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Na výše uvedený výrobek je výrobcem poskytována záruční lhůta v délce trvání 36 měsíců.
Upozornění: Při reklamaci tohoto modelu s prodlouženou zárukou je potřeba předložit
nejen doklad o koupi spotřebiče, ale také tento záruční list, který uživatele
opravňuje k prodloužené záruce na 3 roky od data zakoupení.

Zápisy o provedených opravách:
Dat. objed.
Datum
Číslo
opravy
dokončení oprav. listu

Stručný popis závady

Vaše nová sušička prádla

Signalizace displeje

Rozhodli jste se pro sušičku značky
Siemens.
Přečtěte si prosím tento návod a seznamte
se s výhodami vaší sušičky.

Upozornění!
Kombinace tohoto symbolu a slova
upozorňuje na potenciálně nebezpečnou
situaci. Zanedbání varování může způsobit
smrt nebo zranění.

Abychom splnili požadavky vysoké kvality
značky Siemens, každý spotřebič, který
opouští náš podnik, je pečlivě přezkoušen
na funkci a nezávadný stav.
Pro další informace k našim produktům,
příslušenství, náhradním dílům a servisu
navštivte stránky www.siemens- home.com
nebo kontaktujte náš zákaznický servis.
Pokud následující návod k použití
a instalaci neodpovídá vašemu typu
spotřebiče, budou jakékoliv rozdíly
vysvětleny v textu s následujícím
označením.

Před prvním zapnutím spotřebiče si
přečtěte tento návod k použití a instalaci.

Pozor!
Toto slovo signalizuje potenciálně
nebezpečnou situaci. Zanedbání
upozornění může vést k poškození majetku
a/nebo životního prostředí.
Poznámka / Tip
Informace k optimálnímu využití
spotřebiče/jiná užitečná informace.
1.2. 3. / a) b) c)
Jednotlivé kroky jsou označeny čísličemi
nebo písmeny.
■/Výčty bodů jsou označeny malým čtvercem
nebo pomlčkou.
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Použití k určenému účelu
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Použití k určenému
účelu

Používejte sušičku :
 pouze ve vnitřních prostorách,
 pouze v domácnosti.
 Sušička je určena pouze k sušení
a osvěžení textilií, které jsou
označeny na štítku jako vhodné
k sušení v sušičce.
 Spotřebič mohou obsluhovat děti
starší osmi let, osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby
bez patřičných zkušeností či znalostí,
pouze, pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením zodpovědné osoby
 Nenechávejte v blízkosti sušičky děti
mladší tří let.
 Nenechávejte děti obsluhovat nebo
manipulovat přístrojem bez dozoru
 Nenechávejte v blízkosti sušičky
domácí zvířata
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Bezpečnostní pokyny
Připojení k elektrické síti

Upozornění!
Nebezpečí smrti!
Sušička je přístroj provozovaný
pod elektrickým proudem, hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. Dbejte proto
následujících pokynů:
■ Nedotýkejte se sítové
zástrčky mokrýma rukama.
■ Při odpojování sítové zástrčky
vždy odpojujte zástrčku a ne
kabel. Hrozí poškození
kabelu.
■ Nepoužívejte žádné
prodlužovací kabely,
vícenásobné zásuvky nebo
.
vícenásobné spojky.
■ Poškozené elektrické vedení
nechte nahradit pracovníky
zákaznického servisu.

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnost dětí
Upozornění!
Nebezpečí zranění nebo smrti!
Dbejte proto následujících
pokynů:
■

Nenechte spotřebič bez dozoru,
pokud jsou v blízkosti děti nebo
osoby neschopné odhadnout
nebezpečí.
■ Nenechte děti hrát si se
spotřebičem.
■ Při hře se děti mohou zamotat
do obalů spotřebiče, nebo si jej
nasadit na hlavu a udusit se.
Všechny obaly uschovejte
z dosahu dětí.
■

Děti se mohou zavřít uvnitř
spotřebiče. Odpojte proto
vysloužilý spotřebič z
elektrické sítě, odřízněte
síťový kabel a zlikvidujte
dveřní západku spotřebiče.
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Bezpečnost přístroje
Upozornění!
Nebezpečí smrti!
Nepoužívejte sušičku, pokud byly
k čištění použity průmyslové
chemikálie.
■ Prádlo, které přišlo do kontaktu
s rozpouštědly, olejem, voskem,
odstraňovačem vosku, barvami,
mastnotou nebo odstraňovačem
skvrn, se může při sušení vznítit
nebo způsobit explozi. Prádlo před
sušením předeperte v horké vodě
za použití pracího prostředku.
■

■

Prach z uhlí nebo mouky v okolí
sušičky může způsobit explozi.

■

Poškozené díly vyměňte pouze
za originální náhradní díly.
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Ochrana životního prostředí
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Upozornění!
Nebezpečí poškození spotřebiče
nebo textilií!
■ Používejte spotřebič výhradně
k sušení a osvěžení textilií,
které jsou vyprány v domácnosti
a ve vodě a které jsou určeny
k sušení v sušičce. Jakékoliv
jiné používání je zakázáno.
■

■

■

Pěnový materiál nebo guma se
může během sušení
zdeformovat nebo rozpustit.
Nesušte žádné prádlo
obsahující pěnový materiál
nebo gumu.
Neopírejte se nebo si nesedejte
na otevřená dvířka spotřebiče,
může dojít k jeho převržení.

O volné kabely či hadice
můžete zakopnout. Vyhněte se
zakopnutí a pádu.
■ Lehké věci, jako např. vlasy,
mohou být během sušení nasáty
do přívodu vzduchu, proto je
držte mimo dosah.
■ Poslední část sušicího cyklu
probíhá bez tepla (cyklus
ochlazování), aby se zajistilo, že
prádlo bude mít takovou teplotu,
která jej nepoškodí.
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Ochrana životního
protstředí
Obal/starý spotřebič
)
Obaly ekologicky zlikvidujte.
Tento spotřebič je označen v souladu
s Evropskou směrnicí 2012/19/EU
o elektrických a elektronických starých
spotřebičích (WEEE – Waste electrical and
electronic equipment). Směrnice udává rámec
pro zpětný odběr a recyklaci starých spotřebič
v rámci celé EU.

Chladící prostředek
Výměník tepla sušičky obsahuje fluorovaný
skleníkový plyn evidovaný v Kjótském
protokolu.
Skleníkový plyn:
Hmotnost náplně (g):
GWP (kgCO2/kgRefrig):
Celkem GWP (kgCO2):
Sušičku zlikvidujte odborně.

R407c
385
1653
636,4

Ochrana životního prostředí
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Doporučení pro úsporu
■ Prádlo před sušením vyždímejte –snížíte
tak dobu sušení a ušetříte energii.
■ Plňte sušičku maximálním množstvím
náplně.
Upozornění: Nepřekračujte maximální
kapacitu spotřebiče pro daný program;
prodlužuje se tak čas sušení a zvyšuje
spotřeba energie.
■ Vyvětrejte místnost, ve které sušíte
a udržujte přívod vzduchu do sušičky
volný, abyste zajistili proudění vzduchu.
■ Vyčistěte sítko po každém sušení. Pokud
je sítko znečištěné, prodlužuje se doba
sušení a zvyšuje se spotřeba energie.
■ Režim úspory energie: Pokud se
přístroj delší dobu nepoužívá,
automaticky se před začátkem programu
a po skončení programu vypne.
Ukazatele na displeji po několika
minutách zhasnou a tlačítko Start bliká.
Pro opětnou aktivaci displeje stiskněte
libovolné tlačítko, otevřete nebo zavřete
dvířka sušičky nebo otočte voličem
programů.
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Základní pokyny ve zkratce
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Základní pokyny ve zkratce

1

@

Naplňte sušičku
prádlem a zavřete
dveře.
2

Zapnětete
sušičku.

3

Sušení.

@

Vypněte sušičku.

Zvolte program
a nastavte
předvolby programu
podle potřeby.

@

@

Zvolte tlačítko
Start.
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@

Vyjměte prádo.

@

Vyprázdněte
kondenzační
zásobník.

Vyčistěte filtr na
vlákna.

Popis spotřebiče

*
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Popis spotřebiče

Sušička

(
0
8
@
H
P

Nádržka na kondenzovanou vodu
Ovládací panel a displej
Vnitřní osvětlení bubnu*
Dvířka sušičky
Větrací mřížka
Filtr na vlákna

* V závislosti na modelu
9

Popis spotřebiče
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Ovládací panel
Upozornění: Tlačítka jsou citlivá, stačí jemný dotyk.

Programy
Strana 13.
Volič programů a tlačítko Vypnout/zapnout.
Displej s tlačítky
Strana 11.
Tlačítko Start k započetí, zrušení nebo přerušení programu.
Tlačítka
Strana 15.
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Popis spotřebiče
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Displej
Tlačítka na displeji

15.

1

2

Cíl sušení zvolit;
Strana 15.
Úprava stupně sušení zvolit;
Strana 15.
Odložený start + zvolit;
Strana 15

3

Zobrazení na displeji
Výměník tepla bude automaticky vyčištěn.
Cíle sušení.
Jemné nastavení stupně sušení.
Volba časového programu.
3h: Odložení programu v hodinách u programu Odložený start
1:47: Předpokládané trvání programu v hodinách a minutách.

Strana 15.

Průběh programu: Sušení; Sušení k žehlení, Do skříně; Proti zmačkání; Konec a Pauza.
Vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu;
Vyčistit sběrné sítko;
Strana 19.

Strana 20.
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Prádlo

Z Prádlo
Příprava prádla
Varování!
Nebezpečí výbuchu a požáru!
Odstraňte z kapes textilií zapalovače
a zápalky.
Pozor!
Může dojít k poškození sušicího bubnu
a textilií.
Odstraňte všechny předměty z kapes
texitlií a dbejte na následující:
■ Zavažte látkové pásky, šňůrky na
zástěrách atd. Nebo použijte vak na
prádlo.
■ Zavřete zipy, háčky a poutka a zapněte
knoflíky u potahů
■ Pro rovnoměrný výsledek sušení
roztřiďte prádlo podle druhu
tkaniny a sušícího programu
■ Odstraňte z textilií kovové části, jako
např. kancelářské spony
■ Funkční textilie, jako trička a trikoty se
při prvním sušení často srazí. Použijte
šetrný program.
■ Prádlo se snadnou údržbou
nepřesušujte. Vede to ke zvýšenému
zmačkání prádla.
■ Při praní prádla k sušení dávkujte
změkčující přípravky podle údajů
výrobce.
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Roztřiďte prádlo podle
vhodné do sušičky
sušení při normální teplotě
sušení při snížené teplotě
nevhodné pro sušení v sušičce
Když sušíte dohromady slabé, silné
a vícevrstevné textilie, vysuší se
rozdílně. Proto sušte dohromady pouze
prádlo stejného druhu tkanin a struktury,
abyste dosáhli stejnoměrného výsledku
sušení. Pokud je pro vás i poté stále
prádlo příliš vlhké, můžete zvolit časový
program k dosušení
Strana 13.
Pozor!
Věcné škody na sušičce a textiliích jsou
možné.
Nesušte neprodyšné textilie jako např.
pogumované prádlo.

Programy a tlačítka

Programy a tlačítka
Programy
Program a typ textilie
Název programu
Pro které textilie je program určen

Informace o maximálním
naplnění a nastavení
programu
Maximální naplnění
sušičky pro hmotnost
prádla
suchém stavu
Možné vnastavení
programu

Bavlna
Vláknité textilie, pevné tkaniny z bavlny nebo lnu

9 kg

Nemačkavé prádlo
Textilie syntetické nebo směsné

3,5 kg

Mix
Směs bavlněných a syntetických textilií

3 kg

Spodní prádlo/ Dessous
pro jemné,spodné prádlo ze sametu , Lycry,
hedvábí či saténu, vhodné pro sušení

1 kg

Sušení v koši
1,5 kg
Vyždímané textilie z vlny nebo s příměsí vlny
Upozornění: Vysušte následně textilie s použitím koše
na vlnu
Strana 16.
Studený
Všechy druhy textilií, pro obnovu barev, rovněž
na málo nošené oděvy.
Teplý
Časový program pro všechny textilie kromě vlny
a hedvábí.
Vysušte následně predsušené nebo mírně vlhké
prádlo. Vhodné rovněž pro vícevrstvé a hrubé
prádlo, které hůře schne.
Košile/Business/Halenky
Nežehlené košile/bundy z bavlny, lnu či syntetiky
a směsných tkanin

3 kg
Můžete nastavit dobu
sušení pomocí tlačítka
Odložený start.
3 kg
Můžete nastavit dobu sušení
pomocí tlačítka Odložený
start.

