1

4

2a

5a

2b

5b

10 mm

1

15 mm

15 mm

2
max 100 cm
39 inch

3

6



min 1,5 cm - max 2 cm
min 0.59 inch - max 0.79 inch
..............
xxxx xxxx
xxxx-xxxx W
xxx V ~ xx Hz IPX4
xx A

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА, ЯКІ ТРЕБА ПРОЧИТАТИ ТА
ЯКИХ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ

Цей символ нагадує про необхідність
прочитання цього посібника з експлуатації.
Перед використанням приладу прочитайте ці
інструкції з техніки безпеки. Збережіть їх для
використання у майбутньому.
У цій інструкції та на самому приладі містяться
важливі попередження про небезпеку, які слід
прочитати і завжди виконувати. Виробник не несе
жодної відповідальності за недотримання цих
інструкцій з техніки безпеки, за неналежне
використання приладу або неправильне
налаштування елементів управління.
Не дозволяйте маленьким дітям (від 0 до 3 років)
підходити до приладу. Не дозволяйте маленьким
дітям (від 3 до 8 років) підходити надто близько до
приладу без постійного нагляду. До користування
приладом допускаються діти віком від 8 років,
особи з фізичними, сенсорними чи розумовими
вадами, а також особи, які не мають досвіду чи
знань щодо використання цього приладу, тільки за
умови, що такі особи отримали інструкції щодо
безпечного використання приладу, розуміють
можливий ризик або використовують прилад під
наглядом. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Не дозволяйте дітям чистити та обслуговувати
прилад без нагляду.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Забороняється зупиняти
роботу сушарки до завершення циклу
висушування, якщо всі речі не було швидко
вилучено та розгорнуто для відведення тепла.
Предмети, забруднені такими речовинами, як
кулінарний жир, ацетон, спирт, бензин, гас, рідина
для видалення плям, скипидар, віск та засоби для
видалення воску, треба промити гарячою водою з
великою кількістю очищувального засобу до того,
як їх висушити у барабанній сушарці. Забороняється
сушити у барабанній сушарці такі речі, як піногума
(пінолатекс), капелюшки для душу, водостійкі
тканини, матеріали та одяг, зміцнені гумою, а також
подушки з гумовими прокладками. Витягніть з
кишень усі речі, наприклад, запальнички та сірники.
Не використовуйте барабанну сушарку, якщо для її
очищення використовувалися промислові хімічні
речовини.
Речі, забруднені олією, не можна сушити в
сушарці через високу пожежонебезпеку таких
речей.
Забороняється
примусово
відчиняти
заблоковані дверцята або використовувати їх як
сходинку.

дистанційного керування.
Цей прилад призначено для використання в
побутових і подібних умовах, наприклад таких: у
кухонних зонах магазинів, офісів та інших робочих
середовищ; у фермерських господарствах;
клієнтами в готелях, мотелях, хостелах і інших
житлових приміщеннях.
Не завантажуйте прилад більше максимальної
місткості (кг сухого одягу), зазначеної в програмній
табличці.
Не сушіть невипрані речі у сушарці.
Не допускайте накопичення біля сушарки пилу
або ворсу.
Пом'якшувачі тканин та аналогічні засоби
використовуйте, дотримуючись вказівок їх
виробників.
Цей пристрій не призначений для професійного
використання. Не користуйтеся приладом за
межами приміщень.
Не пересушуйте білизну.
УСТАНОВЛЕННЯ

Встановлення і обслуговування приладу
повинно виконуватись принаймні двома особами
для уникнення ризику травмування. Під час
розпакування
та
встановлення
приладу
використовуйте захисні рукавиці - існує ризик
порізів.
Установлення,
включаючи
підключення
водопостачання (за наявності), виконання
електричних з'єднань, і ремонт має виконувати
кваліфікований персонал. Не ремонтуйте та не
заміняйте жодну частину приладу, якщо в інструкції
з експлуатації прямо не вказано, що це необхідно
зробити. Не дозволяйте дітям наближатись до місця
установлення. Розпакувавши прилад, перевірте, чи
наньомунемаєпошкодженьпіслятранспортування.
У випадку виникнення проблем зверніться до
продавця
або
найближчого
Центру
післяпродажного
обслуговування.
Після
установлення, залишки упаковки (пластик,
пінополістиролові елементи і т.п.) повинні
зберігатися в недоступному для дітей місці - існує
небезпека удушення. Перед проведенням будьяких робіт з установлення прилад слід відключити
від електромережі — існує ризик ураження
електричним струмом. Під час установлення
приладу переконайтеся, що він не перетискає та не
пошкоджує кабель живлення - існує ризик
виникнення пожежі або ураження електрострумом.
Вмикайте прилад лише після завершення
процедури його встановлення.
ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ОБЕРЕЖНО: Цей прилад не призначено для
Сушарка має бути встановлена в кімнаті з
управління зовнішнім пристроєм для перемикання, належноювентиляцією(відкритідвері,вентиляційна
наприклад, таймером або окремою системою решітка чи отвір більший за 500 см 2), щоб запобігти

