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Laikykite instrukcijų bukletą netoliese, jei jo prireiktų. Nepamirškite pasiimti jo, jei persikraustysite, o jeigu
parduosite ar atiduosite džiovyklę kitam asmeniui, įsitikinkite, jog kartu perdavėte ir instrukcijų bukletą, kad naujasis
savininkas žinotų reikalingą saugumo ir džiovyklės naudojimo informaciją.
Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Toliau esančiuose puslapiuose pateikta svarbi informacija apie įrenginio
įjungimą ir veikimą.
Šis simbolis skirtas priminti jums perskaityti bukletą.

Svarbi informacija
Norėdami užtikrinti, tinkamą jūsų džiovyklės veikimą, turite reguliariai atlikti toliau nurodytus džiovyklės priežiūros
veiksmus.

Pūkų filtras...
IŠVALYKITE pūkų filtrą po KIEKVIENO džiovinimo ciklo.
1 ŽINGSNIS.
Atidarykite
dureles.

džiovyklės

2 ŽINGSNIS.
Išimkite filtrą.

3 ŽINGSNIS.
Atidarykite
filtrą
ir
pašalinkite visus pūkus nuo
filtro tinklelio.

4 ŽINGSNIS.
Įstatykite
filtrą
atgal.
NIEKADA
nenaudokite
džiovyklės be filtro.

Jei filtras neišvalomas po KIEKVIENO džiovinimo ciklo, tai gali pakenkti džiovyklės veikimui.
- Skalbiniai džius ilgiau ir atitinkamai bus sunaudojama daugiau elektros.

Vandens konteineris...
IŠTUŠTINKITE vandens konteinerį po KIEKVIENO džiovinimo ciklo.
1 ŽINGSNIS.
Traukite vandens konteinerį
į save ir visiškai išimkite jį
iš džiovyklės.

2 ŽINGSNIS.
Nuimkite mažąjį arba didįjį
dangtelį ir išpilkite vandenį
iš konteinerio.

3 ŽINGSNIS.
Įstatykite atgal vandens
konteinerį ir įsitikinkite,
kad jis visiškai įstumtas
atgal.

Pranešimas „Išpilkite
vandenį“
(„Wasser
leeren“) skirtas priminti,
kad vanduo turi būti
išpiltas po kiekvienos
programos pabaigos.

Neištuštinus vandens konteinerio:
- Džiovyklė nustos išskirti karštį, todėl pasibaigus džiovinimo ciklui, skalbiniai gali tebebūti drėgni.
- Pranešimas „Išpilkite vandenį“ („Wasser leeren“) informuoja, kad vandens konteineris yra pilnas.

Vandens sistemos parengimas
Kai džiovyklė yra visiškai nauja, vandens konteineryje nebus surenkamas vanduo, kol sistema nebus
paleista. Tik po 1–2 džiovinimo ciklų, vanduo bus pradėtas rinkti kiekvieno džiovinimo ciklo metu.
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Svarbi informacija
Šilumos siurblio filtro dalys...
Pūkeliai iš filtro PRIVALO būti išvalyti bent kas penkis džiovinimo ciklus, siekiant užtikrinti
nepriekaištingą džiovyklės veikimą.
Optimaliam rezultatui bei siekiant taupyti energiją patariama filtrą valyti po kiekvieno džiovinimo ciklo.
1 ŽINGSNIS.
Atidarykite šilumos siurblio
filtro dangtelį – suimkite
rankenėlę ir traukite į save.

4 ŽINGSNIS.
Atskirkite abi filtro dalis
ir
pašalinkite
visas
pūkelių sankaupas nuo
vidinių pusių.
- Išvalę ir sandarinimo
elementus, abi dalis vėl
sudėkite kartu.

2 ŽINGSNIS.
Išimkite
filtro
dalis
pasukdami 4 veržtukus ir
traukdami filtrą į save.
(Vamzdeliuose gali būti
šiek tiek vandens –
tai
normalu).

5 ŽINGSNIS
Įstatykite filtrą atgal –
įsitikinkite, kad dalys yra
visiškai įdėtos. Visus 4
veržtukus pasukdami į
horizontalę
padėtį,
uždarysite dangtelį.

!DĖMESIO
Šilumos siurblio priekis
sudarytas
iš
plonų
metalinių
plokštelių.
Valydami filtro dalis,
išimdami ar įdėdami jas
stenkitės jų nepažeisti.

3 ŽINGSNIS.
Susikaupusius pūkelius
nuo filtro
atsargiai
nuvalykite
drėgnu
skudurėliu, kempine arba
dulkių
siurbliu.
NIEKADA
nevalykite
pirštais.
Išplaukite
kondensatorių
plaudami iš galinės pusės,
kad
pašalintumėte
susikaupusius pūkus.



Atkreipkite
dėmesį:
- Kad 4 veržtukai
tikrai
būtų
(užfiksuotoje)
horizontalioje
padėtyje.

Pasukite 4 veržtukus
Šilumos siurblio filtro nevalymas gali apriboti džiovyklės veikimą ir įtakoti ankstesnį defektų atsiradimą.
Norint užtikrinti gerą džiovyklės veikimą, patariama filtrą valyti po kiekvieno džiovinimo ciklo.
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Prijungimas
Kur pastatyti džiovyklę

Vandens išleidimas

• Parinkite džiovyklei vietą atokiai nuo dujinių prietaisų,
viryklių, šildytuvų ar kaitlenčių, kadangi liepsna gali
pažeisti įrenginį.
• Siekant užtikrinti optimalų džiovyklės darbą, kambario
temperatūra, kuriame ji pastatyta turėtų būti nuo 20 iki
23 ˚C. Tačiau džiovyklė gali dirbti kambaryje esant nuo
14 iki 30 ˚C.
Mažiausias atstumas – 10 mm
•
Jeigu
ketinate
džiovyklę statyti po
stalviršiu,
įsitikinkite,
kad tarp džiovyklės
viršaus ir objekto ant ar
virš
džiovyklės yra
paliktas 10 mm tarpas, o
tarp džiovyklės šonų ir
sienų ar šalia stovinčių
Mažiausias atstumas – 15 mm
baldų yra 15 mm
atstumas.
Taip užtikrinsite tinkamą oro cirkuliaciją. Nepaisant to,
būtina užtikrinti, kad galinėje sienelėje esančios
ventiliacijos angos nebūtų uždengtos.

Jeigu džiovyklė stovi šalia kanalizacijos vamzdžio, vandenį
galima išleisti į šį vamzdį. Tokiu atveju nebereikės tuštinti
vandens konteinerio. Jeigu džiovyklė stovi šalia skalbimo
mašinos, vandenį galima išleisti į bendrą vamzdį. Vandens
išleidimo vamzdžio aukštis turi būti mažiausiai 1 m nuo
džiovyklės apačios.
Ištraukite žarnelę iš nurodytos
padėties (žr. schemą).

Įstatykite tinkamo
ilgio žarnelę į
parodytą naują vietą
(žr. schemą).
Pastatę džiovyklę į vietą, įsitikinkite, kad žarnelė nėra
suspausta ar sunarpliota.

Elektros jungtis

Ventiliacija
Džiovyklės naudojimo metu turi būti pakankama
ventiliacija. Įsitikinkite, kad džiovyklė stovi ne drėgnoje
aplinkoje ir yra tinkama oro cirkuliacija. Oro srautas
aplink džiovyklę yra būtina iš skalbinių išskiriamo
vandens kondensavimo sąlyga – džiovyklė tinkamai
neveiks uždaroje erdvėje ar spintelėje.
Nerekomenduojame džiovyklės statyti spintelėje ir
niekada nestatykite džiovyklės už uždaromų ar
slankiojančių durų ar durų, kurių vyriai yra priešingoje
nei džiovyklės durelių vyriai pusėje.
Naudojant džiovyklę nedidelėje ar šaltoje patalpoje,
gali susidaryti kondensato.
Džiovyklės niveliavimas
Naudojant džiovyklę teisingai, ji
pastatyta horizontalioje plokštumoje.

turėtų

būti

Jei apsisprendėte dėl vietos
džiovyklei, įsitikinkite, kad ji
stovėtų horizontaliai iš visų
pusių. Jei ji nestovi horizontaliai,
pareguliuokite priekines kojeles
aukštyn
arba
žemyn,
kol
skalbyklė stovės lygiai.

Prieš įkišdami kištuką į elektros tinklo lizdą, įsitikinkite,
kad:
• Lizdas yra įžemintas;
• Lizdas gali atlaikyti maksimalią įrenginio sunaudojamą
energiją, nurodytą parametrų etiketėje (žr. džiovyklės
aprašymą);
• Maitinimo įtampa atitinka parametrų etiketėje nurodytas
vertes (žr. džiovyklės aprašymą);
• Lizdas yra suderintas su džiovyklės kištuku. Jei kištukas
ir lizdas nesuderinami, pakeiskite kištuką arba lizdą.
Džiovyklės nestatykite lauke, netgi po stogu. Lietus ar
audros gali būti labai pavojingi.
Pastačius džiovyklę, laidas ir kištukas turi būti lengvai
pasiekiami.
Nenaudokite ilgintuvų.
Maitinimo laidas neturi būti sulenktas ar sunarpliotas.
Maitinimo laidas turi būti reguliariai tikrinamas ir jei
reikia, pakeistas specialiai džiovyklei pritaikytu laidu; tai
turi padaryti įgaliotas specialistas (žr. skyrelį apie
aptarnavimą). Naują arba ilgesnį laidą galite rasti
licencijuotose servizuose ar partnerių prekybos vietose.
Gamintojas neprisiims atsakomybės, jei nebus laikomasi
šių taisyklių.
Jei kiltų abejonių dėl aukščiau pateiktos
informacijos, pasitarkite su kvalifikuotu elektriku.

