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Ez a készülék el lett látva az 2012/19/UE direktíva valamint a lengyel, használt elektronikai cikkekről szóló törvény szerinti jellel – egy keresztülhúzott hulladéktartállyal.
Ez a jelzés arról tájékoztat, hogy a készülék, miután használata befejeződött, nem kerülhet a szemétbe az összes többi házi hulladékkal együtt. A készülék használója köteles
az elhasznált készüléket az elektromos és elektronikus készülékek hulladékaival foglalkozó gyűjtőpontnak leadni. Az elhasznált készülékek gyűjtőpontja, beleértve a helyi
gyűjtőhelyeket, üzleteket és önkormányzati egységeket, megfelelő rendszert hoznak létre
az ilyen készülékek befogadására. Az elektronikus és elektromos hulladékkal való megfelelő
bánásmód segít megelőzni az emberi egészségre és környezetre káros mellékhatásokat,
melyeket a hulladékkal való nem megfelelő bánásmód és a hulladékban található veszélyes
anyagok okozhatnak.
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KÖRNYEZETVÉDELEM A
GYAKORLATBAN
Már jónéhány éve az Amica cég folyamatosan környezetbarát politikát folytat.
A környezeti védelme ugyanolyan fontos számunkra, mint a modern technológiák használata.
Ezért is koncentrálunk az energiahatékony eszközökre, melyek a legmagasabb energiahatékonysági osztályokkal rendelkeznek - A +, A ++ és A +++.
A technológiai fejlődés környezetkímélőbbé tette gyárainkat – kevesebb vizet és villamos energiát fogyasztanak valamint kevesebb hulladékot és szennyvizet gyártanak.
Nagy figyelmet szentelünk a termelésben használt anyagokra is. Próbálunk csak olyanokat
kiválasztani, amelyek nem tartalmaznak káros anyagokat, és a használatot követően újrahasznosíthatók és ártalmatlaníthatók.
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Tisztelt vásárló,
Köszönjük, hogy Ön az Amica céget választotta. Évek óta olyan kiváló
minőségű háztartási készülékeket szállítunk, melyeknek köszönhetően az
Önök háztartási munkái igazi örömmé válnak. Az összes készülék, mielőtt
elhagyta volna a gyárat, ellenőrizve lett biztonság és működés szempontjából. Mindent megteszünk azért, hogy a modern technológia az Amica
termékekben mindig egyedülálló designnal párosuljon.
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást a készülék bekapcsolása előtt. A benne található utasítások betartása megvédi Önt a nem
megfelelő használat ellen, és biztosítja a készülék hosszú ideig tartó és
megbízható működését. A készülék biztonságos használatának ismerete
segít elkerülni a baleseteket is.
Tartsa meg a használati utasítást, és tárolja azt oly módon, hogy fellapozhassa, ha szüksége lesz rá. Minden szükséges információt tartalmaz, amely megkönnyíti és élvezetessé teszi az Amica készülékek
kezelését és használatát. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg az általunk
kínált más készülékekkel is.
Örömteljes használatot kívánunk Önnek,
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

A készüléket kizárólag háztartási használatra szánták, és textíliák és
ruházat szárítására használandó.
Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, a készüléket ki kell vízszintezni.
A gyártó fenntartja magának a jogot olyan újítások bevezetésére, melyek nem lesznek
hatással a készülék használatára.
HASZNÁLAT
A készüléket csak a használati utasítás elolvasását követően szabad üzemeltetni.
Soha ne használja a készüléket a szabadban vagy olyan helyiségekben, ahol fagypont alatti hőmérsékleti lehet.
Gyermekek és azok a személyek, akik nem olvasták el a használati utasítást, ne
használják a készüléket.
A 0°C alatti hőmérséklet károsíthatja a készüléket! Ha az készüléket fagypont alatti hőmérsékleten tárolják vagy szállítják, akkor a készülék csak 8
órás akklimatizációs időtartam után használható egy plusz hőmérsékletű
helyiségben.
A GYÁRTÓ NYILATKOZATA

A gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel a
következő európai direktívák követelményeinek:
kisfeszültségű direktíva 2014/35/UE,
elektromágneses kompatibilitás Irányelv 2014/30/
UE,
Ezért is a készülék el lett látva a szimbólummal
valamint ki lett hozzá adva egy megfelelőségi nyilatkozat, amit a piacot felügyelő hatóságok rendelkezésére bocsátottunk.

