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Ultranagy méretı dob
Az LG szárítógép ultranagy, 8,0 kg befogadóképességı dobja egyszerre
nagy mennyiségı ruha szárítására alkalmas, így idŒt takarít meg.

Energy Kisebb energiafogyasztás
Az LG hŒszivattyús szárítógépei az optimalizált hŒcserélŒ és az auto
cleaning™ öntisztító technológia miatt a hagyományos készülékeknél
kevesebb energiát fogyasztanak. Ez a hŒszivattyús LG szárítógép
pénzt takarít meg Önnek.

save

Rövidebb szárítási idŒ
A szárítási idŒ az LG hibrid fıtŒrendszere és az optimalizált hŒcserélŒ
miatt rövidebb.

Kisebb zajszint
Innovatív hangelnyelŒ- és árnyékoló technológiákkal csökkentettük az
LG szárítógép zajszintjét, ezért a hagyományos szárítógépeknél
sokkal csendesebb.
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Biztonsági elŒírások

A tız vagy robbanás, áramütés, személyi sérülés és anyagi kár, illetve haláleset megelŒzése
érdekében kérjük, tartsa be a kézikönyv elŒírásait.

Veszélyek

• A hálózati kábelt földelt
és kismegszakítóval
kapcsolható hálózati
aljzatra csatlakoztassa.

A földelés hiánya
meghibásodást vagy
áramütést okozhat.

• Ne használjon
csatlakozóadaptert. 
Ne használjon
hosszabbító kábelt.

A hálózati csatlakozó
túlzott felmelegedése
tüzet okozhat.

• A szárító üzembe
helyezése során ne
szerelje le a felsŒ lapot.

• Ne módosítsa a készüléket.

Ez meghibásodást, tüzet
vagy áramütést okozhat.

• A készülék közelében ne
használjon tızhelyet,
nyílt lángot és más
gyúlékony anyagot.

Az alkatrészek
megolvadhatnak vagy
tız keletkezhet.

• Ne használjon sérült
hálózati kábelt és ne
tegyen rá súlyos tárgyat.

A sérült hálózati kábel
tüzet vagy áramütést
okozhat.

• Nedves kézzel ne
érintse a hálózati
csatlakozódugaszt vagy
a kapcsolót.

Ez áramütést okozhat.

• Kihúzáskor a csatlakozót
fogja és ne a kábelt.

A kábel megsérülhet,
tüzet vagy áramütést
okozhat.

• A hálózati kábelrŒl törölje le a
port és lerakódást és
biztonságosan
csatlakoztassa a csatlakozót.

A por és a rossz
érintkezés tüzet okozhat.

FIGYELEM!
• A következŒ elŒírások be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat.
• A készüléket csak a gyártó által megadott, rendeltetésszerı módon szabad használni. 

A helytelen vagy nem rendeltetésszerı használatból erdŒ károkért az LG semmilyen
felelŒsséget sem vállal.

• Ne javítsa vagy cserélje a szárítógép semmilyen alkatrészét és ne próbálkozzon a
szervizeléssel, hacsak ezt a felhasználói karbantartási elŒírások kifejezetten nem ajánlják,
vagy a kiadott felhasználói javítási utasítások megértéséhez és végrehajtásához
megfelelŒ tapasztalata van.
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Biztonsági elŒírások

• Ne használjon sérült
hálózati kábelt,
csatlakozót vagy aljzatot.

Ez tüzet vagy áramütést
okozhat.

• A háziállatokat ne engedje
a szárítógép közelébe.

A háziállatok
megrongálhatják a
szárítót vagy áramütést
szenvedhetnek.

• A szárítógépet ne
használja vagy tárolja az
idŒjárás hatásának kitett
helyen.

Ez meghibásodást, tüzet
vagy áramütést okozhat.

• Hegyes tárggyal, pl.
késsel vagy
csavarhúzóval ne
nyomja a gombokat.

A szárítógép megsérülhet
vagy áramütést okozhat.

• A készülékkel ne
használjon hosszabbító
kábelt vagy
csatlakozóadaptert.

Ez tüzet vagy áramütést
okozhat.

• Ne szárítson olyan tárgyat,
amelyet elŒzŒleg éghetŒ vagy
robbanékony anyaggal
tisztítottak, mostak, ilyen
anyagba merítettek vagy ilyen
anyag fröcskölŒdött rá (pl. viasz,
olaj, festék, benzin, zsírtalanító,
száraztisztító oldat, kerozin stb.)

Ez tüzet vagy robbanást okozhat.• A szárítóra ne
fröccsenjen víz.

Ez tüzet vagy áramütést
okozhat.

• A szárító közelében ne
helyezzen el gyúlékony
anyagot.

Mérges gázok szabadulhatnak
fel, egyes részek
megrongálódhatnak, tız vagy
robbanás keletkezhet.• Tisztítás során, vagy ha nem

használja a készüléket,
csatlakoztassa le a hálózati
feszültségrŒl.

A víz vagy a szennyezŒdések
áramütést okozhatnak.

• A készülék használaton kívül
helyezése vagy
hulladékkezelése elŒtt a
késŒbbi használat
megakadályozása
érdekében vegye le az ajtaját
és vágja le a hálózati kábelét.

EllenkezŒ esetben balesetet
vagy sérülést okozhat.

• Gyerekek és háziállatok ne
játsszanak a készüléken vagy
annak belsejében.

• Kisgyerekek és korlátozott
felnŒttek felügyelet nélkül ne
használják a készüléket.

• Kisgyerekek ne játsszanak a
készülékkel.

A gyerekek és háziállatok
megsérülhetnek vagy
megfulladhatnak.

• A szennyestartó zsák nem
játékszer. A felnyitás után
semmisítse meg.

A fulladásveszély
megelŒzése érdekében a
szennyeszsákot tartsa
gyerekektŒl és
csecsemŒktŒl elzárva.
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Biztonsági elŒírások

• Ha a készülék hosszabbító kábelen vagy elosztón keresztül kapja a
hálózati feszültséget, akkor ezeket úgy kell elhelyezni, hogy
nedvesség vagy fröccsenŒ folyadék ne érhesse Œket.

Ez áramütést, tüzet, meghibásodást vagy deformálódást okozhat.

• A növényi olajba vagy sütŒolajba merített tárgyak tızveszélyesek,
ezért ezeket nem szabad a szárítógépbe tenni.

• A sütŒolajjal, acetonnal, alkohollal, benzinnel, kerozinnal,
folteltávolítóval, terpentinnel, viasszal, viaszeltávolítóval stb.
szennyezett anyagokat a szárítás elŒtt forró vízben és sok mosószerrel
kell kimosni.

Ezek az anyagok meggyulladhatnak, tüzet és robbanást okozhatnak.

• Mıanyaghabból, gumiból, mıanyagból vagy más, hŒmérsékletre
érzékeny anyagból készült tárgyat (pl. fürdŒszobaszŒnyeg,
csúszásmentes szŒnyeg vagy esŒkabát) nem szabad nagy
hŒmérsékleten szárítani a készülékben.

• Gumiból (latexhab) készült anyagot, fürdŒsapkát, vízálló textíliát,
gumírozott tárgyakat és ruhákat, vagy habszivaccsal töltött párnát nem
szabad a szárítógépben szárítani.

