SUŠIČKA
NÁVOD K OBSLUZE

PDC 72 Chiva

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek.
Tento návod k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny týkající se provozu a údržby
vašeho spotřebiče.
Před použitím spotřebiče si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro jeho budoucí použití.
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PRIMÁRNÍ UPOZORNĚNÍ
t 5FOUPTQPUǲFCJǏNPIPVQPVäÓWBUEǔUJTUBSÝÓMFUBPTPCZTF
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,
či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem
nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání spotřebiče
a pochopily z toho plynoucí rizika. Děti si nesmí hrát s tímto
spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti
bez dozoru.
t 5BUPCVCOPWÈTVÝJǏLBKFVSǏFOBWâISBEOǔQSPQPVäJUÓW
domácnosti a interiéru. V případě komerčního použití dojde ke
ztrátě záručních práv.
t 7UPNUPTQPUǲFCJǏJQPVäÓWFKUFKFOQSÈEMPTP[OBǏFOÓN äFKF
vhodné na sušení.
t 7âSPCDFOFOFTFPEQPWǔEOPTU[BÝLPEZ[QǾTPCFOÏOFTQSÈWOâN
používáním nebo přepravou spotřebiče.
t 4FSWJTOÓäJWPUOPTUWBÝÓCVCOPWÏTVÝJǏLZKFMFU+EFPPCEPCÓ 
během kterého budou komerčně dostupné náhradní díly
potřebné k tomu, aby bubnová sušička fungovala správně.
t /FEPWPMUF BCZQPEMBIPWÏLSZUJOZCMPLPWBMZWǔUSBDÓPUWPSZ
t *OTUBMBDJBPQSBWVTQPUǲFCJǏFTNÓQSPWÈEǔUQPV[FBVUPSJ[PWBOâ
servisní zástupce. Výrobce nenese odpovědnost za škody
způsobené neodbornými opravami.

VAROVÁNÍ: Během mytí sušičky, na ni nikdy nestříkejte ani

nelijte vodu! Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem!

t 1POFDIUFOFKNÏOǔDNWPMOÏIPQSPTUPSVNF[JCPǏOÓNJB
zadními stěnami spotřebiče, pokud jej plánujete umístit pod
pracovní plochu.
t 1PLVEKFOVUOÈNPOUÈäEFNPOUÈäQPEQPMJDÓ NVTÓKJQSPWÏTU
autorizovaný servisní zástupce.
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t 1ǲFEJOTUBMBDÓ[LPOUSPMVKUFTQPUǲFCJǏ [EBOBOǔNOFKTPVWJEJUFMOÈ
poškození. Nikdy neinstalujte ani nepoužívejte poškozený
spotřebič.
t 6ESäVKUFEPNÈDÓ[WÓǲBUBDPOFKEÈMFPETVÝJǏLZ
t "WJWÈäFOFCPQPEPCOÏQSPEVLUZCZNǔMZCâUQPVäÓWÈOZW
souladu s pokyny výrobce.
t 7ZOEFKUF[LBQFTWÝFDIOZQǲFENǔUZ KBLPKTPVOBQǲÓLMBE
zapalovače a zápalky.
t 4QPUǲFCJǏTFOFTNÓJOTUBMPWBU[B[BNZLBUFMOÏEWFǲF QPTVWOÏ
dveře nebo dveře se závěsy na opačné straně, než jsou závěsy
dvířek sušičky, pokud brání úplnému otevření dvířek spotřebiče.

VAROVÁNÍ: Na samotném spotřebiči nebo při jeho

zabudovaní, udržujte větrací otvory bez překážek.

t 1ǲFELPOUBLUPWÈOÓNNÓTUOÓIPBVUPSJ[PWBOÏIPTFSWJTVPIMFEOǔ
instalace sušičky si přečtěte informace v návodu k obsluze, abyste
zkontrolovali vhodnost elektrické instalace a vývodu vody. Pokud
nejsou vhodné, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra,
aby provedli nezbytné úpravy.
t +FOBPEQPWǔEOPTUJ[ÈLB[OÓLBQǲJQSBWJUNÓTUPJOTUBMBDFTVÝJǏLZ 
jakož i elektroinstalaci a instalaci odpadu vody. Před instalací
zkontrolujte sušičku, zda není poškozena. Pokud je poškozena,
neinstalujte ji. Poškozené výrobky mohou ohrozit vaše zdraví.
t 4VÝJǏLVOBJOTUBMVKUFOBTUBCJMOÓBSPWOâQPWSDI
t 4QVTǸUFTVÝJǏLVWQSPTUǲFEÓCF[QSBDIVTEPCSâNWǔUSÈOÓN
vzduchu.
t 7[EÈMFOPTUNF[JTVÝJǏLPVBQPEMBIPVnesmí být snížena pomocí
předmětů, jako jsou například koberce, dřevo nebo páska.
t Neblokujte větrací mřížky nacházející se v podstavci bubnové
sušičky.
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t 4QPUǲFCJǏTFOFTNÓJOTUBMPWBU[B[BNZLBUFMOÏEWFǲF QPTVWOÏ
dveře nebo dveře se závěsy na opačné straně, než jsou závěsy
dvířek sušičky tak, že brání úplnému otevření dvířek sušičky.
t 1PJOTUBMBDJTVÝJǏLZNVTÓ[ǾTUBUQǲJQPKFOÓTUBCJMOÓ1ǲJJOTUBMBDJ
sušičky se ujistěte, zda se její zadní povrch o nic neopírá (např.
kohoutek, zásuvku).
t 1SPWP[OÓUFQMPUBTVÝJǏLZKF ¡$Bä ¡$7QǲÓQBEǔQPVäÓWÈOÓ
mimo tento teplotní rozsah, bude nepříznivě ovlivněn výkon
sušičky a výrobek bude poškozen.
t #VǒUFPQBUSOÓQǲJQǲFOÈÝFOÓTQPUǲFCJǏF QSPUPäFKFUǔäLâ7äEZ
mějte nasazeny ochranné rukavice.
t 4QPUǲFCJǏWäEZJOTUBMVKUFPQSPUJTUǔOǔ
t ;BEOÓQPWSDITQPUǲFCJǏFCZNǔMCâUVNÓTUǔOOBQSPUJTUǔOǔ
t ,EZäKFTQPUǲFCJǏVNÓTUǔOOBTUBCJMOÓNQPWSDIV QPVäJKUF
vodováhu na kontrolu toho, zda je zcela stabilní. Pokud tomu
tak není, nastavte nožičky, dokud nebude spotřebič stabilní.
Opakujte tento postup při každém přemístění spotřebiče.
t /FVNJTǸVKUFTVÝJǏLVOBOBQÈKFDÓLBCFM
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Likvidace starého výrobku
5FOUPWâSPCFLKFWTPVMBEVTFTNǔSOJDÓ&6P8&&&
&6 5FOUPWâSPCFLKFP[OBǏFOTZNCPMFN
klasifikace odpadu z elektrických a elektronických
[BǲÓ[FOÓ 8&&& 
Tento symbol, který se nachází na výrobku nebo štítku s
informacemi znamená, že tento výrobek nesmí být po ukončení
své životnosti likvidován společně s jiným komunálním
odpadem. K zabránění případným škodám z nekontrolované
likvidace odpadu na životním prostředí a lidském zdraví a na
udržitelné opětovné použití materiálních zdrojů, uchovávejte
prosím tento výrobek samostatně od ostatních druhů odpadu,
QǲJǏFNäTFVKJTUǔUF [EBKFSFDZLMPWÈO[PEQPWǔEOǔ0CSBǸUFTF
na svého prodejce nebo místní úřady, pro získání informací o
způsobu a místě předání výrobku na recyklaci bezpečnou pro
životní prostředí. Tento výrobek nelze míchat s jiným komerčním
odpadem na recyklaci.
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1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které vás chrání před
nebezpečím poranění nebo poškození majetku. Při nedodržení
těchto pokynů ztrácíte jakákoliv záruční práva.
1.1. Elektrická bezpečnost
t 5FOUPTQPUǲFCJǏOFTNÓCâUOBQÈKFOQǲFTFYUFSOÓTQÓOBDÓ[BǲÓ[FOÓ 
jako je například časovač, nebo nesmí být připojen k okruhu,
který je pravidelně zapínán a vypínán funkcí.
t /FEPUâLFKUFTF[ÈTUSǏLZNPLSâNBSVLBNB1ǲJPEQPKPWÈOÓ
spotřebiče od sítě vždy tahejte za zástrčku, v opačném případě
hoří riziko úrazu elektrickým proudem.
t 4VÝJǏLVQǲJQPKUFLV[FNOǔOÏ[ÈTVWDFTQPKJTULPWPVPDISBOPV
6[FNOǔOÓNVTÓCâUOBJOTUBMPWÈOPLWBMJöLPWBOâNFMFLUSJLÈǲFN
Naše společnost nemůže nést odpovědnost za škody/ztráty
vyplývající z používání sušičky bez uzemnění podle místních
předpisů.
t /BQǔUÓBQǲÓQVTUOÈQPKJTULPWÈPDISBOBKFVWFEFOBOBUZQPWÏN
štítku. (Informace o typovém štítku najdete v části 3. Přehled)
t )PEOPUZOBQǔUÓBGSFLWFODFVWFEFOÏOBUZQPWÏNÝUÓULVNVTÓCâU
shodné s hodnotami napětí a frekvence ve vaší domácnosti.
t 1PLVEOFCVEFUFTVÝJǏLVQPVäÓWBUEFMÝÓEPCVBQǲFEJOTUBMBDÓ 
údržbou, čištěním nebo opravou ji odpojte od elektrické sítě, v
opačném případě by mohlo dojít k jejímu poškození.
t 1PJOTUBMBDJNVTÓCâU[ÈTUSǏLBOFVTUÈMFWPMOǔEPTUVQOÈ

