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Transportavimo pakuočių
utilizavimas
Pakuotė apsaugo džiovyklę nuo pažei-
dimų transportuojant. Pakuotei parink-
tos aplinkai nekenkiančios, perdirbti tin-
kamos medžiagos, todėl ji gali būti per-
dirbama.

Grąžinant pakuotę, taupomos žaliavos ir
mažinamas susidarančių atliekų kiekis.
Įrangą Jums pardavęs prekybininkas
priims jos pakuotę.

Senos įrangos utilizavimas
Elektros ir elektroninėje įrangoje yra
daug vertingų medžiagų. Tačiau joje
taip pat yra medžiagų, reikalingų neprie-
kaištingam įrangos veikimui ir saugumo
užtikrinimui. Patekusios į buitines atlie-
kas arba naudojamos netinkamai, šios
medžiagos gali būti kenksmingos žmo-
nių sveikatai ir aplinkai. Todėl jokiu būdu
senos įrangos nemeskite kartu su buiti-
nėmis atliekomis.

Pristatykite ją į artimiausią nenaudoja-
mos elektros ir elektroninės įrangos su-
rinkimo skyrių perdirbimui ir utilizavimui
arba grąžinkite pardavėjui arba "Miele".
Prieš pristatydami seną prietaisą į surin-
kimo skyrių, ištrinkite visus asmeninius
duomenis. Pasirūpinkite, kad sena, iš-
vežti skirta įranga būtų laikoma vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
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  Būtinai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

Ši džiovyklė atitinka reikiamus saugos nuostatus. Netinkamai nau-
dojant galima žala asmenims ir pažeidimai.

Prieš pirmą kartą naudodami džiovyklę, perskaitykite naudojimo
instrukciją. Joje pateikta svarbi informacija apie saugų džiovyklės
naudojimą bei techninę priežiūrą. Tai padės apsaugoti save ir ne-
sugadinti prietaiso. 

Išsaugokite naudojimo instrukciją ir perduokite ją vėlesniems gami-
nio savininkams.

Tinkamas naudojimas

 Ši džiovyklė naudojama buityje ir panašioje aplinkoje.

 Ši džiovyklė nėra skirta naudoti lauke.

 Skalbinių džiovyklę naudokite tik buityje ir tik norėdami džiovinti
tekstilės gaminius, kurių priežiūros etiketėse gamintojas nurodo, kad
juos galima džiovinti džiovyklėse. 
Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas. "Miele" neatsako už
žalą, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba netinkamo val-
dymo.
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 Asmenims, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių ar protinių ge-
bėjimų, nepatyrimo ar nežinojimo nėra pajėgūs saugiai valdyti džio-
vyklę, draudžiama ją naudoti be atsakingo asmens priežiūros arba
mokymo.

Vaikai buityje

 Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis džiovykle, ne-
bent jie yra nuolat prižiūrimi.

 Vaikai nuo aštuonerių metų be priežiūros gali naudotis džiovykle
tik tada, kai apie džiovyklės valdymą jiems buvo paaiškinta tiek, kad
jie galėtų saugiai ją valdyti. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti gali-
mus netinkamo naudojimo pavojus.

 Neprižiūrimi vaikai negali valyti arba prižiūrėti džiovyklės.

 Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli džiovyklės. Vaikams niekada
neleiskite žaisti su prietaisu.

Techninė sauga

 Prieš statydami ir paleisdami džiovyklę, patikrinkite, ar nėra paste-
bimų išorinių pažeidimų.
Pažeistos džiovyklės nebandykite pastatyti ir paleisti.

 Prieš prijungdami džiovyklę, būtinai palyginkite specifikacijų lente-
lėje nurodytus prijungimo duomenis (saugiklį, įtampą ir dažnį) su e-
lektros tinklo duomenimis. Jeigu abejojate, kreipkitės į elektros spe-
cialistą.

 Patikimas ir saugus džiovyklės naudojimas užtikrinamas tik tuo-
met, jeigu džiovyklė buvo prijungta prie bendrojo maitinimo tinklo.

 Džiovyklės elektros sauga užtikrinama tik tuomet, jei ji prijungiama
prie pagal taisykles įrengtos sistemos su įžeminimo laidu. Svarbu,
kad būtų patikrinta ši saugumo sąlyga, o, jeigu abejojate, elektros
instaliaciją namuose patikėkite patikrinti elektros specialistui. "Miele"
neatsako už žalą, atsiradusią dėl pažeisto arba nesamo įžeminimo
laido.
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 Dėl saugumo sumetimų nenaudokite ilginamųjų kabelių, šakotuvų
ar pan. (gaisro pavojus dėl perkaitimo).

 Jei jungiamasis tinklo laidas pažeistas, jis turi būti pakeistas
"Miele" įgaliotose dirbtuvėse, kad būtų išvengta pavojaus naudoto-
jui.

 Dėl netinkamai atliktų remonto darbų naudotojui gali kilti nenuma-
tytų pavojų, už kuriuos "Miele" neprisiima jokios atsakomybės. Atlikti
remonto darbus turi teisę tik "Miele" įgalioti specialistai, antraip, jei
vėliau atsirastų pažeidimų, nebus galima pateikti jokių garantinių pre-
tenzijų.

 Sugedusias dalis galima pakeisti tik originaliomis atsarginėmis
"Miele" dalimis. "Miele" užtikrina, kad tik šios dalys atitinka visus
saugos reikalavimus.

 Ši džiovyklė, atsiradus gedimui arba valant ir atliekant priežiūrą,
yra atjungta nuo elektros tinklo tik tada, kai:

– džiovyklės šakutė ištraukta arba

– išjungtas namo instaliacijos saugiklis arba

– visiškai išsukti įsukamieji namų instaliacijos saugikliai.
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 Šios džiovyklės negalima naudoti nestacionariose vietose (pvz.,
laivuose).

 Nedarykite jokių džiovyklės pakeitimų, kuriems "Miele" nedavė
aiškaus leidimo.

 Paaiškinimai apie šilumos siurblį ir šaldomąsias medžiagas:
ši džiovyklė veikia su dujinėmis šaldomosiomis medžiagomis, kurios
sandarina kompresorių. Suspaudus padidėja šaldomosios medžia-
gos temperatūra ir ji suskystėja, tada uždaru kontūru cirkuliuoja šilu-
mokaičio bloku, kur vyksta apsikeitimas šiluma su pro šalį srūvančiu
džiovinimo oru.

– Džiovinant zirzimas girdimas dėl veikiančio šilumos siurblio ir tai
yra normalu. Tai neturi įtakos džiovyklės veikimui.

– Šaldomoji medžiaga nedegi ir nesprogi.

– Jei džiovyklė transportuojama ir pastatoma tinkamai, dažniausiai
jos palaikyti prieš įjungiant nereikia (žr. skyrių "Pastatymas ir pri-
jungimas").
Priešingu atveju: atsižvelkite į pertraukas! Kitu atveju šilumos
siurblys gali būti pažeistas.

– Džiovyklėje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Sanda-
riai uždaryta. 
Šaldymo agento pavadinimas: R134a
Šaldymo agento kiekis: 0,48 kg
Šaldymo agento šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija: 1 430
kg CO2 e
Prietaiso išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis: 686
kg CO2 e
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 Atkreipkite dėmesį į skyriaus "Pastatymas ir prijungimas" bei sky-
riaus "Techniniai duomenys" pateiktus nurodymus.

 Visada turi būti užtikrinta prieiga prie šakutės, kad būtų galima
džiovyklę atjungti nuo maitinimo tinklo.

 Oro tarpo tarp džiovyklės apačios ir grindų negalima sumažinti co-
kolių lentelėmis, aukštų pūkų kilimine danga ir pan. Antraip nebus
užtikrintas pakankamas oro tiekimas.

 Džiovyklės durelių judėjimo zonoje neturi būti jokių rakinamų,
stumdomų ar į jas atsiveriančių durų.

 Dėl keliamų aukštų reikalavimų (pvz., dėl temperatūros, drėgmės,
atsparumo cheminiam poveikiui, susidėvėjimui ir vibracijos) šioje
džiovyklėje įrengtas specialus apšvietimas. Šis specialus apšvietimas
gali būti naudojamas tik pagal numatytą paskirtį. Jis nėra pritaikytas
patalpų apšvietimui. Keitimą gali atlikti tik "Miele" įgaliotas specialis-
tas arba "Miele" klientų aptarnavimo tarnyba.

