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Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste 
nam ga izkazali z nakupom našega sušilnika. 
Upamo, da bo vrsto let uspešno služil 
svojemu namenu. 

Aparat je namenjen sušenju perila in izključno za 
domačo uporabo. 
V sušilnem stroju se perilo posuši hitro, hkrati 
pa ostane mehko in gladko ter med sušenjem 
ne spremeni svoje oblike. S sušilnim strojem 

ne potrebujete več vrvi, prav tako pa vam za 
sušenje perila ni več potrebno čakati na sončne 
dni.
Navodila za uporabo so namenjena vam v 
pomoč, zato vam priporočamo, da jih pozorno 
preberete in jih shranite na ustrezno mesto. 
Prosimo, upoštevajte vsa opozorila v zvezi z 
varno uporabo sušilnega stroja. Ta navodila za 
uporabo so pripravljena za več različnih modelov 
sušilnih strojev.

Obrišite notranjost bobna z mehko krpo ter 
tekočim čistilom. Ne uporabljajte agresivnih 
čistil, ki bi lahko poškodovala površino. 
Boben stroja napolnite z mokrimi cunjami oz. 
odsluženimi oblačili ter nastavite čas sušenja na 
50 minut.

 KO UGOTOVITE, DA APARATA VEČ NE 
POTREBUJETE IN GA NE NAMERAVATE 
VEČ UPORABLJATI, SE GA ZNEBITE NE 
DA BI S TEM OBREMENJEVALI OKOLJE. 
POKLIČITE NAJBLIŽJI POOBLAŠČEN 
ZBIRNI CENTER ZA ODSLUŽENE 
APARATE. 

Uporabni nasveti
• Sušenje večje količine perila ni priporočljivo, 

saj bo perilo v tem primeru najbrž ostalo 
zmečkano in neenakomerno posušeno 
(priporočamo sušenje do 5 kg suhega 
ustrezno odpornega perila). 

• Sušenje zelo občutljivega perila (volna, 
svila) ni priporočljivo, saj se to lahko skrči ali 
spremeni obliko.

• Kadar sušite občutljivo perilo skupaj z ostalim 
perilom, zavijte oz. vstavite občutljive kose 

perila v posebno vrečo.
• Po koncu sušenja takoj vzemite perilo iz 

bobna, da se ne zmečka.
• Ko sušite perilo v sušilniku, uporaba 

mehčalca ni potrebna. Mehčalec dodajte le 
za izpiranje perila iz sintetičnih materialov, da 
nevtralizirate statični električni naboj. 

• Ko kupujete obleko, posebej spodnje perilo, 
ne pozabite, da se perilo tako med pranjem 
kot med sušenjem lahko skrči. 

• Obleka, ki je označena kot neprimerna za 
sušenje v sušilniku, ni primerna za sušenje v 
sušilniku. 

• Energija, porabljena za sušenje, se močno 
poveča, če pri pranju število obratov 
centrifuge nastavite na manj kot 800 obratov v 
minuti. V tem primeru priporočamo, da kupite 
dodatni ožemalnik, ki bo s pomočjo delovanja 
centrifuge dodano odstranil vodo iz perila. 
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• V tem sušilniku je dovoljeno sušenje le perila, 
opranega v vodi. Nikoli ne poskusite sušiti 
perila, očiščenega z vnetljivimi kemičnimi 
sredstvi (npr. bencinom ali tri-klor etilenom), 
saj lahko v takšnem primeru pride do 
eksplozije. 

• Nikoli ne dovolite otrokom, da se igrajo v 
bližini aparata ali celo s samim aparatom.

• Po čiščenju je potrebno fi lter ponovno 
vstaviti v cev za zrak. Uporaba aparata s 
poškodovanim fi ltrom ali celo brez fi ltra je 
nevarna in lahko povzroči požar. 

• Po uporabi vedno izključite sušilnik (gumb 
za izbiro časa sušenja je na položaju “0”) ter 
izključite aparat iz električnega omrežja.

• Nikoli ne dovolite otrokom ali hišnim 
ljubljenčkom (živalim), da zlezejo v boben 
sušilnega stroja.