Ezek az anyagok meggyulladhatnak, tüzet és robbanást okozhatnak.

• Mıanyag tárgyakat, pl. fürdŒsapkát, nedvességzáró bébipelenkát nem
szabad a szárítógépbe tenni.

Ezek az anyagok meggyulladhatnak, tüzet és robbanást okozhatnak.

• Ha a szárítógép szŒnyegen áll, akkor az a nem megfelelŒ szellŒzés
miatt megrongálódhat.

Ezek az anyagok meggyulladhatnak, tüzet és robbanást okozhatnak.

• Szövetlágyító vagy hasonló termékeket a használati utasításuknak
megfelelŒen kell használni.

• A személyi sérülés megelŒzése érdekében tartson be minden javasolt
biztonsági elŒírást, beleértve a hosszú szárú kesztyı és a
védŒszemüveg használatát is. A kézikönyv biztonsági
figyelmeztetéseinek figyelmen kívül hagyása anyagi kárt, illetve
személyi sérülést vagy halált okozhat.
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■ Egymásra helyezés

Üzembe helyezési elŒírások

A következŒ utasítások végigvezetik Önt a szárítógép felállításának lépésein.
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a kézikönyv minden része fontos tájékoztatást tartalmaz a
szárítógép elŒkészítésével és használatával kapcsolatban, ezért fontos, hogy a gép üzembe
helyezése és használatba vétele elŒtt a teljes kézikönyvet olvassa el. Vegyen figyelembe
minden figyelmeztetést és óvórendszabályt. Ezek az üzembe helyezési utasítások
szakképzett szerelŒknek szólnak. Minden utasítást gondosan és teljesen olvasson el.

A szárítógépet ne helyezze gázmelegítŒ,
sütŒ, fıtŒkészülék vagy grill közelébe, mert
a lángok károsíthatják a szárítót.
Ha a szárító munkafelület mellett áll,
mindkét oldala mellett és a háta mögött
hagyjon 30 cm~50 cm szabad helyet, hogy
a hátsó rácson eltávozhasson a levegŒ. Ez
a levegŒáramlás akadályozza meg a
páralecsapódást a szárítási folyamat során.
Ha a szárítót mosógép mellett vagy arra
állítva használja, minden készülékhez saját
hálózati csatlakozót és aljzatot használjon.
Ne használjon elosztót vagy hosszabbító
kábelt.
Helytakarékosság céljából a szárítógépet a
mosógép tetejére lehet állítani.
Az ehhez szükséges szerelŒkészlet a helyi
szaküzletben megvásárolható.

Az Ön LG szárítógépét az elöltöltŒs mosógépre lehet állítani és a szerelŒkészlettel
biztonságosan rögzíteni lehet (lásd a következŒ oldalon).
A helyes szerelés érdekében ezt a mıveletet szakképzett szerelŒnek kell elvégeznie.
A szerelŒ gondoskodik a megfelelŒ szerelŒkészlet használatáról és a jó rögzítésrŒl.
Ezért a szakképzett szerelŒ alapvetŒ fontosságú.

Biztonsági elŒírások
Sérülés veszélye
A szárítógép nagyon nehéz,ezért ne
emelje meg egyedül. A szárítógépet ne a
kiálló részeknél (programtárcsa vagy ajtó)
fogva emelje meg, mert ezek letörhetnek.
Megbotlás vagy elesés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy ne legyenek laza
tömlŒk vagy kábelek.
EllenŒrizze, hogy a szárítógép
szállítás közben nem sérült-e meg.
A szárítógépet ne csatlakoztassa a
hálózati feszültségre, ha látható sérülés
van rajta. Ha ezzel kapcsolatban
bizalmatlan, kérje a helyi LG-forgalmazó
segítségét. Szállítás elŒtt mindig ürítse ki
a szárítógépet.

VIGYÁZAT!
FIGYELMEZTETÉS a hálózati kábellel kapcsolatban
A legtöbb háztartási gépet ajánlatos külön elektromos áramkörre csatlakoztatni; ezen
az áramkörön ne legyen további hálózati csatlakozó vagy elágazás, és csak a
háztartási gép csatlakozzon rá. A biztonság kedvéért ebben a kézikönyvben
ellenŒrizze a mıszaki adatokat. Ne terhelje túl a hálózati csatlakozót.
A túlterhelt, meglazult vagy sérült hálózati csatlakozó, hosszabbító kábel, kopott
hálózati kábel, sérült vagy repedezett kábelszigetelés veszélyt jelent. Bármelyik ilyen
állapot áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenŒrizze a készülék hálózati
kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, áramtalanítsa, szüntesse meg a
készülék használatát, és szakszervizzel cseréltesse ki a hálózati kábelt. A hálózati
kábelt védje a káros fizikai és mechanikai hatásoktól, mint pl. csavarás, gubancolódás,
átszúrás, ajtóba csípŒdés, rálépés. Fokozottan ügyeljen a csatlakozókra, fali aljzatokra,
és arra pontra, ahol a kábel kilép a készülékbŒl.
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Üzembe helyezési elŒírások

Egymásra helyezŒ készlet
Ha a szárítót LG mosógép tetején szeretné
elhelyezni, akkor az LG egymásra helyezŒ
készletét kell használni.

A szárítót csak LG mosógépre lehet állítani.
A szárítógépet NE állítsa más típusú
mosógépre, mert ez rongálódást, személyi
sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

3. Illessze egymáshoz a szerelŒkészlet és a
hátsó fedél furatait.

3-1) 600 mm

3-2) 550 mm

• A szárítóból korábban eltávolított 2 csavart
csavarozza az egymásra helyezŒ
szerelvénybe.

• A 4 tartozékcsavarral [16 mm] szerelje
össze a mosógép hátsó fedelét és az
egymásra helyezŒ készletet.

• A másik oldalon ugyanezt kell elvégezni.

Az eljárás
1. Az LG szárítógépet helyezze az LG

mosógépre.
2. A hátsó fedél aljáról az ábra szerint

mindkét oldalon távolítsa el a két csavart.

Szárító

Mosógép

Alak és
felszerelési

irány

550mm 600mm

A mosógép fedŒlapjának
mérete

FIGYELEM!
• A helytelen szerelés súlyos balesetet

okozhat.
• A szárítógép súlya és a szerelési

magasság miatt a mıveletet ne egy
személy végezze. A mıveletet 2 vagy
több gyakorlott szerelŒnek kell
végeznie.

• A szárítógép beépített szerelésre nem
alkalmas. Ne állítsa fel beépítve.

• Szétszerelt állapotban ne használja a
szárítógépet.
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Üzembe helyezési elŒírások

Földelés
A készüléket földelni kell. Meghibásodás
vagy leállás esetén a földelés csökkenti az
áramütés kockázatát, mert a legkisebb
ellenállású útvonalat biztosítja az
elektromos áram számára. A készülék
kábele földelŒvezetéket, csatlakozója pedig
földelŒ érintkezŒt tartalmaz. A csatlakozót
megfelelŒ, minden helyi szabványnak
megfelelŒen szerelt és földelt hálózati fali
csatlakozóra kell csatlakoztatni.