Tinkamas naudojimas

 Didžiausias pakrovimo kiekis yra 8,0 kg (sausi skalbiniai).
Informaciją apie šiek tiek mažesnius pakrovimo kiekius, naudojant
atskiras programas, rasite skyriuje "Programų apžvalga".

 Gaisro pavojus!
Šios džiovyklės negalima naudoti su valdomu kištukiniu lizdu (pvz.,
valdomu laikmačio arba el. įrenginio su išjungimo funkcija, pasiekus
didžiausią apkrovą). 
Jeigu džiovinimo programa buvo nutraukta nepabaigus vėsinti, kyla
skalbinių užsidegimo pavojus.
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 Dėl gaisro pavojaus draudžiama džiovinti tekstilės gaminius, jei šie

– neišskalbti;

– negerai išvalyti ir juose yra riebalų arba kitokių likučių (pvz., virtu-
vės arba kosmetiniai skalbiniai su aliejaus, alyvos, riebalų, kremo
likučiais). Jeigu tekstilės gaminiai buvo nevisiškai išvalyti, kyla
gaisro pavojus dėl savaiminio skalbinių užsidegimo net ir pabai-
gus džiovinimo procesą ir net ne džiovyklėje;

– ištepti degiomis valymo priemonėmis arba acetonu, alkoholiu,
benzinu, nafta, dėmių išėmikliu, terpentinu, vašku ir vaško išėmi-
kliu arba chemikalais (pvz., šluostės, grindų skudurai, pašluostės);

– juose yra plaukų tvirtinimo priemonių, plaukų lako, nagų lako vali-
klių arba panašių likučių.

Todėl labai suteptus tekstilės gaminius skalbkite itin kruopščiai: 
naudokite pakankamai skalbiklio ir pasirinkite aukštą temperatūrą.
Jeigu abejojate, skalbkite keletą kartų.
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 Iš kišenių išimkite visus daiktus (pvz., žiebtuvėlius, degtukus).

  Įspėjimas! Džiovyklės niekada neišjunkite prieš džiovinimo pro-
gramos pabaigą. Nebent visi skalbiniai būtų greitai išimami ir ištiesia-
mi taip, kad galėtų atvėsti.

 Minkštiklius arba panašius produktus reikia naudoti pagal kartu su
jais pateikiamus nurodymus.

 Dėl gaisro pavojaus visada draudžiama džiovinti tekstilės gaminius
arba produktus,

– jei valant buvo naudojamos pramoninės cheminės medžiagos
(pvz., atliekant cheminį valymą);

– jie sudaryti daugiausia iš porolono, gumos ar į gumą panašios
medžiagos. Tokie yra, pvz., gaminiai iš latekso ir porolono, dušo
kepurėlės, neperšlampami audiniai, guminiai daiktai ir drabužiai,
pagalvės su porolono granulėmis;

– kurie turi užpildus ir yra pažeisti (pvz., pagalvės arba striukės). Iš-
kritęs užpildas gali sukelti gaisrą.
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 Daugelyje programų po šildymo fazės yra vėsinimo fazė, sukurta
siekiant užtikrinti, kad skalbiniai būtų tokios temperatūros, kuriai
esant jie nebūtų pažeisti (pvz., kad skalbiniai savaime neužsiliepsno-
tų). Tik tuomet programa laikoma baigta.
Pasibaigus programai išimkite visus skalbinius.

 Nesiremkite į dureles. Antraip ši džiovyklė gali apvirsti.

 Dureles uždarykite po kiekvieno džiovinimo ciklo. Taip išvengsite,
kad

– vaikai nebandytų lipti į džiovyklę arba ten slėpti daiktus,

– į džiovyklę neliptų maži gyvūnai.

 Šios džiovyklės negalima eksploatuoti be arba

– su pažeistais pūkelių filtrais,

– su pažeistu tankiuoju filtru.

Šioje džiovyklėje prisikaupė per daug pūkelių, todėl atsirado defek-
tas!

 Po kiekvieno džiovinimo būtina išvalyti pūkelių filtrą!

 Pūkelių ir tankųjį filtrą po šlapio valymo būtina išdžiovinti. Dėl šla-
pių pūkelių / tankiųjų filtrų galimi funkciniai sutrikimai džiovinant!

 Džiovyklės nestatykite šaltose patalpose. Temperatūra, artima už-
šalimo temperatūrai, kenkia džiovyklei. Dėl šąlančio kondensacinio
vandens siurblyje ir išleidimo žarnoje galimi pažeidimai.
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 Jei kondensacinį vandenį išleidžiate per išorę, vandens išleidimo
žarną užfiksuokite taip, kad ši neišslystų, pvz., kai kabinate prie
praustuvės.
Išslydus žarnai gali padaryti žalos ištekantis kondensacinis vanduo.

 Kondensatas nėra geriamasis vanduo.
Žmonės ir gyvūnai, išgėrę šio vandens, gali pakenkti savo sveikatai.

 Džiovyklės pastatymo patalpoje būtinai valykite dulkes ir pūkelius.
Purvo dalelės įsiurbtame aušinimo ore ilgainiui gali užkimšti šilumo-
kaitį.

 Neplaukite džiovyklės žarna.
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Gaiviklio flakonėlio naudojimas (įsigyjamas priedas)

 Galima naudoti tik originalius "Miele" gaiviklio flakonėlius.

 Gaiviklio flakonėlį galima laikyti tik originalioje pakuotėje, todėl ją
būtina saugoti.

 Dėmesio, kvapioji medžiaga gali ištekėti! Gaiviklio flakonėlį arba
pūkelių filtrą su įmontuotu gaiviklio flakonėliu laikykite tiesiai ir nieka-
da nedėkite ant šono ir nepakreipkite.

 Išbėgusią kvapiąją medžiagą nedelsdami nuvalykite sugeriančia
servetėle: nuo grindų, nuo džiovyklės, nuo džiovyklės dalių (pvz., pū-
kelių filtro).

 Jeigu palietėte ištekėjusią kvapiąją medžiagą: odą kruopščiai nu-
plaukite vandeniu ir muilu. Akis mažiausiai 15 minučių plaukite švariu
vandeniu. Jeigu nurijote, burną kruopščiai išskalaukite švariu vande-
niu. Jeigu buvo sąlytis su akimis arba nurijote, kreipkitės į gydytoją!

 Nedelsdami nusirenkite drabužius, ant kurių pateko kvapiųjų me-
džiagų. Drabužius ir rankšluosčius kruopščiai išplaukite dideliu kiekiu
vandens ir skalbimo priemonių.

 Jei nepaisysite šių nurodymų, kyla pavojus sukelti gaisrą arba su-
gadinti džiovyklę:

– Niekada nebandykite įpilti papildomai kvapiųjų medžiagų į flako-
nėlį.

– Niekada nenaudokite sugadinto gaiviklio flakonėlio.

 Tuščią gaiviklio flakonėlį išmeskite su buitinėmis atliekomis ir ne-
naudokite kitoms reikmėms.

 Taip pat atkreipkite dėmesį į informaciją, pridedamą prie gaiviklio
flakonėlio.
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Priedai

 Leidžiama pritvirtinti arba įrengti tik tuos priedus, kuriuos aiškiai
patvirtino "Miele". 
Jei pritvirtinamos arba įrengiamos kitos dalys, prarandama teisė į
pretenzijas pagal garantiją, laidavimą ir (arba) atsakomybę už pro-
duktą.

 "Miele" džiovyklės ir skalbyklės gali būti pastatomos kaip skalbi-
mo ir džiovinimo kolonėlės. Tokiu atveju būtinas įsigyjamas "Miele"
džiovinimo-skalbimo kolonėlės sujungimo komplekto priedas. Būtina
atkreipti dėmesį, kad skalbimo ir džiovinimo kolonėlės sujungimo
komplektas tiktų "Miele" skalbyklei ir džiovyklei.

 Atkreipkite dėmesį, kad papildomai įsigyjamas "Miele" cokolio
priedas tiktų šiai džiovyklei.

