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AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan
teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív
technológiákat és jellemz ket, melyek a mindennapi teend ket nagymértékben megkönnyítik, és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató
végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéb l.

KIEGÉSZÍT  TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK

Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz szükséges, hogy AEG készülékeinek
ragyogó külsejét és tökéletes m ködését fenntartsa. Ezzel együtt széles választékban kínáljuk a
legszigorúbb szabványoknak és az Ön min ségi igényeinek megfelel en tervezett és kivitelezett
egyéb kiegészít  tartozékokat - a különleges f z edényekt l az ev eszköz kosarakig, az
edénytartóktól a fehérnem -zsákokig...

Látogassa meg webáruházunkat az alábbi címen:
www.aeg.com/shop

HONLAPUNKON AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓK ÁLLNAK RENDELKEZÉSÉRE:
- Termékek
- Kiadványok
- Hibaelhárítás
- Hibaelhárítás
- Szerviz információk

www.aeg.com
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BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Saját biztonsága és a helyes használat ér-
dekében a készülék üzembe helyezése és
els  használata el tt olvassa át figyelme-
sen ezt a használati útmutatót, beleértve a
tippeket és figyelmeztetéseket is. A szük-
ségtelen hibák és balesetek elkerülése ér-
dekében fontos annak biztosítása, hogy
mindenki, aki a készüléket használja, jól is-
merje annak m ködését és biztonságos
használatát. rizze meg ezt a használati út-
mutatót, és ha a készüléket elajándékozza
vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hoz-
zá, hogy annak teljes élettartamán keresz-
tül mindenki, aki használja, megfelel  in-
formációkkal rendelkezzen annak haszná-
latát és biztonságát illet en.

 - A készülék használatba vétele el tt
olvassa el ezt a kezelési útmutatót.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
TUDNIVALÓK
• Veszélyes megváltoztatni a m szaki jellem-

z ket vagy megkísérelni a termék bármi-
lyen módon történ  átalakítását.

• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális ké-
pesség , illetve megfelel  tapasztalatok és
ismeretek híján lév  személy (beleértve a
gyermekeket is) használhassa, hacsak a
biztonságáért felel s személy nem biztosít
számára felügyeletet és útmutatást a ké-
szülék használatára vonatkozóan.

• Ügyeljen rá, hogy gyermekek és háziállatok
ne másszanak a szárítógép dobjába. Hasz-
nálat el tt mindig ellen rizze a dob tartal-
mát.

• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítót k, szögek, csavarok, kövek vagy
más kemény, éles tárgyak komoly károkat
okozhatnak, ezért nem szabad azokat a
gépbe tenni.

• Olyan anyagokat, mint habszivacs, (latex-
hab) zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumí-
rozott ruhadarabok vagy habszivacs dara-
bokkal kitömött párnák, tilos a szárítógép-
ben szárítani.

• Beszerelés után biztosítsa a hálózati du-
gasz könny  elérhet ségét.

• Használat, tisztítás és karbantartás után
mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.

• Semmilyen körülmények között ne kísérelje
meg saját maga megjavítani a készüléket.
A szakszer tlen beavatkozás személyi sé-
rülést vagy komoly m ködési problémákat
okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig
ragaszkodjon eredeti alkatrészek felhasz-
nálásához.

• Az olyan anyagokkal szennyezett ruhada-
rabokat, mint étolaj, aceton, benzin, kero-
zin, folteltávolítók, terpentin, viasz és vi-
aszeltávolítók, meleg vízben ki kell mosni
extra mennyiség  mosószer használatával,
miel tt szárítógépben szárítaná.

• Robbanásveszély: Soha ne szárítson szá-
rítógépben olyan ruhadarabokat, amelyekre
gyúlékony oldószer (benzin, metilalkoholok,
szárazon tisztító folyadékok és hasonlók)
került. Mivel ezek az anyagok illékonyak,
robbanást okozhatnak. Csak vízben kimo-
sott ruhákat szárítson a gépben.

• T zveszély: a növényi olajjal vagy f z o-
lajjal befröcskölt vagy átitatott darabok t z-
veszélyesek, ezért nem helyezhet k a szá-
rítógépbe.

• Ha a szennyes ruhanem ket folteltávolító-
val mosta ki, még egyszer le kell futtatnia
egy öblít programot, miel tt a szárítógépbe
helyezné azokat.

• Kérjük, gy z djön meg arról, hogy nem ma-
radt-e véletlenül gázöngyújtó vagy gyufa a
készülékbe betölteni kívánt ruhadarabok
zsebeiben

• A kicsapódott (kondenz) víz nem alkalmas
ivóvízként történ  felhasználásra vagy étel-
készítésre. Egészségügyi kockázatot jelent
az emberek és a házi kedvencek számára.

• Ne üljön rá és ne támaszkodjon neki a be-
tölt  ajtónak. A készülék m ködése meg-
szakadhat.
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VIGYÁZAT
• T zveszély! Az öngyulladás

megel zése érdekében soha ne
állítsa le a gépi szárítást a szárí-
tási ciklus befejez dése el tt,
hacsak nem tudja az összes da-
rabot gyorsan kiszedni és kitere-
getni, hogy a h  eltávozzon.

• Ruharojtok vagy bolyhok ne
gy ljenek össze a szárítógép
környékén.

• Áramütés veszély! Ne fecskendezzen víz-
sugarat a készülékre.

• A gépi szárítási ciklus utolsó része f tés
nélkül történik (h tési ciklus) annak biztosí-
tása érdekében, hogy a ruhadarabok olyan
h mérsékleten maradjanak, amely mellett
biztosan nem fognak károsodni.

• Nem szabad a szárítógépet használni, ha
ipari vegyszereket használtak a tisztítás-
hoz.

• Gondoskodjon a készüléknek helyt adó he-
lyiség jó szell zésér l, hogy elkerülje a más
tüzel anyagokat eléget  készülékekb l
(beleértve a nyílt tüzet is) származó gázok
visszaáramlását.