Prieš pradedant naudoti džiovyklę
Pastatę džiovyklę ir prieš pradėdami ją naudoti, išvalykite
būgno vidų, kad pašalintumėte dulkes, kurios galėjo
susikaupti transportavimo metu.
Dėmesio! Prieš pradėdami naudotis džiovykle,
mažiausiai 6 valandas laikykite ją vertikalioje pozicijoje.
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Džiovyklės aprašymas
Ypatybės
Parametrų lentelė

Vandens konteineris
Modelio ir serijos numeriai

Filtras
Šilumos siurblio filtro dangčio rankenėlė
(Patraukite, norėdami atidaryti)

Oro įsiurbimo grotelės
Šilumos siurblio dangtis
Reguliuojamos kojelės

Valdymo skydelis

ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
– paspaudus
šį mygtuką, kai džiovyklė veikia: jeigu ekrane rodomas
užrašas „AUSSCHALTEN“, džiovyklė stoja. Jeigu ekrane
rodomas užrašas „DRUCKEN+HALTEN“, nuspauskite
mygtuką; ekrane bus suskaičiuota atvirkštine tvarka 3, 2, 1
ir džiovyklė sustos.
Paspauskite mygtuką ir laikykite ilgiau nei 3 sekundes;
ekrane bus trumpai parodytas užrašas „EINSCHALTEN“.
PROGRAMŲ pasirinkimo mygtukas skirtas nustatyti
programą: paspauskite norimos programos mygtuką (žr.
skyrelį „Paleidimas ir programos“).
PASIRINKČIŲ mygtukai / indikatoriai skirti pasirinkti
reikiamas programos pasirinktis (žr. skyrelį „Valdymo
prietaisai“). Indikatoriai, esantys šalia mygtukų, išdėstytų
prie ekrano, užsidega ir taip nurodoma pasirinktos
funkcijos.
PALEIDIMO / PAUZĖS mygtuku / lempute
–
įjungiama pasirinkta programa. Paspaudus šį mygtuką,
pasigirsta vienas pyptelėjimas, o ekrane parodomas
užrašas „PAUSE“. Kai džiovyklė veikia, nuspaudus šį
mygtuką padaroma programos pauzė ir džiovyklė sustoja.
Kai programa įjungta, dega žalia lemputė. Kai dega
geltona lemputė, programa yra sustabdyta, kai mirksi

žalia lemputė, džiovyklė veikia budėjimo režimu prieš
pasirenkant programą (žr. skyrelį „Paleidimas ir
programos“).
Pastaba: Ši lemputė dega galtona šviesa, jei pasirenkama
drabužių apsaugos nuo glamžymosi po džiovinimo
funkcija.
Ekrane parodomi įspėjimai ir informacija apie pasirinktą
programą bei jos eigą (žr. kitą puslapį).
UŽRAKTO NUO VAIKŲ mygtukas / piktograma
:
pasirinkę programą ir jos nuostatas, nuspauskite šį
mygtuką. Taip įjungsite nustatymų pakeitimo apsaugos
funkcija, o ekrane trumpai bus parodomas užrašas
„VERSCHLIEBEN“.
Kai piktograma dega, kiti mygtukai yra deaktyvuoti.
Jei norite atšaukti šią funkciją, nuspauskite mygtuką;
piktograma užges, o ekrane bus trumpai parodytas užrašas
„ENTRIEGELN“.
Pastaba: Laikantis naujausių energijos taupymo
reikalavimų, šioje džiovyklėje yra įdiegta automatinė
budėjimo sistema, kuri įsijungia po 30 minučių, jei
neatliekami jokie veiksmai. Jei norite aktyvuoti džiovyklę,
paspauskite ir laikykite ĮJUNGIMO ir IŠJUNGIMO
mygtuką, kol ekrane bus trumpai parodytas užrašas
„EINSCHALTEN“.
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Ekranas
Kalbos pasirinkimas
Pirmą kartą įjungus džiovyklę, reikia pasirinkti norimą kalbą iš kalbų sąrašo.
Norėdami pakeisti kalbą: esama kalba mirksi pirmoje ekrano
eilutėje.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo („EIN/AUS“) mygtuką, kad
išjungtumėte ekraną, tada nuspauskite ir palaikykite nuspaustus
visus 3 mygtukus –
(karščio lygis),
(apskaičiuotas
džiovinimo laikas) ir
(sausumo lygis) – 5 sekundes.
- Nuspauskite
(karščio lygis) arba
(apskaičiuotas
džiovinimo laikas), kad peržvelgtumėte sąrašą.
- Kai užrašas, nurodantis pageidaujamą kalbą, mirksės
viršutinėje ekrano eilutėje, paspauskite
(sausumo lygis) –
pageidaujama kalba bus pasirinkta.

Ekranas
Programos pasirinkimas ir ekranas
Pasirinkta programa rodoma pirmoje ekrano eilutėje; šis pranešimas
bus rodomas tol, kol programa veiks.
Aštuoni mygtukai turi po du programų pasirinkimus. Spustelėję
mygtuką vieną kartą, pasirinksite vieną programą, spustelėję
mygtuką antrą kartą, įjungsite antrą norimą programą. Paskutiniu
mygtuku pasirenkama programa Mano ciklas
Pirmas paspaudimas
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Antras paspaudimas

Medvilnė
Medvilniniai marškiniai
Patalynė ir rankšluosčiai
Antialerginės medžiagos
Sintetika
Sintetiniai marškiniai
Džinsai
Pūkai
Vilna
Šilkas
Gležni skalbiniai
Kūdikių drabužėliai
Minkšti žaislai
„Sušildyk ir mėgaukis“
Lengvam lyginimui
Drabužių atnaujinimas
Mano ciklas (žr. žemiau)

Mano ciklas Nuspaudus mygtuką „Mano ciklas“, ekrane bus parodyta pasirinkta programa su „M“ raide prieš
programos pavadinimą: M Standartinė medvilnė
(žr. skyrelį „Paleidimas ir programos“)

Džiovinimo pasirinktys
Renkantis programą, galima pasirinkti automatinę programą su skirtingais sausumo lygiais (žr. programų lentelę).
Antroje ekrano eilutėje rodomas pasirinktas sausumo lygis –
kiekvieną kartą paspaudus
(sausumo lygis) mygtuką,
parenkama ir parodoma kita nuostata iš sąrašo. Ekrane taip pat
rodomos nuo 1 iki 7 juostelių, priklausomai nuo jūsų pasirinkimo;
jos rodomos programos eigoje.
Kai kuriuose automatinėse programose negalima keisti sausumo
lygio arba nepateikiami visi sausumo lygio pasirinkimai.
FEUCHT

Drėgnas džiovinimas

BUGELTROCKEN

Džiovinimas lyginimui

AUHHANGEN+

Drabužių džiovinimas
kabinimui „plius“

AUFHANGEN

Drabužių džiovinimas
kabinimui

LEICHT

Lengvas džiovinimas

SCHRANK

Sausas džiovinimas

TROCKNEN
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Ypač sausas
džiovinimas

Išdžiovina skalbinius taip, kad juos galima lyginti mašina arba presu.
Išdžiovina skalbinius taip, kad juos galima lyginti buitiniu lygintuvu.
Išdžiovina gležnus skalbinius taip, kad juos galima kabinti ant
pakabos galutiniam džiovinimui.
Išdžiovina skalbinius taip, kad juos galima kabinti ant pakabos
galutiniam džiovinimui.
Išdžiovina gležnus skalbinius taip, kad juos galima padėti į vietą.
Išdžiovina skalbinius taip, kad juos galima padėti į vietą.
Išdžiovina skalbinius taip, kad juos galima dėvėti.

Ekranas
Programos eiga
Antroje ekrano eilutėje rodomas programos ciklas (jei
pavadinimas ilgas, jis juda eilute):
TROCKNEN (Džiovinimas)
KALTTROCKNEN (Vėsus džiovinimas)
AUFWARMEN (Kaitinimas) Programa „Sušildyk ir mėgaukis“
FERTIG (Pasirengusi)
ENDE DES TROCKNENGANGS, KNITTERSCHUTZ
(Jei pasirinkta funkcija Apsauga nuo glamžymosi)
(Ciklo pabaiga, apsauga nuo glamžymosi)
END OF CYCLE, CLEAN FILTER AND EMPTY WATER BOTTLE
(Ciklo pabaiga; išvalykite filtrą ir ištuštinkite vandens konteinerį)

Apskaičiuotas džiovinimas
Pasirinkę programą, kurioje yra apskaičiuoto džiovinimo
funkcija, paspauskite mygtuką
; ekrane bus ilginamas
pasirinktas laikas kiekvieną kartą nuspaudus ir atleidus
mygtuką (žr. skyrelė „Paleidimas ir programos“).
Kiekvienas paspaudimas sumažina laiko trukmę ir galimų laiko pasirinkčių skaičių, priklausomai nuo pasirinktos
programos / medžiagos.
Šalia laiko bus rodoma džiovinimo trukmės piktograma .
Prasidėjus programai, pasirinktas laikas bus teberodomas, tačiau jis gali būti pakeistas bet kuriuo metu, jei pageidausite.

Programų atidėjimas ir užbaigimo laikas
Kai kurių programų pradžia gali būti atidėta (žr. skyrelį „Paleidimas ir programos“). Paspauskite programos atidėjimo
mygtuką

– užsidegs atitinkama piktograma.

Kiekvieną kartą nuspaudus programos atidėjimo mygtuką
,
programos pradžia atidedama papildoma 1 valanda – nuo
iki

; paskutinė nuostata yra funkcijos išjungimas –

. Pasirinkus šią nuostatą, funkcija išjungiama po kelių
sekundžių.

Programos atidėjimo laikas rodomas ekrane šalia programos
atidėjimo mygtuko.
Paspaudus įjungimo / pauzės mygtuką
likusios atidėjimo trukmės minutės.
Antroje ekrano eilutėje bus rodomas užrašas

, ekrane rodomos
BEGINNT IN

Pasirinktą programos atidėjimo laiką galite pakeisti arba atšaukti bet kuriuo metu.
Paspaudus įjungimo / pauzės mygtuką, bus rodomas laikas iki programos pabaigos valandomis ir minutėmis ir minutės
bus skaičiuojamos mažėjimo tvarka.