• Aparata ni dovoljeno vgraditi pod 
delovno površino v kuhinji v nizu omar; 
uporaba aparata brez pokrova (zgornje 
stranice) namreč iz varnostnih razlogov 
ni dovoljena. Prav tako ni dovoljeno 
odstraniti hrbtno ploščo ter dno aparata. 

• Vse posege v aparat prepustite strokovnjaku. 
Pokličite pooblaščenega serviserja. Naslovi 

serviserjev so navedeni v priročniku; če 
serviserja iz vaše okolice ni na seznamu, 
pokličite svojega prodajalca.

• Pas sme zamenjati le servisni inženir, in sicer 
z originalnim nadomestnim delom z oznako 
OPTIBELT-RB POLY-VPH 1906 5M-163173.

• Napisna tablica z vsemi bistvenimi podatki o 
sušilnem stroju se nahaja pod okvirjem vrat. 

Simbol na izdelku ali njegovi 
embalaži označuje, da z izdelkom ni 
dovoljeno ravnati kot z običajnimi 
gospodinjskimi odpadki. Izdelek 

odpeljite na ustrezno zbirno mesto za 
predelavo električne in elektronske 
opreme. S pravilnim načinom 
odstranjevanja izdelka boste pomagali 
preprečiti morebitne negativne posledice 
in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi 
se lahko pojavile v primeru nepravilnega 
odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše 
informacije o odstranjevanju in predelavi 
izdelka se obrnite na pristojen mestni 
organ za odstranjevanje odpadkov, 
komunalno službo ali na trgovino, v 
kateri ste izdelek kupili.

Vaš sušilni stroj lahko namestite v katerikoli 
prostor z zadostnim prezračevanjem. 

Izbira pravilnega mesta
Najprimernejše mesto je soba z oknom 
ali klimatsko napravo oz. ventilatorjem, 
nameščenim na cevi za zrak, ki je speljana na 
odprto (Slika 1). V majhnih zaprtih prostorih brez 
ustreznega zračenja je v zraku preveč vlage, 
kar podaljša čas sušenja in porabo električne 
energije.
Če med postopkom sušenja v sobi ni 
zadostnega prezračevanja, priporočamo, da 
vlažen zrak odvajate na prosto s pomočjo 
prezračevalne cevi (Slika 2). 

    Slika 1            Slika 2

Prezračevalno cev lahko kupite v katerikoli 
trgovini s tehničnimi pripomočki (oznaka PIPE 
SP-521616).
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Namestitev
Aparat lahko postavite tako, da stoji samostojno, 
lahko pa ga tudi postavite na pralni stroj, če 
je ta enakih dimenzij – s širino vsaj 517 mm 
in globino vsaj 476 mm. Površina, na katero 
postavite sušilni stroj, mora biti čista in ravna. 
S priloženimi vakuumskimi nožicami preprečite, 
da bi sušilni stroj drsel po površini pralnega 
stroja ali tal (nožice je možno tudi kupiti 
– 619601). Zgornja stranica oz. pokrov ohišja 
pralnega stroja mora biti lesen ali kovinski. 
Če želite zapolniti režo med obema strojema, 
lahko namestite okrasno letev, ki je na voljo za 
doplačilo.

Nikoli ne postavite aparata za vrata, 
ki jih je možno zakleniti, za drsna vrata 
ali za vrata s tečaji na nasprotni strani 
aparata. Aparat postavite v sobo tako, 
da je zagotovljeno nemoten odpiranje 
njegovih vrat.

• Poravnajte stroj v vzdolžni in prečni smeri, 
in sicer z vrtenjem nastavljivih nožic, ki 
omogočajo prilagajanje višine do ± 1cm. 

 Površina pod sušilnim strojem naj bo 
vedno suha in čista, da ne bi prišlo do 
drsenja aparata. 

 Stroja ne postavite na debelo 
preprogo, saj lahko ta ovira kroženje 
zraka. 

Odprtina za vlažen zrak

1 Cev za odvajanje 
vlažnega zraka

 Razdalja med sušilnim strojem ter 
odprtino za vlažen zrak (prezračevalni 
jašek, okno) naj ne bo večja od dveh 
metrov, saj se sicer voda lahko nabira v 
cevi. 

