35

Português, 52

F

Français, 18

P
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FFoonnttooss iinnffoorrmmáácciióó

! Önnek ki KELL tisztítani a bolyhszűrőt MINDEN
szárítási ciklus után.

BBoollyyhhsszzűűrrőő......

! Amennyiben elmulasztaná a szűrőt MINDEN ciklus után megtisztítani, az befolyásolhatja a gép szárítási 
teljesítményét.

- A szárítási idő ezáltal több lehet, így a készülék ezáltal több elektromos áramot is használ fel.

! Önnek le KELL engednie a víztartályt MINDEN
szárítási ciklus után.

VVíízzttaarrttáállyy......

AA vvíízzggyyűűjjttőő rreennddsszzeerr ffeellttööllttééssee

Amikor a szárítója még új, a víztartály addig gyűjti a vizet, amíg a rendszer fel nem töltődik... ez egy vagy 2 szárítási
ciklusig tart.  Amint egyszer megtelt a rendszer, onnantól kezdve minden szárítási ciklusnál gyűjti majd a vizet.

11.. LLÉÉPPÉÉSS
Nyissa ki a szárító ajtaját.

22.. LLÉÉPPÉÉSS
Húzza ki a szűrőt (a két
ujj-fogantyú segítségével)

33.. LLÉÉPPÉÉSS
Távolítson el minden
bolyhmaradványt a szűrő
rácsozatából.

44.. LLÉÉPPÉÉSS
Helyezze vissza a szűrőt -
SOHA ne kapcsolja be a
szárítót úgy, hogy a szűrő
nincs a helyén.

Ahhoz, hogy a kondenzációs ruhaszárítója hatékonyan működhessen, követnie kell a rendszeres karbantartási
ütemtervet alább:

11.. LLÉÉPPÉÉSS
Húzza a víztartályt maga
felé és távolítsa el teljesen
a szűrőből.

22.. LLÉÉPPÉÉSS
Ürítse ki az összes 
összegyűlt vizet a 
tartályból.

! Ha nem üríti ki a víztartályt, a következő történhet:
- A gép nem fog fűteni (vagyis a berakott ruhák ugyanúgy nyirkosak maradnak a szárító ciklus végén).
- Az 'ürítse ki a víztartályt' üzenet jelenik meg a készüléken jelezve, hogy a tartály tele van.

33.. LLÉÉPPÉÉSS
Helyezze vissza a víztartályt,
megbizonyosodva arról,
hogy a tartályt teljesen jól
visszarakta a helyére.

! AAzz ''üürrííttssee kkii aa vvíízzttaarrttáállyytt''
ffeelliirraatt eemmlléékkeezztteettii aarrrraa aa
pprrooggrraamm iinnddííttáássaakkoorr ééss
bbeeffeejjeezzttéévveell,, hhooggyy üürrííttssee 
kkii aa vvíízzttaarrttáállyytt..
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FFoonnttooss iinnffoorrmmáácciióó

KKoonnddeennzzáácciióóss eeggyysséégg......

! A bolyhokat Önnek ki KELL tisztítani a kondenzátorból
MINDEN hónapban.

! A kondenzátor tisztításának elmulasztása a szárító
idő előtti meghibásodását okozhatja.

● EElllleennőőrriizzzzee,, hhooggyy::
-- AA ppoozzíícciioonnáállóó nnyyiillaakk ffeellffeelléé mmuuttaattnnaakk..
-- AA 33 kklliippsszz mmeeggffeelleellőőeenn vviisssszzaa lleetttt ffoorrggaattvvaa ''zzáárrtt'' áálllláássbbaa..

33.. LLÉÉPPÉÉSS
Öblítse át a kondenzátort,
a hátuljánál kezdve vízzel,
hogy eltávolíthassa a 
lerakódott bolyhokat.

44.. LLÉÉPPÉÉSS
Helyezze vissza a 
kondenzációs egységet
- győződjön meg róla,
hogy az egységet teljesen
benyomta, mind 3 klipsz
vissza lett-e forgatva, és
hogy a pozícionáló nyilak
a kondenzátor elején
felfelé mutatnak-e.

FFoorrggaassssaa eell aa 33 kklliippsszzeett

11.. LLÉÉPPÉÉSS
Nyissa kin a kondenzátor
fedelét
- tartsa a nyelet és húzza
maga felé

22.. LLÉÉPPÉÉSS
Távolítsa el a 
kondenzátort a 3 klipsz
elforgatásával, majd 
húzza a kondenzátort
maga felé.
(Elképzelhető, hogy lesz
némi víz a tömlőkben, ez
normális).
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HU HHoovvaa hheellyyeezzzzee aa sszzáárrííttóójjáátt

● A szárítót helyezze kellő távolságba gáztűzhelyektől,
sütőktől, fűtőberendezésektől, vagy főzőlapoktól, 
mivel a lángok károsíthatják a berendezést.

● Amennyiben a készüléket 
munkapad alá kívánja 
telepíteni, győződjön meg 
róla, hogy legalább 10mm-es
távolságot hagy a készülék 
teteje és egyéb tárgy között, 
vagy a készülék alatt, illetve 
legalább 15 mm távolságot a
falak és a szomszédos

bútorok, vagy fal között. Ennek betartása a megfelelő
levegőkeringtetés miatt szükséges. Győződjön meg
róla, hogy a hátsó szellőzőnyílások ne legyenek
akadályozva.

SSzzeellllőőzzééss

Amikor a szárító használatban van, gondoskodni kell a
megfelelő szellőzésről. Olyan környezetbe helyezze a
szárítót, amely nem nyirkos, és megfelelő légáramlás
biztosítható. Alapvető fontosságú, hogy a szárító körül
megfelelő légáramlás legyen, hogy a mosás során
keletkezett vizet a készülék kondenzálni tudja, ezért a
készülék nem fog hatékonyan működni szűk, zárt
helyen vagy pl.: konyhaszekrénybe építve.

! Nem javasoljuk a szárító konyhaszekrénybe
telepítését, de kifejezetten tilos a készülék zárt ajtó,
tolóajtó, vagy a szárító ajtajának felfogatásával 
ellentétes oldalon lévő zsanérral ellátott ajtó mögé
helyezése.
! Amennyiben a készüléket kisebb, hideg helyen
használja, számolnia kell némi páralecsapódással a
helyiségben.

AAjjttóó ááttffoorrddííttáássáánnaakk uuttaassííttáássaaii

A szárító ajtaja átfordítható és könnyedén meg lehet
cserélni. Cserélje ki átlósan a forgópántokat és a
csavarokat. Cseréltesse ki az ajtó zárnyelvét és ajtó
ütközőt egymással (lásd fenti ábra).

Ajtó ütköző

Ajtó
zárnyelv

Forgópánt

Forgópánt

VVíízzlleeffoollyyóó

Ha a szárítót egy lefolyó mellé telepíti, a vizet
beleengedheti ebbe a lefolyóba. Ezáltal nem jelenthet
gondot a víztartály ürítése. Ha a szárító egy
mosógéphez, vagy a mellé van telepítve, a lefolyót
használhatja a két készülék közösen is. A lefolyó nem
lehet magasabb 3' (1m) - nél a készülék aljához képest.

Távolítsa el a már meglévő
rögzítő bilincset és tömlőt az
ábrán látható helyről (lásd ábra).

Erősítsen megfelelő hosszúságú
tömlőt az ábrán mutatott új helyre
(lásd ábra) és helyezze vissza a
bilincset.
! Ellenőrizze, hogy a tömlő nincs-e megtörve, vagy
megtekeredve, miután a szárítót végső helyére helyezte

EElleekkttrroommooss ccssaattllaakkoozzáássookk

Győződjön meg a következőkről, mielőtt behelyezi a
készülék dugóját az elektromos dugaszoló aljzatba:
● Az aljzat földelt.
● Az aljzat elbírja a készülék maximális teljesítményét, 

ami a gép törzslapján található (lásd Szárító leírása).
● A hálózati feszültség a géptörzslapon feltüntetett 

értékeken belül van (lásd Szárító leírása).
● Az aljzat kompatibilis a dugóval.              

Amennyiben ezek közül valamelyik állítás nem 
bizonyulna igaznak, cserélje le az aljzatot, vagy a 
dugót.