3 kg
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Programy a tlačítka
Přikrývky/Deky/Prošívané deky
Textilie naplněné syntetickým vláknem. Velké
kusy sušit samostatně. Postup dle pokynů na
etiketě textilie.

2,5 kg

Polštáře
Peřím plněné textilie, polštáře, pokrývky.
Nadrozměrné kusy sušit samostatně.

1,5 kg

Outdoor
Turistické oblečení, oblečení s membránou
a voděodolné textílie

1,5 kg

Ručníky
Bavlněné ručníky.

6 kg

Super rychlý 40
Syntetika a lehká bavlna

2 kg

Hygiena
Odolné textilie
Poznámka: Vhodné hlavně při zvýšených
hygienických nárocích

4 kg
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Programy a tlačítka
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Tlačítka
Tlačítka

Vysvětlení a doporučení

Upozornění: Ne všechny tlačítka a jejich funkce jsou dostupné ve všech programech.
Cíl sušení:

Vyberte cíl sušení odpovídající sušenému prádlu.
Pokud jste vybrali tuto volbu, zůstává zachovaná při všech
programech kromě Bavlny rovněž po vypnutí sušičky.

Suché do skříně Vícevrstvvé silné prádlo, které těžko schne
plus
Suché do skříně Normální jednovrstvé prádlo.
Suché k žehlení Normální jednovrstvé prádlo, které má po sušení zůstat
vlhké pro žehlení a je vhodné k žehlení a vyvěšení.
Stupeň sušení
Pokud se Vám zdá prádlo po sušení vlhké, můžete doladit sušení
pomocí tohoto programu. Stupeň sušení může být nastaven
ve třech postupných volbách od do .
Pokud jste nastavili cíl sušení, zůstáva tato volba uložená pro
všechny programy i po vypnutí sušičky.
- Odložený start + Program končí za 1h až 24h. Nastavte tento program dle

Proti
zmačkání 60’

hodinových kroků a zabráníte tak spuštění programu. Požadovaný
čas, kdy má program skončit je zobrazený na displeji. Čas sušení
pro časové programy může být nastavený v rozmezí 10 minut až 3
hodiny a 30 minut pomocí nastavení po 10 minutových intervalech.
Buben pohne prádlem po sušení v pravidelných intervalech
aby zabránil zmačkání. Můžete tuto funkci po každém programu
prodloužit o 60 minut.

Proti
zmačkání 120’

Buben pohne prádlem po sušení v pravidelných intervalech
aby zabránil zmačkání. Můžete tuto funkci po každém programu
prodloužit o 120 minut.
Už
Snížení teploty pro citlivé tkaniny jako jsou polyakryl alebo elastan
může prodloužit čas sušení.
Dětská pojistka Aktivujte alebo deaktivujte dětskou pojistku, pričemž stisknete
tlačítko dětská pojistka a držíte po dobu 30 vteřin.
Signál

Po dokončení programu zazní signál.

Start/Pauza

Začíná a přerušuje programy.
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Obsluha přístroje

Obsluha přístroje
Vložení prádla a zapnutí
sušičky
Upozornění: Sušička musí být řádně
nastavena a připojena
Strana 28.

Pozor!
Věcné škody na sušičce a textiliích jsou
možné.
Nikdy neuvádějte do provozu sušičku
s poškozeným košem na vlnu.

rn

1. Vložte prádlo do bubnu.
2. Stiskněte tlačítko
pro zapnutí
sušičky.

3. Zavřete dveře sušičky.
Pozor!
Věcné škody na sušičce a textiliích
jsou možné.
Nemačkejte prádlo mezi dveře sušičky
a těsnění dvířek.
Upozornění: Buben sušičky se po
otevření, zavření a zapnutí programu
rozsvítí. Osvětlení bubnu zhasne samo.

Koš na vlnu
Nástavec pro koš na vlnu
Drážky pro umístění koše na vlnu
Úchyt pro koš na vlnu

Sušení s košem na vlnu
1. Umístěte nožky koše na vlnu do dírek
ve filtru na vlákna.

Koš na vlnu
Upozornění: Koš na vlnu je přiložen
k vaší sušičce* nebo může jej můžete
získat prostřednictvím zákaznického
servisu.

* Podle modelu
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2. Opřete koš na vlnu o horní úchyt.

Obsluha přístroje
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Koš na vlnu by měl nyní být umístěn pevně
v bubnu sušičky.

3. Umístěte požadovaný textil do
nástavce koše na vlnu.
Pokyny

– Vyždímejte textilie před vložením
do nástavce.

– Umístěte prádlo volně do
nástavce. Textilie netlačte.
Příklady použití:
a) Kalhoty nebo sukně

b) Svetr

d) Plyšová zvířátka
Plyšová zvířátka sušte v koši na
vlnu bez nástavce. Naplňte koš
pouze tolika plyšovými zvířaty, aby
nevypadla.

4. Umístěte nástavec nebo sportovní
boty do koše na vlnu.
Pozor!
Věcné škody na textiliích jsou
možné.
Umístěte textilie do nástavce koše na
vlnu tak, aby se nedotýkaly bubnu.

c) Sportovní boty
Umístěte sportovní boty do
nástavce koše na vlnu bez
nástavce. Vytáhněte jazyk boty ven
a odejměte vložky a patové
polštářky. Smotejte ručník a položte
jej pod sportovní boty, aby vznikla
šikmá podkladová plocha. Sportovní
boty umístěte podrážkou na ručník.

5. Zvolte program pro koš na vlnu nebo
časový program na voliči programů.

6. Nastavte čas sušení.

Tenký vlněný svetr: cca. 1:20 h
Silný vlněný svetr: cca. 1:30 h - 3:00 h
Sukně: cca: 1:00 h - 1:30 h
Kalhoty: cca. 1:00 h - 1:30 h
Rukavice cca. : 30 min
Sportovní obuv: cca. 1:30 h /
s vyvětráním max. 2:00 h
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Obsluha přístroje
Upozornění: U silnějších nebo
vícevrstevných textilií je nutné
eventuelně prodloužit čas sušení, aby
bylo dosaženo požadovaného výsledku
sušení
7. Zapněte program
8. Vyjměte textilie a vypněte sušičku

Průběh programu

Nastavení programu

Během sušení můžete kdykoli vyjmout nebo
přidat prádlo a změnit nebo přizpůsobit
program.

Upozornění: Pokud jste aktivovali dětskou
pojistku, musíte ji před nastavením
programu nejprve deaktivovat,
Strana 15.
viz

1. Zvolte požadovaný program, detailní
informace k programům

Strana 13.

Stav programu je uveden na displeji.

Změna programu nebo přidání
prádla

1. Otevřete dvířka sušičky nebo zvolte na
tlačítku Start pauzu.

2. Přidejte prádlo nebo vyjměte textilie.
3. Pokud si přejete, zvolte jiný program
nebo přídavnou funkci.

4. Zavřete dvířka sušičky.
5. Stiskněte tlačítko Start.

2. Nastavte požadovaný program na
voliči programů. Na displeji se objeví
přednastavení programu pro zvolený
program.
Upozornění: Přednastavení programu
jsou standardní nastavení, která jsou
již dopředu stanovena při volbě
programu. Přednastavení programu
vidíte na po volbě programu na displeji.
3. Pokud si přejete, upravte
přednastavení programu. Detailní
informace viz
Strana 13.

Spuštění program
Zvolte tlačítko Start.
Upozornění: Pokud chcete pojistit
program před omylem provedenými
změnami, zvolte dětskou pojistku, viz
Strana 15.
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Upozornění: Doba trvání programu na
displeji se aktualizuje podle náplně
a zbývající vlhkosti prádla. Uvedené
hodnoty se mohou změnit podle změn
v program nebo přizpůsobení náplně.

Přerušení program
Program může být kdykoli přerušen, pokud
otevřete dvířka sušičky nabo zvolíte na
tlačítku start pauzu.
Pozor!
Nebezpečí požáru. Prádlo se může
vznítit.
Pokud přerušíte program, musíte vyjmout
všechny kusy prádla a rozložit je tak, aby
horko mohlo unikat.

Konec programu
Na displeji se objeví - 0 - .

Obsluha přístroje

Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky
1. Vyjměte prádlo.
2. Stiskněte tlačítko

cz

3. Odstraňte vlákna z jímky filtru.

pro vypnutí

sušičky.

Upozornění: Dbejte na to, aby
nepadala žádná vlákna do otevřeného
průduchu.

4. Rozevřete dvojdílný filtr na vlákna.

Čištění filtru na vlákna
Upozornění: Při sušení se zachytávají
vlákna a vlasy z prádla ve filtru na vlákna.
Ucpaný nebo znečištěný filtr na vlákna
zmenšuje proud vzduchu a sušička tak
nemůže dosáhnout plně své výkonnosti.
Čisté filtry také snižují spotřebu proudu a
dobu sušení.

5. Zaklapněte oba filtry a odstraňte
všechna vlákna.

Filtr na vlákna čistěte po každém sušení:

1. Otevřete dvířka sušičky a odstraňte
všechna vlákna ze dvířek

2. Vytáhněte dvojdílný filtr.
6. Očistěte filtr pod tekoucí vodou.
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Obsluha přístroje
7. Osušte filtr na vlákna zaklapněte jej

2. Vylijte kondenzovanou vodu.

a umístěte filtr zpět.

Pozor!
Sušička se může poškodit.
Neuvádějte sušičku do provozu bez filtru
nebo s poškozeným filtrem.

Vyprázdnění kondenzační
nádoby
Upozornění
■ Kondenzovanou vodu můžete odvádět
volitelným odvodem* do odpadu.
Instalace viz
Srana 29.
■ Pokud odvádíte kondenzovanou vodu
tímto volitelným odvodem, nemusíte
vyprazdňovat kondenzační nádobu.

Pozor!
Znečistěná kondenzovaná voda
může způsobit zdravotní a věcné
škody.
Kondenzovaná voda není pitná a může
být znečištěna vlákny. Nepít a dále
nepoužívat.
3. Zasuňte kondenzační nádobu až do
citelného zaklapnutí zpět do sušičky.

* Podle modelu
Upozornění: Vyprázdněte kondenzační
nádobu po každém sušení, protože jinak
by mohl být následující sušící program
přerušen z důvodu plné kondenzační
nádoby.

1. Vyjměte vodorovně kondenzační
nádobu.
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Upozornění: Filtr v kondenzační nádobě
filtruje kondenzovanou vodu, která se
používá k automatickému čištění Vaší
sušičky. Filtr se čistí vyprázdněním
kondenzované vody. Přesto pravidelně
prověřujte, zda na něm nejsou usazeniny
a odstraňte je.
Strana 23.

Nastavení signalizace

Nastavení signalizace
Následující nastavení můžete změnit:
■ hlasitost signálu na konci programu
a/nebo
■ hlasitost tlačítek.
■ Aktivace a deaktivace
automatického vypnutí.
Pro změnu nebo nastavení musíte vždy
aktivovat nastavovací režim
1
2
3
4
5

Aktivace nastavovacího režimu
1. Zapněte sušičku.
2. Zvolte program Bavlna na pozici 1.
3. Stiskněte tlačítko pro Stupeň sušení,
držte je stisknuté a současně otočte
voličem programu doprava na pozici 2.
4. Pusťte tlačítko pro stupeň sušení.

Změna hlasitosti nebo automatického
vypnutí.
Nechejte nebo otočte volič programu na:
■ Pozici 2: změňte hlasitost tlačítkem pro
Odložený start pro Signalizaci na
konci programu a/nebo
1 = potichu,
2 = střední hlasitost,
3 = hlasitě, 4 = velmi
hlasitě
■ Pozici 3: změňte hlasitost tlačítkem pro
Odložený start pro tón tlačítek.
0 = vypnuto, 1 = potichu,
2 = střední hlasitost,
3 = hlasitě, 4 = velmi
hlasitě
■ Pozici 4: aktivujte nebo deaktivujte
automatické vypnutí sušičky pro
Odložený start ON pro aktivaci a OFF
pro deaktivaci.
Upozornění: Při zapnuté funkci
automatického vypnutí se Vaše sušička
se vypne autommaticky po 15 minutách
z důvodu úspory energie.
Ukončení nastavovacího režimu
Nyní můžete proces ukončit a sušičku
vypnout. Nastavení se uloží.