Iki programos pabaigos likęs laikas
Pasibaigus programos atidėjimo laikui arba pasibaigus programai, jei nebuvo pasirinkta programos atidėjimo funkcija,
šioje ekrano dalyje bus rodoma:
- apskaičiuotas laikas iki programos pabaigos, jei pasirinktos automatinės programos;
- faktinis likęs pasirinktos trukmės programos laikas.
Kai pasirenkama norimos trukmės programa, viso ciklo metu rodomas laikas yra faktiškai likęs laikas.
Kai pasirenkamos automatinės programos, rodomas apytikris likęs laikas. Kai pasirenkama programa, ekrane rodomas
laikas, reikalingas išdžiovinti visą apkrovą. Maždaug po 10 minučių valdiklis tiksliau apskaičiuoja reikalingą laiką,
kuris parodomas programos metu.
Tarp valandų ir minučių esančios juostelės mirksi nurodydamos, kad laikas skaičiuojamas mažėjimo tvarka.
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Ekranas
Įspėjimai
Antroje ekrano eilutėje taip pat parodomi įspėjimai ir
priminimai:
(priminimai parodomi programos pabaigoje)
ENDE DES TROCKENGANGS, FILTER REINIGEN UND WASSERBEHÄLTER LEEREN

• Priminimas ištuštinti vandens konteinerį ir išvalyti filtrą
kiekvieną kartą panaudojus džiovyklę (žr. skyrelį „Priežiūra“).
WASSERBEHÄLTER LEEREN

• Nurodo, kad vandens konteineris yra pilnas. Ištuštinus
vandens konteinerį, pranešimas bus pašalintas po kelių
sekundžių. Tam, kad pranešimas būtų pašalintas, džiovyklė turi
veikti (žr. skyrelį „Valdymas“).
Pastaba: Jeigu vandens konteineris prisipildo ir parodomas šis
pranešimas, kaitinimas išjungiamas, taigi drabužiai neišdžius.

KONDENSATOR UND FILTER REINIGEN UND WASSERBEHÄLTER LEEREN

• Šis pranešimas reiškia, kad reikia išvalyti kondensatorių
(žr. skyrelį „Priežiūra“); jis rodomas intervalais,
priklausomai nuo to, kiek buvo naudota džiovyklė.
Pranešimas nebebus rodomas po kitos programos. Taip
pat reikia išvalyti filtrą.
ANTIALLERGEN NICHT AKTIV - FILTER REINIGEN

• Šis pranešimas rodomos antialerginės programos metu;
jis reiškia, jog tam, kad būtų baigtas visas antialerginis
ciklas, turi būti išvalytas filtras (žr. skyrelį „Priežiūra“).

Džiovyklės paleidimas ir programos
Programos pasirinkimas
1. Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
2. Surūšiuokite skalbinius pagal audinių rūšis (žr. skyrelį
„Skalbiniai“).
3. Atidarykite dureles ir įsitikinkite, kad filtras yra švarus
ir įstatytas į vietą, o vandens konteineris taip pat yra
švarus ir įstatytas į vietą (žr. skyrelį „Priežiūra“).
4. Sudėkite skalbinius į džiovyklę ir įsitikinkite, kad jie
neguli ant durelių sandariklio. Uždarykite dureles.
5. Jeigu ekranas nedega, paspauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką .
6. Paspauskite programos pasirinkimo mygtuką ir
pasirinkite programą, atitinkančią džiovinamus skalbinius
(žr. skyrelį „Programos“) bei funkcijas pagal audinių
rūšis (žr. skyrelį „Skalbiniai“).
- Jeigu pasirinktas „M“ mygtukas, 7 ir 8 žingsniai
nereikalingi (žr. toliau).
7. Pasirinkite džiovinimo laiko arba džiovinimo lygio
nustatymo funkciją:
- Jeigu pasirinkote džiovinimo laiko nustatymo funkciją,
spauskite ir atleiskite laiko nustatymo mygtuką, kol bus
parodytas reikalingas laikas.
arba – Norėdami pakeisti gamyklinį sausumo lygio
nustatymą, spauskite ir atleiskite sausumo lygio mygtuką,
kol bus parodytas reikalingas lygis.
8. Jei reikia, nustatykite programos įjungimo atidėjimo ir
kitas funkcijas (žr. skyrelį „Ekranas“).
Daugiau informacijos apie sausumo lygius, džiovinimo
laiką ir pasirinktis žr. programų lentelėje.

9. Paspauskite įjungimo / pauzės mygtuką
, kad
įjungtumėte džiovyklę. Ekrane bus parodytas apytikris
laikas iki programos pabaigos. Džiovinimo programos
metu galite patikrinti skalbinius ir išimti jau išdžiuvusius.
Uždarę dureles, vėl paspauskite įjungimo / pauzės
mygtuką
, kad atnaujintumėte džiovinimą. Atidarius
džiovyklės dureles ir pažiūrėjus skalbius, džiovinimo
laikas pailgėja, kadangi šilumos siurblio procesorius
uždarius dureles ir nuspaudus įjungimo / pauzės mygtuką,
įsijungia tik po 5 min. (žr. skyrelį „Priežiūra“).
10. Paskutinėmis džiovinimo programų minutėmis, prieš
užbaigiant programą, aktyvuojama galutinė būgno
aušinimo fazė (jos metu atvėsinami audiniai); visada
leiskite džiovyklei užbaigti šią fazę.
11. Džiovinimo ciklo pabaigoje parodomas pranešimas:
- Jeigu parodomas pranešimas ENDE DES TROCKENGANGS,
FILTER REINIGEN UND WASSERBEHÄLTER LEEREN

garsinis signalas pasigirs 3 kartus (Pastaba: Jeigu buvo
pasirinkta GARSINIO SIGNALO funkcija, skambutis
skambės po 3 kartus kas 30 sekundžių 5 minutes).
- Jeigu parodomas pranešimas ENDE DES TROCKENGANGS,
KNITTERSCHUTZ, tai reiškia, kad buvo pasirinkta apsaugos
nuo glamžymosi funkcija. Jeigu nedelsdami neišmisite
skalbinių, būgnas kartkarčiais apsisuks 10 valandų arba
tol, kol atidarysite džiovyklės dureles, o skambutis
suskambės 3 kartus patvirtinant, kad programa yra baigta.
12. Atidarykite dureles, išimkite skalbinius, išvalykite
filtrą ir įdėkite jį atgal. Ištuštinkite vandens konteinerį ir
įstatykite jį atgal (žr. skyrelį „Priežiūra“).
13. Ištraukite džiovyklės kištuką iš lizdo.

„Mano ciklo“ mygtukas
Pirmą kartą nuspaudus š mygtuką, ekrane bus parodytas užrašas DRUECKEN - SPEICHERN („Nuspauskite ir palaikykite, kad
išsaugotumėte“).
Pasirinkus mėgstamą programą ir jos funkcijas, galima ją išsaugoti nuspaudus ir palaikius „Mano ciklo“ mygtuką mažiausiai 5
sekundes. Viršutinėje eilutėje bus parodyta mirkčiojanti „M“ raidė šalia pasirinktos programos pavadinimo. Tuomet
suskambės mygtukas, o ekrano antroje eilutėje bus parodytas pranešimas
(„Atmintis“).
Kai norėsite įjungti šią programą kitą kartą, paspauskite „M“ mygtuką, tada paspauskite įjungimo / pauzės mygtuką
ir
programa bus įjungta. Jeigu pageidausite, galėsite pakeisti išsaugotą mėgstamą programą pasirinkdami naują programą ir /
arba funkcijas ir nuspaudę bei palaikę „M“ mygtuką (kaip aprašyta aukščiau).
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Džiovyklės paleidimas ir programos
Programų lentelė

Standartinė
medvilnė

Ypač sausi

Sausi

Lengvai išdžiovinti

Parengti kabinimui

kabinimui
Parengti
„Plus“

Parengti lyginimui

Drėgni

„Sensor dry“

ir tada pasirinkite programą.
Galimas sausumo lygis
(specialiai pažymėta )

Džiovinimo laikas

Kaitinimo lygis

Greitas
džiovinimas

Papildoma apsauga

* Apsauga nuo
glamžymosi arba
garsinis signalas

Atidėjimo
laikmatis

Jeigu ekranas nedega, paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką
Programa
Galimos funkcijos

Aukštas
Aukštas

1

Vidutinis
Žemas
Medvilniniai
marškiniai
Patalynė
rankšluosčiai
2

ir

Aukštas
Vidutinis
• Automatinė programa

Antialerginė
Vidutinis
Sintetika
3

Vidutinis
Žemas

Sintetiniai
marškiniai
* NEGALIMA VIENU METU PASIRINKTI APSAUGOS NUO GLAMŽYMOSI IR GARSINIO SIGNALO FUNKCIJŲ