 "Miele" negali būti patraukta atsakomybėn už žalą, atsiradusią
dėl saugos nurodymų ir įspėjimų nesilaikymo.
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Valdymo skydelis

a Ekranas su jutikliniais mygtukais
Išsamesnius paaiškinimus rasite kita-
me puslapyje.

b Mygtukas "Start/Stop"
Jo paspaudimu paleidžiama parinkta
programa ir nutraukiama paleista pro-
grama.

c Mygtukas "Trockenstufe"
Visoms sausumo pakopų progra-
moms.

d Mygtukas "Dauer"
Norint pasirinkti pagal laiką valdomos
programos trukmę.

e Mygtukas "Startvorwahl"
Norint pasirinkti uždelstą paleidimą.

f Pasirinkčių mygtukai
Programas galima papildyti įvairiomis
pasirinktimis.

g Programų perjungiklis
Skirtas programoms pasirinkti.

h Optinė sąsaja
Klientų aptarnavimo skyriui.

i Mygtukas 
Įjungti ir išjungti. Taupydama energiją
džiovyklė išsijungia savaime. Tai
įvyksta po 15 minučių atlikus arba
įjungus programos pabaigos / apsau-
gos nuo glamžymo funkciją, jei ne-
atliekami jokie kiti valdymo veiksmai.
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Abkühlen Atvėsinimas / atvėsinti

Auffrischen Atnaujinimas / atnaujinti

aus išj.

Automatic plus automatinė plius

Automatic plus Schranktrocken Automatinė plius. Sausi, tinkami dėti į
spintą.

Baumwolle Medvilnė

Baumwolle Bügelfeucht Medvilnė. Tinkami lyginimui

Baumwolle Schranktrocken Medvilnė. Sausi, tinkami dėti į spintą.

Behälter leeren Ištuštinti indą

Behälter leeren Siehe Žr. Ištuštinti indą

Beladung korrig. Siehe Žr. Patikrinti pakrovimo kiekį

Bügelfeucht Tinkami lyginimui

click spustelėti, bakstelėti ( mygtuką)

Dampfglätten Lyginimas garais

Dauer Trukmė

deutsch vokiečių kalba

EcoFeedback "EcoFeedback"

Einstellungen Nustatymai

Ende Pabaiga

Energie Energija

Ersatzteile Atsarginės dalys

Express Skubioji

Express Schranktrocken Skubioji. Sausi, tinkami dėti į spintą

Extratrocken Labai sausi

Feinwäsche Gležni audiniai

Feinwäsche Schranktrocken Gležni audiniai. Sausi, tinkami dėti į
spintą
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Finish Seide Šilkinių audinių baigiamasis apdoroji-
mas

Finish Wolle Vilnonių audinių baigiamasis apdoroji-
mas

Gütersloh Giuterslas

Imprägnieren Impregnavimas

Jeans Džinsai

Jeans Schranktrocken Džinsai. Sausi, tinkami dėti į spintą.

Knittersch./Ende Apsauga nuo glamž. / pabaiga

Knitterschutz Apsauga nuo glamžymosi

Komfortkühlen Patogus atvėsinimas

Kondensat- behälter füllen Pripildyti kondensato indą

Korbprogramm Programa, kurios metu naudojamas
krepšys

Kundendienst Fehler F Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
Triktis F

LED Šviesos diodai

Leichttrocken Lengvai drėgni

Lüften kalt Vėdinimas šaltu oru

Lüften warm Šiltasis vėdinimas

Luftwege reinigen Valyti ortakius

Luftwege reinigen Siehe Žr. Ortakių valymas

Mangelfeucht Tinkami lyginimui

Memory Atmintis

Mengenautomatik Automatinis kiekio nustatymas

Miele Willkommen "Miele" – Sveiki atvykę

Nicht umwählbar Negalima keisti

niedrig žemas

normal įprastas
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Oberhemden Viršutiniai marškiniai

Oberhemden Schranktrocken Viršutiniai marškiniai. Sausi, tinkami dė-
ti į spintą

OK Gerai

Outdoor Viršutiniai drabužiai

Outdoor Schranktrocken Viršutiniai drabužiai. Sausi, tinkami dėti
į spintą.

Perfect Dry "Perfect Dry"

Pflegeleicht Lengvai prižiūrimi

Pflegeleicht Bügelfeucht Lengvai prižiūrimi. Tinkami lyginimui.

Pflegeleicht Schranktrocken Lengvai prižiūrimi. Sausi, tinkami dėti į
spintą.

Programm abbr. Nutraukti programą

rücksetzen atstatyti / atkurti

Schonen plus Švelnioji plius

Schonglätten Švelnus lyginimas

Schranktrocken Sausi, tinkami dėti į spintą

Schranktrocken+ Sausi, tinkami dėti į spintą +

Siehe Žr.

Sportwäsche Sportinė apranga

Sportwäsche Schranktrocken Sportinė apranga. Sausi, tinkami dėti į
spintą.

Sprache Kalba

Start in Paleisti po

Start/Stop Įjungimas / išjungimas

Startvorwahl Uždelstas paleidimas

Startvorwahl abbr. Nutraukti uždelstą paleidimą

Summer Zirzeklis

Trockenstufe Džiovinimo lygis
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Trocknen Džiovinimas

Tür öffnen+schließ. Atidaryti ir uždaryti dureles

Weitere Programme Kitos programos

Zeit ändern Keisti laiką

Zeit löschen Ištrinti laiką

zurück atgal
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Ekrano veikimo principas

Jutikliniai mygtukai , "OK", 

Ekranas valdomas, kol šviečia simboliai.

– Jutiklinis mygtukas 
Judina pasirinkimų sąrašą žemyn ar-
ba sumažina reikšmes.

– Jutiklinis mygtukas "OK" 
Patvirtina pasirinktą programą, nusta-
tytą reikšmę arba atidaro submeniu.

– Jutiklinis mygtukas 
Judina pasirinkimų sąrašą aukštyn
arba padidina reikšmes.

Jeigu valdymas nevykdomas, vėl už-
gęsta jutiklinių mygtukų simboliai. Tai
taip pat galioja, jeigu pasirinkimas ne-
patvirtinamas "OK".

Jutiklinis mygtukas "EcoFeedback"

Išsamesnės informacijos rasite skyriu-
je"EcoFeedback".

Nustatymai

Nustatymai iškviečiami tuo pačiu metu
nuspaudžiant jutiklinius mygtukus  ir
.

Čia galite priderinti džiovyklės elektroni-
nę įrangą prie pasikeitusių reikalavimų.
Išsamesnės informacijos rasite to paties
pavadinimo skyriuje, šios naudojimo
instrukcijos gale.

Šios programos pasirenkamos per
programų pasirinkimo nustatymą "Ki-
tos programos".

– Automatic plus

– Feinwäsche

– Imprägnieren

– Sportwäsche

– Outdoor

– Lüften kalt

– Korbprogramm
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Rodinys "Perfect Dry"

Sistema "Perfect Dry" džiovinimo pako-
pų programose išmatuoja drabužių lie-
kamąją drėgmę ir taip pasirūpina, kad
drabužiai būtų tinkamai išdžiovinti.

Rodinys "Perfect Dry" . . . 
. . . mirksi prasidėjus programai ir už-
gęsta, kai parodoma programos trukmė. 
. . . šviečia pasiekta džiovinimo pakopa
prieš pasibaigiant programai. 
. . . lieka tamsus šiose programose: "Fi-
nish Wolle", "Finish Seide", "Lüften
kalt", "Lüften warm", "Korbprogramm".

Likusio laiko prognozė

Paleidus programą, rodoma galima pro-
gramos trukmė valandomis ir minutė-
mis.

Džiovinimo pakopų programų trukmė
gali skirtis arba "šokinėti". Ji priklauso
nuo skalbinių kiekio, rūšies arba likusios
drėgmės. Elektronika nuolat prisitaiko
prie šių sąlygų ir tampa vis tikslesnė.

Valdymo pavyzdžiai

Pasirinkimų sąrašo judinimas

Pagal rodykles  ekrane atpažinsite,
kad naudoti pateikiamas pasirinkimų
sąrašas:

Automatic plus 
Palietus jutiklinį mygtuką , pasirinkimų
sąrašas juda žemyn, o palietus jutiklinį
mygtuką , sąrašas juda aukštyn. 
Jutikliniu mygtuku "OK" patvirtinama.