! A szárítót tilos kültéren felállítani, még fedett helyen
is. Rendkívüli veszélyeket hordoz magában, ha a
készülék esőnek vagy viharnak van kitéve.
! Miután telepítette a szárító elektromos tápkábeléhez
és dugójához bármikor könnyen hozzáférhetőnek kell
lennie.
! Ne használjon hosszabbítót.
! A tápkábel nem lehet megtörve, vagy megtekeredve.
! A mellékelt tápkábelt időközönként ellenőrizni kell és
csak kifejezetten a készülékhez gyártott tápkábelre
szabad elektroműszerész szakember által lecseréltetni,
ha (lásd  Ügyfélszolgálat). Új vagy hosszabb tápkábel
beszerezhető a viszonteladóknál, felár ellenében.
! A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, amennyiben
ezeket a szabályokat nem tartják be.
! Amennyiben bármilyen kétsége lenne a fent leírtakkal
kapcsolatban, keressen fel egy szakképzett
villanyszerelőt.

MMiieellőőtttt hhaasszznnáállaattbbaa vveennnnéé aa sszzáárrííttóójjáátt

Miután telepítette a szárítót, tisztítsa ki a dob belsejét
még az és használat előtt, és távolítson el belőle 
minden port, ami esetleg a szállítás során rakódhatott
le benne.

TTeelleeppííttééss

minimum távolság 10 mm

minimum távolság

15 m

Távolítsa el a bilincset
és tömlőt innen...

...helyezze vissza az új
tömlőt és alkalmazza a
bilincset.
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VVeezzéérrllőő ppaanneell

AA sszzáárrííttóó lleeíírráássaa

PPRROOGGRRAAMMMMEE
választó gombok KKiijjeellzzőő eeggyysséégg

SSTTAARRTT//PPAAUUSSEE
gomb/fény

GGYYEERREEKKZZÁÁRR
gomb

OONN//OOFFFF ((BBee//kkii))
gomb

OOPPCCIIÓÓKK
gombok

AAzz aajjttóó kkiinnyyiittáássaa MMűűsszzaakkii jjeelllleemmzzőőkk

Víztartály

Levegő
bemeneti rács

géptörzslap

Szűrő

Modell &
sorozatszámok

Kondenzátor fedél fogantyú
(húzza a nyitáshoz)

Kondenzációs  fedélKondenzációs
egység

(fedél nyitása)

Az OONN//OOFFFF ((BBee//kkii)) gomb      : amikor a szárító üzemel
és megnyomja ezt a gombot, a szárító 
kikapcsol. Nyomja meg újból, és a szárító újraindul.

A PPRROOGGRRAAMMMMEE választó gombokkal kiválaszthatja a
kívánt programot annak a program gombnak a 
megnyomásával, amelyiket választani szeretné. (lásd
Indítás és programok).

Az OOPPCCIIÓÓKK gombok/kijelzők: ezekkel a gombokkal
elérhető opciókat választhat ki a már kiválasztott 
programokhoz (lásd a Vezérlő gombok). A kijelző
egységen lévő jelzőfények a gombok mellett a mellett
a funkció mellett világítanak, amelyet kiválasztott.

A SSTTAARRTT//PPAAUUSSEE gomb/fény      elindítja a kiválasztott
programot. Amikor megnyomja a gombot egy sípszót
fog hallani és a kijelzőn a  SZÜNET  felirat jelenik meg.
A program futása közben, a gomb tartása szünetelteti
a programot és leállítja a szárítót.

A fény zöld színben világít amikor a gép üzemel, 
villogó borostyán színben amikor szüneteltetve van,
vagy zölden villog, amikor készenléti állapotban van és
a készülék a program indítására vár. (lásd  Indítás és
programok).

A KKiijjeellzzőő eeggyysséégg figyelmeztetéseket és információkat
jelenít meg a programmal kapcsolatban. (lásd
következő oldal).

A GGYYEERREEKKZZÁÁRR gomb/ikon      : nyomja meg és tartsa
nyomva ezt a gombot a program és bármilyen opció
kiválasztása után, mivel a gomb megnyomása után
nem lehet módosítani a program beállításait, a kijelzőn
pedig a  LEZÁRVA   felirat lesz olvasható .
Amikor az ikon világít, az egyéb gombok le vannak
tiltva. 
Tartsa lenyomva a gyerekzár gombot a zár feloldásához,
ekkor az ikon kialszik és a kijelzőn az  NINCS LEZÁRVA
felirat jelenik meg.

Nyomja meg, majd engedje el az elülső
panelt az ábra szerinti pozícióban
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HU NNyyeellvv kkiivváállaasszzttáássaa

AA kkiijjeellzzőő

AA kkiijjeellzzőő mmaaggyyaarráázzaattaa

PPrrooggrraammvváállaasszzttááss ééss kkiijjeellzzőő
A választott program a kijelző első sorában jelenik meg, amikor kiválasztotta a megfelelő gombot, és ez az üzenetn
jelenik meg a program futása közben.

Amikor kiválasztja a memória gombot,  a kijelzőn úgy jelenik meg az adott program, hogy egy ‘M’ betű lesz a
neve előtt.
Pl.:.   M  PAMUT, MAGAS HŐ     (lásd Indítás és programok).

SSzzáárraazzssáággii sszziinntteekk

Program választás alatt, egy automatikus programhoz be tudja állítani a szintet, ahol több szint elérhető. (lásd
Programtáblázat).

A kijelző második sora a beállított szárazsági szintet mutatja, és a Szárazsági szint gomb     minden egyes 
megnyomásával a következő opcióra ugrik.

PAMUT, MAGAS HŐ

PAMUT, ALACSONY HŐ

SZINTETIKUS

7 NAP

VASALÁSKŐNNYÍTÉS

SZELLŐZTETÉS

KÉNYES RUHÁK

WOOLMARK

Amikor az első alkalommal bekapcsolja a szárítót, ki kell választania a kívánt nyelvet a listából.

AA mmóóddoossííttáásshhoozz:: villognia kell az aktuálisan kiválasztott nyelvnek,
a kijelző első sorában.

- Nyomja meg és tartsa nyomva mind a 3 gombot:             
5 másodpercre.

- Nyomja meg a Gyerekzár      vagy az Időzített szárítás   
gombot a listában való felfelé  és lefelé görgetéshez.

- Amikor a kívánt nyelv villog a kijelző legelső sorában, nyomja 
meg Szárazsági szint gombot     a választás jóváhagyásához.

VASALÁSKÉSZ

FOGASKÉSZ

SZEKRÉNYKÉSZ

VVaassaallááss sszzáárraazz:: A ruhákat vasalásra készre szárítja.

VVáállllffaa sszzáárraazz:: A ruhákat vállfára akasztáshoz készre szárítja.

SSzzeekkrréénnyy sszzáárraazz:: A ruhákat viseléshez készre szárítja.

A kijelzőn: egy, két, vagy három rubrika is megjelenik, a választástól függően.
Ezek a program futása közben is megjelennek.
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AA kkiijjeellzzőő

IIddőőzzíítteetttt sszzáárrííttááss

Miután kiválasztott egy programot, mely rendelkezik Időzített szárítás opcióval, nyomja meg az Időzített      gombot
és a kijelzőn nőni fog a kiválasztott idő, ahányszor megnyomja és elengedi a gombot (lásd Indítás és Programok).

KKéésslleelltteettééss ééss bbeeffeejjeezzééssii iiddőő

Egyes programok késleltetve is indíthatóak (lásd Indítás és programok). Nyomja meg a Késleltetés       gombot és az
ikon villogni kezd.

A kijelző második sora a program előremenetelének aktuális állapotát mutatja,: 
(hosszú üzenetek úsznak végig a soron)

Ha a Vegyes szárítás        opció elérhető és ki van választva a kijelző ezen sora a különböző elért szárazsági
szinteket jelzi ki:

ELŐKEZELÉS

SZÁRÍTÁS

HŰTŐ SZÁRÍTÁS

CIKLUS VÉGE, UTÓKEZELÉS    

CIKLUS VÉGE, ÜRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT!

VASALÁSSZÁRAZ ÁLLAPOT

AKASZTÓ SZÁRAZ ÁLLAPOT

Minden nyomással így változik a kijelző:

majd , ismét következik.