BIZTONSÁG ÉS A RUHANEMŰK CÍMKÉZÉSI JELÖLÉSE

A készüléket nem használhatják a 8 év
alatti gyermekek, fizikai vagy szellemi
fogyatékossággal élők, s azok akik nem
rendelkeznek megfelelő tudással az
ilyen készülékek használatát illetően.
Ezeknek a személyeknek biztosítani kell
a megfelelő felügyeletet vagy oktatást
a készülék biztonságos üzemeltetése
és a kapcsolódó veszélyek tárgyában.
Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne
játszhassanak a készülékkel, és hogy
ne használják illetve ne végezzenek
rajta karbantartási tevékenységet. A 3
év alatti gyermekeknek meg kell akadályozni a készülékhez való hozzáférést,
kivéve ha felnőtt felügyelete alatt tartózkodnak.
A gyerekek bezárhatják magukat a
készülékben, és így életveszélyes helyzetbe kerülhetnek.
Ez a termék egy I. kategóriájú érintésvédelmi osztályba tartozó készülék, és
kizárólag a háztartásban vízzel mosott
textíliák szárítására szolgál. Ügyeljen
arra, hogy a készülék használatakor biztonságos tápegységet használjon!
Az áramforrást földelni kell. A
földelővezetéket föld alá kell helyezni, és nem lehet közcélú hálózathoz,
például vízvezetékhez vagy gázcsőhöz
csatlakoztatni. A földelővezetéket és a
semleges vezetéket meg kell különböztetni és nem szabad összekapcsolni.
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BIZTONSÁG ÉS A RUHANEMŰK CÍMKÉZÉSI JELÖLÉSE

Ne lépje túl az ajánlott
mennyiségű textilterhelést. Kérjük, vegye figyelembe a megadott
maximális terhelési értékeket.
Használja a használati utasításban található Szárítási programok
táblázatot.
A szárítóban nem szabad vegytisztított ruhát szárítani.
Nem szabad ki nem mosott
ruhákat szárítani.
Az olyan anyagokkal szennyezett
ruhákat, mint a főzőolaj, az aceton, az alkohol, a benzin, a kerozin, a folteltávolító, a terpentin, a
viasz és a viasz eltávolító szerekkel meleg vízben mosószerrel ki
kell mosni, mielőtt a szárítóban
szárítaná őket.
A dobszárítóban nem szabad habgumit (latex hab), fürdősapkákat,
vízálló szöveteket, gumi bélésű
ruhákat vagy gumi alátéttel ellátott párnákat szárítani.
A textíliák öblítőszereit vagy hasonló termékeket a használati
utasításokban meghatározottak
szerint kell használni.
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BIZTONSÁG ÉS A RUHANEMŰK CÍMKÉZÉSI JELÖLÉSE

A szárítási ciklus utolsó részében
nincs fűtés (hűtési ciklus), hogy
a mosnivaló ne sérüljön meg, és
megfelelő hőmérsékletű legyen.
Minden egyes használat után
tisztítsa meg a szűrőt a szálaktól
és a szövetdaraboktól.
Ne engedje, hogy a szálak és a
szövetdarabok felhalmozódjanak
a szárító körül.
Megfelelő szellőztetést kell
biztosítani, hogy elkerülje a
más üzemanyagokat égető
készülékekből származó gáz
beszivárgását a helyiségbe, ideértve a nyílt tüzet is.
A kimenő levegőt nem szabad a
gázégő berendezésekből vagy
más üzemanyagból történő gáz
elszívására használt kéménybe
irányítani.
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BIZTONSÁG ÉS A RUHANEMŰK CÍMKÉZÉSI JELÖLÉSE

A készüléket nem szabad zárt
ajtók, tolóajtók vagy a szárítóval
ellentétes oldalon található
zsanéros ajtók mögé helyezni. A
szárító ajtajának teljes mértékű
megnyitása nem korlátozható.
Az olajjal szennyezett mosnivaló spontán meggyulladhat,
különösen a szárítógépben
keletkező hő miatt.
A fűtés oxidálási reakciót okoz
az olajban. Az oxidáció során
további hő keletkezik. Ha a hő
nem lesz elvezetve, a ruhanemű
annyira felmelegedhet, hogy
akár meg is gyulladhat. Az olajjal
szennyezett szövetek egymásra
való rakása megakadályozhatja
a hőelvezetést és tűzveszélyt
okozhat.
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BIZTONSÁG ÉS A RUHANEMŰK CÍMKÉZÉSI JELÖLÉSE