További földelési mıveletek
Egyes országokban elŒírás a külön
földelés. Ilyen esetben az ehhez szükséges
földelŒkábelt, kábelsarut és csavart külön
kell megvásárolni.

Fal

30cm~50cm

Kondenzvíz elvezetése
A készüléket a mellékelt tartozékkal
közvetlenül a lefolyóra lehet csatlakoztatni.
A kondenzvíz itt folyhat el.
Ehhez vízvezetékszerelŒre van szükség.

MEGJEGYZÉS
- A használatba vétel elŒtt el kell

távolítani az ajtózár-szerelvény
ütközéscsillapítóját és a dob
tartószerelvényének csomagolását.

- A jobb szárítási teljesítmény
érdekében hagyjon szabad helyet a
készülék hátulja és a fal között.

- A készüléket ne állítsa fel poros
helyen, vagy ott ahol fennáll a
rozsdásodás veszélye.
• A szárítógép nem mıködik

megfelelŒen, vagy
megrongálódhat, ha a kondenzvíz
megfagy a szivattyúban vagy az
elvezetŒ tömlŒben.

FIGYELEM!
A szárítót ne állítsa fel hıtŒszekrény mellé.

A hŒszivattyús szárítógépet ne állítsa fel
magas hŒmérsékletı készülék, pl.
hıtŒgép, sütŒ, kályha stb. mellett, mert
a szárítási teljesítmény romolhat, a
program idŒtartama nŒhet és a
kompresszor nem megfelelŒen
mıködhet. A hŒszivattyús szárítógép
optimális környezeti hŒmérséklete 23°C.

FIGYELEM!
A készüléket ne állítsa fel hŒforrás
közelében.
A szárítógép mögött biztosítani kell a
szellŒzést.
Ennek hiánya problémákat okozhat.
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■ A szárítógép szintezése
1. A szárítógép vízszintezése megelŒzi a

nem kívánatos zajt és rezgést.
A szárítógépet szilárd és vízszintes
alapon helyezze el.
A készüléket gyúlékony anyagoktól és
páralecsapódástól távol, fagymentes
helyen állítsa fel.

2. Ha a szárítógép szintezése nem
megfelelŒ, akkor szükség szerint állítsa
be az elülsŒ szintezŒ lábakat.
Ezeket jobbra forgatva emelni, balra
forgatva süllyeszteni lehet a készüléket
úgy, hogy se elŒre-hátra, se jobb-bal
irányban, se átlósan ne billegjen.

Átlós ellenŒrzés
A készülék sarkait lenyomva a
készüléknek egyáltalán nem szabad
fel-le mozognia (mindkét irányban
ellenŒrizni kell).
Ha a fedlapot az átlós sarkaknál
megnyomva a készülék billeg, akkor
ismét állítsa be a lábakat.

Üzembe helyezési elŒírások

Állítható láb

A készülék felemelése A készülék lesüllyesztése

Állítható lábÁllítható láb
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■ A készülék részei

■ KezelŒpanel

- RC8055AP3Z / BP3Z
RC8055AP2Z / BP2Z
RC8055APZ / BPZ

- RC8055AP1Z / BP1Z

A készülék megjelenése és felépítése

KiegészítŒ
program

•
• Eco hibrid
• Választási

lehetŒség
• Szárítási szint

(*gyerekzár)
• Dobvilágítás
•

Választási
lehetŒségek

• Késleltetés
• GyırŒdésmentes
• Kedvenc
• HangjelzŒ

A Smart Diagnosis™ funkció
csak akkor használható, ha a
készüléken megtalálható a
Smart Diagnosis™ jelölés.

Bekapcsoló
gomb Indítás/szünet

Programválasztó

KezelŒpanel

Víztartály

SzellŒzŒrács

Üvegajtó Nem
átlátszó

ajtó
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■ Programtáblázat

A szárítógép használata

Szárítóprogram érzékelŒje

Program Ruhatípus Leírás Szárítási
fokozat

Pamut

Vegyes
anyagok

Könnyen
kezelhetŒ

ExtraTörölközŒ, fürdŒköpeny és
ágynemı. Vastag és tızött anyagokhoz.

Nagyon
száraz

FrottírtörülközŒ, törlŒrongy,
törölközŒ, ágynemı.

Vastag, tızött, vasalást nem
igénylŒ anyagokhoz.

Szekrény
száraz

FürdŒlepedŒ, törlŒrongy,
alsónemı, pamutzokni.

Vasalást nem igénylŒ
anyagokhoz.

Vasaló
száraz

Ágynemı, asztalterítŒ,
törölközŒ, póló, trikó és
munkaruha.

Vasalást igénylŒ anyagokhoz.

Nagyon
száraz

Ágynemı, asztalterítŒ,
melegítŒ, anorák, takaró.

Vastag, tızött, vasalást nem
igénylŒ anyagokhoz.

Szekrény
szárazIng, blúz. Vasalást nem igénylŒ

anyagokhoz.

Vasaló
szárazNadrág, ruha, szoknya, blúz. Vasalást igénylŒ anyagokhoz.

Szekrény
száraz

Ing, póló, nadrág, alsónemı
és zokni.

Vasalást nem igénylŒ poliamid,
akril és poliészter anyagokhoz.

Vasaló
száraz

Ing, póló, alsónemı, anorák
és zokni.

Vasalást igénylŒ poliamid, akril és
poliészter anyagokhoz.

EnyheLepedŒ, párnahuzat,
törölközŒ.

Vasalást nem igénylŒ
anyagokhoz.



A szárítógép használata
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MEGJEGYZÉS
A „FelfrissítŒ” program használatakor jobb lesz az eredmény, ha hideg vagy meleg
vizet spriccel az anyagra. (A javasolt mennyiség ingenként 20 ccm víz.)

VIGYÁZAT!
Ha a mennyiség 1 kg-nál kisebb, akkor az idŒzített szárítás meleg „Meleg levegŒ”
szárítóprogramját kell használni. A gyapjúszövethez a „Gyapjú” programot, hŒre
érzékeny anyagokhoz, selyemhez, alsónemıhöz, fehérnemıhöz a „Kényes”
programot kell használni. A programok használatakor ügyeljen az ajánlott mennyiség
betartására - lásd 21, 22. oldal. Egyébként a ruhák megsérülhetnek.

Szárítóprogram érzékelŒje

Program Ruhatípus Leírás Szárítási
fokozat

-Ágynemıhuzat, lepedŒ. Nagy terjedelmı ruhákhoz.

-Farmer és fakuló színı
ruhák.

Vasalást nem igénylŒ farmerhez.

Nagy
terjedelmı
ruha

Farmer

-Póló, párnahuzat, törölközŒ. Vasalást nem igénylŒ
pamutanyagokhoz.BŒrkímélés

-Ing, blúz. Szageltávolítás a szövetbŒl
(ha szükséges)

Felfrissítés
(lásd a
megjegyzést)

-Futballmez, tréningruha. Poliészter-anyagokhoz.Sportruházat

-

Vászon és törölközŒ, kivéve a
kényes, sportruházat, gyapjú
és vastag programmal
mosandó anyagokat.