A kényes ruhák maximális szárítási ideje:

Az idő melletti sávok világítanak és kijelzik a választott időt:

A kiválasztott idő a kijelzőn megjelenítve marad a program
indulása után is.

1:40

o:20 0:40 1:00 1:20 1:40 2:00 2:20

OFF

0:20 0:40 1:00 1:20 1:40 2:00 2:20

A Késleltetés  gomb       minden egyes megnyomásával
növekszik a késleltetési idő 1 órával: -tól -ig,
és majd egy idő után kikapcsolja késleltetést kikapcsolja.

A késleltetési idő a kijelzén a Késleltetés gomb mellett
látható.

A kijelző visszafelé számolja az időt onnantól kezdve,
hogy megnyomta a Start/Pause       gombot.
A kijelző második sora a várható kezdést   START    mutatja.

1h 24h

Miután letelt a késleltetési idő (vagy az összes program, ha nincs beállítva késleltetés): Automatikus program esetén
a program várható befejezésének ideje, vagy időzített program esetén a hátralévő idő jelenik meg a kijelző ezen
részén.

(ha  opció         elérhető és
ki lett választva).

(ha  opció         elérhető és
ki lett választva).
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AA kkiijjeellzzőő

IInnddííttááss ééss pprrooggrraammookk

FFiiggyyeellmmeezztteettéésseekk

A kijelző második sorában jelennek meg a figyelmeztetők és
emlékeztetők is: (emlékeztetők a program végén jelennek meg)

CIKLUS VÉGE, ÜRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT!
● Emlékeztető, hogy a víztartályt ki kell ürítenie 

minden alkalommal, amikor használja a szárítót. 
(lásd Karbantartás).

VÍZTARTÁLY ÜRES
● Azt jelzi, hogy a víztartály megtelt. Az üzenet 

magától kialszik pár másodperccel azután, hogy 
visszahelyezte az üres víztartályt; ugyanakkor a 
szárító be kell legyen kapcsolva ehhez (lásd a 
Vezérlő gombok).
MMeeggjjeeggyyzzééss:: ha a víztartály megtelik és ez az 
üzenet jelenik meg, a készülék nem fejleszt több 
hőt és a ruhái nedvesek maradnak.

KONDENZÁTOR TISZTÍTÁS
● Ez az üzenet azt jelzi, hogy ki kell tisztítania a 

Kondenzációs egységet (lásd Karbantartás). Ez a 
használat mértékétől függően időközönként fordul 
elő. Amikor befejezi a következő programot, az 
üzenet eltűnik.

TISZTÍTSA KI A SZŰ RŐT
● Emlékeztet arra, hogy tisztítsa meg a Szűrőt 

minden alkalommal, amikor használja a 
készüléket (lásd Karbantartás).

PPrrooggrraamm vváállaasszzttáássaa
1. Csatlakoztassa a szárítót egy elektromos aljzathoz.
2. A ruha agyaga szerint válogassa szét a ruhákat 

(lásd ruhák).
3. Nyissa ki az ajtót és győződjön meg róla, hogy a 

szűrő tiszta-e és a helyén van-e és a víztároló 
üres-e és a helyén van-e. (lásd: karbantartás).

4. Töltse meg a gépet és győződjön meg róla, hogy 
semmi sincsen az ajtó záródásának útjában. Zárja 
be az ajtót.

5. Ha a kijelző nem világít, nyomja meg az ON/OFF 
(Be/ki) gombot

6. Nyomja meg a programválasztás gombot mely 
megfelel a szárítandó ruhaanyag típusának, ezt 
ellenőrizze a program táblázatban (lásd: programok)
valamint a ruhaanyag leírásában (lásd: ruhák).      
- Ha be van nyomva az     gomb, a 7, 8 és 9 
lépések nem szükségesek (lásd alább).

7. Válassza az Időzített Szárítás, vagy a Szárítási 
Szint opciókat:

- Időzített szárításhoz nyomja meg és engedje
fel az Időzítés gombot     amíg a kívént idő 
meg nem jelenik.

vagy - Iz alapbeállítási szárazságtól való eltéréshez
nyomja meg és engedje fel a Szárazsági 
Szint gombot    amíg meg nem jelenik a 
kívánt szint.

! További részletekért nézze meg a Programok 
Táblázatot.

8. Szükség esetén adja meg a kijelző idejét és más 
opciókat (lásd: kijelző).

9. Ha a program végén meg kívánja szólaltatni a 
hangjelzést nyomja meg az Riasztás gombot      .

10. Indításhoz nyomja meg a Start/Pause       gombot.
A kijelzőn megjeleni a becsült hátralevő idő.
A szárítási program közben ellenőrizheti a ruhákat 
és ki is vehet közülük. Az ajtó ismételt 
bezárásakor a folytatáshoz nyomja meg a 
Start/Pause gombot     .

11. A szárítási programok utolsó néhány perce a 
COOL TUMBLE fázis     (ekkor hűl le az anyag), 
minden esetben hagyja befejeződni ezt a fázist.

12. A program befejeződésekor a hangjelzés (ha 
kiválasztotta) figyelmezteti Önt és a kijelzőn 
megjelenik:   CIKLUS VÉGE, UTÓKEZELÉS
Nyissa ki az ajtót , vegye ki a ruhákat tisztítsa ki a 
szűrőt, tegye vissza. Ürítse ki és helyezze vissza a
víztároló tartályt (lásd: karbantartás).
Haz utókezelés      kiválasztásra került ne vegye ki
azonnal a ruhákat, a szrító még további 10 órán 
keresztül időnként megmozgatja a ruhákat. Ezután
nyissa ki az ajtót.

13. Húzza ki a szárítót az aljzatból.

MMeemmóórriiaa ggoommbb     ::

Amikor először nyomja meg ezt a gombot a kijelző második sor a következőket jelzi ki  
TARTSA BENYOMVA A MEMORIZÁLÁSHOZ!

A memória gomb legaláb 5 másodpercig történő nyomva tartásával elmentheti kedvenc programját, a  gép hangjelzést
ad és a kijelző második sorában megjelenik a következő felirat: MEMÓRIA  He legközelebb szüksége van erre a 
programra, nyomja meg az     gombot, majd a Start/Pause gombot      ekkor elindul a program.
Ha kívánja, új program választásával és az     gomb megnyomásával (mint fent) módosíthatja a kedvenc programot.
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KKüüllöönnlleeggeess PPrrooggrraammookk

KKöönnnnyyűű vvaassaallááss pprrooggrraamm
A ‘könnyű vasalás’ egy rövid, 10 perces program, (8 perc meleg és 2 perc hűtve mozgartási periódus ) mely
elrendezi a sokáig egyhelyben állt ruha szálait és  bolyhait. A kör elsimítja a szálakat és könnyen vasalhatóvá és 
hajtogathatóvá teszi a ruhát.
! A ‘könnyű vasalás’ nem szárítási program, ne használja nedves ruhadarabok esetében. 
A legjobb eredményhez:

1. Ne töltse túl a berendezést. Az alábbi számok a száraz súlyra vonatkoznak:
AAnnyyaagg MMaaxxiimmuumm aaddaagg
Pamut és pamutkeverékek 2.5 kg
Szintetikus 2 kg
Vászon 2 kg

2. A program befejeződése után azonnal ürítse ki a szárítót, akassza fel, vasalja ki, hajtogassa össze és tegye 
helyükre a ruhákat. Így nem lehetséges, hogy véletlenül megismétli a programot.

A ‘könnyű vasalás’ hatása anyagonként változik.  Hagyományos anyagok esetében, mint pl.: pamut, vagy pamutkeverék
jól alkalmazható, de akrilszálas anyagok esetében kevésbé, pl.: Tencel®.

GGyyaappjjúú pprrooggrraamm
● Ez a program szárítóban nem szárítható ruhákhoz való, melyeken ez a jel van:
● 1 kg-ig terjedő mennyiségű ruhához (kb 3 pulóver).
● Azt javasoljuk, hogy szárítás előtt fordítsa ki a ruhákat.
● A program kb. 60 percet vesz igénybe, de a mérettől, töltöttségsűrűségtől és a mosógép cetntrifugálási 

sebességétől függően tovább is tarthat.
● Ezze a programmal kezelt ruhák rendszerint viselésre készek, de nehezebb anyagú ruhák esetében a szélek 

kissé nedvesek maradhatnak. Mivel a túlszárítás árthat a ruhának, hagyja ezeket természetes módon megszáradni.
! Más anyagokkal ellentétben a gyapjú zsugorodása nem visszafordítható folyamat; vagyis nem fogja visszanyerni
eredeti méretét és alakját.
! Ez a program nem alkalmas akril ruhák szárítására.