Ha növényi olajjal vagy étolajjal szennyezett, vagy hajápoló
termékekkel szennyezett
ruhák szárítóban való szárítása
nélkülözhetetlen, akkor először
forró vízben mosószerrel ki kell
őket mosni. Így csökkentheti,
de teljes mértékben nem tudja
kizárni a kockázatot.
Távolítson el minden tárgyat a
zsebből, mint pl. az öngyújtó és
a gyufa stb.
A sérült tápkábellel rendelkező
készüléket soha nem szabad
használni!
Ez a készülék csak zárt térben
használható.
A szőnyegek, padlószőnyegek
stb. nem akadályoztathatják a
készülék előlapján vagy hátulján
található kimeneti nyílásokat.
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BIZTONSÁG ÉS A RUHANEMŰK CÍMKÉZÉSI JELÖLÉSE

Ha a készülék túl magas
hőmérsékletre melegszik, azonnal húzza ki a dugót az aljzatból.
A tápkábelnek meg kell felelnie az IEC szabványoknak, és
áramot az alábbi táblázatban
feltüntetett módon kell vezetnie. Ha a fenti követelmények
nem teljesülnek, a háztartás
tagjainak biztonsága érdekében
a háztartási villamoshálózatot
haladéktalanul megfelelő módon módosítani kell.
Nem szabad rángatni a kábelt.
A kábelt a dugónál fogva húzza
meg.
Nedves kézzel ne dugja be vagy
húzza ki a dugót.
Ne rongálja meg a tápkábelt
vagy a dugót.
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BIZTONSÁG ÉS A RUHANEMŰK CÍMKÉZÉSI JELÖLÉSE

Sérülésveszély

Ne szerelje szét, és ne telepítse a
szárítógépet anélkül, hogy először
megismerkedne a használati utasítással vagy felügyelet nélkül lenne.
Ne tegye a szárítógépet a mosógépre,
kivéve ha van egy külön erre a célra
szolgáló kapcsolóeleme. (A szárítógép
a mosógépre való állítása érdekében először meg kell vásárolnia a
megfelelő alkatrész szettet. A veszély
elkerülése érdekében a szárítót a
gyártó szervizképviselőjének vagy
más megfelelően képzett személynek
kell beállítania)
Ne támaszkodjon a szárító nyitott
ajtajára.
Ne helyezzen a szárítóra olyan tárgyakat, mint például gyertya vagy elektromos tűzhely.

Anyagi kár fellépésé- Ne terhelje túl a szárítót.
nek veszélye
Ne használja a szárítót a szűrő
csapóajtaja és alja nélkül.
Ne szárítson nem centrifugált ruhákat.
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BIZTONSÁG ÉS A RUHANEMŰK CÍMKÉZÉSI JELÖLÉSE

Anyagi kár fellépésének
veszélye

Ne tegye ki a szárítót közvetlen
napfénynek. A készüléket csakis háztartásbeli használatra
tervezték.
Ne telepítse a szárítót a magas
páratartalmú helyiségekbe.
Tisztítás és karbantartás előtt
húzza ki a dugót a konnektorból. Ne mossa le a készüléket
vízsugárral.

Robbanásveszély

Ne szárítson gyúlékony anyagokkal, például olajjal vagy
alkohollal szennyezett ruhákat,
mert ez robbanást okozhat.
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RUHÁK CÍMKÉZÉSI JELÖLÉSEI
Figyelem!
• Soha ne terhelje túl a készüléket.
• Ne tegyen be olyan vizes ruhát, amiről csöpög a víz. Ez károsíthatja a szárítót vagy tüzet okozhat.
Ügyeljen arra, hogy a ruha anyagja szárítható legyen, és figyeljen a következő szimbólumokra:
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Mechanikusan
szárítható

Dobszárítógépben szárítható

Dobszárítógépben nem
szárítható

NEM szabad
szárítani

Kiteregetést
követően szárítandó

Függőleges
helyzetben szárítandó

Vízszintes
helyzetben szárítandó

Árnyékban szárítandó

Vegyileg tisztítható minden
szerves oldószerben

NEM szabad
vegytisztítani

Vegytisztítás a
vegytisztításhoz
használt oldószerekben

Vegytisztítás
trifluor-triklóretánban, lakkbenzinben

A szárítási program kiválasztásánál figyeljen a ruhák címkéin található szimbólumokra.

