
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ 

INDESIT 

IDCL G5 B H TÍPUSÚ 

SZÁRÍTÓGÉPHEZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Kedves Vásárlónk! 

Köszönjük, hogy az INDESIT termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a 

minőségi anyagokból készült, modern és praktikus termék kielégíti minden igényét. 

Kérjük, mielőtt használatba venné új készülékét figyelmesen, olvassa el ezt a használati 

útmutatót. Ennek alapján megismerheti a készülék felépítését, használatának módját, 

tisztítását, karbantartását. Ezek az ismeretek segítik Önt abban, hogy a berendezést hosszú 

időn keresztül megelégedéssel használja. A használati utasítást őrizze meg, és a készülék 

eladása vagy elajándékozása esetén adja tovább az új tulajdonosnak. A használati 

útmutatóban leírtak be nem tartásából eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget. 

 

Ez a használati útmutató többféle, hasonló típusú készülékre vonatkozik, ezért olyan 

funkciók leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatók. 

 

Javasoljuk, hogy a készülék üzembe helyezését az Ügyfélszolgálattal végeztesse. A 

szakszerűtlen üzembe helyezésből keletkező kár nem tartozik a jótállási kötelezettségek 

körébe. Az üzembe helyezés költségei a vásárlót terhelik. 

 

Gondoskodjon a régi készülék és a csomagoló anyag környezetbarát kidobásáról! 

 

A készüléket saját érdekében célszerű időközönként szakemberrel ellenőriztetni életvédelmi 

és működési szempontból. Így a súlyosabb hiba, vagy baleset megelőzhető. 

A készülék használata során esetleg fellépő összes veszélyes élethelyzetet nem lehet leírni, 

ezért kérjük, hogy minden esetben az elvárható legnagyobb gondossággal járjon el az 

elektromos készülék használatakor. 

 

A készülék jótállási feltételei a mellékelt jegy szerintiek. 

Kérjük, hogy a vásárlási okmányokat őrizze meg! 

A elhelyezése előtt kérjük, hogy ellenőrizze a csatlakozó méreteket! 

Tartsa be a helyi áramszolgáltató előírásait! 
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Maximális töltet nagyság: maximum 8 kg 

Üzembe helyezés 
 
A szárítógép elhelyezése 

· A szárítógépet gáz 
készülékektől, tűzhelyektől, 
fűtő készülékektől és 
főzőlapoktól távol helyezze 
el, mert a láng károsíthatja a 
készüléket! A szárítógépet 
egy jól szellőző, 20 és 23°C 
közötti átlaghőmérsékletű 
helyiségben állítsa fel. 
Amennyiben a készüléket egy munkalap alá 
szeretné beszerelni, hagyjon legalább 10 mm 
távolságot a készülék felső része felett és 15 mm 
távolságot a készülék oldalsó fala és a környező 
bútorok, vagy falak között!  Ez biztosítja a megfelelő 
szellőzést. A készüléket úgy kell beépíteni, hogy a 
hátsó felülete legyen a fal mellett. 
 
Szellőzés 
· A készülék működése közben a helyiségnek 
megfelelően kell szellőznie. A készüléket olyan 
helyiségben állítsa fel, amely nem nedves, és 
megfelelően szellőzik. A levegőáramlás nagyon 
fontos, hogy kondenzálja a szárítás közben 
keletkező vizet; a szárítógép nem működik 
megfelelően zárt helyen, vagy szekrényben. 
! Amennyiben kicsi vagy hideg helyiségben 
használja a készüléket, vízlecsapódást tapasztalhat. 
 
! Nem ajánlatos a szárítógépet szekrénybe 
szerelni, és soha ne szerelje a készüléket zárható 
ajtó mögé, csúsztatható ajtó, vagy az ajtó 
zsanérral az ellentétes oldalon. 

 
A ábra B ábra 
 
Víz szivattyúzás 
Amennyiben a szárítógépet lefolyócső mellé 
szereli be, a víz elvezethető ebbe a lefolyócsőbe. 
Ebben az esetben szükségtelenné válik a 
víztartály kiürítése. Amennyiben a szárítógépet 
egy mosógép mellé szereli be, ugyanazt a lefolyót 
használhatja. Távolítsa el az A ábrán látható 
pozícióról a csövet és rögzítse a megfelelő 
hosszúságú csövet a B ábrán látható módon! Ha a 
lefolyó távolabb van, mint amilyen hosszú a cső, 
vásároljon és csatlakoztasson egy azonos 
átmérőjű és a szükséges hosszúságú csövet 
annak érdekében, hogy elérje a lefolyót. Az új 
csövet csatlakoztassa a B ábra szerint. 
 

! A lefolyócső magasságának a szárítógép aljától 
mérve 1 m-nél kisebbnek kell lennie. ! A 
szárítógép végleges helyére történő helyezése 
után győződjön meg arról, hogy a cső sehol nincs 
megtörve, vagy összenyomódva! 
 
Elektromos csatlakoztatás 
Mielőtt bedugná a csatlakozódugót az aljzatba, 
győződjön meg az alábbiakról: 

· A kapcsoló megérintése előtt mindig győződjön 
meg róla, hogy a keze teljesen száraz-e. 

· Az aljzatnak földeltnek kell lennie. 

· Az aljzatnak meg kell felelnie a készülék 
maximális teljesítményének, ami a típuscímkén 
látható (lásd A szárítógép leírása című fejezetet). 

· A feszültségnek a típuscímkén megadott értékek 
között kell lennie (lásd A szárítógép leírása című 
fejezetet). 

· Az aljzatnak kompatibilisnek kell lennie a 
csatlakozó dugóval.  Amennyiben nem 
kompatibilisek, cseréltesse ki az aljzatot vagy a 
csatlakozó dugót! 
! NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT!  
! Ne állítsa fel a készüléket szabad téren, még akkor 
sem, ha fedett helyről van szó. Veszélyes a 
készüléket az eső és viharok hatásának kitenni. 
! A beszerelés után az elektromos kábelnek és a 
csatlakozó dugónak könnyen elérhetőnek kell 
lennie. 
! Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó kábel ne törjön 
meg és ne nyomódjon össze! 
! A csatlakozó dugó cseréje esetén, azt 
biztonságosan dobja ki! NE HAGYJA olyan helyen 
ahol mások bedughatják az aljzatba, amely 
áramütéshez vezethet! 
! Rendszeresen ellenőrizze az áramellátó kábelt. 
Amennyiben szükséges cseréltesse ki szakemberrel 
speciálisan ehhez a szárítógéphez készült kábelre! 
Új és hosszabb áramellátó kábelt a viszonteladóknál 
vásárolhat külön díj fizetése ellenében. 
! A gyártó nem vonható felelősségre a használati 
útmutatóban található utasítások be nem tartása 
esetén. 
! Amennyiben bármilyen kétség merül fel a fenti 
utasításokkal kapcsolatban, kérje villanyszerelő 
szakember véleményét! 