Programa medvilnei
• Tai programa, skirta medvilniniams skalbiniams.
• Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio, pasirinkto sausumo lygio ir skalbyklės apsisukimų skaičiaus (žr. skyrelį „Skalbiniai“).
Programa medvilniniams marškiniams
• Tai programa, skirta medvilniniams marškiniams.
• Ši programa skirta apkrovai iki 3 kg (apytiksliai 10 marškinių).
• Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio, pasirinkto sausumo lygio ir skalbyklės apsisukimų skaičiaus.
Šia programa išdžiovintus drabužius paprastai galima iš karto dėvėti, tačiau marškinių kraštai ir siūlės gali būti šiek tiek drėgni. Tokiu atveju
išverskite marškinius ir trumpai vėl padžiovinkite.
Programa patalynei ir rankšluosčiams (BED&BATH)
• Tai programa, skirta medvilniniams rankšluosčiams ir patalynei.
• Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio, pasirinkto sausumo lygio ir skalbyklės apsisukimų skaičiaus (žr. skyrelį „Skalbiniai“).
• Skalbinius, išdžiovintus nustačius nuostatą „Ypač sausi“, galima iš karto naudoti, tačiau kraštai ir siūlės gali būti šiek tiek drėgni. Tokiu atveju
išskleiskite juos ir trumpai vėl padžiovinkite.
Antialerginė programa
Šią programą patvirtino organizacija „Allergy UK“. Šis patvirtinimas užtikrina, kad dėl specialaus antialerginio ciklo alergenai veiksmingai
pašalinami iš skalbinių arba jų kiekis yra sumažinamas. Šios programos metu dėl ilgą laiko intervalą palaikomos nuolatinės temperatūros didelė dalis
dažniausiai pasitaikančių alergenų (įskaitant namų erkutes ir žiedadulkes) yra neutralizuojami.
Programą galima naudoti džiovinant ir apdorojant visą apkrovą arba apdorojant 4 kg skalbinių.
Jeigu ekrane yra rodomas užrašas ANTIALLERGEN NICHT AKTIV – FILTER REINIGEN, tuomet išvalykite filtrą ir iš naujo įjunkite programą.
Programa sintetikai
• Ši programa yra skirta sintetiniams skalbiniams, nustačius žemą kaitinimą, arba sintetiniams ir medvilniniams skalbiniams, nustačius vidutinį karštį.
• Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio, pasirinkto sausumo lygio ir skalbyklės apsisukimų skaičiaus (žr. skyrelį „Skalbiniai“).
Programa sintetiniams marškiniams
• Tai programa, skirta sintetiniams marškiniams ar natūralių ir sintetinių medžiagų deriniui, pavyzdžiui, poliesteriui ir medvilnei.
• Ši programa skirta apkrovai iki 3 kg (apytiksliai 14 marškinių).
Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio, pasirinkto sausumo lygio ir skalbyklės apsisukimų skaičiaus.
Šia programa išdžiovintus drabužius paprastai galima iš karto dėvėti, tačiau marškinių kraštai ir siūlės gali būti šiek tiek drėgni. Tokiu atveju
išverskite marškinius ir trumpai vėl padžiovinkite.
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Džiovyklės paleidimas ir programos
Programų lentelė
Jeigu ekranas nedega, paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką

Džinsai

Ypač sausi

Sausi

Lengvai išdžiovinti

Parengti kabinimui

kabinimui
Parengti
„Plus“

Parengti lyginimui

Drėgni

„Sensor dry“

Galimas sausumo lygis
(specialiai pažymėta )

Džiovinimo laikas

Kaitinimo lygis

Greitas
džiovinimas

Papildoma apsauga

Garsinis signalas

* Apsauga nuo
glamžymosi arba
garsinis signalas

Galimos funkcijos

Atidėjimo
laikmatis

Programa

ir tada pasirinkite programą.

*

4

Aukštas
Vidutinis

Pūkai

• Automatinė programa
• Automatinė programa

Vilna
5 Šilkas
Gležni
6 skalbiniai
Kūdikių
drabužėliai

*
*
* NEGALIMA VIENU METU PASIRINKTI APSAUGOS NUO GLAMŽYMOSI IR GARSINIO SIGNALO FUNKCIJŲ

Programa džinsams
• Tai programa, skirta džinsams iš džinsinės medvilnės. Prieš džiovindami džinsus, išverskite priekines kišenes į išorę.
• Ši programa skirta apkrovai iki 3 kg (apytiksliai 4 poroms kelnių).
• Nedžiovinkite kartu šviesių ir tamsių skalbinių.
• Programą galima naudoti džiovinti kitus iš džinsinio audinio pasiūtus drabužius, pvz. švarkelius.
• Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio, pasirinkto sausumo lygio ir skalbyklės apsisukimų skaičiaus.
• Skalbinius, išdžiovintus nustačius nuostatą „Ypač sausi“, galima iš karto naudoti, tačiau drabužių kraštai ir siūlės gali būti šiek tiek drėgni. Tokiu
atveju išverskite juos ir trumpai vėl padžiovinkite.
! Nerekomenduojame naudoti šios programos, jei džinsai yra su elastine liemens juosta, spaustukais ar išsiuvinėti.
Programa pūkams
! Nenaudokite šios programos, jei skalbiniai yra pažeisti, kadangi gali užsikimšti filtras bei oro angos ir kilti gaisro pavojus.
• Ši programa yra skirta viengubiems skalbiniams (ne dvigubiems ir ne itin dideliems).
• Paprastai šia programa išdžiovintus skalbinius galima iš karto naudoti, tačiau jų kraštai ir siūlės gali likti šiek tiek drėgni. Tokiu atveju išimkite
skalbinius, iškratykite ir vėl trumpai padžiovinkite.
• Programa tinkama džiovinti striukes su kimštu sluoksniu.
• Medvilniniams skalbiniams naudokite didelį karštį, o sintetiniams – vidutinį.
• Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio, pasirinkto sausumo lygio ir skalbyklės apsisukimų skaičiaus.
Programa vilnai
• Tai programa, skirta skalbiniams, kuriuos galima džiovinti būgninėje džiovyklėje, jie būna pažymėti štai tokiu simboliu
.
• Ši programa skirta apkrovai iki 1 kg (apytiksliai 3 megztiniams).
• Rekomenduojame prieš džiovinimą drabužius išversti.
• Programa trunka apie 60 minučių, tačiau gali trukti ilgiau priklausomai nuo apkrovos dydžio ir tankio bei skalbyklės apsisukimų skaičiaus.
• Skalbinius, išdžiovintus šia programa, galima iš karto naudoti, tačiau kai kurių sunkesnių skalbinių kraštai gali būti šiek tiek drėgni. Palikite juos
išdžiūti savaime, kadangi per intensyvus džiovinimas gali pakenkti.
! Skirtingai nuo kitų audinių, susitraukę vilnoniai drabužiai nebeatgauna pradinės formos.
! Ši programa netinkama drabužiams iš akrilo.
Programa šilkui
• Tai programa, skirta džiovinti gležnus drabužius iš šilko.
• Ši programa skirta apkrovai iki 0,5 kg.
• Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio, pasirinkto sausumo lygio ir skalbyklės apsisukimų skaičiaus.
• Skalbinius, išdžiovintus šia programa, galima iš karto naudoti, tačiau kai kurių sunkesnių skalbinių kraštai gali būti šiek tiek drėgni. Tokiu atveju
išimkite skalbinius, išverskite ir vėl trumpai padžiovinkite.

Gležni skalbiniai
• Ši programa skirta džiovinti gležnus drabužius, pvz.: Akrilas
• Šia programa galima džiovinti iki 2 kg skalbinių.
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• Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio ir tankio bei skalbyklės apsisukimų skaičiaus.
• Šia programa išdžiovintus drabužius paprastai galima iš karto dėvėti, tačiau sunkesnių drabužių kraštai gali likti drėgnoki. Tokiu
atveju išverskite drabužius ir dar kartą trumpam įjunkite programą.

Programa kūdikių drabužėliams
• Ši programa skirta džiovinti kūdikių drabužėlius ir patalynę (medvilnę ir šenilą) bei džiovinti gležnus drabužius.
• NEDŽIOVINKITE tokių dalykų kaip seilinukai ir sauskelnės su plastikiniu viršutiniu sluoksniu.
• Šia programa galima džiovinti iki 2 kg skalbinių.
• Šios programos trukmė priklauso nuo apkrovos dydžio ir tankio bei skalbyklės apsisukimų skaičiaus.
• Šia programa išdžiovintus drabužius paprastai galima iš karto dėvėti, tačiau sunkesnių drabužių kraštai gali likti drėgnoki. Tokiu
atveju išverskite drabužius ir dar kartą trumpam įjunkite programą.

Programų lentelė
Jeigu ekranas nedega, paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką

7

ir tada pasirinkite programą.

Minkštiems žaisliukams
„Sušildyk ir mėgaukis“

Ypač sausi

Sausi

Lengvai išdžiovinti

• Automatinė programa
• Automatinė programa

Lengvam lyginimui

• Automatinė programa

8

Drabužių atnaujinimui

• Automatinė programa

9

Mano ciklas

M

Parengti kabinimui

kabinimui
Parengti
„Plus“

Parengti lyginimui

Drėgni

„Sensor dry“

Džiovinimo laikas

Galimas sausumo lygis
(specialiai pažymėta )

Kaitinimo lygis

Greitas
džiovinimas

Garsas

Papildoma apsauga

* Apsauga nuo
glamžymosi arba

Galimos funkcijos

Atidėjimo
laikmatis

Programa

Priklausomai nuo pasirinktos programos. Žr. ankstenę informaciją.