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE

1

A készülék leírása
Tápkábel
Felső lemez

Kondenzvíz tartály

Irányítópanel

Ajtó
Mosódob

Levegő bemeneti
nyílás

Szűrő

Szervizajtó

Figyelem: Kérjük, ismerkedjen meg a megvásárolt készülékkel.

2

Tartozékok
A következő elemek külön megvásárolhatók az adott modellekhez.
Ha a következő alkatrészek a szárítóhoz vannak csatolva, akkor szerelje fel őket az
alábbi utasítások szerint. Vegyen fel kesztyűt a telepítéskor.

Tömlőtartó
csatlakozó
Kondenzvíz leeresztő tömlő
Csak akkor szerelje fel a lefolyótömlőt, ha azt szeretné, hogy a kondenzátum
közvetlenül a csatornába kerüljön, s ne a kondenzvíz tartályba.
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3

Felszerelés

Vegye ki a kifolyócsövet a ház fiókjából.

4

5

Helyezze be a
kifolyócsövet és a
külső kifolyócsövet a csatlakozóba.

Helyezze a tömlőtartót egy mosdóba vagy
egy lefolyóba.

Szállítás
Óvatosan szállítsa. Ne emelje fel a készüléket bármilyen kiálló részénél fogva.
Ne emelje fel a készüléket az ajtónál fogva. A szárítót nem szabad függőleges
helyzetben szállítani. 30° szögben jobbra kell billenteni.
Megfelelő szerelési pozíció
Javasoljuk, hogy a készüléket a mosógép közelébe helyezze el a kényelem
érdekében.
A szárítót egy olyan tiszta helyen kell elhelyezni, ahol a szennyeződés nem
halmozódik fel. A készülék körül szabad hozzáférés kell hogy legyen a levegőhöz.
Ne zárja el az elülső levegőbevezető nyílást vagy a levegő beszívó rácsot a készülék
hátulján.
A szárítógép működése közbeni rezgések és zajok minimalizálása érdekében állítsa a
készüléket kemény és egyenletes felületre.
Soha ne távolítsa el a készülék lábait. Ne korlátozza a készülék alatti teret
magas szőnyegre, falécekre vagy hasonló tárgyakra helyezve azt. Ez a készülék
túlmelegedéséhez vezethet.
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6

Vízszintezés
Miután a készülék a helyére került, ellenőrizze hogy a szárító megfelelően
ki lett-e vízszintezve. Szükség esetén állítsa be a lábat egy szerszámmal.

Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék adattábláján
található adatokkal.
Ne csatlakoztassa a készüléket hosszabbítókábel vagy adapter
segítségével.
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Gyors start
A bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően van-e telepítve.

Telepítse

Tegye be a textíliákat.

Ajtó bezárása

Szárítás

Bekapcsolás

Program kiválasztása

Alapértelmezett funkció
illetve program
kiválasztása

Bekapcsolás
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8

Szárítás után:
Hangjelzés hallható és/vagy a kijelzőn a “

Nyissa ki az ajtót
és távolítsa el a
textíliákat

Vegye ki a tartályt

Öntse ki a kondenzvizet

” felirat jelenik meg.

Tisztítsa meg a
szűrőt.

Kapcsolja ki

Ha az aljzatnak van egy kapcsolója a tápfeszültség lekapcsolásához, állítsa a
kapcsolót kikapcsolt helyzetbe.
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Az első szárítás előtt
Hagyja a készüléket 2 óráig pihenni a szállítást követően. Az első használat előtt
tisztítsa meg a dob belsejét egy puha ronggyal.
1. Tegyen néhány tiszta ruhát a dobba.
2. Helyezze be a dugót a hálózati aljzatba, és nyomja meg a [
] gombot.
3. Válassza ki a [Frissítés] programot, és nyomja meg a [
] gombot.
4. A program befejezését követően tisztítsa meg a szűrőt a "Tisztítás és karbantartás" fejezetben foglaltak szerint.
A szárítás során a kompresszor és a víz zajt keltenek, ami egy teljesen normális
jelenség.
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Minden szárítás előtt
1. Szárítás előtt, centrifugálja a mosnivalót a mosógépben. A magas centrifugálási sebesség csökkentheti a szárítási időt és ezzel áramot takaríthat meg.
2. Ahhoz, hogy a szárítási hatások egységesek legyenek, rendezze a ruhaneműt a szövet és a szárítóprogram szerint.
3. Szárítás előtt húzza fel a cipzárakat, kapcsolja be a horgokat és gombokat, csatolja be az öveket,
stb.
4. Nem szabad túlszárítani a ruhát, mivel könnyen ráncosodhat.
5. Ne szárítson gumit és a rugalmas anyagokat.
6. A pára vagy és készülék forró elemei által okozott égési sérülések elkerülése érdekében az ajtót
csak és szárítási program befejezését követően szabad kinyitni.
7. A szárítási időtartam meghosszabbításának és az energiafelhasználás növelésének elkerülése
érdekében tisztítsa meg és ürítse ki a tartályt minden egyes használatot követően.
8. Ne szárítson vegytisztított ruhákat.
9. A gyapjú ruhadarabok szárításához, hogy a szövet friss és puha legyen, válasszon megfelelő
programot.
A száraz ruhák hozzávetőleges súlya (minden egyes darab)

