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Biztonsági tudnivalók

822 61 13-44

Elhelyezés és szerviz
● A készülék mıködtetéséhez szükséges bármilyen munkát

csak arra feljogosított szakember végezhet. Ha nem
megfelelŒ szakismerettel rendelkezŒ személy végzi ezt 
a munkát, akkor mıködési zavar, károsodás és személyi
sérülés következhet be.

● A készülék nehéz, ezért ügyeljen erre a mozgatásnál.

● A készüléket tiszta, száraz környezetben kell elhelyezni.
A károsodott készülékre a jótállás nem érvényesíthetŒ,
ezért fontos az itt leírt ajánlások betartása.

● A szárítógépet csak megfelelŒ védŒföldeléssel rendelkezŒ
konnektorba szabad csatlakoztatni. Fix bekötést csak arra
feljogosított szakember végezhet a vonatkozó biztonsági
elŒírások betartásával.

● Ha a csatlakozó vezeték sérült, akkor az csak eredeti
gyárira cseréltethetŒ ki a szervizzel.

● Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó vezetéket ne csípje be,
vagy ne sértse meg, amikor a készüléket mozgatja,
tisztítja, stb.

● A készülék alján lévŒ szellŒzŒ nyílásokat nem szabad
eltömíteni akkor sem, ha padlószŒnyeg borítja a talajt.

● Az állítható lábakat tilos eltávolítani, ugyanis azok biztosítják
a megfelelŒ szellŒzést a készülék alja és a talaj között.

● A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó
vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz
végezheti, eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Soha
ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket.

Gyermekbiztonság
● A készüléket kizárólag felnŒttek által történŒ használatra

tervezték. Ne engedje meg, hogy a gyerekek játékszernek
használják a készüléket, illetve a kezelŒ gombokat.

● Tartson távol minden csomagolóanyagot a gyerekektŒl.

● A készülékbe való bepakolás elŒtt ellenŒrizze, hogy nincs-e
benne idegen tárgy, vagy kisebb házi állat.

Használat közben
● A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.

A gyártó semmilyen felelŒsséget nem vállal magára, ha a
meghibásodás, károsodás ettŒl eltérŒ célú használat miatt
következik be.

● Soha ne töltse túl a szárítógépet.

● Soha ne indítsa el addig a készüléket, ameddig nem
gyŒzŒdött meg a bolyhszırŒ tisztaságáról és arról, hogy
a szırŒ megfelelŒen van-e a helyén. Ha a bolyhszırŒ
károsodott, akkor túlmelegedés, vagy a ruhák károsodása
következhet be.

● Szokjon hozzá a kondenzátor rendszeres tisztításához.
Tartsa mindig tisztán a kondenzátort, mert ezzel növelheti
a szárítás hatékonyságát és rövidebb szárítási idŒt érhet el.

● Soha ne tegyen olyan ruhanemıt a szárítógépbe, amelyik
oldószert, vagy hasonló vegyi anyagokat tartalmaz. Ezek a
vegyi anyagok az elpárolgásukkal ugyanis tüzet okozhatnak.

● Az alábbi anyagok nem alkalmasak gépi szárításra:

– töltött kispárnák és díványpárnák (túlmelegedhet a 
szárítógép),

– gyapjú - csomósodás, zsugorodás miatt,

– különösen érzékeny textíliák, pl. függöny, selyem, stb.

– habszivaccsal töltött ruhanemık, gumi, vagy gumiszerı
anyagok.

● Mindig húzza ki a csatlakozó dugót a fali konnektorból,
ha tisztítja, vagy karbantartja a készüléket.

● Minden használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza
ki a csatlakozó dugót a konnektorból. A kihúzásnál mindig
a dugót fogja meg, és ne rántsa meg a vezetéket.

Selejtezés
- Csomagolóanyagok
Minden csomagolóanyag környezetbarát. A felhasznált
anyagokat újra feldolgozható anyagból készítették. 

- Öreg készülék
A készülék élettartamának lejárta után a bemeneti pontnál
vágja le a csatlakozó vezetéket. Tegye használhatatlanná az
ajtózárat, hogy a gyerekek ne zárhassák magukra a készülék
ajtaját. 