ÜZEMBE HELYEZÉS
• Ez a készülék nehéz. A készülék mozgatá-

sakor legyen óvatos.
• Kicsomagoláskor ellen rizze, hogy nem sé-

rült-e meg a készülék. Ha bármilyen kétsé-
ge támadna, ne helyezze üzembe a készü-
léket, hanem forduljon a szakszervizhez.

• Használat el tt minden csomagolóanyagot
el kell távolítani. Veszélyes károk keletkez-
hetnek a készülékben vagy a berendezési
tárgyakban, ha ezt nem tartja be. További
információkért lásd a felhasználói kézi-
könyv vonatkozó részét.

• A készülék üzembe helyezéséhez szüksé-
ges minden villanyszerelési munkát szak-
képzett villanyszerel nek vagy kompetens
személynek kell elvégeznie.

• A készülék hátoldalát a falhoz kell állítani
• Ha a készüléket sz nyegre vagy hasonló

felületre állítja, haszálja a beállító lábakat.
Biztosítani kell a szabad légáramlást a ké-
szülék alatt.

• A készülék üzembe helyezése után ellen-
rizze, hogy nem csíp dött-e be a hálózati

vezeték, vagy nem állította-e rá a készülé-
ket.

• Ha a szárítógépet a mosógép tetején he-
lyezi el, kötelez en használnia kell az ös-
szeépít  készletet (külön rendelhet  tarto-
zék, lásd a "TARTOZÉKOK" cím  részt).

HASZNÁLAT
• Ez a készülék kizárólag háztartási célokra

használható. Tilos bármilyen más célra
használni.

• Csak olyan ruhanem t szárítson, melynek
gép szárítása engedélyezett. Tartsa be a
ruhanem  címkéjén feltüntetett el írásokat.

• Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.

• Ne helyezzen a készülékbe az el írtnál na-
gyobb mennyiség  ruhanem t. Soha ne
lépje túl a megengedett legnagyobb tölte-
tet. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatko-
zó fejezetét.

• Olyan ruhadarabokat nem szabad a szárí-
tógépbe tenni, amelyb l csöpög a víz.

• Ne szárítson a gépben olyan ruhadarabo-
kat, amelyek illékony petróleum számrazá-
kokkal érintkeztek. Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, a készülékbe
helyezés el tt távolítsa el a folyadékot a ru-
hanem r l.

• Ne használja a szárítógépet, ha a hálózati
tápkábel, a kezel panel, a munkafelület
vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a
szárítógép belseje szabadon hozzáférhet .

• Öblít szert vagy hasonló vegyi anyagot
csak a gyártó el írásainak szigorú betartá-
sával szabad használni.

• T zveszély! Ne szárítson olyan töltött vagy
bélelt darabokat (pl. párnát, dzsekit, pap-
lant stb.), melynek küls  huzatanyaga meg-
sérült. A tölt - vagy bélésanyag kiszabadul-
hat, és tüzet okozhat.

GYERMEKEK BIZTONSÁGA
• Ezt a mosógépet nem arra szánták, hogy

kisgyermekek vagy fogyatékkal él  szemé-
lyek felügyelet nélkül használják.

• A gyermekek gyakran nem ismerik fel az
elektromos készülékekkel kapcsolatos ve-
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szélyeket. Gondoskodjon arról, hogy a
gyermekek ne játszhassanak a készülék-
kel.

VIGYÁZAT
• Fulladásveszély! A csomagolóa-

nyag egyes részei (pl. fólia, polisz-
tirol) veszélyesek lehetnek a gyer-
mekek számára - Tartsa távol azo-
kat a gyermekekt l.

• A mosószereket zárja el a gyermekek el l,
és tárolja biztonságos helyen.

• Ügyeljen arra, hogy gyermekek és háziálla-
tok ne mászhassanak be a mosógép dobjá-
ba.

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE
HULLADÉKKÉNT
• Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a háló-

zati csatlakozóaljzatból.
• Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a

hulladékba.
• Helyezze hulladékba az ajtózárat. Így a

gyermekek vagy kedvenc háziállatok nem
záródhatnak be a készülékbe. A bezáródás
fulladásveszélyes.

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

CSOMAGOLÓANYAGOK
A  jelzéssel ellátott anyagokat újrahaszno-
síthatja. Újrahasznosításhoz tegye a megfele-
l  konténerekbe a csomagolást.

A terméken vagy a csomagoláson található
 szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem

kezelhet  háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelel  begy jt  helyre. Azzal,
hogy gondoskodik ezen termék helyes

hulladékba helyezésér l, segít megel zni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális kedvez tlen
következményeket, amelyeket ellenkez
esetben a termék nem megfelel
hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb
tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a
háztartási hulladékok kezelését végz
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a
terméket vásárolta.
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TERMÉKLEÍRÁS
1 2

6

3

4

5

8

9

10

11

7

1 Víztartály

2 Kezel panel

3 Betölt ajtó (megfordítható)

4 Els dleges sz r

5 A h cserél  ajtajának kinyitására szolgá-
ló csúszkagomb

6 Leveg  beöml nyílások

7 Állítható lábak

8 H cserél  ajtaja

9 H cserél  sz r jének burkolata

10 Reteszel  gomb

11 Adattábla
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TARTOZÉKOK
ÖSSZEÉPÍT  KÉSZLET

Terméknév: SKP11
Beszerezhet  a hivatalos márkakeresked nél.
Az összeépít  készlet kizárólag a mellékelt tá-
jékoztatóban felsorolt mosógépekhez használ-
ható. Lásd a mellékelt tájékoztatót.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.