Pasirinkto punkto žymėjimas

Schranktrocken 

Jeigu pasirinkimų sąrašo punktas akty-
vinamas nuspaudus "OK", tai parodo-
ma varnele .

Skaičių verčių nustatymas

Dauer h0:20
Skaičių vertė pažymėta baltai. Palietus
jutiklinį mygtuką , sumažėja skaičių
vertė, o palietus jutiklinį mygtuką ,
skaičių vertė padidėja. Jutikliniu mygtu-
ku "OK" skaičių vertė aktyvinama.

Submeniu išjungimas

Iš submeniu išeisite pasirinkę .
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Apsauginės folijos ir reklaminio
lipduko nuėmimas
 Pašalinkite

– nuo durelių apsauginę foliją;

– nuo priekinės pusės ir dangtelio visus
reklaminius lipdukus (jeigu yra).

 Draudžiama pašalinti lipdukus,
kuriuos pamatote atidarę dureles
(pvz., specifikacijų lentelę)!

Po įrengimo

 Prieš pirmąjį paleidimą tinkamai
pastatykite ir prijunkite džiovyklę. Jei
transportuojama ne taip, kaip apra-
šyta skyriuje "Pastatymas ir prijungi-
mas", tuomet reikia maždaug 1 va-
landą palikti stovėti, prieš prijungiant
šią džiovyklę prie elektros tinklo.

Įjungus džiovyklę, ekrane trumpai švie-
čia "Miele Willkommen".

Ekrano kalbos nustatymas
Jūsų bus prašoma nustatyti norimą
ekrano kalbą. Pakeisti kalbą galima bet
kuriuo metu per nustatymus.

deutsch 

 Palietus jutiklinius mygtukus  ir ,
galite judinti pasirinkimų sąrašą, kol
bus pažymėta norima kalba.

Rodyklės  ekrane rodo, kad paskui ei-
na kitas pasirinkimas.

 Kalbą patvirtinkite palietę jutiklinį
mygtuką "OK".

Pirmąjį paleidimą naudoti bai-
kite vadovaudamiesi šia ins-
trukcija

Siehe 

 Patvirtinkite palietę jutiklinį mygtuką
"OK".

 Skaitykite skyrius "1. Tinkama skalbi-
mo priežiūra" ir "2. Džiovyklės pakro-
vimas".

 Paskui galite pakrauti džiovyklę ir pa-
sirinkti programą, kaip aprašyta sky-
riuje "3. Programos pasirinkimas ir
paleidimas".

Pirmasis paleidimas naudoti baigtas, at-
likus ilgesnį kaip 1 valandos skalbimą.
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Galite pasirūpinti, kad nepailgėtų džiovi-
nimo trukmė ir nepadidėtų energijos są-
naudos:

– Skalbinius automatinėje skalbyklėje
išgręžkite didžiausiu gręžimo greičiu.
Džiovindami galite sutaupyti maž-
daug 20 % energijos ir laiko, jei, pa-
vyzdžiui, gręšite 1 600, o ne 1 000
sūk./min. greičiu.

– Išnaudokite džiovinimo programos
leidžiamą maksimalų pakrovimo kiekį.
Tada energijos sąnaudos, skaičiuo-
jant pagal visą skalbinių kiekį, bus
optimalios.

– Pasirūpinkite, kad patalpos tempera-
tūra nebūtų per aukšta. Jei patalpoje
yra kitų šilumą išskiriančių prietaisų,
išvėdinkite patalpą arba juos išjunki-
te.

– Po kiekvieno džiovinimo išvalykite
pūkelių filtrus, esančius pildymo srity-
je.

Nurodymus apie pūkelių filtro ir tankiojo
filtro valymą rasite skyriuje "Valymas ir
priežiūra".

– Naudokitės nuo laiko priklausančiais
ir palankiais energijos tarifais. Teirau-
kitės savo elektros energijos tiekėjo.
Šio džiovyklės paleisties parinktimi
galite pasirinkti, kada per 24 val. au-
tomatiškai turi būti pradedamas džio-
vinimo procesas.
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Paspaudus mygtuką "EcoFeedback",
pateikiama informacija apie jūsų džiovy-
klės elektros energijos sąnaudas.

Palietus jutiklinį mygtuką
"EcoFeedback", ekrane rodoma dviejų
rūšių informacija:

– sąnaudų prognozė prieš programos
pradžią,

– elektros energijos sąnaudos džiovini-
mo metu.

Šviečia jutiklinio mygtuko
"EcoFeedback" kontrolinė lemputė, o
ekrane rodomas rodinys.
Abu po keleto sekundžių automatiškai
išsijungia arba, kaip alternatyva, gali bū-
ti patvirtinti "OK".

Papildomai programos pabaigoje, prieš
atidarant duris, gali būti parodyta:

– energijos sąnaudos ir

– pūkelių bei tankiojo filtro nešvarumo
laipsnis (0 % = lengvas, 50 % = vidu-
tinis, 100 % = didelis). Daugėjant ne-
švarumų pailgėja programos trukmė
bei padidėja energijos sąnaudos.

1. Prognozė

 Pasirinkus programą, palieskite jutikli-
nį mygtuką "EcoFeedback".

Pagal stulpelius kelias sekundes rodo-
ma sąnaudų prognozė:

Energie

Kuo daugiau matoma stulpelių, tuo dau-
giau energijos suvartojama.

Sąnaudų prognozė keičiasi atsižvelgiant
į programą ir parinktis.

2. Tikrosios sąnaudos

 Palieskite jutiklinį mygtuką
"EcoFeedback".

Galite pamatyti tikrąsias energijos są-
naudas.

Pavyzdys:

Energie 2,0 kWh

Kol energijos sąnaudos yra per mažos,
rodoma < 0,1 kWh.
Sąnaudos pasikeičia pagal programos
progresą ir likusią drėgmę.

Atidarius dureles arba automatiškai
išjungus programos pabaigoje duo-
menys sugrąžinami į prognozės reži-
mą.

Bendrųjų sąnaudų nustatymas
"Gesamtverbrauch"

– Informuoja apie paskutiniosios pro-
gramos sąnaudas

ir

– prideda per laiką buvusias energijos
sąnaudas.

Išsamesnė informacija pateikiama sky-
riuje "Nustatymai".



1. Teisingas skalbinių priežiūros laikymasis

27

Būtina atsižvelgti skalbimo me-
tu
– Šiuos labai suteptus audinius skalbki-

te itin kruopščiai: naudokite pakanka-
mai skalbimo priemonių ir pasirinkite
aukštą temperatūrą, jei abejojate, ar
išsiskalbė, skalbkite kelis kartus.

– Nedžiovinkite visiškai šlapių tekstilės
gaminių. Skalbinius automatinėje
skalbyklėje išgręžkite didžiausiu gręži-
mo greičiu. Kuo didesnis gręžimo
greitis, tuo daugiau energijos ir laiko
galite sutaupyti džiovindami.

– Naujus spalvotus tekstilės gaminius
prieš pirmąjį džiovinimą kruopščiai iš-
skalbkite atskirai ir nedžiovinkite jų
kartu su šviesiais tekstilės gaminiais.
Jie gali nudažyti (taip pat ir džiovyklės
plastikines dalis). Taip pat ant teksti-
lės gaminių gali nusėsti kitos spalvos
pūkeliai.

– Galite džiovinti ir standintus skalbi-
nius. Tačiau norėdami įprasto standi-
nančio efekto, naudokite dvigubą
standiklio kiekį.

Skalbinių ruošimas džiovyklei

 Iš skalbinių pašalinkite visus pa-
šalinius daiktus (pvz., pagalbines
skalbiklių dozavimo priemones, deg-
tukus ir t. t.)!
Šios dalys gali ištirpti arba sprogti:
kitaip gali būti pažeisti skalbiniai ir
džiovyklė.

 Perskaitykite skyrių "Saugos nu-
rodymai ir įspėjimai".
Kitaip kyla gaisro pavojus netinkamai
naudojant ir valdant!