A szárítógép gyapjúszárító ciklusát a Woolmark vállalat hagyta jóvá Woolmark cimkékkel ellátott ruhákra, feltéve, ha
az eljárás megfelel a ruha cimkéjén és jelen szárítógép gyártójának használati utasításával. (M0616) 
Ez ez első és egyetlen Woolmark által jóváhagyott gyapjúszárító körrel rendelkező gép.

MMiinnii aaddaagg

PAMUT, MAGAS HŐ  és SZINTETIKUS programokkal futtatható együtt. 1 és 2 kg közötti adagok esetében.
Ez egy kis adagokra optimalizált program, mely fejesztett szárítási idő számítással rendelkezik.

PPrrooggrraamm ooppcciióó mmóóddoossííttáássookk

VVeeggyyeess sszzáárrííttááss
PAMUT, MAGAS HŐ  és SZINTETIKUS programok.
Ezt az opciót a SZEKRÉNYKÉSZ vagy a FOGASKÉSZ kiválasztása után adhatja meg. Lehetővé teszi, hogy 
kivegye a ruhát, ha az elérte a FOGASKÉSZ, vagy VASALÁSKÉSZ állapotot.
H a szárító észleli,hogy a ruha elérte a VASALÁSKÉSZ állapotot, a kijelzőn megjelenik:   VASALÁSSZÁRAZ ÁLLAPOT
és 2 perces hangjelzést ad a szárító, nyissa ki az ajtót és vegye ki a vasalandó ruhát.
Ezután zárja be az ajtót, nyomja meg a Start/Pause gombot       így a program tovább folyatatódik.
! Ha nem nyitja ki 2 percig az ajtót, a gép  folytatja a szárítást a Start/Pause gomb megnyomása nélkül is.

Ekkor kezdődik a FOGASKÉSZ program, amíg meg nem jelenik az   CIKLUS VÉGE, ÜRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT!
üzenet.

A SZEKRÉNYKÉSZ program addig fut míg a gép nem érzékeli, hogy a ruha elérte a FOGASKÉSZ állapotot, eekor a
kijelzőn megjelenik:   AKASZTÓ SZÁRAZ ÁLLAPOT  és a gép 2 perces hanjelzést ad, nyissa ki az ajtót és vegyen ki
minden ruhát amit fel kíván akasztani.
Ezután csukja be az ajtót és nyomja meg a Start/Pause gombot      így a program újraindul.
! Ha nem nyitja ki 2 percig az ajtót, a gép  folytatja a szárítást a Start/Pause gomb megnyomása nélkül is.

Ha a ruha elérte a a SZEKRÉNYKÉSZ állapotot a gép hűtéses ruhamozgatást végez (ha kiválasztotta az
utókezelést), majd megjelenik:   CIKLUS VÉGE, ÜRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT!
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PPrrooggrraamm MMiitt ccssiinnááll...... HHooggyyaann lleehheett bbeeáállllííttaannii...... MMeeggjjeeggyyzzééss::

PPaammuutt --
mmaaggaass
hhőőmméérrsséékklleett

Magas hőmérsékleten
szárítja a pamut
ruhákat.

VVáállaasszztthhaattóó OOppcciióókk::
Riasztás    , Idő késleltetés
Előkezelés      , Utókezelés
Mini adag    , *Vegyes szárítás

1.  Nyomja meg a PAMUT, MAGAS HŐ 
gombot

2.  Időzített      vagy  automatikus     opció
- Időzített szárítás esetén     , lásd 
következő oldal, vagy...
- A szárítási alapbeállítás módosításához
nyomja meg majd engedje fel a szárítási
szint gombot    , ha a megfelelő időt elérte.

3.  Bármely igény szerinti opciót választhat.
4.  Nyomja meg a Start/Pause gombot .

PPaammuutt --
aallaaccssoonn
yyhhőőffookk

Alacsony hőfokon
szárítja a
pamutruhákat.

VVáállaasszztthhaattóó OOppcciióókk::
lásd időzítés     , következő oldal.

1.  Nyomja meg a PAMUT, ALACSONY HŐ
gombot

2.  Válasszon szárítási időt, lásd időzítés    ,
következő oldal.

Rövid program (kb. 10
perc) mely lágyítja a
vasalásra kész ruha
szálait.

! Ez nem szárítási program 
(lásd: előző oldal).

VVáállaasszztthhaattóó OOppcciióókk::
Riasztás

1. Nyomja meg az VASALÁSKŐNNYÍTÉS 
gombot

2. Szükság esetén válassza a riasztás 
opciót.

3. Nyomja meg a Start/Pause gombot .

SSzziinntteettiikkuuss Magas hőmérsékleten
szárítja a szintetikus
ruhákat.

1. Nyomja meg a SZINTETIKUS gombot
2.  Időzített      vagy  automatikus     opció

- Időzített szárítás esetén     , lásd 
következő oldal, vagy...
- A szárítási alapbeállítás módosításához
nyomja meg majd engedje fel a szárítási
szint gombot    , ha a megfelelő időt elérte.

3.  Bármely igény szerinti opciót választhat.
4.  Nyomja meg a Start/Pause gombot .

KKéénnyyeess
rruuhháákk

(Pl. akril)

Alacsony
hőmérsékleten
viselésre készre
szárítja ruháit.

1. Nyomja meg a KÉNYES RUHÁK 
gombot

2.  Ha szükség van időzítés programra 
(lásd időzítés, következő oldal).
Vagy automatikus alapértelmezés.

3.  Bármely opciót válaszhatja, szükség 
esetét.

4.  Nyomja meg a Start/Pause gombot      .

GGyyaappjjúú Megszárítja gyapjú
ruháit, (lásd előző
oldal).

VVáállaasszztthhaattóó OOppcciióókk::
Riasztás

● Egy automatikus  program

1. Nyomja meg a WOOLMARK (Gyapjú) 
gombot

2. Igény esetén válassza a riasztás opciót.
3. Nyomja meg a Start gombot     .

LLeevveeggőőzztteettééss

KKöönnnnyyűű
vvaassaallááss

20 perces program,
mely meglevegőzteti
ruháit hideg
levegővel. Meleg
ruhák lehűtésére is
használható.

1. Nyomja meg az SZELLŐZTETÉS
gombot

2. Szükság esetén válassza a riasztás 
opciót.

3. Nyomja meg a Start/Pause gombot .

! Ha kijelző nem világít nyomja meg az ON/OFF (Be/ki) gombot      és válasszon programot.

IInnddííttááss ééss pprrooggrraammookk

: alapértelmezett

VVáállaasszztthhaattóó OOppcciióókk::
Riasztás    , Idő késleltetés
Előkezelés      , Utókezelés

● Alapértelmezés Automatikus

VVáállaasszztthhaattóó OOppcciióókk::
Riasztás

ÁÁggyynneemműű &&
ttöörrüüllkköözzőő

Magas hőmérsékleten
szárítja ágyneműit és
törülközőit.

VVáállaasszztthhaattóó OOppcciióókk::
Riasztás    , Idő késleltetés
Előkezelés      , Utókezelés

● Egy automatikus  program

1. Nyomja meg a 7 NAP (Ágynemű & 
törülköző) gombot

2. Válasszon kívánt opciót.
3. Nyomja meg a  Start/Pause gombot .

sszzáárraazzssáággii ooppcciióókk:: Automatikus

VASALÁSKÉSZ

FOGASKÉSZ

SZEKRÉNYKÉSZ

VVáállaasszztthhaattóó OOppcciióókk::
Riasztás    , Idő késleltetés
Előkezelés      , Utókezelés
Mini adag    , *Vegyes szárítás

: alapértelmezett

sszzáárraazzssáággii ooppcciióókk:: Automatikus

VASALÁSKÉSZ

FOGASKÉSZ

SZEKRÉNYKÉSZ

MMeeggjjeeggyyzzééss:: *Vegyes száratás       csak SZEKRÉNYKÉSZ és FOGASKÉSZ mód esetén választható (lásd: 
program opció módosítások).
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IIddőőzzíítteetttt
sszzáárraattááss

IIddőőzzíítteetttt pprrooggrraamm ttáábblláázzaatt:: elsőnek válasszon programot (Lásd: programok táblázat).