VÍZELVEZET  KÉSZLET

Terméknév: DK11.
Beszerezhet  a hivatalos márkakeresked nél
(csak meghatározott szárítógép modellekhez
használható)
Készlet a kondenzvíz mosdóba, szifonba, le-
folyóba stb. történ  elvezetéséhez. Üzembe
helyezés után a víztartály ürítése önm köd -
en történik. A víztartálynak a készülékben kell
maradnia.
A felszerelt töml  padlószintt l mért magassá-
ga minimum 50 cm, maximum 1 m lehet. A

töml  nem képezhet hurkot. Ha szükséges,
csökkentse a töml  hosszát.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.

LÁBAZAT A FIÓKKAL

Terméknév: PDSTP10.
Beszerezhet  a hivatalos márkakeresked nél.
A készülék magasabb elhelyezésére szolgál.
Ily módon a ruhanem  betöltése és kivétele
kényelmesebb lesz.
A fiókot használhatja ruhanem  tárolására,
pl. : törölköz k, tisztítószerek és hasonlók.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz mellék-
elt használati utasítást.

SZÁRÍTÓ ÁLLVÁNY

Beszerezhet  a hivatalos márkakeresked nél
(csak meghatározott szárítógép modellekhez
használható)
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A szárító állvány biztonságos szárítást tesz le-
het vé a szárítógépben:
• sportcip k
• gyapjú

• puha játékok
• fehérnem
A szárító állvány biztonságos szárítást tesz le-
het vé a szárítógépben:
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KEZEL PANEL

1 10 122 4 5 6 7 8 9 113

1 Programkapcsoló

2 Nyomja meg a  Be/Ki gombot
3 Programkijelz k

4  Szárítás plusz nyomógomb
5  Plusz irányváltás nyomógomb
6  Gy r désmentesítés nyomógomb
7  Hangjelzés nyomógomb
8  Id vezérelt szárítás nyomógomb
9  Késleltetett indítás nyomógomb

10 Kijelz

11  Start/Szünet nyomógomb
12 Visszajelz k:  víztartályt kiüríteni, 

els dleges sz r t megtisztítani, 
h cserél  sz r it megtisztítani

KIJELZ

Szimbólum Leírás
alapértelmezett szá-
rítási fokozat

Szimbólum Leírás
közepesen extra
száraz
maximálisan extra
száraz
megfordítás plusz

m / m gy r désgátló ciklus
ideje
szárítási ciklus jelz

h tési ciklus jelz

gy r désvédelmi
ciklus jelz
gyermekzár aktív

késleltetett indítás

ciklusid  jelzés

 - id program válasz-
tás (10 perc - 2 óra)

 - késleltetett indítás
választás (30 perc -
20 óra)
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AZ ELS  HASZNÁLAT EL TT
Nedves ruhával törölje át a szárítógép dobját,
vagy indítson el egy rövid (pl. 30 perces) prog-
ramot nedves ruhákkal.

FIGYELEM

A szárítógépben található kompresszor és
rendszer különleges közeggel van feltöltve,
amelyben nem találhatók klórtartalmú szén-

hidrogének. A rendszernek megfelel en kell
tömítenie. A rendszer sérülése szivárgást
okozhat, vagy a készülék károsodásához ve-
zethet.
A szárítási ciklus elején (3-5 perc) a készülék
kicsivel hangosabb lehet. Ez a kompresszor
beindulása miatt van, és normális jelenség
kompresszorral m köd  berendezéseknél,
például: h t gépek, fagyasztók.

PROGRAMOK

Programok Töltet1) Jellemz k Elérhet  funk-
ciók

Anyag-
fajta

jelzése

 Pamut

 Extra száraz 7 kg Pamut ruhanem  szárításához.
Szárítási fokozat: extra száraz.

összes, kivéve
 Plusz irány-

váltás és 
Id vezérelt szá-

rítás

 Szekrényszá-
raz 2)

7 kg Pamut ruhanem  szárításához.
Szárítási fokozat: szekrényszáraz.

összes, kivéve
 Plusz irány-

váltás és 
Id vezérelt szá-

rítás

 Vasalószá-
raz 2)

7 kg
Pamut ruhanem  szárításához.
Szárítási fokozat: azonnal vasal-
ható.

összes, kivéve
 Plusz irány-

váltás és 
Id vezérelt szá-

rítás

 Farmer 7 kg

Különböz  (pl. a nyakrésznél, a
mandzsettánál vagy a varrásoknál
eltér ) anyagvastagságú szabad-
id ruhák, például farmernadrágok,
melegít fels k szárításához.

összes, kivéve
 Plusz irány-

váltás és 
Id vezérelt szá-

rítás

 Ágynem 3 kg
Ágynem  szárításához, pl.: kes-
keny és széles leped , párnahu-
zat, ágyterít .

összes, kivéve
 Plusz irány-

váltás és 
Id vezérelt szá-

rítás
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Programok Töltet1) Jellemz k Elérhet  funk-
ciók

Anyag-
fajta

jelzése

 Párna 3 kg
Keskeny vagy széles paplanok, il-
letve párnák (toll, pehely vagy
szintetikus töltés ) szárításához.

összes, kivéve
 Plusz irány-

váltás és 
Gy r désmen-
tesítés és 

Id vezérelt szá-
rítás

 Id vezérelt
szárítás

7 kg

Ruhanem  szárítása a felhaszná-
ló által beállított id vel. Az id ért-
éknek a töltethez kell kapcsolód-
nia. Egyetlen ruhadarab vagy kis
mennyiség  ruhanem  szárításá-
hoz rövid id  használata javasolt.

összes, kivéve
 Szárítás

plusz és 
Plusz irányvál-

tás

 Extra
gyors mix

3 kg
Pamut és m szálas anyagok ala-
csony h mérsékleten történ  szá-
rításához.

összes, kivéve:
 Plusz irány-

váltás és 
Id vezérelt szá-

rítás

 M szál

 Extra száraz 3,5 kg
Vastag vagy több réteg  textíliák,
pl. pulóverek, ágynem k, asztalte-
rít k szárításához.