CZ - 6
Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Revize 01/2018

"CZTUFQǲFEFÝMJOFCF[QFǏÓW[OJLVQPäÈSVOFCPÞSB[V

elektrickým proudem, nepoužívejte pro připojení sušičky k
elektrické síti prodlužovací kabely, vícenásobné zásuvky nebo
adaptéry.
1.2. Bezpečnost dětí
t 5FOUPTQPUǲFCJǏOFOÓVSǏFOLQPVäÓWÈOÓPTPCBNJ WǏFUOǔEǔUÓ TF
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,
či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod
dozorem nebo nejsou poučeny o používání spotřebiče osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost.
t 5FOUPTQPUǲFCJǏNPIPVQPVäÓWBUEǔUJTUBSÝÓMFUBPTPCZTF
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,
či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem
nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání spotřebiče
a pochopily z toho plynoucí rizika. Děti si nesmí hrát s tímto
spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti
bez dozoru.
t /FOFDIÈWFKUFEǔUJCF[EP[PSVWCMÓ[LPTUJTQPUǲFCJǏF
t %ǔUJCZTFNPIMZ[BNLOPVUWFTQPUǲFCJǏJ WEǾTMFELVǏFIPä
vzniká nebezpečí smrti.
t /FEPWPMUFEǔUFNEPUâLBUTFTLMFOǔOâDIEWÓǲFLCǔIFNQSPWP[V
spotřebiče. Povrch je mimořádně horký a může tak dojít k
poranění pokožky.
t 0CBMPWÏNBUFSJÈMZVDIPWÈWFKUFDPOFKEÈMFPEEǔUÓ
t 7QǲÓQBEǔQPäJUÓǏJTUJDÓDIQSPTUǲFELǾOFCPQǲJKFKJDITUZLVTLǾäÓB
očima může dojít k otravě nebo podráždění.
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t 6DIPWÈWFKUFǏJTUJDÓNBUFSJÈMZNJNPEPTBIEǔUÓ&MFLUSJDLÏWâSPCLZ
jsou pro děti nebezpečné.
t 6DIPWÈWFKUFEǔUJDPOFKEÈMFPETQPUǲFCJǏFCǔIFNKFIPQSPWP[V
t "CZTUF[BCSÈOJMJEǔUFNQǲFSVÝJUDZLMVTTVÝFOÓ NǾäFUFQPVäÓU
dětský zámek, čímž zabráníte jakýmkoli změnám v probíhajícím
programu.
t /FEPWPMUFEǔUFN BCZTJTFEBMZMF[MZOBOFCPEPWOJUǲTQPUǲFCJǏF
1.3. Bezpečnost výrobku
Z důvodu rizika požáru, by NIKDY nemělo být v sušičce
sušeno následující prádlo:
t 7CVCOPWÏTVÝJǏDFOFTVÝUFOFQSBOÏQSÈEMP
t 1SÈEMP LUFSÏCZMP[OFǏJÝUǔOPMÈULBNJ KBLPKFOBQǲÓLMBE
kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovač
skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků, by mělo být před
sušením v sušičce vypráno v horké vodě přidaným množstvím
pracího prostředku.
t ƎJTUJDÓVUǔSLZBQSPTUÓSÈOÓTF[CZULZIPǲMBWâDIǏJTUJDÓDIQSPTUǲFELǾ
nebo acetonu, benzínu, petroleje, odstraňovače skvrn,
terpentýnu, vosku, odstraňovače vosku nebo chemikálií.
t 1SÈEMPTF[CZULZWMBTPWâDITQSFKǾ PEMBLPWBǏFOBOFIUZB
podobných látek.
t 1SÈEMP OBLUFSÏNCZMZOBǏJÝUǔOÓQPVäJUZQSǾNZTMPWÏDIFNJLÈMJF
(jako je chemické čištění).
t 1SÈEMPTKBLâNLPMJWESVIFNQǔOZ IPVCZ HVNZOFCPHVNPWâDI
ǏÈTUÓǏJQǲÓTMVÝFOTUWÓ1BUǲÓNF[JOǔIPVCB[MBUFYPWÏQǔOZ 
TQSDIPWÏǏFQJDF WPEPUǔTOÏUFYUJMJF WZCBWFOÏPCMFǏFOÓBQǔOPWÏ
polštářky.
t 1ǲFENǔUZTOÈQMOÓBQPÝLP[FOÏQǲFENǔUZ QPMÝUÈǲFOFCPCVOEZ 
Pěna vyčnívající z těchto předmětů se může v průběhu procesu
sušení vznítit.
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t 1PVäÓWÈOÓTVÝJǏLZWQSPTUǲFEÓDITPCTBIFNNPVǏOÏIPOFCP
uhelného prachu může způsobit výbuch.

POZOR: Spodní prádlo, které obsahuje kovové výztuže by

nemělo být vkládáno do sušičky. Sušička by se mohla poškodit,
pokud se kovové výztuže v průběhu sušení uvolní a zlomí.
POŽÁR: R290
Hrozí riziko vzniku požáru a poškození!
Tento výrobek obsahuje ekologicky bezproblémový, ale hořlavý
plyn R290. Mějte otevřený plamen a zdroje ohně co nejdále od
spotřebiče.
1.4. Správné použití

POZOR: Nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před
ukončením cyklu sušení, pokud nejsou všechny položky rychle
vyjmuty a rozloženy tak, aby bylo rozptýleno teplo.
POZOR: Ujistěte se, zda se do sušičky nedostala domácí

zvířata. Před používáním sušičky zkontrolujte její vnitřek.