Nyní je aktivován nastavovací režim a na
displeji se objeví přednastavená hlasitost
pro signál na konci programu.
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Normální zvuky

Normální zvuky
Upozornění: Při sušení vznikají zcela
normální zvuky způsobené kompresorem
a čerpadlem.

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou
vodu do nádržky na kondenzovanou
vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

Kompresor v sušičce způsobuje občas
bzučení. Hlasitost se přitom liší podle
programu a postupu sušení.

Čištění

Kompresor sušičky se občas
odvětrává, a tím vzniká bzučivý zvuk.

Automatické čištění sušičky
způsobuje klepání.
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Čištění sušičky a ovládacího
panelu
Varování!
Ohrožení života!
Sušička je poháněna elektrickým
proudem, vzniká proto nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Před čištěním vypněte sušičku ze sítě.
Očistěte sušičku a ovládací panel:
■ ne čistícími prostředky, ale pouze
vodou,
■ měkkým vlhkým hadříkem,
■ ne proudem vody,
■ odstraňte ihned všechny zbytky pracích
prostředků,
■ prostředky pro předpírání, jako
například předpírací spreje nebo
přípravky na skvrny se nesmí dostat
do kontaktu s povrchem sušičky.
Stopy a zbytky po rozprašovačích
odstraňte ihned vlhkým hadříkem.

Čištění

cz

Čištění čidla vlhkosti
Upozornění: Sušička je vybavená čidly
vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti
měří stupeň vlhkosti prádla.
Po delší době provozu se na těchto čidlech
může vytvořit tenká vrstva vodního
kamene.Ta musí být pravidelně
odstraňována.

4. Vyčistěte filtr pod tekoucí teplou vodou
nebo umyjte v myčce nádobí.

5. Zasuňte filtr až do citelného zaklapnutí.

Otevřete dvířka a očistěšte čidlo vlhkosti
houbičkou s drsným povrchem.
Pozor!
Čidlo vlhkosti se může poškodit.
Nečistěte abrazivními prostředky
nebo ocelovou drátěnkou.

Čištění filtru v kondenzační
nádobě

Pozor!
Sušička může být znečištěna vlákny
a proto se může poškodit.
Uvádějte sušičku do provozu pouze
s vloženým filtrem.
6. Zasuňte kondenzační nádobu až do
citelného zaklapnutí.

Upozornění: Filtr v kondenzační nádobě
filtruje kondenzovanou vodu, která se
používá k automatickému čištění Vaší
sušičky.

1. Vytáhněte vodorovně kondenzační
nádobu.

2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Vyjměte filtr.
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Co dělat, když

Co dělat, když
Příčina/náprava

Poruchy
svítí
Sušení bylo přerušeno

svití.
Svítí kontrolka
čištění.

Vyprázdněte nádobku na kondenzovanou vodu a stiskněte tlačítko
Start
Strana 18.
■ Pokud je nainstalována hadice pro odvod kondenzované vody*, může být
odvodová hadice ucpaná nebo poškozená. Zkontrolujte odvodovou hadici
a propláchněte ji. Hadice nesmí být zalomená.
■

Vyčistěte sítko a stiskněte Start

samo- Nejedná se o chybu, probíhá samočištění.
Nevysunujte nádržku na kondenzovanou vodu.

Program sušení nezačne. ■
■
■
■
■

Zmačkání prádla.

Vytéká voda

Strana 19.

Je zapojena síťová zástrčka a zkontrolované pojistky?
Program sušení není vybrán?Zvolte program
Jsou otevřená dvířka sušičky? Zavřete dvířka.
Je aktivní dětská pojistka? Deaktivujte ji.
Zvolili jste Odložený start? Program začne se zpožděním

Strana 15.

Prádlo je zmačkané, pokud překročíte množství plnění nebo jste zadali
program pro sušení. Informace naleznete v Přehledu programů
špatný
Strana 13.
■
Vyjměte prádlo hned po dokončení sušení, po delší době nečinnosti
bubnu sušičky se prádlo pomačká.
■

Nejedná se o chybu, sušička pravděpodobně není umístěna vodorovně.
Upravte polohu přístroje.

Prádlo nebylo dostatečně ■ Prádlo ze zdá po skončení programu vlhčí, než ve skutečnosti je.
usušeno nebo je ještě
Vyjměte prádlo a nechte jej doschnout.
vlhké.
■ Jemně nastavte vhodnější cíl sušení, čímž sice prodloužíte čas sušení, ale
nezvýšite teplotu. Vaše prádlo bude sušší.
Strana 15.
■
■

Zvolte program s delší dobou sušení nebo změňte cíl sušení. Teplota se
přitom nezvýší.
Zvolte časový program pro doschnutí vlhkého prádla.
Strana 13.

Pokud jste překročili maximální zátež pro sušení, nemůže se prádlo
dostatečně usušit.
■ Vyčistěte čidlo vlhkosti v bubnu. Jemná vrstva vodního kamene může
poškodit senzory a Vaše prádlo nebude dostatečně usušeno. Strana 23.
■ Sušení bylo přerušeno v důsledku výpadku proudu nebo protože je plná
nádržka na kondenzovanou, popř. kvůli překročení doby sušení.
Upozornění: Všimněte si take kapitoly tipy pro prádlo
Strana12.
■

* dle modelu spotřebiče
24
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Poruchy

Příčina/Náprava

Je čas sušení příliš dlouhý?

■
■
■
■

Sítko je znečištěno a došlo k prodloužení doby sušení.
Vyčistěte sítko.
Pokud není zajištěn dostatečný přívod vzduchu do sušičky, může
se čas sušení prodloužit. Uvolněte přístup vzduchu.
Pokud je okolní teplota vyšší než 35° C, může se čas sušení
prodloužit.
Nedostatečné proudění vzduchu v místnosti může čas sušení
prodloužitt. Vyvětrejte místnost.
Strana 7.

Displej zhasnul a bliká
tlačítko Start.

Nejedná se o poruchu. Je aktivní režim úspory energie

Zbytková voda v nádržce na kondenzovanou
vodu, přestože je přístroj
napojen na odtok vody
z nádržky. *

Nejedná se o poruchu. V důsledku aktivity funkce samočištění zůstává
zbytková voda v nádržce na kondenzovanou vodu.

Vlhkost v místnosti
stoupá

Nejedná se o poruchu. Místnost dostatečně vyvětrejte.

Výpadek proudu.

Program sušení byl přerušen. Vyjměte a rozložte prádlo k dosušení nebo
znovu spusťte program.

Nezvyklé zvuky při
sušení.

Nejedná se o poruchu. Zvuky vznikají díky funkci automatického čištění
sušičky ~ Strana 22.

Navzdory sušení je
Nejedná se o poruchu. Sušička s tepelným čerpadlem suší účinně při
přístroj na dotek
nízkých teplotách.
studený
* dle modelu spotřebiče
Upozornění: Pokud nemůžete závadu odstranit sami prostřednictvím zapnutí a vypnutí
sušičky, obraťte se na zákaznický servis.
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Zákaznický servis
Zákaznický servis
Pokud nemůžete odstranit závadu sami
(Co dělat, když?), obraťte se na náš
zákaznický servis. Najdeme vždy vhodné
řešení, také abychom zamezili zbytečné
návštěvě technika.
Kontaktní údaje na nejlbližší zákaznický
servis naleznete v přiloženém seznamu
zákaznických servisů.
Zákaznickému servisu udávejte prosím
číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD).

E-Nr.____________________________FD_________

Tyto údaje naleznete na vnitřní straně
dvířek sušičky nebo na zadní straně
sušičky.
Důvěřujte kompetenci výrobce.
Obraťte se na nás. Zajistíte si tím, že
oprava bude provedena proškolenými
servisními techniky, kteří jsou vybaveni
originálními náhradními díly.
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Hodnoty spotřeby
Tabulka spotřeby
Program

Počet otáček za
minutu

Bavlna

Trvání
progra mu*

Spotřeba energie**

9 kg

9 kg

4,5 kg

4,5 kg

1400 ot/min

133 min 82 min

1,72 kWh

0,98 kWh

1000 ot/min

157 min 97 min

2,13 kWh

1,21 kWh

800 ot/min

181 min 112 min

2,48 kWh

1,41 kWh

Suché

1400 ot/min

98 min

61 min

1,22 kWh

0,69 kWh

k žehlení*

1000 ot/min

123 min 76min

1,62 kWh

0,92 kWh

800 ot/min

147 min 91 min

2,00 kWh

1,14 kWh

3,5 kg

3,5 kg

50 min

0,55 kWh

Suché do
skříně*

Nemačkavé prádlo
Suché do

800 ot/min

600 ot/min
64 min
0,69 kWh
skříně *
Pro testování sušičky podle platné normy EN61121 použijte spotřebič s externě
připojenou hadicí pro odtok kondenzované vody.
*Nastavení programu pro testování podle platné normy EN61121.
**Výsledné hodnoty se mohou lišit oproti udávaným hodnotám v závislosti na druhu
textilie, skládání již usušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilií a množství prádla.

Nejefektivnější program pro bavlněné textilie
Následující “Standardní program pro bavlnu” (označen
) je určen k sušení běžně
mokrého bavlněného prádla a je vzhledem ke spotřebě energie k sušení
nejefektivnějším programem pro sušení bavlněných textilií.
Standardní programy pro bavlnu podle aktuálního nařízení EU 932/2012
Program/Cíl sušení
Zatížení
Spotřeba energie
Bavlna + Suché do skříně

9 kg/4,5 kg

Čas programu

2,13 kWh/1,21 kWh 157 min/97 min

Nastavení programu pro testování a energetické označování v souladu se směrnicí 2010/30 / EU.
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Technické údaje
Rozměry:
84,2 x 59,8 x 63,6 cm
výška x šířka x hloubka
Váha:
58 kg
Maximální množství náplně:
9 kg
Kondenzační nádoba:
4,6 l
Připojení – napětí:
220 - 240 V
Připojení - výkon:
max. 1000 W
Pojistka:
10 A
Vnitřní osvětlení bubnu*
Okolní teplota :
5 - 35°C
Odebíraný výkon ve vypnutém
stavu:
0W
Odebíraný výkon v pohotovostním
stavu (nevypnutý stav)
0W
* Podle modelu

Instalace a zapojení
Dodávka
■ Sušička
■ Návod k obsluze a instalaci Koš na vlnu*
■ Odtok pro kondenzovanou vodu*

* Podle modelu

Instalace a zapojení sušičky
Varování!
Ohrožení života!
Sušička je poháněna elektrickým proudem,
vzniká proto nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
Dbejte proto na následující:
■ Zkontrolujte sušičku na viditelné škody.
Poškozená sušička se nesmí uvádět do
provozu.
■ Před připojením na zdroj elektrického
proudu se ujistěte, že elektrické napětí
uvedené na typovém štítku odpovídá
napětí ve Vaší zásuvce.
■ Používejte pouze proudový chránič
pro svodový proud s tímto označením
■ Dbejte na to, aby síťové vedení nebylo
zalomené, sevřené a nepřicházelo do
styku s horkem a ostrými rohy.
Varování !
Děti se mohou v sušičce zavřít a dostat
se do ohrožení života!
Neumísťujte sušičku za dveře nebo
pousvné dveře, které by blokovaly nebo
omezovaly dvířka sušičky.
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Instalace a zapojení
Pozor!
Nebezpečí úrazu!
■ Při zvedání sušičky se můžete
v důsledku vysoké váhy zranit.
Nezvedejte sušičku sami.
■ Mohli byste si pořezat ruce o ostré rohy
sušičky. Neberte sušičku za ostré rohy.
■ Vyčnívající části sušičky se mohou při
zvedání nebo posouvání ulomit.
Nepřemisťujte sušičku uchopením
vyčnívajících částí.
Pozor!
Věcné škody na sušičce nebo textiliích!
■ Prověřte, zda na sušičce nejsou škody
způsobené přepravou. Poškozenou
sušičku neuvádějte do provozu.