összes, kivéve
 Id vezérelt
szárítás

 Szekrényszá-
raz 2)

3,5 kg

Vékony, nem vasalandó anyagok,
pl. könnyen kezelhet  ingek, asz-
talterít k, csecsem ruhák, zoknik,
merevít s fehérnem  szárításá-
hoz.

összes, kivéve
 Id vezérelt
szárítás

 Vasalószá-
raz

3,5 kg Vasalandó vékony anyagok, pl.
kötött áru, ingek szárításához.

összes, kivéve
 Id vezérelt
szárítás

 Vasalás-
könnyítés

1 kg
(vagy 5

ing)

Kevés kezelést igényl  ruhanem ,
pl. ingek és blúzok szárításához; a
vasalás megkönnyítése érdéké-
ben. A funkció hatékonysága a ru-
hanem  anyagától és felületét l
függ en eltérhet. A ruhanem t
azonnal tegye bele a szárítógép-
be. A szárítási ciklus végén hala-
déktalanul vegye ki a megszáradt
ruhát, és helyezze vállfára.

összes, kivéve
 Plusz irány-

váltás és 
Id vezérelt szá-

rítás
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Programok Töltet1) Jellemz k Elérhet  funk-
ciók

Anyag-
fajta

jelzése

 Sport inten-
zív

2 kg

Kültéri ruházat, pl. munkaruha,
sportruha, flóráru, vízálló és léleg-
z  dzseki, széldzseki - kivehet
polár vagy egyéb termobéléssel -
szárításához.

összes, kivéve
 Plusz irány-

váltás és 
Gy r désmen-
tesítés és 

Id vezérelt szá-
rítás

 Sportruhá-
zat

2 kg
Vasalást nem igényl  sportruhá-
zat, vékony és könny  anyagok,
poliészter szárításához.

összes, kivéve
 Plusz irány-

váltás és 
Id vezérelt szá-

rítás

 Selyem /
Fehérnem

1 kg Selyem/fehérnem  melegleveg s,
finom mozdítású szárításához.

összes, kivéve
 Plusz irány-

váltás és 
Id vezérelt szá-

rítás

 Gyapjú frissí-
tés

1 kg

Gyapjú ruhanem  felfrissítéséhez.
A ruha újra puha és finom lesz.
Azt ajánljuk, hogy a program befe-
jezése után azonnal távolítsa el a
ruhanem t.

 Hangjelzés ,
 Id vezérelt

szárítás 3),
Késleltetett indí-

tás
1) száraz ruhák maximális súlya
2) Kizárólag a bevizsgáló intézetek számára:

Teljesítmény bevizsgáláshoz használja az EN 61121 dokumentációban el írt standard programokat. Ha
módosítani kell a ruhanem  fennmaradó nedvesség szintjét, módosítsa a programot a  Szárítás plusz
funkcióval.

3) Csak a szárító állvánnyal — lásd a TARTOZÉKOK részt

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
A RUHANEM  EL KÉSZÍTÉSE

Csak olyan ruhanem t szárítson,
melynek gépi szárítása engedélye-
zett. Gy z djön meg arról,hogy a ru-
hanem  szárítható-e szárítógépben.
Ellen rizze a ruhanem  kezelési el í-
rásait tartalmazó címkéjét.

Anyag-
fajta
jelzése

Jellemz

Szárítógépben való szárításra al-
kalmas

Anyag-
fajta
jelzése

Jellemz

Alkalmas szárítógépben, normál
h mérsékleten történ  szárításra
Alkalmas szárítógépben, csök-
kentett h mérsékleten történ
szárításra
Szárítógépben való szárításra
nem alkalmas

Készítse el  megfelel en a ruhanem t:
• a cipzárakat húzza fel, gombolja be a huza-

tokat, és kösse össze a laza zsinegeket és
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szalagokat (pl. kötényekét) - a ruhanem
összegabalyodhat

• ürítse ki a zsebeket - minden fém tárgyat
(gemkapcsot, biztosítót t stb.) távolítson el.

• fordítsa ki a kétréteg  szövetekb l készült
darabokat (pl. pamutvászon hálózsákok, a
pamutréteg legyen legkívül).

Csak szárítás:
• pamut és vászon a Pamut programokkal
• m szálas és kevert anyagok a M szálas

programokkal
• különítse el az élénk szín  textíliákat a hal-

vány szín ekt l - színszivárgás fordulhat
el

• pamut dzsörzé és kötött ruhanem  csak a
megfelel  programokkal - a ruha összeme-
het

Ne tegyen be több ruhanem t a meg-
engedettnél, mely 7 kg.

A RUHÁK BETÖLTÉSE

1. Nyissa ki a készülék ajtaját
2. Helyezze be tömörítés nélkül a ruhane-

m t.
3. Zárja be a készülék ajtaját.

FIGYELEM
Ne gy rje be a ruhát a betölt ajtó és
a gumi tömítés közé.

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA
A készülék bekapcsolásához és kikapcsolásá-
hoz nyomja meg a Be/Ki gombot. A készülék
bekapcsolt állapotában néhány visszajelz  vi-
lágít a kijelz n.

A nyomógombokhoz tartozó szimbólu-
mok listája

Be/Ki

Szárítás plusz

Plusz irányváltás

Gy r désmentesítés

Hangjelzés

Id vezérelt szárítás

Késleltetett indítás

Start / Szünet

AUTOMATIKUS KÉSZENLÉT
FUNKCIÓ
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében
az alábbi esetekben a készülék automatiku-
san készenléti állapotba kapcsol:
• ha az Indítás/Szünet gombot nem nyomja

meg 5 percen belül.
• a program vége után 5 perccel.
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
Be/Ki gombot.

