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ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:

Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com

Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.

 Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
 Opće informacije i savjeti
 Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

1.  INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije početka postavljanja i korištenja uređaja pažljivo
pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran
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za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat
neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek
držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću
upotrebu.

 - Pročitajte isporučene upute.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.

• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.

• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako

nisu pod trajnim nadzorom.
• Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih

na odgovarajući način.
• Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
• Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok

su vrata uređaja otvorena.
• Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu

djece, morate ga aktivirati.
• Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi

održavanje koje izvršava korisnik.

1.2 Opća sigurnost
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Ako je sušilica postavljena iznad perilice, koristite

komplet za slaganje. Komplet za slaganje, dostupan
od ovlaštenog dobavljača, može se koristiti samo s
uređajima navedenim u uputama isporučenim s

HRVATSKI 3



priborom. Pažljivo ih pročitajte prije postavljanja
(pogledajte letak o postavljanju).

• Uređaj se može postaviti kao samostojeći ili ispod
kuhinjske radne ploče, uz dovoljno prostora
(pogledajte letak o postavljanju).

• Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.

• Otvori za ventilaciju na bazi (ako je primjenjivo) ne
smiju se pokrivati sagom, podloškom ili bilo kakvom
podnom oblogom.

• UPOZORENJE: Uređaj se ne smije napajati putem
vanjskog uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili
priključen na strujni krug koji se redoviti uključuje i
isključuje putem električne mreže.

• Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja,
utičnica treba biti lako dostupna.

• Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok
neželjenh plinova u prostoriju iz uređaja u kojima
izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.

• Ispušni zrak ne smije se ispuštati u dimnjak koji se
upotrebljava za ispušne pare iz uređaja u kojima
sagorijeva plin ili neko drugo gorivo.

• Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.

• Nemojte prelaziti maksimalnu količinu punjenja odf 8
kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").

• Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama,
ne koristite uređaj.

• Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili
oko uređaja.

• Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.

• U sušilici nemojte sušiti neoprano rublje.
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• Prije sušenja u sušilici predmeti koji su zaprljani
tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin,
petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili
odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s
dodatnom količinom deterdženta.

• Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
podstavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici rublja.

• Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti
prema uputama proizvođača proizvoda.

• Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara
poput upaljača ili šibica.

• Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da ih odmah izvadite i
prostrete tako da se toplina rasprši.

• Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.

2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni

uređaj.
• Slijedite upute za postavljanje

isporučene s uređajem.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek

budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.

• Ne postavljajte i ne koristite uređaj
gdje temperatura može biti niža od
5°C ili viša od 35°C.

• Površina na podu na koju će se
postaviti uređaj mora biti ravna,
stabilna, otporna na toplinu i čista.

• Provjerite cirkulira li zrak između
uređaja i poda.

• Tijekom premještanja uređaj uvijek
držite vertikalno.

• Stražnja površina uređaja mora se
prisloniti na zid.

• Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je

li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite
nožice.

2.2 Spajanje na električnu
mrežu

UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.

• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.

• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvjerite se da su parametri na

natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.

• Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.

• Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.

• Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
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• Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.

• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.

2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.

• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.

• Ne sušite oštećene (poderane,
izlizane) predmete koji sadrže obloge
ili ispune.

• Sušite isključivo tkanine koje su
prikladne za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svake
tkanine.

• Ako ste rublje oprali sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.

• Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. Ona može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.

• Ne sjedajte na otvorena vrata i ne
stojite na njima.

• Potpuno mokro rublje nemojte sušiti u
sušilici.

2.4 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.

• Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.

• Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.

• Za sprječavanje oštećenja sustava
hlađenja, budite pažljivi prilikom
čišćenja uređaja.

2.5 Kompresor
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.

• Kompresor i kompresorski sustav u
sušilici napunjen je posebnim
sredstvom koje ne sadrži kloro-fluoro-
ugljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. Oštećenje
sustava može prouzročiti curenje.

2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.

• Uređaj isključite iz električnog
napajanja i iz vodovodnog sustava.

• Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.

• Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u bubnju.

• Uređaj odlažite u skladu s lokalnim
zahtjevima za odlaganje električne i
elektroničke opreme (WEEE).
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3. OPIS PROIZVODA
1 2

7

3

4

5

6

9

8

1 Spremnik za vodu
2 Upravljačka ploča
3 Vrata uređaja
4 Očisti filtre
5 Natpisna pločica

6 Otvori za zrak
7 Poklopac kondenzatora
8 Pokrov kondenzatora
9 Prilagodive nožice

Za lako punjenje rublja ili
lako postavljanje, smjer
otvaranja vrata može se
mijenjati. (pogledajte
poseban letak).
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4. UPRAVLJAČKA PLOČA
2

35

1

6 44

1 Programator
2 Zaslon
3  Tipka Start/Pauza
4 Opcije

5  Tipka Uključeno/Isključeno
6 Programi

4.1 Zaslon

Simbol na zaslonu Opis simbola

maksimalno punjenje rublja

opcija odgode početka je uključena

- odabir odgode početka (30 min - 20 h)

indikacija trajanja ciklusa

zujalica isključena
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Simbol na zaslonu Opis simbola

roditeljska zaštita uključena

, , , suhoća rublja: suho za glačanje, suho za ormar, suho
za ormar +, ekstra suho

indikator: ispraznite spremnik vode

indikator: očistite filtar

indikator: provjerite izmjenjivač topline

opcija vremenskog sušenja uključena

- odabir vremenskog programa (10 min - 2 h)

indikator: faza sušenja

indikator: faza zaštite od nabora

indikator: faza hlađenja

5. PROGRAM
Program Količina 1) Značajke /Oznaka tkanine

2)

 Pamuk
8 kg Pamučne tkanine. /  

 Sintetika 3,5 kg Sintetika i miješane tkanine. /   

 Extra brzo
miješano

3 kg Pamučne i sintetičke tkanine. /   

 Vuna 1 kg
Vunene tkanine. Nježno sušenje perivih vunenih
predmeta. Nakon završetka programa odmah iz‐
vadite predmete.

 Svila 1 kg Svila, prikladno za sušenje u su‐
šilici. /   

HRVATSKI 9



Program Količina 1) Značajke /Oznaka tkanine

 Lako glačanje
1 kg (ili 5
košulja)

Tkanine koje se lako održavaju i za koje je po‐
trebno minimalno glačanje. Rezultati sušenja
mogu biti različiti od jedne vrste tkanine do dru‐
ge. Prije stavljanja u uređaj, protresite predmete.
Kad je program završio, odmah izvadite
predmete i stavite ih na vješalicu.
/   

 Posteljina 3 kg
Posteljina (poput jednostrukih i
dvostrukih plahti, navlaka za
jastuke, navlaka za poplune.

/   

 Odjeća za aktivnosti
na otvorenom

2 kg

Odjeća za boravak u prirodi, teh‐
ničke, sportske i netkane tkanine,
vodootporne i dišuće jakne, nepro‐
pusne jakne s odvojivim flisom ili
unutarnjom izolacijom.

/   

 Popluni 3 kg
Jednostruki ili dvostruki popluni i
jastuci (s perjem, paperjem ili sin‐
tetičkim punjenjem).

/   

 Sportska lagana
odjeća

2 kg Sportska odjeća, tanke i lagane
tkanine, mikrofibra, poliester. /   

1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Program  Pamuk u kombinaciji s odabirom sušenje za ormar  Sušenje PLUS jest "Standardni
program za pamuk". Prikladan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je pro‐
gram u pogledu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.

5.1 Odabir programa i opcija

 Opcije

Programi 1)  Sušenje
PLUS

 Zaštita
od gužvanja Osvježavanj

e
 Vrijeme

sušenja

  Pamuk

 Sintetika

 Extra brzo miješano  

 Vuna    2)

 Svila    

 Lako glačanje    
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 Opcije

Programi 1)  Sušenje
PLUS

 Zaštita
od gužvanja Osvježavanj

e
 Vrijeme

sušenja

 Posteljina    

 Odjeća za aktivnosti na
otvorenom

    

 Popluni     

 Sportska lagana odjeća    

1) Zajedno s programom možete postaviti jednu ili više opcija.
2) Pogledajte poglavlje OPCIJE: Vrijeme sušenja u programu Vuna

5.2 Podaci o potrošnji

Program Rotacija pri / preostala vlaga Vrijeme
sušenja Potrošnja

Pamuk 8 kg

 Suho za ormar 1400 o/min / 50% 147 min 2,03 kWh

 1000 o/min / 60% 179 min 2,60 kWh

 Suho za glačanje 1400 o/min / 50% 113 min 1,47 kWh

 1000 o/min / 60% 135 min 1,79 kWh

Sintetika 3,5 kg

 Suho za ormar 1200 o/min / 40% 58 min 0,71 kWh

 800 o/min / 50% 72 min 0,90 kWh

6. OPCIJE
6.1  Sušenje PLUS
Ta opcija pomaže u postizanju željene
suhoće rublja. Mogući odabiri:

Razina  - spremno za
glačanje - suho za glačanje.

Razina  - spremno za pohranu - 
spremno za ormar osnovni odabir u
odnosu na program.

Razina  - spremno za pohranu - 
spremno za ormar +.

Razina  - spremno za pohranu - 
ekstra suho.

6.2  Zaštita od gužvanja
Produljuje fazu sprječavanja pojave
nabora (30 minuta) na kraju ciklusa
sušenja na do 120 minuta. Nakon faze
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sušenja bubanj se okreće s vremena na
vrijeme kako bi spriječio gužvanje. Rublje
se tijekom faze sprječavanja pojave
nabora može izvaditi.

6.3  Osvježavanje
Za osvježavanje odjeće koja je bila
spremljena. Maksimalno punjenje ne
smije prijeći 1 kg.

6.4  Vrijeme sušenja
Za pamuk, sintetiku i miješano.
Omogućuje korisniku da postavi vrijeme
sušenja od najmanje 10 minuta do
najviše 2 sata (u koracima od 10 minuta).
Kad je ta opcija maksimalna, nestaje
indikator punjenja.

6.5  Program Vrijeme
sušenja uklj. Vuna
Opcija je primjenjiva na program Vuna za
podešavanje konačne razine osušenosti
na manje ili više suho.

6.6  Odgođen start
Omogućava odgodu početka
programa sušenja od
minimalno 30 minuta do
najviše 20 sati.

1. Postavite program sušenja i opcije.
2. Dodirujte tipku  Odgođen start.
Uključena je odgoda vremena (npr. 

 ako program treba započeti nakon 12
sati.)
3. Za uključenje opcije  Odgođen

start dodirnite tipku  Start/Pauza.
Vrijeme do početka na zaslonu se
smanjuje.

6.7 Zujalo 
Zvučni signal oglašava se:
• na kraju ciklusa
• na početku i na kraju faze za

sprječavanje pojave nabora
Početna postavka zujalice uvijek je
"uključeno". Tu opciju možete koristiti za
uključenje ili isključenje zvuka.

7. PRIJE PRVE UPORABE
Pakiranje stražnjeg bubnja
automatski se uklanja kad se
sušilica pokrene po prvi put.
Moguće je čuti neku buku.

Prije prve upotrebe uređaja:
• Obrišite bubanj sušilice vlažnom

krpom.
• Pokrenite kratki program (npr. 30

minuta) s vlažnim rubljem.