Vegyes szálakból
készült ruhák
(körülbelül 800g)

Dzseki (körülbelül
800g pamutnál)

Farmernadrág (körülbelül 800g)

Takaró (körülbelül
900g pamutnál)

Ágyneműhuzat (körülbelül 600g pamutnál)

Munkaruha (körülbelül
1120g)

Pizsama, hálóing
(körülbelül 200g)

Hosszú ujjú ing (körülbelül 300g pamutnál)

Rövidujjú ing (körülbelül 180g pamutnál)

Rövidnadrág (körülbelül 70g pamutnál)

Zokni (körülbelül 50g
z vegyes szálaknál)

Soha ne terhelje túl a készüléket.
Ne tegyen be olyan vizes ruhát, amiről csöpög a víz. Ez károsíthatja a szárítót vagy tüzet
okozhat.
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1. Programválasztó csavarógomb
2. Kijelzés
3. Hátramaradt idő gomb
4. Szárítási idő gomb
5. Szárítási szint gomb
6. Hang gomb
7. Kevesebb gyűrődés gomb
8. Steam Touch gomb
9. Start/Szünet
7+8 Szülői blokád Child Lock
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1

Programválasztó tekerőgomb
Nyomja meg a [ ] gombot. Amikor az LCD-kijelző világít, forgassa a
programválasztó tekerőgombot, és válassza ki a kívánt programot.
További lehetőségek közül választhat: [Hátramaradt idő], [Szárítási idő], [Szárítási
szint], [Hang], [Kevesebb gyűrődés] és [Steam Touch].
Nyomja meg a [

2

] gombot.

Kijelzés
A szárító kikapcsolása után, amikor a „
„ kijelző világít, meg kell tisztítani a
szűrőt.
Edény
A szárító kikapcsolása után, amikor a „ „ kijelző világít, ki kell üríteni a tartályt.
Hátramaradt idő
Idő
Indítási blokád (child lock)
A program végéig hátralévő idő/hibaüzenet
Programfázis
Szűrő tisztítása (figyelmeztetés)
A víztartály kiürítése (figyelmeztetés)
Szárítási szint: Nagyon száraz
Szárítási szint: Standard
Szárítási szint: Vasalnivaló
Dob világítás jelző
Hang kijelző
Kevesebb Gyűrődés Funkció
Saját ciklusom
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3

Hátramaradt idő
Ezzel a funkcióval 24 óráig késleltetheti a szárítást. A késleltetési idő azt jelzi, hogy a
program x óra elteltével fejeződik majd be.
Az eljárás részletes leírása:
Helyezze be ruhát és győződjön meg róla, hogy a készülék ajtaja zárva van.
Nyomja meg a [
] gombot, majd forgassa el a programválasztó tekerőgombot, és
válassza ki a kívánt programot.
A [Hang] funkciót is kiválaszthatja az Ön igényeinek megfelelően.
Nyomja meg a [Hátramaradt idő] gombot.
Nyomja meg a [Hátramaradt idő] gombot a megfelelő késleltetési idő kiválasztásával.
A[

] gomb megnyomása után a szárító elkezd működni.

A szárítási program a késleltetési idő lejárta után fejeződik be.
Ha ismét megnyomja a [

] gombot, a késleltetési funkció leáll.

A “Hátramaradt idő” funkció törléséhez nyomja meg a [

] gombot.