POZOR: Přehřátí prádla uvnitř sušičky může nastat tehdy,

pokud zrušíte program nebo v případě výpadku dodávky elektrické
energie během používání sušičky. Tato koncentrace tepla může
způsobit samovznícení, proto vždy aktivujte program osvěžení na
ochlazení nebo rychlé vyjmutí veškerého prádla ze sušičky, aby ho
bylo možné pověsit a na rozptýlení tepla.
t 4VÝJǏLVQPVäÓWFKUFQPV[FQSPEPNÈDÓTVÝFOÓBOBTVÝFOÓUFYUJMJÓT
označením vhodnosti k sušení. Všechna ostatní použití jsou mimo
rozsah zamýšleného použití a jsou tedy zakázána.
t 7QǲÓQBEǔLPNFSǏOÓIPQPVäJUÓEPKEFLF[USÈUǔ[ÈSVǏOÓDIQSÈW
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t 5FOUPTQPUǲFCJǏKFOBWSäFOQSPQPVäÓWÈOÓWâISBEOǔWEPNÈDÓN
prostředí a měl by být umístěn na rovném a stabilním povrchu.
t /FPQÓSFKUFTFBOJTJOFTFEFKUFOBEWÓǲLBTVÝJǏLZ4VÝJǏLBCZTF
mohla převrátit.
t 1SP[BKJÝUǔOÓUFQMPUZ LUFSÈOFQPÝLPEÓQSÈEMP OBQǲL[BCSÈOǔOÓ
vznícení prádla), se po procesu ohřevu spustí proces chlazení. Po
dokončení tohoto procesu program skončí. Na konci programu,
vždy rychle vyjměte prádlo.

POZOR: Nikdy nepoužívejte sušičku bez filtru nebo s

poškozeným filtrem na vlákna.

t 5ZUPöMUSZNVTÓCâUWZǏJÝUǔOZpo každém použití, jak je uvedeno
v části 6.1. Čištění filtru na vlákna.
t 'JMUSZNVTÓCâUWZTVÝFOZQPNPLSÏNǏJÝUǔOÓ7MILÏöMUSZNPIPV
způsobit poruchu během procesu sušení.
t 0LPMPCVCOPWÏTVÝJǏLZTFOFTNÓOBISPNBEJU[CZULZUFYUJMJÓ
(nevztahuje se na spotřebiče, určené k větrání do budovy).
DŮLEŽITÉ: Vzdálenost mezi sušičkou a podlahou by se
neměla snižovat pomocí předmětů, jako jsou například koberce,
dřevo nebo panel, v opačném případě nebude moci být zajištěn
dostatečný přívod vzduchu pro spotřebič.
t /FJOTUBMVKUFTVÝJǏLVWNÓTUOPTUFDI WOJDIäISP[ÓSJ[JLPNSB[V
Teploty mrazu negativně ovlivňují výkon sušičky. Kondenzovaná
vlhkost, která zmrzne v čerpadle a hadici, může způsobit
poškození.
1.5. Instalace na pračku

POZOR: Pračku nelze umístit na sušičku. Při instalaci sušičky na

pračku, dbejte na níže uvedená varování.
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POZOR: Sušičku lze umístit pouze na pračky se stejným a

vyšším objemem.

t 1PLVEDIDFUFQPVäÓWBUTVÝJǏLVOBQSBǏDF NF[JUZUPEWB
spotřebiče je třeba použít upevňovací část. Tato upevňovací část
musí být připevněna autorizovaným servisním zástupcem.
t 1ǲJVNÓTUǔOÓTVÝJǏLZOBQSBǏLV NǾäFDFMLPWÈINPUOPTUUǔDIUP
spotřebičů dosáhnout téměř 150 kilogramů (při naplnění). Proto
umístěte spotřebiče na pevnou podlahu s dostatečnou nosností!
Tabulka instalace pro pračku a bubnovou sušičku
Pračka

Bubnová sušička
(hloubka)

37 cm

42 cm

56 cm

X

X

61 cm

X

X

53 cm

56 cm

59 cm

85 cm

X

(Informace o hloubce najdete v části 7. Technické údaje)

Pokud chcete umístit pračku na sušičku, je třeba použít speciální
TPVQSBWVOBTUPIPWÈOÓ0CSBǸUFTFOB[ÈLB[OJDLâTFSWJTQSP[ÓTLÈOÓ
tohoto příslušenství. Pokyny pro montáž budou doručeny spolu se
soupravou na stohování.
Prohlášení o shodě CE
Prohlašujeme, že naše výrobky splňují platné evropské směrnice, rozhodnutí a nařízení a požadavky uvedené
v referenčních normách.
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2. INSTALACE
2.1. Připojení k odtoku vody (s volitelnou vypouštěcí hadicí)
6TQPUǲFCJǏǾTKFEOPULPVUFQFMOÏIPǏFSQBEMB TFWQSǾCǔIVTVÝFOÓW[ÈTPCOÓLVWPEZOBISPNBEÓWPEB
Nahromaděnou vodu je třeba vylít po každém procesu sušení. Namísto pravidelného vylévání vody ze
zásobníku, můžete také použít hadici na vypouštění vody dodávanou se spotřebičem, na přímé vypouštění
vody do odtoku.

2.1.1. Připojení hadice na vypouštění vody
1. Vytáhněte a vyjměte konec hadice na zadní straně sušičky. Na vyjmutí hadice nepoužívejte žádné
nástroje.
2. Namontujte jeden konec hadice na vypouštění vody, která je dodávána se spotřebičem, k otvoru, ze
kterého jste hadici vyndali.
3. Druhý konec hadice na vypouštění vody připevněte přímo do odtoku nebo výlevky.







POZOR: Hadice musí být připojena tak, aby ji nebylo možné odsunout. Pokud se hadice dostane ven
během vypouštění vody, mohlo by dojít k vytopení vaší domácnosti.
DŮLEŽITÉ:0EUPLWPEZNVTÓCâUOBJOTUBMPWÈOWFWâÝDFNBYJNÈMOǔDN
DŮLEŽITÉ: Hadice na vypouštění vody nesmí být mezi odtokem a spotřebičem ohnutá, složená nebo
přimáčknutá.
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2.2. Nastavení nožiček
t "CZTVÝJǏLBGVOHPWBMBTNFOÝÓIMVǏOPTUÓBWJCSBDFNJ NVTÓCâUTUBCJMOÓBWZSPWOÈOBOBTWâDIOPäJǏLÈDI
Úpravou nožiček zajistíte vyrovnání spotřebiče.
t 0UÈǏFKUFOPäJǏLZEPQSBWBBEPMFWB EPLVEOFCVEFTVÝJǏLBSPWOǔBTUBCJMOǔOBTWÏNNÓTUǔ
DŮLEŽITÉ: Nikdy neodstraňujte nastavovací nožičky.

2.3. Elektrické připojení
POZOR: Hrozí riziko vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem.
t 7BÝFTVÝJǏLBKFOBTUBWFOBOBo7B)[
t /BQÈKFDÓLBCFMTVÝJǏLZKFWZCBWFOTQFDJÈMOÓ[ÈTUSǏLPV5BUP[ÈTUSǏLBNVTÓCâUQǲJQPKFOBLV[FNOǔOÏ
[ÈTVWDFDISÈOǔOÏ"QPKJTULPV KBLKFVWFEFOPOBUZQPWÏNÝUÓULV1SPVEPWÈIPEOPUBQPKJTULZW
elektrickém vedení, ve kterém je připojena zásuvka, musí být rovněž 16 ampérů. Pokud nemáte takovou
[ÈTVWLVOFCPQPKJTULV PCSBǸUFTFOBLWBMJöLPWBOÏIPFMFLUSJLÈǲF
t /BÝFTQPMFǏOPTUOFNǾäFOÏTUPEQPWǔEOPTU[BÝLPEZWZQMâWBKÓDÓ[QPVäÓWÈOÓCF[V[FNOǔOÓ
DŮLEŽITÉ: Provoz spotřebiče v napětí s nízkými hodnotami zkrátí životnost a sníží výkon vašeho
spotřebiče.