Erre alkalmas kis mennyiségı
szövet rövid idejı szárítása.

Gyors
szárítás

-Selyem, finom szövetek,
fehérnemı.

HŒre érzékeny, pl. szintetikus
anyagokhoz.Kényes

-Gyapjú Gyapjúszövetekhez.Gyapjú

-Selyem, gyapjú, finom
fehérnemı.

Ruha felfrissítése centrifugálás
nélkülSzárítópolc

-Minden frissítést igénylŒ
anyag. Centrifugálás hŒ nélkül.Hideg

levegŒ

-FürdŒlepedŒ, fürdŒköpeny,
törlŒruha, tızött akril anyagok.

Kis méretı és nedves ruha.
Magas hŒmérsékletı szárításra
alkalmas mindennapi ruhák.

Meleg
levegŒ

IdŒzített szárítás
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■ Kérjük, az LG szárítógép elsŒ használatba vétele elŒtt
gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet.

A szárítógép használata

1. Kapcsolja be a készüléket.
ElŒször nyomja meg a „Power”
(bekapcsoló) gombot. A gomb feletti
jelzŒfény világít és jelzi, hogy
bekapcsolta a készüléket.

2. Nyissa ki az ajtót.

Kapcsolja be
a készüléket.

MEGJEGYZÉS
A centrifugálásos szárítás utolsó része melegítés nélkül folyik (lehıtés) azért,
hogy a ruhák olyan hŒmérsékletıek legyenek, ami nem károsítja Œket.

EllenŒrizze a
szırŒt.

3. EllenŒrizze a szırŒ és a víztartály
tisztaságát.
A szırŒ az ajtóperemen belül vagy az
ajtó hátuljában található. Ezt szárítás elŒtt
és után ki kell tisztítani.
Nyissa ki az ajtót és ellenŒrizze a szırŒ
tisztaságát. Ha szükséges, tisztítsa meg
(lásd 19 oldal). A jobb szárítás érdekében
esetenként a víztartályt is ki kell üríteni.

Nyissa ki az
ajtót.

Üvegajtó Nem átlátszó ajtó

VIGYÁZAT!
Mosatlan ruhát ne szárítson a szárítógépben.

A csomagolóanyagok eltávolítása után végezze el a következŒ ellenŒrzéseket és
gyŒzŒdjön meg arról, hogy az LG szárítógép felállítása megfelelŒ és használatra kész.
(Lásd az üzembe helyezési utasításokat.)

1. Vízmértékkel ellenŒrizze a szárítógép szintezését. Ha nem, a lábak beállításával
vízszintezze az LG szárítógépet.

2. EllenŒrizze a víztartályt, a szırŒt, a kezelŒpanelt és a dobot, és gyŒzŒdjön meg arról,
hogy minden a helyén van.

3. A gépet 5 percig szárítás üzemmódban járatva melegítse fel a dobot.
4. A gép elsŒ pár használatakor a töltetek között hagyja nyitva a gép ajtaját, hogy a gép

belsejébŒl eltávozhassanak a szagok.

4. Válogatás után helyezze a ruhákat a dobba.
A ruhákat anyagtípusuk és a szárítási
fokozat szerint kell szétválogatni, minden
fızŒt, övet stb. meg kell kötni és rögzíteni
kell, mielŒtt a dobba teszi Œket. A ruhákat
lehetŒség szerint tolja hátra úgy, hogy
minél távolabb legyenek az ajtó
tömítésétŒl. EllenkezŒ esetben a ruha
vagy az ajtó tömítése károsodhat.
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A szárítógép használata

6. Állítsa be a kívánt programot.
A megfelelŒ programot a
programválasztó gomb elforgatásával
lehet beállítani.
Ha a program kijelölése nélkül nyomja
meg a Start/Szünet gombot, akkor a
szárító a Szekrényszáraz programot
hajtja végre. [A részleteket lásd a
programtáblázatban (11, 12. oldal).]

(A szárítás ideje a választott programtól és
opciótól függ.)

Állítsa be a
kívánt
programot.

Tegye be a
ruhákat.

Tisztítsa meg
a szırŒt.
(Ha sérült,
cserélje ki a
szırŒt.)

VIGYÁZAT!
- Ügyeljen arra, hogy a ruha ne csípŒdjön

az ajtó és a gumitömítés közé.

VIGYÁZAT!
Legyen óvatos. A dob belseje még forró
lehet.

5. Csukja be az ajtót.
Az ajtó becsukása elŒtt ellenŒrizze a
ruhák megfelelŒ elhelyezését, és azt,
hogy az ajtó nem csípett-e be idegen,
különösen gyúlékony anyagot.

7. Nyomja meg az indítógombot.
Ezután hallani lehet a dob forgásának
hangját.

8. A program lefutása után nyissa ki az
ajtót és vegye ki a ruhát.
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A szárítógép használata

Állítsa be a
kívánt
programot.

Tegye be a
ruhákat.

Tisztítsa meg
a szırŒt.
(Ha sérült,
cserélje ki a
szırŒt.)

VIGYÁZAT!
A készüléket csak rendeltetésszerıen
használja.

FIGYELEM!
A szárítóprogram befejezése elŒtt ne
állítsa le a centrifugás szárítót, csak
akkor, ha a ruhákat gyorsan ki tudja
venni és szétterítve le tudja hıteni.

VIGYÁZAT!
- Ha a szırŒt porszívóval tisztítja, könnyen

megrongálódhat és elszakadhat. Ha a
szırŒn lerakódás van, akkor azt kefével
is el lehet távolítani.

- Ha mıködés közben ki kell nyitni az ajtót,
akkor elŒször nyomja meg a
Start/Szünet gombot, várja meg, amíg a
dob forgása teljesen megáll, és csak
ezután nyissa ki az ajtót.

MEGJEGYZÉS
A centrifugálásos szárítás utolsó része
melegítés nélkül folyik (lehıtés) azért,
hogy a ruhák olyan hŒmérsékletıek
legyenek, ami nem károsítja Œket.

9. Tisztítsa meg a szırŒt és ürítse ki a
víztartályt.
A szırŒt minden szárítás után tisztítani kell.

10. Kapcsolja ki a szárítógépet.
Nyomja meg a „bekapcsoló” gombot.
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■ Szárítópolc
A száritópolcot az ábra szerint kell a
szárítógépbe helyezni. A
csomagolóanyagokat biztonságos módon
semmisítse meg. A szárítópolcot olyan
ruhákhoz lehet használni, amelyeket kiterítve,
centrifugálás nélkül kell szárítani, pl.
pulóverek és kényes anyagok.

1. Nyissa ki az ajtót.

2. Ne vegye ki a szırŒt.

3. A szárítópolcot helyezze a szárító
ajtónyílásának alja fölé. 
A polcot támassza a szárító hátsó
rögzítŒjéhez. 
A keretet lenyomva rögzítse a szırŒ
fölé.