Priklop na električno omrežje
Aparat priključite na električno omrežje s 
pomočjo kabla z vtikačem. Vtičnica, na katero 
priključite sušilni stroj, mora biti ozemljena 
(“varna vtičnica”). Potreben nazivni tok in 
frekvenca sta navedena na napisni tablici. 
Napeljava mora prenesti maksimalno 
obremenitev. Priklop na električno omrežje 
ter ozemljitev je potrebno opraviti v skladi z 
veljavnimi standardi in predpisi.

POMEMBNO
Če je priključni kabel poškodovan, ga je 
potrebno zamenjati. Ker je ta poseg lahko 
nevaren, ga sme opraviti le proizvajalec, 
pooblaščeni serviser ali druga ustrezno 
usposobljena oseba..
• Aparat namestite tako, da bo vtičnica vedno 

dosegljiva.

Odprta vrata
Če med postopkom 
sušenja odprete vrata 
sušilnega stroja, se 
bo delovanje začasno 
prekinilo. Ko ponovno 
zaprete vrata in 
pritisnete tipko START, 
se postopek nadaljuje 
od točke, na kateri je bil 
prekinjen.
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1. Nadzorna plošča
2. Vrata
3. Odprtina za prezračevanje
4. Odprtina za hladilni zrak
5. Nastavljive nožice
6. Filter
7. Gumb za vklop/izklop in izbiro časa
8. Gumb START

Priprava perila na sušenje
• Pred sušenjem razvrstite perilo glede na vrsto.
• Zaprite gumbe, zadrge, zavežite vrvice ter 

izvlecite žepe. 
• Zelo občutljivo perilo (npr. spodnje perilo s 

čipko) pred sušenjem postavite v posebno 
vrečo, da ga ne bi poškodovali gumbi, zadrge 
in igle na drugih kosih obleke oz. perila. 

• Priporočamo, da v boben naložite kose obleke 
različnih velikosti. Večji kosi perila se med 
sušenjem zgubajo oz. večkrat prepognejo, 
zato priporočamo, da jih med sušenjem 
vzamete iz sušilnika, stresete in vrnete v 
boben.

• Ko sušite zelo velike kose tkanine (posteljne 
rjuhe, namizne prte), naenkrat postavite v stroj 
le dva do tri kose; ko sušite občutljive manjše 
kose obleke ali perila (srajce, ženske srajce 
oz. bluze), naenkrat sušite le pet do šest 
kosov (največ 2,5 kg).

• Nikoli v aparat ne postavite perila, ki je tako 
mokro, da iz njega še kaplja voda.

• Na večini obleke so oznake s priporočenim 
načinom sušenja. 

Sušenje

Sušenje v sušilnem stroju je dovoljeno

Odcedite in obesite na vrv, da se 
posuši

Ne odcedite, obesite mokro

Odcedite in položite na ravno površino

Strojno sušenje ni dovoljeno

Sušenje pri običajni temperaturi

Sušenje pri nižji temperaturi

Upravljanje sušilnega stroja
- Izbira časa sušenja
• Gumb za izbiro časa 

sušenja obrnite tako, da 
izberete čas sušenja, ki 
bo ustrezal vrsti in količini 
perila v sušilnem stroju 
ter številu obratov v fazi 
ožemanja s centrifugo v 
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pralnem stroju. Izberete lahko čas od 20 do 
140 minut. Zadnjih 10 minut postopka sušenja 
je namenjenih ohlajanju (grelnik je izklopljen). 

• Nastavite lahko tudi program prezračevanja, 
ki traja 10 minut  ( ). Med tem programom je 
grelnik izklopljen. 

Ohlajanje 
Perilo se tudi ohladi, da se ne zmečka. Po 
ohlajanju se boben zaustavi in perilo lahko 
vzamete iz stroja. 

Čas sušenja
Čas sušenja je odvisen od števila obratov v 
fazi ožemanja s centrifugo v pralnem stroju, od 
kakovosti in vrsti tkanine, ki jo želite posušiti 
ter od želene stopnje, do katere želite posušiti 
perilo.
Pri izbiri časa sušenja naj vam bo v pomoč 
tabela na sprednji strani sušilnega stroja.