 
 

Előzetes tájékoztató 
A szárítógép beszerelését követően, a 
használat megkezdése előtt tisztítsa ki a 
dobot belsejét, és távolítsa el a szállítás során 
összegyűltminden szennyeződést.
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Figyelmeztetések 
 

! A készüléket a nemzetközi biztonsági 
előírások betartásával gyártották. A következő 
biztonsági utasításokat figyelmesen olvassa el! 
 

Általános biztonság 

· A szárítógépet nem használhatják 
gyermekek vagy sérült személyek (fizikailag, 
vagy mentálisan), vagy olyan személyek, 
akik nem ismerik a készülék használati 
módját. Ők csak abban az esetben 
használhatják a készüléket, ha valaki 
gondoskodik a biztonságukról. 

· Ez a szárítógép háztartási és nem ipari 
használatra készült. 

· Soha ne érintse meg és ne üzemeltesse a 
készüléket mezítláb, nedves kézzel, vagy ha 
nedves, vizes talajon áll! 

· A hálózati kábelt a csatlakozó dugónál fogva 
húzza ki az aljzatból! 
· A használat után kapcsolja ki a készüléket és 
húzza ki a hálózati kábelt az aljzatból! Mindig 
ügyeljen arra, hogy gyermekek ne 
játszhassanak a készülékkel! 

· A gyermekeket nem szabad felügyelet 
nélkül hagyni, hogy ne tudjanak játszani a 
készülékkel. 

· Három év alatti gyermekeket folyamatos 
felügyelet hiányában tartsa távolt a géptől. 

· A készüléket az előírások betartásával kell 
beszerelni és biztosítani kell a helyes 
szellőzést. A készülék elülső oldalánál található 
szellőző nyílásokat és a készülék hátoldalán 
lévő szellőző berendezést nem szabad 
letakarni vagy bármilyen módon akadályozni 
(lásd a Beszerelés című fejezetet). 

· Soha ne állítsa a készüléket 
szőnyegpadlóra, mert a szőnyeg 
megakadályozza, hogy a levegő beáramoljon 
alulról a készülékbe! 

· A ruhák bepakolása előtt győződjön meg 
arról, hogy a készülék üres! 

· A szárítógép hátoldala nagyon forró lehet. 
Ezért soha ne érintse meg használat közben! 

· Ne használjon folyékony öblítőszert a 
szárítógépben! Az öblítőszert a mosogatógépbe 
töltse az utolsó öblítési folyamathoz! 

· Ne pakolja túl a szárítógépet (lásd a Ruhák 
című fejezetben leírt maximálisan bepakolható 
mennyiségeket)! 

· Ne pakoljon be csepegő ruhákat a 
szárítógépbe! 

· Figyelje a ruhák címkéjén található 
utasításokat (lásd a Ruhák című fejezetet)! 

· Ne szárítson a készülékben nagy méretű 
anyagokat! 

· Az akril anyagokat ne szárítsa magas 
hőmérsékleten! 

· Ne kapcsolja ki szárítógépet, amíg meleg 
ruhadarabok találhatók a készülékben! 

· Minden használat után tisztítsa meg a szűrőt 
(lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet)! 

· Minden használat után ürítse ki a víztartályt 
(lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet)! 

· Rendszeres időközönként tisztítsa a 
kondenzátor egységet (lásd a Karbantartás és 
tisztítás című fejezetet)! 

· Ne hagyja, hogy cérnaszálak gyűljenek össze a 
készülékben! 

· Soha ne álljon a szárítógép tetejére! Ez a 
készülék sérülését okozhatja. 

· Mindig tartsa be az elektromos előírásokat (lásd 
a Beszerelés című fejezetet)! 

· Mindig eredeti alkatrészeket és tartozékokat 
vásároljon (lásd az Ügyfélszolgálat című fejezetet)! 
FIGYELEM! Soha ne kapcsolja ki a szárító 
programot a program befejezése előtt, csak akkor 
ha a ruhákat azonnal kiveszi és kiteregeti azokat, 
hogy a hő szétoszoljon! 
 
A szárítógépen belüli tűzveszély 
minimalizálása érdekében ügyeljen a 
következőkre: 
· A szárítógépben csak vízben és mosószerrel 
történő kimosás, öblítés és centrifugálás után 
szárítson ruhákat. Tűzveszélyes lehet olyan 
ruhákat szárítani, amelyeket NEM mostak ki. 
· Ne szárítson vegyszerekkel kezelt ruhákat. 
· A szárítógépben ne szárítson növényi olajjal 
vagy étolajjal befröcskölt vagy átitatott ruhákat, 
mert az tűzveszélyt jelent. Az olajjal érintkező 
ruhák spontán meggyulladhatnak, különösen 
akkor, ha olyan hőforrásnak vannak kitéve, mint a 
szárítógép. A ruhák felmelegszenek és oxidációs 
reakcióba lépnek az olajjal, és az oxidáció hőt 
termel. Ha a hő nem távozik el, a ruha eléggé 
felmelegedhet ahhoz, hogy meggyulladjon. Az 
olajjal szennyezett ruhák egymásra felhalmozás, 
rakása vagy együtt tárolása megakadályozhatja a 
hő távozását, ami tűzveszélyt idéz elő. Ha a 
növényi olajjal vagy étolajjal átitatott, vagy 
hajápoló termékekkel szennyezett ruhadarabokat 
feltétlenül a szárítógépben kell szárítani, akkor 
azokat először extra mennyiségű mosószer 
használatával ki kell mosni, ami csökkenti, de nem 
küszöböli ki teljesen a tűzveszélyt. Amíg forrók, 
addig nem szabad kivenni a szárítógépből és 
egymásra rakni vagy felhalmozni azokat. 
· Ne szárítson a szárítógépben olyan ruhákat, 
amelyeket korábban benzinnel/gázolajjal, 
szárazon tisztító folyadékokkal, illetve más 
gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyaggal 