Programa minkštiems žaisliukams
Naudodami šia programą, galėsite lengviau pašalinti dulkes ir dažniau plauti minkštus žaislus, kadangi džiovinimo laikas yra gerokai
trumpesnis nei džiovinant žaislus įprastai. Tai subtilus džiovinimo ciklas, džiovinimui naudojantis žemą temperatūrą ir švelnius
mechaninius judesius, kad būtų išsaugota žaislų išvaizda bei kalio blizgėjimas.
Pastaba: Norėdami išvengti alergijos, padėkite žaislus šaltai 24 valandoms, tada juos išplaukite ir išdžiovinkite. Darykite tai kas 6
savaites. Prieš džiovindami žaislus, nuimkite aksesuarus, pvz., drabužius, apykakles ar garso dėžutes bei apsaugokite plastikines akis
lipnia juosta, prieš tai nuvalę jas šluoste.
Programos trukmė priklauso nuo tikslios apkrovos sudėties. Didžiausia apkrova neturėtų viršyti 2,5 kg, o atskiri objektai neturėtų
būti sunkesni nei 600 g.
Programa „Sušildyk ir mėgaukis“ (Heat & Enjoy)
Ši programa skirta pakaitinti rankšluosčius ir chalatus, kad po vonios ar dušo galėtumėte mėgautis šiluma. Taip pat ji naudinga norint
sušildyti drabužius prieš juos rengiantis žiemą. Ciklas pašildo drabužius iki 37°C (kūno temperatūros); ekrane bus rodomas užrašas
AUFWÄRMEN; programa veiks daugiausia 4 valandas arba kol sustabdysite ciklą atidarę dureles po to, kai bus parodytas užrašas
FERTIG. Didžiausia leidžiama apkrova – 3 kg.
Pastaba: Įjungimo / pauzės mygtukas būna išjungtas šios programos metu.
Drabužių atnaujinimui skirta programa
Drabužių atnaujinimui skirta programa nėra džiovinimo programa ir neturėtų būti naudojama šlapiems skalbiniams.
• Ši programa gali būti naudojama bet kokio dydžio apkrovai, tačiau yra veiksmingesnė su mažesnėmis pakrovomis.
• Neperkraukite savo džiovyklės (žr. skyrelį „Skalbiniai“).
• Tai yra 20 minučių programa, kuri išvėdina drabužius vėsiu oru. Taip pat naudojama atvėsinti šiltus drabužius.
Programa lengvam lyginimui
Lengvam lyginimui skirta programa – tai trumpa 10 minučių programa (8 minutės kaitinimo ir 2 minutės būgno vėsinimo), kuri
pašiaušia drabužių pluoštą, kurie buvo palikti toje pačioje padėtyje / vietoje ilgesnį laiką. Ciklas atpalaiduoja pluoštą, dėl to jį
lengviau lyginti ir lankstyti.
„Lengvo lyginimo“ programa nėra džiovinimo programa ir neturėtų būti naudojama šlapiems skalbiniams.
Norėdami užtikrinti geriausius rezultatus:
1. Nedėkite daugiau nei leidžiama didžiausia apkrova. Toliau nurodyti skaičiai taikomi sausiems drabužiams:
Audinys
Didžiausia apkrova
Medvilnė ir skalbiniai su medvilne 2,5 kg
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Sintetika
2 kg
Džinsinis audinys
2 kg
2. Pasibaigus programai, nedelsdami išimkite drabužius ir juos pakabinkite, sulankstykite arba išlyginkite bei padėkite į spintą. Jei to
negalite padaryti, dar kartą įjunkite programą.
Programos „Lengvas lyginimas“ poveikis priklauso nuo audinio. Ji puikiai tinka įprastiems audiniams, pvz., medvilnei ar drabužiams
su medvilne, ir mažiau tinka akrilo pluoštui ar tokiems audiniams kaip Tencel®.

Valdymas
Įspėjimas – paspaudus įjungimo / pauzės mygtuką

,

programos nebegalima pakeisti.
Norėdami pakeisti pasirinktą programą, paspauskite įjungimo /
pauzės mygtuką
; lemputė pradės mirksėti gintarine spalva,
taip nurodant, kad įjungta programos pauzė. Pasirinkite naują
programą ir norimas funkcijas – užsidegs žalia lemputė. Vėl
paspauskite įjungimo / pauzės mygtuką
ir nauja programa
įsijungs.
• Funkcijų mygtukai
Šie mygtukai naudojami pritaikyti pasirinktą programą pagal
pageidavimus.
Prieš
pasirenkant
funkcijas,
turite
pasirinktiprogramą paspausdami programos pasirinkimo
mygtuką. Ne visos funkcijos galimos visose programose (žr.
skyrelį „Paleidimas ir programos“). Jeigu funkcija yra
negalima, o jūs paspaudėte mygtuką, 3 kartus suskambės
skambutis. Jei funkcija galima, ekrane virš mygtukų užsidegs
lemputė, nurodanti, kad buvo pasirinkta atitinkama funkcija.
Programos atidėjimas
Kai kurias programas galima atidėti (žr. „Skaitmeninis
laikmatis“ ir „Paleidimas ir programos“) iki 24 valandų. Prieš
pasirinkdami šią funkciją įsitikinkite, kad vandens konteineris
yra tuščias.
APSAUGA NUO GLAMŽYMOSI
Pirminės apsaugos funkcija galima tik jeigu buvo pasirinktas
programos atidėjimas. Laikotarpiu iki programos pradžios
būgnas retkarčiais apsisuks, kad drabužiai nesusiglamžytų.
Apsaugos po džiovinimo funkcija retkarčiais suka būgną
pasibaigus ciklui, kad drabužiai nesusiglamžytų, jeigu negalite jų
išimti iš karto po džiovinimo. Pastaba: Šios fazės metu įjungimo
/ pauzės lemputė mirksės geltonai. Pasirinkus šią funkciją,
galima pasirinkti pirminę drabužių apsaugą nuo glamžymosi ir
apsaugą po džiovinimo, jei reikia.
Pastaba: Jeigu pasirinkote garso funkciją, tuomet šios funkcijos
negalėsite pasirinkti.
Kaitinimo lygio mygtukas, ekranas ir piktogramos
Ne visose programose galite keisti kaitinimo lygį, o kai kuriose
programose galima pasirinkti vieną iš trijų kaitinimo lygių –
žemą, vidutinį ir aukštą.
Jeigu galima pasirinkti kaitinimo lygį, paspaudus šį mygtuką bus
pakeistas kaitinimo lygis, o ekrane bus trumpai parodytas
pasirinktas kaitinimo lygis bei pasirinkto lygio piktograma:
HOHE TEMPERATUR
MITTLERE TEMPERATUR
NIEDRIGE TEMPERATUR
Garsinis įspėjimas
Šią funkciją galima pasirinkti visose programose; ji skirta
garsiniu signalu įspėti apie džiovinimo ciklo pabaigą ir kad
drabužius jau galima išimti.
Pastaba: Jeigu pasirinkote apsaugos nuo glamžymosi funkciją,
garsinio įspėjimo funkcijos negalima įjungti.
Papildoma apsauga
Ši medvilnės apsaugos nuo senėjimo funkcija padeda ilgam
išsaugoti drabužių ryškumą dėl tinkamo būgno sukimosi (dėl
sulėtinto sukimosi paskutinėje ciklo dalyje).
Pastaba: Šios funkcijos negalima pasirinkti kartu su „ekstra“,
„galutinio“ ir „lengvo“ sausumo lygiais.
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Greitas džiovinimas
Ši funkcija yra skirta nedidelėms apkrovoms iki 1 kg.
Pastaba: Šią funkciją galima naudoti tik pasirinkus „galutinio“
sausumo lygį. Džiovinimo laikas sutrumpėja iki 53 %
džiovinant medvilnę ir iki 50 % džiovinant sintetiką.
• SKAITMENINIS LAIKMATIS
Ekrane rodomas arba likęs iki programos pradžios laikas, jei
programa buvo atidėta, arba likęs programos laikas (žr. skyrelį
„Ekranas“).
Ekrane taip pat parodomas pranešimas, jei iškyla problemų su
džiovykle. Tokiu atveju parodoma raidė „F“ ir klaidos kodas (žr.
skyrelį „Gedimai“).
• Vandens konteinerio ištuštinimas
(Jeigu džiovyklė yra prijungta prie kanalizacijos sistemos,
tuomet nekreipkite dėmesio į šią piktogramą, kadangi vandens
konteinerio ištuštinti nereikia). Pranešimas skirtas priminti apie
vandens konteinerio ištuštinimą.
Jeigu vandens konteineris prisipildo programos metu, šildytuvas
išsijungs ir džiovyklė pereis į būgno vėsinimo fazę.
Po to džiovyklė sustos ir bus parodytas pranešimas
WASSERBEHÄLTER LEEREN

Tokiu atveju ištuštinkite vandens konteinerį ir vėl įjunkite
džiovyklę, kad drabužiai būtų išdžiovinti. Pakartotinai įjungus
džiovyklę, pranešimas dings po kelių sekundžių.
Norėdami išvengti tokios situacijos, ištuštinkite vandens
konteinerį kiekvieną kartą po džiovyklės naudojimo (žr. skyrelį
„Valdymas“).
• Durelių atidarymas
Atidarius dureles programos metu, džiovyklė sustos ir bus atlikti
šie veiksmai:
Pastaba: Įjungimo / pauzės lemputė mirksi geltona spalva
drabužių apsaugos nuo glamžymosi po džiovinimo fazės metu.
• Ekrane bus parodytas užrašas
.
• Jei buvo pasirinkta programos atidėjimo funkcija, laikmatis
toliau skaičiuos likusį laiką. Norint atnaujinti atidėjimo funkciją,
reikia paspausti įjungimo / pauzės mygtuką.
Ekrane bus nurodyta esama programos fazė.
• Programos džiovinimo fazės metu ekrane pavaizduotos
juostelės nustos mirksėti taip parodant, kad buvo nustotas
skaičiuoti likęs laikas.
Norint atnaujinti programą, reikia paspausti įjungimo / pauzės
mygtuką. Ekrane bus parodyta esama programos fazė, juostelės
pradės mirksėti ir bus toliau skaičiuojamas likęs laikas.
• Drabužių apsaugos po džiovinimo fazėje programa pasibaigs.
Paspaudus įjungimo / pauzės mygtuką, bus įjungta nauja
programa nuo pradžios.
Šilumos siurblio apsaugos sistema
Šilumos siurblys turi apsauginę funkciją, kuri įsijungia, kai
atidaromos džiovyklės durelės, nutrūksta elektros tiekimas ar
išjungiama džiovyklė. Ši sistema taip pat užtikrina, kad šilumos
siurblio kompresorius įsijungs po 5 minučių, kai džiovyklės
durelės bus uždarytos ir įjungta pasirinkta programa.
• Pastaba
Jeigu dingo elektra, atjunkite maitinimą arba ištraukite kištuką.
Vėl atnaujinus elektros tiekimą, paspauskite ir palaikykite
įjungimo / išjungimo mygtuką, kol ekrane bus trumpai parodytas
užrašas EINSCHALTEN ir džiovyklė vėl įsijungs. Tada paspauskite
įjungimo / pauzės mygtuką ir programa bus vėl bus įjungta.

Skalbiniai
Skalbinių rūšiavimo patarimai

Drabužių etiketės

• Patikrinkite drabužių etiketėse nurodytus simbolius, kad
įsitikintumėte, jog juos galima džiovinti būgninėje
džiovyklėje.
• Surūšiuokite skalbinius pagal audinių rūšis.
• Ištuštinkite kišenes ir patikrinkite sagas.
• Užsekite užtrauktukus ir laisvus diržus, suriškite
juosteles.
• Išgręžkite kiekvieną drabužį, kad pašalintumėte tiek
vandens, kiek įmanoma.
Nedėkite į džiovyklę varvančių skalbinių.