4. A nedves ruhát tegye a polcra. 
A ruhák között hagyjon helyet a levegŒ
keringéséhez.
A polc nem forog, csak a dob.

5. Csukja be az ajtót.

6. Kapcsolja be a készüléket és válassza
a Rack Dry (polcos szárítás)
programot.

A szárítópolc használata :

A szárítógép használata

1. A drótpolc
szélét
illessze a
dob
közepére.

2. Tegye rá a
kényes
ruhát vagy
sportcipŒt.

MEGJEGYZÉS
EllenŒrizze a szırŒt és távolítsa el a
polcon szárított ruhákból felgyılt szöszt.
Ha kívánja, az Eco Hybrid™ gombbal
kapcsolja be az Eco üzemmódot
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További funkciók

Bekapcsolás
• A készülék be- és kikapcsolása.
• A Time Delay (késleltetés) funkció

kikapcsolásához nyomja meg a
bekapcsoló gombot.

KiegészítŒ programok
• Ezekkel a gombokkal kiegészítheti a

választott programot.

Programválasztó
• A mosandó típusának megfelelŒ

programot lehet választani.
• A választott programot LED jelzi.

Választási lehetŒségek
• A kiválasztott funkciót LED jelzi.

Indítás/szünet
• Az indítás/szünet gombbal indítani és

szüneteltetni lehet a szárítóprogramot.
• A program szüneteltetéséhez nyomja meg

az Indítás/szünet gombot.
• Szünet üzemmódra kapcsolva a készülék

4 perc múlva automatikusan
kikapcsolódik.

Választógombok

Programválasztó KiegészítŒ programok
gombjai

Bekapcsolás Indítás/szünet



A gyerekek biztonsága érdekében nyomja
meg és kb. 3 mp-ig tartsa nyomva a
szárítási fokozat gombot.
A LED-kijelzŒn a “      ” jelzés jelenik meg.
A LED-kijelzŒn a “       ” jel jelenik meg.
- A gyerekzár és a bekapcsoló gomb

kivételével minden gomb letiltódik.
- A gyerekzár a program végéig marad

érvényben.
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■ Késleltetés
A késleltetési funkcióval a szárítóprogram
befejezését lehet eltolni.
A legnagyobb késleltetés 19 óra.
A minimális késeltetés 3 óra.
1. Kapcsolja be a szárítógépet.
2. Válassza ki a programot.
3. A „( )”, „( )” gombbal adja meg a

késleltetést.
4. Nyomja meg az Indítás/szünet gombot.

■ Opció
Kézi vasalás
Ezzel a funkcióval a ruha kissé nedvesebb
marad, mint a vasalószáraz mód esetén.

■ Gyerekzár (     &       )

Vasalószáraz állapot jelzése
Ez a funkció hangjelzéssel jelzi, ha a ruhák
vasalásra készek.

■ GyırŒdésgátlás
A gyırŒdésgátlás megakadályozza a ruha
gyırŒdését, ha azt azonnal nem veszik ki a
szárítógépbŒl. GyırŒdésgátlás választása
esetén a szárító többször elindul, majd
megáll, és 2 órát hagy a ruha kivételére.
Ha a funkció használata közben kinyitja az
ajtót, akkor a funkció törlŒdik.

■ Kedvenc

■ Dobvilágítás

■ Eco HybridTM

Ezzel a kiegészítŒ programmal energiát
vagy idŒt lehet megtakarítani.
- Eco: energiatakarékos mód

(csak hŒszivattyú)
- Gyors: idŒtakarékos mód (hŒszivattyú +

melegítŒ) A LED-kijelzŒn a „gyors”
jelzés jelenik meg.

■ HangjelzŒ
A funkcióval a hangjelzés hangerejét lehet
beállítani.

További funkciók

A Kedvenc program az Ön egyéni
programja, amelyet késŒbbi használatra
tárolni lehet.
1. Kapcsolja be a szárítógépet.
2. Válassza ki a programot.
3. Válassza ki az opciót vagy kiegészítŒ

programot (gyırŒdésgátlás, Eco HybridTM

stb.)
4. Nyomja meg és 3 mp-ig tartsa nyomva a

Kedvenc programgombot.
A kedvenc program tárolódik és késŒbb
használható. Ha használni szeretné a
programot, válassza a Kedvenc lehetŒséget
és nyomja meg az indítás/szünet gombot.

MEGJEGYZÉS
A „gyerekzár kikapcsolásához”
nyomja meg és kb. 3 mp-ig tartsa
nyomva a szárítási fokozat gombot.

MEGJEGYZÉS
Program Szárítási fokozat

Vasalószáraz
Kézi vasalás

lehetŒség

Opció

MEGJEGYZÉS
Program Szárítási fokozat

Extra / nagyon
szekrényszáraz / enyhe
Nagyon / szekrényszáraz
Szekrényszáraz

Vasalószáraz
állapot jelzése
használható

Opció

Pamut

Vegyes anyagok
Könnyen kezelhetŒ

A szárító mıködése közben ezt a funkciót
választva látni lehet a dob belsejét.
- Világítás bekapcsolva : az ajtó nyitva.
- Világítás kikapcsolva : az ajtó zárva. A

kikapcsolás automatikus.

Pamut
Vegyes anyagok
Könnyen kezelhetŒ
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A szárítógép ápolása

MEGJEGYZÉS
Ha a a szırŒ nincs a szárítógépben,
akkor az nem használható.

A víztartály ürítése
A kondenzált víz a víztartályban gyılik össze.
A víztartályt minden használat után üríteni
kell.
Ennek elmulasztása esetén a szárítás nem lesz
megfelelŒ. Ha a víztartály megtelt, akkor a „Víz
ürítése” jelzés világít és a szárító mıködése
közben hangjelzés hallható. Ilyenkor a
víztartályt egy órán belül ki kell üríteni.

Ha mıködés közben a „SzırŒ tisztítása” jelzés villog, akkor a szırŒt azonnal ki kell
tisztítani.
1. Hagyja lehılni a szárítót és végezze el a fenti mıveleteket.
2. Nyomja meg a Start/szünet gombot.

VIGYÁZAT!
- A szösz-szırŒt gyakran, igény szerint kell
tisztítani.

- A centrifugás szárító körül nem gyılhet fel a
szösz.

- A szırŒt minden szárítás után tisztítani kell.

VIGYÁZAT!
- A mosás után alaposan szárítsa meg a
szırŒt.

- A szárítógépben nem gyılhet fel a szösz.

MEGJEGYZÉS
A magas környezeti hŒmérséklet és a
szık helyiség növelheti a szárítási
idŒt és az energia-fogyasztást.

VIGYÁZAT!
Ha a mosás során a centrifugálás nem
nagy sebességgel történt, akkor az
energia-felvétel és a szárítási idŒ
nagyobb lesz. Egyes esetekben a LED-
kijelzŒn „(      )” (víz kiürítése) jelzés
jelenhet meg, és a szárítógép leállhat,
mert a víztartály megtelt.

FIGYELEM!
A kondenzált víz nem iható!

1. Nyissa ki az ajtót.

1. Húzza ki a
víztartályt.

2. Ürítse ki a
víztartályt a
lefolyóba.

3. Tolja vissza a
helyére.

4. Nyomja meg az
Indítás/szünet
gombot.

5. Csukja be az ajtót.

2. Húzza ki a szırŒt.

3. Porszívóval vagy
folyóvíz alá tartva
tisztítsa meg a
szırŒt.

4. Tegye vissza a
szırŒt.
- A szırŒt teljesen

tolja be, hogy ne
akadályozza az
ajtót.