5 



 
 

tisztítottak vagy mostak, áztattak vagy 
szennyeztek be. 
Ne szárítson a készülékben gyúlékony 
anyagokkal (főző olaj, aceton, alkohol, benzin, folt 
eltávolító, terpentin, viasz, viasz eltávolító vagy 
hajlakk, krém) szennyezett ruhadarabokat, csak 
akkor, ha ezeket, a ruhákat előzőleg forró vízben 
és extra mennyiségű mosószerrel kimosta!  
· Ne szárítson a készülékben gumiból készült 
anyagokat, gumi varrású anyagokat és ruhákat, 
párnákat, amelyeknek hab gumi tömítése van, 
habot (latex hab), habműanyagból készült 
anyagokat, zuhany sapkákat, vízálló textileket, 
bolyhos anyagokat vagy béléseket, 
polyethilénből vagy papírból készült anyagokat! 
Ezek az anyagok a hőtől kigyulladhatnak! 
· A szárítógépben a statikus elektromosság 
hatásainak megelőzése érdekében tilos 
szövetlágyítót vagy hasonló termékeket 
használni, hacsak a szövetlágyító gyártója 
kifejezetten nem ajánlja azt. 
· Ne szárítson a szárítógépben fém 
erősítéseket tartalmazó fehérneműket, pl. 
fémdróttal erősített melltartót. A szárítás során 
esetlegesen kilazuló fém erősítések 
megrongálhatják a szárítógépet. 
· Ne szárítson a szárítógépben gumiból vagy 
műanyagból készült holmikat, például 
zuhanysapka vagy vízhatlan bébi lepedő, 
polietilént vagy papírt. 
· Ne szárítson a szárítógépben gumírozott 
ruhadarabokat, habgumi tömésű ruhákat, 
párnákat, kalucsnit és gumiborítású sportcipőket. 
· Vegye ki az összes tárgyat a ruhák zsebéből, 
mint pl. öngyújtó vagy gyufa. 
 
!FIGYELEM! Soha ne kapcsolja ki a szárító 
programot a program befejezése előtt, csak 
akkor ha a ruhákat azonnal kiveszi és kiteregeti 
azokat, hogy a hő szétoszoljon! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takarékoskodjon az energiával és védje a 
környezetet 
· Csavarjon ki minden ruhát annak megelőzése 
érdekében, hogy túl sok víz kerüljön a 
szárítógépbe (mosógép használata esetén 
válasszon ki egy nagyobb sebességű 
centrifugálási programot). Ezzel a szárítás során 
időt és energiát takaríthat meg. 
· Mindig teljes tölteteket szárítson - energiát 
takaríthat meg: egy-egy ruha vagy a kisebb 
töltetek megszárítása hosszabb időt vesz 
igénybe. 
· Minden használat után tisztítsa meg a 
szűrőt az energiaköltségek csökkentése 
érdekében (lásd a Karbantartás)
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Karbantartás és tisztítás  
 

Áramtalanítás 

! Használat után, illetve tisztítás és 
karbantartás előtt mindig húzza ki a szárítógép 
hálózati dugóját. 
 
A szűrő tisztítása minden használat után 

 
A szűrő fontos része a 
szárítógépnek: kiszűri 
a bolyhokat és 
cérnaszálakat, 
amelyek a szárítás 
során keletkeznek. 
 
Ezért minden használat 

után tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt, vagy egy 
porszívó segítségével! 

 A szűrő eltömődése 
gátolja a levegő 
cirkulációt a készülék 
belsejében. Ezáltal 
megnő a szárítási idő, 
nő az 
energiafogyasztás. 
 Sőt, akár a készülék 
meg is rongálódhat. 

A szűrő a szárítógép burkolat előtt található (lásd 
az ábrát). 
A szűrő eltávolítása: 
1. Húzza felfelé a szűrő műanyag fogantyúját 
(lásd az ábrát)! 
2. Tisztítsa meg a szűrőt, majd tegye vissza a 
helyére! Győződjön meg arról, hogy a szűrő 
teljesen a szárítógép burkolatban található! 
! Ne használja a készüléket a szűrő 
visszahelyezése nélkül! 
 
A dob ellenőrzése minden program után 
Forgassa el lassan kézzel a dobot, hogy el 
tudja távolítani a kisebb anyagokat (mint 
például zsebkendő), amelyek még bent 
maradhattak! 
 
A dob tisztítása 
! A dob tisztításához soha ne használjon 
agresszív tisztítószereket, acél gyapjút vagy 
nemesacél tisztítószert! 
 A nemes acél dobon színes réteg jelenhet 
meg, amelyet a víz és a ruhákból származó 
tisztítószert, mint például öblítőszer 
kombinációja okozhat. Ennek a színes 
rétegnek nincs semmilyen hatása a szárítási 
teljesítményre. 

A víztartály ürítése minden használat 
után 

Húzza ki a víztartályt a 
szárítógépből és ürítse ki 
egy mosdóba, vagy egy 
megfelelő lefolyóba! 
 Illessze a helyére a 
víztartályt! 
Mindig ellenőrizze és 
ürítse ki a víztartályt 
mielőtt egy új szárítási 
programot kezdene! 

Amennyiben nem üríti ki a víztartályt: 
- A készülék nem melegít (így a ruhák a 
szárítási folyamat végén is nedvesek). 
- Az „Ürítse ki a víztartályt” (Empty water 
container) ellenőrző lámpa kigyulladása jelzi, 
hogy a víztartály tele van. 
 
A víztartály működése 
A szárítógép első használatakor a víz nem 
azonnal folyik a víztartályba, mert a 
szivattyúnak be kell indulnia. Ez 1, 2 
szárítási ciklusig tart.Amennyiben 
egyszer beindul, utána minden ciklusnál 
szivattyúzni fog. 
 
A kondenzátor egység tisztítása 
Minden hónapban egyszer tisztítsa meg a 
kondenzátort a bolyhoktól folyó víz alatt, vagy 
porszívóval. 
Amennyiben minden szárítás utána kitisztítja a 
kondenzátort, akkor a szárítási teljesítményt 
optimalizálni tudja. 
 
A kondenzátor egység eltávolítása: 
 
1. Húzza ki a 
szárítógépet az 
elektromos 
csatlakozóból, majd 
nyissa ki a kondenzátor 
fedőt. 
2. Távolítsa el a 
kondenzátort a 3 
kapocs elforgatásával, 
majd húzza a 
kondenzátort maga felé! 
3. Tisztítsa meg a 
szűrőt, és a 3 kapoccsal 
rögzítse vissza a 
helyére ügyelve arra, 
hogy a reteszek 
rögzítve legyenek. 
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A szárítógép tisztítása 
 

· A külső fém, műanyag és gumi részek 
nedves ruhával tisztíthatók le. 