PROGRAM KIVÁLASZTÁSA

Fordítsa a programkapcsolót a kívánt prog-
ramnak megfelel  állásba. A program várható
hossza megjelenik a kijelz n.
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A megjelen  szárítási id  5 kg töltet
pamut és farmer programokra vonat-
kozik. Egyéb programok esetén a
szárítási id  az aktuális töltet mennyi-
ségének függvénye. Az 5 kg-nál na-
gyobb töltet  pamut és farmer progra-
mok szárítási ideje hosszabb.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
A kiválasztott programhoz 1 vagy több speciá-
lis funkciót is beállíthat.
A funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja
meg a megfelel  funkciógombot.

A funkció bekapcsolása után a nyomógomb
fölötti LED, vagy a nyomógombhoz tartozó
visszajelz  világít.

A SZÁRÍTÁS PLUSZ FUNKCIÓ
Ezzel a funkció fokozza a szárítás hatásfokát.
3 beállítás közül választhat:

 - alapértelmezett beállítás az összes
programhoz.

 — a ruhanem  szárazsági fokának eny-
he növelése.

 — a ruhanem  szárazsági fokának je-
lent s növelése.

A PLUSZ IRÁNYVÁLTÁS FUNKCIÓ
A kényes és h re érzékeny textíliák (pl. akril,
viszkóz) ruhanem k kímél  szárításához. Ez
a funkció segít csökkenteni a ruhanem n ta-
lálható gy r déseket. Azokhoz a ruhanem k-
höz, melyek címkéjén a  szimbólum látha-
tó.

A GY R DÉSMENTESÍTÉS
FUNKCIÓ
A szárítási ciklus végén m ködésbe lép  gy -
r désmentesít  ciklus (30 perc) meghosszab-
bítása 90 percre. Ez a funkció megel zi a ru-
hanem  gy r dését. A szárított ruha a gy r -
désmentesít  fázis alatt kivehet .

A HANGJELZÉS FUNKCIÓ
Ha a hangelzés funkciót bekapcsolja, az aláb-
bi esetekben hangjelzést ad a készülék:
• ciklus vége
• gy r désgátló fázis kezdete és vége
• ciklus megszakítás
A hangjelzés alapértelmezés szerint mindig
be van kapcsolva. Ezzel a funkcióval a hang-
jelzést be- vagy kikapcsolhatja.

AZ ID VEZÉRELT SZÁRÍTÁS
FUNKCIÓ
Csak az Id vezérelt szárítás programhoz
használható. A felhasználó 10 perc és 2 óra
id tartam között (10 perces ugrásokkal) beál-
líthatja a szárító program idejét.

A KÉSLELTETETT INDÍTÁS
FUNKCIÓ

Lehet vé teszi a program késleltetett
indítását 30 perc és 20 óra között.

1. Állítsa be a szárítóprogramot és a funkci-
ókat.

2. Nyomja meg ismételten a Késleltetett in-
dítás gombot mindaddig, amíg a kijelz n
megjelenik a kívánt késleltetett indítás
(pl.  , ha a programnak 12 óra múl-
va kell elindulnia).

3. A Késleltetett indítás funkció aktiválásá-
hoz nyomja meg az Indítás/Szünet gom-
bot. Az indításig hátralév  id  folyamato-
san csökken a kijelz n.

GYERMEKZÁR FUNKCIÓ
A gyermekzár funkcióval megakadályozható,
hogy a gyermekek véletlenül m ködésbe hoz-
zák a készüléket. A gyermekzár funkció zárol-
ja az összes nyomógombot és a programvá-
lasztót (a Be/Ki gombot azonban nem). A
gyermekzár bekapcsolásához nyomja meg
egyszerre a Szárítás plusz és a Plusz irány-
váltás gombot mindaddig, míg a  szimbó-
lum meg nem jelenik a kijelz n. A funkció ki-
kapcsolásához nyomja meg ismét a fenti gom-
bokat mindaddig, míg a szimbólum ki nem al-
szik.
A gyermekzár funkció az alábbi körülmények
között kapcsolható be:
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• miel tt megnyomná a Start/Szünet gombot
- a készülék ekkor nem indítható el

• miután megnyomta a Start/Szünet gombot -
ekkor az összes nyomógomb és a prog-
ramválasztó le van tiltva

A PROGRAM INDÍTÁSA

A program elindításához nyomja meg a Start/
Szünet gombot. A nyomógomb fölötti LED szí-
ne pirosra változik.

EGY PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
A program módosításához állítsa le a készülé-
ket a Be/Ki gombbal. Ezután kapcsolja be újra
a készüléket a Be/Ki gombbal, és állítsa be új-
ra a programot.

A PROGRAM VÉGÉN
Amikor a szárítási program befejez dik, a 
szimbólum villog a kijelz n. Ha a Hangjelzés
funkció aktív, kb. egy percen keresztül szag-
gatott hangjelzés hallható.
A ruhanem  eltávolítása:
1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg

a Be/Ki gombot 2 másodpercig.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhanem t.
4. Zárja be a készülék ajtaját.

Minden szárítási ciklus után:

• tisztítsa meg a sz r t
• eressze le a vizet a víztartályból
(Lásd az ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS cím  feje-
zetet.)
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HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK
• A mosáshoz és szárításhoz ne használjon

öblít szert. A szárítógépben a ruhanem
automatikusan puhává válik.

• A kondenzvíz felhasználható desztillált víz-
ként, pl. g zvasalóban. Ha szükséges, a
felhasználás el tt tisztítsa meg a kondenz-
vizet (pl. teasz r vel) az esetleges apró
bolyhok eltávolítása érdekében.

• A készülék alján lév  leveg nyílások legye-
nek mindig tiszták.

• A programáttekintésben megadott töltet-
mennyiségeket alkalmazza.

• Ellen rizze, hogy a készülék felállítási he-
lyén megfelel -e a légáramlás.

• Tisztítsa meg az els dleges sz r t minden
szárítási ciklus után.

• Tisztítsa meg a h cserél  sz r it, amint a
megfelel  visszajelz  megjelenik a kezel -
panelen.