– Tekstilės gaminius išrūšiuokite pagal
pluošto ir audinio rūšį, vienodą dydį,
vienodus priežiūros ženklus ir pagal
pageidaujamą džiovinimo pakopą.

– Patikrinkite, ar nepažeistos siūlės ir
apsiuvai. Taip galite išvengti, kad iš-
kris tekstilės užpildai. Gaisro pavojus
džiovinant!

– Atlaisvinkite tekstilės gaminius.

– Suriškite tekstilės gaminių dirželius ir
prijuosčių juosteles.

– Užsekite...
...patalynės ir pagalvių užvalkalus,
kad į juos nepatektų smulkių detalių, 
...kabliukus ir kilputes.

– Užsiūkite arba pašalinkite laisvas lie-
menėlių vielutes.

– Atsekite striukes ir ilgus užtrauktukus,
kad tekstilės gaminiai tolygiai išdžiū-
tų.

– Lengvai prižiūrimi tekstilės gaminiai
glamžosi labiau, jeigu prikrauta dau-
giau skalbinių. Tai dažniausiai susiję
su labai gležnais audiniais (pvz., vir-
šutiniais marškiniais, palaidinukėmis).
Išskirtinais atvejais sumažinkite skal-
binių įkrovą.
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Priežiūros ženklai

Džiovinimas

 normali / aukštesnė temperatūra

 sumažinta temperatūra: pasirinkite 
"Schonen plus" (jautriems teksti-
lės gaminiams)

 negalima džiovinti džiovykle

Lyginimas ir kočiojimas

 labai karšta

 karšta

 šilta

 nelyginti / nekočioti

Skalbinių priežiūra naudojant
džiovyklę

Perskaitykite skyrių "Programų apž-
valga".
Jame nurodytos visos programos ir
pakrovimų kiekiai.

– Atkreipkite dėmesį į kiekvienos pro-
gramos didžiausią pakrovimo kiekį.
Tada energijos sąnaudos, skaičiuo-
jant pagal visą skalbinių kiekį, bus
optimalios.

– Įkrovus tik pusę skalbinių, pasirinkite
"Mengenautomatik".

– Pareikalavus, pasirinkite džiovinimo
pakopą, pavyzdžiui, . . . 
. . . "Schranktrocken +", jeigu po
džiovinimo skalbinius norite sulanks-
tyti ir sudėti į spintą. 
. . . "Mangelfeucht", jeigu po džiovini-
mo skalbinius dar norite paruošti, pa-
vyzdžiui, kočioti.

– Pūkais kimštų tekstilės gaminių plo-
nasis vidinis audinys, atsižvelgiant į
kokybę, linkęs trauktis. Šiuos teksti-
lės gaminius apdorokite tik naudoda-
mi programą "Schonglätten".

– Gryno lino audinius leidžiama tik
džiovinti, kaip nurodyta priežiūros eti-
ketėje. Priešingu atveju audinys gali
pasišiaušti. Šiuos tekstilės gaminius
apdorokite tik naudodami programą
"Schonglätten".

– Vilna ir vilnos mišiniai linkę veltis ir
trauktis. Šiuos tekstilės gaminius ap-
dorokite tik naudodami programą "Fi-
nish Wolle".

– Trikotažiniai audiniai (pvz., marškinė-
liai, apatiniai) dažnai susitraukia pir-
mo skalbimo metu. Todėl šių audinių
per daug nedžiovinkite, kad jie dar la-
biau nesusitrauktų. Jeigu įmanoma,
trikotažinius drabužius pirkite vienu ar
dviem dydžiais didesnius.

– Jeigu skalbiate ypač temperatūrai ir
glamžymuisi neatsparius tekstilės ga-
minius, sumažinkite pakrovimo kiekį ir
pasirinkite "Schonen plus".
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 Būtina visų pirma perskaityti
skyrių 1. "Teisingas skalbinių prie-
žiūros laikymasis".

 Norėdami įjungti, paspauskite
mygtuką .

Įjungiamas būgno apšvietimas.

Būgno apšvietimas automatiškai išjun-
giamas po keleto minučių ir progra-
mos paleidimo (energijos taupymas).

Durelių atidarymas

 Įkiškite pirštus į rankenos lovelį ir ati-
darykite dureles.

 Į būgną laisvai sudėkite skalbinius.

Niekada neperpildykite būgno.
Priešingu atveju skalbiniai dėvisi, blo-
giau džiovinami ir labiau glamžomi.

Uždarydami dureles, jų angoje nepri-
verkite skalbinių dalių.
Galimi skalbinių pažeidimai!

Jeigu džiovinate nenaudodami gaivi-
klio flakonėlio: slankiklio liežuvėlį bū-
tina pastumti žemyn (rodyklę).

Durelių uždarymas

 Uždarykite dureles lengvu stumtelėji-
mu.
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Programos parinkimas

 Pasukite programų perjungiklį.

Atsižvelgiant į programų pasirinkimo
jungiklio padėtį, ekrane šviečia skirtin-
gos programos ir nustatymų galimybės.

Pasirinkus programą, ekrane keletui
sekundžių parodomas didž. pakrauna-
mas kiekis, kurį galima pakrauti (atsi-
žvelgiant į sausų skalbinių / tekstilės
gaminių svorį).
Tai patvirtinti jūs galite nuspausdami
"OK" arba palaukti, kol pati užsidegs
iš anksto pasirinkta sausumo pakopa
arba programos trukmė. 
Jeigu abejojate, išimkite kažkiek
skalbinių!

Kitos programos

Ekrane galima pasirinkti kitas progra-
mas.

Automatic plus 
 Palieskite jutiklinį mygtuką  arba ,

jeigu norite pajudinti pasirinkimų są-
rašą, kol užsidegs norima programa.

 Patvirtinkite palietę jutiklinį mygtuką
"OK".
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Sausumo pakopos programos

– "Baumwolle", "Pflegeleicht",
"Feinwäsche", "Jeans",
"Oberhemden", "Express",
"Schonglätten", "Dampfglätten",
"Automatic plus", "Sportwäsche",
"Outdoor"

Pasirinkus vieną iš šių programų, gali-
ma keisti sausumo pakopą.

 Paspauskite mygtuką "Trockenstufe".

Aktuali pasirinkta sausumo pakopa ro-
doma kaip .

Schranktrocken 

 Palieskite jutiklinį mygtuką  arba ,
jeigu norite pajudinti pasirinkimų są-
rašą, kol užsidegs norima sausumo
pakopa.

 Patvirtinkite palietę jutiklinį mygtuką
"OK".

Programose "Baumwolle" ir "Express"
galima pasirinkti visas sausumo pako-
pas. Kitose programose pasirinkimas ri-
botas.

 Dėmesio: pasirinkus programą
"Dampfglätten", būtina papildyti kon-
densato laikantis šios naudojimo ins-
trukcijos (skyrius "Valymas ir priežiū-
ra").

Kitos ir reguliuojamo laiko progra-
mos

– "Baumwolle" , "Finish Wolle",
"Finish Seide", "Imprägnieren"

Džiovinimo laipsnį automatiškai nusta-
to džiovyklė ir jo negalima pakeisti.

– "Lüften kalt", "Lüften warm", "Kor-
bprogramm"

Trukmę galite nustatyti dešimties mi-
nučių padalomis.

"Lüften kalt": 20 min.–1.00 val. 
"Lüften warm": 20 min.–2.00 val.
"Korbprogramm": 40 min.–2.30 val.

 Paspauskite mygtuką "Dauer".

Dauer h0:20
 Jutikliniu mygtuku  mažinama tru-

kmė, o jutikliniu mygtuku  ji didina-
ma.

 Patvirtinkite paliesdami jutiklinį myg-
tuką "OK".
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Parinktys arba paleisties
parinktis (jeigu būtina)

Parinktys

 Paspauskite mygtuką.

Pasirinkus įsižiebia mygtukas.

Parinktis įmanoma tik tuomet, jeigu už-
geso pakrovimo rodinys.

Ne visos parinktys yra kombinuojamos
arba pasirenkamos / atšaukiamos: žr.
skyrių "Parinktys".

Išsamesnę informaciją rasite skyriuje
"Parinktys".