(0:20, 0:40,
1:00, 1:20, 1:40,
2:00 or 2:20
óra:perc)

Az 1 kg-nál kisebb
adagokhoz mindig
használjon időzített
szárítást, vagy ha más
szárítási eredményt
szeretne.

A hőmérséklet beállítása
a programtól függ (anyag
opció) kiválasztás.

Nézze meg a javasolt
szárítási időket. (lásd ruhák).

Ezen programok utolsó 10
perce hűtési fázis     .

1. Nyomja meg és engedje fel az időzítés
gombot ha a kijelző a megfelelő időt 
mutatja. Minden nyomás előreléptet

,      ,     , ,     ,      , aztán
és ismételve.

● A kényes ruhák minimális ideje       .
● Ha van a kijelzőn, az automatikus 

opció is választható, ha meggondolja 
magát.

2.  Bármely opciót választhatja.
3. Nyomja meg a Start/Pause gombot      .

VVáállaasszztthhaattóó OOppcciióókk::
Riasztás   , Idő késleltetés
Előkezelés     , Utókezelés

! FFiiggyyeellmmeezztteettééss, a Start/Pause gomb     
megnyomásával a program nem módosítható.
A kiválasztott program módosításához nyomja meg a
Start/Pause gombot     , a sárga villogó fény jelzi, hogy
a program szünetel. Válasszon új programot és kívánt
opciót, ekkor a zöld fény villog. Nyomja meg a
Start/Pause gombot      még egyszer, ekkor elindul az
új program.

● OOppcciióó ggoommbbookk//jjeelleekk
Ezek arra valók, hogy személyreszabják a választott
programot. Az opció választása előtt a programválasztó
gombbal programot kell választani. Nem miden 
programhoz választható az összes opció (lásd: program
táblázat). Ha az adott opció nem választható és Ön
mégis megnyomja a gombot, a gép 3 hangjelzést hallat.
Ha az opció elérhető, a kijelzőn, a gombok mellett
megjelenik egy jel, jelezvén hogy az opció kiválasztása
megtörtént.
KKéésslleelltteettééssii IIddőő 
Néhány program kezdete 24 órát nem meghaladó
idővel késleltethető. (lásd Kijelző és Program kezdete).
Győződjön meg róla, hogy a víztartály ki legyen ürítve,
mielőtt beállítja a késleltetést.
EEllőőkkeezzeellééss
Ez csak akkor választható, ha a késleltetett indítást is
kiválasztja. Időnként megforgatja a ruhát, így megelőzi
a gyűrődést.
RRiiaasszzttááss
Az összes program esetében választható, a ciklus
végén hangjelzést ad, mely emlékeztet, higy ki lehet
venni a ruhákat.
UUttóókkeezzeellééss
Kiválasztása esetén a szárítás végeztével időnként
megmozgatja a ruhát, így kiküszöböli a gyűrődést
abban az esetben, ha nincs lehetőség a ruha azonnali
eltávolítására.

● IIDDŐŐ KKIIJJEELLZZŐŐ

Kijelzi a késeleltetésből hátralévő időt, vagy a szárítási
programból hátralevő időt. (lásd: a kijelző).
Mindkét idő kijelzése órákben és percekben történik,
és percenként számol vissza.
Ha időzített programot választ, a kijelzett idő a ciklus
alatt az akuális hátralévő idő.

AA vveezzéérrllééss

88:88

Ha automata programot választ, a kijelzett idő a 
becsült hátralévő idő. A kijező kezdetben a teljes adag
megszárazásához szükséges időt jelzi, 10 perc
elteltével a gép újrakalkulálja a hatralévő időt. A számok
közötti kettőspontok villogása arz mutatja, hogy az óra
visszaszámol. A kijelző azt is megmutatja, ha probléma
merül fel a szárítóval, ebben az esetben megjelenik
egy F és utána a hibakód. (lásd: hibaelhárítás).

● AA vvíízzttaarrttáállyy üürrííttééssee
(Ha gépét rákötötte a vízelvezető hálózatra, nincs
szükség a víztartály kiürítésére).
Megjelennek üzenetek, melyek arra emlékeztetnek,
hogy ürítse ki a víztartályt.
Ha a tartály program közben telik meg, a fűtés kikapcsol,
és a berendsezés egy ideig hideg ruhamozgatást
végez. Ezután leáll, és megjelenik a az üzenet: 

VÍZTARTÁLY ÜRES
Ekkor ürítse ki a víztartájt és folytassa aprogramot,
máskülönben a ruhák nem száradnak meg. Elindítás
után az üzenet még egy kis ideig ott marad. Ennek
elkerülése érdekében használat előtt mindig ürítse ki a
víztartályt. (lásd Karbantartás).

● AAjjttóónnyyiittááss
Az ajtó kinyitása program közben az alábbi hatással
van a szárítóra:

● Kijelzőn megjelenik:  SZÜNET
● A késleltetés alatt a késleltetséi idő továbbra is 

visszaszámlál. Nyomja meg a Start/Pause gombot 
a késleltetési program folytatásához.
A kijelző az aktuális státusnak megfelelően módosul.

● A program szárítási szakasza alatt a kettőspontok 
nem villognak, jelezve ezzen, hogy az idő 
visszaszámlálása megállt. 
A program folytatásához nyomja meg a 
Start/Pause gombot. A kijelző az aktuális státusnak
megfelelően módosul és a visszaszámlálás
folytatódik.

● Az Utókezelési fázis során a program befejeződik. 
A Start/Pause gomb megnyomása a kezdetétől 
indítja el az új programot.

● MMeeggjjeeggyyzzééss
Ha áramkimaradés van, kapcsolja ki a gépet és húzza
ki a fali aljzatból. Ha az áramellátás helyreáll, nyomja
meg a Start/Pause gombot, így a program folytatódik.
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HU RRuuhhaa sszzééttvváállooggaattáássaa

● Ellenőrizze a ruha cimkéit és győződjön meg róla, 
hogy száríthatók-e.

● Anyag alapján válogassa szét a ruhákat.
● Ürítse ki a zsebeket és ellenőrizze a gombokat.
● Zárja be a zipzárakat és kapcsokat, húzza meg a 

laza öveket és zsinórokat. 
● Csavarja ki a ruhákat, hogy a lehető legkevesebb 

vízfölösleg legyen bennük.
! Ne rakjon csöpögő nedves ruhákat a szárítóba.

MMaaxxiimmáálliiss aaddaagg
A maximális kapacitásnál többet sose töltsön be. 
Ezek a száraz súlyra vonatkozó számok:
Természetes szálas anyag: max 7.5kg  (16.5lb) 
Szintetikus szálas anyag: max 3kg  (6.6lb)

! NE töltse túl a szárítót, mivel ez 
teljesítménycsökkenéshez vezethet.

TTiippiikkuuss ssúúllyyookk

MMeeggjjeeggyyzzééss:: 1 kg = 1000g (1lb = 16oz)

RRuuhháákk
Blúz pamut 150g (5oz)

más 100g (3oz)
Női ruha pamut 500g (1lb 2oz)

más 350g (12oz)
farmer 700g (1lb 6oz)
10 pelenka 1000g (2lb 3oz)
Poló pamut 300g (10oz)

más 200g (7oz)
T-shirt 125g (4oz)

HHáázzttaarrttáássii rruuhhaaaannyyaaggookk

Düftin terítő pamut 1500g (3lb 5oz)
(kettős) más 1000g (2lb 3oz)
Nagy terítő 700g (1lb 6oz)
Kis terítő 250g (9oz)
Teáskendő 100g (3oz)
Fürdőtörülköző 700g (1lb 6oz)
Kéztörlő törülköző 350g (12oz)
Dupla lepedő 500g (1lb 2oz)
Egyrétegű lepedő 350g (12oz)

Ha egybe rakja a pamutot és a szintetikusat, a ciklus
végén a pamut nedves maradhat.
Ebben az esetben egyszerően száritsa egy kicsit
tovább.
● MMeeggjjeeggyyzzééss:: Az összes idő utolsó 10 perce a hideg 

mozgatás, ezt vegye figyelembe az idő beállításnál, 
ezen időszak alatt a ruha nem szárad.