Výměna svodu kondenzované
vody
Upozornění:
■ Kondenzovaná voda může být volitelně
odváděna do kondenzační nádoby
nebo napojením na odpad. Z výroby je
kondenzovaná voda sušičky vedena do
kondenzační nádoby.
■ Pokud je instaIován svod
kondenzované vody, zůstává zbytková
voda v kondenzační nádobě z důvodu
funkce samočištění
Výpusť kondenzované vody vyměňte
následovně:
1. Vyjměte příslušenství z bubnu sušičky.

■ Zbytková voda v sušičce může
zmrznout a sušičku poškodit.
Neumisťujte sušičku v místnostech, kde
může mrznout.
Při instalaci dbejte na následující:
■
■
■
■
■

sušičku postavte na čistý, rovný
a pevný podklad,
síťová zástrčka musí být neustále
přístupná,
větrací mřížka vpředu na sušičce
musí zůstat volná,
okolí sušičky udržujte v čistotě.

2. Stav dodávky: Hadice pro odvod
kondenzované vody je připevněna
v kondenzační nádobě na úchytech.

3. Uvolněte hadici z úchytů a uveďte ji
do základní pozice.

Sušička je vybavena šroubovacími
nožičkami pro vyrovnání. Použijte
vodováhu.
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Instalace a zapojení
6. Vysuňte úplně kondenzační nádobu.
4. Vyjměte odtokovou hadici z
příslušenství a upevněte ji na
prázdné úchyty.

5. Připevněte odtokovou hadici na
druhou stranu podle situace
připojení A, B nebo C pomocí
dalšího příslušenství.

7. Otočte kondenzační nádobu o 180°
na spodní stranu a odstraňte
vloženou zátku. Otočte kondenzační
nádobu zpět a umístěte zátku do
prohlubně na horní straně
kondenzační nádoby.

8.

Pozor!
Nahromaděná voda může být
nasáta zpět do sušičky a způsobit
škody.
Prověřte, zda voda odtéká rychle
z umyvadla. Odtok nesmí být
uzavřený nebo ucpaný.
Pozor!
Věcné škody způsobené
prosakováním nebo vytékáním
vody.
Zajistěte odtokovou hadici před
vyklouznutím. Odtokovou hadici
nelámejte. Dbejte na výškový rozdíl
mezi rovinou a odtokem max. 100 cm
a 80 cm pro odtok do sifonu.
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Vyjměte filtr z úchytů a umístěte jej
do prohlubně kondenzační nádoby.

9. Zasuňte kondenzační nádobu až do
zaklapnutí.

Kondenzovaná voda je nyní odváděna
svodovou hadicí do odpadu nebo
umyvadla.
Upozornění: Pokud chcete vyměnit
zpět výpusť kondenzované vody zpět
za kondenzační nádobu, postupujte
podle kroků v opačném pořadí.

Instalace a zapojení

Volitelné příslušenství
Objednejte si volitelné příslušenství*
u zákaznického servisu:
■

■

Spojovací souprava pračkasušička:
Aby se ušetřilo místo, lze sušičku
umístit na vhodnou pračku se
stejnou hloubkou a šířkou. Sušičku
bezpodmínečně připevňujte na
pračku jen pomocí této spojovací
soupravy. Objednací číslo s
vysouvatelnou pracovní deskou
WZ 20400. Objednací číslo bez
vysouvatelné pracovní desky:
WZ11410
Podstavec:
Pro lepší naložení a vyložení. Ve
výsuvu se nacházející integrovaný
koš lze použít k přenášení prádla.
Objednací číslo: WZ20500.

* Podle modelu

Přeprava a ochrana
před mrazem
Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou
vodu:
1. Volič programů nastavte na libovolný
program.
2. Stiskněte tlačítko Start/Stop
3. Počkejte 5 min
Pokyn: kondenzovaná voda se
vyčerpá do nádržky.

4. Znovu vyprázdněte nádržku na
kondenzovanou vodu.

5. Vypněte sušičku.
Pozor!
Zbytková voda může vytékat a způsobit
škody.
Sušičku transportujte nastojato.
Pozor!
Sušička obsahuje chladící přípravek
a může být poškozena.
Sušičku nechte před uvedením do provozu
dvě hodiny stát.
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Objednávky oprav a poradenství při poruchách
Kontaktní údaje všech zemí naleznete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče s. r. o.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., Pekařská 695/10b, 155 00 Praha 5

Značka

SIEMENS
WT47W590

Model
Kapacita v kg

9

Třída energetické účinnosti - na stupnici A+++ (nejvyšší účinnost, tj. nízká
spotřeba energie) do D (nejnižší účinnost, tj. vysoká spotřeba elektrické energie)
Ekoznačka EU

A++
-

Roční spotřeba energie v kWh1)

259

Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu v kWh2):

s celou náplní

2,13

s poloviční náplní

1,21

Vážená spotřeba energie ve vypnutém stavu v W

0,1

Vážená spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu v W

0,1

Délka režimu ponechání v zapnutém stavu v min.
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Třída účinnosti sušení - na stupnici od A (nejúspornější) do G (nejméně úsporná)

A

Účinnost sušení standardního programu pro bavlnu v %:

s celou náplní

87

s poloviční náplní

94

Vážená účinnost sušení standardního programu pro bavlnu v %:

91

Trvání standardního programu pro bavlnu v min :

s celou náplní

157

s poloviční náplní

97

2)

Vážená délka trvání standardního programu pro bavlnu v min.

123

Hlučnost v dB (A) re 1 pW:

64

Druh spotřebiče
Spotřebič určen k vestavbě

kondenzační
ne

1) Roční spotřeba energie v kWh za rok na základě 160 standardních cyklů ve standardním
programu bavlna s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie.
Skutečná spotřeba energie závisí na tom, jak je spotřebič používán.
2) Program Bavlna suchá používaný při plné a poloviční náplni je standardní sušicí program, na který
se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro sušení
běžně mokrého bavlněného prádla a je nejefektivnější z hlediska spotřeby energie pro bavlnu.
Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.
Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované
společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o
shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997
Sb. a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně
plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku ﬁrmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku
s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky
38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami
uvedené v aktuálním ceníku ﬁrmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky
Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).
Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad
(paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento
součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména
v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem
práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou
součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro
případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní
listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu
nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče,
typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst.
3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat
správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán
zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční
lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze
autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně,
kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm,
aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.
Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání
v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším
napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou
neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je
výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody
poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a
označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční
list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný
reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí,
pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o
používání spotřebiče.“

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS
BSH domácí spotřebiče, s.r.o.
Pekařská 695/10b
155 00 Praha 5
tel.: +420 251 095 546
email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách
www.siemens-home.com/cz.
Zde máte také možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

Sušička bielizne
WT47W590
siemens-home.com/welcome
SK Návod k obsluhe a inštalácii

Vaša nová sušička bielizne

Signalizácia displeja

Rozhodli ste sa pre sušičku značky
Siemens.

Upozornenie!
Kombinácia tohto symbolu a slova
upozorňuje na potenciálne nebezpečnú
situáciu. Zanedbanie varovania môže
spôsobiť smrť alebo zranenie.

Prečítajte si prosím tento návod a zoznámte
sa s výhodami vašej sušičky.
Aby sme splnili požiadavky vysokej kvality
značky Siemens, každý spotrebič, ktorý
opúšťa náš podnik, je pozorne preskúšaný
na funkciu a nezávadný stav.

Pozor!
Toto slovo signalizuje potenciálne
nebezpečnú situáciu. Zanedbanie
upozornenia môže viesť k poškodeniu
majetku a/alebo životného prostredia.

Pre ďalšie informácie k našim produktom,
príslušenstvu, náhradným dielom a servisu
navštívte stránky www.siemens- home.com
alebo kontaktujte náš zákaznícky servis.

Poznámka/tip
Informácia k optimálnemu využitiu
spotrebiča/iná užitočná informácia.

Pokiaľ nasledujúci návod na použitie
a inštaláciu nezodpovedá vášmu typu
spotrebiča, budú akékoľvek rozdiely
vysvetlené v texte s nasledujúcim
označením.

Pred prvým zapnutím spotrebiča si
prečítajte tento návod na použitie
a inštaláciu.

1.2. 3. / a) b) c)
Jednotlivé kroky sú označené číslicami
alebo písmenami.
■

/-

Výčty bodov sú označené malým
štvorcom alebo pomlčkou.
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8 Použitie k určenému účelu
Používajte sušičku :
Výhradne vo vnútorných priestoroch
Výhradne v domácnosti
Sušička je určená výhradne k sušeniu
a osvieženiu textílií, ktoré sú označené
na štítku ako vhodné k sušeniu
v sušičke.
 Spotrebič môžu obsluhovať deti staršie
osem rokov, osoby s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami nebo osoby bez
patričných skúseností či znalostí,
výhradne, pokiaľ tak konajú pod
dozorom alebo vedením zodpovednej
osoby.
 Nenechávajte v blízkosti sušičky deti
mladšie troch rokov.
 Nenechávajte deti obsluhovať alebo
manipulovať s prístrojom bez dozoru
 Nenechávajte v blízkosti sušičky
domáce zvieratá





( Bezpečnostné pokyny
Pripojenie k elektrickej sieti

Upozornenie!
Nebezpečenstvo smrti!
Sušička je prístroj prevádzkovaný
pod elektrickým prúdom, hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom. Dbajte preto na
nasledujúce pokyny:
■

Pri odpojovaní sieťovej
zástrčky vždy odpojujte
zástrčku a nie kábel. Hrozí
poškodenie káblu.
■ Nepoužívajte žiadne predlžovacie
káble, viacnásobné zásuvky
alebo viacnásobné spojky.
■

■
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Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky
mokrými rukami.

Poškodené elektrické vedenie
nechajte nahradiť pracovníkom
zákazníckeho servisu.

Bezpečnostné pokyny

Bezpečnosť detí

Bezpečnosť prístroja

Upozornenie!
Nebezpečenstvo zranenia
alebo smrti!
Dbajte preto na nasledujúce
pokyny:

Upozornenie! Nebezpečenstvo
smrti!
■ Nepoužívajte sušičku, pokiaľ boli
k čisteniu použité priemyslové
chemikálie.
■ Bielizeň, ktorá prišla do kontaktu
s rozpúšťadlami, olejom,
voskom, odstraňovačom vosku,
farbami, mastnotou alebo
odstraňovačom škvŕn, sa môže
pri sušení vznietiť alebo spôsobiť
explóziu. Bielizeň pred sušením
predperte v teplej vode pri použití
pracieho prostriedku.

■

Nenechajte spotrebič bez
dozoru, pokiaľ sú v blízkosti deti
alebo osoby neschopné
odhadnúť nebezpečenstvo.
■ Nenechajte deti hrať sa so
spotrebičom.
■ Pri hre sa deti môžu zamotať do
obalov spotrebiča, alebo si ich
nasadiť na hlavu a udusiť sa.
Všetky obaly uschovajte mimo
dosah detí.
■ Deti sa môžu zavrieť dovnútra
spotrebiča. Odpojte preto
vyslúžilý spotrebič z elektrickej
siete, odrežte sieťový kábel
a zlikvidujte dvernú západku
spotrebiča.

■

Prach z uhlia alebo múky v okolí
sušičky môže spôsobiť explóziu.
Poškodené
diely vymeňte
■
výhradne za originálne náhradné
diely.

5
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Ochrana životného prostredia
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Upozornenie!
Nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča alebo textílií!
■

Používajte spotrebič výhradne
k sušeniu a osvieženiu textílií,
ktoré sú vyprané v domácnosti
a vo vode, a ktoré sú určené
k sušeniu v sušičke. Akékoľvek
iné používanie je zakázané.

■

Penový materiál nebo guma sa
môže počas sušenia
zdeformovať alebo rozpustiť.
Nesušte žiadnu bielizeň
obsahujúcu penový materiál
alebo gumu.
Neopierajte sa alebo si nesadajte
na otvorené dvierka spotrebiča,
môže dôjsť k jeho prevrhnutiu.
O voľné káble či hadice môžete
zakopnúť. Vyhnite sa zakopnutiu
a pádu.
Ľahké veci, ako napríklad
vlasy, môžu byť v priebehu
sušenia nasaté do prívodu
vzduchu, preto ich držte mimo
dosahu.
Posledná časť sušiaceho cyklu
priebeha bez tepla (cyklus
chladenia), aby sa zaistilo, že
bielizeň bude mať takú teplotu,
ktorá ju nepoškodí.