Na početku ciklusa sušenja
(3-5 min.) razina zvuka
može biti malo povišena. To
je zbog početka rada
kompresora. To je normalno
za uređaje pokretane
kompresorom, poput
hladnjaka i zamrzivača.

8. SVAKODNEVNA UPORABA
8.1 Priprema rublja
• Zatvorite zatvarače na rublju.
• Zatvorite zatvarače i poklopce

posteljine.

• Ne sušite kravate ili trake odvojeno.
Zavežite ih prije početka programa.

• Izvadite sve predmete iz džepova.
• Ako predmet ima unutarnji sloj od

pamuka, izvrnite ga naopako.
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Osigurajte da taj pamučni sloj uvijek
bude prema vani.

• Preporučujemo da postavite ispravan
program prikladan za vrstu tkanine u
uređaju.

• Ne stavljajte rublje tamnih boja
zajedno s onim svjetlih boja.

• Koristite prikladan program za pamuk,
džersej i pleteninu kako biste izbjegli
nabore.

• Osigurajte da punjenje ne prelazi
maksimalno punjenje navedeno u

odjeljku programa ili prikazano na
zaslonu.

• Sušite isključivo rublje prikladno za
sušenje u sušilici. Pogledajte etikete o
tkanini na predmetima.

• Ne sušite male i velike predmete
zajedno. Mali predmeti mogu zapeti u
velikim predmetima i ostati mokri.

Etiketa tkanine Zaslon

Rublje je prikladno za sušenje u sušilici.

Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici na visokim temperaturama.

Rublje je prikladno samo za sušenje u sušilici na niskoj temperaturi.

Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici.

8.2 Punjenje perilice
OPREZ!
Osigurajte da rublje nije
zapelo između vrata uređaja
i brtve.

1. Povucite i otvorite vrata uređaja.
2. Stavljajte jedan po jedan predmet.
3. Zatvorite vrata uređaja.

8.3 Uključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja:

Pritisnite tipku  Uključeno/Isključeno.
Ako je uređaj uključen, na zaslonu se
pojavljuju neki indikatori.

8.4 Postavljanje programa

Za postavljanje programa koristite birač
programa.
Na zaslonu se pojavljuje moguće vrijeme
trajanja programa.

Vrijeme sušenja koje vidite
odnosi se na punjenje od 5
kg s programom za pamuk.
Za druge programe, vrijeme
sušenja odnosi se na
preporučena punjenja.
Vrijeme sušenja programa
za pamuk s punjenjem
većim od 5 kg je duže.
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8.5 Opcije
Zajedno s programom možete postaviti
jednu ili više posebnih opcija.

Za uključenje ili isključenje opcije
dotaknite odgovarajuću tipku ili
kombionaciju dvije tipke.
Kad je opcija uključena, na zaslonu
svijetli LED iznad tipke ili simbola.

8.6 Opcija roditeljske zaštite
Roditeljska zaštita može se postaviti za
sprječavanje djece da s eigraju s
uređajem. Opcija roditeljske zaštite
zaključava sve dodirne tipke i birač
programa (ta opcija ne zaključava tipku

 Uključeno/Isključeno).
Opciju roditeljske zaštite možete uključiti:

• prije nego dodirnete tipku  Start/
Pauza - uređaj ne može započeti s
radom

• nakon što dodirnete tipku  Start/
Pauza - programi i odabir opcija nisu
dostupni.

Uključivanje opcije
roditeljske zaštite:

1. Uključite sušilicu.
2. Odaberite jedan od dostupnih

programa.
3. Dodirnite i držite dvije tipke

istovremeno.
Na zaslonu se pojavljuje simbol .

4. Za isključenje roditeljske zaštite,
ponovno dodirnite gor enavedene
tipke dok simbol ne nestane.

8.7 Pokretanje programa

Za pokretanje programa:

Dodirnite tipku  Start/Pauza.
Uređaj započinje s radom i LED iznad
tipke prestaje bljeskati i ostaje uključen.

8.8 Promjena programa
Za promjenu programa:

1. Pritisnite tipku  Uključeno/
Isključeno za isključivanje uređaja.

2. Ponovno pritisnite tipku 
Uključeno/Isključeno za uključivanje
uređaja.

3. Postavite novi program.

8.9 Završetak programa
Očistite filtar i ispraznite
spremnik vode nakon
svakog ciklusa. (Pogledajte
odjeljak ČIŠĆENJE I
NJEGA )

Ako je ciklus sušenja završen, na
zaslonu se pojavljuje simbol . Ako je
uključena opcija  Zujalo uključuje se
isprekidani zvučni signal u trajanju od
jedne minute.
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Ako ne isključite uređaj,
započinje faza sprječavanja
pojave nabora (nije aktivno
sa svim programima).
Bljeskajući simbol 
označava prekid faze
sprječavanja pojave nabora.
Tijekom te faze rublje se
može izvaditi.

Za uklanjanje rublja:

1. Pritisnite tipku  Uključeno/
Isključeno na dvije sekunde za
isključivanje uređaja.

2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.

9. SAVJETI
9.1 Ekološki savjeti
• dobro centrifugirate rublje prije

sušenja.
• Ne prelazite veličine punjenja

navedene u poglavlju programa.
• Nakon svakog ciklusa sušenja očistite

filtar.
• Ne koristite omekšivač rublja za

pranje a zatim sušenje. U sušilici se
rublje automatski omekšava.

• Koristite destiliranu vodu, poput one
koja se koristi za parno glačanje. Ako
je potrebno, pročistite destiliranu vodu
prije (npr. kroz filtar za kavu) kako
biste uklonili sve čestice.

• Proreze za protok zraka na dnu
uređaja uvijek održavajte čistima.

• Osigurajte da na mjestu gdje će
uređaj biti postavljen postoji dobar
protok zraka.

9.2 Prilagođavanje osnovne
razine suhoće.
Za promjenu osnovne razine suhoće.
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite jedan od dostupnih

programa.
3. Istovremeno dodirnite i držite tipke

 Sušenje PLUS i  
Osvježavanje.

Na zaslonu se prikazuje jedan od
simbola:

 - Maksimalna suhoća
 - Maksimalna suhoća
 - Standardna suhoća

4. Dodirujte tipku  Start/Pauza dok
ne dosegnete željenu razinu suhoće.

Razina su‐
hoće Simbol na zaslonu

Maksimalna
suhoća

Ekstra suho‐
ća

Standardna
suhoća

5. Za memoriranje postavke
istovremeno dotaknite i držite tipke

 Sušenje PLUS i  
Osvježavanje otprilike 2 sekunde.

9.3 Isključenje indikatora
spremnika 
Indikator spremnika vode uključen je od
početka. Svijetli na kraju ciklusa sušenja
ili tijekom ciklusa ako je spremnik pun.
Ako je instaliran komplet za pražnjenje,
spremnik vode automatski se prazni pa
indikator može biti isključen.
Za isključivanje indikatora:
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite jedan od dostupnih

programa.
3. Istovremeno dodirnite i držite tipke

 Osvježavanje i  Vrijeme
sušenja.

Moguća je jedna od dvije konfiguracije:
• indikatorIsprazni sprem. Vode: 

je uključen kad se pojavi simbol
 - spremnik vode je trajno 

uključen
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• indikatorIsprazni sprem. Vode: 
je isključen kad se pojavi simbol

 - spremnik vode je trajno 
isključen

10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
10.1 Čišćenje filtra
Na kraju svakog ciklusa uključuje se
simbol  Očisti filtre na zaslonu i morate
očistiti filtar.

Tijekom ciklusa sušenja, na
filtru se nakupljaju dlačice.

1. Otvorite vrata. Povucite filtar prema
gore.

2. Gurnite kvačicu kako biste otvorili
filtar.

3. Vlažnom rukom očistite oba dijela
filtra.

4. Po potrebi, filtar očistite usisavačem.
Zatvorite filtar.

5. Po potrebi uklonite dlačice iz udubine
filtra i s brtve. Možete upotrijebiti
usisavač. Vratite filtar natrag u
udubinu.

10.2 Pražnjenje spremnika
vode
Ispraznite spremnik za kondenzat nakon
svakog ciklusa sušenja.
Ako je spremnik kondenzirane vode pun,
program se automatski zaustavlja.
Simbol  Isprazni sprem. Vode sse
uključuje na zaslonu i morate isprazniti
spremnik vode.
Za pražnjenje spremnika vode:
1. Izvucite spremnik vode držeći ga u

vodoravnom položaju.
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2. Izvucite plastični priključak i ispustite
vodu u posudu ili u prikladan
spremnik.

3. Gurnite plastični priključak natrag i
vratite spremnik vode na mjesto.

4. Za nastavak programa pritisnite tipku
 Start/Pauza.

10.3 Čišćenje kondenzatora
Ako simbol  Očisti konden. na zaslonu
bljeska, provjerite kondenzator i njegov
odjeljak. Ako je prljav, očistite ga.
Provjeravajte ga najmanje jednom u 6
mjeseci.

UPOZORENJE!
Ne dodirujte metalnu
površinu golim rukama.
Opasnost od ozljede. Nosite
zaštitne rukavice. Pažljivo
očistite kako biste izbjegli
oštećenje metalne površine.

Za provjeru:
1. Otvorite vrata. Povucite filtar prema

gore.

2. Otvorite poklopac kondenzatora.

3. Okrenite polugu za otključavanje
poklopca kondenzatora.

4. Spustite poklopac kondenzatora.

5. Ako je potrebno, izvadite nečistoće iz
kondenzatora i njegovog odjeljka.
Možete koristiti mokru krpu i/ili
usisavač s nastavkom s četkom.
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6. Zatvorite poklopac kondenzatora.
7. Okrenite polugu dok se ne zaključa u

položaj.
8. Vratite filtar.

10.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.

Koristite standardni neutralni deterdžent
za čišćenje unutarnje površine i podizača
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.

OPREZ!
Za čišćenje bubnja ne
koristite abrazivne materijale
ili čeličnu vunu.

10.5 Čišćenje upravljačke
ploče i kućišta
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.

OPREZ!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.

10.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.

11. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem 1) Mogući uzrok Rješenje

Sušilica ne radi

Sušilica nije priključena na
napajanje.

Priključite je u utičnicu. Provjerite
osigurač u ormariću (kućna in‐
stalacija).

Vrata su otvorena. Zatvorite vrata.

Nije pritisnuta tipka  Uključeno/
Isključeno.

Pritisnite tipku  Uključeno/
Isključeno.

Nije pritisnuta tipka  Start/
Pauza.

Dodirnite tipku  Start/Pauza.

Uređaj je stanju pripravnosti. Pritisnite tipku  Uključeno/
Isključeno.
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Problem 1) Mogući uzrok Rješenje

Nezado‐
voljavajući re‐
zultati sušenja.

Neispravan odabir programa. Odaberite prikladan program. 2)

Filtar je začepljen. Očistite filtar. 3)

 Sušenje PLUS opcija je bila
postavljena na  Suho za
glačanje.4)

Promijenite opciju  Sušenje
PLUS na višu razinu.

Punjenje je bilo preveliko. Ne prelazite maksimalnu veličinu
punjenja.

Prorezi za protok zraka su za‐
čepljeni.

