KROK 1

SUŠENÍ V BUBNOVÉ
SUŠIČCE JE DOVOLENO

ZKONTROLUJTE
ŠTÍTKY NA VAŠEM
PRÁDLE

Sušení v
bubnové
sušičce

Sušení za
vysoké
teploty

SUŠENÍ V BUBNOVÉ
SUŠIČCE NENÍ
DOVOLENO

Sušení za
nízké teploty

Zavěsit v
mokrém stavu

Sušení v
bubnové
sušičce není
dovoleno

Rozprostřete
na rovnou
plochu

Zavěsit

KROK 2
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PŘÍPRAVA
PRÁDLA A
PLNĚNÍ SUŠIČKY

Roztřiďte
prádlo podle typu
a tloušťky látek (viz
tabulka programů
níže).

KROK 3
TABULKA
PRO VÝBĚR
PROGRAMU

1

2

Program

Prádlo

Program

Prádlo

Bavlna
Ultra
Do skříně
Standard
Pro žehlení

Bavlněné prádlo, nikoli jemné
• normální ručníky, froté ručníky,
trikotýn, trička, kalhoty,
kuchyňské ubrusy atd.

Vlna

Vlněné kusy oděvu
• kusy oděvu ze smíšených
vláken obsahující vlnu, které
chcete změkčit
• svetry, šály, šátky atd.

Směs (Mix)
Do skříně
Pro žehlení

Části oděvů ze směsí vláken
• kalhoty, trička, obleky atd.

Košile

Košile a blůzy

Časovaný program
30´/ 60´/ 90´

• Prádlo, které musí být důkladně
vysušené
• malé množství prádla nebo
jednotlivé kusy oděvu

Syntetika
Standard
Ultra

Syntetické kusy oděvu
• trička, kalhoty, obleky, ponožky
a punčochy, šaty atd.

Povlečení

Jemné prádlo
Větší kusy prádla
• ložní prádlo, velké ubrusy, ručníky
atd.
• brání, aby se prádlo zamotalo
dohromady.

Zapněte zipy
a zavažte
jakékoliv pásky.

Obraťte
kapsy
naruby.

3

Zapněte
knoflíky.

4

5

Citlivé
kusy
oděvu vložte do
speciálního vaku
pro praní prádla.

Vložte vyždímané prádlo do
bubnu. Doporučená rychlost
otáčení je minimálně 800 otáček
za minutu.

Prádlo, které vyžaduje sušení za
nižších teplot
• blůzy, jemné spodní prádlo,
košile s doplňkovými ozdobami
atd.

KROK 4

START|PAUSE

4

SPUŠTĚNÍ
STISKNUTÍM /
POZASTAVENÍ

START Při spuštění
svítí kontrolka
PAUSE Při
pozastavení bliká
kontrolka

3

VOLBA ODLOŽENÉHO
SPUŠTĚNÍ

Zvolte odložené spuštění
několikanásobným stisknutím
tlačítka. (30 min – 24 h).

KONTROLKY SVÍTÍ:
když je nezbytné
vyčistit filtr,

Odpočítávání se zobrazuje
na jednotce displeje nad
tlačítkem.

když je nezbytné
vyprázdnit nádrž
na kondenzát,

2

1

NASTAVOVÁNÍ
DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ

VOLBA PROGRAMU
NEBO ZAPNUTÍ/
VYPNUTÍ SUŠIČKY
Jestliže chcete zvolit
program, pootočte
otočným přepínačem vlevo
nebo vpravo.

MIMOŘÁDNĚ SUCHÉ (EXTRA
DRY)
Jestliže chcete zvýšit úroveň vysušení
prádla a prodloužit dobu sušení, můžete
stisknout toto tlačítko až třikrát.

Jestliže chcete sušičku
vypnout, otočte přepínačem
do polohy „OFF“ (vypnuto).

ODVĚTRÁNÍ
pro obnovení stavu čistých částí oděvu
pomocí studeného vzduchu
= DĚTSKÝ
ZÁMEK
Současně stiskněte obě
tlačítka a přidržte je
stisknutá po dobu 3 sekund.

PROTI MAČKÁNÍ
Brání v pomačkání, jestliže prádlo není
ihned po sušení vyjmuto ze sušičky
(standardní nastavení je 2 h, je možné
nastavení v rozsahu 0–4 h).

když je zapnutá
dětská pojistka

KROK 5
KONEC CYKLU
SUŠENÍ

Konec cyklu
sušení bude
signalizovat akustický
signál. Kontrolky se
rozsvítí a kontrolka
tlačítka START/
PAUSE bude blikat.

1

Otevřete
dvířka sušičky
a vyčistěte filtry
(viz kapitola
„Čištění" na zadní
straně).

2

Vyndejte
prádlo z
bubnu.