2.4. Instalace pod pultem
t 1POFDIUFOFKNÏOǔDNWPMOÏIPQSPTUPSVNF[JCPǏOÓNJB[BEOÓNJTUǔOBNJTQPUǲFCJǏFBTQPEOÓǏÈTUÓ
pracovní plochy, při instalaci spotřebiče pod pultem.
t 1PLVEKFUPOVUOÏ UBLNPOUÈäEFNPOUÈäQPEQVMUFNNVTÓQSPWÏTUBVUPSJ[PWBOâTFSWJT
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3. PŘEHLED
1
2

11

3
10
9

4

8

5
6
7

1. Horní panel
2. Ovládací panel
3. Plnicí dvířka
4. Podstavec
5. Otvor na otevírání podstavce
6. Větrací mřížky
7. Nastavitelné nožičky
8. Kryt podstavce
9. Typový štítek
10. Filtr
11. Kryt zásuvky
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4. PŘÍPRAVA PRÁDLA
4.1. Třídění prádla na sušení
1PTUVQVKUFQPEMFQPLZOǾOBÝUÓUDÓDIQSÈEMB LUFSÏDIDFUFTVÝJU+FOTVDIÏQSÈEMP LUFSÏNÈP[OBǏFOÓTZNCPM 
který označuje „může být sušeno v sušičce“.
t /FQPVäÓWFKUFTQPUǲFCJǏTKJOâNNOPäTUWÓNOÈQMOǔBUZQFNQSÈEMB OFäKFVWFEFOPWǏÈTUJ,BQBDJUB
naplnění.

Vhodné na sušení v sušičce

Nepotřebuje žehlení

Nečistit na sucho
Nesušit

Citlivé/jemné sušení

Nevhodné na sušení v
sušičce

Při jakékoliv teplotě

Při vysokých teplotách

Při středních teplotách

Při nízkých teplotách

Bez ohřevu

Pověsit na sušení

Rozprostřít na sušení

Pověsit mokré na sušení

Rozprostřít ve stínu na
sušení

Vhodné pro suché čištění

/FTVÝUFUFOLÏ WÓDFWSTUWÏOFCPUFYUJMJFTQPMV QSPUPäFTDIOPVWSǾ[OâDIÞSPWOÓDI;UPIPUPEǾWPEV
TVÝUFTQPMVUPPCMFǏFOÓ LUFSÏNÈTUFKOPVTUSVLUVSVBUZQUFYUJMJF5ÓNUP[QǾTPCFNNǾäFUFEPTÈIOPVU
rovnoměrného sušení. Pokud máte pocit, že prádlo je stále vlhké, můžete zvolit časový program pro
dodatečné sušení.
Sušte svoje prádlo velkých (jako je prošívaná přikrývka) a malých rozměrů odděleně, aby nebylo prádlo vlhké.
DŮLEŽITÉ: Jemné tkaniny, vyšívané tkaniny, vlněné/hedvábné tkaniny, oděvy vyrobené z jemných
a drahých tkanin, vzduchotěsné oděvy a záclony z tylu, nejsou vhodné k sušení v sušičce.
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4.2. Příprava prádla na sušení
Hrozí riziko výbuchu a vzniku požáru!
Vyndejte z kapes všechny předměty, jako jsou například zapalovače a zápalky.

POZOR: Může dojít k poškození bubnu sušičky a tkaniny.
t
t
t
t
t
t
t

0EǔWZTFNPIPVWQSǾCǔIVQSPDFTVQSBOÓ[BNPUBU/FäKFWMPäÓUFEPTVÝJǏLZ PEEǔMUFKFPETFCF
7ZOEFKUF[LBQFTPEǔWǾWÝFDIOZQǲFENǔUZBQSPWFǒUFOÈTMFEVKÓDÓLSPLZ
4WBäUFQSPVäLZULBOJOZ ÝǪǾSVOB[ÈTUǔǲFBUEOFCPQPVäJKUFQPV[ESPOBQSÈEMP
;BQOǔUF[JQZ TQPOZBQǲF[LZ [BQOǔUFLOPøÓLZ
"CZTUFEPTÈIMJDPOFKMFQÝÓDIWâTMFELǾQǲJTVÝFOÓ SP[UǲJǒUFQSÈEMPQPEMFUZQVUFYUJMJÓBQSPHSBNVTVÝFOÓ
4VOEFKUF[PEǔWǾTQPOZBQPEPCOÏLPWPWÏQSWLZ
5LBOÏWâSPCLZ KBLPKTPVUSJǏLBBQMFUFOÏPEǔWZ se obecně při prvním sušení srazí. Použijte ochranný
program.
t Nepřesahujte čas sušení syntetických oděvů. Způsobuje to zmačkání.
t 1ǲJQSBOÓQSÈEMB LUFSÏNÈCâUTVÝFOP OBTUBWUFNOPäTUWÓBWJWÈäFQPEMFÞEBKǾPEWâSPCDFQSBǏLZ
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4.3. Kapacita naplnění
1PTUVQVKUFQPEMFQPLZOǾWǏÈTUJv5BCVMLBWPMCZQSPHSBNVBTQPUǲFCZi 7J[5BCVMLBWPMCZQSPHSBNVB
spotřeby). Nevkládejte do spotřebiče větší množství prádla, než uvádějí hodnoty kapacity v tabulce.

DŮLEŽITÉ: Nedoporučuje se naplňovat sušičku větším množstvím prádla, než je množství znázorněné na
obrázku. Při přeplnění spotřebiče, se výkon sušení spotřebiče sníží a může dojít k poškození sušičky a prádla.
Prádlo

Hmotnost suché náplně (g)

Prostěradlo (dvojlůžkové)

725

Povlak na polštář

240

Osuška

700

Ručník

225

Košile

190

Bavlněná košile

200

Džíny

650

Gabardénové kalhoty

400

Tričko

120
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5. POUŽÍVÁNÍ SUŠIČKY
5.1. Ovládací panel





1. Ovladač volby programu
2. Elektronický indikátor a dodatečné funkce

5.1.1. Ovladač volby programu
Použijte tento ovladač na volbu požadovaného programu sušení
Košile 20´
Do skříně

Do skříně

Osvěžení vlna

Na žehlení

.JY
Sportovní

+FNOÏ
Dětské

Čas sušení

Syntetika

Na žehlení

Osvěžení

Džíny

Bavlna

&YUSB

Rychlé 34´

Čas sušení

Úroveň sušení Odložený start

+FNOÏ

Start / Pauza

(3 sek.)
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5.1.2. Elektronický indikátor a dodatečné funkce

Zobrazení symbolů:
Varovný indikátor zásobníku vody

Varovný indikátor čištění filtru

Varovný indikátor čištění výměníku tepla
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5.2. Tabulka volby programu a spotřeby
4UJTLOVUÓNUMBǏÓULBTQVÝUǔOÓQP[BTUBWFOÓTQVTǸUFQSPHSBN/BEJTQMFKJKFNPäOÏWJEǔU-&%JOEJLÈUPSTQVÝUǔOÓ
pozastavení, který indikuje spuštění programu a zbývající čas programu.
Naplnění (kg)

Rychlost
odstřeďování na
pračce

Přibližné množství
zůstávající vlhkosti

Doba trvání
(minuty)

Bavlna – extra sušení

7

1000

60%

167

Bavlna – sušení do skříně

7

1000

60%

155

Bavlna – sušení k žehlení

7

1000

60%

130

Syntetika – sušení do skříně

3,5

800

40%

68

Syntetika – sušení k žehlení

3,5

800

40%

58
49

Program

Jemné

2

600

50%

Časové sušení

-

-

-

-

Dětské

3

1000

60%

78

Džíny

4

1000

60%

108

Sportovní

4

800

40%

87

Mix

4

1000

60%

105

Osvěžení vlna

-

-

-

5

Osvěžení

-

-

-

10

Rychlé 34´

1

1200

50%

34

Košile 20‘

0,5

1200

50%

20

Naplnění (kg)

Rychlost
odstřeďování na
pračce

Přibližné množství
zůstávající vlhkosti

Hodnoty spotřeby
energie (kWh)

Bavlna – sušení do skříně

7

1000

60%

1,70

Bavlna – sušení k žehlení

7

1000

60%

1,45

3,5

800

40%

0,67

Hodnoty spotřeby energie
Program

Syntetika – sušení do skříně

Spotřeba energie v „režimu vypnutí“ PO (W)