зворотньому потоку до кімнати газу від приладів,
які спалюють паливо інших видів, включаючи
відкритий вогонь. Якщо сушарка встановлена під
робочою поверхнею, забезпечте інтервал в 10 мм
між верхньою панеллю сушарки і будь-якими
об’єктами, які розташовані над нею, і інтервал в 15
мм між бічними поверхнями приладу і стінками або
меблевими модулями, що прилягають до них.
Якщо сушарка знаходиться біля газової чи
вугільної плити, встановіть між приладами
теплоізоляційну пластину (85 см x 57 см) таким
чином, щоб сторона з боку плити була вкрита
алюмінієвою фольгою.
Відпрацьоване повітря не слід відводити в
димохід, що використовується для відведення
чаду від приладів, які спалюють газ або паливо
інших видів.
Забороняється встановлювати прилад за
дверима з замком, розсувними дверима або
дверима, навіс яких розташовано на протилежній
стороні від дверей барабанної сушарки, що може
обмежити повне відкривання дверей сушарки.
Прилад слід розміщувати біля стіни, щоб
обмежити доступ до його задньої частини.
Не використовуйте килим, який перекриватиме
вентиляційні отвори у нижній частині сушарки.
Якщо ви бажаєте встановити сушарку на пральну
машину, спочатку зверніться до Сервісу
післяпродажного обслуговування або до вашого
спеціалізованого дилера, щоб перевірити повний
перелік сумісних моделей. Вертикальний монтаж
можливий лише за умови, що сушарку
прикріплюютьдопральноїмашинизвикористанням
комплекту для вертикального встановлення, який
можна придбати в центрі післяпродажного
обслуговування або у спеціалізованого дилера.
Інструкції щодо правильного складання входять до
комплекту для вертикального монтажу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
РОБІТ

ЩОДО

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ

Слід забезпечити можливість від’єднання
приладу від електромережі шляхом витягування
вилки (за наявності) з розетки або за допомогою
багатополюсного перемикача, встановленого
перед розеткою згідно з нормами прокладання
електропроводки, крім того, прилад має бути
заземлений відповідно до національних стандартів
електробезпеки.
Не використовуйте подовжувачі, розгалужувачі
або адаптери. Після підключення електричні
компоненти не мають бути досяжні користувачеві.
Перед використанням пристрою, якщо ви мокрі
або босоніж. Забороняється користуватися цим
приладом у разі пошкодження кабеля або вилки
електроживлення, у разі його неналежної роботи
або пошкодження чи падіння.
Якщо кабель електроживлення пошкоджений,

UK

для його заміни на ідентичний справний кабель
слід звернутися до виробника, його сервісного
агента або особи з належною кваліфікацією, щоб
уникнути можливої небезпеки — існує ризик
ураження електричним струмом.
ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед виконанням технічного
обслуговування приладу переконайтеся в тому, що
він вимкнений і відключений від джерела живлення;
ніколи не застосовуйте пристрої чищення парою
— існує ризик ураження електричним струмом.
Перш ніж запустити будь-який цикл сушіння,
переконайтеся, що всі вловлювачі пилу та ворсу
очищені.
УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Пакувальний матеріал на 100% підлягає вторинній переробці та
.
позначений символом
Тому різні частини упаковки слід утилізувати відповідально та згідно
з місцевими правилами щодо утилізації відходів.

УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ

Машину виготовлено з матеріалів, які піддаються вторинній
переробці та повторному використанню. Утилізуйте її відповідно
до місцевих правил утилізації відходів. Для отримання додаткової
інформації про поводження з побутовими електричними приладами,
їх утилізацію та вторинну переробку зверніться до місцевих органів,
служби утилізації побутових відходів або в магазин, де ви придбали
прилад. Цей прилад марковано відповідно до Європейської
директиви 2012/19/ЄC про відходи електричного та електронного
обладнання (WEEE).
Забезпечивши правильну утилізацію цього приладу, ви допоможете
запобігти негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей.
Символ на продукті або в супровідній документації вказує на те, що
прилад не можна утилізувати як побутові відходи, і що його потрібно
здати на утилізацію до відповідного центру збору та вторинної
переробки електричного й електронного обладнання.
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