Očistite proreze za protok zraka na
dnu uređaja.

Nečistoća na senzoru vlage u
bubnju.

Očistite prednju površinu bubnja.

Razina osušenosti nije postavljena
na željenu razinu.

Podesite razinu osušenosti. 5)

Kondenzator je začepljen. Očistite kondenzator. 3)

Vrata za
punjenje se ne
zatvaraju

Filtar nije zaključan u položaj. Stavite filtar u ispravan položaj.

Rublje je zapelo između vrata i brt‐
ve.

Uklonite rublje i zatvorite vrata.

Nije moguće
promijeniti pro‐
gram ili opciju.

Nakon početka ciklusa nije mogu‐
će promijeniti program ili opciju.

Isključite i ponovno uključite su‐
šilicu. Promijenite program ili
opciju na ispravan način.

Nije moguće
odabrati opciju.
Oglašava se
zvučni signal.

Opcija koju ste pokušali odabrati
nije dostupna za odabrani pro‐
gram.

Isključite i ponovno uključite su‐
šilicu. Promijenite program ili
opciju na ispravan način.

Neočekivano
trajanje na
zaslonu.

Trajanje sušenja izračunava se u
skladu s količinom rublja i vlažno‐
sti.

To je automatski - uređaj ispravno
radi.

Neaktivan pro‐
gram.

Spremnik za vodu je pun. Ispraznite spremnik za vodu, pritis‐
nite tipku  Start/Pauza. 3)

HRVATSKI 19



Problem 1) Mogući uzrok Rješenje

Ciklus sušenja
je prekratak.

Punjenje je malo. Odaberite vriemenski program.
Vrijednost vremena mora biti u od‐
nosu na količinu rublja. Za sušenje
1 predmeta ili male količine rublja,
preporučujemo kratka vremena
sušenja.

Rublje je presuho. Odaberite vremenski program ili vi‐
šu razinu suhoće (npr..  Extra
suho)

Predugačak
ciklus sušenja 6)

Filtar je začepljen. Očistite filtar.

Punjenje je preveliko. Ne prelazite maksimalnu veličinu
punjenja.

Rublje nije dovoljno centrifugirano. Dobro centrifugirajte rublje.

Preniska ili previsoka sobna
temperatura - ovo nije greška
uređaja.

Osigurajte da je sobna temperatu‐
ra viša od +5°C i niža od +35°C.
Optimalna sobna temperatura za
postizanje najboljih rezultata
sušenja je između 19°-24°C.

1) Ako se na zaslonu prikazuje poruka o pogrešci (npr. E51): Isključite i ponovno uključite sušilicu. Oda‐
berite novi program. Pritisnite tipku Start/Pauza. Ako uređaj ne radi, kontaktirajte servis i navedite šifru
pogreške.
2) Pratite opis programa — pogledajte odjeljak PROGRAMI
3) Pogledajte odjeljak ČIŠĆENJE I NJEGA
4) Samo sušilice s opcijom Sušenje PLUS
5) Pogledajte poglavlje SAVJETI I PREPORUKE
6) Napomena: Nakon najviše 5 sati, ciklus sušenja automatski se završava.

12. TEHNIČKI PODACI
Visina x širina x dubina 850 x 600 x 630 mm (maksimalno 640 mm)

Maks. dubina s otvorenim vratima uređaja 1100 mm

Maks. širina s otvorenim vratima uređaja 950 mm

Podesiva visina 850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)

Zapremina bubnja 118 l

Maksimalni volumen punjenja 8 kg

Napon 230 V

Frekvencija 50 Hz

Ukupna snaga 900 W
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Klasa energetske učinkovitosti A+

Potrošnja1) 2,60 kWh

Godišnja potrošnja energije 2) 309 kWh

Potrošnja uređaja ostavljenog uključenog 0,50 W

Potrošnja isključenog uređaja 0,50 W

Vrsta uporabe Kućanstvo

Dozvoljena temperatura okoline + 5°C do + 35°C

Razina zaštite protiv ulaska čvrstih
predmeta i vlage osigurana je zaštitnim
poklopcem, osim gdje niskonaponska
oprema nije zaštićena od vlage

IPX4

Ovaj proizvod sadrži fluorirane plinove, hermetički zatvorene

Oznaka plina R134a

Masa 0,300 kg

Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) 1430
1) Prema EN 61121. 8kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standardnom programu
za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife. Stvarna potrošnja po ciklusu ovi‐
si o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br. 392/2012).

13. PRIBOR
13.1 Komplet za spajanje

Naziv pribora: SKP11, STA9
Dostupno od vašeg ovlaštenog
dobavljača.

Komplet za slaganje može se koristiti
samo između perilica rublja i sušilina
navedenih u letku. Pogledajte priloženi
letak.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
priborom.

13.2 Komplet za pražnjenje
kondenzata
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Naziv pribora: DK11.
Dostupan od vašeg ovlaštenog
dobavljača (može se priključiti na neke
vrste sušilica)
Za potpuno pražnjenje kondenzirane
vode u spremnik, sifon, odvod itd. Nakon
postavljanja, spremnik vode automatski
se prazni. Spremnik vode mora ostati u
uređaju.
Instalirano crijevo može biti najmanje
50cm do najviše 100 cm od razine poda.
Crijevo ne može imati petlju. Ako je
potrebno, smanjite dužinu crijeva.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
priborom.

13.3 Postolje s ladicom

Naziv pribora: PDSTP10, E6WHPED2.

Dostupno od vašeg ovlaštenog
dobavljača.
Za povećanje visine uređaja za
olakšavanje punjenja i pražnjenja rublja.
Ladica se može koristiti za spremanje
rublja, npr.: ručnika, proizvoda za
čišćenje itd.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
priborom.

14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
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ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо
вам у наредним годинама обезбедили несметани рад заједно са најновијим
технологијама које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно
нећете наћи код уобичајених уређаја. Посветите се читању у наредних
неколико минута како бисте добили корисне информације.
Посетите наш веб сајт на адреси:

Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.aeg.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registeraeg.com

Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.aeg.com/shop

БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.

 Упозорење/опрез - упутства о безбедности
 Опште информације и савети
 Информацији о заштити животне средине

Задржано право измена.

1.  УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре него што започнете са инсталацијом и
коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте
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приложено упутство. Произвођач није одговоран за
било какве повреде или штете које су резултат
неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном
месту за будуће коришћење.

 - Прочитајте приложена упутства.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од угушења, повређивања или
трајног инвалидитета.

• Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.

• Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
• Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико

нису под непрекидним надзором.
• Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је

на одговарајући начин.
• Детерџенте држите ван домашаја деце.
• Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја

док су његова врата отворена.
• Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,

исти би требало да буде активиран.
• Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко

одржавање уређаја без надзора.

1.2 Опште мере безбедности
• Не мењајте спецификацију овог уређаја.
• Ако поврх машине за прање веша стављате

машину за сушење веша, у ту сврху користите
опрему за слагање. Опрема за слагање, која се
може наћи код овлашћеног продавца, може се
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користити само са уређајем наведеним у упутству
приложеном уз овај прибор. Пажљиво га
прочитајте пре монтирања (погледајте брошуру за
Инсталирање).

• Уређај може да се инсталира самостално или
испод кухињсих елемената са одговарајућим
простором (погледајте брошуру Инсталирање).

• Немојте инсталирати уређај иза врата која се
закључавају, клизних врата нити врата са шарком
на супротној страни, која би онемогућила да се
врата уређаја отворе до краја.

• Отвори за вентилацију у постољу (ако их има) не
смеју бити заклоњени тепихом, простирком или
било каквом подном облогом.

• УПОЗОРЕЊЕ: Уређај не сме да се напаја путем
екстерног уређаја за укључивање као што је тајмер
нити да буде повезан на коло које се редовно
укључује и искључује путем струје.

• Прикључите главни кабл за напајање на зидну
утичницу тек на крају поступка инсталације.
Уверите се да је после постављања уређаја
струјни утикач доступан.

• Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој
се налази уређај како бисте избегли да се
просторија испуни непожељним издувним
гасовима других уређаја насталих сагоревањем
неких других врста горива, укључујући и
сагоревање отвореним пламеном.

• Издувни гасови не смеју се испуштати у цев која
служи за одвод издувних гасова из уређаја у
којима сагорева гас или друга горива.

• Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност од електрицитета.

• Не прекорачујте максималну количину веша од 8 кг
(погледајте у одељку „Табела програма“).
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• Немојте користити уређај ако су предмети
запрљани индустријским хемикалијама.

• Очистите отпала влакна или труње од амбалаже
које се накупило око уређаја.

• Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер
за отпала влакна очистите пре или после сваког
коришћења.

• Немојте да сушите неопране ствари у машини за
сушење веша.

• Ствари које су запрљане супстанцама као што су
уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин,
средства за уклањање флека, терпентин, восак и
средства за уклањање воска требало би да се
оперу у топлој води са додатном количином
детерџента пре сушења у машини.

• Ствари као што су сунђераста гума (пена од
латекса), капе за туширање, водоотпорни
материјали, комади и одећа који су постављени
гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте
гуме не смеју да се суше у машини за сушење
веша.

• Фабрички омекшивачи или слични производи
морају се користити искључиво како је наведено у
упутству произвођача.

• Уклоните све ствари из предмета који би могли
бити извор пожара, као што су упаљачи или
шибице.

• Никада не заустављајте машину за сушење веша
пре краја циклуса сушења; у случају да то урадите,
брзо уклоните све ствари и распоредите их тако да
се топлота распореди.

• Пре било каквог поступка одржавања уређаја,
искључите га и извадите утикач кабла за напајање
из зидне утичнице.

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталација
• Уклоните амбалажу.

• Немојте да монтирате или
користите оштећен уређај.
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• Придржавајте се упутства за
монтирање које сте добили уз
уређај.

• Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.

• Немојте да инсталирате или
користите уређај тамо где
температура може да буде нижа од
5°C или виша од 35°C.

• Област пода на којој ће уређај бити
монтиран мора бити равна,
стабилна, отпорна на топлоту и
чиста.

• Уверите се да постоји циркулација
ваздуха између уређаја и пода.

• Приликом премештања, уређај увек
мора да стоји вертикално.

• Задњи део уређаја мора да буде
ослоњен на зид.

• Када се уређај постави у стални
положај, уз помоћ либеле
проверите да ли је потпуно
нивелисан. Ако није, подесите
ногице док се не изневелише.

2.2 Прикључивање на
електричну мрежу

УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.

• Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.

• Уређај мора да буде уземљен.
• Уверите се да су параметри на

плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.

• Увек користите прописно уграђену
утичницу заштићену од струјног
удара.

• Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.

• Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.

• Немојте додиривати кабл за
напајање нити мрежни утикач
влажним рукама.

• Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.

2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.

• Уређај је само за кућну употребу.
• Немојте да сушите оштећене

(подеране, излизане) предмете које
садрже поставу или испуне.

• Сушите искључиво материјале који
могу да се суше у машини за
сушење веша. Следите упутства са
етикета на вешу.

• Уколико сте веш опрали уз
коришћење средства за уклањање
флека, пре сушења покрените један
допунски циклус испирања.

• Кондензовану воду/дестиловану
воду из уређаја немојте пити, нити
од ње припремати храну. Може да
изазове здравствене проблеме код
људи и кућних љубимаца.

• Немојте седати нити стајати на
отворена врата.

• У машини за сушење веша немојте
сушити мокар веш из ког капље
вода.

2.4 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.

• Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.

• Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.

• Да бисте спречили оштећење
система за хлађење, будите
пажљиви када чистите уређај.
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2.5 Компресор
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.

• Компресор и систем компресора у
машини за сушење веша пуне се
посебним средством које не садржи
флуоро-хлоро-угљоводонике. Овај
систем мора да буде чврст.
Оштећење система може изазвати
цурење.

2.6 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.

• Искључијте уређај из електричног
напајања и са довода за воду.

• Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.

• Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца или кућни
љубимци заглаве у бубњу.

• Одложите апарат у складу са
важећим прописима за одлагање
отпада од електричних и
електронских уређаја (WEEE).

3. ОПИС ПРОИЗВОДА
1 2

7

3

4

5

6

9

8

1 Резервоар за воду
2 Командна табла
3 Врата уређаја
4 Филтер

5 Плочица са техничким
карактеристикама

6 Прорези за проток ваздуха
7 Поклопац кондензатора
8 Поклопац кондензатора

www.aeg.com28



9 Подесиве ножице

Ради лакшег убацивања
веша или једноставније
инсталације, врата су
реверзибилна (погледајте
посебан летак).

4. КОМАНДНА ТАБЛА
2

35

1

6 44

1 Бирач програма
2 Приказ
3  Дугме Старт/Пауза
4 Опције

5  Дугме "O" (Искључено)
6 Програми

4.1 Дисплеј
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Симбол на дисплеју Опис симбола

максимална количина веша

опција одложеног старта је укључена

- избор одложеног старта (30 мин. - 20 ч)

индикација времена циклуса

зујалица је искључена

функција за безбедност деце је укључена

, , , осушеност веша: суво за пеглање, суво за орман,
суво за орман +, изузетно суво

индикатор: испразните резервоар са водом

индикатор: очистите филтер

индикатор: проверите измењивач топлоте

опција време сушења је укључена

- избор времена програма (10 мин - 2 ч)

индикатор: фаза сушења

индикатор: фаза заштите од гужвања

индикатор: фаза хлађења

5. ПРОГРАМ

Програм
Ко‐

личина 1) Својства/ознака материјала

2)

 Памук
8 кг Памучне тканине. /  

 Синтетика 3,5 кг Синтетика или тканине мешови‐
тог састава. /   

 Eкстра кратак ме‐
шати

3 kg Памучни веш и веш од синтети‐
ке. /   
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Програм
Ко‐

личина 1) Својства/ознака материјала

 Вуна 1 kg
Вунене тканине. Нежно суши вунену одећу ко‐
ја се пере у машини. Уклоните одећу из ма‐
шине одмах по завршетку програма.

 Свила 1 kg Свила погодна за машину за су‐
шење веша. /   

 Лако
1 кг (или 5
кошуља)

Тканине које се лако одржавају и код којих је
потребно минимално пеглање. Резултати су‐
шења могу се разликовати у зависности од
врсте тканине. Протресите веш пре него што
га ставите у уређај. Одмах по завршетку про‐
грама извадите веш из машине и окачите га
на вешалице.
/   

 Kреветнина 3 kg
Постељина као што је постељи‐
на за једну или две особе, ја‐
стучнице, јоргански прекривачи.

/   

 Спортска 2 kg

Одећа коју носимо када изалази‐
мо напоље, радна и спортска
одела, одећа од чупкастог мате‐
ријала, водоотпорне јакне и јак‐
не које пропуштају ваздух, као и
јакне са поставом од вуне која
може да се извади или са уну‐
трашњом поставом.

/   

 Jоргани 3 kg
Јоргани за једну или две особе и
јастуци (са перјем, паперјем или
синтетичким пуњењем).

/   

 Cпортски 2 kg
Спортска одећа, танке и светлел
тканине, микрофибер, полиес‐
тер.

/   

1) Максимална тежина се односи на сув веш.
2) Програм  Памук у комбинацији са изабраном опцијом суво за орман  Oсуши плус је
„Стандардни програм за памук“. Погодан је за сушење уобичајено мокрог памучног веша и то је
најефикаснији програм за сушење памучног веша у смислу потрошње енергије.
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5.1 Избор програма и опција

 опције

Програми 1)  Oсуши
плус

 Дуго
против гу‐

жвања
 Освежи  Време

  Памук

 Синтетика

 Eкстра кратак мешати  

 Вуна    2)

 Свила    

 Лако    

 Kреветнина    

 Спортска     

 Jоргани     

 Cпортски    

1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција.
2) Погледајте одељак ОПЦИЈЕ: Време укључено Вуна програм

5.2 Подаци о потрошњи

Програм Обртање на / преостала влаж‐
ност

Време суше‐
ња

Потрош‐
ња елек‐
тричне

енергије

Памук 8 кг

 Орман 1400 о/мин. / 50% 147 мин. 2,03 kWh

 1000 о/мин. / 60% 179 мин. 2,60 kWh

 Iron (Пегла) 1400 о/мин. / 50% 113 мин. 1,47 kWh

 1000 о/мин. / 60% 135 мин. 1,79 kWh

Синтетика 3,5 кг

 Орман 1200 о/мин. / 40% 58 мин. 0,71 kWh

 800 о/мин. / 50% 72 мин. 0,90 kWh
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6. ОПЦИЈЕ
6.1  Oсуши плус
Ова опција помаже да се постигне
захтевани ниво осушености веша.
Могући избори:

 – спремно за пеглање –
ниво суво за пеглање.

 – спремно за одлагање – ниво 
суво за орман – подразумевани избор
који је повезан са програмом.

 – спремно за одлагање – ниво 
суво за пеглање +.

 – спремно за одлагање –
ниво изузетно суво.

6.2  Дуго против гужвања
Продужава до 120 минута фазу против
гужвања (30 минута) на крају циклуса
сушења. Након фазе сушења бубањ
се окреће с времена на време како би
се спречило гужвање одеће. Веш
може да се извади током фазе против
гужвања.

6.3  Освежи
За освежавање веша који је стајао у
орману. Максимална количина веша
не сме да премаши 1 кг.

6.4  Време
За памучне, синтетичке и тканине
мешовитог састава. Омогућава
корисницима да подесе време сушења
од минималних 10 минута до
максималних 2 часа (у корацима од 10
минута). Када је ова опција на

максимуму, индикатор количине веша
нестаје.

6.5  Време (Време
сушења) за програмВуна
(Вуна)
Опција применљива за програм Вуна
(Вуна) за прилагођавање коначног
нивоа осушености на више или мање
суво.

6.6  Одложено
Омогућава да се програм
сушења одложи од
најмање 30 минута до
максимално 20 часова.

1. Подесите програм и опције
сушења.

2. Више пута додирните дугме 
Одложено.

Време одлагања се појављује на
дисплеју (нпр.  ако програм
мора да се покрене након 12 часова.)
3. Да бисте активирали опцију 

Одложено, додирните дугме 
Старт/Пауза.

Време почетка се смањује на
дисплеју.

6.7 Аларм 
Звучни сигнал се чује:
• на крају циклуса;
• на почетку и крају фазе заштите од

гужвања.
Опција аларма је аутоматски увек
укључена. Ову опцију можете да
користите за активацију или
деактивацију звука.
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7. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
Амбалажа са задње стране
бубња аутоматски се
уклања када се машина за
сушење активира по први
пут. Том приликом може се
чути бука.

Пре првог коришћења уређаја:
• Бубањ машине за сушење веша

очистите влажном крпом.
• Покрените неки краћи програм (нпр.

30 минута) са мокрим вешом.

На почетку циклуса
сушења (првих 3-5 мин.)
ниво звука може бити
нешто виши. Ово се
дешава услед активирања
компресора. Ово је
уобичајено код уређаја које
покреће компресор, попут
фрижидера и замрзивача.

8. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
8.1 Припрема веша
• Затворите рајсфершлусе на одећи.
• Закопчајте дугмад на јорганским

прекривачима.
• Не сушите одрешене кравате и

траке (нпр. траке од кецеље).
Вежите их пре но што покренете
неки програм.

• Уклоните све предмете из џепова.
• Ако неки одевни предмет има

поставу од памука, изврните га на
поставу. Постарајте се да постава
од памука увек остане на спољној
страни.

• Препоручујемо да подесите
одговарајући програм, погодан за
тип тканина које сте убацили у
уређај.

• Немојте стављати тканине тамних
боја у машину заједно са тканинама
светлих боја.

• Користите програм који је погодан
за памучни веш, жерсеј и плетену
одећу, како бисте спречили
скупљање веша.

• Уверите се да количина стављеног
веша не прекорачује максималну
количину наведену у одељку
програма или приказану на
дисплеју.

• Сушите искључиво веш који је
предвиђен за сушење у машини за
сушење веша. Због тога увек
погледајте етикету на вешу.

• Не сушите истовремено мале и
велике предмете. Мали предмети
могу да се заглаве унутар великих
и да остану влажни.

Ознака матери‐
јала

Опис

Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење.

Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење на већим тем‐
пературама.

Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење само на ни‐
ским температурама.

Веш није предвиђен за сушење у машини за сушење.
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8.2 Стављање веша
ОПРЕЗ
Уверите се да веш није
заглављен између врата
уређаја и гуменог
заптивача.

1. Повуците врата уређаја да бисте
их отворили.

2. Ставите веш у машину комад по
комад.

3. Затворите врата уређаја.

8.3 Укључивање уређаја

Да бисте укључили уређај:

Притисните дугме  "O" (Искључено).
Ако је уређај укључен, неки
индикатори се појављују на дисплеју.

8.4 Подешавање програма

Користите бирач програма да бисте
подесили програм.
Време за које се може извршити
програм постаје видљиво на дисплеју.

Време сушења које видите
повезано је са количином
веша од 5 кг за програме
за памук. За остале
програме време сушења
односи се на препоручене
количине веша. Време
сушења програма за памук
при количини веша већој
од 5 кг траје дуже.

8.5 Опције
Заједно са програмом можете да
подесите једну или више специјалних
опција.

Да бисте активирали или
деактивирали неку опцију, додирните
одговарајуће дугме или комбинацију
два дугмета.
Када је функција активирана, светли
LED индикатор изнад дугмета или
симбола на дисплеју.

8.6 Опција блокаде за
безбедност деце
Ако изаберете функцију „Блокада за
безбедност деце“, спречавате да се
деца играју са уређајем. Опција
блокаде за безбедност деце блокира
сву додирну дугмад и бирач програма
(ова опција не блокира дугме  "O"
(Искључено)).
Опцију за безбедност деце можете да
активирате:

• пре него што додирнете дугме  
Старт/Пауза – уређај не може да се
покрене

• пошто додирнете дугме  Старт/
Пауза – програми и избор опција
нису доступни.
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Активирање опције за
безбедност деце:

1. Укључите машину за сушење
веша.

2. Изаберите један од доступних
програма.

3. Истовремено додирните и
задржите притиснута два дугмета.

На дисплеју се појављује симбол .
4. Да бисте деактивирали блокаду за

безбедност деце, поново
додирните горњу дугмад док
симбол не нестане.

8.7 Покретање програма

Да бисте покренули програм:

Додирните дугме  Старт/Пауза.
Уређај се покреће и LED индикатор
изнад дугмета престаје да трепери и
остаје укључен.

8.8 Промена програма
Да бисте променили програм:

1. Притисните дугме  "O"
(Искључено) да бисте искључили
уређај.

2. Поново притисните дугме  "O"
(Искључено) да бисте укључили
уређај.

3. Подесите нови програм.

8.9 Крај програма
Очистите филтер и
испразните резервоар за
воду после сваког циклуса
сушења. (Погледајте
поглавље НЕГА И
ЧИШЋЕЊЕ.)

Ако је циклус сушења завршен, на
екрану се појављује симбол . Ако је
активирана опција  Аларм, звучни
сигнал се чује испрекидано током
једног минута.

Ако не искључите уређај,
покреће се фаза против
гужвања (не активира се
са свим програмима).
Треперење симбола 
означава извршавање
фазе против гужвања. Веш
може да се извади док
траје ова фаза.

Да бисте извадили веш:

1. Притисните дугме  "O"
(Искључено) на две секунде да
бисте искључили уређај.

2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите веш.
4. Затворите врата уређаја.

9. КОРИСНИ САВЕТИ
9.1 Eколошки савети
• Добро оцедите веш пре сушења.
• Немојте да прекорачујете количину

веша која је назначена у одељку
програма.

• Након сваког циклуса сушења
очистите филтер.

• Немојте да користите омекшиваче
за тканине за прање, а затим и за
сушење. У машини за сушење веша
тканине аутомтски постају мекане.

• Користите дестиловану воду као
што је она коју користите за
пеглање паром. Ако је потребно,
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претходно прочистите дестиловану
воду (нпр. помоћу филтера за кафу)
да бисте уклонили било какве
нечистоће.

• Прорези за ваздух који се налазе на
дну уређаја нека увек буди чисти.

• Уверите се да постоји добар проток
ваздуха на месту где уређај треба
да се инсталира.

9.2 Прилагођавање
подразумеваног нивоа
осушености
Да бисте прилагодили подразумевани
ниво осушености:
1. Укључите уређај.
2. Изаберите један од доступних

програма.
3. Истовремено додирните и

задржите дугмад  Oсуши плус
и  Освежи.

На дисплеју се појављује један од
следећих симбола:

 – Максимална осушеност
 – Изузетна осушеност
 – Стандардна осушеност

4. Више пута додирните дугме  
Старт/Пауза док не достигнете
жељени ниво осуушености.

Ниво осу‐
шености Симбол на дисплеју

Максимал‐
на осуше‐
ност

Изузетна
осушеност

Ниво осу‐
шености Симбол на дисплеју

Стандардна
осушеност

5. Да бисте меморисали
подешавање, истовремено
додирните и задржите притиснуту
дугмад  Oсуши плус и  
Освежи око две секунде.

9.3 Деактивирање
индикатора резервоара 
Индикатор резервоара за воду је
подразумевано активиран. *Он светли
на крају циклуса сушења или током
овог циклуса ако је резервоар за воду
пун. Ако је исталирана опрема за
одвођење воде, резервоар се
аутоматски празни и индикатор може
да се деактивира.
Да бисте деактивирали индикатор:
1. Укључите уређај.
2. Изаберите један од доступних

програма.
3. Истовремено додирните и

задржите притиснуту дугмад  
Освежи и  Време.

Могућа је једна од две конфигурације:
• индикатор Pезервоар:  је

укључен ако се појављује
симбол  – индикатор
резервоара за воду је
непрекидно активиран

• индикатор Pезервоар:  је
искључен ако се појављује
симбол  – индикатор
резервоара за воду је
непрекидно деактивиран

10. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
10.1 Чишћење филтера
На крају сваког циклуса, на дисплеју се
пали симбол  Филтер и морате да
очистите фитер.

На филтеру се задржавају
ситне длачице током
циклуса.

1. Отворите врата. Повуците филтер
нагоре.
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2. Гурните куку да бисте отворили
филтер.

3. Влажном руком очистите оба дела
филтера.

4. По потреби, очистите филтер
усисивачем. Затворите филтер.

5. Ако је неопходно, извадите паперје
из лежишта и заптивке филтера.
Можете да користите усисивач.
Вратите филтер назад у отвор за
филтер.

10.2 Пражњење резервоара
за воду
Испразните резервоар кондензоване
воде након сваког сушења.
Ако је резервоар са кондензованом
водом пун, програм се аутоматски
зауставља. Симбол  Pезервоар се
пали на дисплеју и морате да
испразните резервоар воде.
Да бисте испразнили резервоар воде:
1. Извуците резервоар за воду и

држите га у хоризонталном
положају.

2. Повуците пластични део за
повезивање и испразните воду у
сливник или сличан прикључак.

3. Гурните назад пластични део за
повезивање и поставите
резервоар за воду назад на
његово место.
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4. За наставак програма, притисните
дугме  Старт/Пауза.

10.3 Чишћење кондензатора
Ако симбол  Kондензатор трепери
на дисплеју, проверите кондензатор и
његову преграду. Ако има
прљавштине, очистите је. Проверу
обавите најмање једном у шест
месеци.

УПОЗОРЕЊЕ!
Не додирујте металне
површине голим рукама.
Постоји опасност од
повређивања. Носите
заштитне рукавице.
Чистите пажљиво како не
бисте оштетили металну
површину.

Да бисте обавили преглед:
1. Отворите врата. Повуците филтер

нагоре.

2. Отворите поклопац кондензатора.

3. Окрените ручицу да бисте
откључали поклопац кондензатора.

4. Спустите ниже поклопац
кондензатора.

5. Ако је потребно, уконите длачице
из кондензатора и одељка у коме
се он налази. Можете да
употребите влажну крпу и/или
усисивач са додатном четком.

6. Затворите поклопац кондензатора.
7. Окрените ручицу док не кликне на

своје место.
8. Вратите филтер на место.

10.4 Чишћење бубња
УПОЗОРЕЊЕ!
Искључите кабл уређаја из
мрежне утичнице пре него
што га очистите.

Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили унутрашњост
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бубња и подизаче бубња. Осушите
очишћене површине меканом крпом.

ОПРЕЗ
Немојте да користите
абразивне материјале или
челичну вуну за чишћење
бубња.

10.5 Чишћење командне
табле и кућишта
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили командну
таблу и кућиште.
Користите влажну крпу за чишћење.
Осушите очишћене површине меканом
крпом.

ОПРЕЗ
Немојте да користите
средства за чишћење
намештаја или средства за
чишћење која могу за
изазову корозију да бисте
очистили уређај.

10.6 Чишћење прореза за
ваздух
Помоћу усисивача уклоните паперје са
прореза за ваздух.

11. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Проблем 1) Могући узрок Решење

Машина за су‐
шење веша не
ради.

Машина за сушење веша није
повезана на извор напајања
струјом.

Повежите је на мрежну утични‐
цу. Проверите осигурач у кутији
са осигурачима (кућна инстала‐
ција).

Врата уређаја су отворена. Затворите врата.

Нисте притиснули дугме  "O"
(Искључено).

Притисните дугме  "O" (Ис‐
кључено).

Нисте притиснули дугме 
Старт/Пауза.

Додирните дугме  Старт/
Пауза.

Уређај се налази у режиму при‐
правности.

Притисните дугме  "O" (Ис‐
кључено).
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Проблем 1) Могући узрок Решење

Незадовољава‐
јући резултати
сушења.

Изабрали сте неодговарајући
програм.

Изаберите одговарајући про‐
грам. 2)

Филтер је запушен. Очистите филтeр. 3)

 Опција Oсуши плус је под‐
ешена на  Iron (Пегла).4)

Промените опцију  Oсуши
плус на већи ниво.

Машина је напуњена превели‐
ком количином веша.

Немојте да прекорачујете макси‐
малну дозвољену количину веша
за прање.

Запушени су прорези за проток
ваздуха.

Очистите прорезе за проток ваз‐
духа која се налазе на дну уре‐
ђаја.

Прљавштина на сензору за вла‐
гу унутар бубња.

Очистите предњу страну бубња.

Ниво осушености није подешен
на жељени ниво.

Прилагодите ниво осушено‐
сти. 5)

Кондензатор је запушен. Очистите кондензатор. 3)

Врата за пуње‐
ње уређаја се
не затварају

Филтер није добро постављен на
своје место.

Поставите филтер у праву пози‐
цију.

Веш се заглавио између врата и
заптивача.

Уклоните заглављени веш и за‐
творите врата.

Није могуће
променити про‐
грам или опци‐
ју.

Након покретања циклуса није
могуће променити програм или
опцију.

Искључите и укључите машину
за сушење веша. Промените
програм или опцију ако је по‐
требно.

Није могуће
изабрати опци‐
ју. Емитује се
звучни сигнал.

Опција коју сте покушали да иза‐
берете није доступна за изабра‐
ни програм.

Искључите и укључите машину
за сушење веша. Промените
програм или опцију ако је по‐
требно.

Неочекивано
време трајања
циклуса на дис‐
плеју.

Време циклуса сушења се из‐
рачунава према количини веша
и његовој влажности.

Ово се обавља аутоматски –
уређај ради исправно.

Програм није
активан.

Резервоар за воду је пун. Испразните резервоар за воду и
притисните дугме  Старт/
Пауза. 3)
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Проблем 1) Могући узрок Решење

Циклус сушења
је прекратак.

Количина веша је мала. Изаберите време програма. Вре‐
менска вредност мора да буде у
складу са количином веша. За
сушење једног комада или мање
количине веша препоручујемо
кратка времена сушења.

Веш је превише сув. Изаберите временски програм
или виши ниво осушености(нпр.

 Eкстра)

Циклус сушења
је предугачак 6)

Филтер је запушен. Очистите филтeр.

Количина веша је превелика. Немојте да прекорачујете макси‐
малну дозвољену количину веша
за прање.

Веш није довољно исцентрифу‐
гигран.

Добро исцентрифугирајте веш.

Температура просторије је ису‐
више ниска или исувише висока
– ово није квар на уређају.

Обезбедите 'да температура у
просторији буде већа од +5°C и
мања од +35°C. оптимална тем‐
пература за постизање најбољих
резултата сушења је између
19°C и 24°C.

1) Уколико се на екрану појави порука (нпр. E51): Искључите и укључите машину за сушење веша.
Изаберите нови програм. Притисните дугме Старт/пауза. Уколико уређај не ради, контактирајте
сервисни центар и дајте им код грешке.
2) Пратите опис програма – погледајте одељак ПРОГРАМИ
3) Погледајте поглавље НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
4) Само машине за сушење веша са опцијом Oсуши плус
5) Погледајте одељак НАПОМЕНЕ И САВЕТИ
6) Напомена: после највише 5 сати, циклус сушења се аутоматски завршава.

12. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Висина x ширина x дубина 850 x 600 x 630 мм (максимално 640 мм)

Максимална дубина код отворених врата
уређаја

1100 мм

Максимална ширина код отворених врата
уређаја

950 мм

Прилагодљива висина 850 мм (+ 15 мм – регулисање ножица)

Запремина бубња 118 л

Максимална количина веша 8 кг
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Напон 230 V

Фреквенција 50 Hz

Укупна снага 900 W

Класа енергетске ефикасности A+

Потрошња електричне енергије1) 2,60 kWh

Годишња потрошња електричне енерги‐
је2)

309 kWh

Лево – укључен режим апсорпције снаге 0,50 W

Искључен режим апсорпције снаге 0,50 W

Тип коришћења Домаћинство

Дозвољена температура просторије + 5°C дo + 35°C

Ниво заштите од продирања чврстих
честица и влаге пружа заштитни омотач,
изузев места на којима опрема под напо‐
ном нема заштиту од влаге

IPX4

Овај производ садржи херметички затворен гас са флуором, који утиче на ефекат
стаклене баште.

Ознака гаса R134a

Тежина 0,300 кг

Потенцијал глобалног загревања (GWP) 1430
1) У сагласности са директивом EN 61121. 8 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
2) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења стандардног па‐
мучног програма са машином која је пуна или делимично пуна, као и потрошња у режимима ниске
потрошње. Стварна потрошња електричне енергије по циклусу зависиће од тога како се уређај ко‐
ристи (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр. 392/2012).
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13. ДОДАТНА ОПРЕМА
13.1 Опрема за слагање

Назив додатне опреме: SKP11, STA9
Може се наћи код овлашћеног
продавца.
Опрема за слагање може да се
користи искључиво између машина за
прање и машина за сушење веша које
су назначене на летку. Погледајте
приложени летак.
Пажљиво прочитајте упутства која сте
добили уз додатну опрему.

13.2 Опрема за одвођење
воде

Назив додатне опреме: DK11.
Може се наћи код овлашћеног
продавца (може бити додата уз неке
типове машина за сушење веша)

За црева за одвод кондензоване воде
у сливник, сифон, одвод итд. Након
инсталације, резервоар за воду се
аутоматски исушује. Резервоар за
воду мора да буде у уређају.
Инсталирано црево мора бити на
висини од минимум 50 цм до
максимум 100 цм од нивоа пода.
Црево не сме да се замрси. Уколико је
неопходно, скратите црево.
Пажљиво прочитајте упутства која сте
добили уз додатну опрему.

13.3 Постоље са фиоком

Назив додатне опреме: PDSTP10,
E6WHPED2.
Може се наћи код овлашћеног
продавца.
За повећање висине уређаја ради
лакшег стављања и вађења веша из
уређаја.
Фиока може да се користи за чување
веша, нпр.: пешкира, производа за
чишћење итд.
Пажљиво прочитајте упутства која сте
добили уз додатну опрему.
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14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом

. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и

електричних уређаја. Уређаје
обележене симболом  немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
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ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:

pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com

Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.aeg.com/shop

POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

 Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
 Splošne informacije in nasveti
 Okoljske informacije.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

1.  VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred začetkom nameščanja in uporabo naprave
natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni
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odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi
nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno
shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo
uporabo.

 - Preberite priložena navodila.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne
telesne okvare.

• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.

• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
• Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če

niso pod nenehnim nadzorom.
• Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo

ustrezno zavrzite.
• Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
• Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci

in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
• Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba

vklopiti.
• Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na

njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

1.2 Splošna varnostna navodila
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Če sušilni stroj postavite na pralni stroj, pri tem

uporabite komplet za namestitev na pralni stroj.
Komplet za namestitev na pralni stroj, ki je na voljo pri
pooblaščenem prodajalcu, lahko uporabite le z
napravami, navedenimi v navodilih, priloženih dodatni
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opremi. Pred nameščanjem jih pozorno preberite
(oglejte si list z navodili za nameščanje).

• Napravo lahko postavite kot prostostoječo enoto ali
pod kuhinjski pult s pravim razmikom (oglejte si list z
navodili za nameščanje).

• Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali
drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je
onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.

• Prezračevalnih odprtin na dnu (če obstajajo) ne sme
ovirati preproga, predpražnik ali katera koli druga talna
obloga.

• OPOZORILO: Naprava se ne sme napajati preko
zunanje preklopne naprave, kot je programska ura, in
ne sme biti priključena na tokokrog, kjer si redno
sledijo vklopi in izklopi.

• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.

• V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo
zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite
prihod neželenih plinov v prostor, če naprava deluje
na plin ali drugo gorivo, vključno z odprtim ognjem.

• Izhodni zrak ne sme biti izločen v vod, ki je namenjen
odvajanju hlapov iz naprav na plin ali drugo gorivo.

• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti električnega udara.

• Ne prekoračite največje količine perila 8 kg (oglejte si
poglavje »Razpredelnica programov«).

• Naprave ne uporabljajte, če je perilo umazano od
industrijskih kemikalij.

• Obrišite vlakna ali ostanke embalaže, ki so se nabrali
okoli naprave.

• Naprava naj ne deluje brez filtra. Filter za vlakna
očistite pred ali po vsaki uporabi.

• V sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.
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• Izdelke, ki so bili prepojeni z jedilnim oljem, acetonom,
alkoholom, bencinom, kerozinom, odstranjevalci
madežev, terpentinom, voski in odstranjevalci voskov
ipd., pred sušenjem v sušilnem stroju najprej dobro
operite v vroči vodi z večjo količino pralnega sredstva.

• V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz
penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih
tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin,
napolnjenih s penasto gumo.

• Mehčalce ali podobne izdelke morate uporabiti samo v
skladu z navodili proizvajalca.

• Iz oblačil odstranite vse predmete, ki so lahko vir
ognja, kot so vžigalniki ali vžigalice.

• Sušilnega stroja ne zaustavljajte pred zaključkom
postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro
vzamete iz stroja in jih razprostrete, da se vročina
porazgubi.

• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz
vtičnice.

2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte

poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,

priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,

ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.

• Naprave ne nameščajte ali
uporabljajte na mestu, kjer lahko
temperatura pade pod 5 °C ali naraste
nad 35 °C.

• Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti
ravna, stabilna, odporna na toploto in
čista.

• Poskrbite za kroženje zraka med
napravo in tlemi.

• Pri premikanju naj bo naprava v
pokončnem položaju.

• Naprava mora biti s hrbtno stranjo
postavljena ob steno.

• Ko je naprava na mestu, kjer bo trajno
delovala, z vodno tehtnico preverite,

ali je povsem poravnana. V
nasprotnem primeru ustrezno
nastavite noge.

2.2 Električna povezava
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.

• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.

• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so parametri s ploščice

za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.

• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.

• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.

• Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
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• Priključnega kabla ali vtiča se ne
dotikajte z mokrimi rokami.

• Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.

2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
električnega udara, požara,
opeklin ali poškodb naprave.

• Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.

• Ne sušite poškodovanega (strganega,
obrabljenega) perila, ki vsebuje
polnilo.

• Sušite le perilo, ki je primerno za
sušenje v sušilnem stroju.
Upoštevajte navodila na etiketah za
nego perila.

• Če ste perilo oprali z odstranjevalcem
madežev, pred vklopom sušilnega
stroja zaženite dodatno izpiranje.

• Ne pijte ali pripravljajte hrane s
kondenzirano/destilirano vodo. Lahko
povzroči zdravstvene težave ljudi in
živali.

• Ne sedajte ali stopajte na odprta
vrata.

• V sušilnem stroju ne sušite oblačil, ki
so tako mokra, da od njih še kaplja.

2.4 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.

• Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.

• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.

• Če želite preprečiti poškodbe
hladilnega sistema, bodite pri čiščenju
naprave previdni.

2.5 Kompresor
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.

• Kompresor in njegov sistem v
sušilnem stroju sta napolnjena s
posebnim sredstvom, ki ne vsebuje
fluorokloroogljikovodikov. Ta sistem
mora tesniti. Zaradi poškodb sistema,
lahko pride do iztekanja.

2.6 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.

• Napravo izključite iz napajanja in
vodovodnega sistema.

• Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.

• Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci ali živali
zaprli v boben.

• Napravo odstranite v skladu s
krajevnimi zahtevami za
odstranjevanje odpadne električne in
elektronske opreme (OEEO).
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3. OPIS IZDELKA
1 2

7

3

4

5

6

9

8

1 Posoda za vodo
2 Upravljalna plošča
3 Vrata naprave
4 Filter
5 Ploščica za tehnične navedbe

6 Reže za pretok zraka
7 Manjši pokrov kondenzatorja
8 Večji pokrov kondenzatorja
9 Nastavljivi nogi

Za preprosto vstavljanje
perila v stroj ali preprosto
namestitev se vrata lahko
namestijo na obe strani.
(oglejte si dodaten priložen
list).
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4. UPRAVLJALNA PLOŠČA
2

35

1

6 44

1 Gumb za izbiro programa
2 Prikazovalnik
3  Tipka Začetek/Prekinitev
4 Funkcije

5  Tipka Vklop/Izklop
6 Programi

4.1 Prikazovalnik

Simbol na prikazovalniku Opis simbolov

največja količina perila

funkcija zamika vklopa je vklopljena

- izbor zamika vklopa (30 min. - 20 h)

prikaz časa trajanja programa

izklopljen zvočni signal
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Simbol na prikazovalniku Opis simbolov

varovalo za otroke je vklopljeno

, , , suhost perila: suho za likanje, suho za v omaro, suho
za v omaro +, zelo suho

indikator: izpraznite posodo za vodo

indikator: očistite filter

indikator: preverite kondenzator

funkcija časovnega sušenja je vklopljena

- izbor časovnega programa (10 min. - 2 h)

indikator: faza sušenja

indikator: faza zaščite proti mečkanju

indikator: faza hlajenja

5. PROGRAM
Program Količina 1) Lastnosti/Oznaka perila

2)

 Bombaž
8 kg Bombažno perilo. /  

 Sintetika 3,5 kg Sintetično in mešano perilo. /   

 Zelo hitro-mešano 3 kg Bombažno in sintetično perilo. /   

 Volna 1 kg
Volnena oblačila. Nežno sušenje volnenih obla‐
čil, primernih za strojno pranje. Perilo odstranite
takoj, ko se program zaključi.

 Svila 1 kg Svila, primerna za sušenje v sušil‐
nem stroju. /   

 Enostavno lika‐
nje

1 kg (ali 5
srajc)

Mešano perilo, ki potrebuje zelo malo likanja.
Rezultati sušenja se lahko razlikujejo od ene vr‐
ste tkanine do druge. Oblačila stresite, preden jih
daste v napravo. Ko se program zaključi, takoj
odstranite perilo in ga obesite na obešalnik.
/   
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Program Količina 1) Lastnosti/Oznaka perila

 Posteljnina 3 kg
Posteljnina, kot so enojne in dvo‐
jne rjuhe, prevleke za blazino, pre‐
šite odeje.

/   

 Športna oblačila 2 kg

Oblačila, ki jih nosite zunaj, tehnič‐
na, športna oblačila, tkanine z la‐
sasto površino, vodoodporne in
zrakoprepustne jakne, jakne z od‐
stranljivim flisom ali notranjo podlo‐
go.

/   

 Odeje 3 kg
Enojne ali dvojne prešite odeje in
blazine (s perjem, puhom ali sinte‐
tičnim polnilom).

/   

 Šport 2 kg
Športna oblačila, tanke in lahke
tkanine, perilo iz mikrovlaken, po‐
liestra.

/   

1) Največja teža velja za suho perilo.
2) Program  Bombaž skupaj z izborom suho za v omaro  Dodatno sušenje je »Standardni pro‐
gram za bombaž«. Je primeren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši
program glede porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila.

5.1 Izbor programov in funkcij

 Funkcije

Programi 1)  Dodatno
sušenje

 Brez
mečkanja

 Osveže‐
vanje

 Časovno
sušenje

  Bombaž

 Sintetika

 Zelo hitro-mešano  

 Volna    2)

 Svila    

 Enostavno likanje    

 Posteljnina    

 Športna oblačila     

 Odeje     
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 Funkcije

Programi 1)  Dodatno
sušenje

 Brez
mečkanja

 Osveže‐
vanje

 Časovno
sušenje

 Šport    

1) Skupaj s programom lahko nastavite eno ali več funkcij.
2) Oglejte si poglavje FUNKCIJE: Časovno sušenje pri programu Volna

5.2 Vrednosti porabe

Program Število vrtljajev/preostala vlaž‐
nost Čas sušenja Poraba

energije

Bombaž 8 kg

 Suho za v omaro 1400 vrt./min./50% 147 najm. 2,03 kWh

 1000 vrt./min./60% 179 najm. 2,60 kWh

 lažje likanje 1400 vrt./min./50% 113 najm. 1,47 kWh

 1000 vrt./min./60% 135 najm. 1,79 kWh

Sintetika 3,5 kg

 Suho za v omaro 1200 vrt./min./40% 58 najm. 0,71 kWh

 800 vrt./min./50% 72 najm. 0,90 kWh

6. FUNKCIJE
6.1  Dodatno sušenje
Ta funkcija pomaga doseči želeno
suhost perila. Možni izbori:

 - pripravljeno za likanje -
stopnja suho za likanje.

 - pripravljeno za shranjevanje -
stopnja suho za v omaro - privzet izbor,
ki je povezan s programom.

 - pripravljeno za shranjevanje -
stopnja suho za v omaro +.

 - pripravljeno za shranjevanje -
stopnja zelo suho.

6.2  Brez mečkanja
Do 120 minut podaljša fazo proti
mečkanju (30 minut) ob koncu sušenja.
Po fazi sušenja se boben občasno
obrne, kar prepreči mečkanje perila.
Perilo lahko vzamete iz stroja med fazo
proti mečkanju.

6.3  Osveževanje
Za osveževanje shranjenih oblačil.
Največja količina perila ne sme preseči 1
kg.

6.4  Časovno sušenje
Za bombažno, sintetično in mešano
perilo. Uporabniku omogoča nastaviti čas
sušenja od najmanj 10 minut do največ
dve uri (v 10-minutnih korakih). Ko je ta
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funkcija nastavljena najvišje, indikator za
količino perila izgine.

6.5  Časovno sušenje pri
programu Volna
Funkcija je primerna za program Volna
za nastavitev končne stopnje suhosti za
bolj ali manj suho perilo.

6.6  Zamik vklopa
Omogoča zamik vklopa
programa sušenja od
najmanj 30 minut do največ
20 ur.

1. Nastavite program sušenja in
funkcije.

2. Pritiskajte tipko  Zamik vklopa.

Čas zamika je prikazan na prikazovalniku
(npr. , če se mora program začeti
po 12-ih urah.)
3. Za vklop funkcije  Zamik vklopa se

dotaknite tipke  Začetek/
Prekinitev.

Čas za začetek se znižuje na
prikazovalniku.

6.7 Zvočni signal 
Zvočni signal se oglasi:
• ob koncu programa,
• na začetku in koncu faze za zaščito

proti mečkanju.
Funkcija zvočnega signala je tovarniško
(privzeta nastavitev) vedno vklopljena.
To funkcijo lahko uporabite za vklop ali
izklop zvoka.

7. PRED PRVO UPORABO
Ob prvem vklopu sušilnega
stroja se embalaža z
zadnjega dela bobna
odstrani samodejno. Lahko
slišite hrup.

Pred prvo uporabo naprave:
• Boben sušilnega stroja očistite z

vlažno krpo.
• Zaženite kratek program (npr. 30

minut) z vlažnim perilom.

Na začetku sušenja (prve
3-5 min.) je lahko delovanje
stroja nekoliko glasnejše. To
je zaradi zagona
kompresorja. To je običajno
za naprave, ki jih poganja
kompresor, kot so hladilniki
in zamrzovalniki.

8. VSAKODNEVNA UPORABA
8.1 Priprava perila
• Zapnite zadrge.
• Zaprite zadrge ali gumbe na posteljnih

pregrinjalih.
• Ne sušite razvezanih trakov ali vrvic

(npr. na predpasnikih). Pred začetkom
programa jih zavežite.

• Odstranite vse predmete iz žepov.
• Če ima oblačilo notranjo plast iz

bombaža, ga obrnite z notranjo
stranjo navzven. Bombažna plast naj
bo vedno zunaj.

• Priporočamo, da nastavite pravi
program, ki je primeren za vrsto perila
v napravi.

• Ne mešajte temnega in svetlega
perila.

• Da se oblačila ne bi skrčila, uporabite
ustrezen program za bombažna
oblačila, oblačila iz jerseyja ter
pletenine.

• Količina perila ne sme presegati
največje količine, navedene v
poglavju o programih ali prikazane na
prikazovalniku.

• Sušite samo perilo, primerno za
sušenje v sušilnem stroju. Oglejte si
etikete za nego perila.

• Ne sušite velikih in majhnih kosov
perila skupaj. Majhni kosi se lahko
ujamejo v večje in ostanejo mokri.

www.aeg.com56



Oznaka za nego
perila

Opis

Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju.

Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju pri višjih temperaturah.

Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju samo pri nizkih tempe‐
raturah.

Perilo ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.

8.2 Vstavljanje perila
POZOR!
Pazite, da se perilo ne
ujame med vrata naprave in
tesnilo vrat.

1. Odprite vrata naprave.
2. Posamezne kose perila enega za

drugim vstavite v stroj.
3. Zaprite vrata naprave.

8.3 Vklop naprave

Za vklop naprave:

Pritisnite tipko  Vklop/Izklop.
Če je naprava vklopljena, se na
prikazovalniku prikažejo nekateri
indikatorji.

8.4 Nastavitev programa

Program nastavite z gumbom za izbiro
programa.
Na prikazovalniku se prikaže okviren čas
do zaključka programa.

Čas sušenja, ki ga vidite, se
nanaša na količino perila 5
kg pri programih za bombaž.
Pri drugih programih se čas
sušenja nanaša na
priporočene količine perila.
Čas sušenja pri programih
za bombaž z večjo količino
perila od 5 kg je daljši.

8.5 Funkcije
Skupaj s programom lahko nastavite eno
ali več posebnih funkcij.
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Za vklop ali izklop funkcije se dotaknite
ustrezne tipke ali kombinacije dveh tipk.
Ko je funkcija vklopljena, zasveti svetleča
dioda nad tipko ali pa simbol na
prikazovalniku.

8.6 Funkcija Varovalo za
otroke
Varovalo za otroke lahko nastavite za
preprečitev, da bi se otroci igrali z
napravo. Funkcija varovala za otroke
zaklene vse tipke in gumb za izbiro
programa (ta funkcija ne zaklene tipke

 Vklop/Izklop).
Funkcijo varovala za otroke lahko
vklopite:

• pred pritiskom tipke  Začetek/
Prekinitev - naprave ni mogoče
vklopiti,

• po pritisku tipke  Začetek/
Prekinitev - izbira programov in
funkcije ni na voljo.

Vklop funkcije Varovalo za
otroke:

1. Vklopite sušilni stroj.
2. Izberite enega izmed razpoložljivih

programov.
3. Sočasno pritisnite in držite tipki.
Na prikazovalniku se prikaže simbol .
4. Za izklop varovala za otroke ponovno

pritiskajte zgornji tipki, dokler simbol
ne izgine.

8.7 Zagon programa

Za zagon programa:

Dotaknite se tipke  Začetek/
Prekinitev.
Naprava se zažene, svetleča dioda nad
tipko pa preneha utripati in sveti.

8.8 Sprememba programa
Za spremembo programa:

1. Pritisnite tipko  Vklop/Izklop za
izklop naprave.

2. Ponovno pritisnite tipko  Vklop/
Izklop za vklop naprave.

3. Nastavite nov program.

8.9 Konec programa
Po vsakem sušenju očistite
filter in izpraznite posodo za
vodo. (Oglejte si poglavje
VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE.)

Če se program sušenja zaključi, se na
prikazovalniku prikaže simbol . Če je
vklopljena funkcija  Zvočni signal, se
eno minuto v presledkih oglaša zvočni
signal.

Če ne izklopite naprave, se
začne faza za zaščito proti
mečkanju (ni vklopljena pri
vseh programih). Utripajoč
simbol  predstavlja
izvajanje faze za zaščito
proti mečkanju. Perilo lahko
med to fazo vzamete iz
stroja.
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Za odstranitev perila:

1. Dve sekundi pritiskajte tipko 
Vklop/Izklop, da izklopite napravo.

2. Odprite vrata naprave.
3. Iz stroja odstranite perilo.
4. Zaprite vrata naprave.

9. NAMIGI IN NASVETI
9.1 Ekološki nasveti
• Perilo pred sušenjem dobro ožemite.
• Ne prekoračite količine perila,

navedene v poglavju o programih.
• Očistite filter po vsakem sušenju.
• Ne uporabljajte mehčalca za pranje in

nato sušenje. V sušilnem stroju se
perilo samodejno zmehča.

• Uporabite destilirano vodo, kakršno
uporabljate za likanje s paro. Po
potrebi predhodno filtrirajte destilirano
vodo (npr. s filtrom za kavo), da
odstranite morebitne delce.

• Reže za pretok zraka na dnu naprave
naj bodo vedno neovirane.

• Poskrbite, da bo na mestu namestitve
naprave dober pretok zraka.

9.2 Nastavitev privzete
stopnje suhosti
Za spremembo privzete stopnje suhosti:
1. Vklopite napravo.
2. Izberite enega izmed razpoložljivih

programov.
3. Sočasno pritisnite in držite tipki  

Dodatno sušenje in  
Osveževanje.

Na prikazovalniku se prikaže eden izmed
simbolov:

 - Najvišja stopnja suhosti
 - Dodatna stopnja suhosti
 - Običajna stopnja suhosti

4. Pritiskajte tipko  Začetek/
Prekinitev, dokler ne dosežete
želene stopnje suhosti.

Stopnja su‐
hosti Simbol na prikazovalniku

Najvišja
stopnja su‐
hosti

Stopnja su‐
hosti Simbol na prikazovalniku

Dodatna
stopnja su‐
hosti

Običajna
stopnja su‐
hosti

5. Za shranitev nastavitve sočasno
pritisnite in za približno dve sekundi
držite tipki  Dodatno sušenje in

 Osveževanje.

9.3 Izklop indikatorja posode

Indikator posode za vodo privzeto sveti.
Zasveti ob koncu programa sušenja ali
med potekom programa, če je posoda za
vodo polna. Če je nameščen komplet za
odvod vode, se posoda za vodo
samodejno izprazni in indikator je
mogoče izklopiti.
Za izklop indikatorja:
1. Vklopite napravo.
2. Izberite enega izmed razpoložljivih

programov.
3. Sočasno pritisnite in držite tipki  

Osveževanje in  Časovno
sušenje.

Možna je ena izmed dveh konfiguracij:
• indikator Izprazni pos.za vodo: 

sveti, če se prikaže simbol
 - indikator posode za

vodo trajno sveti.
• indikator Izprazni pos.za vodo: 

ne sveti, če se prikaže simbol
 - indikator posode za

vodo je trajno ugasnjen.
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10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
10.1 Čiščenje filtra
Ob koncu vsakega programa se na
prikazovalniku prikaže simbol  Očistite
filtre in očistiti morate filter.

Filter zbira kosme med
sušenjem.

1. Odprite vrata. Filter povlecite
navzgor.

2. Stisnite kavelj, da odprete filter.

3. Z vlažno roko očistite oba dela filtra.

4. Po potrebi filter očistite s sesalnikom.
Zaprite filter.

5. Po potrebi odstranite kosme iz
odprtine za filter in s tesnila. Lahko
uporabite sesalnik. Filter vstavite
nazaj v odprtino za filter.

10.2 Praznjenje posode za
vodo
Posodo za kondenzirano vodo izpraznite
po vsakem sušenju.
Če je posoda za kondenzirano vodo
polna, se program samodejno prekine.
Na prikazovalniku zasveti simbol  
Izprazni pos.za vodo in izprazniti morate
posodo za vodo.
Za praznjenje posode za vodo:
1. Izvlecite posodo za vodo in jo držite v

vodoravnem položaju.

2. Izvlecite plastični priključek in vodo iz
posode zlijte v umivalnik ali podoben
zbiralnik.
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3. Plastični priključek potisnite nazaj
noter in ponovno namestite posodo
za vodo.

4. Za nadaljevanje programa pritisnite
tipko  Začetek/Prekinitev.

10.3 Čiščenje kondenzatorja
Če na prikazovalniku utripa simbol  
Očisti kond., preglejte kondenzator in
njegov predelek. Če je umazan, ga
očistite. Preverite enkrat na pol leta.

OPOZORILO!
Kovinske površine se ne
dotikajte z golimi rokami.
Nevarnost poškodbe. Nosite
zaščitne rokavice. Čistite
previdno, da ne poškodujete
kovinske površine.

Za pregled:
1. Odprite vrata. Filter povlecite

navzgor.

2. Odprite pokrov kondenzatorja.

3. Obrnite ročico, da sprostite pokrov
kondenzatorja.

4. Spustite pokrov kondenzatorja.

5. Po potrebi odstranite vlakna s
kondenzatorja in iz njegovega
predelka. Uporabite lahko mokro
krpo in/ali sesalnik z nastavkom s
krtačo.
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6. Zaprite pokrov kondenzatorja.
7. Pomikajte ročico, dokler se ne

zaskoči.
8. Filter namestite nazaj.

10.4 Čiščenje bobna
OPOZORILO!
Napravo pred čiščenjem
izključite iz električnega
omrežja.

Za čiščenje notranje površine bobna in
filtrov bobna uporabljajte standardno
nevtralno čistilno sredstvo. Očiščene
površine osušite z mehko krpo.

POZOR!
Za čiščenje bobna ne
uporabljajte grobih
materialov ali jeklene volne.

10.5 Čiščenje upravljalne
plošče in ohišja
Za čiščenje upravljalne plošče in ohišja
uporabljajte standardno nevtralno čistilno
sredstvo.

Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo.
Očiščene površine osušite z mehko krpo.

POZOR!
Za čiščenje naprave ne
uporabljajte čistilnih sredstev
za pohištvo ali čistilnih
sredstev, ki lahko povzročijo
korozijo.

10.6 Čiščenje rež za pretok
zraka
Za odstranitev kosmov iz rež za pretok
zraka uporabite sesalnik.

11. ODPRAVLJANJE TEŽAV
Težava 1) Možen vzrok Rešitev

Sušilni stroj ne
deluje.

Sušilni stroj ni vključen v vtičnico. Priključite na omrežno vtičnico.
Preverite varovalko v omarici z va‐
rovalkami (hišna napeljava).

Vrata so odprta. Zaprite vrata.

Tipke  Vklop/Izklop niste pritisni‐
li.

Pritisnite tipko  Vklop/Izklop.

Tipke  Začetek/Prekinitev se ni‐
ste dotaknili.

Dotaknite se tipke  Začetek/
Prekinitev.

Naprava je v stanju pripravljenosti. Pritisnite tipko  Vklop/Izklop.
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Težava 1) Možen vzrok Rešitev

Rezultat sušenja
ni zadovoljiv.

Izbira napačnega programa. Izberite ustrezen program. 2)

Filter je zamašen. Očistite filter. 3)

 Funkcija Dodatno sušenje je
bil nastavljena na  lažje lika‐
nje.4).

Funkcijo  Dodatno sušenje
spremenite na višjo stopnjo.

Perila je bilo preveč. Ne presezite največje količine peri‐
la.

Reže za pretok zraka so zamaše‐
ne.

Očistite reže za pretok zraka na
dnu naprave.

Umazanija na tipalu vlažnosti v
bobnu.

Očistite sprednjo površino bobna.

Stopnja suhosti ni nastavljena na
želeno stopnjo.

Nastavite stopnjo suhosti. 5)

Kondenzator je zamašen. Očistite kondenzator. 3)

Vrata stroja se
ne zaprejo.

Filter se ni zaskočil. Filter namestite v pravi položaj.

Perilo je ujeto med vrata in tesnilo. Odstranite perilo in zaprite vrata.

Sprememba
programa ali
funkcije ni mo‐
goča.

Po začetku programa sprememba
programa ali funkcije ni mogoča.

Sušilni stroj izklopite in ponovno
vklopite. Po potrebi spremenite
program ali funkcijo.

Izbira funkcije ni
mogoča. Oglasi
se zvočni signal.

Funkcija, ki ste jo želeli izbrati, ni
na voljo za izbrani program.

Sušilni stroj izklopite in ponovno
vklopite. Po potrebi spremenite
program ali funkcijo.

Nepričakovan
čas trajanja na
prikazovalniku.

Trajanje sušenja se izračuna glede
na količino perila in vlažnost.

To je samodejno — naprava deluje
pravilno.

Program ne de‐
luje.

Posoda za vodo je polna. Izpraznite posodo za vodo in pritis‐
nite tipko  Začetek/Prekini‐
tev. 3)
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Težava 1) Možen vzrok Rešitev

Program suše‐
nja je prekratek.

Perila je malo. Izberite časovni program. Časovna
vrednost mora biti povezana s koli‐
čino perila. Za sušenje enega kosa
perila ali majhne količine perila pri‐
poročamo kratek čas sušenja.

Perilo je presuho. Izberite časovni program ali višjo
stopnjo suhosti (npr.  Zelo su‐
ho).

Program suše‐
nja je predolg 6)

Filter je zamašen. Očistite filter.

Perila je preveč. Ne presezite največje količine peri‐
la.

Perilo ni dovolj ožeto. Dobro ožemite perilo.

Prenizka ali previsoka temperatura
v prostoru - ne gre za motnje v de‐
lovanju naprave.

Poskrbite, da bo temperatura v
prostoru višja od +5 °C in nižja od
+35 °C. Optimalna temperatura v
prostoru za dosego najboljših re‐
zultatov sušenja je med 19 °C in
24 °C.

1) Če se na prikazovalniku prikaže sporočilo o napaki (npr. E51): Sušilni stroj izklopite in ponovno vklopi‐
te. Izberite nov program. Pritisnite tipko Začetek/Prekinitev. Če naprava ne deluje, se obrnite na servisni
center in posredujte kodo napake.
2) Upoštevajte opis programa — oglejte si poglavje PROGRAMI.
3) Oglejte si poglavje VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.
4) Samo sušilni stroji s funkcijo Dodatno sušenje
5) Oglejte si poglavje NAMIGI IN NASVETI.
6) Opomba: Po največ petih urah se program sušenja samodejno zaključi.

12. TEHNIČNI PODATKI
Širina x višina x globina 850 x 600 x 630 mm (največ 640 mm)

Največja globina z odprtimi vrati naprave 1100 mm

Največja širina z odprtimi vrati naprave 950 mm

Nastavljiva višina 850 mm (+ 15 mm - nastavljanje nog)

Prostornina bobna 118 l

Največja količina perila 8 kg

Napetost 230 V

Frekvenca 50 Hz

Skupna moč 900 W
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Razred energijske učinkovitosti A+

Poraba energije1) 2,60 kWh

Letna poraba energije2) 309 kWh

Absorbiranje moči pri načinu vklopa 0,50 W

Absorbiranje moči pri načinu izklopa 0,50 W

Vrsta uporabe V gospodinjstvu

Dopustna temperatura okolja + 5 °C do + 35 °C

Stopnja zaščite pred vstopom trdih delcev in
vlage, kar zagotavlja zaščitni pokrov, razen
v primeru, kjer nizkonapetostna oprema ni‐
ma zaščite pred vlago.

IPX4

Ta izdelek vsebuje nepredušno zaprte fluorirane toplogredne pline.

Oznaka plina R134a

Teža 0,300 kg

Potencial globalnega segrevanja (PGS) 1430
1) Glede na standard EN 61121. 8kg bombaža, ožetega pri 1000 vrt./min.
2) Poraba energije na leto v kWh na podlagi 160 ciklov sušenja s standardnim programom za bombaž ob
napolnjeni in delno napolnjeni napravi ter poraba načinov z nizko močjo. Dejanska poraba energije na
cikel je odvisna od načina uporabe naprave (UREDBA (EU) št. 392/2012).

13. PRIPOMOČKI
13.1 Komplet za namestitev
na pralni stroj

Ime dodatne opreme: SKP11, STA9

Na voljo pri vašem pooblaščenem
prodajalcu.
Komplet za namestitev na pralni stroj
lahko uporabljate le pri pralnih in sušilnih
strojih, navedenih v navodilih za
uporabo. Oglejte si priložena navodila za
uporabo.
Pazljivo preberite navodila, priložena
dodatni opremi.
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13.2 Komplet za odvod vode

Ime dodatne opreme: DK11.
Na voljo pri vašem pooblaščenem
prodajalcu (možna namestitev na
nekatere vrste sušilnih strojev).
Za popoln odvod kondenzirane vode v
umivalnik, sifon, odtočni kanal itd. Po
namestitvi se posoda za vodo
samodejno izprazni. Posoda za vodo
mora ostati v napravi.
Cev mora biti nameščena najmanj 50 cm
do največ 100 cm od tal. Cev ne sme biti
zavita. Po potrebi skrajšajte cev.
Pazljivo preberite navodila, priložena
dodatni opremi.

13.3 Podstavek s predalom

Ime dodatne opreme: PDSTP10,
E6WHPED2.
Na voljo pri vašem pooblaščenem
prodajalcu.
Za zvišanje položaja naprave za
preprosto polnjenje in praznjenje stroja.
Predal lahko uporabljate za shranjevanje
perila, npr.: brisač, in čistil itd.
Pazljivo preberite navodila, priložena
dodatni opremi.

14. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih

s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.

*
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