Figyelmesen olvassa el az itt leírtakat, mielŒtt a készüléket elhelyezi, és használatba veszi. A következŒkben
leírtak betartása alapvetŒ feltétele a készülék megfelelŒ teljesítményének. Akárki is használja a készüléket,
fontos, hogy tisztában legyen a használatra és a biztonságra vonatkozó tudnivalókkal. Tartsa a Használati
útmutatót mindig elérhetŒ helyen. Ha a készüléket eladja, vagy elajándékozza, akkor az útmutatót is adja át
az új tulajdonosnak, hogy Œ is biztonságosan használhassa a készüléket.
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A készülék bemutatása
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1. Ajtózár (nyomja meg a gombot az ajtó nyitásához).
Az ajtó nyitását a program futása alatt lehetŒleg kerülni
kell.

2. Hely a programkártya számára
(öntapadó címke)

3. KezelŒpanel

● JelzŒlámpák
A. Kijelzi, hogy a szárítógép üzemel.

B. Kijelzi, hogy megtelt a víztartály.

● Start gomb
C. A program és a szárítási idŒ után ezt a gombot
nyomja meg a szárítógép elindításához.

● IdŒkapcsoló gomb
D. Ennek a gombnak a segítségével állíthatja be a 

szárítási idŒt és a szárítási hŒfokot. Külön idŒ- és 
hŒfokskála van a pamuthoz (max 120 perc) és a 
mıszálas anyaghoz (max 80 perc).

4. Meleg levegŒ kifújás

5. Állítható lábak
Ha a szárítógépet nem szereli falra, akkor az állítható
lábak segítségével kell a megfelelŒ vízszintbe állításról
gondoskodni.

6. LevegŒjáratok – nem tömŒdhetnek el.

7. SzırŒk
A bepakolás elŒtt vagy után gondoskodni kell a
tisztításukról. A bolyhszırŒ a durva szırŒ mögött van,
amelyet a tisztításhoz el kell távolítani.

8. Kondenzátor
Az ajtóba került beépítésre, amelyet rendszeresen meg
kell tisztítani.

9. Víztartály
A szárítás során ez a tartály töltŒdik fel a kondenzvízzel.
A tartályt minden használat után vagy elŒtt ki kell üríteni.
Ha a tank megtelt, akkor felgyullad a „B” lámpa és a 
készülék automatikusan leáll. Addig nem indítható újra 
a készülék, amíg a tankot nem üríti ki.

10. Dob

11. Adattábla

12. Hálózati csatlakozó vezeték

13. Fali konzol tartója

14. Csatlakozó a kifolyócsŒhöz
Ez a kifolyócsŒ extra tartozékként kapható arra az esetre,
ha valaki a szárítógépbŒl a vizet közvetlenül akarja a
lefolyóba elvezetni. Rögzítse a csövet a csatlakozóhoz
(14) a csŒrögzítŒ kioldása után, majd távolítsa el belŒle
a dugót. Ha ezt a csövet felszereli, akkor a víztartály
nem telik meg vízzel.
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A készülék használata
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A szárítógép elsŒ használata elŒtt
Néhány - már használaton kívüli - ruhafélét nedvesítsen be,
majd elsŒ alkalommal 15 percig szárítsa azokat, hogy eltávolítson
minden port és egyéb szennyezŒdést a dobból.

1. EllenŒrizze, hogy csatlakoztatta-e a szárítógépet az
elektromos hálózatra.

2. Nyissa ki az ajtót az „A”-jelı gomb megnyomásával.

3. EllenŒrizze a bolyhszırŒt (B), majd utána a helyére 
bepattintott durva szırŒt (C).

4. EllenŒrizze, hogy üres-e a víztartály, majd nyomja 
megfelelŒen a helyére.

5. Pakolja be a dobba a szárítandó ruhanemıket. 
Ügyeljen a megfelelŒ bepakolásra. Ne keverje a 
mıszálas és a természetes szálú ruhanemıket.

6. Zárja be az ajtót.

7. A ruhanemık típusának megfelelŒen állítsa be az 
idŒkapcsoló gombbal (E) a megfelelŒ szárítási idŒt a 
pamut, vagy a mıszálas skálán.

8. Nyomja be a start gombot (F).

A program futása alatt lehetŒleg ne nyissa ki 
az ajtót, mert vízszivárgás következhet be a 
készülékbŒl.