Programos pradžios atidėjimas

 Paspauskite mygtuką "Startvorwahl",
kad pasirinktumėte programos pra-
džios atidėjimą.

Išsamesnė informacija pateikiama sky-
riuje "Programos pradžios atidėjimas".

Programos paleidimas
 Paspauskite mirksintį mygtuką "Start/

Stop".

Įsižiebia mygtukas "Start/Stop".

Ekrane įsižiebia "Trocknen" ir progra-
mos trukmė. Džiovinimo pakopų pro-
gramose vietoj "Trocknen" rodoma pa-
siekta džiovinimo pakopa.

Rodinys "Perfect Dry" blyksi / šviečia tik
veikiant džiovinimo pakopos progra-
moms (taip pat žr. skyrių "Džiovyklės
naudojimas").

Prieš pasibaigiant programai, ekrane įsi-
žiebia "Abkühlen". Skalbiniai vėsinami,
bet programa dar nebaigta.
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Programos pabaiga / apsauga
nuo glamžymosi
Programos pabaiga: šviečia "Kni-
ttersch./Ende" (jeigu pasirinkta apsauga
nuo glamžymosi) arba "Ende". Nebeš-
viečia mygtukas "Start/Stop".

10 min. po programos pabaigos mygtu-
kas "Start/Stop" pradeda lėtai mirksėti
ir ekranas patamsėja: taupoma energija.

Ši džiovyklė savaime išsijungia 15 min.
po apsaugos nuo glamžymosi ritmo pa-
baigos (programose ir apsaugos nuo
glamžymosi 15 min. po programos pa-
baigos).

Skalbinių išėmimas

 Niekada neatidarykite durų prieš
pasibaigiant džiovinimo procesui.

 Įkiškite pirštus į rankenos lovelį ir ati-
darykite duris.

 Išimkite skalbinius.

Nepamirškite iš būgno išimti skalbi-
nius!
Palikti skalbiniai iš naujo džiovinami
gali būti pažeisti.

Esant atidarytoms durelėms ir įjungtai
džiovyklei, veikia būgno apšvietimas.
Jis savaime užgęsta po kelių minučių
(energijos taupymas).

 Norėdami išjungti, paspauskite myg-
tuką , jei dar yra neįjungta džiovy-
klė.

Pasigirsta signalas.

 Nuo 2 pūkelių filtrų, esančių durelių
pildymo skyriuje, pašalinkite pūkelius:
skyrius "Valymas ir priežiūra", skirsnis
"Pūkelių filtras".

 Uždarykite dureles lengvu stumtelėji-
mu.

 Ištuštinkite kondensacinio vandens
indą.

Patarimas: Kondensacinį vandenį galite
naudoti pasirinkę programą "Dampf-
glätten". Žr. skyriaus "Valymas ir prie-
žiūra" skirsnį "Kondensacinio vandens
indo paruošimas lyginti garais".
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Nuspaudus atitinkamą mygtuką, parink-
tis įjungiama arba išjungiama. Ne visos
parinktys yra kombinuojamos arba pasi-
renkamos / atšaukiamos.

Pasirinkus įsižiebia mygtukas.

"Schonen plus"
Jautrūs tekstilės gaminiai (su priežiūros
simboliu , pvz., iš akrilo) džiovinami
pasirinkus žemą temperatūrą ir ilgą truk-
mę.

"Auffrischen"
Naudokite "Auffrischen" švarių drabužių
(sausų arba drėgnų) kvapams šalinti ar-
ba sumažinti.

Džiovinti skirto oro temperatūra keičia-
ma ribotą laiką. Nebetiekiant šilumos,
tekstilės gaminiai vėdinami džiovinimo
pakopoje "Schranktrocken", ir tai nekei-
čiama.

Gaivumo efektas sustiprinamas, jeigu
tekstilės gaminiai yra drėgni, naudoja-
mas gaiviklio flakonėlis ir sumažinamas
pakrovimo kiekis. Jeigu yra sintetinių
dalių, kvapo mažinimas nėra toks efek-
tyvus.

"Mengenautomatik"
Šia parinktimi galima sutrumpinti džiovi-
nimo procesą ir jį papildomai optimizuo-
ti, kai džiovinama tik pusė rodomo ir
skyriuje "Programų apžvalga" nurodyto
didžiausio kiekio.

"Knitterschutz"
Pasibaigus programai, atsižvelgiant į
pasirinktą programą, būgnas 2 val. su-
kasi tam tikru ritmu. Šis apsaugos nuo
glamžymosi ritmas padeda išvengti
raukšlių, jei išdžiovinti tekstilės gaminiai
išimami ne iš karto.

"Summer"
Džiovintuvas garsiniu signalu įspėja,
kad programa pasibaigė (keturiais atski-
rais intervalais daug. 1 val.). Nuolatinis
įspėjamasis signalas, gaunant praneši-
mus apie klaidas, nepriklauso nuo šio
nustatymo.
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Programoms galima parinkti vieną iš šių funkcijų

"Schonen
plus"1

"Au-
ffrischen"1

"Menge-
nautoma-

tik"1

"Kni-
tterschutz"

Zirzeklis

Baumwolle  – – – X X

Baumwolle X X X X X

Pflegeleicht X X X X X

Finish Wolle – – – – X

Finish Seide – – – X X

Schonglätten O – – X X

Oberhemden X X – X X

Express – – – X X

Jeans X X – X X

Dampfglätten – – – X X

Lüften warm X – – X X

Automatic plus O – – X X

Feinwäsche O – – X X

Imprägnieren – – – X X

Sportwäsche O – – X X

Outdoor O – – X X

Lüften kalt – – – X X

Korbprogramm – – – – X

1 = šios funkcijos tarpusavyje nederinamos
X = pasirenkama
O = nekeičiama / visada aktyvu
– = nepasirenkama
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Parinkimas
Naudojant paleisties parinktį, galima vė-
lesnė programos paleistis iki daug. 24
val.

 Pasirinkę programą paspauskite myg-
tuką "Startvorwahl" (paleisties parink-
tis).

Ekrane šviečia:

Start in h00 : 00
 Jutikliniu mygtuku  trukmė 1 val. di-

dinama iki 24 val., o jutikliniu mygtuku
 – mažinama.

 Patvirtinkite palietę jutiklinį mygtuką
"OK".

Žymeklis nuo valandų peršoka prie mi-
nučių.

 Taip pat nustatykite ir minutes. Nusta-
toma 15 minučių žingsniais.

 Patvirtinkite palietę jutiklinį mygtuką
"OK".

Keitimas (jei reikia)

 Paspauskite mygtuką "Startvorwahl".

 Pasirinkite "Zeit ändern" ir pakeiskite.

Ištrynimas (jei reikia)

 Paspauskite mygtuką "Startvorwahl".

 Pasirinkite "Zeit löschen" ir patvirtin-
kite "OK".

Paleisties parinkties paleidi-
mas
 Paspauskite mygtuką "Start/Stop".

Ekrane rodoma, po kiek valandų ir mi-
nučių bus vykdomas savaiminis progra-
mos paleidimas, kol savaime prasidės
programa.

Būgnas atitinkamai trumpai pasisuka
kas 1 val. (mažinamas raukšlėjimasis).

Vykdomos paleisties parinkties
keitimas
 Paspauskite mygtuką "Startvorwahl".

Jūs turite galimybę pradėti iš karto arba
pakeisti laiką:

 Palieskite jutiklinį mygtuką  arba .

 Patvirtinkite palietę jutiklinį mygtuką
"OK".

Skalbinių papildymas / išėmi-
mas
 Galite atidaryti duris ir papildyti / išim-

ti skalbinius.

 Paspauskite mygtuką "Start/Stop",
jeigu norite, kad paleisties parinktis
būtų vykdoma toliau.

Nutraukimas
 Paspauskite mygtuką "Start/Stop".

Šviečia "Startvorwahl abbr.".

 Patvirtinkite palietę jutiklinį mygtuką
"OK".



Programų apžvalga

37

"Baumwolle"  ** daugiausia 8,0 kg*

Daiktai Įprastai drėgni medvilnės skalbiniai, kaip aprašyta "Baumwolle
Schranktrocken".

Nurody-
mas

– Džiovinama iki "Schranktrocken".