Postopek sušenja
• Napolnite boben s perilom. 
• Zaprite vrata in priključite aparat na električno 

napajanje. 
• Izberite čas sušenja. 
• Pritisnite tipko START, aparat začne delovati.

Ekonomična uporaba sušilnika
Ob upoštevanju naslednjih napotkov lahko pri 
uporabi sušilnega stroja prihranite tako čas kot 
energijo.
• Pri pranju nastavite število obratov ožemanja 

s centrifugo na najvišje še priporočljivo število; 
hitrejše ožemanj pomeni krajši čas sušenja in 
manjšo porabo električne energije.

• V sušilni stroj vedno naložite največjo dovoljeno 
oz. priporočljivo količino perila, saj je to najbolj 
ekonomično. hkrati lahko perilo posušite do 

stopnje “suho, primerno za shranjevanje v 
omari” ter “dovolj suho za likanje” tako, da 
perilo, ki ga nameravate likati, vzamete iz 
sušilnika, ko je še ravno primerno vlažno za 
likanje.

• Z rednim čiščenjem fi ltra boste zagotovili 
optimalni čas sušenja ob minimalni porabi 
energije.

• Soba, v kateri se nahaja sušilni stroj, mora imeti 
zadostno prezračevanje, temperatura v njej pa 
ne sme preseči 25°C.

• Prezračevalne reže ter odprtina na sprednji ali 
zadnji strani sušilnika morajo biti vedno proste 
in nikoli prekrite. 
Po čiščenju zaprite vrata sušilnega stroja, 
da luč v bobnu ugasne (velja za modele z 
osvetlitvijo bobna).

• Z uporabo sušilnega stroja v času, ko je dobava 
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Vrsta perila Maksimalna 
naloženost 

v kg

Stopnja sušenja Obrati na minuto
Čas sušenja (min)

1200 obratov 800 obratov
Bombaž

5
suho za v omaro 80 100

suho za likanje 70 85

Sintetična vlakna 2,5 1000 obratov 800 obratov
suho za v omaro 30 40

suho za likanje 25 30

Delicate 2 suho za v omaro 25 35

Prezračevanje prezračevanje 
suhega perila 10 min.

Opomba:
Navedeni časi sušenja veljajo za perilo, ki se je ožemalo s centrifugo ob navedenem številu vrtljajev 
na minuto. Če je hitrost ožemanja višja ali nižja, se čas sušenja ustrezno skrajša ali podaljša.
Čas sušenja se prav tako podaljša, če so kosi perila posebej dolgi.
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električne energije cenejša, lahko dodatno 
prihranite.

V spodnji tabeli so navedene približne vrednosti 
za 5 kilogramov perila med preskusnim 
delovanjem ob različnih hitrostih ožemanja 
(program: “suho za shranjevanje v omari”).

Izmerjene količine se lahko razlikujejo od 
navedenih zaradi razlik v vrsti in količini perila, 
hitrosti in načinu ožemanja, nihanj v napetosti 
na električnem omrežju, kot tudi temperature in 
vlažnosti v prostoru, kjer je sušilni stroj nameščen. 

Po sušenju ali prezračevanju
• Odprite vrata sušilnika.
• Očistite fi lter. Če fi ltra ne čistite dovolj redno, 

bo kroženje zraka ovirano, čas sušenja bo 
daljši, prav tako pa lahko pride do pregrevanja 
in posledične okvare aparata.

• Ponovno vstavite fi lter. 
• Odstranite perilo iz bobna. 
• Zaprite vrata sušilnega stroja.
• Izklopite aparat iz električnega omrežja.

Pred čiščenjem izklopite aparat iz električnega 
omrežja.

Ohišje
Ohišje obrišite z mehko vlažno krpo in čistilom. 
Ne uporabljajte agresivnih čistil, s katerimi bi 
lahko poškodovali površino.