Kapacitás
(száraz ruhatömeg)

Pamut max. 3.4 kg
Mıszálas max. 1.5 kg

Ruhanemık jellemzŒ tömege
A kapacitás értelmezéséhez az alábbiakban ismertetjük
néhány alapvetŒ ruhanemı száraz állapotban jellemzŒ
tömegét. Az adatok pamut árura vonatkoznak.

FürdŒköpeny ~1.2 kg

Paplanhuzat ~0.7 kg

LepedŒ ~0.5 kg

Blúz ~0.1 kg

Törölközö ~0.2 kg

Ing ~0.2 kg

Hálóing ~0.2 kg

Pizsama ~0.2 kg

Alsónadrág - rövid ~0.1 kg

Alsónadrág - hosszú ~0.3 kg

Kispárna huzat ~0.2 kg

Zokni ~0.1 kg
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Programtáblázat
Melyik programot használjuk?
Programozott szárítás
Ezt a programtáblázatot úgy tervezték, hogy mindenben segítse a megfelelŒ szárítást. A program/idŒkapcsoló gomb két
külön részt tartalmaz, mindegyik saját szárítási hŒfokkal és idŒskálával rendelkezik.

Pamut szárítására szolgál. Ebben a részben max. 120 perces szárítási idŒ választható ki.

Mıszálas és érzékeny ruhanemık szárítására szolgál. Ezeknél az anyagoknál alacsonyabb szárítási hŒfokra van
szıkség. A max. beállítható szárítási idŒ 80 perc.

Soha ne töltse túl a dobot. EllenkezŒ esetben az érdessé váló anyag megnehezíti a vasalást és energiaveszteséget is okoz.
Mindegyik program utolsó 8-12 perces hıtési fázisa lehıti a ruhanemıt, melynek köszönhetŒen az kevésbé gyırŒdik.

PAMUT SZÁRITÁSI IDŒ max 120 perc
Szárítás elŒtt kb. 800 ford/

Anyag típusa Hogyan szárítsuk? perc-es centrifugálás

Pamutfélék Száraz 3,4 kg 95 - 110 perc
Frottír 2,0 kg 70 - 80 perc
LepedŒ 1,0 kg 50 - 60 perc

Nyirkosan száraz 3,4 kg 80 - 95 perc
2,0 kg 55 - 75 perc
1,0 kg 45 - 55 perc

MıSZÁLAS SZÁRITÁSI IDŒ max 80 perc
Rövid centrifugálás szárítás elŒtt

Minden olyan anyag, Hogyan szárítsuk?
amelynél a szárítási
hŒfokot csökkenteni kell

Érzékeny anyagok Száraz 1,5 kg 65 - 75 perc
HŒre érzékeny anyagfajták 1,0 kg 45 - 55 perc
(pl. függöny) 0,7 kg 40 - 50 perc

Nyirkosan száraz 1,5 kg 50 - 60 perc
1,0 kg 35 - 40 perc
0,7 kg 30 - 35 perc

Fogyasztás az EN 61121 Európa szabvány szerint
Energiafogyasztás 2,78 kWh/3,4 kg pamut
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SzırŒk
A szárítógép csak akkor üzemel megfelelŒen, ha a szırŒket
minden bepakolás elŒtt, vagy minden kipakolás után megtisztítja.
A tisztításhoz:

1. Nyissa ki az ajtót.

2. Nyissa ki felfelé a durva szırŒt (A. kép)

3. Kefélje le a bolyhszırŒrŒl a szöszöket, amelyek a durva 
szırŒ alá lerakódtak. IdŒnként ki kell venni a bolyhszırŒt,
hogy mindkét felét megtisztíthassa. (B. kép) Ügyeljen 
arra, hogy a szırŒ visszahelyezését megfelelŒen végezze
és csak utána zárja vissza a durva szırŒt.

Soha ne indítsa el addig a szárítógépet, ameddig 
nem tiszta a bolyhszırŒ és amig nincs megfelelŒen
a helyére illesztve. Ne használja a szárítógépet 
sérült szırŒvel, mert ez túlmelegedést okozhat.