Az ápolás és tisztítás nagyon fontos
A szárítógép ápolása nem túl nehéz, de fontos
feladat, mert csak így érheti el a legjobb
teljesítményt.
A szırŒ tisztítása
Minden használat után tisztítsa meg és minden
használat elŒtt ellenŒrizze a szırŒt.
Akkor is tisztítani kell, ha a „SzırŒ tisztítása”
jelzés világít és a szárító mıködése közben
hangjelzés szólal meg: A szırŒ tisztítása vagy
kiürítése csökkenti a szárítási idŒt és az
energiafogyasztást, valamint megnöveli a
készülék élettartamát.
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A szárítógép ápolása

■ SzellŒzŒrács és a hideg
levegŒ beszívórácsa

Az elülsŒ szellŒzŒrácsot évente 3~4
alkalommal porszívóval kell tisztítani azért,
hogy a felhalmozódott szösz és
szennyezŒdés ne akadályozza a levegŒ
beszívását.

MEGJEGYZÉS

1. Vegye ki a
csatlakoztató
szerelvényt.

■ A kondenzvíz elvezetése
A készülék a víztartályba szivattyúzza a
kondenzvizet, ahonnan ki lehet üríteni az
összegyılt vizet.
A vizet közvetlenül a vízelvezetŒ csatornába
is lehet szivattyúzni, különösen, ha a
készülék a mosógép tetején van.
Az elvezetŒ csŒ szerelŒkészletével a vizet
egyszerıen a szennyvízelvezetŒbe lehet
irányítani:

■ Nedvesség-érzékelŒ?
Ez az eszköz szárítás közben a ruhában
maradt nedvességet érzékeli, ami azt
jelenti, hogy mindig tisztának kell lennie és
a felületén nem lehet vízkŒlerakódás.
A dob belsejében törölje le az érzékelŒket
(lásd az ábrát).

3. Az elvezetŒ
csövet
csatlakoztassa
a szerelvényre.

2. A szerelvényrŒl
vegye le a
víztartály
tömlŒjét.

- A meleg levegŒ a szellŒzŒrácson át távozik.
- MegfelelŒ szellŒztetéssel biztosítani kell,
hogy a tüzelŒanyagokat égetŒ
készülékekbŒl (kazán, kandalló, stb.)
beleértve a nyílt tüzet is, ne áramolhassanak
a gázok a helyiségbe.



8 kg

8 kg

8 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

2 kg

3 kg

4.5 kg

1.5 kg

2 kg

3 kg

1.5 kg
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További tanácsok az ésszerı használathoz

■ Útmutató

Kijelzett szárítási idŒ
(lehılési idŒvel együtt)

180 min

150 min

140 min

80 min

70 min

60 min

70 min

60 min

120 min

110 min

-

-

50 min

-

48 min

1 kg

Extra

Pamut

Vegyes

anyagok

Könnyen

kezelhetŒ

Enyhe

Vasalószáraz

Nagyon száraz

Szekrényszáraz

Vasalószáraz

Szekrényszáraz

Vasalószáraz

Vastag, nagy darabok

Farmer

BŒrkímélés

Frissítés

Sportruházat

Gyors szárítás

Kényes

Gyapjú

Eco üzemmód

29 min

105 min

8 kg 170 minNagyon száraz 100 min

8 kg 160 minSzekrényszáraz 95 min

89 min

77 min

53 min

48 min

41 min

41 min

35 min

70 min

60 min

135 min

39 min

-

50 min

-

Gyors üzemmód

A szárító
kapacitása

PROGRAM
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További tanácsok az ésszerı használathoz

Gyapjúszövet

A gyapjúból készült ruhákhoz a „Gyapjú”
programot használja. MindenekelŒtt
ellenŒrizze a ruha kezelési útmutatóját
jelentŒ „szimbólumokat”. A program nem
szárítja meg teljesen a ruhát, ezért ne
ismételje meg a szárítást. A gyapjúruhát
húzza ki eredeti méretére és laposan
kifektetve szárítsa meg.

SzŒtt és kötött anyagok

Néhány szŒtt vagy kötött anyag a
minŒségétŒl függŒen összemehet.

Gépi vasalás és szintetikus anyag

Ne terhelje túl a szárítógépet. A gyırŒdés
elkerülése érdekében a gépi vasalásra
szánt anyagokat a szárítógép leállása után
azonnal vegye ki.

Bébiruha és hálóruha

Mindig ellenŒrizze a gyártó elŒírásait.

Gumi és mıanyag

Ne szárítson gumit vagy mıanyagot
tartalmazó vagy ezekbŒl készült anyagot, pl.:

a) Kötény, partedli és székhuzat.

b) Függöny és asztalterítŒ.

c) Strandmatrac.

Üvegszál-erŒsítésı anyag

Ne szárítson üvegszálat tartalmazó anyagot
a ruhaszárítóban. A készülékben maradó
üvegrészecskék a ruhákba ragadhatnak és
irritálhatják a bŒrét.

Kezelési útmutató címkék

A ruhákon általában megtalálható a
kezelési útmutató címke, ezért a
szárításukat a rajtuk szereplŒ elŒírásoknak
megfelelŒen végezze. A ruhákat anyaguk
és méretük szerint szét kell válogatni. A
legjobb szárítási teljesítmény és
hatékonyság érdekében ne terhelje túl a
szárítógépet.

A ruhák kezelési címkéi.
Szimbólum Utasítás

Szárítás

Centrifugálható

Gépi vasalás / gyırtelenített.

KímélŒ / Kényes

Ne centrifugálja

Ne szárítsa

HŒálló

Közepesen hŒálló

Nem hŒálló

Nem hŒálló / levegŒ

Kiakasztható / kiakasztva
szárítsa

CsepegŒ száraz

Fekve szárítani

Árnyékban szárítani
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További tanácsok az ésszerı használathoz

Gyártó
Típus
Névleges kapacitás
Szárító típusa
Energiahatékonysági osztály
Éves energiafogyasztás (AEc)
Automatikus centrifugás szárító
EU Ecolabel díj
Edry
Edry1/2
Teljesítményfelvétel teljes terheléssel
-. Kikapcsolt mód (Po)
-. Magára hagyott mód (PI)
Magára hagyott mód idŒtartama
Standard pamut program
Szárítási idŒ (Tt)
-. Tdry
-. Tdry1/2
Kondenzáció-hatékonysági osztály
-. Ct
-. Cdry
-. Cdry1/2
Hangnyomásszint

LG Electronics
RC8055****

8kg
Kondenzátoros háztartási centrifugás szárító

A++
229
Igen
Nem
1.93
1.03

0.4
0.4
10

Pamut szekrényszáraz Eco
151
198
115
A
93
93
92
64

kg

kWh/yr

kWh
kWh

W
W

min

min
min
min

%
%
%
dB

LG AUTOMATIKUS SZÁRÍTÓGÉP

■ A készülék adatai
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További tanácsok az ésszerı használathoz

Pamut /
Szekrényszáraz

Program /
Pamut

Eco

Opció
(Eco

HybridTM)

Kikapcsolt
állapot
(Po)(W)

Magára
hagyott állapot

(PI) (W)

Szárítás
ideje
(perc)

Energiaha
tékonyság

(kWh)

0.40.4

198
115

1.93
1.03

8kg
4kg

Befogadók
épesség

Pamut 100%

Töltet tartalma

Vegyes anyagok /
Szekrényszáraz

Eco 840.724kg
Poliészter

65%+pamut 35%

Könnyen kezelhetŒ /
Szekrényszáraz

Gyors 751.144kg
Poliészter

65%+pamut 35%

Becsült teljesítmény

MEGJEGYZÉS
• Az EN61121 és a 932/2012 irányelv szerint tesztelve
• Az EN61121 szabványnak és a 932/2012 irányelvnek megfelelŒ teszteléshez állítsa

be a „Pamut szekrényszáraz Eco (teljes és félterhelés)" programot.
- Standard pamut program : pamut szekrényszáraz + Eco opció (alapértelmezett)

(Ez a leghatékonyabb program az EN61121 és a 932/2012 irányelv által javasolt
tesztelési feltételekre vonatkozóan.)