A Hátramaradt idő funkciót mindig utolsóként kell beállítani! További funkció a
főprogramhoz. A program paramétereinek megváltoztatása a Hátramaradt idő funkció
előzőleg történt kiválasztását követően törli ezt a funkciót!

4

5

Szárítási idő
Miután kiválasztotta a Meleg levegő, a Hideg levegő vagy a Frissítés programot, a
[Szárítási idő] gombbal beállíthatja a szárítási időt 10 percenkénti lépésekben.
Száradási szint
A funkció a ruhák szárítási fokának beállítására szolgál.
A száraz szint funkció csak a program beindítása előtt állítható be.
A szárítási idő kiválasztásához nyomja meg a [Szárítási szint] gombot.
A [Szárítási szint] funkció csak a [Pamut] [Mix] [Farmer] [Műszálas] [Outdoor]
programokban használható.
A készüléknek 3 szárítási szintje van A szekrénybe
vasalás
(a ruha nedves lesz)

6

, Ruhafogasra

, Könnyű

Hang
A hangjelzés be- illetve kikapcsolása. Alapértelmezetten a hangjelzés be van
kapcsolva. Szükség szerint kell megnyomni.
Ha a hangjelzés be van kapcsolva:
A szárító egy hangjelzést hallat, amikor Ön megnyomja a kiegészítő funkciógombot.
Amikor a programválasztó tekerőgombot Ön a szárítógép működése közben tekeri el,
akkor egy helytelen operáció jelzést ad le.
A hangjelzést tájékoztatja a felhasználót a szárítási program befejeztéről.

22

A KIJELZŐ ÉS AZ IRÁNYÍTÓPANEL LEÍRÁSA
7

Könnyű vasalás
A szárítási program befejezése után a könnyű vasalás funkció 30 percig
(alapértelmezetten) vagy 120 percen keresztül (kiválasztást követően) működik.
Ez a funkció megakadályozza a ruha gyűrődését. A mosnivaló eltávolítható a
Könnyű vasalás fázis alatt. A [Hideg levegő idő], a [Meleg levegő idő] és a [Frissítés]
kivételével Ön kiválaszthatja ezt a funkciót az összes többi programban.

8

Steam Touch
Ez a rendszer lehetővé teszi a szárított ruhák gyűrődéseinek jelentős csökkentését. A
készülék vízgőzt hoz létre, amely akár 70% -kal is csökkenti a gyűrődést.
A rendszert az irányítópanelen található gomb aktiválja (

).

A rendszer csak az irányítópanelen kék színnel jelölt programoknál kapcsolható be.

FIGYELEM! Az első használat előtt töltse fel a Steam Touch rendszert vízzel. A desztillált víz
használata ajánlott.
A gőzrendszer tartályának feltöltése
A készülék villogó ikonnal ( ) tájékoztat a Steam Touch rendszer alacsony vízszintjéről. A
víz feltöltését követően az ikon kialszik.
A Steam Touch rendszer vízének feltöltéséhez távolítsa el a kondenzvíz tartályt.
Ezután egy speciális palack segítségével egészítse ki a vízszintet. A teljes palack megfelel
a vízrendszer vízigényének.
FIGYELEM! Az első vízfeltöltésnél több vízre lehet szükség.
A vizet a palackból öntjük, egy betöltőnyíláson keresztül (lenti képek).
A nyílásban található szűrő könnyen eltávolítható. Rendszeresen meg kell tisztítani.
A szűrő megakadályozza, hogy a vízben található szilárd részecskék bekerüljenek a
rendszerbe.
A víz feltöltését követően az ikon ( ) kialszik. Szerelje vissza a kondenzvíz tartályt.
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9

A program beindítása
A program beindítását követően a dob elkezd forogni. Az állapotjelző villog a kijelzőn,
és a befejezésig maradt idő kijelzés automatikusan módosul.