A kondenzáló egység tisztítása
Mindegyik dobos szárítógépben kering a levegŒ, ami felkapja a
szöszöket. Ennek az a következménye, hogy a szöszök egy része
lerakódik a kondenzáló egységre, amelyet emiatt idŒnként meg
kell tisztítani.
A kondenzáló egység tisztításának menete:

1. Nyissa ki az ajtót és nyissa ki felfelé a durva szırŒt.

2. Távolítsa el a bolyhszırŒt és zárja vissza a durva szırŒt.

3. Fogja meg két kézzel a kondenzáló tetejének bemélye-
dését, és a hüvelykujjaival nyomja az ajtó felé (C és D 
kép). Ekkor a kondenzáló kiold a helyérŒl és kifelé/felfelé
kiemelhetŒvé válik. A kivételt nagyon óvatosan végezze,
hogy ne sértse meg az érzékeny alumínium részt.

4. Forgassa el lefelé a felsŒ oldalát, és mindkét oldalát 
tisztítsa meg, pl. porszívóval. Távolítsa el a piros kifolyó
dugót a kondenzáló alsó szélébŒl (E kép). Fektesse le a 
kondenzálót sima felületre és töltse fel vízzel a szırŒ 
nyílásán keresztül. Utána helyezze a kondenzálót kb. 5 
percre szappanos vízbe, majd mindkét oldalát forró 
vízzel zuhanyozza le (F kép). Hagyja megszáradni. Ne 
felejtse el visszatenni a piros dugót (G kép).

5. Tegye vissza a kondenzálót a szárítógépbe. Ügyeljen a 
helyes visszatételre. Óvatosan nyomja a kondenzálót a 
helyére addig, amíg egy finom pattanó hang lesz hallható.
Tegye vissza a helyére a bolyhszırŒt és zárja le a durva
szırŒt.
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Karbantartás

A

B

A víztartály kiürítése
Ha a kondenzvíz elvezetését egy kifolyócsŒvel közvetlenül
egy lefolyóba vezeti el, akkor az ebben a fejezetben
leírtakat hagyja figyelmen kívül.

Amikor a víztartály megtelik, akkor a kezelŒpanelon felgyullad
egy jelzŒlámpa és jelzi, hogy a tartályt ki kell üríteni. Ha a
jelzŒlámpa mıködés közben gyullad fel, akkor a szárítógép
automatikusan leáll, amíg a tartályt ki nem ürítik.
Érdemes hozzászokni ahhoz, hogy a tartályt a szárítás
befejezŒdését követŒen, vagy a szárítási mıvelet kezdete
elŒtt mindig ki kell üríteni.
A tartály kiürítésének menete:

1. Nyissa ki az ajtót.

2. Húzza ki a tartályt (A kép).

3. Nyissa ki a tartály fedelét és öntse ki a vizet (B kép).

4. Zárja vissza a tartály fedelét és tegye vissza a 
helyére. Nyomja vissza addig, amíg azt nem érzi, 
hogy megfelelŒen illeszkedik a helyére.
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Általános mosási és szárítási tudnivalók
Válogatás
Mindig válogassa szét a ruhanemıket a címkén lévŒ utasítások
figyelembe vételével aszerint, hogy milyen típusúak az anyagok
és milyen minŒségı szárítási eredményt kíván elérni. A ruha-
nemıket lazán pakolja be a dobba. A cipzárakat húzza fel, a
gombokat gombolja be, az öveket kösse össze. A nagyon apró
szárítanivalókat zárja be egy huzatba, hogy a kis darabok ne
szorulhassanak be sehova.

Centrifugálás
A szárítandó ruhanemıket a szárítást megelŒzŒen jól ki kell
centrifugálni. Ajánlatos a centrifugálást legalább 800 fordulat/
percen végezni, vagy a speciálisan „szárító centrifugálás”-t
kiválasztani, ha a mosógép rendelkezik ilyen programmal.
Minél magasabb centrifugálás elŒzi meg a szárítást, annál
gyorsabb lesz a szárítási folyamat, és természetesen arányosan
csökken az energiafelhasználás is.

MegfelelŒ ruhamennyiség
A dob túltöltése a ruhák gyırŒdését eredményezi. A túl kis
mennyiségı ruhadarabok szárítása pedig gazdaságtalan.