0,5

Spotřeba energie v „režimu zapnutí“ PL (W)

1

1SPHSBNv#BWMOBoTVÝFOÓEPTLǲÓOǔiKFTUBOEBSEOÓQSPHSBNTVÝFOÓ LUFSâNǾäFCâUTQVÝUǔOT
plným nebo polovičním naplněním a pro který jsou uvedeny informace na štítku produktu.
Tento program je program s nejvyšší energetickou účinností na sušení normálně vlhkého
bavlněného oblečení.
&OFSHFUJDLÏ[OBǏFOÓTUBOEBSEOÓIPQSPHSBNV &/
7ÝFDIOZIPEOPUZWUBCVMDFCZMZTUBOPWFOZWTPVMBEVTOPSNPV&/)PEOPUZTQPUǲFCZTFNPIPV
MJÝJUPEIPEOPUWUBCVMDFW[ÈWJTMPTUJOBUZQVULBOJOZ SZDIMPTUJPETUǲFǒPWÈOÓ QPENÓOFLEBOÏIPQSPTUǲFEÓB
hodnot napětí.
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5.2.1. Pomocné funkce
Níže je uvedena tabulka, která shrnuje možnosti, které lze zvolit v programech.
Možnost
Úroveň sušení

Popis
Úroveň vlhkosti dosažená po sušení může být zvýšena o 3 úrovně. Tímto způsobem je
možné zvolit požadovanou úroveň suchosti. Úrovně, které lze zvolit kromě standardního
OBTUBWFOÓ    1PWPMCǔTFSP[TWÓUÓ-&%JOEJLÈUPSQǲÓTMVÝOÏÞSPWOǔTVÝFOÓ

+FNOÏTVÝFOÓ

+FNOÏULBOJOZKTPVTVÝFOZEÏMFQǲJOÓ[LÏUFQMPUǔ

Odložený start

Čas spuštění programu můžete odložit volbou možnosti 1hodiny až 23hodin. Požadovaný
čas odložení můžete aktivovat stisknutím tlačítka spuštění/pozastavení. Když nastane
daný čas, zvolený čas se spustí automaticky. V průběhu času odložení, je možné aktivovat/
deaktivovat možnosti kompatibilní s programem. Dlouhým stiskem tlačítka odloženého
startu změníte čas odložení.

;SVÝFOÓBLVTUJDLÏTJHOBMJ[BDF

Po otočení ovladače volby programu a stisknutí tlačítek na konci programu zazní ze
sušičky varovný akustický signál. Pokud chcete zrušit tato varování, stiskněte a podržte
UMBǏÓULPv+FNOÏiOBTFLVOEZ,EZäTUJTLOFUFUPUPUMBǏÓULP VTMZÝÓUFWBSPWOâBLVTUJDLâ
signál, který upozorňuje na to, že možnost byla zrušena.

Časové sušení

Když umístíte ovladač na program „Čas sušení“, možnost bude možné zvolit stisknutím
tlačítka časového sušení a program se spustí stisknutím tlačítka spuštění/pozastavení.
Podržením tlačítka časového sušení provedete nepřetržitou změnu času.

Dětský zámek

K dispozici je možnost dětského zámku, aby se zabránilo změnám v programu při stisknutí
tlačítek v průběhu programu. Pokud chcete aktivovat dětský zámek, stiskněte a podržte
TPVǏBTOǔUMBǏÓULPv0EMPäFOâTUBSUiBv+FNOÏiOBTFLVOEZ,EZäKFEǔUTLâ[ÈNFLBLUJWOÓ 
všechna tlačítka budou deaktivována. Dětský zámek se deaktivuje automaticky na konci
QSPHSBNV1ǲJBLUJWBDJEFBLUJWBDJEǔUTLÏIP[ÈNLV TFOBEJTQMFKJOBTFLVOEZ[PCSB[Óv$-iB
QPUPNUPUP[PCSB[FOÓ[NJ[ÓB[B[OÓWBSPWOâBLVTUJDLâTJHOÈM7BSPWÈOÓWQSǾCǔIVQSPWP[V
spotřebiče nebo aktivního dětského zámku, když otočíte ovladač volby programu, zazní
WBSPWOâBLVTUJDLâTJHOÈMBOBEJTQMFKJTFOBTFLVOEZ[PCSB[Óv$-iBQPUPNUPUP[PCSB[FOÓ
zmizí. I když nastavíte ovladač volby programu na jiný program, bude pokračovat
předchozí program. Chcete-li zvolit nový program, musíte deaktivovat dětský zámek
a následně nastavit ovladač volby programu do polohy „Off“. Pak budete moci zvolit a
spustit požadovaný program.
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5.2.2. Spuštění programu
7QSǾCǔIVWPMCZQSPHSBNVCVEFCMJLBU-&%JOEJLÈUPSTQVÝUǔOÓQP[BTUBWFOÓ4UJTLOVUÓNUMBǏÓULBTQVÝUǔOÓ
QP[BTUBWFOÓTQVTUÓUFQSPHSBN3P[TWÓUÓTF-&%JOEJLÈUPSTQVÝUǔOÓQP[BTUBWFOÓ LUFSâJOEJLVKFTQVÝUǔOÓ
QSPHSBNVB-&%JOEJLÈUPSTVÝFOÓ
Program

Popis

#BWMOBoFYUSBTVÝFOÓ

Tento program suší hrubé a vícevrstvé tkaniny, jako jsou například bavlněné ručníky, ložní
přikrývky, povlaky na polštáře, župany, při vysoké teplotě, aby je bylo možné vložit do
šatníku.

#BWMOBoTVÝFOÓEPTLǲÓOǔ

Tento program suší bavlněná pyžama, spodní prádlo, ubrusy atd., abyste je mohli umístit
do šatníku.

#BWMOBoTVÝFOÓLäFIMFOÓ

Tento program suší bavlněné prádlo na přípravu prádla na žehlení. Prádlo vyndané ze
spotřebiče bude vlhké.

4ZOUFUJLBoTVÝFOÓEPTLǲÓOǔ

Tento program suší syntetické oděvy, jako jsou košile, trička, halenky, při nízké teplotě v
porovnání s programem na sušení bavlny, abyste je mohli umístit do šatníku.

4ZOUFUJLBoTVÝFOÓLäFIMFOÓ

Tento program suší syntetické oděvy, jako jsou košile, trička, halenky, při nízké teplotě v
porovnání s programem na sušení bavlny, na přípravu oděvů na žehlení. Prádlo vyndané
ze spotřebiče bude vlhké.

+FNOÏ

Čas sušení

Dětské
Džíny
Sportovní
.JY
Osvěžení vlna
Osvěžení

Tento program suší tenké oděvy jako jsou košile, halenky a hedvábné oděvy při nízké
teplotě, aby byly připraveny na nošení.
Pro dosažení požadované úrovně sušení při nízké teplotě, můžete použít časové
programy od 20 minut do 200 minut. Bez ohledu na úroveň sušení se program zastaví v
požadovaném čase.
Tento program suší jemné dětské oblečení při nízké teplotě, aby bylo připraveno na
nošení.
Tento program slouží k sušení džínsů.
Tento program se používá k sušení syntetického sportovního oblečení jako jsou šortky a
trička při nízké teplotě.
Tento program suší bavlněno-syntetické směsové oblečení, které je stálobarevné, aby bylo
připraveno na nošení.
Tento program pomáhá odstraňovat z vlněných tkanin přebytečnou vodu po praní
pomocí nízké teploty a jemných pohybů bubnu.
Tento program poskytuje 10minutové provětrání bez použití tepla, což umožňuje osvěžit
vaše oblečení.

Rychlé 34‘

LHsZOUFUJLB ǔOâDILPÝJMTPETUǲFǒPWÈOÓNWQSBǏDFQǲJWZTPLÏSZDIMPTUJKFTVÝFOP34NJOVU

Košile 20‘

2 až 3 košile jsou připraveny k žehlení během 20 minut.