■

■

■

■
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Ochrana životného
prostredia
Obal/starý spotrebič
Obaly ekologicky zlikvidujte.
Tento spotrebič je označený v súlade
s Európskou smernicou 2012/19/EU
o elektrických a elektronických starých
spotrebičoch (WEEE). Smernica udáva rámec
pre spätný odber a recykláciu starých
spotrebičov v rámci celej EU.

Chladiaci prostriedok
Výmenník tepla sušičky obsahuje fluorovaný
skleníkový plyn evidovaný v Kjótskom
protokole.
Skleníkový plyn:
Hmotnosť náplne (g):
GWP (kgCO2/kgRefrig):
Celkom GWP (kgCO2):
Sušičku zlikvidujte odborne.

R407c
385
1653
636,4

Ochrana životného prostredia

Odporučenie pre úsporu
Bielizeň pred sušením vyžmýkajte –
znížite tak dobu sušenia a ušetríte
energie.
■
Plňte sušičku maximálnym
množstvom náplne.
Upozornenie: Neprekračujte
maximálnu kapacitu spotrebiča pre
daný program; predlžuje sa tak čas
sušenia a zvyšuje spotreba energie.
■ Vyvetrajte miestnosť, v ktorej sušíte
a udržujte prívod vzduchu do sušičky
čistý, aby vzduch voľne prúdil.
■ Vyčistite sitko po každom sušení.
Pokiaľ je sitko znečistené, predlžuje
sa doba sušenia a zvyšuje sa
spotreba energie.
■ Režim úspory energie: Pokiaľ sa
prístroj dlhšiu dobu nepoužíva,
automaticky sa pred začiatkom
programu a po skončení programu
vypne. Ukazovatele na displeji po
niekoľkých minútach zhasnú a tlačidlo
Štart bliká. Pre opätovnú aktiváciu
displeja stlačte ľubovoľné tlačidlo,
otvorte alebo zatvorte dvierka sušičky
alebo otočte voličom programov.
■

7

sk

Základné pokyny v skratke
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Y

Základné pokyny v skratke

1

@

Naplňte sušičku
bielizňou a zatvorte
dvere.

2

@

@

Zvoľte tlačidlo
Štart .

3

@

Sušenie.

@

Vypnite sušičku.

8

Zvoľte program a
nastavte predvoľby
programu podľa
potreby.

Zapnite
sušičku.

Vyberte
bielizeň.

@

Vyprázdnite
nádržku na
skondenzovanú vodu.

Vyčistite filter na
vlákna.

Popis spotrebiča

*

sk

Popis spotrebiča
Sušička

(
0
8
@
H
P

Nádržka na skondenzovanú vodu
Ovládací a zobrazovací panel
Osvetlenie vnútra bubna*
Dvierka sušičky
Vstup vzduchu
Sitko na vlákna

* podľa typu sušičky
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Popis spotrebiča

Ovládací panel
Upozornenie: Tlačidlá sú citlivé, stačí jemný dotyk.

Programy
Strana 13.
Volič programov a tlačidlo Vypnuté/zapnuté.
Displej s tlačidlami
Strana11.
Tlačidlo Štart k začiatku, zrušenie alebo prerušeniu programu.
Tlačidlá
Strana 15.
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Popis spotrebiča
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Displej
Tlačidlá na displeji
Cieľ sušenia zvoliť;

Strana 15.

Úprava stupňa sušenia
zvoliť;
Strana 15.
Odložený štart+zvoliť;

1

2

Strana 15.

3

Zobrazenie na displeji
Výmenník tepla bude automaticky vyčistený.
:Cieľ sušenia.
: Nastavenie stupňa sušenia.
:Voľba časového programu.
3h:Odloženie programu v hodinách u programu Odložený štart
1:47:Predpokladané trvanie programu v hodinách a minútach.

Strana15.

Priebeh programu :Sušenie; Sušenie na žehlenie, Do skrine; Proti pokrčeniu;
Koniec a pauza.
: Vy prázdniť nádržku na kondenzovanú vodu ;
:Vyčistiť zberné sitko;
Strana20.

Strana 20.
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Bielizeň

sk

Roztrieďte bielizeň podľa

Bielizeň
Príprava bielizne

vhodné do sušičky
sušenie pri normálnej teplote
sušenie pri zníženej teplote

Varovanie!
Nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!
Odstráňte z vreciek textílií zapaľovače a
zápalky.
Pozor!
Bubon sušičky a textílie sa môžu
poškodiť.
Odstráňte všetky predmety z vrecka textílií
a dbajte na nasledujúce:
■ Zaviažte látkové opasky, atď. Alebo
použite vak na bielizeň.
■ Uzatvorte zipsy, háčky a pútka
a zapnite gombíky u poťahov
■ Pre rovnomerný výsledok sušenia
roztrieďte bielizeň podľa druhu vlákna
a sušiaceho programu
■ Odstráňte z textílií kovové časti, ako
napríklad kancelárske spony
■ Funkčné textílie, ako tričká a trikoty sa
pri prvom sušeniu často zrazí. Aplikujte
šetrný program.
■ Bielizeň s jednoduchou údržbou
nepresúšajte. Vedie to k zvýšenému
pokrčeniu bielizne.
■ Pri praní bielizne k sušeniu dávkujte
zmäkčujúce prípravky podľa údajov
výrobcu.
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nevhodné pre sušenie v sušičke
Pokiaľ sušíte dohromady slabé, silné
a viacvrstvové textílie, vysušia sa
rozdielne. Preto sušte dohromady iba
bielizeň rovnakého druhu tkanín a
štruktúry, aby ste dosiahli rovnomerného
výsledku sušenia.
Pokiaľ je pre vás i následne stále bielizeň
príliš vlhká, môžete zvoliť časový
program k dosušení ~Strana 13.
Pozor!
Vecné škody na sušičke a textíliách sú
možné.
Nesušte nepriedušné textílie ako napríklad
pogumovanú bielizeň.

Programy a tlačidlá

sk

Programy a tlačidlá
Programy
Program a textílie

Názov programu
Pre ktoré textílie je program určený

Informácie o
maximálnom naplnení a
nastavení programu
Maximálne naloženie sušičky pri
suchom stave bielizne
Možné nastavenia programu

Bavlna (Baumwolle)
Vláknité textílie, pevné tkaniny z bavlny alebo ľanu

9kg

Nekrčivá bielizeň (Pflegeleicht)

3,5 kg

Mix
Zmiešanú bielizeň pozostávajúce z textílií z bavlny a syntetiky

3kg

Spodná bielizeň (Dessous)

1kg

Sušenie v koši (Wolle im Korb)
Vyžmýkané textílie z vlny alebo čiastočne z vlny
Poznámka: Vysušte následne textílie s použitím koša na
vlnu
Strana16.

1,5 kg

Studený (Kalt)
Všetky druhy textílií, na obnovu farieb, taktiež na málo nosené
odevy.

3kg

Teplý (Warm)
Časový program pre všetky textílie okrem vlny a hodvábu.
Vysušte následne predsušenú či mierne vlhkú bielizeň. Vhodné
taktiež pre viacvrstvovú a hrubú bielizeň, ktorá ťažko schne.

3kg

Košele/Blúzky (Hemden/Blusen)
Nežehlené košele/bundy z bavlny, ľanu či syntetiky,
zmiešanej tkaniny

3kg

Textílie syntetické alebo zmiešané

pre citlivú spodnú bielizeň vhodné na pranie zamatu, Lycri,
hodvábu či saténu

Môžete nastaviť dobu sušenia
pomocou tlačidla Odložený
štart.
Môžete nastaviť dobu sušenia
pomocou tlačidla Odložený
štart.
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Programy a tlačidlá
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Prešívané deky (Steppdecken)
Textílie naplnené syntetickým vláknom. Veľké kusy sušiť
samostatne. Dodržiavať štítok na danej textílii.

2,5 kg

Vankúše (Kopfkissen)
Perím plnené textílie, vankúše, pokrývky. Nadrozmerné kusy sušiť
samostatne.

1,5 kg

Outdoor
Turistické oblečenie, oblečenie s membránou a vode odpudivé textílie

1,5 kg

Uteráky (Handtücher)
Uteráky z bavlny.

6kg

Super rýchly 40 (Super 40)
Syntetika a ľahká bavlna

2kg

Hygiena (Hygiene)
Odolné textílie
Poznámka: Vhodné hlavne pri zvýšených hygienických
nárokoch

4kg
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Programy a tlačidlá
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Tlačidlá
Tlačidlá

Vysvetlenie a odporučenia

Poznámka: Nie všetky tlačidlá a ich funkcie sú dostupné vo všetkých programoch.
Sušiaci cieľ:

Suché do skrine
plus
±Suché do skrine

Vyberte cieľ sušenia odpovedajúci sušenej bielizni.
Pokiaľ ste vybrali túto voľbu, ostáva zachovaná pri všetkých programoch
okrem Bavlny taktiež po vypnutí sušičky.
Viacvrstvovú hrubú bielizeň, ktorá ťažko schne
Normálna jednovrstvová bielizeň.

Ø Suché na žehlenie Normálna jednovrstvová bielizeň, ktorá má po sušení ostať vlhká na žehlenie a je
vhodná na žehlenie a vyvesenie
Stupeň sušenia

Pokiaľ sa Vám zdá bielizeň po sušení vlhká, môžete doladiť sušenie pomocou tohto
programu. Stupeň sušenia môže byť nastavený v troch postupných voľbách od
do
Pokiaľ ste nastavili cieľ sušenia, ostáva táto voľba uložená na všetkých programoch
aj po vypnutí sušičky.

-Odložený štart+

Program končí medzi 1h a 24h nastavte tento program podľa hodinových krokov
a zabránite tak spusteniu programu. Požadovaný čas, kedy má program skončiť je
zobrazený na displeji. Čas sušenia pre časové programy môže byť nastavený v
rozmedzí 10 minút až 3 hodiny a 30 minút pomocou nastavenia po 10 minútových
intervalov.

Ochrana pred
pokrčením 60’

Bubon pohne bielizňou po sušení v pravidelných intervaloch aby zabránil
pokrčeniu. Môžete túto funkciu po každom programe predĺžiť o 60 minút.

Ochrana pred
pokrčením 120’

Bubon pohne bielizňou po sušení v pravidelných intervaloch aby zabránil
pokrčeniu. Môžete túto funkciu po každom programe predĺžiť o 120 minút

Už

Znížená teplota pre citlivé tkaniny ako polyakryl alebo elastan, môže predĺžiť čas
sušenia.

Detská poistka
3 sek.

Aktivujete alebo deaktivujete detskú poistku, pričom stlačíte tlačidlo detská poistka
a držíte po dobu 3 sek..

Signál

Po dokončení programu vydá signál.

Štart/Pauza

Začína a prerušuje programy.
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Obsluha prístroja
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Obsluha prístroja
Vloženie bielizne a zapnutie
sušičky

Pozor!
Vecné škody na sušičke a textíliách sú
možné.
Nikdy nezapínajte sušičku s poškodeným
košom na vlnu.

Upozornenie: Sušička musí byť riadne
nastavená a zapojená
Strana 28.

rn

1. Vložte bielizeň do bubna.
2. Stlačte tlačidlo pre zapnutie
sušičky.

3. Zatvorte dvere sušičky.
Pozor!
Vecné škody na sušičke
a textíliách sú možné.
Netlačte bielizeň medzi dvere sušičky
a tesnenie dvierok.
Upozornenie: Bubon sušičky sa po
otvorení, zatvorení a zapnutí programu
rozsvieti. Osvetlenie bubnu zhasne samo.

Kôš na vlnu
Nástavec pre kôš na vlnu
Drážky pre umiestenie koša na vlnu
Úchyt pre kôš na vlnu

Sušenie s košom na vlnu
1. Umiestnite nožičky koša na vlnu do
dierok vo filtri na vlákna.

Kôš na vlnu
Upozornenie: Kôš na vlnu je priložený
k vašej sušičke* alebo ho môžete získať
prostredníctvom zákazníckeho servisu.

* Podľa modelu

16

2. Oprite kôš na vlnu o horný úchyt.

Obsluha prístroja
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Kôš na vlnu by mal teraz byť umiestnený
pevne v bubne sušičky.
3. Umiestnite požadovaný textil do
nástavca koša na vlnu.
Pokyny

– Vyžmýkajte textílie pred vložením
do nástavcu.