3

Uzavřete
dvířka
sušičky.

4

Pootočte

přepínačem
programů do
polohy „OFF".

5

Vyprá zdněte
nádrž na
kondenzát.

6

Odpojte
napájecí
šňůru ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ FILTRU NA
SPODNÍ STRANĚ
OTVORU DVÍŘEK

Po každém cyklu
sušení filtr vyčistěte.
Pokud se filtr nebude
pravidelně čistit, dojde
ke snížení průtoku
vzduchu, což prodlouží
dobu sušení.

1

Před vyprázdněním bubnu
vyčistěte filtr na spodní straně
otvoru dvířek rukou nebo pomocí
vlhkého hadříku.

2

1

2

Jestliže je filtr zanesený a
vyžaduje vymytí, vyndejte
ho z nosného lůžka.

3

Opláchněte ho pod tekoucí
vodou a vysušte ho.

Dbejte na to, aby filtr zapadl zpět
na své místo.

Po každém sušení
vyčistěte filtry.
Dbejte na to, abyste
si během otevírání/
zavírání krytu čistého
filtru nezpůsobili
zranění.

Zvedněte kryt filtru.

Vyndejte čistý filtr z
nosného lůžka.

Filtr opatrně oškrábejte, aby se
odstranil nános vláken a příze.

3

Opláchněte filtr pod tekoucí
vodou a vytřete ho dosucha.

Nainstalujte filtr zpět tak, abyste
uslyšeli hlasité kliknutí při
zapadnutí na místo.
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Č I Š T Ě N Í

ČIŠTĚNÍ ČISTÉHO
FILTRU

VYPRAZDŇOVÁNÍ
NÁDRŽE NA
KONDENZÁT

Po každém cyklu
sušení vyprázdněte
nádrž na kondenzát.
Dbejte na to, aby se
zbytky vláken nedostaly
do sušičky, protože to
může systém zanést.

1

Demontujte nádrž na
kondenzát,

2

otočte ji nad dřezem nebo
nad vhodnou nádobou
vzhůru dnem, aby se z ní vylil
obsah.

(2)

Aby se lépe vylila,
vytáhněte hubici
z otvoru (pouze některé
modely).

ČIŠTĚNÍ FILTRU
TEPELNÉHO
ČERPADLA
A

Pěnový filtr čistěte
minimálně vždy po
každých pěti cyklech
sušení.
Zatlačte vnější kryt
směrem nahoru ke
spotřebiči tak, aby
zapadl zpět na své místo.

TIPY
PRO HOSPODÁRNÉ
VYUŽÍVÁNÍ VAŠÍ
SUŠIČKY
ABYSTE MĚLI HLADKÉ
A MĚKKÉ PRÁDLO

1

Na podlahu před sušičku
položte absorbující utěrku.

2

Pomocí rukojeti vyndejte
pěnový filtr tepelného
čerpadla ze sušičky.

Otevřete vnější kryt, potom
přidržte rukojeť na levé straně a
stáhněte ji dolů.
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3

Sundejte filtr z rukojeti a
pomocí vlhkého hadříku
očistěte plášť.

Opláchněte filtr pod tekoucí
vodou. Filtr vysušte a vložte ho
zpět.

TIPY PRO HOSPODÁRNÉ VYUŽÍVÁNÍ

TIPY PRO HLADKÉ A MĚKKÉ PRÁDLO

• V každé dávce sušte doporučené množství prádla
(viz krok 3 – tabulka programů).
• Sušení prádla vyrobeného z mimořádně
jemných látek, které se mohou deformovat, se
nedoporučuje.
• Doba sušení bude kratší a spotřeba energie nižší,
jestliže budou oděvy před sušením důkladně
vyždímané.
• Pravidelné čištění filtrů povede k optimální době
sušení a minimální spotřebě napájení.
• Když se prádlo suší v sušičce, používání
avivážního prostředku v cyklu praní není nutné.

• Zvolte příslušný program sušení, abyste zabránili
v nadměrném vysušení vašeho prádla a předešli
problémům při žehlení nebo sražení látek.
• Ihned po skončení cyklu sušení vyndejte prádlo ze
sušičky, abyste zabránili v jeho novém pomačkání.
• Systém ionizátoru přidává do bubnu sušičky
záporné ionty – vlákna budou ohebná a části
vašeho oděvu budou jemné a budou se snadno
žehlit.
• Menší množství prádla nebo jednotlivé části
oděvu sušte časovaným programem. Při sušení
menšího množství prádla nemusí čidlo zachytit
skutečnou úroveň vlhkosti v prádle.
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RYCHLÉ POKYNY
JAK POUŽÍVAT VAŠI
SUŠIČKU

Podrobné pokyny, viz rozšířený návod.

www.gorenje.com