• Információ a „standard pamut programról”, ami megadja, hogy normál nedves
pamutruhához alkalmas, és ez a leghatékonyabb program a nedves pamutruha
szárításának energiafogyasztása szempontjából;

• A teszt eredménye függ a szobahŒmérséklettŒl, a terhelés típusától és
mennyiségétŒl, a víz keménységétŒl és a bemenŒ víz hŒmérsékletétŒl.

• Ha a készüléket munkalap alá szereli be, a teljesítménye csökkenhet.
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További tanácsok az ésszerı használathoz

■ Tartalék alkatrészek
A szükséges cserealkatrészeket a
szavatosság keretében ingyen biztosítjuk.
A szavatosság lejárta után az alkatrészeket
a szervizközpontban kell megvásárolni.

■ Tartozékok
• A szárítógépet a következŒ tartozékokkal

szállítjuk:

■ Egymásra helyezŒ készlet

• Az egymásra szerelŒ készletet 550 mm x
600 mm méretı fedlappal ellátott
mosógéphez lehet használni.

1. Kondenzvíz-elvezetŒ tömlŒ és tömlŒtartó (a
helyszínen kell megvásárolni)

2. Szárítópolc

■ A szárítógép hulladékkezelése

■ Szerviz
Ha a készülék meghibásodik, elŒször a
hibaelhárítási táblázat alapján próbálja meg
megkeresni a hibát. Ha nem találja a hibát
és nem tudja megoldani a problémát,
keresse fel a szervizközpontot.

A szerviz ügyintézŒje a következŒkhöz
hasonló kérdéseket fog feltenni:

1. Az Ön neve, lakcíme, levélcíme.
2. Telefonszám
3. A probléma leírása.
4. A készülék típusneve és gyári száma.
5. A vásárlás dátuma

Ha a szárítót mosógép tetején szeretné
elhelyezni, akkor azt LG mosógépre
kell helyezni. Az egymásra szerelŒ
készletet külön lehet megvásárolni.

Tartó : 2 db, Csavar: 4 db

Külön megvásárolható

Javasoljuk, hogy a lehetséges sérülések
megelŒzése érdekében a kiselejtezett
készüléket tartsa gyerekek elŒl elzárva.
A késŒbbi használat megelŒzése
érdekében az ajtót, a fedelet és más kiálló
alkatrészeket le kell szerelni, a hálózati
kábelt le kell vágni.
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Hibaelhárítási útmutató

■ Hibaelhárítási tanácsok
IdŒ- és pénzmegtakarítás céljából a következŒ oldal segít Önnek a hiba elhárításában,
mielŒtt a szervizt hívná.

Hiba Elhárítás

A szárítógépet nem lehet
bekapcsolni

A szárítási idŒ túl hosszú

A szárító mıködik, de a
„hátralévŒ idŒ” kijelzés
nem változik.

A ruhák tele vannak
szösszel

A szárítási idŒ nem
egyenletes

Vízszivárgás van

A ruhák gyıröttek

A ruhák összementek

1. EllenŒrizze, hogy a hálózati kábel be van-e dugva.
2. Megnyomta az „Indítás/szünet” gombot?
3. EllenŒrizze az ajtó helyes záródását.
4. EllenŒrizze, hogy a helyiség hŒmérséklete 5°C alatt van-e.
5. EllenŒrizze az olvadó biztosítót vagy kismegszakítót és

szükség esetén cserélje ki vagy kapcsolja vissza. (Vigyázat:
az elektromos szárítógépeknek általában két biztosítójuk vagy
kismegszakítójuk van) Ha mıködés közben kiüríti a víztartályt
és megtisztítja a szırŒt, akkor ezután meg kell nyomni az
Indítás/szünet gombot, és a készülék folytatja a mıködést.

1. A szırŒt minden szárítás után tisztítani kell.
2. EllenŒrizze, hogy a víztartály üres-e.
3. EllenŒrizze, hogy az anyagnak megfelelŒ programot állította-e be.
4. EllenŒrizze, hogy a szellŒzŒrács vagy a hátsó nyílások elŒtt nincs-

e akadály.
5. EllenŒrizze, hogy a ruhák nem túl vizesek-e.
6. EllenŒrizze, hogy a készülék nincs-e túlterhelve.
Ez nem hiba.
A szárítási idŒ becsült érték és a program során a ruhák
szárazságának érzékelése után újraszámítódik.

EllenŒrizze a szırŒ tisztaságát.

1. EllenŒrizze a szırŒ tisztaságát.
2. EllenŒrizze, hogy minden betett ruha tiszta-e.
3. EllenŒrizze, hogy szövettípus szerinti szétválogatás

helyesen megtörtént-e.
4. EllenŒrizze, hogy a készülék nincs-e túlterhelve.
5. EllenŒrizze, hogy a ruhák között nincs-e papír,

papírzsebkendŒ vagy hasonló.

A szárítási idŒ a hŒmérséklet-beállítástól, a ruha
méretétŒl, anyagától, nedvességétŒl és a szırŒ
állapotától függ.

EllenŒrizze víztömlŒ és az elvezetŒ tömlŒ
csatlakoztatását.

EllenŒrizze, hogy a készülék nincs-e túlterhelve.
Próbálkozzon rövidebb szárítási idŒvel és viszonylag
nedvesen vegye ki a ruhákat. Használja a
gyırŒdésmentes funkciót.
Az összemenés elkerülése érdekében gondosan tartsa be
a ruhák kezelési útmutatóját, mert néhány anyag mosáskor
természetes módon zsugorodik, más anyagokat pedig nem
szabad szárítógépbe tenni.

EllenŒrizze a szárítógépben található szırŒt
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• ,                 ,                 ,                 ,            ,             

: Ha a hibajelzés fennmarad, csatlakoztassa le a hálózati kábelt a hálózati
feszültségrŒl és hívja a szervizt.

Hibaelhárítási útmutató

■ Hibajelzés
• : Az ajtót be kell csukni és az Indítás/szünet gombot meg kell nyomni az

újraindításhoz. Ha a hibajelzés fennmarad, csatlakoztassa le a hálózati
kábelt a hálózati feszültségrŒl és hívja a szervizt.