DŮLEŽITÉ: Neotvírejte plnicí dvířka v průběhu programu. Pokud máte otevřená dvířka, nenechávejte je
otevřená dlouho.

CZ - 22
Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Revize 01/2018

5.2.3. Průběh programu
V průběhu programu
Pokud otevřete dvířka v průběhu programu, spotřebič se přepne do pohotovostního režimu Když dvířka
zavřete, stiskněte tlačítko spuštění/pozastavení pro pokračování programu.
Neotvírejte plnicí dvířka v průběhu programu. Pokud máte otevřená dvířka, nenechávejte je otevřená dlouho.

Ukončení programu
1PTLPOǏFOÓQSPHSBNVTFSP[TWÓUÓ-&%JOEJLÈUPSTQVÝUǔOÓQP[BTUBWFOÓ IMBEJOZ[ÈTPCOÓLVWPEZ ǏJÝUǔOÓöMUSVB
čištění výměníku tepla. Kromě toho, zazní na konci programu varovný akustický signál. Můžete vyndat prádlo
a připravit tak spotřebič na nové naplnění.
DŮLEŽITÉ:'JMUSOBWMÈLOBWZǏJTUǔUFQPLBäEÏNQSPHSBNV;ÈTPCOÓLWPEZWZMJKUFQPLBäEÏNQSPHSBNV
DŮLEŽITÉ: Pokud po skončení programu nevyndáte prádlo, automaticky se aktivuje 1hodinová fáze proti
zmačkání. Tento program otáčí buben v pravidelných intervalech, čímž zabrání pomačkání prádla.

5.3. Informace o osvětlení bubnu
t
t
t
t

5FOUPTQPUǲFCJǏKFWZCBWFO-&%PTWǔUMFOÓNCVCOV
5PUPPTWǔUMFOÓGVOHVKFBVUPNBUJDLZQǲJPUFWǲFOÓEWÓǲFL"QPDIWÓMJBVUPNBUJDLZ[IBTOF
;BQOVUÓOFCPWZQOVUÓPTWǔUMFOÓOFOÓNPäOÏVQSBWJUVäJWBUFMFN
/FQPLPVÝFKUFTFQSPTÓNWZNǔǪPWBUOFCPVQSBWPWBU-&%PTWǔUMFOÓ
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MOŽNOSTI
PROGRAMY
Odložení času

Zrušení
akustické
signalizace

Dětský zámek

Úroveň sušení

Jemné

Bavlna – extra sušení
Bavlna – sušení do skříně
Bavlna – sušení k žehlení
Syntetika – sušení do
skříně
Syntetika – sušení k
žehlení

Jemné

X

Čas sušení

X

X

Osvěžení vlna

X

X

Osvěžení

X

X

Rychlé 34 min.

X

X

Košile 20 min.

X

X

(automaticky)

Dětské
Džíny
Sportovní
Mix

X

Není možné zvolit
+FNPäOÏ[WPMJU
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6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
DŮLEŽITÉ: K čištění spotřebiče nepoužívejte průmyslové chemikálie. Nepoužívejte spotřebič, který byl
čištěn průmyslovými chemikáliemi.

6.1. Čištění filtrů na vlákna
DŮLEŽITÉ:/&;"10.&ƪ5&7:Ǝ*45*5'*-53:/"7-«,/"10,"Ç%².106Ç*5¶
1SPWZǏJÝUǔOÓöMUSV
1.
2.
3.

5.


8.
9.

Otevřete plnicí dvířka.
Vytáhněte filtry na nečistoty směrem nahoru.
Otevřete vnější filtr
7OǔKÝÓöMUSWZǏJTUǔUFCVǒSVLBNBOFCPQPNPDÓ
měkké tkaniny.
Otevřete vnitřní filtr
7OJUǲOÓöMUSWZǏJTUǔUFCVǒSVLBNBOFCPQPNPDÓ
měkké tkaniny.
;BWǲFUFöMUSZBOBNPOUVKUFIÈǏLZ
Vnitřní filtr vložte dovnitř vnějšího filtru.
Namontujte filtr na vlákna.

Pokud po používaní sušičky po určitou dobu
narazíte na vrstvu, která způsobuje překážku na
povrchu filtru, vyčistěte filtr teplou vodou, abyste
tak vyčistili tuto vrstvu. Před opětovnou instalací
důkladně vysušte filtr.
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6.2. Vyprázdnění zásobníku na vodu




1.
2.
3.
4.

Vytáhněte kryt zásuvky a opatrně vyndejte zásobník.
Vylejte vodu ze zásobníku.
Pokud se na výpustním krytu zásobníku nahromadí vlákna, vyčistěte je vodou.
Namontujte zásobník na vodu na svoje místo.

DŮLEŽITÉ: Nikdy nevyndávejte zásobník na vodu během spuštěného programu. Voda nahromaděná v
zásobníku na vodu není vhodná pro lidskou spotřebu.
DŮLEŽITÉ:/&;"10.&ƪ5&7:13«;%/*5;«40#/¶,/"70%610,"Ç%².106Ç*5¶
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6.3. Čištění výměníku tepla
DŮLEŽITÉ: Výměník tepla vyčistěte tehdy, když uvidíte varování „Čištění výměníku tepla“.
DŮLEŽITÉ:*,%:Ç/&/¶30;47¶$&/v7"307/Å-&%*/%*,«503Ǝ*À5Ɠ/¶7Å.Ɠ/¶,65&1-"i7:Ǝ*45Ɠ5&
7Å.Ɠ/¶,5&1-"10,"Ç%Å$)130$&4&$)46À&/¶/&#0+&%/06;".Ɠ4¶$
Pokud je proces sušení dokončen, otevřete plnicí dvířka a počkejte, dokud spotřebič nevychladne.
1. Otevřete kryt podstavce podle zobrazení na
obrázku.
2. Odjistěte kryt výměníku otáčením ve směru
znázorněném šipkami.
3. Vyndejte kryt výměníku podle zobrazení na
obrázku.
4. Vyčistěte přední povrch výměníku podle
zobrazení na obrázku.
5. Kryt výměníku připevněte tak, jak je zobrazeno
na obrázku.
 ;BKJTUǔUFLSZUWâNǔOÓLVPUÈǏFOÓNWFTNǔSV
znázorněném šipkami.
 ;BWǲFUFLSZUQPETUBWDFQPEMF[PCSB[FOÓOB
obrázku.

VAROVÁNÍ:/&Ǝ*45Ɠ5&)0-Å."36,"." 
13050Ç&Ç&#3"7Å.Ɠ/¶,6+4060453«.0)-:#:
103"/*57"À&36$&
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6.4. Čištění snímače vlhkosti
6WOJUǲTQPUǲFCJǏFTFOBDIÈ[FKÓTOÓNBǏFWMILPTUJ 
které zaznamenávají to, zda je prádlo suché nebo
není.
/BWZǏJÝUǔOÓTOÓNBǏǾ
1. Otevřete plnicí dvířka spotřebiče.
2. Pokud je spotřebič stále horký v důsledku
procesu sušení, počkejte, dokud nevychladne.
3. Pomocí jemné tkaniny namočené v octu, utřete
kovový povrch snímače a potom ho vysušte.
DŮLEŽITÉ:,0707Å1073$)4/¶."Ǝ&Ǝ*45Ɠ5&
Ǝ5:Ʋ*,3«5%030,6
DŮLEŽITÉ: Na čištění kovových povrchů snímače nepoužívejte kovové nástroje.

VAROVÁNÍ:;EǾWPEVSJ[JLBW[OJLVQPäÈSVOFCPWâCVDIV OFQPVäÓWFKUFLǏJÝUǔOÓTOÓNBǏǾSǾ[OÏSP[UPLZ 
čisticí prostředky nebo podobné produkty.