RRuuhhaaccíímmkkéékk

Ellenőrizze a ruhát található kezelési útmutató cimkét,
különösen, ha első alkalommal szárítja. Az alábbiak a
leggyakoribb jelzések:

Száratható

Szárítani tilos

Magas hőmérsékleten szárítandó

Alacsony hőmérsékleten szárítandó

RRuuhhaaddaarraabbookk mmeellyyeekk nneemm sszzáárríítthhaattóókk

● Olyan ruhák, melyek gumit, vagy ehhez hasonló 
anyagot, műanyag filmet (párnák, vánkosok, vagy 
PVC esőálló öltözék) vagy gyúlékony anyagot  
tartalmaznak.  (hajlakkal szennyezett törülközők).

● Üvegszálas anyag (bizonyos fajta drapériák).
● Szárazon tisztított cikkek.
● ITCL kóddal jelölt (lásd: különleges ruházati 

cikkek). Ezeket különleges otthoni száradásra 
képes szerekkel tisztítsa. Gondosan kövesse az 
útmutatást.

● Nagy, alaktalan cikkek (paplanok, hálózsákok, 
párnák, vánkosok, nagy ágytakarók, stb). Ezek 
száradáskor kitágulnak és megakadályozzák a 
szárítón keresztül menő légáramot.

RRuuhháákk
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HUKKüüllöönnlleeggeess rruuhháázzaattii cciikkkkeekk

ÁÁggyyttaakkaarróó ééss ppookkrróóccookk:: Akril cikkeket (Acilan,
Courtelle, Orion, Dralon) nnaaggyy ggoonnddoossssáággggaall aallaaccssoonnyy
hhőőffookkoonn kkeellll sszzáárrííttaannii.  Ne szárítsa hosszú ideig.

RRaakkootttt,, vvaaggyy rráánnccoolltt rruuhháákk:: olvassa el a gyártó 
útmutatását.

KKeemméénnyyíítteetttt rruuhháákk:: ezeket ne szárítsa nem
keményített cikkekkel. Győződjön meg róla hogy a
lehető legtöbb keményítőoldatot távolítsa el az 
adagból, mielőtt a szárítóba helyezi azt. Ne szárítsa
túl: a keményítő elporzik és a ruha puha marad.

SSzzáárrííttáássii iiddőőkk

Az idők közelítő értékek, melyek az alábbiaktól 
függnek:

● Centrifugálás után a ruhában maradó vízmennyiség:
a törülközők és kényes ruhák sok vizet tartanak 
meg.

● Anyag: azonos anyagból, de különböző szövési 
sürűségű szövetből készült ruhák száradási ideje 
különböző lehet. 

● A ruhák minősége: egyes cikkek, vagy kisebb 
adagok tovább száradnak.

● Szárazság: Ha vasalni kívánja a ruhát, egy kissé 
nedves állapotba is kiveheti a szárítóból. Másokat, 
ha teljesen meg akarja szárítani őket hagyja benn 
tovább. 

● Fűtés beállítása.

● Szobahőmérséklet: ha a helység hőmérséklete, ahol
a szárító van, alacsony, tovább tart a szárítás. 

● Nagy kiterjedésű ruhaneműk: ezek közül egyesek 
nagy odafigyeléssel gépben is  száríthatók. Azt 
tanácsoljuk, hogy szárítás közben többször vegye ki
és helyezze vissza ezeket

! Ne szárítsa túl ruháit.
Az összes anyag tartalmaz bizonyos mennyiségű 
természetes nedvességet, mely lágyan tartja őket.

Az alábbi táblázat KÖZELÍTŐ  szárítási időértékeket
tartalmaz, óra : perc formátumban, ahogyan a kijelzőn
megjelennek, percben csak könnyebb érthetőség 
kedvéért vannak megadva.

Az idők a szekrény száraz automatikus programokra
vonatkoznak.

A táblázat az időzített szárítási beállítást is tartalmazza,
mely segítséget ad a megfelelő idő opció kiválasztásában.

A súlyok száraz ruhára vonatkoznak.

RRuuhháákk

PPaammuutt

MMaaggaass
hhőőmméérrsséékklleett

SSzziinntteettiikkuusss

MMaaggaass
hhőőmméérrsséékklleett

KKéénnyyeess
rruuhháákk
(Acrylics)

AAllaaccssoonnyy
hhőőmméérrsséékklleett

Szárítási idők 800-1000 ford/perc mosógépben.

Szárítási idő alacsony fordulatszámú mosógép esetén.

Szárítási idő alacsony fordulatszámú mosógép esetén.

Autom. időtartam

Autom. perc

Időzített száraz
beállítás

Autom. időtartam

Autom. perc

Időzített száraz
beállítás

Autom. időtartam

Autom. perc

Időzített száraz
beállítás

Fél adag
1 kg 2 kg 4 kg3 kg

1 kg 2 kg

1 kg 2 kg

3 kg

5 kg 6 kg 7 kg
0:30 - 0:50 0:40 - 0:55 1:10 - 1:200:55 - 1:10 1:20 - 1:30 1:40 - 2:20 2:20 - 2:30

30 - 50 50 - 70 80 - 10070 - 80 100 - 120 120 - 140 140 - 150

0:20 vagy 0:40 vagy 1:00

0:30 - 0:40

30 - 40

0:40 vagy 1:00

0:40 - 1:20

40 - 80

0:40 vagy 1:00 vagy 1:20

1:20 - 2:20

80 - 140

1:20 vagy 1:40 vagy 2:00 vagy 2:20

0:40 - 0:50

40 - 50

0:40 vagy 1:00

1:10 - 1:30

50 - 70

0:50 vagy 1:00 vagy 1:20

1:00 vagy 1:20 1:20 vagy 1:401:20 1:40 vagy 2:00 2:00 vagy 2:20 2:20

7.5 kg
2:30 - 2:40

150 - 160

2:20

Fél adag

Fél adag Teljes adag

Teljes adag

Teljes adag
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HU ! A készülék a nemzetközi biztonsági szabványok
betartásával készült. 
Ezeka figyelmeztetések biztonsági célokat szolgálnak
és feltétlenül be kell tartani őket.

ÁÁllttaalláánnooss bbiizzttoonnssáágg
● A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, 

érzékelési, vagy mentális képességekkel, vagy 
hiányos tudással, tapasztalattal rendelkező személyek
(beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a 
berendezést egy a biztonságukért felelős személy 
felügyelete mellett, és a készülék kezelésére és 
biztonsági tudnivalókra vonatkozó instrukciók 
tudatában üzemeltetik.

● Ez a szárítógép otthoni, háztartásbeli és nem ipari 
használatra készült.

● Ne érintse meg a készüléket ha mezítláb van, vagy 
vizesek a kezei, lábai.

● A készüléket a tápdugó és ne a tápkábel 
meghúzásával válassza le a hálózatról.

● Gyermekek nem tartózkodhatnak a szárító 
közelében annak üzemelése alatt. Használat után 
kapcsolja ki és húzza ki a dugót. Tartsa zárva az 
ajtaját és biztosítsa, hogy gyermekei ne használhassák
azt játékként.

● A gyermekeket mindig felügyelje, hogy ne 
játsszanak a szárítóval.

● A készüléket szakszerűen, megfelelően szellőztetett
helyre kell telepíteni. A szárító elején és hátulján 
található szellőző nyílás nem lehet eltorlaszolva. 
(lásd Telepítés).

● Soha ne használja a szárítót szőnyegen, mivel a 
szőnyeg szálai megakadályozhatják a levegő 
behatolását a szárítóba 

● Ellenőrizze, hogy a szárító üres, mielőtt megtöltené.
● A aszárító hátulja rendkívül forróvá válhat 

üzemelés közben. Soha ne érintse meg 
menet közben.

● Ne használja a szárítót addig, amíg a szűrő, 
víztartály és kondenzátor nincs teljesen a helyén 
(lásd Karbantartás).

● Ne használjon folyékony szövetlágyítókat a szárítóban,
ezt mindig a mosás öblítési fázisánál használja.