· Porszívóval rendszeresen (6 havonta) 
tisztítsa le az elülső szellőzőrácsot az ott 
lerakódott szöszök, bolyhok és por 
eltávolítása céljából. Azonkívül porszívóval 
rendszeresen távolítson el minden lerakódott 
szöszt a kondenzátor elülső részéről és a 
szűrő környékéről. 

! Ne használjon oldószert, vagy súrolószert! 
! A szárítógépet rendszeresen ellenőriztesse az 
erre felhatalmazotttechnikussal az elektromos 
és mechanikus alkatrészek biztonságos 
működésének biztosítása érdekében (lásd 
Szakszerviz). 

Gyors tippek 
!Ne felejtse el minden használat után 
kitisztítani a szűrőt és a kondenzátor 
egységet. 
! Ne felejtse el a víztartályt minden használat 
után kiüríteni. 
! Ennek betartása esetén a készülék mindig a 
LEGJOBB teljesítményt nyújtja! 
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 Az ajtó manuális nyitása A mosogatógép funkciói 

A szárítógép leírása 
 
 

 
 

Kapcsolótábla 
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Programválasztó gomb 
Ezzel a gombbal választhatja ki a kívánt programot: forgassa el addig a gombot, amíg a jelzés a kívánt 
program mutat (lásd az Indítás és Programok című fejezetet). 
 
Funkció gombok 
Ezzel a gombbal választhatja ki a kiválasztott programhoz rendelkezésre álló funkciókat. A funkció 
bekapcsolásakor a megfelelő ellenőrző lámpa kigyullad lásd az Indítás és Programok című fejezetet). 
 
START/SZÜNET gomb és ellenőrző lámpa 
Amikor a zöld ellenőrző lámpa lassan villog, nyomja meg a gombot a program elindításához! A program 
működése közben az ellenőrző lámpa világít. A program félbe szakításához nyomja meg ismét a gombot: 
az ellenőrző lámpa narancsszínűen világít és villogni kezd. A program folytatásához nyomja meg ismét a 
gombot (lásd az Indítás és Programok című fejezetet). 

 
Ellenőrző lámpák 
Az ellenőrző lámpák a következő fontos információk közlésére szolgálnak:  

Az „Ürítse ki a víztartály” ellenőrző lámpa   kigyulladása azt jelzi, hogy a víztartályt ki kell üríteni.  
Amennyiben a tartály egy szárítási program közben telik meg, az ellenőrző lámpa kigyullad. A szárítógép 
automatikusan a hideg levegő szakaszt kezdi meg és a START/SZÜNET ellenőrző lámpa narancs színűen 
villog.  Nyomja meg a START/SZÜNET gombot a program folytatásához. 
Azért, hogy ezt elkerülje, a szárítógép minden használata után ürítse ki a víztartályt (lásd a Karbantartás és 
tisztítás című fejezetet)! 

Minden program előtt kigyullad a „Tisztítsa meg a szűrőt” ellenőrző lámpa , ami arra emlékezteti, hogy a 
szárítógép minden használata előtt meg kell tisztítani a szűrőt lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet)! 
 

A „Tisztítsa meg a kondenzátort” ellenőrző lámpa  azt jelzi, hogy a kondenzátor egységet rendszeresen 
meg kell tisztítani (lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet)! 
 
Szárítási szakasz ellenőrző lámpák 

A szárítás ellenőrző lámpa azt jelzi, hogy a szárítás jelenleg folyamatban van. 

A lehűtés ellenőrző lámpa azt jelzi, hogy a hűtési folyamat jelenleg folyamatban van. 
Az END ellenőrző lámpa azt jelzi, hogy a program végetért. 
 
Késleltett indítás ellenőrző lámpa 
Amennyiben a Késleltett indítás funkciót választja, miután a programot elindította, az ellenőrző lámpa a 
választott késleltetési időnek megfelelően elkezd villogni: 

 
Az idő múlásával a fennmaradó késleltetési időnek megfelelő ellenőrző lámpa villog: 

 
Ahogy a késleltetési idő letellik, az ellenörzp lámpa kialszik, és elindul a program. 

10 



 
 

A szárítási program használata 
 

A szárítási program elindítása 
 
1. Dugja be a készüléket a hálózati aljzatba. 
 
2. Válassza a ruhák fajtájának megfelelő szárítási programot (lásd a Ruhák című fejezetet)! 

 
3. Nyissa ki az ajtót és győződjön meg arról, hogy a szűrő tiszta, a helyén van és a víztartály üres és a helyén van-
e (lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet)! 

 
4. Pakolja be a ruhákat a készülékbe, és közben ügyeljen arra, hogy a ruhák ne kerüljenek az ajtó és a tömítés közé! 
Csukja be az ajtót! 

 
5. Forgassa el a gombot a KI állástól eltérő állásba! 

 
6. A programtáblázat és a ruhákra vonatkozó utasítások (lásd a Ruhák című fejezetet) tanulmányozása után 
forgassa el a programválasztó gombot a bepakolt ruhák fajtájának megfelelő szárítási programra (lásd a Programok 
és funkciók című fejezetet) 
! Figyelem: Amennyiben a START/SZÜNET gomb megnyomása után forgatja el a programgombot, a választott 
program már NEM módosítható. A program módosításához nyomja meg a START/SZÜNET gombot: a program 
félbe szakad (az ellenőrző lámpa narancsszínűen villog), ezután válassza ki a kívánt programot és a megfelelő 
funkciókat! Az új program elindításához nyomja meg a START/SZÜNET gombot! 

 
7. Amennyiben szükséges, állítson be start késleltetést vagy más funkciókat (lásd a Programok és funkciók című 
fejezetet)! 

 
8. A program elindításához nyomja meg a START/SZÜNET gombot! A szárítási folyamat közben ellenőrizheti a 
ruhákat, és kiveheti a már száraz ruhadarabokat, míg a többi szárítása folytatódik. Az ajtó becsukása után 
nyomja meg a START/SZÜNET gombot a szárítási folyamat folytatásához! 

 
9. A szárítási program utolsó perceiben, mielőtt a szárítás befejeződne, a HIDEG SZÁRÍTÁS szakasz lép 
működésbe (a ruhák lehűlnek), ezt a szakaszt mindig várja végig! 