– Umiestnite bielizeň voľne do
nástavcu. Textílie netlačte.
Príklady použitia:

d) Plyšové zvieratká
Plyšové zvieratká sušte v koši na
vlnu bez nástavcu. Naplňte kôš iba
toľkými plyšovými zvieratami, aby
nevypadli.

a) Nohavice alebo sukne

b)Sveter

4. Umiestnite nástavec alebo
športovú obuv do koša na vlnu.
Pozor!
Vecné škody na textíliách sú možné.
Umiestnite textílie do nástavca koša na
vlnu tak, aby sa nedotýkali bubnu.

c) Športová obuv
Umiestnite športovú obuv do
nástavca koša na vlnu bez
nástavca. Vytiahnite jazyk topánky
von a vyberte vložky a pätové
vankúšiky. Zmotajte uterák a
položte ho pod športovú obuv, aby
vznikla šikmá podkladová plocha.
Športovú obuv umiestnite
podrážkou na uterák.

5. Zvoľte program pre kôš na vlnu alebo
časový program.

6. Nastavte čas sušenia.
Tenký vlnený sveter: cca.1:20h
Silný vlnený sveter: cca.1:30h-3:00h
Sukňa:cca:1:00h-1:30h
Nohavice:cca.1:00h-1:30h
Rukavice cca.:30min
Športová obuv:cca.1:30h/ s vyvetraním
max.2:00h
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Upozornenie: U silnejších alebo
viacvrstevných textílií je nutné
eventuálne predĺžiť čas sušenia, aby
bol dosiahnutý požadovaný výsledok
sušenia
7. Zapnite program
8. Vyberte textílie a vypnite sušičku

Priebeh programu

Nastavenie programu

Počas sušenia môžete kedykoľvek vybrať
alebo pridať bielizeň a zmeniť alebo
prispôsobiť program.

Upozornenie: Pokiaľ ste aktivovali detskú
poistku, musíte ju pred nastavením
programu najskôr deaktivovať, viď
Strana 15.

1. Zvoľte požadovaný program, detailné
informácie k programom

Strana 13.

Stav programu je uvedený na displeji.

Zmena programu alebo pridanie
bielizne

1. Otvorte dvierka sušičky alebo zvoľte na
tlačidle Štart pauzu.

2. Pridajte bielizeň alebo vyberte
textílie.

3. Pokiaľ si prajete, zvoľte iný program
alebo prídavnú funkciu.

4. Zatvorte dvierka sušičky.
5. Stlačte tlačidlo Štart.

2. Nastavte požadovaný program
pomocou tlačidla na výber programu .
Na displeji sa objavia prednastavené
nastavenia pre vybraný program.
Poznámka: Prednastavené nastavenia
sú dané pri výbere programu, po
zadaní programu vidíte nastavenia na
displeji.
3. Prispôsobte si programové nastavenia
pokiaľ si to želáte, detailné informácie k
výberu
Strana 15.

Spúšťanie programu
Zvoľte tlačidlo Štart.
Upozornenie: Pokiaľ chcete poistiť
program pred omylom zvolenými
zmenami, zvoľte detskú poistku, viď
Strana 15.
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Poznámka: Trvanie programu sa
aktualizuje po každom vyprázdnení
a podľa miery vysušenia bielizne.
Indikované hodnoty sa môžu meniť po
úprave naplnení alebo zmene programu.

Prerušenie programu
Program môže byť kedykoľvek prerušený,
pokiaľ otvoríte dvierka sušičky alebo zvolíte
na tlačidle Štart pauzu.
Pozor!
Nebezpečenstvo požiaru. Bielizeň sa
môže vznietiť.
Pokiaľ prerušíte program, musíte vybrať
všetky kusy bielizne a rozložiť ich tak, aby
teplo mohlo unikať.

Koniec programu
Na displeji sa objaví -0-.

Obsluha prístroja

Vyňatie bielizne a vypnutie
sušičky

sk

3. Odstráňte vlákna zo záchytky filtra.

1. Vyberte bielizeň.
2. Stlačte tlačidlo
pre vypnutie
sušičky.

Upozornenie: Dbajte na to, aby
nepadali žiadne vlákna do otvoreného
prieduchu.
4. Roztvorte dvojdielny filter na vlákna.

Čistenie filtru na vlákna
Upozornenie: Pri sušení sa zachytávajú
vlákna a vlasy z bielizne vo filtri na vlákna.
Upchaný alebo znečistený filter na vlákna
zmenšuje prúd vzduchu a sušička tak
nemôže dosiahnuť plne svojej výkonnosti.
Čisté filtri taktiež zmenšujú spotrebu prúdu
a dobu sušení.

5. Zaklapnite oba filtri a odstráňte
všetky vlákna.

Filter na vlákna čistite po každom sušení:

1. Otvorte dvierka sušičky a odstráňte
všetky vlákna z dvierok

2. Vytiahnite dvojdielny filter.

6. Očistite filter pod tečúcou vodou.
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7. Osušte filter na vlákna zaklapnite ho

2. Vylejte kondenzovanú vodu.

a umiestnite filter späť.

Pozor!
Sušička sa môže poškodiť.
Neuvádzajte sušičku do chodu bez filtru
alebo s poškodeným filtrom.

Vyprázdnenie kondenzačnej
nádoby
Poznámka
■ Môžete odviesť kondenzovanú vodu
pomocou príslušného odvodu*
kondenzovanej vody do výlevky.
Inštalácia viď
Strana 29.
■ Odveďte kondenzovanú vodu pomocou
príslušného kondenzačného odtoku,
nebudete musieť vyprázdňovať nádržku
na kondenzovanú vodu.

Upozornenie!
Nečistená kondenzovaná voda môže
spôsobiť poškodenie majetku či
zdravia.
Kondenzovaná voda nie je pitná voda
a môže obsahovať stopy znečistenia
vodným kameňom. Nepite ju
a nepoužívajte na ďalšie úkony.
3. Zasuňte nádržku na kondenzovanú
vodu až na doraz do sušičky.

* Líši sa podľa modelu
Poznámka: Vyprázdnite po každom
sušení nádržku na zber kondenzovanej
vody, aby nasledujúci program nebol
prerušený z dôvodu plnej nádržky na
kondenzovanú vodu.

1. Vyberte vodorovne kondenzačnú
nádobu.

20

Poznámka: Sitko v nádržke na
kondenzovanú vodu filtruje túto vodu, ktorá
je použitá na automatickéčistenie vašej
sušičky. Sitko je pomocou vypustenia
kondenzovanej vody automaticky čistené.
Napriek tomu sa doporučuje kontrolovať
sitko pravidelne kvôli zaneseniu a jeho
prípadnému vyčisteniu.
Viď
Strana 23.

Nastavenie signalizácie

Nastavenie signalizácie
Nasledujúcim nastavením môžete
zmeniť:
hlasitosť signálu na konci programu
a/alebo
■ hlasitosť tlačidiel.
■ Aktivácia a deaktivácia
automatického vypnutia.
■

Pre zmenu alebo nastavenie musíte vždy
aktivovať nastavovací režim
1
2
3
4
5

Aktivácia nastavovacieho režimu
1. Zapnite sušičku.
2. Zvoľte program Bavlna na pozíciu 1.
3. Stlačte tlačidlo pre stupeň sušenia,
držte ho stlačené a súčasne otočte
voličom programu doprava
na pozíciu 2.
4. Pustite tlačidlo pre stupeň sušenia.
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Zmena hlasitosti alebo automatického
vypnutia.
Nechajte nebo otočte volič programu na:
■ Pozíciu 2: zmeňte hlasitosť tlačidlom
pre Odložený štart pre Signalizáciu na
konci programu/alebo
1=potichu,
2= stredná hlasitosť,
3=hlasite,
4 =veľmi hlasite
■

Pozíciu 3: zmeňte hlasitosť tlačidlom
pre Odložený štart pre tón tlačidiel.
0=vypnuté,1=potichu,
2=stredná hlasitosť,
3=hlasite,4 =veľmi hlasite

Pozíciu 4: aktivujete nebo
deaktivujete automatické vypnutie
sušičky pre Odložrený štart ON pre
aktiváciu a OFF pre de aktiváciu.
Upozornenie: Pri zapnutej funkcii
automatického vypnutia sa Vaša
sušička vypne automaticky
po 15 minútach z dôvodu úspory
energie.
Ukončenie nastavovacieho režimu
Teraz môžete proces ukončiť a sušičku
vypnúť. Nastavenie sa uloží.
■

Teraz je aktivovaný nastavovací režim a na
displeji sa objaví prednastavená hlasitosť
pre signál na konci programu.
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Normálne zvuky
Upozornenie: Pri sušení vznikajú celkom
normálne zvuky spôsobené kompresorom
a čerpadlom.

Čerpadlo odčerpáva kondenzovanúvodu
do nádržky na kondenzovanú vodu,
pritom vydáva zvuky čerpania.

Kompresor v sušičke spôsobuje občas
bzučanie. Hlasitosť sa pritom líši podľa
programu a postupu sušenia.

Čistenie

Kompresor sušičky sa občas
odvetráva, a tým vzniká bzučivý zvuk.

Čistenie sušičky a ovládacieho
panelu
Upozornenie!
Ohrozenie života!
Sušička je poháňaná elektrickým prúdom,
pričom vzniká riziko zásahu elektrickým
prúdom.
Pred čistením sušičky ju odpojte zo zdroja
elektrickej energie.

Automatické čistenie sušičky spôsobuje
klepanie.
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Vyčistite sušičku a ovládací panel:
■ nepoužívať čistiace prostriedky, jedine
čistú vodu,
■ používať jemnú tkaninu,
■ nepoužívať na čistenie prúd vody,
■ a ihneď odstrániť všetky zvyšky
čistiacich prostriedkov.
■ Prostriedky na predspracovanie bielizne
ako napríklad predpieracie spreje,
prostriedky na škvrny, nedostať do
kontaktu s povrchom sušičky. Reziduá
okamžite odstrániť vlhčeným uterákom.

Čistenie

Čistenie čidla vlhkosti
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4. Vyčistite sitko pod prúdom tečúcej

teplej vody alebo v umývačke riadu.

Poznámka: Sušička je vybavená čidlom
na meranie vlhkosti vyrobeným z ocele.
Toto čidlo meria mieru vlhkosti bielizne. Po
určitom čase používania sa na čidle môže
objaviť vrstva vodného kameňa, ktorá musí
byť pravidelne odstraňovaná.

5. Nasaďte sitko do naplniteľnej mierky.

Otvoriť dvere a čidlo vlhkosti
očistiť hubkou so zdrsneným povrchom.
Upozornenie!
Čidlo na meranie vlhkosti sa môže
poškodiť.
Nečistite čidlo na meranie vlhkosti
oceľovou drôtenkou ani abrazívnym
prostriedkom.

Čistenie filtru v kondenzačnej
nádobe

Upozornenie!
Sušička môže byť znečistená
vodným kameňom a tým pádom
poškodená.
Používajte sušičku jedine s nasadeným
sitkom.
6. Zasúvajte nádobu na kondenzovanú
vodu späť až po plniteľný otvor.

Poznámka: Sitko v nádobke na
kondenzovanú vodu čistí kondenzovanú
vodu , ktorá je ďalej použitá na
automatické čistenie vašej sušičky.
1. Vytiahnite nádobku na
kondenzovanú vodu vodorovne.
2. Vylejte kondenzovanú vodu.
3. Vyberte sitko.
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Čo robiť, keď
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Čo robiť, keď
Poruchy

Príčina/Riešenie

na displeji a sušenie
bolo prerušené

■ Vyprázdnite nádobku na kondenzovanú vodu a stlačte tlačidlo Štart
Strana20.
■ Pokiaľ je nainštalovaný odvod na kondenzovanú vodu*, môže byť tento odvod
zapchaný alebo zalomený. Skontrolujte hadicu odvodu, prepláchnite ju.

.

na displeji.
samočištenie
Sušička sa nezapla.

Krčivosť.

Vyčistite sitko a stlačte tlačidlo Štart

Strana19.