7+8

Indítási blokád (child lock)
1. Ez a készülék speciális indítási blokáddal rendelkezik, amely megakadályozza, hogy
gyerekek a gombokat véletlenül lenyomják és beindítsák a készüléket.
2. Az indítási blokád aktiválásához nyomja meg a szárító működése közben egyszerre
a [Kevesebb gyűrődés] és a [Steam Touch] gombokat és tartsa őket benyomva több
mint 3 másodpercig. Amikor az indítási blokád funkció be van kapcsolva, az [Indítási
blokád] ikon jelenik meg a kijelzőn, és nem működik semmilyen gomb, kivéve a [ ].
Az indítási blokád kikapcsolásához nyomja meg a szárító működése közben egyszerre
a [Kevesebb gyűrődés] és a [Steam Touch] gombokat és tartsa őket benyomva több
mint 3 másodpercig.
Az én programom
A gyakran használt kedvenc programok definiálásához és mentéséhez használt
funkció.
1. Válassza ki a kívánt programot és egyéb szárítási funkciókat a programválasztó
tekerőgombbal.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [Szárítási idő] gombot 3 másodpercig, amíg egy
hangjelzés meg nem szólal; s a kiválasztott program mentésre került.
3. Csavarja el a programválasztó tekerőgombot az [Én programom] pozícióba és
indítsa el kedvenc programját.
4. Az [Én programom] beállítás módosításához ismételje meg az (1) és (2) lépéseket.

A program befejezése
1. Amikor a program véget ér, a dob megáll. A kijelzőn megjelenik a “
“. Ha a
felhasználó nem veszi ki a ruhákat egy megadott időn belül, akkor a szárító elindítja a
[Kevesebb gyűrődés] funkciót.
A készülék kikapcsolása céljából nyomja meg a [
konnektorból.

] gombot és húzza ki a dugót a

2. Ha szárítás közben a szárító hirtelen megáll, és egy hibaüzenetet jelenik meg a
kijelzőn, kövesse a "Hibaelhárítás" fejezetben leírtakat.
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KARBANTARTÁS
ÉS TISZTÍTÁS
A víztartály ürítése
Mindkét kezével tartsa és húzza ki a tartályt.
Döntse meg a víztartályt, öntse a kondenzvizet a mosogatóba.
Ismételten tegye vissza a víztartályt.

Minden egyes használat után ürítse ki a víztartályt. Ellenkező esetben a program leáll, és
az
ikon világít majd. A tartály kiürítése után a szárító újraindítható a [
] gomb megnyomásával.
Ne fogyassza a kondenzvizet.
Ne használja a szárítót víztartály nélkül.
Auto Clening Filter
A DreamWash A +++ szárító az Auto Clening Filter opcióval automatikusan
megtisztítja a szűrőt, s a felhasználónak nem kell ezt egyedül csinálnia, mint egy
klasszikus hőszivattyús szárítóban. A tisztítás az egyes szárítási ciklusok végén (kivéve
a frissítő programot) automatikusan történik. Ehhez a kondenzvíz tartályból származó
kondenzvizet használja fel. A víz a tisztítási folyamat után vissza lesz vezetve a
kondenzvíz tartályba.
Dupla belső szűrő
Ne felejtse el megtisztítani a dupla belső szűrőt minden szárítási ciklust követően,
hogy megőrizze a készülék maximális hatékonyságát és energiahatékonyságát. A
szűrő tisztításához nyissa ki a készülék ajtaját. Vegye ki a szűrőkészletet. Rakja szét
a különböző szűrőket és tisztítsa meg (kézzel is lehet tisztítani, gyengéden mossa
folyó víz alatt, és alaposan szárítsa meg a használat előtt, vagy egy kefe segítségével).
Tisztítás után szerelje vissza a szűrő készletet, és helyezze a dob belsejébe a kiindulási
helyzetbe.

FIGYELEM! A készülék szűrők nélküli használata a készülék tartós károsodását okozhatja.
Ügyeljen a főszűrő irányára.
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
A szárító tisztítása

• A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a dugót a konnektorból!
• A szárítót tiszta vízzel nedvesített nedves ruhával tisztítsa meg. A vegyi tisztítószerek
károsíthatják a műanyag felületeket és az egyéb alkatrészeket.
• A tisztítást védőkesztyűben kell végrehajtani.
• Készítsen elő egy tiszta vízzel nedvesített ruhát.
• Tisztítsa meg az ajtót, különösen az ablak belsejét.
• Tisztítsa meg a tömítéseket az elülső konzol körül.
• Tisztítsa meg a nedvességérzékelőt a dob belsejében.
• Távolítson el minden szűrőt, tisztítsa meg a tömítéseket és a légvezetéket. A szárító
újraindítása előtt törölje meg az összes elemet egy puha, száraz ruhával.
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A MŰKÖDÉS KÖZBEN
FELLÉPŐ PROBLÉMÁK
MEGOLDÁSA
Kijelzés

Ok

E32

Nedvességérzékelő hibája

E33

Hőmérsékletérzékelő hiba

E50

BLDC motorhiba

E64

BLDC motor kommunikációs hiba

E80

PCB kommunikációs hiba

Megoldás
Ha ez a probléma merülne
fel, forduljon a helyi szervizközponthoz.