Patikrinkite drabužių etiketes, ypač jei džiovinate juos
būgninėje džiovyklėje pirmą kartą. Dažniausiai naudojami
simboliai:

Didžiausia apkrova
Nedėkite į džiovyklę daugiau, nei leidžiama didžiausia
apkrova.
Šie skaičiai taikomi sausų skalbinių svoriui:
Natūralus pluoštas: daugiausia 8 kg
Sintetinis pluoštas: daugiausia 3 kg
NEPERKRAUKITE džiovyklės, kadangi tai gali
pabloginti džiovinimo kokybę

Tipiniai svoriai
Pastaba: 1 kg = 1000 g
Drabužiai
Palaidinės

Medvilnė
Kita

150 g
100 g

Suknelės

Medvilnė
Kita

500 g
350 g
700 g
1000 g
300 g
200 g
125 g

Džinsai
10 vystyklų
Marškiniai

Medvilnė
Kita

Marškinėliai

Namų ūkio objektai
Užvalkalas antklodei
(Dvigulė lova)
Didelės staltiesės
Nedidelės staltiesės
Virtuviniai
rankšluosčiai
Vonios rankšluosčiai
Rankų rankšluostukai
Dvigubos paklodės
Viengubos paklodės

Medvilnė
Kita

Galima džiovinti būgninėje džiovyklėje
Nedžiovinkite būgninėje džiovyklėje
Galima džiovinti būgninėje džiovyklėje aukštoje
temperatūroje
Galima džiovinti būgninėje džiovyklėje mažoje
temperatūroje
Drabužiai, kurių
džiovyklėje

negalima

džiovinti

būgninėje

• Drabužiai su gumos ar į gumą panašios medžiagos
detalėmis ar su plastikine plėvele (pagalvės, pagalvėlės,
PVC lietpalčiai), degūs drabužiai ar drabužiai su degiomis
medžiagomis (pvz., rankšluosčiai, apipurkšti plaukų laku)
• Stiklo pluoštas (tam tikros audinių rūšys)
• Drabužiai po cheminio valymo
• Drabužiai su ITCL kodu
(žr. skyrelį „Specialios
priežiūros reikalaujantys drabužiai“). Tokius drabužius
galima išvalyti specialiais buitiniais sauso valymo
produktais. Kruopščiai laikykitės instrukcijų.
• Dideli objektai (antklodės, miegmaišiai, pagalvės,
pagalvėlės, didelės lovatiesės ir t.t.). Tokie objektai
džiovinimo metu išsiskleidžia ir gali blokuoti oro srautą
džiovyklėje.

1500 g
1000 g
700 g
250 g
100 g
700 g
350 g
500 g
350 g

Džiovinimo ciklo pabaigoje medvilnė dar turėtų būti
drėgna, jeigu kartu džiovinote medvilninius ir sintetinius
skalbinius. Tokiu atveju tiesiog dar kartą trumpai
padžiovinkite.
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Skalbiniai
Specialios priežiūros reikalaujantys drabužiai
Antklodės ir lovatiesės: akriliniai skalbiniai (Acilan,
Courtelle, Orion, Dralon) turi būti džiovinami labai
atsargiai, nustačius ŽEMIAUSIĄ temperatūrą. Venkite
džiovinti per ilgai.

• Sausumo: jeigu ketinate kai kuriuos skalbinius lyginti,
juos galima išimti dar šiek tiek drėgnus. Kitus galite
džiovinti ilgiau, jei norite, kad skalbiniai būtų visiškai
sausi.
• Karščio nustatymų.

Gofruoti ar glamžyti skalbiniai:
nurodymus dėl džiovinimo.

žr.

gamintojo
• Patalpos temperatūros: jeigu patalpa, kurioje stovi
džiovyklė, yra vėsi, džiovinimas truks ilgiau.

Krakmolyti skalbiniai: Nedžiovinkite tokių skalbinių
kartu su nekrakmolytais skalbiniais. Prieš sudėdami
skalbinius į džiovyklę, įsitikinkite, kad pašalinote tiek
krakmolo tirpalo, kiek įmanoma. Nedžiovinkite per daug,
kadangi krakmolas pavirs milteliais, o skalbiniai
suminkštės.

• Didelių objektų: kai kurie dideli objektai džiovyklėje turi
būti džiovinami atsargiai: Siūlome kelis kartus tokius
skalbinius išimti ir pakratyti, o tada vėl įdėti į džiovyklę ir
baigti džiovinti.

Džiovinimo trukmė

Nedžiovinkite drabužių per stipriai.
Visuose audiniuose yra šiek tiek natūralios drėgmės, dėl
kurios audiniai išlieka minkšti ir purūs.

Džiovinimo trukmė
priklausomai nuo:

yra

apytikslė

ir

gali

skirtis

• Skalbiniuose likusio vandens kiekio po skalbimo:
rankšluosčiuose ir gležnuose skalbiniuose lieka daug
vandens.
• Audinio: iš to paties audinio pasiūti drabužiai, kurie
skiriasi savo tekstūra ir storiu, gali džiūti skirtingą laiką.
• Skalbinių kiekio: atskiri skalbiniai ir nedidelės apkrovos
gali džiūti ilgiau.

Lentelėje (žr. toliau) nurodytas APYTIKSLIS džiūvimo
laikas valandomis ir minutėmis, kuris yra rodomas ekrane.
Laikas taip pat yra nurodytas minutėmis tik nuorodos
tikslais.
Trukmės nurodytos automatinėms galutinio džiovinimo
programoms.
Taip pat yra nurodytos nustatyto laiko džiovinimo
trukmės, kad galėtumėte pasirinkti reikiamą trukmės
nuostatą.
Nurodyti svoriai yra sausų skalbinių svoriai.

Medvilnė
Aukšta
temperatūra

Sintetika
Vidutinė
temperatūra

Gležni
drabužiai
(Akrilas)
Žema
temperatūra
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1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
Automatinės programos
2:500:60-1:30 1:20-1:40 1:40-2:10 2:00-2:20 2:20-3:00 2:30-3:10
trukmė
3:20
Automatinės programos
60-90
80-100
100-130
120-140
140-180
150-190
170-200
trukmė minutėmis
Džiovinimo
laiko 0:60 arba
1:30 arba
2:00 arba
2:30 arba 3:00 arba
1:30
2:30
nuostatos
1:30
2:00
2:30
3:00
3:40
Džiovimo trukmės, kai skalbyklės apsisukimų per minutę skaičius buvo 800–1000.

1 kg

2 kg

Automatinės programos
0:40-0:50
0:50-1:00
trukmė
Automatinės programos
40-50
50-60
trukmė minutėmis
Džiovinimo
laiko
0:40 arba 1:00
1:00
nuostatos
Džiovinimo trukmės, kai buvo pasirinktas nedidelis skalbyklės apsisukimų per minutę skaičius.
1 kg - 2 kg
Automatinės programos
Galimas tik nustatytos trukmės džiovinimas
trukmė
Džiovinimo
laiko
0:40 arba 1:00
nuostatos
Džiovinimo trukmės, kai buvo pasirinktas nedidelis skalbyklės apsisukimų per minutę skaičius.

8 kg
3:20-4:00
200-240
3:40

3 kg
1:00-1:30
60-90
1:00 arba 1:30

Galimas tik nustatytos trukmės
džiovinimas

Įspėjimai ir pasiūlymai
Šis prietaisas sukurtas ir pagamintas laikantis tarptautinių
saugumo standartų.
Toliau nurodyti įspėjimai yra pateikti saugumo tikslais; jų turi
būti kruopščiai laikomasi.

Bendra saugumo informacija
• Ši būgninė džiovyklė nėra skirta naudoti asmenims (įskaitant
vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis
galimybėmis, taip pat asmenims, kurie neturi reikiamos patirties
ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi arba asmuo, atsakingas už jų
saugumą, pateiktų instrukcijas dėl saugaus prietaiso naudojimo.
• Tai yra buitinė būgninė džiovyklė, neskirta profesionaliam
naudojimui.
• Nelieskite prietaiso plikomis pėdomis, šlapiomis rankomis ar
kojomis.
• Kištuką ištraukite laikydami už jo korpuso, o ne už laido.
• Džiovyklės naudojimo metu, šalia jos neturi būti vaikų.
Laikykite dureles uždarytas, kad užtikrintumėte, jog vaikai
nežaidžia su džiovykle.
• Vaikai turi būti prižiūrimi, kad užtikrintumėte, jog vaikai
nežaidžia su džiovykle.
• Prietaisas turi būti tinkamai sumontuotas ir turi būti užtikrinta
tinkama ventiliacija. Oro įvadas džiovyklės priekyje neturi būti
užblokuotas (žr. skyrelį „Instaliavimas“).
• Niekada nenaudokite džiovyklės ant kilimo, kurio plaukeliai
galėtų trukdyti orui pateikti į džiovyklės pagrindą.
• Prieš pakraudami džiovyklę patikrinkite, ar ji yra tuščia.
•
Galinė džiovyklės pusė gali stipriai įkaisti. Niekada jos
nelieskite džiovyklei dirbant.
• Nenaudokite džiovyklės kol neįsitikinote, kad filtras, vandens
konteineris ir kondensatorius yra tinkamai įstatyti į jų vietas (žr.
skyrelį „Priežiūra“).
• Nekraukite per daug skalbinių (didžiausias apkrovas žr.
skyrelyje „Skalbiniai“).
• Nedėkite į džiovyklę varvančių skalbinių.
• Visada susipažinkite su drabužių etiketėse pateikta informacija
(žr. skyrelį „Skalbiniai“).
• Nedžiovinkite labai didelių, išskleistų skalbinių.
• Akrilinio pluošto nedžiovinkite aukštoje temperatūroje.
• Kiekviena programa turi būti baigta būgno atvėdinimo faze.
• Neišjunkite džiovyklės, jeigu joje yra šiltų skalbinių.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite filtrą (žr. skyrelį
„Priežiūra“).
• Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite vandens konteinerį (žr.
skyrelį „Priežiūra“).
• Reguliariai išvalykite šilumos siurblio filtrą (žr. skyrelį
„Priežiūra“).
• Pasirūpinkite, kad aplink džiovyklę nesikauptų pūkų.
• Niekada nesistokite ant džiovyklės, nes galite ją sugadinti.
• Visada laikykitės elektros įrenginių standartų ir reikalavimų
(žr. skyrelį „Instaliavimas“).
• Visada pirkite tik originalias atsargines ir papildomas dalis (žr.
skyrelį „Aptarnavimas“).