• Szárítás el tt centrifugálja ki jól a szárításra
váró ruhákat.

A RUHANEM K ÁTLAGOS SÚLYA

fürd köpeny 1200 g
paplanhuzat 700 g
férfimunkaköpeny 600 g
férfipizsama 500 g
leped 500 g
terít 250 g
férfiing 200 g
hálóing 200 g
párnahuzat 200 g
frottírtörülköz 200 g
alsóing 100 g
n i alsónem 100 g
alsónadrág 100 g
terít k 100 g
konyharuha 100 g

VÍZKEMÉNYSÉG ÉS
VEZET KÉPESSÉG
A vízkeménység a földrajzi hely függvényében
változhat. A vízkeménység hatással van a víz
vezet képességére és a készülék vezet ké-
pesség-érzékel jére. Ha ismeri a víz vezet -
képességének értékét, beállíthatja a megfele-
l  értéket az érzékel n, így még jobb szárítási
eredményt érhet el.
Az érzékel  vezet képességének beállítása:
1. Fordítsa a programválasztót a megfelel

programra.
2. Nyomja meg egyszerre a Szárítás plusz

és a Gy r désmentesítés gombot. Tartsa
nyomva, amíg az alábbi szimbólumok
egyike meg nem jelenik a kijelz n:
–  alacsony vezet képesség

<300 μS/cm
–  közepes vezet képesség

300-600 μS/cm
–  magas vezet képesség

>600 μS/cm
3. Nyomja le ismételten a Start/Szünet

gombot, amíg a kívánt érték meg nem je-
lenik.

4. A beállítás tárolásához nyomja meg egy-
szerre a Szárítás plusz és a Gy r dés-
mentesítés gombot.

VÍZTARTÁLY MEGTELT —
KIJELZÉS
Alapértelmezés szerint a LED jelz  mindig vi-
lágít. A szárítási ciklus végén vagy a víztartály
telít dése esetén világít. Ha a víztartály üríté-
séhez küls  eszközt használ, a LED kikap-
csolható.
A kijelzés ki- és bekapcsolásához:
1. Fordítsa a programválasztót a megfelel

programra.
2. Nyomja le egyszerre a Szárítás plusz és

a Hangjelzés gombot, és tartsa nyomva
mindaddig, míg a megfelel  beállítást
nem látja:
– a LED kikapcsol, és a  szim-

bólum megjelenik - a LED tartósan ki-
kapcsolva marad
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– a LED bekapcsol, és a  szim-
bólum megjelenik - a LED bekapcsol
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ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
AZ ELS DLEGES SZ R
TISZTÍTÁSA
Minden szárítási ciklus végén a (tisztítsa meg
az els dleges sz r t) jelzés világít, ami azt je-
lenti, hogy az els dleges sz r t meg kell tisz-
títani.

A sz r  összegy jti a bolyhokat. A
bolyhok a szárítógépben történ  szá-
rítás közben keletkeznek.

Az els dleges sz r  megtisztításához:  
1. Nyissa ki az ajtót.

2. Húzza ki a sz r t.

3. Nyissa ki a sz r t.
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4. Nedves kézzel tisztítsa meg a sz r t.

5. Szükség esetén tisztítsa meg a sz r t fo-
lyó melegvíz alatt, egy kefe segítségével.
Zárja be a sz r t.

6. Távolítsa el a bolyhot a sz r tartóból is.
Ehhez a m velethez használjon porszí-
vót.

7. Helyezze vissza a sz r t a tartóba.
FIGYELEM
Soha ne üzemeltesse a szárítógépet
az els dleges sz r  nélkül, illetve sé-
rült vagy eldugult sz r vel.

Tisztítsa meg az els dleges sz r t
minden szárítási ciklus után. Az eltö-
m dött sz r  miatt a szárítási ciklus
hossza, ezzel együtt a készülék ener-
giafogyasztása megnövekszik.

A VÍZTARTÁLY ÜRÍTÉSE
Minden szárítási ciklus után ürítse ki a víztar-
tályt.

Ha a víztartály megtelik, a program automati-
kusan megszakad, és az ürítse a víztartályt
LED világít. A program folytatásához ürítse ki
a víztartályt és nyomja meg az indítás gom-
bot.

A víztartály automatikus ürítéséhez
használhatja a külön megvásárolható
leereszt  készletet (lásd a: TARTO-
ZÉKOK cím  részt)
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A víztartály ürítéséhez:  
1. Húzza ki a víztartályt.

2. Állítsa vízszintes helyzetbe a víztartályt.

3. Vegye ki a m anyag csatlakozót, és
eressze le a vizet a mosdóba vagy meg-
felel  edénybe.

4. Tegye vissza a m anyag csatlakozót, és
helyezze vissza a víztartályt.

VIGYÁZAT
Mérgezés veszélye. A kicsapódott
(kondenz) víz nem alkalmas ivóvíz-
ként történ  felhasználásra vagy étel-
készítésre.

A kondenzvíz felhasználható desztil-
lált vízként, pl. g zöléses vasaláshoz.
Ha szükséges, sz rje át a kondenzvi-
zet (pl. teasz r n), hogy ne maradja-
nak benne maradványok vagy kisebb
szöszgombolyagok.

A H CSERÉL  SZ R INEK
TISZTÍTÁSA
Ha a (tisztítsa meg a h cserél  sz r it) jelzés
világít, a sz r ket meg kell tisztítani.
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A sz r k tisztítása:  
1. Nyissa ki a betölt ajtót.

2. A h cserél  ajtajának kinyitásához moz-
gassa az ajtónyílás aljánál lév  kioldó
kart.

3. A h cserél  fedelének nyitásához forgas-
sa el a reteszt.

4. Tolja le a h cserél  sz r inek burkolatát.
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5. Emelje fel az els dleges sz r t. Tartsa
meg a h cserél  sz r jét, és húzza ki az
alsó rekeszb l.