 
10. Amikor az END ellenőrző lámpa kigyullad, a program befejeződött. 
Háromszor megszólal a hangjelzés, ami jelzi a program befejeződését.  
Nyissa ki az ajtót, vegye ki a ruhákat, tisztítsa meg a szűrőt és tegye vissza a helyére! Ürítse ki a víztartályt és 
tegye vissza a helyére (lásd a Karbantartás és tisztítás című fejezetet)! 
Amennyiben bekapcsolta az „utókezelés” funkciót és a ruhákat nem pakolja ki azonnal, a készülék 10 órán 
keresztül vagy az ajtó nyitásáig időnként megforgatja a dobot. Az ajtó kinyitása vagy a KI gomb megnyomása 
leállítja az utókezelés funkciót. 
 
11. Kapcsolja ki a szárítógépet a gomb OFF/KI állásba történő állításával. 
 
12. Húzza ki a csatlakozó dugót az aljzatból! 
 
Automatikus előzetes és utólagos gyűrődésgátlás 
Ez az automatikus funkció gyűrődésgátló kezelést biztosít a szárító program előtt és után egyaránt. A késleltetett 
indítás kiválasztása esetén az szárítási program elindulása előtt a dob időnkénti megforgatásával megakadályozza 
a gyűrődések kialakulását. Bizonyos programoknál (lásd programtáblázat) a szárítási program lejártát követően is 
rendszeresen megforgatja a dobot. Az utólagos gyűrődésgátlási funkció az ajtó kinyitásáig vagy a KI gomb 
megnyomásáig működésben marad. 
 
Készenléti mód 
Az új energiatakarékossági szabályozásokkal összhangban a szárítógépet felszerelték az automatikus készenléti 
rendszerrel, amely körülbelül 30 perccel azután kapcsol be, hogy nem történik beavatkozás. Nyomja meg röviden 
a BE/KI gombot és várja meg, hogy a készülék ismét bekapcsoljon! 
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Programok és funkciók 
 
Programtáblázat 
 

 
Program 

Max. 

töltet 

(kg) 

Opciók Időtartam 

Energiatakarékos 

1 Eco Pamut 2 Start késleltetés 70 

2 Eco Műszál 1 Start késleltetés 60 

Pamut 

3 Normál pamut Max. Start késleltetés – Kímélő szárítás 140 

4 Extra száraz pamut Max. Start késleltetés 150 

5 Vasaláskönnyítő pamut Max. Start késleltetés – Kímélő szárítás 120 

Speciális  

6 Műszál 4 Start késleltetés – Kímélő szárítás 100 

7 Egyszerű vegyes 3 Start késleltetés 115 

8 Gyapjú 3 - 60 

Sport 

9 Sportruházat 4 Start késleltetés 90 

10 Felsőruházat 2 Start késleltetés 120 

11 Farmernadrág 3 Start késleltetés 90 

My Time 

12 Smart 15’ 1.5 Start késleltetés – Kímélő szárítás - 

13 Xpress 35’ 1 Start késleltetés – Kímélő szárítás - 

14 Mindennapi 60’ 2 Start késleltetés – Kímélő szárítás - 

Extra 

 
Felfrissítés** - - 10 

Megjegyzés: A programok hossza a töltet méretétől, a ruhaanyagok típusától, a mosógépnél használt centrifugálási 
sebességtől és a kiválasztott extra funkcióktól függ. 

 
Energiatakarékos programok 
Az energiatakarékos programok kevesebb energiát fogyasztanak ezáltal óvják a környezetet és csökkentik az 
energia számlát. Az energiatakarékos programok különböző anyagokhoz használhatók, egy program pamut 
anyagokhoz, egy program pólókhoz és egy kifejezetten műszálas anyagokhoz használható. Ezek a programok 
kis mennyiség tökéletes szárítását biztosítják. 
Az energiatakarékos programok tökéletes szárítási eredményt biztosítanak a tökéletes hőmérséklet 
szabályozásnak és a megfelelő nedvesség érzékelésnek köszönhetően, amely kis mennyiség legjobb szárítási 
eredményére van optimalizálva. 
 
Normál pamut: Olyan alaposan szárítja meg a ruhákat, ami egyenesen a szárítógépből lehetővé 
teszi a ruhák azonnali viselését.  
Extra száraz pamut:A lehető legszárazabbra szárítja a ruhákat. Még szárazabbra, mint anormál pamut. 
Vasaláskönnyítő pamut:Olyan szintig szárítja meg a ruhákat, ami lehetővé teszi a szárítás vállfán történő 
befejezését, a vasalási igény minimalizálása érdekében. 
 

Műszálas:  Műszálas anyagok szárításához. Ez a program kényes/akril anyagok szárítására is alkalmas (2 kg) 
a kímélő szárítás bekapcsolásával. 

Egyszerű vegyes: Ez a program ideális a pamut és műszálas szövetek együtt történő szárításához. 
 

12 



 
 

Gyapjú program: Ez a program olyan anyagokhoz használható, amelyek szárítógépben történő szárításra 

alkalmasak és meg vannak jelölve a  szimbólummal. Maximum 1 kg ruhaneműt (körülbelül 3 pulóver) száríthat 
ezzel a programmal. 
A szárítás megkezdése előtt fordítsa ki a ruhákat! A program körülbelül 60 percig tart, de a ruhák méretétől és 
vastagságától, a és mosógépben használt centrifugálási sebességtől függően tovább is tarthat. 
Az ezzel a programmal szárított ruhák általában azonnal viselhetőek, de a nehezebb ruhadarabok szélei 
enyhén nedvesek maradhatnak. Hagyja természetes módon megszáradni a ruhákat, mert a kiegészítő 
szárítási folyamat károsíthatja a ruhákat. 
Más anyagoktól eltérően, ha a gyapjú összemegy, az nem visszaállítható folyamat, ami azt jelenti, hogy a 
gyapjú nem tágul vissza az eredeti méretre és formára. Ez a program nem használható műszálas anyagok 
szárítására. 

Sportruházat program: Ezzel a programmal biztonságosan száríthat melegítőket és rövid nadrágokat, 

amelyeken a szárítás szimbólum  szerepel.  Maximum 4 kg ruhaneműt száríthat egyszerre. A szárítás 
megkezdése előtt fordítsa ki a ruhákat! 
 