Siekiant sumažinti džiovyklės užsidegimo riziką, reikia
laikytis šių saugumo priemonių:
• Džiovinkite skalbinius tik jei jie išskalbti vandeniu ir
skalbikliu, išskalauti ir išgręžti skalbyklėje. Jei skalbiniai
NEBUVO IŠSKALBTI vandenyje, kyla gaisro rizika.
• Nedžiovinkite drabužių ar kitų dalykų, apdorotų chemikalais.
• Džiovyklėje nedžiovinkite drabužių, aptaškytų augaliniu ar
kepimo aliejumi, kadangi kyla gaisro rizika. Aliejumi aptaškyti
daiktai gali netikėtai užsidegti, ypač veikiami kaitros,
pavyzdžiui, būgninėje džiovyklėje. Drabužiai sušyla ir prasideda
oksidacijos reakcija, susijusi su aliejumi. Oksidacijos metu
išsiskiria šiluma. Jeigu karštis negali pasišalinti, drabužiai gali
įkaisti taip smarkiai, kad užsidegs. Sukrovus aliejumi aptaškytus
drabužius į krūvą, juose gali kauptis karštis ir dėl to kilti gaisro
pavojus. Jeigu neturite kitos išeities ir augaliniu ar kepimo
aliejumi ar plaukų priežiūros priemonėmis suteptus drabužius
turite sudėti į džiovyklę, iš pradžių juos išskalbkite su papildomu
skalbiklio kiekiu – taip pavojus bus sumažintas, tačiau
nepašalintas visiškai. Siekiant sumažinti skalbinių temperatūrą,
naudokite būgno vėsinimo fazę. Kol drabužiai bus karšti,
neišimkite jų iš džiovyklės ir nedėkite į krūvą.
• Nedžiovinkite džiovyklėje skalbinių, kurie buvo valyti ar
plauti, pamerkti ar sutepti benzinu, sauso valymo tirpikliais ar
kitomis degiomis ar sprogiomis medžiagomis. Labai degios
medžiagos, įprastai naudojamos namų aplinkoje, apima maisto
gaminimui naudojamą aliejų, acetoną, denatūruotą spiritą, žibalą,
dėmių valiklius, terpentiną, vaškus ir vaškų valiklius. Įsitikinkite,
kad tokie skalbiniai prie įdedant į džiovyklę buvo išskalbti karštu
vandeniu su papildomu valiklio kiekiu.
• Nedžiovinkite džiovyklėje daiktų su porolonu (dar vadinamu
lateksine kempine) arba į tekstūruotą gumą panašiomis
medžiagomis. Įkaitintas porolonas gali sukelti gaisrą netikėtai
užsidegęs.
• Džiovyklėje džiovinamiems skalbiniams nenaudokite audinių
minštiklio ar panašių produktų siekiant eliminuoti statinę elektrą,
nebent jei tai leistų audinių minštiklio gamintojas.
• Džiovyklėje nedžiovinkite apatinių drabužių su metalinėmis
dalimis, pavyzdžiui, liemenėlių su metaliniais lankeliais. Jeigu
metalinės dalys džiovinimo metu atsipalaiduos, jos gali sugadinti
džiovyklę.
• Nedžiovinkite džiovyklėje guminių ar plastikinių daiktų,
pavyzdžiui, dušo kepurėlių ar vandens nepraleidžiančių
antklodžių kūdikiams, polietileno ar popieriaus.
• Nedžiovinkite džiovyklėje gaminių su guminiais pamušalais,
drabužių su porolono sluoksniais, pagalvių, kaliošų ir guma
dengtų teniso batelių.
• Išimkite viską iš kišenių, ypač žiebtuvėlius (dėl sprogimo
rizikos).
ĮSPĖJIMAS: Niekada nestabdykite džiovyklės prieš
džiovinimo ciklo pabaigą; jei sustabdytumėte, nedelsdami
išmikite skalbinius ir juos paskleiskite, kad kartis išgaruotų.
Energijos taupymas ir aplinkosauga
• Prieš džiovindami džiovyklėje, išgręžkite skalbinius, kad
pašalintumėte vandens perteklių (jeigu drabužius skalbėte
skalbyklėje, pasirinkite gręžimo programą su dideliu apsisukimų
skaičiumi). Taip sutaupysite laiko ir energijos džiovinimo metu.
• Visada džiovinkite įdėję visą apkrovą, kad taupytumėte elektrą.
Pavieniai skalbiniai ar nedidelės apkrovos gali džiūti ilgiau.
• Po kiekvieno naudojimo išvalykite filtrą, kad nebūtų eikvojama
elektros energija (žr. skyrelį „Priežiūra“).
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Priežiūra
Elektros išjungimas
Kai nenaudojate džiovyklės, ją valote ir atliekate
priežiūros veiksmus, ištraukite kištuką iš lizdo.

Po kiekvieno ciklo išvalykite filtrą
Filtras yra svarbi džiovyklės dalis – jame surenkami
džiovinimo metu susidarę pūkai. Baigę džiovinti skalbinius,
išvalykite filtrą praskalaudami jį po tekančiu vandeniu arba
išsiurbkite dulkių siurbliu. Jeigu filtras užsikemša,
džiovyklėje negali tinkamai judėti oro srovė, todėl
džiovinimo laikas pailgėja ir sunaudojama daugiau
energijos. Taip pat džiovyklė gali sugesti.
Filtras yra džiovyklės priekinėje dalyje (žr. diagramą).
Filtro išėmimas:
1. Patraukite už plastikinės filtro dalies į viršų (žr.
diagramą).
2. Atidarykite filtrą ir pašalinkite viduje
susikaupusius pūkus.
3. Teisingai įstatykite filtrą atgal.
Įsitikinkite, kad filtras yra visiškai
įstatytas į jo vietą.
4. Pašalinkite prie durelių vidaus ir aplink durelių sandariklį
prilipusius pūkus.
Nenaudokite džiovyklės, kol neįstatėte filtro atgal.

Būgno patikrinimas po kiekvieno ciklo
Pasukite būgną ranka ir pašalinkite mažus daiktus (pvz.:
nosinaitė), kurie galėjo likti būgno viduje.

Po kiekvieno ciklo ištuštinkite vandens konteinerį
Ištraukite vandens konteinerį iš džiovyklės, atidarykite mažą
arba didelį dangtelį ir išpilkite vandenį į kriauklę ar kitą
tinkamą vietą. Uždarykite dangtelį ir teisingai įstatykite
konteinerį atgal į jo vietą.
Visada patikrinkite ir ištuštinkite konteinerį prieš
įjungdami naują džiovinimo programą.

Vandens konteineris
Filtras

Šilumo siurblio filtras

Veržtukai
Šilumos siurblio filtro dangtelis
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Būgno valymas
Valydami būgną nenaudokite abrazyvinių medžiagų ar
gremžtukų.
Nerūdijančio plieno būgnas gali pasidengti spalvota
plėvele dėl reakcijos su vandeniu ar skalbimo metu
naudotais
valikliais,
pavyzdžiui,
audinių
kondicionieriais. Ši spalvota plėvelė neturi įtakos
džiovinimo kokybei.

Šilumos siurblio valymas
Reguliariai (nors kas 5 ciklus) išimkite šilumos siurblio
filtrą ir nuvalykite tarp plokštelių susikaupusius pūkus.
Šis veiksmas rekomenduojamas, siekiant optimaliausių
džiovyklės darbo rezultatų.
Šilumos siurblio filtro išėmimas:
1. Ištraukite džiovyklės kištuką iš lizdo
ir atidarykite dureles.
2. Atidarykite siurblio filtro dangtelį
(žr. diagramą). Atsukite 4 veržtukus
pasukdami į vertikalią poziciją, tada suimkite filtrą ir
išimkite iš džiovyklės.
3. Atskirkite dvi filtro dalis ir išvalykito jo vidų.
!Šilumos siurblio priekis sudarytas iš plonų metalinių
plokštelių. Valydami filtro dalis, išimdami ar įdėdami
jas stenkitės jų nepažeisti.
4.Susikaupusius pūkelius nuo filtro atsargiai nuvalykite
drėgnu skudurėliu, kempine arba dulkių siurbliu.
NIEKADA nevalykite pirštais.
5. Sudėkite abi filtro dalis kartu, išvalykite sandarinimo
elementus ir 4 veržtukus vėl pasukite į horizontalią
poziciją, įsitikinkite, kad uždarėte juos sandariai.

Džiovyklės valymas
• Išorines metalines, plastikines ir gumines dalis galima
valyti drėgna šluoste.
• Periodiškai (kas 6 mėnesius) išsiurbkite priekines oro
įsiurbimo groteles, kad pašalintumėte susikaupusius
pūkus ir dulkes. Taip pat pašalinkite susikaupusius
pūkus nuo kondensatoriaus priekio ir filtro ploto –
retkarčiais išsiurbkite dulkių siurbliu.
Nenaudokite tirpiklių ir abrazyvinių medžiagų.
Džiovyklėje yra įmontuoti guoliai, kurių nereikia
sutepti.
Pasirūpinkite, kad džiovyklę reguliariai patikrintų
įgaliotas specialistas, kad užtikrintumėte elektrinį ir
mechaninį saugumą (žr. skyrelį „Aptarnavimas“).

Gedimai
Atsiradus prietaiso trukdžiams, prieš skambindami į Aptarnavimo centrą, pasinaudokite šiais pasiūlymais.

Problema:

Galimos priežastys / sprendimai:

Džiovyklė neįsijungia.