Bolyhok
A szárítógép elsŒ használata után valószínıleg meg fog lepŒdni,
hogy milyen nagy mennyiségı bolyh keletkezett. Ez teljesen
normális jelenség és nem jelenti azt, hogy a szárítógép tönk-
reteszi a ruhákat. 
A ruhák viselés közben, illetve a kézi mosásnál ruhaszálak és
bolyhok válnak ki a ruhák anyagából, de ezek a ruhák felületén
maradnak. Szabadban történŒ szárításkor ezeket a szél elfújja.
Ha azonban a szárítást szárítógépben végzi, akkor a ruhaszálak
és a bolyhok a szárítási folyamat alatt a szırŒben gyılnek össze.
Ez a tény azok számára lehet fontos, akik asztmától, vagy
allergiától szenvednek.

Zsugorodás
Az anyag minŒsége egyértelmıen meghatározza az adott
ruhára vonatkozó zsugorodóképességet.
A zsugorodás elkerülése érdekében az anyagokat nem
szabad túlszárítani. Ha erre nincs figyelemmel, akkor
számolni kell a ruhák zsugorodásával. Ezért új ruhanemık
vásárlásánál mindig vegye figyelembe az anyagokra jellemzŒ
zsugorodási lehetŒséget.

Keményített anyagok
Keményített anyagok szárítása is elvégezhetŒ a szárítógépben.
A legjobb eredmény elérése érdekében azonban olyan szárítási
idŒt kell beállítani, aminek a végén a szárított darabok enyhén
nedvesek (úgynevezett vasalás-száraz) maradnak. 
A ruhanemık kipakolása után a dobot nedves ruhával törölje
ki, majd szárítsa ki a dobot, hogy ne maradjanak benne
keményítŒszer-maradványok.

Gépi szárításra alkalmatlan anyagok
Soha ne szárítson a szárítógépben:          
különösen finom darabokat, mint pl. necc-függönyöket, gyapjút,
selymet, fémszálas anyagokat, terjedelmes méretı nylon-
borítású anyagokat, pl. anorákot, pokrócot, paplant, párnát,
gumi-, hab-, vagy ehhez hasonló tartalmú anyagokat.

Nyilvánvalóan tilos a szárítógépben olyan ruhanemımet
szárítani, amelyeket a gyártója gépi szárításra alkalmat-
lannak tart. Ezt a szimbólumot a ruhanemık címkéje
tartalmazza.

ÉghetŒ anyaggal kezelt (pl. benzin, alkohol, folteltá-
volító, stb.) ruhanemıket nem szabad a készülékben
szárítani, mert tüzet okozhatnak. Mindig kövesse a
kezeléshez használt anyag gyártójának az útmutatásait.

A gépi szárítás jótékony hatásu

Fektetve szárítandó
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Mit kell tenni, ha ...

Soha ne próbálkozzon saját maga a szárítógép javításával. 
A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó
vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz
végezheti, gyári új alkatrész beépítésével.

Ez a készülék megfelel az alábbi irányelveknek:
– 73/23/EWG - 1973.02.19 (kisfeszültségi irányelv a változásokkal bezárólag)
– 89/336/EWG - 1989.05.03. (EMC-irányelv a 92/31/EWG változásokkal bezárólag)

92/31/EWG) – irányelv az elektromagneses hatásról.

● Hiba ● Ellenörizze

● A szárítás nem indul el. ● MegfelelŒen zárta be az ajtót?
● MegfelelŒen dugta be csatlakozó dugót a konnektorba?
● Nem oldott le a lakás hálózati biztosítéka?
● MegfelelŒen állította be a szárítási idŒt?
● Nem telt meg a víztartály?
● Megnyomta a Start-gombot?

● A szárítógép nem szárít megfelelŒen, 
vagy túl hosszú a szárítási idŒ.

● Nem állított be túl hosszú szárítási idŒt?
● Nem töltötte túl a dobot?

Pamut max. 3,4 kg
Mıszál  max. 1,5 kg

● Nem tömŒdtek el a szırŒk?
● Nem tömŒdött el a kondenzáló?
● MegfelelŒ fordulatszámú centrifugálás elŒzte meg a 

szárítást?
● A kiválasztott program a szárítandó ruhanemıkhöz való? 

Ne felejtse el, hogy más beállítás szükséges a pamut és 
más a mıszálas anyagok szárításához.