Felsőruházat program: Ez a program specifikusvíztaszító szövet és sport kabátok (például Gore-Tex, 
poliészter, nejlon)  szárítására alkalmas. A mosási ciklus után a ruhákra a szárítás jótékony hatással van, mivel 
a ruha ettől visszanyeri víztaszító tulajdonságát. Legfeljebb 2 kg ruha szárítására alkalmas. 

Farmernadrág: Ez a program a vászonszövetből készült farmernadrágokhoz használható. A farmerek 
szárítása előtt ki kell fordítani az első zsebeket. Ne keverje össze a sötét és a világos színű ruhákat. 
Az ugyanabból az anyagból készült más ruhadarabokhoz, pl. dzsekihez is használható. 
Az ezzel a programmal szárított ruhák általában azonnal viselhetőek, de a szélek vagy a varrások enyhén 
nedvesek maradhatnak. Ilyen esetben fordítsa ki a farmert, és rövid ideig futtassa le újra ugyanazt a programot. 
! Nem ajánljuk a program használatát, ha a farmernadrág gumírozott övrésszel, díszítéssel vagy hímzéssel 
rendelkezik. 
 
My Time programok: Ezeket a programokat akkor használja, ha Ön szeretné beállítani a szárítás hosszát és 
hőmérsékletét. A lehűtési szakasz a programok utolsó perceiben zajlik. 
Smart 15’: Egyszer használt törölközők vagy fürdőköpenyek szárítására. 
Xpress 45’:Gyors idővezérelt program, ideális a mosógépben nagy sebességgel kicentrifugált ruhadarabok 
megszárításához, pl. munkában viselt ingek. 
Mindennapi 60’:Gyors idővezérelt program, ideális a mosógépben nagy sebességgel kicentrifugált anyagok 
megszárításához, pl. ágynemű. 
 

Felfrissítés:  
Rövid program a ruhaneműk felfrissítéséhez hideg levegővel. Körülbelül 20 percig tart. Ez nem szárító program, 
nem használható nedves ruhákhoz. 
Bármilyen mennyiségű ruhával használható, de kevesebb ruhával hatékonyabban működik. 
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Funkciók 
A következő funkciók segítségével a saját igényeihez igazíthatja a kiválasztott programot. 
 

Idővezérelt szárítás  
Néhány program kezdetét (lásd a Programok és funkciók című fejezetet) késleltetheti maximum 9 órával. A 
kívánt késleltetési idő beállításához nyomja meg többször a gombot! A start késleltetés beállítása előtt 
győződjön meg arról, hogy a víztartály üres és a szűrő tiszta! 
 

Gyerekzár  
Megakadályozza a programok beállításainak változtatását. Miután kiválasztotta a programot, és a 
rendelkezésre álló lehetőségeket, tartsa lenyomva a két opció gombot 3 másodpercig. 
Egy hosszú hangjelzés hallható, amikor a gombokat megnyomja, valamint a LED-ek a beállítások gomb 
lassan villog kétszer. A LED-eken a korábban kiválasztott opció ezután is világít, de már nem lesz 
módosítható. Ha megpróbálja megváltoztatni a beállításokat amikor a Gyerekzár aktív, 3 rövid hangjelzés 
szólal meg és 3 gyors villanás figyelmeztetni fogja, hogy nem lehet módosítani a programot.  
Tartsa lenyomva a lehetőségek gombot három másodpercig, hogy kikapcsolja a Gyerekzár opciót. A 
Gyermekzárat ki lehet választani bármely program esetén.  
 

Kímélő szárítás  
A Kímélő szárítás célja, hogy szárírás közben megóvja a kényes ruhákat. 
Nyomja meg ezt a gombot, hogy kiválassza az alacsony hőmérséklet beállítását; a kímélő szárítás gomb 
mellett a LED bekapcsol. Az opció aktiválásával megnövekszik a programok időtartama. 
! Nem minden opció érhető el az összes programmal! 
 
 

Az ajtó manuális nyitása 
 
Amennyiben egy program futása közben kinyitja az ajtót (vagy megnyomja a START/SZÜNET gombot), a 
program félbe szakad és a következők történnek: 
· A START/SZÜNET gomb narancs színűen villog. 
· A késleltési idő közben a késletetés visszaszámlálása tovább folytatódik. Nyomja meg a 
START/SZÜNET gombot a késleltetési program folytatásához! A késleltetési ellenőrző lámpák egyike villog 
az aktuális késleltetési idő látható a kijelzőn. 
· Nyomja meg a START/SZÜNET gombot a késleltetési program folytatásához! A program ellenőrző 
lámpák jelzik a folyamatban lévő programszakaszt, a start/szünet gomb abbahagyja a villogást és zöldre 
változik. 
· Az utókezelés szakasz esetén a program befejeződik. A START/SZÜNET gomb megnyomásával az 
új program az elejétől kezdődik meg. 
· A program gomb elforgatásával új programot választhat ki és a START/SZÜNET ellenőrző lámpa 
zölden villog.  Ekkor kiválaszthatja a hideg szárítás programot a ruhák lehűtéséhez, amennyiben azokat 
elég száraznak találja. Az új program elindításához nyomja meg a START/SZÜNET gombot! 
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Ruhák 
 
A ruhák szétválogatása 

· Ellenőrizze a ruhákon lévő címkéket, hogy biztos 
lehessen abban, hogy a ruhák száríthatók 
szárítógépben! 
· Szortírozza a ruhákat az anyag fajtája szerint! 
· Ürítse ki a zsebeket és ellenőrizze a gombokat! 
· Zárja be a cipzárakat és kapcsokat és kösse 
össze a lazább öveket és fűzőket! 
· Csavarja ki az összes ruhát, hogy lehetőleg már 
előzőleg sok vizet eltávolítson! 
! Ne tegyen csepegő nedves ruhákat a 
szárítógépbe! 

 
 
Maximálisan betölthető mennyiség 
Ne töltsön be a maximális kapacitásnál több ruhát. 
A következő számok száraz ruhaneműre 
vonatkoznak:  
Természetes szálak: maximum 8 kg 
Műszál: maximum 4 kg 
   

! NE TÖLTSE TÚL a szárítógépet, mert csökkentett 
szárítási teljesítményhez vezethet! 