■ A dob megvilágítása nem mıködik
• Hívja a vevŒszolgálatot.
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Hibaelhárítási útmutató

MEGJEGYZÉS

MEGJEGYZÉS
„A Smart Diagnosis egy hibaelhárító
funkció, amely segíti, de nem váltja fel
teljesen a szervizhívással végzett
hagyományos hibakeresést.
A funkció hatékonysága több tényezŒtŒl
függ, beleértve, de nem csak ezekre
korlátozódóan, az adattovábbításra
használt telefon mikrofonját, az
adattovábbítás közben elŒforduló
különbözŒ zajokat, és a helyiség
akusztikáját, ahol a készülék áll. Az LG
nem garantálja, hogy a Smart Diagnosis
minden adott hiba pontos javítására
alkalmas.”

■ A Smart Diagnosis™ használata
• A funkciót csak akkor használja, ha a call

center ügyintézŒje ezt kéri. Az adatátvitel
hangja a fax hangjához hasonlít és a call
centeren kívül más nem tudja felhasználni.

• A Smart Diagnosis™ nem használható, ha
a szárítógépet nem lehet bekapcsolni. Ilyen
esetben a hibaelhárítást a Smart
Diagnosis™ nélkül kell elvégezni. Ha
problémát tapasztal a szárítógéppel
kapcsolatban, hívja a vevŒtájékoztatási
központot. Kövesse a call center
ügyintézŒjének utasításait és ha kéri,
végezze el a következŒ lépéseket:

1. A bekapcsoló gombbal kapcsolja be a
szárítógépet. Semmilyen más gombot ne
nyomjon meg és ne fordítsa el a
programválasztó gombot.

3. Nyomja meg és három másodpercig
tartsa nyomva a „ (Tovább)” gombot,
eközben a telefon mikrofonját tartsa
közel a „Smart Diagnosis™" ikonhoz és
a bekapcsoló gombhoz.

4. Az adatátvitel végéig tartsa ott a telefont.
Ez kb. 6 másodpercig tart, a kijelzŒn az
idŒvisszaszámlálás látható.
• Javasoljuk, hogy amíg az adatátvitel

hangját hallja, ne mozdítsa meg a
telefont.

• Ha az ügyfélszolgálat munkatársának
nem sikerült pontosan vennie az
adatokat, akkor az adattovábbítás
megismétlését kérheti.

• Ha az adatátvitel alatt megnyomják a
bekapcsoló gombot, a Smart
Diagnosis™ leáll.

5. Ha a visszaszámlálás lejárt és az
adatátvitel hangja megszınt, folytassa a
beszélgetést a call center ügyintézŒjével,
aki a továbbított adatokat elemzés
céljából a vevŒinformációs központba
továbbítja és további segítséget nyújt.

2. Ha a call center kéri, a telefon mikrofonját
tartsa közel a „Smart Diagnosis™"
ikonhoz és a bekapcsoló gombhoz.

Max. 10 mm

A Smart Diagnosis™ funkció csak akkor
használható, ha a készüléken megtalálható
a Smart Diagnosis™ jelölés. Ha analóg
telefonja van, akkor elŒfordulhat, hogy a
Smart Diagnosis™ funkció nem mıködik.
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Mıszaki adatok

■ Elektromos jellemzŒk ■ SzellŒzés

■ Max. kapacitás : 8 kg

■ Megengedett hŒmérséklet : 5 ~ 35°C

■ Mélység nyitott ajtóval : 1090 mm

A szárítógépet megfelelŒ hálózati
feszültségre csatlakoztassa.
Ezt a készülék típustáblájáról lehet
leolvasni.

Feszültség

230 V

Frekvencia

50 Hz

TerhelhetŒség
(Watt)

1800

850 mm

Nettó tömeg : 55,9 kg, nem átlátszó ajtó
57,4 kg, üveg (Cr) ajtó

600 mm

640 mm

Fülke vagy
polc alatt Szekrény

A szárítógép
körül legalább 3
m3/perc
légáramlást kell
biztosítani.

A szekrényajtón
legalább 2 (zsaluzott)
nyílásnak kell lennie,
mindegyik területének
legalább 387 cm2

felületınek kell lennie,
8 cm-re az ajtó aljától
és tetejétŒl.



30

Jótállás

A régi készülék hulladékkezelése
1. A készüléken látható áthúzott szeméttároló azt jelzi, hogy a készülék

a 2002/96/EK európai irányvonal hatálya alá esik.
2. Az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási

hulladékban elhelyezni, ehelyett a kormány vagy a helyi hatóságok
által kijelölt gyıjtŒhelyen kell leadni.

3. Régi eszközeinek megfelelŒ ártalmatlanítása segíthet az emberi
egészségre vagy a környezetre ártalmas hatások csökkentésében.

4. Régi eszközeinek ártalmatlanításáról a helyi hatóságoktól, a
hulladékgyıjtŒ szolgáltatótól vagy a terméket forgalmazó üzletben
kaphat részletesebb tájékoztatást.

• A szárítóban hıtŒközegként használt fluortartalmú üvegház-hatást
okozó gázok adatai:

Kémiai név

R – 134a 100% HFC – 134a 1300

Gázok összetétele Teljes GWP (kg CO2 –eq)

MEGJEGYZÉS
• Ha a készülék használhatatlanná vált, vágja le a hálózati kábelét és törje össze a csatlakozót,

valamint szerelje le az ajtót, hogy kisgyerekek ne záródhassanak be a készülékbe.

■ Ami nem tartozik a szavatosság körébe
• A készülék használatának oktatása az Ön otthonában.

Ha a készüléket a típustáblának nem megfelelŒ hálózati feszültségre csatlakoztatta.
• Ha a hibát véletlen rongálódás, hanyagság, nem rendeltetésszerı használat vagy

természeti csapás okozta. Ha a hibát a szokásos otthoni használattól vagy a használati
útmutató elŒírásaitól eltérŒ használat okozta.

• KártevŒk, pl. patkány, egér stb. által okozott kár.
• Normálisnak tekinthetŒ zaj vagy rezgés, pl. víztömlŒ hangja, a centrifugálás hangja vagy

jelzŒhangok.
• A felállítás módosítása, pl. szintezés vagy a vízelvezetés módosítása.
• A használati útmutatóban elŒírt szokásos karbantartás.
• Idegen tárgyak/anyagok eltávolítása a készülékbŒl, szivattyúból, bemeneti tömlŒbŒl, pl.

homok, köröm, melltartó-merevítŒ, gomb stb.
• A biztosítók cseréje vagy, kábelezés vagy tömlŒlezárás módosítása.
• Jogosulatlan javítások helyrehozása. A készülék esetleges hibájával kapcsolatos

közvetett vagy közvetlen anyagi kár.
• Ha a készüléket kereskedelmi célra használják, a szavatosság megszınik. 

(Példa: nyilvános helyek, pl. nyilvános fürdŒ, szálloda, edzŒterem, diákotthon.)
• Ha a készüléket nem a szokásos üzemeltetési helyen állítják fel, a készülék javításával

kapcsolatos szállítási költségeket vagy a cserealkatrész árát a felhasználó fizeti.