● Nem túl magas a helyiség hŒmérséklete, ahol a szárító-
gépet üzemelteti? A helyiség hömérséklete nem haladhatja 
meg a +35° C-t.

● Forróság van a szárítógép körül. ● Nem túl kicsi a helyiség, ahol a szárítógépet üzemelteti? 
Gondoskodjon a helyiség szellŒzésérŒl, nyissa ki az ajtót, 
vagy az ablakot, vagy válasszon másik helyet a szárítógép 
üzemeltetésére.

MielŒtt hívja a szervizt – kérjük -, hogy végezze el az alábbi ellenŒrzést, mert elképzelhetŒ, hogy csak valamilyen
apró kezelési hiba okozott panaszt és adott esetben nincs is szükséges a szerviz szakemberének a kiszállása. 
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Szerviz
Szerviz és pótalkatrészek
MielŒtt hívja a szervizt - kérjük -, hogy végezze el az elŒzŒ
oldalon részletezett ellenŒrzést. Ha a hibát saját maga nem
tudja megszüntetni, akkor pontosan adja meg a szerviznek a
tapasztalt hibát.
Tilos a szárítógépet más célra használni, mint amire a gyártó
ebben a Használati útmutatóban ajánlja.
A meghibásodott készülék javítását, beleértve a csatlakozó
vezeték cseréjét is, csak a jótállási jegyben kijelölt szerviz
végezheti, gyári új alkatrész beépítésével.
Bármilyen elektromos munkát csak arra feljogosított
szakember végezhet.
Hibabejelentéskor a szerviznek szüksége van az adattáblán
található alábbi adatokra is, ezért célszerı ezeket beírni ide
mellé.

TYPE: ............................................................

MOD: ............................................................

PROD.NO: ............................................................

SER.NO: ............................................................

Vásárlás dátuma ..........................................................

Mıszaki adatok

Üzembe helyezési tudnivalók

Méretek Magasság 686 mm
Szélesség 595 mm + zsanér
Mélység zárt ajtóval 420 mm
Mélység 90°-ra kinyitott ajtóval 900 mm

Tömeg Nettó 32 kg

Kapacitás Pamut 3,4 kg
Mıszálas/érzékeny 1,5 kg

Elektromos adatok Áramellátás 230 V - 50 Hz
Biztosítékigény 10 A
Motor teljesítmény 170 W
Összteljesítmény 2170 W

A gyártó védjegye ELECTROLUX

A készülék típusazonosítója EDC 3150

Forgalmazó Electrolux Lehel Kft. Háztartási 
Készülékek
1142 Budapest,
Erzsébet királyné út 87.

Szárítási idŒ Lásd a „Szárítási idŒk” táblázatot

A készülék típusa Kondenzációs

Zajkibocsátás 65 dB (A)

Energiafogyasztás Pamut, len (800 ford/perc) 2,78 kWh (3,4 kg szekrény-száraz)
Pamut, len (800 ford/perc) 2,30 kWh (3,4 kg vasalás-száraz)
Mıszál (1000 ford/perc) 0,85 kWh (3,4 kg szekrény-száraz)

Energiahatékonysági osztály (az A-tól G-ig terjedö skálán az „A” D
hatékonyabb, a „G” pedig kevésbé hatékony) 

Bármilyen elektromos munkát csak arra feljogosított
szakember végezhet.
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A készülék kicsomagolása
Ha a készülék károsodott
Ha a készülék a szállítás során károsodott, akkor forduljon
azonnal a szállítást végzŒ céghez.
A készülék kicsomagoláskor feltétlenül ellenŒrizze a készülék
sérülésmentességét. Ha bármilyen sérülést, vagy hiányosságot
tapasztal, akkor azonnal forduljon az eladó céghez és semmilyen
körülmények között ne helyezze üzembe a készüléket.

Soha ne tárolja a csomagoló anyagokat olyan
helyen, ahol a gyerekek hozzáférhetnek.
Fulldásveszély!

Szárítógéppel együtt szállított
tartozékok
A készülékhez a gyártó a fali szereléshez alkalmas konzolt
mellékeli.

Külön megrendelhetŒ tartozékok
Mosógép tetejére való felszereléshez összeépítŒ készlet:
150 62 99-00
KifolyócsŒ: 5647 12 28-10.