 
 
Ruhaápolási címkék 
  

 
Szárítógépben szárítható 

 
Nem szárítható szárítógépben 

 
Magas hőmérséklet beállításon szárítható 

 
Alacsony hőmérséklet beállításon szárítható 

 
Automatikus szárítási idők 
 

Szárítási idők 
A szárítási idők tájékoztató értékek és különbözőek 
lehetnek a következőktől függően: 

· A centrifugálási folyamat után ruhákban 
maradó víz mennyiség: a törülközőkben és 
kényes anyagokban sok víz marad. 

· Az anyagok tulajdonsága: az azonos fajtájú 
anyagoknak, amelyek különböző vastagságúak és 
különböző szövésmóddal készültek eltérő lehet a 
szárítási ideje. 

· A betöltött ruhák mennyisége: az egyedül 
bepakolt vagy kis mennyiségű ruhanemű szárítási 
ideje hosszabb lehet. 

· Szárazság: Amennyiben ki szeretné vasalni a 
ruhákat, egy kicsit nedvesen is kipakolhatja azokat 
a készülékből. A többit hagyhatja hosszabb ideig 
szárítani, hogy teljesen megszáradjanak.   

· Hőmérséklet beállítás. 
· Szoba hőmérséklet: amennyiben a szárítógép 
hideg helyiségben van felállítva, a ruhák szárítása 
hosszabb időt vehet igénybe.  
· Nagyság: néhány nagyobb anyagot különös 
óvatosság mellett száríthat a készülékben. Tanácsos 
ezeket, a ruhadarabokat a szárítás közben többször 
kivenni, kirázni, majd visszarakni a szárítógépbe. 
 
! Ne szárítsa túl a ruhákat! 
Minden ruha tartalmaz egy kevés természetes 
nedvességet, ami által lágyak és könnyűek lesznek. 
A megadott idők automatikus, szekrényszáraz 
programokra vonatkoznak. 
A súlyok száraz ruhákra vonatkoznak. 

Pamut 

Szárítási idők 800-1000 rpm centrifugálás után 

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 

 

30-40 perc 40-45 perc 55-70 perc 70-80 perc 80-90 perc 95-120 perc 120-140 perc 130-150 perc 

Műszál– Alacsony hőmérséklet 

Szárítási idők alacsony fokozatú centrifugálás után 

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 

30-40 perc 40-50 perc 50-70 perc 70-90 perc 

Akril–Alacsony hőmérséklet 

Szárítási idők alacsony fokozatú centrifugálás után 

1 kg 2 kg 

 

40-80 perc 
 

60-100 perc 
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Hibaelhárítás 
 
Mielőtt Szakszervizhez fordulna ellenőrizze, hogy nem olyan problémáról van szó, amely a következő 
lista segítségével egyszerűen megoldható. 

 
A szárítógép nem kapcsol be. A csatlakozódugó nincs az aljzatba dugva, vagy 

nem megfelelően érintkezik. 
 Áramszünet van. 
Kiégett a biztosíték. Próbáljon meg egy másik 
készüléket az aljzatba dugni! 
Amennyiben hosszabbító kábelt használ, próbálja 
meg bedugni a szárítógép csatlakozó dugóját 
közvetlenül az aljzatba! 
Nincs rendesen becsukva az ajtó. 
Nem állította be helyesen a programot (lásd A 
szárítási program használata című fejezetet). 
Nem nyomta meg a START/SZÜNET gombot (lásd 
A szárítási program használata című fejezetet). 
 
 

A szárítási folyamat nem indul el. Start késleltetés funkciót állított be (lásd a 
Bekapcsolás és programok című fejezetet). 
Megnyomta a START/SZÜNET gombot: a 
szárítógép csak rövid szünet után kezd működni. 
Várja meg amíg a szárítógép működni kezd, ne 
nyomja meg ismét a START/SZÜNET gombot, mert 
ekkor a szárítógép működése ismét félbe szakad és 
nem kezdi meg a szárítást. 
 
 

Hosszú ideig tart a szárítás. Nem tisztította meg a szűrőt (lásd a Karbantartás és 
tisztítás című fejezetet). 
Nem szükséges kiüríteni a víztartályt? Az „Ürítse ki 
a víztartályt” ellenőrző lámpa villog, és megjelenik a 
„H2O” üzenet (lásd Karbantartás). 
Tisztítsa meg a kondenzátort (lásd a Karbantartás 
és tisztítás című fejezetet)! 

A hőmérséklet beállítás nem megfelelő a bepakolt 
ruhákhoz (lásd a Programok és funkciók című 
fejezetet). 

Nem a bepakolt ruháknak megfelelő szárítási időt 
állított be (lásd a Ruhák című fejezetet). 
A ruhadarabok túl vizesek voltak (lásd a Ruhák 
című fejezetet). 
A szellőző nyílás eltömődött (lásd a Beszerelés, és 
Karbantartás és tisztítás című fejezeteket). 
Túl sok ruhát pakolt be a szárítógépbe (lásd a 
Ruhák című fejezetet). 
 
 

Az „ürítse ki a víztartályt” ellenőrző lámpa 
villog, de a szárítógép csak rövid ideje működik. 

Lehetséges, hogy nem ürítette ki a víztartályt a 
program elindításakor. Ne várja meg amíg kigyullad 
az ellenőrző lámpa, minden új program előtt 
ellenőrizze és ürítse ki a tartályt! (lásd a 
Karbantartás című fejezetet) 
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Az „ürítse ki a víztartályt” ellenőrző lámpa 
világít, de a víztartály nincs tele. 

Ez normális, az ellenőrző lámpa villog, ha ki kell 
üríteni a víztartályt. Ha az ellenőrző lámpa csak 
világít és nem villog, emlékezteti a víztartály 
ürítésére. (lásd a Bekapcsolás és programok című 
fejezetet). 
 

A program befejeződött, de a ruhák 
nedvesebbek, mint várta. 

!  Biztonsági okokból a szárítógép maximum 5 óráig 
üzemeltethető.  Amennyiben egy automatikus 
program ezen időtartam alatt nem éri el a kívánt 
szárítási fokot, a szárítógép befejezi a programot. 
Ellenőrizze a fenti pontokat és indítsa újra a 
programot! Amennyiben a ruha még mindig nedves, 
értesítse az Ügyfélszolgálatot (lásd a Szakszerviz 
című fejezetet)! 
 
 

A kijelzőn az „F” kód jelenik meg utána egy 
vagy két számmal együtt, a funkciók ellenőrző 
lámpái és a szünet ellenőrző lámpa villog. 