• Kištukas neįkištas į lizdą arba nėra kontakto.
• Nėra maitinimo.
• Perdegė saugiklis. Pabandykite į lizdą įjungti kitą prietaisą.
• Naudojate ilgintuvą? Pabandykite įkišti džiovyklės kištuką tiesiai į
lizdą.
• Durys uždarytos nesandariai?
• Netinkamai pasirinkta programa (žr. skyrelį „Džiovyklės paleidimas ir
programos“).
• Nepaspaustas įjungimo / pauzės mygtukas (žr. skyrelį „Džiovyklės
paleidimasir programos“).

Džiovinimo ciklas neprasideda.

• Nustatė programos atidėjimo laiką (žr. skyrelį „Džiovyklės paleidimas
ir programos“).

Džiovinimas trunka ilgai.

• Neišvalytas filtras (žr. skyrelį „Priežiūra“).
• Galbūt reikia ištuštinti vandens konteinerį? Ar rodomas pranešimas dėl
vandens konteinerio ištuštinimo? (žr. skyrelį „Priežiūra“)
• Galbūt reikia išvalyti šilumos siurblio filtrą? (žr. skyrelį „Priežiūra“)
• Temperatūros nuostatos netinka džiovinamam audiniui (žr. skyrelį
„Džiovyklės paleidimas ir programos“ bei skyrelį „Skalbiniai“).
• Apkrovai neparinktas teisingas džiovinimo laikas (žr. skyrelį
„Skalbiniai“).
• Oro įsiurbimo grotelės yra užblokuotos (žr. skyrelį „Instaliavimas“ ir
skyrelį „Priežiūra“).
• Skalbiniai per šlapi (žr. skyrelį „Skalbiniai“).
• Džiovyklė perkrauta (žr. skyrelį „Skalbiniai“).

Rodomas įspėjimas ištuštinti vandens konteinerį,
tačiau džiovyklė veikia trumpą laiką.

• Tikriausiai programos pradžioje vandens konteineris nebuvo
ištuštintas. Nelaukite signalo ir visada patikrinkite ir ištuštinkite vandens
konteinerį prieš kitą džiovinimo programą (žr. skyrelį „Džiovyklės
priežiūra“).
• Tai normalu, pranešimas

Rodomas įspėjimas ištuštinti vandens konteinerį,
tačiau vandens konteineris nėra pilnas.

Programa baigėsi, tačiau skalbiniai yra drėgnesni, nei
tikėtasi.

Jeigu ekrane rodomas klaidos kodas „F“ ir vienas
arba du skaitmenys.

ENDE DES TROCKENGANGS, FILTER REINIGEN
UND WASSERBEHÄLTER LEEREN rodomas siekiant priminti ištuštinti

vandens konteinerį (žr. skyrelį „Ekranas“ ir skyrelį „Džiovyklės
paleidimas ir programos“).
Saugumo sumetimais ilgiausia programų trukmė yra 4 valandos. Jeigu
programa per šį laiką nenustatė reikalingo galutinio drėgmės lygio,
džiovyklė užbaigs programą ir sustos. Patikrinkite aukščiau nurodytus
punktus ir vėl įjunkite programą; jeigu skalbiniai vis tiek neišdžiovinti,
kreipkitės į Aptarnavimo centrą (žr. skyrelį „Aptarnavimas“).
• Jeigu ekrane rodoma klaida:
Išjunkite džiovyklę ir ištraukite kištuką. Išvalykite filtrą ir
kondensatorių (žr. skyrelį „Džiovyklės priežiūra“). Tada vėl
įkiškite kištuką, įjunkite džiovyklę ir nustatykite kitą programą.
Jeigu klaida teberodoma, įsidėmėkite jos kodą ir kreipkitės į
Aptarnavimo centrą (žr. skyrelį „Aptarnavimas“).
• Džiovyklė veikia demonstraciniu režimu. Paspauskite ir palaikykite
įjungimo / išjungimo mygtuką bei paleidimo / pauzės mygtuką 3

Ekrane trumpai rodomas užrašas
sekundes).

(kas 6

Nedega džiovyklės valdymo skydelio lemputės, nors
džiovyklė yra įjungta.

sekundes. Ekrane bus 3 sekundes rodomas užrašas
džiovyklė pereis į įprastą režimą.

ir

• Džiovyklė perėjo į budėjimo režimą, kad būtų taupoma elektra. Taip
atsitinka, jeigu dingsta maitinimas, nėra įjungiama programa arba jeigu
džiovinimo programa baigėsi.
Paspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką ir
lemputės įsijungs.

17

Aptarnavimas
Šilumos siurblio sistema

Atsarginės dalys

Ši džiovyklė yra uždarą šilumos siurblio sistemą, su kuria ir
džiovinami skalbiniai. Savo funkcijai palaikyti, šilumos siurblys
turi fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (F dujų), kurios
yra įtrauktos į Kioto protokolą. Šios dujos yra sandariame
įrenginyje, kuris susideda iš 0,29 kg F dujų R134a ir kurios
veikia kaip aušinimo medžiaga.
Jei šis įrenginys būtų pažeistas, jį nedelsiant reikia pakeisti nauju
sandarių įrenginiu. Dėl platesnių instrukcijų kreipkitės į
artimiausią aptarnavimo centrą.
Pastaba: Šioje užsaroje sistemoje esančios dujos nėra
kenksmingos sveikatai, tačiau išleistos jos gali turėti įtakos
pasauliniui atšilimui
.

Jei bandysite džiovyklę remontuoti pats, arba ją patikėsite
nekompetetingam asmeniui, gali būti sužeisti žmonės,
sugadinta džiovyklė ir pažeista atsarginių dalių garantija.
Jei naudojant džiovyklę iškiltų problemų, kreipkitės į
įgaliotą specialistą.
Atkreipkite dėmesį: jei
nekvalifituotam asmeniui
atliekant aptarnavimo ar remonto darbus būtų pažeistas
šilumos siurblio sandarusis agregatas, tai būtų traktuojama
kaip nusikalstama veika.

Prieš kreipdamiesi į Aptarnavimo centrą:
• Pasinaudokite gedimų vadovu ir pažiūrėkite, ar galite
išspręsti problemą (žr. skyrelį „Gedimai“).
• Jeigu nepavyksta išspręsti problemos, išjunkite
džiovyklę ir kreipkitės į artimiausią aptarnavimo centrą.
Kokią informaciją reikia pateikti Aptarnavimo
centrui:
• Savo vardą, pavardę ir pašto kodą
• Telefono numerį
• Trumpą problemos aprašymą
• Pirkimo datą
• Prietaiso modelį
• Serijos numerį
Šios informacijos žr. ant etiketės, priklijuotos ant vidinės
durelių pusės.

Informacija apie prietaiso perdirbimą ir utilizavimą
Nereikalingų elektroninių prietaisų utilizavimas
Vykdydami savo įsipareigojimus tausoti aplinką,
mes pasiliekame teisę naudoti kokybiškai perdirbtus
komponentus siekdami sumažinti klientų išlaidas ir
susidarančias atliekas.
• Pakuotės utilizavimas: laikykitės vietinių taisyklių ir
atiduokite pakuotę perdirbti.
• Siekdami sumažinti vaikams kylantį pavojų, nuimkite
dureles ir pašalinkite kištuką bei nukirpkite maitinimo
laidą. Šiuos daiktus utilizuokite atskirai, kad
užtikrintumėte, jog prietaiso nebebus galima prijungti prie
lizdo.
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Europos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės
įrangos atliekų numato, kad nereikalingų elektroninių
prietaisų negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis
buitinėmis atliekomis. Seni prietaisai turi būti surinkti
atskirai, kad būtų optimizuotas perdirbamų medžiagų
naudojimas ir sumažintas poveikis žmonių sveikatai bei
aplinkai.

Simbolis, vaizduojantis perbrauktą šiukšliadėžę ant
ratukų primena pareigą tinkamai utilizuoti nebereikalingą
prietaisą.
Dėl informacijos apie teisingą utilizavimo būdą, kreipkitės
į savivaldybę arba prietaiso pardavėją.

Produkto duomenys...
(pagal ES Reglamentą Nr. 392/2012)
Numatoma medvilninių skalbinių talpa naudojant standartinę programą – 8 kg
Energetinio efektyvumo klasė B
Apskaičiuotas metinis energijos sunaudojimas (AEc) 305,4 kWh
Energijos sunaudojimas per metus apskaičiuotas remiantis 160 džiovinimo ciklų, džiovinant standartine medvilnei
skirta programa, išnaudojant visą ar dalį apkrovos, bei naudojant mažai energijos sunaudojančius režimus. Faktinis
ciklo energijos sunaudojimas priklauso nuo to, kaip naudojamas įrenginys.
Ši buitinė būgninė džiovyklė yra automatinė kondensacinė džiovyklė.
Energijos sunaudojimas: esant visai apkrovai Edry 2,59 kWh, esant dalinei apkrovai Edry1/2 1,39 kWh
Maitinimo sunaudojimas: išjungtas įrenginys (Po) 0,14 W; kai įrenginys paliekamas įjungtas (Pl) 3,36 W
Nenaudojama džiovyklė išsijungia po 30 minučių.
Standartinė medvilnės programa, tinkama džiovinti įprastai drėgnus skalbinius, efektyviausia energijos sunaudojimo
prasme, kai džiovinama visa ar dalinė apkrova, yra programa „Baumwolle – Schrankrocken“.
Programos trukmė (minutėmis): apskaičiuota trukmė (Tt), kai džiovinama visa ir dalinė apkrova 178, visa apkrova (Tdry)
237, dalinė apkrova (Tdry1/2) 133.
Kondensavimo efektyvumo klasė C
Vidutinis kondensavimo efektyvumas (%): visa apkrova (Cdry) 77, dalinė apkrova (Cdry1/2) 76, apskaičiuota trukmė (Ct),
kai džiovinama visa ir dalinė apkrova 76.
Oru sklindančio triukšmo lygis 69 dB(A) re 1 pW
Šiuos duomenis galite rasti http://www.hotpoint-ariston.com/ha/

-

Šis prietaisas atitinka šias EB direktyvas:
2006/95/EB (Žemos įtampos direktyvą)
2004/108/EB (Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą)
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