– Pagal energijos suvartojimą programa "Baumwolle"  yra tin-
kamiausia norint išdžiovinti įprastai drėgnus medvilnės skalbinius.

"Baumwolle" daugiausia 8,0 kg*

"Extratrocken", "Schranktrocken +", "Schranktrocken", "Leichttrocken"

Daiktai Vienasluoksniai ir daugiasluoksniai audiniai iš medvilnės: marškinė-
liai, apatiniai drabužiai, kūdikių drabužiai, darbo drabužiai, striukės,
apklotai, prijuostės, chalatai, kilpiniai rankšluosčiai, vonios
rankšluosčiai, vonios chalatai, kastoro patalynė, kilpinė patalynė.

Nurody-
mas

– "Extratrocken" pasirinkite įvairiems, kelių sluoksnių ir itin storiems
tekstilės gaminiams džiovinti.

– Austinių tekstilės gaminių (pvz., marškinėlių, apatinių drabužių, kū-
dikių skalbinių) nedžiovinkite pasirinkę "Extratrocken" – jie gali su-
sitraukti.

"Bügelfeucht" , "Bügelfeucht" , "Mangelfeucht"

Daiktai Tekstilės gaminiai iš medvilnės arba lino audinio, kuriuos būtina pa-
pildomai tvarkyti: staltiesės, patalynė, standinti skalbiniai.

Nurody-
mas

Kočioti skirtus skalbinius prieš kočiodami suvyniokite, kad išliktų
drėgni.

"Pflegeleicht" daugiausia 4,0 kg*

"Schranktrocken" +, "Schranktrocken", "Leichttrocken", "Bügelfeucht" ,
"Bügelfeucht" 

Daiktai Lengvai prižiūrimi sintetinio, medvilnės arba mišraus pluošto audi-
niai, pvz., darbo drabužiai, chalatai, megztiniai, suknelės, kelnės,
staltiesės, kojinės.

* Sausų skalbinių svoris

** Nurodymas patikros institutui:
patikros programa pagal potvarkį 392/2012/EU, pamatuota pagal EN 61121 (be
parinkčių)
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"Finish Wolle" daugiausia 2,0 kg*

Daiktai Vilnoniai tekstilės gaminiai ir vilnos mišinių tekstilės gaminiai: megzti-
niai, megzti švarkai, kojinės.

Nurody-
mas

– Vilnoniai tekstilės gaminiai per trumpą laiką išpurenami ir džiovina-
mi iki minkštumo, bet ne iki galo.

– Pasibaigus programai, nedelsdami išimkite tekstilės gaminius.

"Finish Seide" daugiausia 1,0 kg*

Daiktai Šilkiniai džiovinti tinkami tekstilės gaminiai, pvz., palaidinukės, marš-
kiniai.

Nurody-
mas

– Programa, skirta sumažinti raukšles, bet tekstilės gaminiai išdžiovi-
nami nevisiškai.

– Pasibaigus programai, nedelsdami išimkite tekstilės gaminius.

"Schonglätten" daugiausia 1,0 kg*

"Schranktrocken", "Bügelfeucht "

Daiktai – Medvilniniai arba lininiai audiniai.

– Lengvai prižiūrimi sintetiniai, medvilniniai arba mišrios sudėties au-
dinio tekstilės gaminiai: medvilninės kelnės, striukės su gobtuvu,
marškiniai.

Nurody-
mas

– Tinka sausiems ir drėgniems skalbiniams / tekstilės gaminiams.

– Pasirinkite "Bügelfeucht ", jeigu norite išlyginti tekstilės gaminius.

– Programa, skirta sumažinti raukšlėms, susidariusioms gręžiant au-
tomatinėje skalbyklėje.

– Pasibaigus programai, nedelsdami išimkite tekstilės gaminius.

"Oberhemden" daugiausia 2,0 kg*

"Schranktrocken" +, "Schranktrocken", "Leichttrocken", "Bügelfeucht" ,
"Bügelfeucht" 

Daiktai Marškiniai ir palaidinės.

* Sausų skalbinių svoris
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"Express" daugiausia 4,0 kg*

"Extratrocken", "Schranktrocken" +, "Schranktrocken", "Leichttrocken",
"Bügelfeucht" , "Bügelfeucht" , "Mangelfeucht"

Daiktai Specialios priežiūros nereikalaujantys audiniai pasirinkus programą
"Baumwolle".

Nurody-
mas

Sutrumpinta programos trukmė.

"Jeans" daugiausia 3,0 kg*

"Schranktrocken" +, "Schranktrocken", "Leichttrocken", "Bügelfeucht" ,
"Bügelfeucht" 

Daiktai Visos džinsinės medžiagos, pvz., kelnės, švarkai, sijonai ar marški-
niai.

"Dampfglätten" daugiausia 1,0 kg*

"Schranktrocken", "Bügelfeucht" 

Daiktai – Medvilniniai arba lininiai audiniai.

– Lengvai prižiūrimi medvilniniai, mišrios sudėties audinio arba sinte-
tiniai tekstilės gaminiai. Pavyzdžiui, medvilninės kelnės, striukės su
gobtuvu, marškiniai.

Nurody-
mas

– Visiems daiktams, kuriuos

– Prieš lyginant būtina sudrėkinti.

– Kurie yra susiglamžę ir kuriuos būtina išlyginti.

– Pasirinkite "Bügelfeucht", jeigu norite išlyginti tekstilės gaminius.

– Naudojant šią programą, naudojamas vanduo iš kondensato indo.
Jis pildymo angos purkštukais purškiamas į būgną. Kondensato
indas privalo būti pripildytas mažiausiai iki "–min–" žymos.

– Galimas didesnis triukšmas eksploatuojant, nes naudojamas kon-
densacinio vandens siurblys.

* Sausų skalbinių svoris
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"Lüften warm" daugiausia 8,0 kg*

Daiktai – Papildomas daugiasluoksnių tekstilės gaminių, kurie dėl savo sa-
vybių netolygiai džiūsta, džiovinimas: švarkai, pagalvės, miegmai-
šiai ir kiti tūriniai tekstilės gaminiai.

– Atskirų skalbinių džiovinimas: vonios rankšluosčiai, maudymosi
kostiumai, indų valymo šluostės.

Nurody-
mas

Pradžioje pasirinkite ilgesnį laiką. Bandydami nustatykite, koks laikas
geriausiai tinka.

"Automatic plus" daugiausia 5,0 kg*

"Schranktrocken" +, "Schranktrocken", "Leichttrocken", "Bügelfeucht" ,
"Bügelfeucht" 

Daiktai Įvairūs skalbiniai pasirinkus programas "Baumwolle" ir "Pflege-
leicht".

"Feinwäsche" daugiausia 2,5 kg*

"Schranktrocken" +, "Schranktrocken", "Leichttrocken", "Bügelfeucht" ,
"Bügelfeucht" 

Daiktai Sintetinio pluošto, mišrios sudėties audinio arba lengvai prižiūrimos
medvilnės tekstilės gaminiai su priežiūros simboliu , pvz., marški-
niai, palaidinės, moteriški apatiniai drabužiai, tekstilės gaminiai su
aplikacijomis.

Nurody-
mas

Norėdami džiovinti mažai suglamžant, sumažinkite skalbinių kiekį.

* Sausų skalbinių svoris
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"Imprägnieren" daugiausia 2,5 kg*

"Schranktrocken"

Daiktai Džiovyklėje džiovinti pritaikyti tekstilės gaminiai, pvz., mikropluošto,
slidininko aprangos ir lauko drabužiai, plonos tankios medvilnės (po-
plinas), staltiesės.

Nurody-
mas

– Ši programa turi papildomą fiksavimo fazę, skirtą impregnavimui.

– Impregnuotus tekstilės gaminius leidžiama apdoroti tik su impre-
gnavimo priemonėmis, pažymėtomis nuoroda "tinka membraninei
tekstilei". Šios medžiagos pagamintos iš fluoro cheminių junginių.

– Nedžiovinkite tekstilės gaminių, impregnuotų parafininėmis prie-
monėmis, gaisro pavojus!