● Ne terhelje túl a szárítót (lásd Ruhák fejezet a 
maximális terheléshez).

● Ne tegyen bele még csöpögő nedves ruhát.
● Csak azután szárítsa a ruhákat, hogy kimosta  őket 

mosószerrel és vízzel, ki lettek öblítve, és ki is lettek
centrifugázva. Amennyiben NEM vízzel mosott 
ruhákat szárít a készülékkel, tűzveszély keletkezik! 

● Gondosan ellenőrizzen minden instrukciót a ruhák 
címkéin (lásd Ruhák).

● Ne szárítson vegykezelt ruhákat a készülékkel.
● Ne szárítson olyan ruhadarabokat, melyek gyúlékony

anyaggal szennyeződtek (főzőolaj, aceton, alkohol, 
benzin, kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz, 
viasz-eltávolítók és hajlakkok), kivéve, ha forró vízben,
és extra mennyiségű mosószerrel lett kimosva.

● Ne szárítson a készülékben gumit, gumihátú 
cikkeket és ruhákat, habszivacsos ágyneműhuzatokat,
habot (latex hab), gumit, műanyagot, vízhatlan 
textileket, papír alapú nadrágokat vagy betéteket, 
polietilént, vagy papírt tartalmazó ruhákat.

● Ne szárítsojn nagy, nagy terjedelmá elemeket.
● Ne szárítson akrilszálas termékeket magas hőmérsékleten.
● Távolítson el minden tárgyat a zsebekből, 

különösen az öngyújtókat (robbanásveszély).
● Minden programot Cool Tumble fázissal fejezzen be.
● Ne kapcsolja ki úgy a szárítót, hogy még meleg 

ruhadarabok vannak benne.
● Tisztítsa meg a szűrőt minden használat után (lásd 

Karbantartás).
● Ürítse ki a víztartályt minden használat után (lásd 

Karbantartás).
● Tisztítsa ki rendszeresen a kondenzációs egységes 

(lásd Karbantartás).
● Ne hagyjon textilszálakat felgyülemleni a szárító körül.
● Soha ne másszon a szárító tetejére. Ez sérülést okozhat.
● Mindig kövesse az elektromos szabványokat és 

előírásokat (lásd Telepítés).
● Mindig eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat 

vásároljon (lásd  Ügyfélszolgálat).
! FIGYELEM: Soha ne állítsa le a szárítót a ciklus vége
előtt, hacsak nem távolítja el gyorsan az összes
ruhadarabot és ereszti ki a hőt a készülékből.

ÚÚjjrraahhaasszznnoossííttááss ééss áárrttaallmmaattllaannííttááss
A környezet segítése és megőrzése iránti folyamatos
elkötelezettségünk részeként, fenntartjuk a minőségi 
újrahasznosított alkatrészek felhasználásának jogát a
vásárlói költségek és az anyagi hulladék csökkentése
érdekében.
● A csomagolóanyag ártalmatlanítása: kövesse a helyi 

szabályozásokat, hogy a csomagolóanyagot újra 
lehessen hasznosítani.

● A  gyermekekre  leselkedő veszélyek csökkentése 
érdekében, távolítsa el az ajtót és a dugókat- és vágja 
le a tápkábelt, ha a készülék már elhasználódott.
Ezeket az alkotóelemeket külön-külön ártalmatlanítsa,
és biztosítsa, hogy a készüléket ne lehessen már 
csatlakoztatni semmilyen áramforráshoz.

AA rrééggii eelleekkttrroonniikkuuss tteerrmméékkeekk mmeeggsseemmmmiissííttééssee
Az elektromos készülékek megsemmisítéséről szóló európai
direktíva 2002/96/EC előírja, hogy a régi háztartási
gépeket nem szabad a normál nem szelektív hulladékgyűjtési
folyamat során összegyűjteni. A régi gépeket szelektíven
kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük
lévő anyagok újrahasznosítását és csökkenteni lehessen
az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat.

Az áthúzott “szemeteskuka” jele emlékezteti Önt
arra, hogy kötelessége ezeket a termékeket 
szelektíven összegyűjteni.

A fogyasztóknak a helyi hatóságot vagy kereskedőt kell
felkeresniük a régi háztartási gépek helyes 
elhelyezését illetően.

EEnneerrggiiaammeeggttaakkaarrííttááss ééss aa kköörrnnyyeezzeett óóvváássaa
● Csavarja ki a ruhákat szárítás előtt, hogy 

megszabadulhasson a túlzott vízmennyiségtől (ha előtte
mosógépet használ, állítsa be a legnagyobb centrifugális
opciót). Ezáltal időt és energiát takaríthat meg.

● Mindeig teljes kapacitással használja a szárítót - spóroljon
az energiával: egy-egy ruhadarabot, vagy kisebb kupacot
hosszabb ideig tart megszárítani.

● Tisztítsa ki a szűrőt minden használat után az 
energiköltségek kordában tartása végett (lásd 
Karbantartás).

FFiiggyyeellmmeezztteettéésseekk ééss jjaavvaassllaattookk
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HUAA ddoobb ttiisszzttííttáássaa

! Ne használjon csiszolóanyagokat, acélforgács, vagy
rozsdamentes acél tisztító eszközöket a dob
tisztításához.

Egy színes filmréteg jelenhet meg a rozsdamentes
acél dobon, amit a víz és, vagy tisztítószerek, mint pl.:
anyagkondícionálók, kombinációja okozhat, s mely a
mosott ruhákból származhat. Ez a színes réteg nem
befolyásolja a szárító teljesítményét.

AA kkoonnddeennzzáácciióóss eeggyysséégg ttiisszzttííttáássaa

Időközönként (minden hónapban) távolítsa el a 
kondenzációs egységet és bármilyen boholyréteget a
lemezek közül hideg folyó csapvíz alá tartva és
dörzsölve azt.
Ezt hideg vízzel, az egység hátuljától kezdve kell
elvégezni.
A kondenzációs egység eltávolítása:

1.Húzza ki a szárítót és nyissa ki az ajtaját.
2.Nyissa ki a kondenzációs fedelet (lásd ábra).

Oldja ki a három kampót 90˚-ban elforgatva az 
óramutató járásával ellentétes irányban, majd 
ragadja meg a fogantyút és távolítsa el a szárítóból.

3.Tisztítsa meg a tömítések felszínét, majd 
helyezze vissza, s győződjön meg róla, hogy a 
kampókat visszahelyezte.

AA sszzáárrííttóó ttiisszzttííttáássaa

● A külső fém, vagy műanyag és gumi alkatrészeket 
tisztíthatja nedves ruhával.

● Időközönként (minden 6 hónap után) porszívózza ki
az első légbemeneti és szellőző rácsot a szárító 
hátulján, hogy eltávolíthassa a lerakódott 
bolyhokat, szálakat, vagy port. A bolyhok és por 
felgyülemlését elkerülendő végezze el időnként ezt 
a műveletet az első kondenzátor és szűrő 
környékén is.

! Ne használjon oldószereket vagy súrolószerket.
! A szárító speciális csapágyakkal van ellátva, melyek
nem igényelnek külön kenést. 
! Az elektromos és mechanikus biztonság szavatolása
érdekében ellenőriztesse a készüléket időnként 
szakemberrel (lásd  Ügyfélszolgálat).

AAzz eelleekkttrroommoossssáágg lleekkaappccssoolláássaa

! Húzza ki a szárítót a konnektorból, ha nem használja,
ha tisztítja és mindennemű karbantartási munka alatt.

TTiisszzttííttssaa mmeegg aa sszzűűrrőőtt mmiinnddeenn cciikklluuss uuttáánn

A szűrő fontos eleme szárítójának:
Összegyűjti a ruhákból szárítás során eltávozó bolyhokat
és szálakat. Miután befejezte a szárítást, tisztítsa meg
a szűrőt folyó víz alatti dörzsöléssel vagy porszívóval.
Amennyiben a szűrő eltömődik, az súlyosan veszélyezteti
a készüléken belüli légáramlást: a szárítási idő megnő
és a készülék több energiát fogyaszt. Sőt, akár a
szárítóját is károsíthatja.

A szűrő a szárító szegélye előtt található (lásd ábra). 
A szűrő eltávolítása:

1.Húzza a szűrő műanyag fogantyúit felfelé 
(lásd ábra).