• A javításokat csakis szakember végezheti el.
• Mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal, kövesse a használati útmutatóban foglalt
összes lépést, és próbálja meg önállóan kijavítani a problémát.
• Ha más hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn és a szárító nem működik, lépjen kapcsolatba a
szervizzel.
• A szerviztechnikusnak joga van a tanácsadási költségeket a jótállási időszak alatt is
felszámolni.
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Probléma
A kijelző nem kapcsol be

Megoldás
Ellenőrizze az áramellátás helyességét.
Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó a konnektorba van-e helyezve.
Ellenőrizze a kiválasztott programot.
Nyomja meg a [

] gombot.

felgyullad

Ürítse ki a víztartályt.
Ha a kijelző még mindig világít, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

felgyullad

Tisztítsa meg a hőcserélőt
Tisztítsa meg a szűrőt.

felgyullad

Öntsön vizet a víztartály alatt található nyílásba.

A szárító nem indul el

Ellenőrizze, hogy az ajtó helyesen lett-e bezárva.
Ellenőrizze, hogy kiválasztotta-e a programot.
Ellenőrizze, hogy be van-e nyomva a start gomb.

A megfelelő szárítási fok nem érhető el,
vagy a szárítási idő túl hosszú.

Tisztítsa meg a szűrőt a szálaktól és szövetdaraboktól és tisztítsa
meg a hőcserélőt.
Ürítse ki a tartályt.
Ellenőrizze a kifolyócsövet.
A szárító túl nagy mértékben lett beépítve.
Tisztítsa meg a nedvességérzékelőket.
Ne zárja el a légbeömlőnyílásokat.
Használjon intenzívebb vagy hosszabb szárítási programot.

Ha Ön önállóan nem tudja kijavítani a problémát, hívjon segítséget.
Nyomja meg a [ ] gombot.
• Húzza ki a dugót a konnektorból és hívja fel a szervizt.
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TECHNIKAI ADATOK
Típus

SUPF 923 W

Névleges feszültség

220-240V / ~50Hz

Névleges teljesítmény

850 W

Hűtőközeg

R134a

Környezeti hőmérséklet*

+ 18°C ~+ 30°C

A szárítás névleges töltési kapacitása

max. 9 kg

Méretek M x Sz x H

845/595/640 [mm]

Súly

53 kg

Megfelel az EU EN 61121 szabványnak.

EN-61121

A Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó fluorozott üvegházgázokat tartalmaz
Hermetikusan lezárt
Figyelem:
1. A névleges kapacitás maximális értéknek számít. Mindig győződjön meg arról, hogy a készülékbe helyezett
ruhák súlya soha nem haladja meg a névleges kapacitást.
2. Ne telepítse a dobszárítógépet egy olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet. A fagypont
körüli hőmérsékletnél a szárító nem megfelelően működik.
3. Károsodás veszélye áll fenn, ha a kondenzvíz megfagy a szivattyúban, tömlőben vagy a tartályban.
A címkézéshez való vizsgálat a EN 61121 szabványnak megfelelően történt, gyapotszövet szárítására vonatkozó
szabványos programoknál:
- teljes töltetnél
- résztöltetnél
● a súlyozott átlagos villamosenergia-fogyasztás 194 kWh/év

A szárítónak egy olyan hőszivattyúja van, amely fluortartalmú üvegházhatású gázokat használ a
működéséhez, használatukra a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik.
Az alkalmazott gáz egy hermetikusan zárt rendszerben található. Ha ez a rendszer megsérült, ne javítsa
meg, hanem cserélje ki egy újra.
Figyelem!
Az eszközben használt gázok nagyon károsak az ózonréteg számára, és a légkörbe jutásuk jelentősen
hozzájárul a globális felmelegedéshez.
Hűtőközeg specifikáció:
Gáztípus: R-134a
Vegyi képlet: CF3-CH2F
Hűtőközeg mennyisége: 0,405kg / GWP 1430 / 643,5 kg eq CO2
* A működés során az optimális környezeti hőmérsékletnek 18°C és 30°C között kell lennie.
Ha az készülék alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékleten működik, a szárítási idő hosszabb lehet,
vagy a készülék nem éri el a kívánt hőmérsékletet.
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