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozó 
dugót az aljzatból! Tisztítsa meg a szűrőket és a 
kondenzátort (lásd a Karbantartás című fejezetet)! 
Ezután dugja vissza a csatlakozó dugót, kapcsolja 
be a készüléket és indítson el egy programot! 
Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, 
forduljon Szakszervizhez (lásd a Szakszerviz című 
fejezetet)! 
 
 

A kijelzőn 6 másodpercenként rövid időre 
megjelenik a „dOn” felirat. 

A készülék „demo” üzemmódban van. Nyomja meg 
és 3 másodpercig tartsa nyomva a BE/KI és a 
START/SZÜNET gombokat. A kijelzőn 3 
másodpercig a „dOn” üzenet lesz látható, majd a 
szárítógép rendesen működni kezd. 
 
 

A „Hátramaradó idő” jelzés változik a szárítási 
program alatt. 

A készülék a szárítási program során folyamatosan 
nyomon követi a még hátralévő időt, és 
folyamatosan frissíti, hogy a legpontosabb 
előrejelzéssel szolgálhasson. Ezért normális 
jelenség, hogy a program alatt időnként növekszik a 
kijelzett idő. 
 

A szárítógép a működés első néhány percében 
hangos. 

Ez normális jelenség, általában akkor hallható, ha 
egy ideig nem használta a szárítógépet. 
Amennyiben a hang a teljes szárítási program 
közben hallható, kérjük lépjen kapcsolatba egy 
Szakszervizzel! 
 
 

Az ellenőrző lámpák nem világítanak, de a 
szárítógép be van kapcsolva. 

A szárítógép készenléti módba kapcsolt.  
Ez akkor következik be, ha bekapcsolva 
hagyta a szárítógépet, vagy áramszünet 
volt. 30 perc elteltével következik be: 

- ha bekapcsolva hagyta a szárítógépet a program 
elindítása nélkül; 
- miután befejeződött a szárító program. 

Nyomja meg a Be/Ki gombot és az ellenőrző 
lámpák ismét bekapcsolnak. 
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Szakszerviz 
 
Mielőtt Szakszervizhez fordulna: 
· Olvassa végig a Hibaelhárítás című 
fejezetet, mert lehetséges, hogy meg tudja 
oldani a problémát (lásd a Hibalehárítás 
című fejezetet)! 
· Amennyiben nem sikerül a hibát elhárítani, 
kapcsolja ki a szárítógépet és forduljon 
Szakszervizhez! 
 
Kérjük, közölje a Szakszervizzel a 
következőket: 

· név, cím, irányítószám 

· telefonszám 

· a meghibásodás jellege 

· a vásárlás dátuma 

· a gép típusszámát (Mod.); 

· a gyártási szám (S/N). 
Ezeket, az információkat a készülék ajtó 
mögött található típuscímkéről olvashatja le. 

 
 
Tartozékok 
A szárítógép bonyolult gépezet. Ne próbálja 
meg saját kezűleg megjavítani vagy nem 
engedélyezett szakemberrel megjavíttatni a 
készüléket, mert ez balesetekhez vezethet, 
megsérülhet a készülék és a garancia is 
érvényét veszti. 
Hiba esetén kizárólag engedélyezett 
Szakszervizhez forduljon!  
Fontos tudnivaló, hogy a szakképzetlen 
személyek által végzett minden olyan 
szerviz vagy javítási munka, amely a lezárt 
kondenzátor egység kinyitásával jár, 
szabálysértésnek minősül. 

 
 
 
Környezetvédelmi utasítások 
A környezetünk védelem érdekében fenntartjuk a jogot, hogy újrahasznosított részeket alkalmazzunk a 
vásárlók költségeinek csökkentése és a hulladék minimalizálása érdekében. 

· A csomagolóanyagot vigye a gyűjtőhelyre, hogy újra lehessen hasznosítani azokat! 

· A régi szárítógép kidobásakor vágja át a csatlakozó kábelt és szerelje le az ajtót, hogy játszó 
gyermekek ne sérülhessenek meg!  Az egyes részeket külön dobja ki, hogy a szárítógépet többet ne 
lehessen az elektromos hálózatra csatlakoztatni! 
 
A RÉGI ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA 

Az elektromos készülékek megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2012/19/EU előírja, 
hogy a régi háztartási gépeket nem szabad a normál nem szelektív hulladékgyűjtési folyamat 
során összegyűjteni. A régi gépeket szelektíven kell összegyűjteni, hogy optimalizálni 
lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását és csökkenteni lehessen az emberi 

egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. 
A szárítógép F-gázokat tartalmazó, zárt kondenzátorral rendelkezik, amelyet el kell szállítani és meg kell 
semmisíteni.Az összes  terméken megtalálható „áthúzott szemetes” szimbólum 
a szelektív  gyűjtési kötelezettségre emlékeztet. A fogyasztóknak a helyi hatóságot vagy kereskedőt kell 
felkeresniüka régi háztartási gépek helyes elhelyezését illetően. 
 
 

Ez a készülék megfelel az alábbi EU irányelveknek: 
- 2006/95/EC 
- 2004/108/EC 
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JEGYZETEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vevőtájékoztató adatlap,  

megfelelőségi nyilatkozat 

 
 

Gyártó: 

 
Típus: IDCL G5 B H 

Energia hatékonyság A-hatékonyabb, G kevésbé hatékony) B 

Energiafogyasztás 
Száraz pamutszövetre végzett szabványos vizsgálati eredmények alapján. A 
tényleges energia fogyasztás függ a készülék használatától. 

4,49 kWh 

Névleges kapacitás pamutra 
 

8 kg 

Vízfogyasztás a vonatkozó szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően 
„száraz pamut” programra. 

- 

Szárítási idő a vonatkozó szabványok vizsgálati eljárásának megfelelően 
„száraz pamut” programra. 

140 perc 

Energiafogyasztás „vasaló száraz” program: 8 kWh 

Energiafogyasztás „vasalás könnyítés” program: 3 kWh 

Szárítási idő: „vasaló száraz” program: 105 perc 

Szárítási idő: „vasalás könnyítés” program: 65 perc 

Az átlagos évi energiafogyasztás: 289 kWh/év 

A készülék típusa: kondenzációs 

Zajteljesítmény: 68 dBA 

 

Ez a készülék megfelel az alábbi EU irányelveknek: 
- 2006/95/EC 
- 2004/108/EC 

A forgalombahozó a 6/2002 (II. 15.) GM rendelet alapján tanúsítja, hogy a fenti típusú szárítógép megfelel az 

előírásoknak. 
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