2.Tisztítsa ki a szűrőt, majd helyezze vissza helyesen.
Győződjön meg róla, hogy a szűrőt 
teljesenilleszkedve helyezte vissza.

! Ne használja a szárítót a szűrő nélkül.

ÜÜrrííttssee kkii aa vvíízzttaarrttáállyytt mmiinnddeenn cciikklluuss uuttáánn

Húzza ki a tartályt a szárítóból és ürítse ki azt a 
mosdóba, mosogatóba, vagy más alkalmas lefolyóba.
Helyezze vissza biztonságosan a víztartályt.
Mindig ellenőrizze és ürítse ki a tartályt mielőtt egy új
szárítóprogramot indítana.

EElllleennőőrriizzzzee aa ddoobboott mmiinnddeenn cciikklluuss uuttáánn

Forgassa a dobot manuálisan, hogy észrevegyen
kisebb elemeket (pl.: zsebkendők) melyeket esetleg
bent felejtett.

KKaarrbbaannttaarrttááss ééss ááppoollááss

Víztartály

Fogantyú

Kondenzációs  fedél

Kampók

Légbemenet

Szűrő

Csap

Hátulja

Eleje

Kondenzációs egység

Kondenzációs egység
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HU

HHiibbaakkeerreessééss

Elképzelhető, hogy egy nap, amikor bekapcsolja a készüléke nem akar majd megfelelő működni. Mielőtt felhívná
a Szervizközpontot (lásd  Ügyfélszolgálat), olvassa el a következő hibakeresési fejezetet:

LLeehheettssééggeess ookkookk // mmeeggoollddááss::

● A tápdugó nincs bedugva a konnektorba, vagy nem érintkezik.
● Áramszünet volt/van.
● Elolvadt a biztosíték. Próbálja ki a konnektort egy másik készülékkel.
● Hosszabbítót használ?  Próbálja meg a szárító tápdugóját közvetlenül az 

aljzatba dugni.
● Rendesen becsukta az ajtaját?
● Nem állította be a programot megfelelően (lásd Indítás és programok).
● Nem nyomta meg a Start/Pause gombot (lásd Indítás és programok).

● Késleltetési időt állított be (lásd Indítás és programok).

● Nem tisztította meg a szűrőt (lásd Karbantartás).
● Ki kell üríteni a víztartályt? Megjelenik az 'Empty Water' üzenet? (lásd 

Karbantartás).
● Ki kell tisztítani a kondenzációs egységet? (lásd Karbantartás).
● A hőmérsékletbeállítás nem ideális a szárítani kívánt anyagtípushoz.  

(lásd Indítás és programok, és Ruhák).
● Nem a megfelelő szárítási időt állította be az adott ruhamennyiséghez 

(lásd Ruhák).
● A légbemeneti rács, vagy hátsó szellőző nyílás akadályozva van (lásd 

Telepítés és lásd Karbantartás).
● A ruhák túl nedvesek voltak (lásd Ruhák).
● Túlterhelte a szárítót (lásd Ruhák).

● Valószínűleg a víztartály nem került kiürítésre a program indításakor. Nem
várja meg a víz kiürítése jelet, program elindtása előtt mindig ürítse ki a 
tartályt. (lásd: karbantartás).

● Ez normális:  CIKLUS VÉGE, ÜRÍTSE KI A VÍZTARTÁLYT!            
(ciklus vége, ürítse ki a víztárolót) üzenet jelenik meg emlékeztetőként 
(lásd: Kijelző, Indítás és Programok).

! Biztonsági okokból a maximális programidő 3 óra. Ha az érzékelő ezen
belől nem észleli az elérni kívánt szárazságot, a szárító leállítja a programot
és megáll. Ellenőrizze a fenti pontokat és futtassa ismét a programot. 
Ha ez sem hoz eredményt, lépjen kapcsolatba a szervizközponttal (lásd
Ügyfélszolgálat).

● Ha ezt látja a kijelzőn: F10 vagy F15:
- Kapcsolja ki a gépet és húzza ki a feli csatlakozóból. Tisztítsa ki a 
szűrőt és a kondenzátort (lásd: karbantartás). Illessze vissza a fali 
csatlakozót, kapcsolja be a gépet és indítson el egy másik 
programot. Ha az F10 vagy F15 még mindig ott van, lépjen 
kapcsolatba a szervizközponttal (lásd  Ügyfélszolgálat).

● Ha megjelenik szám, azt jegyezze le és közölje a szervizközponttal (lásd  
Ügyfélszolgálat).  

● A szárító demo módban fut. 3 másodpercig együttesen tartsa nyomva az 
he On/Off (Be/ki) és a Start/Pause gombokat. 
Ekkor a kijelző a  DEMO KIKAPCSOLVA  feliratot mutatja 3 másodpercig 
és a szárító visszaáll normál üzemmódba.

PPrroobblléémmaa::

AA sszzáárrííttóó nneemm aakkaarr eelliinndduullnnii..

NNeemm iinndduull aa sszzáárrííttóó cciikklluuss..

TTúúll ssookk iiddeeiigg ttaarrtt aa sszzáárrííttááss..

MMeeggjjeelleenniikk aa vvíízz kkiiüürrííttééssee üüzzeenneett,,
nnoohhaa aa sszzáárrííttóó mméégg ccssaakk rröövviidd iiddeejjee
mmeeggyy..

AA vvíízzttáárroollóó nniinnccss tteellee,, ddee 
mmeeggjjeelleenniikk aa vvíízz kkiiüürrííttééssee üüzzeemmeett..

AA pprrooggrraamm bbeeffeejjeezzőőddiikk,, ddee aa rruuhháákk
aa vváárrttnnááll nneeddvveesseebbbbeekk..

AA kkiijjeellzzőő FF hhiibbaakkóóddoott mmuuttaatt
sszzáámmookkkkaall..

AA kkiijjeellzzőő aa   DEMO BEKAPCSOLVA
--tt mmuuttaattjjaa mmiinnddeenn 66 mmáássooddppeerrccbbeenn..
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HUCCsseerreeaallkkaattrréésszzeekk

Ez a szárító összetett gép. Ha Ön javítja, vagy nem
hivatalos szerelővel javíttatja a gépet, az személyi
sérülést és a gép károsodását okozhatja, és 
megszüntetheti a cserealkatrész garancia
érvényességét.
Ha problémák merülnek fel a gép használatakor, 
hivatalos szerelőt hívjon. 
A cserealkatrészek kizárólag ilyen célú felhasználásra
készültek.

ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaatt

MMiieellőőtttt aa sszzeerrvviizzkköözzppoonnttoott hhíívvnnáá::

● Használja a hibaelhárítási részt, hátha saját maga is
ki tudja küszöbölni a problémát (lásd: hibaelhárítás).

● Ha nem, kapcsolja ki a szárítót és forduljon a 
szervizközponthoz.

MMiitt mmooddjjoonn eell aa sszzeerriizzkköözzppoonnttnnaakk::
● nevét, címét és irányítószámát.
● telefonszámát.
● a probléma típusát.
● a vásárlás időpontját.
● a modell megnevezését (Mod.).
● a szériaszámot (S/N).
Ezeket az információkat a gép ajtajának belsején lévő
cimkén találja meg.

ÖÖsssszzeehhaassoonnllííttóó pprrooggrraammookk
● Az EN61121 összehasonlító teszthez ajánlott programok

! MMeeggjjeeggyyzzééss:: Ez nem a program opciók teljes listája (lásd: Indítás és Programok).

A berendezés megfelel az alábbi EK Irányelveknek:
- 2006/95/EK (Kisfeszültségű berendezések)
- 89/336/EEK, 92/31/EEK és 93/68/EEK (Elektromágneses kompatibilitás)

Program Választandó program Adag Szárazsági opció
(EN61121)

Száraz pamut PAMUT, MAGAS HŐ 7.5 kg FOGASKÉSZ

Vasalás száraz pamut PAMUT, MAGAS HŐ 7.5 kg VASALÁSKÉSZ

Könnyen kezelhető textil SZINTETIKUS 3 kg SZEKRÉNYKÉSZ
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03/2008 - SIMLEX . Four Ashes, Wolverhampton

1 9 5 0 6 7 2 6 4 . 0 0 B   W
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