Filter za vlakna in kosme
Po vsakem sušenju 
odstranite fi lter za 
vlakna kosme tkanine 
iz njegovega ohišja v 
notranjosti vrat. Rahlo ga 
obrišite z mehko krpo ali 
krtačo, da odstranite plast 
kosmov, vlaken in niti. Očistite tudi okvir in ohišje 
fi ltra. Filter za vlakna in kosme tkanine lahko 
očistite tudi pod tekočo vodo, vendar ga je v tem 
primeru potrebno posušiti preden ga ponovno 
vstavite v ohišje. 

OPOMBA
Kosmi tkanine na fi ltru so posledica običajne 
obrabe materiala in niso nikakor povezani s 
strojnim sušenjem perila. Ko sušite perilo na 
prostem, te kosme s perila odnese veter.

Čiščenje odvedenega zraka
Če je vaš sušilnik nameščen v prostoru s slabim 
prezračevanjem ali če ga uporabljate pogosto, 
se v notranjosti aparata nabira prah (na dnu in 
na odvodni cevi), ki lahko povzroči okvare stroja. 
Zato je potrebno enkrat letno obrisati prah iz 
notranjosti stroja. 

Postopek čiščenja
• Izvlecite vtikač 

priključnega kabla iz 
vtičnice.

• Skozi odprtino na hrbtni 
strani ohišja očistite 
(posesajte) izhodno 
odprtino za vlažen zrak 
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Obrati / minuto Preostala vlaga Čas sušenja
v minutah

Poraba energije
(v kWh)I %

800 3,5 70 100 3,35

1000 3,1 62 90 3

1200 2,8 55 80 2,7

1400 2,5 50 75 2,4

1600 2,4 47 70 2,3

Čiščenje in vzdrževanje
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ter cev za prezračevanje. 
• Odvijte vijake in odstranite pokrov (A).
• Očistite (npr. s sesalnikom) dno sušilnika ter 

dele na dnu notranjosti ohišja.
• Ponovno namestite pokrov ob upoštevanju 

obratnega vrstnega reda.

Med delovanjem se lahko pojavijo nekatere 
težave, ki so v večini primerov posledica 

neprimernega ravnanja z aparatom in jih lahko 
uporabnik preprosto odpravi. 

Napaka oz. težava Preverite naslednje:
Sušilni stroj ne deluje: • Preverite, če je vtičnica pod napetostjo in če ni varovalka 

pregorela. 
• Preverite, če je vtikač priključnega kabla pravilno vstavljen v 

vtičnico.
Vtičnica je pod napetostjo, 
vendar se boben ne vrti:

• Ali so vrata pravilno zaprta (če niso, jih potisnite proti stroju).
• Preverite, če ste pravilno nastavili čas sušenja. 

Mokro perilo: • Preverite, če je fi lter za vlakna in kosme tkanine čist.
• Ali je prezračevanje v sobi zadostno?
• Ali je v stroj naložena prevelika količina perila?
• Ali je cev za odvajanje vlažnega zraka predolga?
• Ali ste v stroj naložili slabo ožeto perilo oz. nastavili prekratek 

čas sušenja?
Perilo ni posušeno 
enakomerno:

• Ali ste v stroj naložili preveč perila?
• Ali ste v stroj naložili zgolj velike kose perila (vedno naložite 

manjše in večje kose skupaj)?
• Ali ste naložili perilo iz različnih materialov (vedno naložite perilo 

iz podobnih materialov)?

Če kljub upoštevanju vseh zgornjih napotkov 
niste uspeli odpraviti težave oz. napake, pokličite 
najbližjega pooblaščenega serviserja. Garancija 
ne pokriva nobenega zahtevka oz. napake, ki 
je posledica nepravilne namestitve ali napačne 
uporabe. V tem primeru vse stroške popravila 
krije uporabnik.

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO 
SPREMEMB, KI NE VPLIVAJO NA 
DELOVANJE APARATA. PRITOŽBE IN 
KAKRŠNIKOLI ZAHTEVKI NA PODLAGI 
TEH NAVODIL ZA UPORABO NISO MOŽNI 
OZ. NE BODO UPOŠTEVANI. 

Vodnik za odpravljanje težav