6.5. Čištění vnitřního povrchu
plnicích dvířek
DŮLEŽITÉ:/&;"10.&ƪ5&7:Ǝ*45*57/*5Ʋ/¶
1073$)1-/*$¶$)%7¶Ʋ&,10,"Ç%².130$&46
46À&/¶
Otevřete plnicí dvířka sušičky a vyčistěte všechny
vnitřní povrchy a těsnění pomocí měkké, vlhké
tkaniny.
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7. TECHNICKÉ ÚDAJE
Značka
Název modelu
Hmotnost

1)*-$0
PDC 72 Chiva
.JONN.BYNN

Šířka

596 mm

Hloubka

563 mm

Kapacita (max.)

7 kg**

Čistá hmotnost (s plastovými dvířky)

44,8 kg

Čistá hmotnost (se skleněnými dvířky)

46,8 kg

Napětí

220 - 240 V

Výkon

8

.JOWâÝLB7âÝLBTOFQPVäJUâNJOBTUBWJUFMOâNJOPäJǏLBNJ.BYWâÝLB7âÝLBTOBTUBWJUFMOâNJOPäJǏLBNJ
VQSBWFOâNJOBNBYJNVN
** Hmotnost suchého prádla před praním.
DŮLEŽITÉ: Pro zlepšení kvality sušičky, se mohou technické údaje změnit bez předchozího upozornění.
DŮLEŽITÉ: Deklarované hodnoty byly získány v laboratorním prostředí podle příslušných norem. Tyto
hodnoty se mohou měnit v závislosti na podmínkách prostředí a použití spotřebiče.

POZOR:
 ;CF[QFǏOPTUOÓDIEǾWPEǾ TJQSÈWOÓQǲFEQJTZNÓTUOPTUJWZäBEVKÓQSPTUPSOFKNÏOǔN©OBHDIMBEJWBQSP
UBLPWÏ[BǲÓ[FOÓ1SPHQSPQBOV CZNǔMBCâUNJOJNÈMOÓQPWPMFOÈWFMJLPTUNÓTUOPTUJ N©
 $IMBEJWP/FCF[QFǏÓQPäÈSVSJ[JLPPUSBWZSJ[JLPNBUFSJÈMOÓDIÝLPEBQPÝLP[FOÓTQPUǲFCJǏF4QPUǲFCJǏ
obsahuje chladivo, které, přestože je šetrné vůči životnímu prostředí, je hořlavé R290. Při jeho nesprávné
MJLWJEBDJNǾäFEPKÓULQPäÈSVOFCPPUSBWǔ4QPUǲFCJǏ[MJLWJEVKUFTQSÈWOǔBOFQPÝLPǒUFQPUSVCÓDIMBEJDÓIP
okruhu.
 t5ZQDIMBEJWB3
 t.OPäTUWÓQMZOVH
 t0%1 1PUFODJÈMQPÝLP[FOÓP[POV 
 t(81 1PUFODJÈMHMPCÈMOÓIPPUFQMPWÈOÓ 
3. Hrozí riziko výbuchu a vzniku požáru. Vyndejte z kapes všechny cigaretové zapalovače a zápalky.
 /FVNÓTǸVKUFTVÝJǏLVWCMÓ[LPTUJPUFWǲFOÏIPPIOǔB[ESPKǾW[OÓDFOÓ
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8. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
Vaše sušička je vybavena systémy, které nepřetržitě provádějí kontroly v průběhu procesu sušení, aby přijaly
nezbytná opatření a varovaly vás v případě jakékoliv poruchy.

VAROVÁNÍ:1PLVEQSPCMÏNQǲFUSWÈWÈJUFIEZ LEZäKTUFQSPWFEMJLSPLZVWFEFOÏWUÏUPǏÈTUJ PCSBǸUFTF
na svého prodejce nebo autorizovaného poskytovatele služeb. Nikdy se nepokoušejte opravovat nefunkční
spotřebič.
PROBLÉM

PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

Proces sušení trvá příliš dlouho.

Povrch filtru na vlákna může být
ucpán.

Vyčistěte filtr ve vlažné vodě.

Výměník tepla je možná ucpaný.

Vyčistěte výměník tepla.

Větrací mřížky v přední části
spotřebiče jsou možná ucpány.

Otevřete dveře/okna, abyste tak
zabránili velmi vysokému nárůstu
teploty v místnosti.

Na snímači vlhkosti může být vrstva
vodního kamene.

Vyčistěte snímač vlhkosti.

Sušička může být přetížena množstvím
prádla.

Nepřetěžujte sušičku.

Prádlo může být nedostatečně
odstředěno.

;WPMUFWZÝÝÓSZDIMPTUPETUǲFǒPWÈOÓOB
své pračce.

Prádlo je na konci procesu sušení
vlhké.

Sušičku není možné otevřít nebo není
možné spustit program. Sušička se při
nastavování neaktivuje.

Prádlo, které je na konci sušení horké, je všeobecně na dotyk mnohem vlhčí.
Použitý program možná není vhodný
pro konkrétní typ prádla.

;LPOUSPMVKUFÝUÓULZUâLBKÓDÓTFÞESäCZ
pro jednotlivé prádlo, zvolte vhodný
program pro daný typ prádla a
popřípadě použijte časové programy.

Povrch filtru na vlákna může být
ucpán.

Vyčistěte filtr ve vlažné vodě.

Výměník tepla je možná ucpaný.

Vyčistěte výměník tepla.

Sušička může být přetížena množstvím
prádla.

Nepřetěžujte sušičku.

Prádlo může být nedostatečně
odstředěno.

;WPMUFWZÝÝÓSZDIMPTUPETUǲFǒPWÈOÓOB
své pračce.

Sušička možná není připojena k
elektrické síti.

6KJTUǔUFTF [EBKF[ÈTUSǏLB[BTVOVUÈW
zásuvce.

Možná jsou otevřená plnicí dvířka.

6KJTUǔUFTF [EBKTPVQMOJDÓEWÓǲLB
správně zavřená.

Možná nemáte nastaven program
nebo jste nestiskli tlačítko spuštění/
pozastavení.

6KJTUǔUFTF [EBCZMOBTUBWFOQSPHSBN
a zda není je sušička v pohotovostním
režimu (v režimu pozastavení).

Možná je aktivován dětský zámek.

Deaktivujte dětský zámek.
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PROBLÉM

PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

Program byl přerušen bez příčiny.

Možná nejsou správně zavřená plnicí
dvířka.

6KJTUǔUFTF [EBKTPVQMOJDÓEWÓǲLB
správně zavřená.

Mohlo dojít k výpadku dodávky
elektrické energie.

Stisknutím tlačítka spuštění/
QP[BTUBWFOÓTQVTǸUFQSPHSBN

Možná je plný zásobník na vodu.

Vylejte vodu ze zásobníku na vodu.

Oblečení se srazilo, zplstnatělo nebo
poškodilo.

Použitý program možná není vhodný
pro konkrétní typ prádla.

;LPOUSPMVKUFÝUÓULZUâLBKÓDÓTFÞESäCZ
na jednotlivém prádle, zvolte vhodný
program pro daný typ prádla.

;QMOJDÓDIEWÓǲFLWZUÏLÈWPEB

Mohlo dojít k nahromadění vláken na
vnitřním povrchu plnicích dvířek a na
povrchu těsnění plnicích dvířek.

Vyčistěte vnitřní povrch plnicích dvířek
a povrch těsnění plnicích dvířek.

Plnicí dvířka se otevírají samé.

Možná nejsou správně zavřená plnicí
dvířka.

;BUMBǏUFQMOJDÓEWÓǲLB EPLVEOFVTMZÝÓUF
zvuk zavření.

Svítí/bliká varovný symbol zásobníku
na vodu.

Možná je plný zásobník na vodu.

Vylejte vodu ze zásobníku na vodu.

Hadice na vypouštění vody je možná
ohnutá.

Pokud je spotřebič připojen přímo k
výpusti vody, zkontrolujte hadici na
vypouštění vody.

Svítí varovný symbol čištění filtru.

Filtr na vlákna je možná špinavý.

Vyčistěte filtr.

Bliká varovný symbol čištění filtru.

Prostor umístění filtru je možná
zanesen vlákny.