6. Nyomja meg az akasztót a sz r  kinyitá-
sához.

7. Nedves kézzel tisztítsa meg a sz r t.
Szükség esetén tisztítsa meg a sz r t fo-
lyó melegvíz alatt, egy kefe segítségével.
Zárja be a sz r t.
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8. Tisztítsa meg az alapon található kis mé-
ret  sz r t

9. Szükség szerint, kb. 6 havonta egyszer
tisztítsa meg a h cserél -rekeszt a szö-
szökt l. Porszívót is használhat.

10. Helyezze vissza a kis méret  sz r t és
a h cserél  sz r jét.

11. Csukja le a h cserél  fedelét.
12. Kattanásig tolja be a reteszt.
13. Csukja le a h cserél  sz r jének fede-

lét.
14. Csukja be a h cserél  ajtaját.
15. Helyezze be az els dleges sz r t.

FIGYELEM
Soha ne üzemeltesse a szárítógépet,
ha a h cserél  sz r it bolyh tömítette
el. Ellenkez  esetben a szárítógép
károsodhat. Ugyanakkor megnövek-
szik az energiafogyasztás is.
A h cserél -rekesz tisztításhoz ne
használjon éles tárgyakat.
Ne m ködtesse a szárítógépet a sz -
r k nélkül.

A DOB TISZTÍTÁSA
VIGYÁZAT
A tisztítás megkezdése el tt húzza ki
a készülék hálózati vezetékét.

A dob bels  felületét és a bordákat semleges
kémhatású normál szappanoldattal tisztítsa
meg. A megtisztított felületeket törölje száraz-
ra egy puha ruhával.

FIGYELEM
A dob tisztításához ne használjon sú-
rolószert vagy drótszivacsot.

A KEZEL PANEL ÉS A BURKOLAT
TISZTÍTÁSA.
A kezel panelt és a burkolatot semleges kém-
hatású normál szappanoldattal tisztítsa meg.
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A tisztításhoz használjon nedves kend t. A
megtisztított felületeket törölje szárazra egy
puha ruhával.

FIGYELEM
A tisztításhoz ne használjon bútor-
tísztító szert vagy olyan vegyszert,
melyek károsíthatják a felületeket.
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HIBAELHÁRÍTÁS ÉS JAVÍTÁS

MEGHIBÁSODÁS

Jelenség1) Lehetséges ok Javítási mód

A szárítógép
nem m ködik.

A szárítógépet nem csatlakoztatta az
elektromos hálózathoz.

Csatlakoztassa a készüléket a háló-
zathoz. Ellen rizze a biztosítékot a
biztosítékszekrényben (otthoni elhe-
lyezés).

A betölt ajtó nyitva van. Zárja be a betölt ajtót.
Nem nyomta meg a Be/Ki gombot. Nyomja meg a Be/Ki gombot.
Nem nyomta meg a Start/Szünet
gombot. Nyomja meg a Start/Szünet gombot.

A készülék készenléti állapotban van. Nyomja meg a Be/Ki gombot.

Nem kielégít
szárítási ha-
tásfok.

Nem megfelel  programot választott. Válassza ki a megfelel  programot. 2)

A sz r  eltöm dött. Tisztítsa meg a sz r t. 3)

A Szárítás plusz funkció minimális
üzemmódban m ködött.

Válassza ki a Szárítás plusz funkció
közepes vagy maximális beállítását.

A h t egység eltöm dött. Tisztítsa meg a h t egységet. 3)

Túl sok ruhát helyezett be. Soha ne lépje túl a megengedett leg-
nagyobb töltetet.

A szell z nyíláson lév  rács eltöm -
dött.

Tisztítsa meg a készülék alján lév
szell z nyílások rácsait.

Szennyez dés van a dob bels  fel-
ületén. Tisztítsa meg a dob bels  felületét.

A víz túl kemény.
Állítsa be a megfelel  vízkeménysé-
get4).

Nem záródik a
betölt ajtó.

A sz r  nincs megfelel en a helyén. Tegye a sz r t pontosan a helyére.
A ruhanem  beszorult a dob és a tö-
mítés közé.

Helyezze a ruhanem t az el írt mó-
don a dobba.

Az Err (Hiba)
jelenik meg a
kijelz n.

A szárítási ciklus elindítása után meg-
próbálta módosítani a programot
vagy valamelyik funkciót.

Kapcsolja ki és be a szárítógépet. Vá-
lassza ki az új programot.

A kiválasztott funkció nem használha-
tó együtt az aktuális programmal.

Kapcsolja ki és be a szárítógépet. Vá-
lassza ki az új programot.

A dobvilágítás
nem m ködik
5)

A dobvilágítás meghibásodott. Lépjen kapcsolatba a márkaszerviz-
zel, és kérje a dobvilágítás cseréjét.

Irreális szárítá-
si id  jelenik
meg a kijel-
z n.

A szárítás végéig hátralév  id  kiszá-
mítása a ruhanem  mennyiségén és
nedvességén alapul.

Automatikus m velet — nem hibaje-
lenség.

82

www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


Jelenség1) Lehetséges ok Javítási mód

A program in-
aktív. A víztartály megtelt. Ürítse ki a víztartályt3) , nyomja meg

a Start/Szünet gombot.

A szárítási cik-
lus túl rövid.

Túl kevés ruhát helyezett be.

Válassza ki az id programot. Az
id értéknek a töltethez kell kapcso-
lódnia. Egyetlen ruhadarab vagy kis
mennyiség  ruhanem  szárításához
rövid id  használata javasolt.

A ruhanem  túlságosan száraz.
Válasszon id programot vagy egy
másik szárítási fokozatot (pl. ne az
Extra száraz fokozatot)

A szárítási cik-
lus túl hosszú
6)

A sz r  eltöm dött. Tisztítsa meg a sz r t.

Túl sok ruhát helyezett be. Soha ne lépje túl a megengedett leg-
nagyobb töltetet.