Žiadna chyba, je zapnuté automatické čistenie. Nevyťahujte nádobku na
kondenzovanú vodu
■ Zástrčka nie je zapojená alebo je potreba preskúšať poistky?
■
Je zvolený program? Zvoľte program.
■
Otvorené dvierka sušičky? Uzavrite dvierka sušičky.
■
Aktivovaná detská poistka? Deaktivujte detskú poistku.
■
Zvolené Odložený štart? Program začne s opozdením.
Strana15.
■ Bielizeň sa krčí. Vzniká keď je prekročená maximálna miera naloženia sušičky
alebo bol zvolený zlý program pre daný druh textilu V programovej
tabuľke nájdete všetky potrebné informácie.
Strana13.
■ Vyberte bielizeň hneď po sušení, krčenie je spôsobené ponechaním bielizne
v sušičke.
Žiadna chyba, sušička stojí pravdepodobne na krivom povrchu. Vyrovnajte
plochu,na ktorej sušička stojí.

Vyteká voda.

Bielizeň nebola dostatočne ■ Bielizeň sa zdá po skončení programu vlhšie, než v skutočnosti je.
usušená alebo je ešte
Vyberte bielizeň a nechajte ju doschnúť.
vlhká.
■ Nastavte vhodnejší cieľ sušenia, čím síce predĺžite čas sušenia, ale nezvýšite
teplotu. Vaša bielizeň bude suchšie.
Strana 15.
■
■
■
■
■

*podľa modelu spotrebiča

24

Zvoľte program s dlhšiu dobou sušenia alebo zmeňte cieľ sušenia. Teplota
sa pritom nezvýši.
Zvoľte časový program pre doschnutie vlhkej bielizne.
Strana13.
Pokiaľ ste prekročili maximálnu záťaž pre sušenie, nemôže sa bielizeň
dostatočne usušiť.
Vyčistite čidlo vlhkosti v bubne. Jemná vrstva vodného kameňa môže
poškodiť senzory a Vaša bielizeň nebude dostatočne usušená. Strana 23.
Sušenie bolo prerušené v dôsledku výpadku prúdu alebo pretože je plná
nádržka na kondenzovanú, poprípade kvôli prekročeniu doby sušenia
Upozornenie:Všimnite si taktiež kapitolu tipy pre prádlo
Strana 12.

Čo robiť, keď
Poruchy

Príčina/Náprava

Je čas sušenia príliš dlhý? ■ Sitko je znečistené a došlo k predĺženiu doby sušenia. Vyčistite sitko.
■
Pokiaľ je prívod vzduchu voľne neprístupný, môže to predĺžiť dobu sušenia.
Uvoľnite prívod vzduchu.
■ Pokiaľ je okolitá teplota vyššia než 35°Celzia,môže to predĺžiť dobu
sušenia.
■ Nedostatočná cirkulácia vzduchu v miestnosti môže predĺžiť dobu sušenia.
Miestnosť pravidelne vetrajte.
Displej zhasol
a bliká tlačidlo Štart.

Nejedná sa o poruchu. Je aktívny režim úspory energie

Strana 7.

Zvyšková voda v nádržke Nejedná sa o poruchu. V dôsledku aktivity funkcie samočistenia
na kondenzovanú
zostáva zvyšková voda v nádržke na kondenzovanú vodu.
vodu, napriek tomu, že je
prístroj napojený na odtok
vody
z nádržky*.
Vlhkosť v miestnosti
Nejedná sa o poruchu. Miestnosť dostatočne vyvetrajte.
stúpa
Výpadok prúdu.

Program sušenia bol prerušený. Vyberte a rozložte bielizeň k dosušeniu alebo
znovu spusťte program.

Neobvyklé zvuky pri
sušenie

Nejedná sa o poruchu. Zvuky vznikajú vďaka funkcii automatického čistenia
sušičky ~Strana 22.

Napriek sušeniu je.
prístroj na dotyk
studený

Nejedná sa o poruchu. Sušička s tepelným čerpadlom suší účinne pri
nízkých teplotách.

*podľa modelu spotrebiča

Poznámka: Ak nemôžete poruchu sami odstrániť vypnutím a zapnutím sušičky,
obráťte sa na zákaznícky servis.
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Zákaznícky servis
Zákaznícky servis
Pokiaľ nedokážete poruchu odstrániť sami,
obráťte sa na našu službu zákazníkom.
Vždy nájdeme vhodné riešenie tak, aby
sme zamedzili nevyhnutnej návšteve
servisného technika.
Kontaktné údaje na technickú podporu nájdete
v priloženom servisnom adresári.
Dajte prosím službe zákazníkom
produktové označenie (E-Nr.) a výrobné
číslo sušičky(FD).

E-Nr._________________________FD____________

Tieto údaje nájdete na vnútornej strane
dvierok sušičky alebo na zadnej strane
sušičky.
Dôverujte kompetencii výrobcu.
Obráťte sa na nás, Môžete si byť istí tým,
že oprava sušičky bude vykonaná
certifikovaným technikom a budú použité
originálne náhradné diely.
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Hodnoty spotreby
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Hodnoty spotreby
Tabuľka spotreby
Program

Počet otáčok za
minútu

Bavlna

Trvanie
programu*

Spotreba energie**

9kg

9kg

4,5 kg

4,5 kg

Suché do skrine* 1400 ot/min

133 min

82 min

1,72 kWh

0,98 kWh

1000 ot/min

157 min

97 min

2,13 kWh

1,21 kWh

800 ot/min

181 min

112 min

2,48 kWh

1,41 kWh

Suché na

1400 ot/min

98 min

61 min

1,22 kWh

0,69 kWh

žehlenie*

1000 ot/min

123 min

76 min

1,62 kWh

0,92 kWh

800 ot/min

147 min

91 min

2,00 kWh

1,14 kWh

Nekrčivá
bielizeň

3,5 kg

3,5 kg

Suché do skrine* 800 ot/min

50min

0,55 kWh

600 ot/min

64min

0,69 kWh

Použitie pre testovanie sušičky podľa platnej normy EN61121, s externe pripojenou
hadicou pre odtok kondenzovanej vody.
*Nastavenie programu pre testovanie podľa platnej normy EN61121.
**Výsledné hodnoty sa môžu líšiť oproti udávaným hodnotám v závislosti na druhu textílie,
skladaním usušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti textílií a množstve bielizne.

Najefektívnejší program na textílie z bavlny
Nasledujúci "Štandard-Program na bavlnu" (rozpoznateľný pomocou symbolu
)je
vhodný a najefektívnejší na sušenie normálne mokrj bielizne z bavlny v súvislosti
a náväznosti na kombinovanú spotrebu elektrickej energie na sušenie vlhkej bavlny.

Štandardné programypre bavlnupodľa aktuálneho nariadeniaEU932/2012
Program/Cieľ sušenia
Záťaž
Spotreba energie
Bavlna+Suché do skrine 9kg/4,5kg

2,13kWh/1,21 kWh

Čas programu
157min/97min

Nastavenie programu pre skúšky a energetické etiketovanie podľa smernice 2010/30/EU.
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Inštalácia a pripojenie

Technické údaje
Rozmery:
84,2 x 59,8 x 63,6 cm
výška x šírka x hĺbka
Váha:
58kg
Maximálne množstvo náplne:
9kg
Kondenzačná nádoba:
4,6l
Pripojenie – napätie:
220-240V
Pripojenie - výkon:
max.1000W
Poistka:
10 A
Vnútorné osvetlenie bubna*
Okolitá teplota :
5 - 35°C
Odoberaný výkon vo vypnutom stave:
0W
Odoberaný výkon v pohotovostnom
stave(nevypnutý stav)
0W

* Podľa modelu

Dodávka
■
■
■
■

Sušička
Návod na obsluhu a inštaláciu
Koša na vlnu*
Odtok pre kondenzovanú vodu*

* Podľa modelu

Postavenie a pripojenie sušičky
Upozornenie
Ohrozenie života!
Sušička ja poháňaná elektrickým prúdom
a môže vzniknúť nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Preto prosím berte na vedomie:
■ Kontrolujte sušičku na viditeľné
poškodenie. Poškodená sušička
nemôže byť ďalej používaná.
■ Uistite sa pred zapojením do zástrčky,
že napätie spotrebiča odpovedá
napätiu elektrickej siete.
■ Používajte výhradne prúdový
chránič označený symbolom .
■ Dávajte pozor na napájací kábel
sušičky, nemôže byť poškodený.
Chráňte kábel pred zdrojmi poškodenia
ako je teplo či ostré hrany.
Varovanie
Deti sa môžu v sušičke zavrieť a dostať
sa do ohrozenia života!
Neumiestňujte sušičku za dvere alebo
posuvné dvere, ktoré by blokovali alebo
obmedzovali dvierka sušičky.
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Inštalácia a zapnutie
Pozor!
Nebezpečenstvo úrazu!
■ Pri zdvíhaní sušičky sa môžete
v dôsledku vysokej váhy zraniť.
Nezdvíhajte sušičku sami.
■ Mohli by ste si porezať ruky o ostré
hrany sušičky. Neberte sušičku za
ostré hrany.
■ Vyčnievajúce časti sušičky sa môžu pri
zdvíhaní alebo posúvaní odlomiť.
Nepremiestňujte sušičku uchopením
vyčnievajúcich častí.
Pozor!
Vecné škody na sušičke alebo
textíliách!
■ Preverte, či na sušičke nie sú škody
spôsobené prepravou. Poškodenú
sušičku nezapínajte.
■ Zvyšková voda v sušičke môže
zmrznúť a sušičku poškodiť.
Neumiestňujte sušičku v miestnostiach,
kde môže mrznúť.
Pri inštalácii dbajte na nasledujúce:
■
sušičku postavte na čistý, rovný
a pevný podklad,
■
sieťová zástrčka musí byť neustále
prístupná,
■
vetracia mriežka vpredu na sušičke
musí zostať voľná,
■
okolie sušičky udržujte v čistote.
■
Sušička je vybavená šróbovacími
nožičkami pre vyrovnanie. Použite
vodováhu.

Výmena odvodu kondenzovanej
vody
Upozornenie:
■ Kondenzovaná voda môže byť voliteľne
odvádzaná do kondenzačnej nádoby
alebo napojením na odpad. Z výroby je
kondenzovaná voda sušičky vedená do
kondenzačnej nádoby.
■ Pokiaľ je inštalovaný odvod
kondenzovanej vody, ostáva zvyšková
voda v kondenzačnej nádobe z dôvodu
funkcie samočistenia
Výpust kondenzovanej vody vymeňte
nasledovne:
1. Vyberte príslušenstvo z bubnu sušičky.

2. Stav dodávky: Hadica pre odvod
kondenzovanej vody je pripevnená
v kondenzačnej nádobe na úchytoch.

3. Uvolnite hadicu z úchytov a uveďte ju
do základnej pozície.
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4. Vyberte odtokovú hadicu

6. Vysuňte úplne kondenzačnú nádobu.

z príslušenstva a upevnite ju na
prázdne úchyty.

7. Otočte kondenzačnú nádobu o 180° na
5. Pripevnite odtokovú hadicu na druhú
stranu podľa situácie pripojenia A, B
alebo C pomocou ďalšieho
príslušenstva.

spodnú stranu a odstráňte vloženú
zátku. Otočte kondenzačnú nádobu
späť a umiestnite zátku do prehĺbeniny
na hornej strane kondenzačnej nádoby.

8. Vyberte filter z úchytov a umiestnite ho
do prehĺbeniny kondenzačnej nádoby.

Pozor!
Nahromadená voda môže byť
nasatá späť do sušičky a spôsobiť
škody. Preverte, či voda odteká rýchlo
z umývadla. Odtok nesmie byť uzavretý
alebo zapchaný.
Pozor!
Vecné škody spôsobené
presakovaním alebo vytekaním vody.
Zaistite odtokovú hadicu pred
vykĺznutím. Odtokovú hadicu nelámte.
Dbajte na výškový rozdiel medzi
rovinou a odtokom max. 100 cm
a 80 cm pre odtok do sifónu.
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9. Zasuňte kondenzačnú nádobu až do
zaklapnutia.

Kondenzovaná voda je teraz odvádzaná
odvodovou hadicou do odpadu alebo
umývadla.
Upozornenie: Pokiaľ chcete vymeniť
výpust kondenzovanej vody späť za
kondenzačnú nádobu, postupujte podľa
krokov v opačnom poradí.