Vyčistěte prostor umístění filtru.

Na povrchu filtru na vlákna se možná
vytvořila vrstva, která způsobuje
překážku.

Vyčistěte filtr ve vlažné vodě.

Výměník tepla je možná ucpaný.

Vyčistěte výměník tepla.
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9. AUTOMATICKÉ UPOZORNĚNÍ NA PORUCHY A JEJICH
ODSTRANĚNÍ
Vaše bubnová sušička je vybavena vestavěným systémem detekce poruch, které jsou indikovány kombinací
blikajících světel. Níže jsou uvedeny nejčastější kódy poruch.
$):#07Å,»%

Ʋ&À&/¶

E03 /

Vyprázdněte zásobník na vodu a pokud problém přetrvává, kontaktujte
nejbližšího autorizovaného servisního zástupce.

E04

0CSBǸUFTFOBOFKCMJäÝÓIPBVUPSJ[PWBOÏIPTFSWJTOÓIP[ÈTUVQDF

E05

0CSBǸUFTFOBOFKCMJäÝÓIPBVUPSJ[PWBOÏIPTFSWJTOÓIP[ÈTUVQDF

E06

0CSBǸUFTFOBOFKCMJäÝÓIPBVUPSJ[PWBOÏIPTFSWJTOÓIP[ÈTUVQDF

E08

V napájecí síti mohlo dojít ke kolísání napětí. Počkejte, dokud nebude napětí
vhodné pro pracovní rozsah.
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10. INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
OBALECH
10.1. Informace o obalech
Obaly tohoto spotřebiče jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Nevyhazujte obaly spolu domovním
nebo jiným odpadem. Namísto toho, odneste obaly na místo separovaného sběru určené místní
samosprávou.
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11. POPIS ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU A ÚSPORA ENERGIE
11.1. Energetický štítek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

Ochranná známka
Model
Energetická třída
Roční spotřeba energie
Hlučnost v průběhu sušení
Kapacita prádla na sušení
ƎBTDZLMVQǲJQSPHSBNVv#BWMOBoTVÝFOÓEPTLǲÓOǔi
Třída účinnosti kondenzace
Technologie zpracování
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11.2. Energetická účinnost
t 4VÝJǏLVCZTUFNǔMJQPVäÓWBUTQMOPVLBQBDJUPV BWÝBLVKJTUǔUFTF [EBOFOÓQǲFUÓäFOB
t 1ǲJQSBOÓQSÈEMB CZNǔMBCâUSZDIMPTUPETUǲFǒPWÈOÓOBOFKWZÝÝÓNPäOÏÞSPWOJ5ÓNTF[LSÈUÓEPCBTVÝFOÓB
sníží spotřeba energie.
t 6KJTUǔUFTF [EBKTPVTUFKOÏESVIZQSÈEMBTVÝFOZTQPMV
t 1ǲJWPMCǔQSPHSBNVQPTUVQVKUFQPEMFEPQPSVǏFOÓVWFEFOâDIWOÈWPEVLPCTMV[F
t 1SP[BKJÝUǔOÓQSPVEǔOÓW[EVDIV QPOFDIUFEPTUBUFǏOâQSPTUPSWQǲFEOÓBOBCPǏOÓDITUSBOÈDITQPUǲFCJǏF
Nezakrývejte mřížky na přední straně spotřebiče.
t 1PLVEUPOFCVEFOF[CZUOÏ OFPUWÓSFKUFEWÓǲLBTQPUǲFCJǏFCǔIFNTVÝFOÓ1PLVEEWÓǲLBPUFWǲFUF 
nenechávejte je otevřená dlouho.
t /FQǲJEÈWFKUFOPWÏ WMILÏ QSÈEMPCǔIFNQSPDFTVTVÝFOÓ
t 7MBTZBWMÈLOB LUFSÏTFPEEǔMÓPEQSÈEMBBOÈTMFEOǔTQPKÓWFW[EVDIV KTPVTISPNBäǒPWÈOZQPNPDÓv'JMUSǾ
na vlákna“. Před a po každém použití se prosím ujistěte, zda jsou tyto filtre čisté.
t 6NPEFMǾTUFQFMOâNǏFSQBEMFN[BKJTUǔUF BCZCZMWâNǔOÓLUFQMBWZǏJÝUǔOOFKNÏOǔKFEFOLSÈU[BNǔTÓD
nebo po každých 30 použitích spotřebiče.
t #ǔIFNQSPDFTVTVÝFOÓ NVTÓCâUEPCǲFWǔUSBOÏQSPTUǲFEÓ WFLUFSÏNKFTVÝJǏLBOBJOTUBMPWÈOB
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PRODUKTOVÝ LIST
%PESäPWÈOÓEFMFHPWBOÏIPOBǲÓ[FOÓLPNJTF &6 Ǐ
Název nebo ochranná známka dodavatele
Název modelu

1)*-$0
PDC 72 Chiva

+NFOPWJUÈLBQBDJUB LH

7

Typ bubnové sušičky

Tepelné čerpadlo

Třída energetické účinnosti (1)
3PǏOÓTQPUǲFCBFOFSHJF L8I (2)
"VUPNBUJLB

"
211
"VUPNBUJDLZ

Spotřeba energie standardního programu na sušení bavlněného prádla při úplném
OBQMOǔOÓ L8I

1,7

Spotřeba energie standardního programu na sušení bavlněného prádla při částečném
OBQMOǔOÓ L8I

0,96

Spotřeba energie v režimu vypnutí pro standardní program na sušení bavlněného prádla
při úplném naplnění PO 8

0,5

Spotřeba energie v režimu ponechaného zapnutí pro standardní program na sušení
bavlněného prádla při úplném naplnění P- 8
Délka trvání režimu ponechání zapnutí (min)
Standardní program sušení bavlněného prádla (3)
Délka trvání programu sušení bavlněného prádla při úplném naplnění, T dry (min.)

1
n/a
155

Délka trvání programu sušení bavlněného prádla při částečném naplnění, Tdry1/2 (min.)

95

Délka trvání programu sušení zváženého bavlněného prádla při úplném nebo částečném
naplnění (Tt)

121

Třída účinnosti kondenzace (4)

B

Průměrná účinnost kondenzace standardního programu sušení bavlněného prádla při
úplném naplnění Cdry

81%

Průměrná účinnost kondenzace standardního programu sušení bavlněného prádla při
částečném naplnění Cdry1/2

81%

Účinnost kondenzace standardního programu sušení váženého bavlněného prádla při
úplném a částečném naplnění Ct

81%

Úroveň akustického výkonu pro standardní program sušení bavlněného prádla při
úplném naplnění (5)

65

Možnost zabudování

Ne

 4UVQOJDFPE"

 OFKWZÝÝÓÞǏJOOPTU QP% OFKOJäÝÓÞǏJOOPTU

(2) Spotřeba energie založena na 160 cyklech sušení standardního programu sušení bavlněného prádla při
úplném a částečném naplnění a spotřeba režimů s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie na daný
cyklus bude záviset na způsobu používání spotřebiče.
 1SPHSBNv#BWMOBoTVÝFOÓEPTLǲÓOǔiQPVäJUâQǲJÞQMOÏNBǏÈTUFǏOÏNOBQMOǔOÓ KFTUBOEBSEOÓQSPHSBN
sušení, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v tabulce, že tento program je vhodný na sušení
normálně vlhkého bavlněného prádla a že jde o nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie při
bavlněném prádle.
 4UVQOJDFPE( OFKOJäÝÓÞǏJOOPTU QP" OFKWZÝÝÓÞǏJOOPTU
 ;WÈäFOÈQSǾNǔSOÈIPEOPUBo-X"WZKÈEǲFOÈWE# " QSPQ8
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Manufacturer/Importer:
Fast ČR, a.s.
Praha 10, Černokostelecká 2111
CZ-10000; CZECH REPUBLIC

je registrovaná ochranná známka použitá na základě
CZ - 37
licence společnosti Electrolux International Company,
USA
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