Nem centrifugálta ki megfelel en a
ruhanem t.

Centrifugálja ki megfelel en a ruha-
nem t.

A helyiség h mérséklete túl magas -
nem hibajelenség.

Lehet ség szerint csökkentse a helyi-
ség h mérsékletét.

1) Hibaüzenet jelenik meg a kijelz n (pl. E51): Kapcsolja ki és be a szárítógépet. Válasszon ki egy új
programot. Nyomja meg a Start/Szünet gombot. Továbbra sem m ködik? - forduljon a szakszervizhez, és
közölje velük a hibakódot.

2) olvassa el a programleírást — lásd a PROGRAMOK cím  részt
3) lásd az ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS cím  részt
4) lásd a VÍZKEMÉNYSÉG cím  részt a HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK fejezetben
5) Csak a dobvilágítással rendelkez  modelleknél.
6) Megjegyzés: Kb. 5 óra elteltével a szárítási ciklus automatikusan véget ér (lásd A szárítási ciklus vége

cím  részt).
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M SZAKI INFORMÁCIÓK

magasság x szélesség x mélység 850 x 600 x 600 mm (maximális 640 mm)
dob rtartalma 118 l
legnagyobb mélység nyitott betölt ajtóval 1090 mm
legnagyobb szélesség nyitott betölt ajtóval 950 mm
állítható magasság 850 mm (+ 15 mm - beállítási tartomány)
a készülék tömege 59 kg
legnagyobb betölthet  mennyiség 7 kg
nélkül 230 V
frekvencia 50 Hz
szükséges biztosíték 4 A
összteljesítmény 800 W
energiahatékonysági osztály A

energiafogyasztás kWh/ciklus 1) 1,85 kWh

éves energiafogyasztás 121,8 kWh
használat típusa Háztartási
megengedett környezeti h mérséklet 5°C és + 35°C között

1) 7 kg pamut, 1000 rpm fordulaton centrifugálva, az EN 61121 szerint
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ÜZEMBE HELYEZÉS
A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE
• A szárítógépet tiszta környezetben kell

üzembe helyezni, ahol szennyez dés nem
halmozódhat fel.

• Biztosítani kell a szabad légáramlást a ké-
szülék körül. Ellen rizze, hogy a készülék
alján lév  elüls  szell z nyílások nincse-
nek-e elzárva.

• A rázkódás és a zaj minimális szinten tartá-
sa érdekében a szárítógépet stabil, egyen-
letes és vízszintes felületen kell elhelyezni.

• A készülék végleges elhelyezési pozíciójá-
ban ellen rizze a felület vízszintességét
vízmértékkel. Ha a felület nem teljesen víz-
szintes, a lábak emelésével vagy süllyesz-
tésével biztosítsa a vízszintes helyzetet.

• A lábat nem szabad eltávolítani. Ne csök-
kentse a padlótól való távolságot süpped s
sz nyeg, falemez vagy hasonló eszköz
használatával. Ellenkez  esetben a h fejl -
dés megnövekszik, ami a készülék m kö-
dését megzavarhatja.

• A szárítógép belsejében lév  leve-
g  h mérséklete elérheti a 60°C-ot
is. Éppen ezért a készüléket nem
szabad olyan felületre állítani, mely
nem h álló.

• A szárítógép m ködése közben, a
helyiség h mérséklete nem lehet
alacsonyabb +5°C-nál, és nem le-
het magasabb +35°C-nál, mivel az
befolyásolná a készülék teljesítmé-
nyét.

• Ha a készüléket át kell helyezni,
mindenképpen függ leges helyzet-
ben mozgassa azt.

• A készüléket tilos zárható ajtó, to-
lóajtó vagy a készülékhez képest
ellenkez  oldalán zsanérral rendel-
kez  ajtó mögé beépíteni úgy,
hogy a szárítógép teljes nyitása
korlátozott legyen.

A szárítógép magassága állítható. Ehhez a
beállító lábakat kell használni (lásd az ábrát).

15mm

KICSOMAGOLÁS
FIGYELEM

Használat el tt a szállításhoz biztosított cso-
magolás minden részét el kell távolítani.
A polisztirén rögzít k eltávolítása:
1. Nyissa ki a betölt ajtót.

2. Húzza ki a dobból a 2 m anyag töml t a
polisztirén rögzít vel.

x2
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BEÉPÍTÉS MUNKAPULT ALÁ
A készülék elhelyezhet  szabadon álló mó-
don, vagy a konyhai munkapult alá, ha van
elegend  hely (lásd az ábrát).

> 850 mm

600 mm

600 mm

A BETÖLT AJTÓ
NYITÁSIRÁNYÁNAK
MEGFORDÍTÁSA.
A betölt ajtó nyitási iránya felcserélhet . Ezál-
tal könnyen behelyezheti és eltávolíthatja a ru-
hanem t akkor is, ha a készüléket kisebb he-
lyiségbe helyezte. (lásd külön tájékoztatóban).

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
• A készüléket földelt aljzathoz csatlakoztas-

sa, az érvényben lév  bekötési el írásokkal
összhangban.

• Ellen rizze, hogy az adattáblán szerepl
elektromossági adatok megfelelnek-e a he-
lyi elektromos hálózat paramétereinek.

• Mindig megfelel en felszerelt, érintésbiztos
aljzatot használjon.

• Ne használjon elosztóaljzatot és vezeték-
hosszabbítót. T zveszélyesek lehetnek.

• Amennyiben a készülék hálózati vezetékét
ki kell cserélni, a cserét saját szervizünknél
végeztesse el.

• Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a készü-
lék hátulján található hálózati dugaszban és
vezetékben, illetve ne nyomja össze azo-
kat.

• A hálózati vezeték kihúzásakor soha ne ve-
zetéket fogja meg. Mindig a hálózati du-
gasznál fogva húzza ki.

• A hálózati dugaszt csak száraz állapotban
szabad használni.
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