Inštalácia a zapnutie

Voliteľné príslušenstvo
Objednajte si voliteľné príslušenstvo*
u zákazníckeho servisu:
■

■

Spojovacia súprava pračkasušička:
Aby sa ušetrilo miesto, je možné
sušičku umiestniť na vhodnú pračku
s rovnakou hĺbkou a šírkou.
Sušičku bezpodmienečne
pripevňujte na pračku iba pomocou
tejto spojovacej súpravy.
Objednávacie číslo s vysúvateľnou
pracovnou doskou WZ 20400.
Objednávacie číslo bez
vysúvateľnej pracovnej dosky:
WZ11410
Podstavec:
Pre lepšie naloženie a vyloženie.
Vo výsuvke sa nachádzajúci
integrovaný kôš je možné použiť
k prenášaniu bielizne.
Objednávacie číslo: WZ20500.

* Podľa modelu

Preprava a ochrana
pred mrazom
Vyprázdnite nádržku na kondenzovanú
vodu:

1.
2.
3.

4.
5.

Volič programov nastavte na
ľubovoľný program.
Stlačte tlačidlo Štart/Stop
Počkajte 5 minút
Pokyn: kondenzovaná voda sa
vyčerpá.
Znovu vyprázdnite nádržku na
kondenzovanú vodu.
Vypnite sušičku.

Pozor!
Zvyšková voda môže vytekať
a spôsobiť škody.
Sušičku transportujte nastojato.
Pozor!
Sušička obsahuje chladiaci prípravok
a môže byť poškodená.
Sušičku nechajte pred uvedením do chodu
dve hodiny stáť.

31

sk

INFORMAČNÝ LIST: BSH domácí spotřebiče s. r. o.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., org. zložka Bratislava, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Značka

SIEMENS
WT47W590

Model
Kapacita v kg

9

Trieda energetickej účinnosti - na stupnici A+++ (najvyššia účinnosť, tzn. nízka
spotreba energie) do D (najnižšia účinnosť, tzn. vysoká spotreba elektrickej energie)
Ekoznačka EU

A++
-

Ročná spotreba energie v kWh1)

259

Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu v kWh2):

celá náplň

2,13

polovičná náplň

1,21

Vážená spotreba energie vo vypnutom stave v W

0,1

Vážená spotreba energie v režime ponechania v zapnutom stave v W

0,1

Dĺžka režimu ponechania v zapnutom stave v min.

30

Trieda účinnosti sušenia - na stupnici od A (najúspornejší) do G (najmenej úsporná)

A

Účinnosť sušenia štandardného programu pre bavlnu v %:

celá náplň

87

polovičná náplň

94

Vážená účinnosť sušenia štandardného programu pre bavlnu v %:

91

Trvanie štandardného programu pre bavlnu v min :

celá náplň

157

polovičná náplň

97

2)

Vážená dĺžka trvania štandardného programu pre bavlnu v min.
Hlučnosť v dB (A) re 1 pW:
Druh spotrebiča
Spotrebič určený na zabudovanie

123
64
kondenzačný
nie

1) Ročná spotreba energie v kWh za rok na základe 160 štandardných cyklov v štandardnom
programe bavlna s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie.
Skutočná spotreba energie závisí od toho, ako je spotrebič používaný.
2) Program Bavlna suchá používaný pri celej a polovičnej náplni je štandardný sušiaci program, na
ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný
pre sušenie bežne mokrej bavlnenej bielizne a je najefektívnejší z hľadiska spotreby energie pre
bavlnu.
Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.
Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk

Záručný list
MALOOBCHODNÝ KLUB

firmy BSH domácí spotřebiče, s.r.o.
Dovozca: BSH domácí spotřebiče, s.r.o.
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
          tel.: +421 (2) 44 45 20 41

Výrobok:

-ročná

záruka*

Údaje o predajcovi:
Obchodné meno (meno a priezvisko*):

Výrobca:

Adresa firmy (bydlisko*):

Typ (E-Nr.):

Výrobné číslo (FD):

IČO:
DIČ:
Adresa firmy:

Dátum predaja:

Tel.:
* len u fyzických osôb

Na vyššie uvedený výrobok je výrobcom poskytovaná záručná doba v trvaní 36 mesiacov.
Upozornenie: Pri reklamácii tohto modelu s predĺženou zárukou je potrebné predložiť
nielen doklad o kúpe spotrebiča, ale aj tento záručný list, ktorý užívateľa
oprávňuje k predĺženej záruke na 3 roky od dátumu zakúpenia.

Zápisy o vykonaných opravách:
Dátum
Dátum objed.
dokončenia
opravy

Číslo
oprav. listu

Stručný popis poruchy

Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
– na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
– spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do
uplynutia záručnej lehoty
– pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
– ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
– za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
– záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci
– ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
– záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto
záručnom liste
Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná
zložka Bratislava, zaniká, ak:
– je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
– údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
– výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad
s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
– výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
– bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
– porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
– ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o.,
organizačná zložka Bratislava.

H

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu,
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV SIEMENS
Servisné stredisko

Ulica

Mesto

Telefón

E-mail + web

Peter Špik

Partizánska 14

Bardejov
085 01

054/474 62 27
0903 527 102

spikservis@gates.sk
www.spikelektro.sk

Martin Ščasný, servis domácich
spotrebičov

Hnilecká 11

Bratislava
821 06

02/38 10 33 55
0918 996 988

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

Martin Ščasný, servis domácich
spotrebičov

Trhová 36

Bratislava
841 02

02/38 10 33 55
0918 522 734

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

TECHNO SERVIS BRATISLAVA
spol. s r. o.

Kopčianska 8, 10

Bratislava
851 01

02/64 46 36 43
0907 778 406

technoservis@nextra.sk
www.technoservis.sk

Viva elektroservis, s. r. o.

Mýtna 17

Bratislava
811 07

02/45 95 88 55
0905 722 111

servis@vivaservis.sk
www.vivaservis.sk

LASER Komárno spol. s r. o.

Mesačná 20

Komárno
945 01

035/770 26 88
0915 222 454

servis@laser-kn.sk
www.laser-kn.sk

Ing. Ľubor Kolesár Kubis

Thurzova 12

Košice
040 01

055/622 14 77
0905 894 769

kubisservis@mail.t-com.sk

ELEKTROSERVIS VALTIM

Ul. Obrancov mieru 9

Michalovce
071 01

056/642 32 90
0903 855 309

valiskalubomir@stonline.sk

EXPRES servis Anna Elmanová

Spojovacia 7

Nitra
949 01

037/652 45 97
0903 524 108

expresservis@naex.sk

Domoss Technika a. s.

Žilinská 47

Piešťany
920 01

033/774 48 10
033/774 24 17

servis@domoss.sk
www.domoss.sk

TATRACHLAD POPRAD s. r. o.

Továrenská ul. č. 3

Poprad
058 01

052/772 20 23
0903 906 828

tatrachlad@tatrachlad.sk
www.tatrachlad.sk

BARAN servis – Baran Luboš

Švábska 6695/57A

Prešov
080 05

051/772 14 39
0905 904 572

baranservis@mail.t-com.sk
www.baranservis.sk

ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter

V. Clementisa 6

Prievidza
971 01

046/548 57 78
0905 264 822

pavlicek.elektroservis@stonline.sk
www.peterpavlicek-elektroservis.sk

N.B.ELEKTROCENTRUM

B. Bartóka 24

Rimavská Sobota
979 01

047/581 18 77
0905 664 258

nbelektrocentrum@stonline.sk

Elpra spol. s r. o.

Liptovská Lužná 496

Ružomberok
034 72

044/439 64 13
0905 577 817

elpra@speednet.sk

BSC – servis centrum spol. s r. o.

Hlavná ul. č. 5

Sučany
038 52

043/400 34 24
0902 272 727

bsc@bsc-serviscentrum.sk
www.bsc-serviscentrum.sk

Jozef Rožník

Žabinská 325

Trenčín
911 05

0903 702 458

roznik@bshservis.sk
www.bshservis.sk

STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS

Hviezdoslavova 34

Zvolen
960 01

045/540 07 98
0905 259 983

stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk

M-SERVIS Mareš Jaroslav

Komenského 38

Žilina
010 01

041/564 06 27

mservis@zoznam.sk
www.m-servis.sk

Upozornenie pre predajcov
Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja
a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný
list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne
vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky
– na výrobok sa poskytuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
– spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do
uplynutia záručnej lehoty
– pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
– ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia,
keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
– za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie
niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
– záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby,
za ktoré zodpovedá predávajúci
– ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude
zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika
osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
– záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto
záručnom liste
Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná
zložka Bratislava, zaniká, ak:
– je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
– údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
– výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad
s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
– výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče
s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
– bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
– porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
– ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku
Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka
Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej neškodnosti
podľa európskej normy EC 1935/2004. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o.,
organizačná zložka Bratislava.

H

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení
jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak
životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom
úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu,
spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV SIEMENS
Servisné stredisko

Ulica

Mesto

Telefón

E-mail + web

Peter Špik

Partizánska 14

Bardejov
085 01

054/474 62 27
0903 527 102

spikservis@gates.sk
www.spikelektro.sk

Martin Ščasný, servis domácich
spotrebičov

Hnilecká 11

Bratislava
821 06

02/38 10 33 55
0918 996 988

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

Martin Ščasný, servis domácich
spotrebičov

Trhová 36

Bratislava
841 02

02/38 10 33 55
0918 522 734

servis@bsservis.sk
www.bsservis.sk

TECHNO SERVIS BRATISLAVA
spol. s r. o.

Kopčianska 8, 10

Bratislava
851 01

02/64 46 36 43
0907 778 406

technoservis@nextra.sk
www.technoservis.sk

Viva elektroservis, s. r. o.

Mýtna 17

Bratislava
811 07

02/45 95 88 55
0905 722 111

servis@vivaservis.sk
www.vivaservis.sk

LASER Komárno spol. s r. o.

Mesačná 20

Komárno
945 01

035/770 26 88
0915 222 454

servis@laser-kn.sk
www.laser-kn.sk

Ing. Ľubor Kolesár Kubis

Thurzova 12

Košice
040 01

055/622 14 77
0905 894 769

kubisservis@mail.t-com.sk

ELEKTROSERVIS VALTIM

Ul. Obrancov mieru 9

Michalovce
071 01

056/642 32 90
0903 855 309

valiskalubomir@stonline.sk

EXPRES servis Anna Elmanová

Spojovacia 7

Nitra
949 01

037/652 45 97
0903 524 108

expresservis@naex.sk

Domoss Technika a. s.

Žilinská 47

Piešťany
920 01

033/774 48 10
033/774 24 17

servis@domoss.sk
www.domoss.sk

TATRACHLAD POPRAD s. r. o.

Továrenská ul. č. 3

Poprad
058 01

052/772 20 23
0903 906 828

tatrachlad@tatrachlad.sk
www.tatrachlad.sk

BARAN servis – Baran Luboš

Švábska 6695/57A

Prešov
080 05

051/772 14 39
0905 904 572

baranservis@mail.t-com.sk
www.baranservis.sk

ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter

V. Clementisa 6

Prievidza
971 01

046/548 57 78
0905 264 822

pavlicek.elektroservis@stonline.sk
www.peterpavlicek-elektroservis.sk

N.B.ELEKTROCENTRUM

B. Bartóka 24

Rimavská Sobota
979 01

047/581 18 77
0905 664 258

nbelektrocentrum@stonline.sk

Elpra spol. s r. o.

Liptovská Lužná 496

Ružomberok
034 72

044/439 64 13
0905 577 817

elpra@speednet.sk

BSC – servis centrum spol. s r. o.

Hlavná ul. č. 5

Sučany
038 52

043/400 34 24
0902 272 727

bsc@bsc-serviscentrum.sk
www.bsc-serviscentrum.sk

Jozef Rožník

Žabinská 325

Trenčín
911 05

0903 702 458

roznik@bshservis.sk
www.bshservis.sk

STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS

Hviezdoslavova 34

Zvolen
960 01

045/540 07 98
0905 259 983

stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk

M-SERVIS Mareš Jaroslav

Komenského 38

Žilina
010 01

041/564 06 27

mservis@zoznam.sk
www.m-servis.sk

Objednávky opráv a poradenstvo pri poruchách
Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.

Dodavatel CZ:

Dodávateľ SK:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a
155 00 Praha 5

BSH domací spotřebiče s.r.o.
organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava

