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Dėkojame Jums

už
pasitikėjimą, kurį parodėte
mums įsigydami šią džiovyklę.
Jūsų nauja džiovyklė atitinka
šiuolaikinės skalbinių priežiūros
reikalavimus; ji greitai išdžiovins
skalbinius, jie bus minkšti ir lygūs,
o naudojant specialias programas
nesideformuos. „SensoCare“
technologija leis paprastai naudoti
džiovyklę, kuriai reikės labai mažai
elektros energijos.
Šis prietaisas skirtas tik buitiniam
naudojimui – džiovinti drabužius,
kuriuos galima džiovinti džiovyklėje.
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SAUGOS PRIEMONĖS

Prašome naudoti prietaisą tik perskaičius ir gerai
supratus instrukcijas.
Jūsų džiovyklė skirta tik buitiniam naudojimui.
Jei džiovyklė naudojama profesionalioje aplinkoje, pelno
tikslais arba intensyviau nei normaliomis naudojimo
buityje sąlygomis, arba jei džiovyklę naudoja asmuo,
kuris nėra vartotojas, tai prietaiso garantinis laikotarpis
bus lygus trumpiausiam garantiniam laikotarpiui pagal
atitinkamus teisės aktus.
Prieš prijungdami džiovyklę prie maitinimo tinklo
atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas, kuriose
aprašoma džiovyklė ir jos teisingas ir saugus
naudojimas. Šios instrukcijos taikomos keletui prietaiso
tipų / modelių, todėl čia aprašytos įrangos jūsų
džiovyklėje gali nebūti.
Nesilaikant instrukcijų ar neteisingai naudojant
džiovyklę, galima sugadinti skalbinius, džiovyklę arba
susižaloti.
Saugokite šią instrukciją šalia džiovyklės.
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Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams patekti į
džiovyklos būgną.
Sugadintą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojo
įgaliotas asmuo.
Ore aplink džiovyklę neturėtų būti dulkių.
Išmetamojo oro negalima išpūsti į dūmtraukį, kuris
naudojamas išmetamosioms dujoms iš dujas arba kitokį
kurą deginančių prietaisų.
Oras patalpoje, kur pastatyta džiovyklė, turėtų būti
gerai vėdinamas, kad dujos, išleistos iš dujinių prietaisų
su atvira ugnimi (pvz., židinys), nepatektų į prietaisą.
Džiovyklės galinė sienelė gali būti karšta ir gali
nudeginti.
Valykite filtrus po kiekvieno džiovinimo ciklo. Jei
išėmėte filtrus, įdėkite juos atgal prieš kitą džiovinimo
ciklą.
Po naudojimo visada išjunkite džiovyklę (programų
jungiklis turi būti „OFF“ padėtyje) ir ištraukite maitinimo
laidą iš sienos kištukinio lizdo (siekiant išvengti iškrovos
ar įtampos perkrovos).
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Džiovyklėje yra šilumos siurblio sistema, šildanti orą.
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Sistemą sudaro kompresorius ir šilumokaitis.
Paleidus džiovyklę, kompresoriaus veikimas arba
tekančio skysčio garsas gali būti šiek tiek garsesnis.
Tai nėra gedimo požymis, ir neturės įtakos naudingam
prietaiso veikimui. Vėliau džiovyklei veikiant šis
triukšmas sumažėja.
Džiovyklę remontuoti ir atlikti panašias užduotis turi
tik specialistas.
Neprofesionalus remontas gali sukelti nelaimingus
atsitikimus ar didelius nesklandumus. Kreipkitės į
įgaliotą aptarnavimo skyrių (žr. pridedamą jų sąrašą).
Garantija netaikoma (susidėvinčioms dalims (elektros
lemputės), nedideliems spalvos nukrypimams,
padidėjusiam triukšmui, kuris yra prietaiso ilgo
tarnavimo pasekmė, ir neturi įtakos prietaiso
funkcionalumui, ir estetiniams komponentų defektams,
kurie neturi įtakos prietaiso funkcionalumui ir saugumui.
Prietaisas yra pagamintas laikantis visų taikytinų
saugos standartų.
Nepaisant to, mes rekomenduojame juo be priežiūros
nesinaudoti asmenims su fizine ar psichine negalia ir
motorinių įgūdžių sutrikimais, arba asmenims, kuriems
trūksta patirties arba žinių. Ta pati rekomendacija
taikoma, kai prietaisą naudoja nepilnamečiai.
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Niekada nestabdykite džiovinimo ciklo, kol jis
nepasibaigs, jei dėl bet kokios priežasties norite
nutraukti ciklą, būkite atsargūs, išimdami skalbinius
iš būgno, nes jis yra labai karštas. Greitai išimkite
skalbinius iš būgno ir kuo greičiau paskleiskite, kad jie
atvėstų.

Jaunesnius kaip 3 metų vaikus reikia laikyti atokiai nuo
aparato, nebent jie yra visą laiką prižiūrimi.
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Prietaisas yra pagamintas laikantis visų taikytinų
saugos standartų.
Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni
ir asmenys (įskaitant vaikus) su fiziniais, jautrumo ar
psichikos sutrikimais, arba neturintys pakankamai
patirties ir žinių, jei jie dirba prižiūrimi arba nurodymus
dėl prietaiso naudojimo iš asmens, atsakingo už
jų saugumą. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu.
Neprižiūrimiems vaikams neleiskite valyti ir tvarkyti
prietaiso.
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NORINT SUMAŽINTI GAISRO PAVOJŲ, PRAŠOME
PERSKAITYTI ŠIAS INSTRUKCIJAS:
Nedžiovinkite džiovyklėje jokių neskalbtų
skalbinių.
Išimkite iš kišenių visus daiktus, pvz.,
žiebtuvėlius ir degtukus.
Naudokite džiovyklę tik skalbiniams,
kurie buvo plauti vandeniu. Nedžiovinkite
skalbinių, kurie buvo plaunami arba valomi
degiais valikliais ar medžiagomis (pvz.,
benzinu, trichloretilenu ir t.t.), nes tai gali
sukelti sprogimą.
Skalbinius, suteptus aliejumi, acetonu,
alkoholiu, nafta, dėmių valikliais, terpentinu,
vašku ir vaško šalinimo medžiagomis reikia
pirmiausia išskalbti skalbimo mašinoje karštu
vandeniu ir plovikliu, ir tik po to džiovinti
džiovyklėje.
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Apranga, kurioje yra latekso, gumos
dalių, maudymosi kepuraitės ir detalės su
putplasčiu netinka džiovinti džiovyklėje.
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Skalbimo kondicionieriai arba panašūs
produktai turi būti naudojami laikantis
gamintojo nurodymų.
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PRIETAISAS
(DŽIOVYKLĖS APRAŠYMAS)

PRIEKIS

2

1
3

1
2
3
4
5
6
7
8

Programų rankenėlė
Priekinis pultas
Kondensato bakas
Durelės
Tinklinis filtras
Šilumos siurblio filtras
Nuorinimas
Techninių duomenų lentelė

4

5

8
7
6

GALAS
1
2
3

Kondensato vamzdis
Maitinimo laidas
Reguliuojamos kojelės

1

2

3

3
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TECHNINĖ INFORMACIJA
(PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO)

Techninių duomenų plokštelė su pagrindine informacija apie džiovyklę yra ant durelių
rėmo.
Plotis

600mm

Aukštis

850mm

Gylis

600mm

Gylis su
atidarytomis
durelėmis

1100mm

Masė

XX/YY kg (Priklausomai nuo modelio)

Nominali įtampa

Žiūrėkite techninių duomenų lentelę

Saugiklis

Žiūrėkite techninių duomenų lentelę

Vardinė galia

Žiūrėkite techninių duomenų lentelę

Šaltnešio kiekis

Žiūrėkite techninių duomenų lentelę

Šaltnešio tipas

R407C / R134a (Priklausomai nuo
modelio)

Maksimali
apkrova

Žiūrėkite techninių duomenų lentelę

Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Šaltnešio tipas: R134a
Šaltnešio kiekis: 0,30 kg
Iš viso KAP: 1 430
CO2 ekvivalentas: 0,429 t
Hermetiška.

Techninių duomenų plokštelė

MODEL: XXXXXX
Ser.No.: XXXXXX
RXXXX/300g

Xkg
IPX4

348285

TYPE: SP10/XXX
Art.No.: XXXXXX
AC 220-240V 50 Hz
Pmax.: XXXXW
10A
MADE IN SLOVENIA
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PRIEKINIO SKYDELIO APRAŠYMAS
MODELIAMS: A) JONIZATORIUS + GARAS IR
B) JONIZATORIUS
A) GARAS + JONIZATORIUS

2a

5

2b
1

2c
3

4

START|
T
PAUSE

1

START / PAUSE
mygtukas, naudokite
šį mygtuką pradėti arba
nutraukti programą. Jį
pasirinkus, mirksės rakto
signalo lemputė. Programai
prasidėjus, ši lemputė bus
įjungta nuolat.

2

a , b , c : SIGNALINĖS
LEMPUTĖS dega: kai
reikia išvalyti filtrą, ištuštinti
kondensato rezervuarą arba
kai yra įjungtas užraktas nuo
vaikų.

348285
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3

STYLE (būdas) raktas
(SensoCare)
NORMALcare (normali)
priežiūra
GENTLEcare (švelni)
priežiūra (žema
temperatūra)

4

START DELAY
(pradžios atidėjimo)
klavišas, kuriuo atidedama
džiovinimo programos
pradžia.

5

EKRANE kairėje
rodomas DŽIOVINIMO
BŪDAS

ir DELAYED START (atidėta
pradžia) arba laikas, likęs iki
ciklo pabaigos dešinėje

6a

6b
7
6c

90'

6

a , b , c : PAPILDOMI
FUNKCINIAI KLAVIŠAI
išplėsti arba pritaikyti
pagrindines programas.

30'

7

DAŽNIAUSIAI
NAUDOJAMOS
PROGRAMOS

ON / OFF ir
PROGRAMŲ
PASIRINKIMO RANKENĖLĖ

B) JONIZATORIUS
6a
7

6b
6c
60'

30'

348285

90'
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MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS
PATALPOS PASIRINKIMAS

10 cm

5 cm

10 cm

Negalima užstoti ventiliacinių angų ir prietaiso priekinės ir galinės pusės.
Negalima montuoti prietaiso kambaryje, kur yra užšalimo pavojus.
Prietaisas turi būti įrengiamas patalpoje, kuri turėtų būti pakankamai vėdinama, jos
temperatūra gali būti nuo 10 °C iki 25 °C. Džiovintuvui veikiant žemesnėje aplinkos
temperatūroje, prietaiso viduje gali kauptis kondensatas.Užšalęs vanduo kondensato
rezervuare arba siurblyje gali sugadinti džiovyklę.
Aplinkos apšvietimas patalpoje turi būti pakankamas perskaityti užrašus ant priekinio
skydelio.
Statydami džiovyklę kambaryje, atkreipkite dėmesį į nurodytą atstumą, kaip pavaizduota
iliustracijoje. Jeigu negalima išlaikyti minimalaus reikalaujamo atstumo, džiovyklė gali
perkaisti.
348285
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PRIETAISO STATYMAS

4X

Statykite prietaisą ant skalbimo mašinos naudodami vakuuminius padelius, arba šalia
skalbimo mašinos.
Džiovyklė gali laisvai stovėti ant grindų arba ant tokių pat matmenų skalbimo mašinos –
mažiausias plotis 517 mm, mažiausias gylis 476 mm. Paviršius, ant kurio dedama džiovyklė,
turi būti švarus ir lygus.
Naudokite pridedamus vakuuminius padelius; jie apsaugo džiovyklės slydimą nuolydžiu.
(Vakuuminiai padeliai yra pridedami arba juos galima įsigyti atskirai (priklausomai nuo
modelio))

348285

Skalbimo mašina, ant kurios norite statyti džiovyklę, turi būti pakankamai stipri atlaikyti
džiovyklės svorį (žr. skalbimo mašinos duomenų lentelę ar techninę informaciją).
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Nestatykite džiovyklės už rakinamų, slankiųjų durų ar durelių
priešais duris ant vyrių. Statykite džiovyklę taip, kad duris
visada galima būtų laisvai atidaryti.
Niekada neužblokuokite šalto oro angos (žr. džiovyklės
aprašymą).
Džiovyklę turi kelti bent du asmenys.
Nestatykite džiovyklės ant ilgaplaukės kiliminės dangos, nes ji
gali trukdyti oro cirkuliacijai.
Prietaisas negali liestis su siena ar baldais.

348285
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MONTAVIMAS

Nustatykite
džiovyklę
lygiai išilgine ir
skersine kryptimi
ant pasukamų
reguliuojamų kojelių,
kurios leidžia ją
išlyginti +/– 1 cm.
Naudokite raktą Nr.
22 ir gulsčiuką.

Grindys, ant kurių statoma mašina, turi būti su betoniniu
pagrindu. Jos turi būti švarios ir sausos, kitaip mašina gali
slidinėti. Taip pat išvalykite reguliuojamas kojeles.
Prietaisas turi stovėti ant kieto, lygaus ir stabilaus pagrindo.
Vibracijai, prietaiso judėjimui po kambarį arba garsiam
veikimui dėl netinkamai nustatytų kojelių garantija netaikoma.

348285

Kartais prietaisui veikiant gali atsirasti neįprastas ar stiprus
triukšmas; dažniausiai taip būna dėl netinkamo pastatymo.
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KONDENSATO IŠPYLIMAS
Drėgmė iš skalbinių yra ištraukiama į kondensatoriaus bloką ir
kaupiasi kondensato bake.
Džiovinimo proceso metu įspėjamoji lemputė įspėja apie pilną
kondensato baką, kuris turi būti visiškai ištuštintas.
Džiovinimo ciklo nutraukimo dėl pilno kondensato bako galima
išvengti nukreiptus kondensato išleidimo vamzdelį, esantį ant
galinės prietaiso sienelės, tiesiai į kanalizaciją.

1

Ištraukite
vamzdelį, išimkite
jį su atsuktuvu iš
laikiklio ant prietaiso
galinės sienelės
(kairėje pusėje po
dangteliu).

2
max 80 cm

Įkiškite vamzdelį
į kanalizaciją,
80 cm aukštyje nuo
žemės.

Jei kondensato išleidimo vamzdelis nukreipiamas į
kanalizaciją, įsitikinkite, kad jis yra gerai pritvirtintas. Taip
išvengsite vandens išsiliejimo, kuris gali sukelti netikėtą žalą.
Šiuo atveju garo generatoriaus bakas nebus automatiškai
pripildomas. Jį visada reikia užpildyti rankiniu būdu (žr. skyrių
„Garo generatorius bako pildymas ir papildymas“).

348285
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ELEKTRINIAI SUJUNGIMAI

2h

Džiovyklė turi būti palikta stovėti ne mažiau kaip dvi valandas,
prieš ją prijungiant prie maitinimo tinklo, nes sistemai reikia
stabilizuotis.
Naudokite maitinimo laidą prijungti džiovyklei prie elektros tinklo
per elektros lizdą. Džiovyklės negalima jungti prie maitinimo tinklo
per ilgintuvą (perkaitimo ir gaisro pavojus). Nominalioji įtampa ir
kita informacija yra pateikta ant vardinės plokštės ant durelių rėmo.
Norint išvengti žalos dėl perteklinės įtampos tinkle žaibo atveju,
rekomenduojame naudoti I klasės viršįtampių apsaugos įtaisą, kuris
jungiamas tarp mašinos ir elektros tinklo.

Sumontavus mašiną, sieninis lizdas turi būti laisvai
pasiekiamas. Anga turėtų būti įrengta su įžeminimo kontaktu
(laikantis atitinkamų teisės aktų).

348285

Sugadintą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojo įgaliotas
asmuo.
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PERKĖLIMAS IR TRANSPORTAVIMAS
Jei džiovyklės negalite transportuoti vertikalioje padėtyje, paguldykite ją ant kairiosios
pusės.
Jei džiovyklė buvo transportuojama laikantis instrukcijų,
džiovyklę reikia palikti stovėti dar mažiausiai dvi valandas,
prieš vėl prijungiant prie elektros tinklo. To nepadarius,
šilumos siurblys gali sugesti, ir garantija nebegalios.
Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte aušinimo sistemos.

VĖLESNIS TRANSPORTAVIMAS
Po kiekvieno džiovinimo ciklo siurblio skyriuje lieka nedidelis kiekis
kondensato. Įjunkite prietaisą ir pasirinkite vieną iš programų,
ir leiskite prietaisui veikti maždaug pusę minutės. Taip bus
išpumpuotas likęs vanduo ir išvengta žalos vežant džiovyklę.

Pervežus, džiovyklę reikia palikti stovėti ne mažiau kaip dvi
valandas, prieš vėl prijungiant prie elektros tinklo, leidžiant
sistemai stabilizuotis. Rekomenduojame, kad montavimo ir
prijungimo darbus atliktų kvalifikuotas asmuo.
Diržą gali pakeisti tik priežiūros darbuotojas. Originalių
atsarginių dalių ženklinimas turi būti OPTIBELT EPH
1906, kodas 104265, OPTIBELT 8 EPH 1941, kodas 160165
(priklausomai nuo modelio).
Prieš įjungiant prietaisą, perskaitykite naudojimo instrukcijas.
Jei prireikia remonto arba pateikiamos garantinės pretenzijos
dėl netinkamo sujungimo arba prietaiso naudojimo, garantija
negali būti taikoma.
348285
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GARO GENERATORIAUS REZERVUARO
IŠTUŠTINIMAS
(TIK MODELIAMS SU GARO GENERATORIUMI)
Prieš gabenant džiovyklę, kuri anksčiau jau buvo naudota, garo
generatorius baką taip pat reikia ištuštinti. Priešingu atveju vanduo
iš rezervuaro išsilies į džiovyklos vidų. Pastumkite džiovyklę
maždaug 40 cm atstumu nuo sienos ir pakreipkite atgal.

1

Garo
generatoriaus
bako ištuštinimo
kištukas yra
priekinėje pusėje
(apačioje dešinėje).

2

Padėkite tuščią
indą po kamščiu
(maždaug 2 l) ir
ištraukite kamštį.

3

348285

Kai vanduo
išbėgs, vėl
įkiškite kamštį
(jei kamštis
neužkemšamas,
vanduo išsipils iš
džiovyklės kito
skalbimo ciklo
metu).
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JONIZATORIAUS SISTEMA
(TIK KAI KURIUOSE MODELIUOSE)
Jonizatorius prileidžia į džiovyklos būgną neigiamų jonų, kurie turi
teigiamą poveikį skalbiniams.
Pluoštai bus lankstūs, o jūsų drabužiai bus švelnūs ir lengvai
lyginami. Procesas vyksta džiovinimo programų metu.

GARO GENERATORIAUS SISTEMA
(PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO)
Apdorokite savo skalbinius garais.
Naudokite garus ištiesinti raukšles ir atnaujinti skalbinius.
Skalbiniai taps švelnūs ir minkšti, todėl lyginti bus daug lengviau

Pasibaigus džiovinimo programai iš karto išimkite skalbinius iš
džiovyklės, kad jie vėl nesusiglamžytų.

348285
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PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ
KARTĄ
Patikrinkite, ar džiovyklė atjungta nuo tinklo. Tuomet atidarykite dureles traukdami kairiąją
pusę durelių link savęs.

2
Išvalykite džiovyklos
būgną prieš pirmą
kartą naudodami
džiovyklę. valykite
drėgnu skudurėliu ir
švelniu valikliu.

348285
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PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ
(MODELIS SU GARO GENERATORIUMI)

Jei pasirinksite vieną iš garo programų, kaip pirmąją programą su savo džiovykle,
pirmiausia į garo generatorius baką pripilkite distiliuoto vandens; džiovyklei reikia
distiliuoto vandens garui gaminti.
Jei garo generatoriaus bakas tuščias, garo programos neveiks. Ekrane pasirodys užrašas
„LO“ (garo generatoriaus bakas tuščias). Vėliau sistema automatiškai užpildoma
džiovinimo proceso metu sukauptu kondensatu.

Naudokite tik distiliuotą vandenį. Negalima naudoti įprasto
vandentiekio vandens arba jokių priedų. Kalkės gali sugadinti
kaitinimo elementą. Sutrikimams ar gedimams dėl kalkių
nuosėdų kaupimosi garantija netaikoma.
Pilkite distiliuoto vandens, kai prietaisas yra įjungtas ir
pasirinkta viena iš garo programų (tačiau prieš pradedant bet
kokią džiovinimo programą). Priešingu atveju lygio daviklio
nebus veikti ir vanduo gali ištekėti į džiovyklos vidų.
348285
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GARO GENERATORIAUS BAKO PRIPILDYMAS IR
PAPILDYMAS
(MODELIS SU GARO GENERATORIUMI)

2

1

Nuimkite
kondensato baką.

1

2

Lėtai įpilkite
distiliuoto
vandens į garų
generatorius bako
filtrą.

Lėtai pilant vanduo nenutekės ant prietaiso priekinės sienelės.
(Garo generatoriaus bako nesimato, nes jis yra džiovyklos
viduje; matosi tik garo generatoriaus bako filtras).

348285

Kai garo generatoriaus bakas bus pilnas, ekrane bus rodomas
užrašas „Full“ ir pasigirs garso signalas.
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DŽIOVINIMO VEIKSMAI (1–7)
1. VEIKSMAS: PATIKRINKITE ETIKETES ANT
SKALBINIŲ

Normalus
skalbimas
Švelnus
skalbimas

Iki
skalbimas
95°C

Iki
skalbimas
60°C

Iki
skalbimas
40°C

95

60

40

95

60

40

Iki
skalbimas
neleidžiamas
30°C

Rankinis
skalbimas

Skalbimas

30
30

Balinimas

Balinimas šaltame vandenyje

Lyginimas

c1

Cheminis
valymas

Cheminis
valymas visais
tirpikliais
A

Perchloretilenas
R11, R113,
Benzinas
P

Cheminis valymas
žibalu, grynu
alkoholiu ir
R 113

Cheminis
valymas
neleidžiamas

F

Lyginimas

Karštas
lyginimas
iki 200°C

Karštas
lyginimas
iki 150°C

Karštas lyginimas iki
110°C

Lyginimas
neleidžiamas

Džiovinimas

Patieskite
ant plokščio
paviršiaus

Pakabinkite
šlapią

Aukšta temp.

Džiovinti
džiovyklėje
neleidžiama

Žema temp.
Pakabinkite

348285
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2. VEIKSMAS: SKALBINIŲ PARUOŠIMAS

Išrūšiuokite skalbinius pagal audinio tipą ir storį (žr. Programų lentelę).
Užsekite sagas ir užtrauktukus, suriškite kaspinus, išverskite kišenes.
Dėkite plonus drabužius į specialios paskirties skalbinių skalbimo maišelį.
(Galima naudoti specialios paskirties skalbinių skalbimo maišelį.)

Šių tipų skalbinių negalina džiovinti džiovykle, nes drabužiai
gali deformuotis:
•
•
•
•
•

odos drabužių ir kitų odos gaminių;
drabužių, dengtų vašku arba apdorotų bet kokiu kitu
būdu;
drabužių su didelėmis medžio, plastiko ar metalo
detalėmis;
drabužių su blizgučiais;
drabužių su metalinėmis detalėmis, kurios gali rūdyti.
348285
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2.
3.
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DŽIOVINIMAS KREPŠYJE (TIK KAI KURIUOSE
MODELIUOSE)
Prieš pirmą džiovinimą išimkite iš būgno krepšelį ir visas
pakavimo medžiagas.

Džiovinimą krepšelyje galima pasirinkti tik nustatant džiovinimą.
Džiovintuvui veikiant žemesnėje aplinkos temperatūroje, prietaiso
viduje gali kauptis kondensatas.
Krepšelio džiovinimo funkcija naudojama džiovinti sportbačius ar
kitus daiktus, kai nenorite, kad jie ridinėtųsi būgne (maks. apkrova:
2,5 kg).
Džiovinkite tik švarius sportbačius. Išgręžkite juos išskalbę tiek, kad
prieš dedant į džiovyklą nuo jų nelašėtų vanduo.
Veikiant šiai funkcijai krepšelis nejuda. Nedžiovinkite daiktų, jei jie
liečiasi su būgnu, nes jie gali įstrigti – taip juos sugadinsite.

348285
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DŽIOVYKLĖS ĮJUNGIMAS
Maitinimo laidu prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
Kad būgnas įsijungtų (tik keliuose modeliuose yra tai įdiegta),
pasukite programų rankenėlės ratuką į bet kokią padėtį.
(Būgno lemputė netinka kitiems tikslams.)

1

2

DŽIOVYKLĖS PAKROVIMAS
Atidarykite dureles traukdami kairiąją pusę durelių link savęs.
Įdėkite skalbinius į būgną (įsitikinkite, kad būgnas tuščias).

Negalima dėtį skalbinių į džiovyklę, jei jie neišgręžti ar susisukę
(rekomenduojamas mažiausias gręžimo ciklas: 800 apsisukimų
per minutę).

348285

Uždarykite džiovyklos dureles.
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3. VEIKSMAS: PROGRAMOS PASIRINKIMAS
Norėdami pasirinkti programą, pasukite programos pasirinkimo
ratuką į kairę arba į dešinę pusę (pagal norimą skalbinių sausumo
lygį).

Modelis a)
Jonizatorius + garas

7

90'

30'

7

Modelis b)
Jonizatorius

7

90'

60'

30'

Veikimo metu skalė automatiškai nesisuka.

348285
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PROGRAMŲ LENTELĖ
MODELIS SU GARO GENERATORIUMI
Programa
Sausumo lygis

Maks.
apkrova

Skalbiniai

Papildomos funkcijos

Medvilnė

7 kg/
8 kg/
9 kg

Ne plona medvilnė (rankšluosčiai,
kilpiniai rankšluosčiai, trikotažas,
marškinėliai, kelnės, virtuvės šluostės
ir kt.)

•
•
•
•
•
•

Oro jonizatorius
Žema temperatūra
Pradžios atidėjimas
Labai sausas
Nesiglamžymas ekstra
Garas (tik su medvilne
– saugojimas sausai)

3,5 kg/
3,5 kg/
3,5 kg

Drabužiai iš pluoštų mišinio (kelnės,
marškinėliai, kostiumai ir t.t.)

•
•
•
•
•
•

Oro jonizatorius
Žema temperatūra
Pradžios atidėjimas
Labai sausas
Nesiglamžymas ekstra
Garo (tik su MIX –
saugojimo sausas)

3,5 kg/
4 kg/
4 kg

Skalbiniai, kurie turi būti kruopščiai
išdžiovinti arba nedidelis kiekis
skalbinių, arba atskiri drabužiai.

•
•
•
•

Oro jonizatorius
Žema temperatūra
Pradžios atidėjimas
Nesiglamžymas ekstra

Patalynė

5 kg/
5 kg/
5 kg

Didesni skalbiniai (patalynė, didelės
staltiesės, dideli rankšluosčiai ir t.t.)
– apsaugo skalbinius nuo susisukimo
į gniužulą.

•
•
•
•
•
•

Oro jonizatorius
Žema temperatūra
Pradžios atidėjimas
Labai sausas
Nesiglamžymas ekstra
Garas

Atnaujinimo garas

2 kg/
2 kg/
2 kg

Drabužiai, kuriuos norite apdoroti
garais (sezoniniai drabužiai, skalbinių
paruošimas lengvesniam lyginimui
ir kt.)

• Pradžios atidėjimas

Vilnos minkštinimas

2 kg/
2 kg/
2 kg

Vilnos drabužiai ir drabužiai iš
vilnos mišinio audinio (megztiniai,
šalikai, galvos šalikai ir t.t.) –
programa skirta tik pakedenimui ar
suminkštinimui, bet ne džiovinimui.

Marškiniai

2 kg/
2 kg/
2 kg

Marškinėliai ir palaidinės

•
•
•
•
•
•

Oro jonizatorius
Žema temperatūra
Pradžios atidėjimas
Labai sausas
Nesiglamžymas ekstra
Garas

3,5 kg/
3,5 kg/
3,5 kg

Drabužiai, pagaminti iš, arba kurių
sudėtyje yra sintetinių pluoštų
(marškinėliai, kelnės, kostiumai,
puskojinės ir kojinės, chalatai ir kt.)

•
•
•
•
•
•

Oro jonizatorius
Žema temperatūra
Pradžios atidėjimas
Labai sausas
Nesiglamžymas
Garas (tik sintetika –
sausai)

2 kg/
2 kg/
2 kg

• Pradžios atidėjimas
Skalbiniai, kuriuos reikia džiovinti
žemesnėje temperatūroje (palaidinės, • Labai sausas
ploni apatiniai marškinėliai su
papildomu dekoru ir t.t.)
Rekomenduojama naudoti specialios
paskirties skalbinių skalbimo maišelį.

Ultra
Saugojimas
Standartinis*
Geležis
Mišrūs
Saugojimas
Geležis

Programos laikas
Trukmė: 30´/90´

Sintetika
Standartinis
Ultra

Jautrūs

348285

* Tikrinimo programa pagal EN61121 standartą
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PROGRAMŲ LENTELĖ
MODELIS BE GARŲ GENERATORIAUS
Programa
Sausumo lygis

Maks.
apkrova

Skalbiniai

Papildomos funkcijos

Medvilnė

7 kg/
8 kg/
9 kg

Ne plona medvilnė (rankšluosčiai,
kilpiniai rankšluosčiai, trikotažas,
marškinėliai, kelnės, virtuvės šluostės
ir kt.)

•
•
•
•
•

Oro jonizatorius
Žema temperatūra
Pradžios atidėjimas
Labai sausas
Nesiglamžymas ekstra

3,5 kg/
3,5 kg/
3,5 kg

Drabužiai iš pluoštų mišinio (kelnės,
marškinėliai, kostiumai ir t.t.)

•
•
•
•
•

Oro jonizatorius
Žema temperatūra
Pradžios atidėjimas
Labai sausas
Nesiglamžymas ekstra

3,5 kg/
4 kg/
4 kg

Skalbiniai, kurie turi būti kruopščiai
išdžiovinti arba nedidelis kiekis
skalbinių, arba atskiri drabužiai.

•
•
•
•

Žema temperatūra
Pradžios atidėjimas
Nesiglamžymas ekstra
Vėdinimas

5 kg/
5 kg/
5 kg

Didesni skalbiniai (patalynė, didelės
staltiesės, dideli rankšluosčiai ir t.t.)
– apsaugo skalbinius nuo susisukimo
į gniužulą.

•
•
•
•
•

Oro jonizatorius
Žema temperatūra
Pradžios atidėjimas
Labai sausas
Nesiglamžymas ekstra

2 kg/
2 kg/
2 kg

Vilnos drabužiai ir drabužiai iš
vilnos mišinio audinio (megztiniai,
šalikai, galvos šalikai ir t.t.) –
programa skirta tik pakedenimui ar
suminkštinimui, bet ne džiovinimui.

2 kg/
2 kg/
2 kg

Marškinėliai ir palaidinės

•
•
•
•
•

Oro jonizatorius
Žema temperatūra
Pradžios atidėjimas
Labai sausas
Nesiglamžymas ekstra

3,5 kg/
3,5 kg/
3,5 kg

Drabužiai, pagaminti iš, arba kurių
sudėtyje yra sintetinių pluoštų
(marškinėliai, kelnės, kostiumai,
puskojinės ir kojinės, chalatai ir kt.)

•
•
•
•
•

Oro jonizatorius
Žema temperatūra
Pradžios atidėjimas
Labai sausas
Nesiglamžymas

2 kg/
2 kg/
2 kg

Skalbiniai, kuriuos reikia džiovinti
žemesnėje temperatūroje (palaidinės,
ploni apatiniai marškinėliai su
papildomu dekoru ir t.t.)
Rekomenduojama naudoti specialios
paskirties skalbinių skalbimo maišelį.

•
•
•
•

Pradžios atidėjimas
Labai sausas
Nesiglamžymas ekstra
Vėdinimas

Ultra
Saugojimas
Standartinis*
Geležis
Mišrūs

Saugojimas
Geležis
Atidėta programos
trukmė: 30´/60´/90´

Patalynė

Vilnos minkštinimas

Marškiniai

Sintetika
Standartinis
Ultra
Jautrūs

* Tikrinimo programa pagal EN61121 standartą

Sausumo lygiai:
Skalbiniai džiovinami intensyviai; todėl programa tinka sunkiau džiūvantiems skalbiniams.
Po džiovinimo skalbiniai yra pakankamai sausi laikyti spintoje.
Po džiovinimo sekcija skalbiniai yra sausi.
Po džiovinimo skalbiniai yra vis dar drėgni ir todėl tinka lyginti.
Jei jūsų skalbiniai neišdžiūvo iki norimo sausumo lygio, naudokite papildomas funkcijas arba tinkamesnę programą.

348285
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4. VEIKSMAS: PAPILDOMOS
FUNKCIJOS
Įjunkite / išjunkite
funkciją paspaudę
atitinkamą mygtuką
(prieš paspaudžiant
START / PAUSE
mygtuką).

6a
6b
6c

6b

6b

6c

6b

+ 6c

Labai sausai
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką (trijų lygių), skalbinių
sausumas ir džiovinimo laikas bus pakeistas.

Garas

(priklausomai nuo modelio)

Ištiesinti raukšles ir atgaivinti skalbinius su garu, tik programoms,
kuriose galima apdoroti garais. (šalia programos yra simbolis)

Vėdinimas

(priklausomai nuo modelio)

Švarių drabužių atgaivinimas vėsiu oru (šalia programos yra
simbolis).

Nesiglamžymas ekstra
Norėdami išvengti susiglamžymo, jei skalbinių iš džiovyklės
neišimsite iš karto pasibaigus džiovinimo ciklui.
Numatytasis nustatymas yra dvi valandos. Trukmė gali būti
nustatyta nuo nulio iki daugiausia keturių valandų. Išsaugomi
vėliausi nustatymai. Funkcija išjungiama, kai džiovyklos durelės
atidaromos.

Apsaugos nuo vaikų užraktas
Norėdami įjungti užraktą nuo vaikų, vienu metu paspauskite (6b)
ir (6c) klavišus ir palaikykite juos ne mažiau kaip tris sekundes.
Užsidegs signalo lemputė, patvirtinanti pasirinkimą.
Ta pačia tvarka galite išjungti užraktą nuo vaikų. Kol yra įjungtas
užraktas nuo vaikų, programų ar papildomų funkcijų pakeisti
negalima. Prietaisą galima išjungti pasukus programų rankenėlės
ratuką (7) į padėtį „OFF“. Užraktas nuo vaikų liks įjungtas, net
prietaisą išjungus. Norėdami pasirinkti naują programą, užraktą
turite išjungti.

348285
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5. VEIKSMAS: BŪDAS

5

3

3

4

4

Džiovinimo būdo pasirinkimas (džiovinimo
temperatūra)
NORM (normalus džiovinimas – numatytasis nustatymas)
GENT (Žema džiovinimo temperatūra)
Pradėti atidėjimą
Naudokite šią funkciją, jei norite džiovinimo ciklą pradėti po tam
tikro laiko.
Uždelsimo laikas gali būti nustatytas iki penkių valandų 30 minučių
žingsniais ir iki 24 valandų 1 valandos žingsniais.
Ši funkcija įjungiama paspaudus START / PAUSE mygtuką. Laikas
skaičiuojamas minutėmis. Kai atskaita pasieks nulį, pasirinkta
džiovinimo programa pasileis automatiškai.
Norėdami pertraukti ar pakeisti programą, uždelsimo laiką,
paspauskite START / PAUSE mygtuką. Spauskite (4) klavišą,
norėdami pasirinkti naują uždelsimo laiką. Patvirtinkite naują
nustatymą, paspaudę START / PAUSE mygtuką.
Norėdami greitai atšaukti atidėtą pradžios nustatymą, paspauskite
(4) klavišą ir palaikykite jį 3 sekundes.
Nutrūkus el. maitinimui prieš pasibaigiant uždelsimo laikui elektros
tiekimo gedimo atveju, paspauskite START / PAUSE mygtuką,
laikas bus pradėtas skaičiuoti iš naujo.

Kai kurių funkcijų negalima pasirinkti su kai kuriomis
programomis. Apie tai nurodo garsinis signalas ir mirksinti
šviesa (žr. Programų lentelę).

348285
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GARSO SIGNALO LYGIS
Pasirinkite garsinio signalo garsumą, tuo pačiu metu paspausdami mygtuką (6a) ir
sukdami programų rankenėlės ratuką (7) pagal laikrodžio rodyklę į pradinę padėtį.
Kiekvieną kartą, kai paspaudžiamas mygtukas (6a), garsumas pasikeičia (trimis lygiais).
Garsumo lygis yra nurodytas ekrane. Išsaugomi vėliausi nustatymai.

KONTRASTO LYGIO NUSTATYMAS
Norėdami pasirinkti kontrasto lygį, tuo pačiu metu paspauskite mygtuką (3) ir sukite
programų rankenėlės ratuką (7) pagal laikrodžio rodyklę į pradinę padėtį.
Kiekvieną kartą, kai paspaudžiate (3) (-) arba (4) (+) mygtuką, displėjaus kontrasto lygis
keičiamas (9) lygiais, spauskite (3) norėdami sumažinti lygį, spauskite (4) jį padidinti).
Kontrasto lygis yra nurodytas ekrane. Vėliausiai pasirinktas kontrasto lygis yra išsaugomas
automatiškai po 5 sekundžių, arba po to, kai paspaudžiate (6b) mygtuką.

Atjungus prietaisą nuo maitinimo tinklo, visi nustatymai bus iš
naujo nustatyti į gamyklinius vertės, išskyrus kontrastą, garsinio
signalo garsumą, nesiglamžymą, užraktą nuo vaikų.

PRISTABDYMO REŽIMAS
Jei nėra pasirinkta ir pradėta programa, ir nesiimama kitų veiksmų per penkias minutes po
mašinos įjungimo, ekranas automatiškai išjungiamas siekiant taupyti energiją. START/PAUSE
mygtuko signalinė lemputė mirksės.
Ekranas vėl įjungiamas, kai pasukate programų rankenėlę arba paspaudžiate bet kurį mygtuką.
Jei nebus imtasi jokių veiksmų po programos pabaigos, ekranas taip pat bus išjungtas po
penkių minučių. START/PAUSE mygtuko signalinė lemputė mirksės.
P o = svertinė galia "išjungties" režime, [W]

0,00

P I = svertinė galia "palikto įjungto“ režime [W]

0,5

T I = laikas "palikto įjungto“ režime [min]

10,0

348285

Dėl žemos tinklo įtampos ar skirtingo skalbinių kiekio
džiovinimo laikas gali keistis. Jis nuolat atnaujinamas ekrane.
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6. VEIKSMAS: PROGRAMOS
PRADŽIA
Paspauskite START / PAUSE mygtuką.
Pasirinktas džiovinimo būdas ir pradžios uždelsimas (jei
pasirinktas), arba laikas, likęs iki programos pabaigos ir atgalinis
skaičiavimas bus rodomas ekrane. Šalia pasirinktos funkcijos
užsidega lemputė.

7. VEIKSMAS: DŽIOVINIMO CIKLO
PABAIGA
Garsinis signalas nurodo džiovinimo ciklo pabaigą. Užsidega
lemputė ir pradeda mirksėti mygtukas START / STOP.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Atidarykite džiovyklos dureles.
Išvalykite filtrus (žr. skyrių „Valymas ...“).
Imtis skalbinius iš būgno.
Uždarykite dureles!
Išjunkite prietaisą (pasukite programų rankenėlę į padėtį OFF).
Ištuštinkite kondensato baką.
Atjunkite maitinimo laidą iš lizdo.

Džiūvimo laikas nurodomas remiantis bandymais pagal EN 61121
standartą ir gali leistis džiovinimo proceso metu, priklausomai
nuo skalbinių svorio ir pradinės drėgmės.

348285
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VALYMAS IR TECHNINĖ
PRIEŽIŪRA
Džiovyklėje įrengta filtravimo sistema, sudaryta iš kelių filtrų,
siekiant išvengti bet kokių priemaišų patekimo į šilumokaičio
sistemą.

1

Tinklinis filtras

2

Šilumos siurblio
filtras

1

2

348285

Džiovyklės niekada negalima eksploatuoti be filtrų, arba
su pažeistais filtrais, nes daug audinio pluoštų gali sukelti
džiovyklės sutrikimus ar gedimus.
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TINKLO FILTRO ANT DURELIŲ VALYMAS

1

Pakelkite filtro
dangtelį.

2

Nubraukite nuo
filtro dangtelio
pluoštų ir siūlų
dulkes.

3

Uždarykite filtro
dangtelį.

Kruopščiai uždarykite filtro dangtelį durelėse, neprisiverkite
pirštų.
Jei reikia, taip pat išvalykite filtro korpusą ir durelių tarpiklį.
Valykite tinklinį filtrą po kiekvieno džiovinimo ciklo.
348285
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ŠILUMOS SIURBLIO FILTRO VALYMAS
Pasitieskite priešais džiovyklę ant grindų gerai sugeriančią skysčius
šluostę (gali išsilieti vanduo).

1

Atidarykite išorinį
dangtelį (laikykite
rankeną kairėje
pusėje ir traukite
žemyn

2

Rankena išimkite
šilumos siurblio
putų filtrą.

3

Nuimkite šilumos
siurblio putų
filtrą nuo jo rankenos.
Drėgnu skudurėliu
išvalykite šilumos
siurblio korpusą.
Būkite atsargūs,
kad nepažeistumėte
aušinimo sistemos.

4

Nuplaukite
filtrą po
tekančiu vandeniu.
Išdžiovinkite filtrą
prieš įdėdami atgal.

Įdėkite šilumos siurblio putų filtrą atgal (džiovyklės viduje)
(įsitikinkite, kad filtras įdėtas teisingai į atramą, kitaip
šilumokaitis gali užsikimšti).
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Uždaryti išorinį dangtelį (stumkite jį aukštyn link prietaiso,
kol jis užsifiksuos atgal į vietą). Putų filtrą valykite bent po
kiekvienų penkių džiovinimo ciklų.
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GARO GENERATORIAUS BAKO FILTRO
VALYMAS
(MODELIS SU GARO GENERATORIUMI)
Kiekvieną kartą, kai kondensato bakas bus tuščias, taip pat reikia
išvalyti ir garo generatorius bako filtrą.
Filtras yra bako korpuse (matosi išėmus kondensato rezervuarą).

1

Nuimkite
kondensato baką.

2

Išimkite filtrą
iš atramos
kondensato bako
korpuse

3

Kruopščiai
išvalykite
filtrą po tekančiu
vandeniu. Jei reikia,
taip pat išvalykite
filtro atramą.

Įsitikinkite, kad operacijos metu sukauptą pluošto likučiai
nepatektų į džiovyklę, nes jie gali užkimšti sistemą).
Teisingai įdėkite filtrą atgal į atramą (kitaip filtras neatliks savo
funkcijos ir sistema gali užsikimšti).
348285
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KONDENSATO BAKO IŠTUŠTINIMAS
Išvalykite kondensato baką po kiekvieno džiovinimo ciklo.

1

Nuimkite
kondensato baką
ir pasukite jį.

2

Išpilkite vandenį
ir įdėkite baką
atgal.

(2)

I štraukite
snapelį,
kad būtų lengviau
ištuštinti (tik
kai kuriuose
modeliuose)

Vandens iš kondensato bako gerti negalima. Kruopščiai
nufiltravus jį galima naudoti lyginimui.
Į kondensato baką niekada nedėkite jokių chemikalų arba
kvapų ar kvepalų.
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Prieš valydami patikrinkite, ar atjungėte prietaisą nuo
maitinimo tinklo. Nustatykite programų rankenėlės ratuką į
padėtį „OFF“ ir ištraukite maitinimo laidą iš lizdo.
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DŽIOVYKLĖS VALYMAS
Džiovyklės išorę valykite drėgnu skudurėliu ir švelniu plovikliu.
Nenaudokite ploviklių ar valiklių, kurie gali sugadinti džiovyklę (paisykite valiklio / ploviklio
gamintojų rekomendacijų ir įspėjimų).
Minkšta šluoste sausai nušluostykite visas džiovyklės dalis.

Prieš valydami džiovyklę visada ją atjunkite nuo maitinimo
tinklo.

Papildomos įrangos ir įrenginių priežiūra aprašyta: www.gorenje.com
348285
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PROGRAMŲ NUTRAUKIMAS IR
PAKEITIMAS
PERTRAUKIMAS

PROGRAMOS / FUNKCIJŲ

Programų nutraukimas

KEITIMAS

Paspauskite START/PAUSE mygtuką, jei
norite sustabdyti / atnaujinti ir programą.

Paspauskite START/PAUSE mygtuką ir
pasukite programų rankenėlės ratuką į
„OFF“ padėtį.

Atidarykite dureles
Jei atidarysite džiovyklos dureles
džiovinimo proceso metu, džiovinimo ciklas
bus nutrauktas.
Kai durelės yra uždarytos ir paspaustas
START/PAUSE mygtukas, džiovinimas
bus tęsiamas nuo taško, kuriame jis buvo
nutrauktas.

Pilnas kondensato bakas
Kai kondensato bakas yra pilnas, džiovinimo
programa bus nutraukta (užsidega signalinė
lemputė 2b).
Ištuštinkite kondensato baką (žr. skyrių
„Valymas ir priežiūra“).
Paspauskite START/PAUSE mygtuką
atnaujinti džiovinimo ciklą nuo taško,
kuriame jis buvo nutrauktas.

Elektros energijos tiekimo nutraukimas

Pasirinkite kitą programą / funkciją ir
paspauskite START/PAUSE mygtuką.

ASMENINIŲ NUSTATYMŲ
IŠSAUGOJIMAS
PPradiniai nustatymai gali būti keičiami.
Pasirinkus programą ir papildomas
funkcijas, galite išsaugoti tokį derinį
paspausdami START/PAUSE mygtuką ir
palaikydami jį penkias sekundes.
Šviesos signalas ant STAR /PAUSE
mygtuko ir garso signalas patvirtina
pasirinkimą. Ekrane trumpai pasirodys
užrašas SET CHD (nustatymai pakeisti)tada,
bus parodytas pasirinktas nustatymas.
Paspauskite START/PAUSE mygtuką
pradėti džiovinimo procesą.
Pakeistas derinys bus rodomas kiekvieną
kartą, kai įjungiate džiovyklę.
Naudokite tą pačią procedūrą keisti jau
įrašytą derinį.

Kai maitinimas yra atnaujinamas, šviesos
signalas ant START/PAUSE mygtuko ima
mirkčioti.

348285

Norėdami tęsti džiovinimo procesą,
paspauskite START/PAUSE mygtuką.
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KĄ DARYTI...?

Aplinkos kliūtys (pvz., elektros tinklų) gali
sukelti įvairias klaidas. (žr. lentelę kitame
puslapyje). Tokiu atveju:
•
•
•
•
•
•

išjunkite prietaisą ir palaukite bent
vieną minutę;
įjunkite prietaisą ir iš naujo paleiskite
džiovinimo programą.
jei klaida išlieka, kreipkitės į įgaliotą
aptarnavimo skyrių.
daugumą džiovyklės veikimo sutrikimų
galėsite išspręsti patys.
remontą gali atlikti tik tinkamai
apmokytas asmuo.
jei prireikia remonto arba pateikiamos
garantinės pretenzijos dėl netinkamo
sujungimo arba džiovyklės naudojimo,
garantija negali būti taikoma. Tokiais
atvejais taisymo išlaidas turi apmokėti
vartotojas.

Garantija netaikoma gedimams ir triktims dėl trikdžių iš
aplinkos (žaibo smūgio, elektros tinklo gedimų, stichinių
nelaimių ir pan.).

348285
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Gedimas / klaida

Priežastis:

Ką daryti...?

Džiovyklė neveikia.

• Nėra įtampos maitinimo
lizde

• Patikrinkite, ar maitinimo laido
kištukas teisingai įkištas į
elektros lizdą.
• Patikrinkite saugiklius.

Įtampa maitinimo lizde
yra, bet būgnas nesisuka
ir džiovyklė neveikia.

• Programa nebuvo pradėta
pagal instrukcijas.
• Netinkamai uždarytos
durelės.
• Pilnas kondensato bakas.
• Pasirinkta atidėta funkcijos
pradžia.

• Iš naujo perskaitykite naudojimo
instrukcijas.
• Stumkite dureles link prietaiso.
• Ištuštinkite kondensato baką (žr.
skyrių „Valymas ir priežiūra“).
• Palaukite, kol praeis laikas,
nurodytas ekrane

Skalbiniai yra
neišdžiovinti arba
džiovinimas trunka ilgiau
nei 4 val.

• Filtrai nešvarūs. Patalpa
nepakankamai vėdinama.
• Netinkama temperatūra
kambaryje.
• Skalbiniai buvo
nepakankamai išgręžti arba
susisuko.
• Prietaise džiovinamų
skalbinių kiekis yra per
didelis arba nepakankamas.

• Išvalykite filtrus.
• Pastatykite džiovyklę
tinkamoje patalpoje (žr. skyrių
„Montavimas ...)
• Patikrinkite, ar kambario,
kur pastatyta džiovyklė,
temperatūra ne per aukšta
(virš 25 °C) arba ne per žema
(mažiau nei 10 °C).
• Sudėti į džiovyklą skalbiniai
yra nepakankamai išgręžti ar
susisuko, arba buvo pasirinkta
netinkama džiovinimo programa.
• Naudokite atitinkamą programą
arba programą su laikmačiu.
Padidinkite pasirinktos
programos galutinį sausumą
(intensyvaus džiovinimo
funkcija).

Nevienodai išdžiovinti
skalbiniai.

• Skalbinių kiekis yra per
didelis.
• Išdžiūvo skirtingo storio
gabalais.
• Džiovinami skirtingų tipų
skalbiniai.

• Įsitikinkite, kad skalbiniai
surūšiuoti pagal tipą ir dydį,
atsižvelgiant į pasirinktą
programą (žr. skyrių
„Džiovinimas – skalbinių
paruošimas“ ir programos
lentelę).

Klaida būgno
apšvietime.

• Nėra apšvietimo atidarius
džiovyklos dureles.

• Atjunkite džiovyklę iš elektros
tinklo ir kreipkitės į įgaliotą
aptarnavimo skyrių.

Ekrane rodoma: F3

• Pilnas kondensato bakas
• Jei kondensato rezervuaras
tuščias, yra siurblio
gedimas.

• Ištuštinkite kondensato baką (žr.
skyrių „Valymas ir priežiūra“).
• Išjunkite prietaisą ir kreipkitės į
artimiausią aptarnavimo skyrių.

Ekrane rodoma: F4

• Užsikimšę filtrai
• Jei filtrai švarūs, gali būti
kompresoriaus gedimas.

• Išvalykite filtrus.
• Išjunkite prietaisą ir kreipkitės į
artimiausią aptarnavimo skyrių.

Ekrane rodoma:"LO"

• Garo generatoriaus bakas
tuščias

• Pripilkite distiliuoto vandens

348285

Užsirašykite gedimo / klaidos kodą: F0, F1 arba F2, išjunkite prietaisą ir paskambinkite į
artimiausią įgaliotąją aptarnavimo skyrių (skambučių centrą).
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DŽIOVINIMO IR
TAUPAUS DŽIOVYKLĖS
NAUDOJIMO PATARIMAI IR
REKOMENDACIJOS
Taupiausias būdas yra kiekvienos partijos metu džiovinti
rekomenduojamą kiekį skalbinių (žr. Programų lentelę).
Itin plonų audinių, kurie gali būti deformuoti, džiovinti
nerekomenduojama.
Nebūtina naudoti kondicionieriaus skalbimo ciklo metu, nes
skalbiniai bus švelnūs ir minkšti po džiovinimo džiovyklėje.
Džiūvimo laikas bus trumpesnis ir energijos suvartojimas mažesnis,
jei prieš džiovinimą drabužiai bus kruopščiai išgręžti. Pasirinkus
tinkamą džiovinimo programą, išvengsite skalbinių perdžiūvimo ir
lyginimo ar audinio susitraukimo problemų.
Reguliariai valykite filtrus, taip optimaliai išnaudosite džiovinimo
laiką ir suvartosite mažiausiai energijos.
Džiovinant mažesnius kiekius skalbinių ar atskirus drabužius,
jutiklis negali suvokti tikrojo skalbinių drėgmės lygio. Tokiais
atvejais rekomenduojama džiovinti mažesnius daiktus arba kiekius
skalbimo programomis sausesniems skalbiniams arba su laikmačio
programa.

348285
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ŠALINIMAS
Pakuotė yra pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų,
kurios gali būti perdirbtos, išmestos, arba sunaikintos be jokio
pavojaus aplinkai. Šiuo tikslu pakuotės medžiagos yra atitinkamai
paženklintos.
Ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad
produktas neturėtų būti išmestas su įprastomis buitinėmis
atliekomis. Produktas turėtų būti perduotas į elektros ir
elektroninės įrangos atliekų perdirbimo surinkimo centrą.
Kai išmetate pasenusį prietaisą, įsitikinkite, kad ištraukėte
maitinimo laidą ir sunaikinote durelių jungiklį ir sklendę, siekiant
užkirsti kelią durelių uždarymui (vaikų saugumui).
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Išmetant produktą teisingai galėsite išvengti bet kokių neigiamų
pasekmių ir poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali
atsirasti, jei gaminys išmetamas netinkamai. Norėdami gauti
išsamią informaciją apie gaminio šalinimą ir perdirbimą, kreipkitės
į atitinkamas savivaldybių institucijas, atsakingas už atliekų
tvarkymą, atliekų tvarkymo paslaugų įmones, arba parduotuvę,
kurioje pirkote gaminį.
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TIPINĖ VARTOJIMO LENTELĖ
Lentelėje išvardytos džiovinimo laiko ir energijos suvartojimo
reikšmės skalbimo bandomojo skalbimo partinai su įvairiais
gręžimo greičiais skalbimo mašinoje.
SPK A

[aps./
min.]

Džiovinimo trukmė
[min]
7kg

8kg

Elektros energijos suvartojimas [kWh]

A

9kg

7kg

A+

8kg

9kg

7kg

A++

8kg

9kg

7kg

8kg

9kg
2,28

800

160

185

215

2,32

2,71

2,91

2,07

2,12

2,34

1,75

1,97

1000

155

180

210

2,19

2,51

2,71

1,97

2,02

2,22

1,63

1,80

2,19

1200

145

170

200

1,93

2,18

2,39

1,77

1,82

1,98

1,43

1,65

1,87

1400

125

150

180

1,54

1,72

1,85

1,46

1,51

1,58

1,21

1,31

1,39

1600

123

148

178

1,51

1,69

1,82

1,42

1,49

1,54

1,18

1,27

1,35

(Matuojamas pagal standartą EN 61121)

Standartinės medvilnės skalbimo programos pagal taikomą ES reglamentą Nr. 392/2012.
Programa

Skalbinių kiekis
Maks. apkrova/
pusė apkrovos
[kg]

Programos
trukmė
[min]

Elektros energijos suvartojimas
[kWh]
A

A+

A++

Medvilnės standartas

7 / 3,5

155 / 98

2, 19 / 1,39

1,97 / 1,00

1,63 / 0,93

Medvilnės standartas

8/4

180 / 107

2,51 / 1,49

2,02 / 1,08

1,80 / 1,01

Medvilnės standartas

9 / 4,5

210 / 119

2,71 / 1,70

2,22 / 1,19

2,19 / 1,17

Medvilnės standarto programa skirta įprastai šlapios medvilnės skalbinių džiovinimui. Tai pati
veiksmingiausia medvilnės džiovinimo programa pagal galios suvartojimą.

Dėl skalbinių tipo ir kiekio nukrypimų, gręžimo, el. maitinimo virpesių, aplinkos
temperatūros ir drėgmės, vartotojo išmatuotos vertės gali skirtis nuo nurodytų lentelėje.

Mes pasiliekame teisę daryti bet kokius naudojimo instrukcijos ir klaidų
aprašymų pakeitimus.
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