A külön megvásárolható tartozékok ott rendelhetŒk meg,
ahol a készüléket vásárolta.

Anyagok azonosítása
A csomagoláshoz felhasznált minden anyag környezetbarát.
A különbözŒ mıanyagok az alábbiak szerint beazonosíthatók
és ismételten feldolgozhatók:

● PE: a szárítógép és a tartozékok csomagolására 
használt polietilén zsák, zacskó.

● PS: a szárítógép megfelelŒ állagvédelmére használt 
polisztirén kitámasztó, védŒ elem.

A keménykarton doboz is ismételten feldolgozott papírból
készült és alkalmas az ismételt feldolgozásra. Adja le a
megfelelŒ begyıjtŒ helyen.
A szárítógép mıanyag- és gumi alkotórészeket is tartalmaz.
Ezek a jelölésük alapján beazonosíthatók és a készülék élet-
tartamának a lejártát követŒen ismételten feldolgozhatók.
A gyártó az anyagok azonosítására a nemzetközi szabványok
jelöléseit használja.
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Elhelyezés
A szárítógép elhelyezésére több lehetŒség kínálkozik. Az
alábbiakban ezeket a módozatokat ismertetjük. 
Bármelyik elhelyezési módot is választja, az alábbiakat
feltétlenül be kell tartani:

● A szárítógép optimális mıködése érdekében mindig 
gondoskodjon a készülék megfelelŒ vízszintbe állításáról.

● A készülék mıködése alatt a helyiség hŒmérséklete nem 
haladhatja meg a +35oC-t. Ehhez igény szerint nyissa ki
az ajtót, vagy az ablakot. A szárítógép a helyiség leve-
gŒjét hıtésre használja.

● A szárítógép körül biztosítani kell a pormentességet.

● Ha a készüléket úgy helyezi el, hogy az ajtó zsanér felöli 
oldala fal, vagy szekrény felé néz, akkor 370 mm-nél 
mélyebb szekrény vagy fal esetén a zsanér felöli oldaltól 
legalább 30 mm szabad helyet kell biztosítani. Erre azért 
van szükség, hogy az ajtó megfelelŒen nyitható legyen a 
víztartály kivételekor.

● Ügyeljen arra, hogy a szellŒzŒ nyílások semmilyen 
körülmények között ne záródjanak el.

● Tilos a szárítógépet olyan helyre tenni, ahol a kádból, 
vagy a zuhanyzóból víz kerülhet rá.

Az állítható lábakat tilos eltávolítani. Ha ezt az
utasítást nem tartja be, akkor a szárítógép alatti
szellŒzés nem biztosított és károsodás követ-
kezhet be.

Elektromos csatlakoztatás
A készüléket csatlakozó vezetékkel és dugóval felszerelve
szállítják, amelyet 230V/50Hz/10 A-os szabványos védŒ-
földeléssel ellátott konnektorba kell csatlakoztatni.

Ha a készüléket fix huzalozás nélküli elektromos
hálózatra csatlakoztatja, akkor földelt kismeg-
szakítót kell használni.

A készülék fix bekötéssel történŒ csatlakoz-
tatását csak arra feljogosított szakember
végezheti el.
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Üzembe helyezés
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Üzembe helyezés
Falra szerelés
A különbözŒ felszerelési helyeken a helyiség fala eltérŒ
minŒségı és szilárdságú lehet. A fal teherbíró- képességérŒl
szakemberrel konzultáljon. A falra történŒ felszereléshez a
konzolt minimum 3 helyen kell rögzíteni.
A felszerelést megelŒzŒen azt is ellenŒrizni kell, hogy az
elektromos csatlakozó vezeték megfeszítés nélkül is eléri-e a
fali konnektort.

Bármilyen elektromos munkát csak arra
feljogosított végezhet el.

Ha a szárítógépet falra szerelt szekrények közé helyezi el,
akkor ehhez a fali konzolt kell használni.
Ha a környezŒ szekrények 370 mm-nél mélyebbek, akkor
arról se felejtkezzen el, hogy a készülék baloldalán hagyjon
legalább 30 mm szabad helyet az ajtó megfelelŒ nyitható-
ságához. 
A készülék felett is legalább 200 mm magasságban szabad
helyet kell biztosítani, hogy a megfelelŒ szellŒzés biztosítható
legyen.
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