"Sportwäsche" daugiausia 3,0 kg*

"Schranktrocken" +, "Schranktrocken", "Leichttrocken", "Bügelfeucht" ,
"Bügelfeucht" 

Daiktai Sporto ir lengvojo kultūrizmo drabužiai, pasiūti iš džiovinti džiovyklė-
je pritaikytos medžiagos.

* Sausų skalbinių svoris
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"Outdoor" daugiausia 2,5 kg*

  "Schranktrocken", "Bügelfeucht" 

Daiktai Lauko drabužiai, pasiūti iš džiovinti džiovyklėje pritaikytos medžia-
gos.

"Lüften kalt" daugiausia 8,0 kg*

Daiktai Visi skalbiniai, kuriuos reikia išvėdinti.

"Korbprogramm" daugiausia 3,5 kg

Nurody-
mas

– Šią programą galima pasirinkti tik naudojant "Miele" džiovyklės
krepšį (įsigyjamas priedas).

– Šią programą naudokite džiovinti arba išvėdinti džiovyklėje pritai-
kytiems gaminiams, kurių negalima mechaniškai veikti.

– Būtina atsižvelgti į džiovyklės krepšio naudojimo instrukciją!

Tekstilės
gaminiai

Žr. džiovyklės krepšio naudojimo instrukciją.

* Sausų skalbinių svoris
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Programos pakeisti kita negalima (ap-
sauga nuo netyčinio pakeitimo).

Jeigu programų perjungiklis perstato-
mas, "Nicht umwählbar" būna aktyvus
tol, kol nustatoma ankstesnioji progra-
ma.

Norėdami pasirinkti naują programą, tu-
rite nutraukti programą.

Vykdomos programos nutrau-
kimas ir naujos programos pa-
sirinkimas
 Paspauskite mygtuką "Start/Stop".

Ekrane atsiranda "Programm abbr.".

 Patvirtinkite palietę jutiklinį mygtuką
"OK".

– Ekrane šviečia "Abkühlen", kai pasie-
kiamas tam tikras džiovinimo laikas ir
temperatūra.

– Palaukite, kol įsižiebs "Ende" arba
dar kartą nuspauskite mygtuką
"Start/Stop", kol šviečia "Ende".

 Norėdami išjungti, paspauskite myg-
tuką .

 Kad įjungtumėte, paspauskite mygtu-
ką .

 Nedelsdami pasirinkite naują progra-
mą ir paleiskite.

Skalbinių papildymas arba išė-
mimas
 Paspauskite mygtuką "Start/Stop".

Ekrane atsiranda "Programm abbr.".

 Patvirtinkite palietę jutiklinį mygtuką
"OK".

– Ekrane šviečia "Abkühlen", kai pasie-
kiamas tam tikras džiovinimo laikas ir
temperatūra.

– Palaukite, kol įsižiebs "Ende" arba
dar kartą nuspauskite mygtuką
"Start/Stop", kol šviečia "Ende".

 Pavojus nudegti:
dėdami / išimdami tekstilės gaminius
nelieskite galinės būgno pusės! Bū-
gno srityje susidaro aukšta tempera-
tūra.

 Įdėkite daugiau skalbinių arba dalį jų
išimkite.

 Uždarykite dureles.

Tęsti programą:

(jeigu reikia, prieš tai pakeiskite sausu-
mo pakopą)

 Paspauskite mygtuką "Start/Stop".

Programos trukmė
Dėl programos eigos keitimo ekrane ga-
limi laiko šuoliai.
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Kondensato indo ištuštinimas

Džiovinant susidaręs kondensatas su-
renkamas kondensato inde.

Kondensato indą ištuštinkite pasi-
baigus džiovinimo programai!

Jei kondensato indas pripildytas iki vir-
šaus, šviečia  "Behälter leeren". No-
rėdami ištrinti 
"Behälter leeren": atidarykite ir uždary-
kite duris, kai džiovyklė įjungta.

 Kad ištraukdami kondensato in-
dą nepažeistumėte durelių ir ranke-
nos skydelio:
visada iki galo uždarykite dureles.

 Ištraukite kondensato indą.

 Kondensato indą neškite horizontaliai,
kad neištekėtų vanduo. Suimkite jį už
galo ir rankenos skydelio.

 Ištuštinkite kondensato indą.

 Įstumkite kondensato indą atgal į
džiovyklę.

 Negerkite kondensato! Galite pa-
kenkti savo arba gyvūnų sveikatai.

Kondensacinį vandenį galite naudoti pa-
sirinkę programą "Dampfglätten". Kon-
densato indas privalo būti pripildytas,
žr. toliau.
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Kondensato indo paruošimas
lyginti garais

 Pasirinkus programą "Dampf-
glätten", surinktas kondensatas iš
kondensato indo tiekiamas į būgną.
Kondensato indas privalo būti pripil-
dytas mažiausiai iki "–min–" žymos.

"–min–" žymą rasite priekyje kairėje pu-
sėje.

 Naudokite džiovinimo metu surinktą
kondensatą.

Jeigu kondensato indas yra tuščias

 Į kondensato indą galite pilti buitinį
kondensacinį vandenį (skirtą lyginti).

Tik išimtiniais atvejais naudokite van-
dentiekio vandenį: dažnai naudojant ly-
ginimui garais skirti purkštukai gali už-
kalkėti (pripildymo angoje).

1 Išleidimo atvamzdis, 2 Guminis tarpiklis

 Vandenį įleiskite per išleidimo at-
vamzdžio 1 žiedus.

 Pildykite tik švarų vandenį! Ne-
galima įmaišyti kvapiųjų medžiagų,
skalbimo priemonių ir kitų medžiagų.

Guminio tarpiklio patikra

Jeigu buvo dažnai pildyta vandentiekio
vandens, ant guminio sandariklio 2 gali
atsirasti baltų kalkių dėmių.

 Kalkių likučius nuo guminio sandari-
klio 2 atsargiai nuvalykite drėgna
šluoste.

 Paskui kondensato indą stumkite iki
galo.
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Pūkelių filtras

Šioje džiovyklėje yra 2 pūkelių filtrai
durelių pildymo zonoje: viršutinysis ir
apatinysis pūkelių filtrai džiovinimo
metu surenka atsiradusius pūkelius.

Matomų pūkelių šalinimas

Po kiekvieno džiovinimo surinkite vi-
sus atsiradusius pūkelius.

Patarimas: Pūkelius galite nesiliesdami
susiurbti dulkių siurbliu.

 Atidarykite dureles.

 (Jeigu naudojate) būtina visų pir-
ma išimti gaiviklio flakonėlį. Žr. skyrių
"Gaiviklio flakonėlis".

 Viršutinįjį pūkelių filtrą ištraukite trauk-
dami į save.

 Pašalinkite pūkelius (žr. rodyklę)...

 ...nuo visų pūkelių filtrų paviršiaus.

 ...nuo skalbinių atskyriklio su skylutė-
mis.

 Įstumkite viršutinįjį pūkelių filtrą, kol
girdimai užsifiksuos.

 Uždarykite dureles.

Labai didelio užsikimšimo atveju, žr.
toliau.
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Kruopštus pūkelių filtro ir oro kanalo
srities valymas

Kruopščiai valykite, jeigu pailgėjo
džiovinimo laikas arba ant pūkelių fil-
tro paviršiaus matomi susiklijavimai /
užsikimšimai.

 Naudojant gaiviklio flakonėlį: jį iš-
imkite!

 Viršutinįjį pūkelių filtrą ištraukite trauk-
dami į save.

 Prie apatiniojo pūkelių filtro pasukite
geltoną svirtį rodyklės kryptimi (kol
girdimai užsifiksuos).

 Pūkelių filtrą ištraukite traukdami į sa-
ve (suėmę už svirties).

 Matomus pūkelius pašalinkite dulkių
siurbliu ir ilgais siurbimo antgaliais iš
viršutinės oro kanalo srities (angų).

Drėgnasis pūkelių filtrų valymas

 Filtrų paviršius praplaukite tekančiu
šiltu vandeniu.

 Kruopščiai išpurtykite pūkelių filtrus ir
atsargiai išdžiovinkite.

 Dėl šlapių pūkelių filtrų džiovi-
nant gali sutrikti veikimas!

 Įstumkite apatinįjį pūkelių filtrą ir už-
fiksuokite geltoną svirtį.

 Visiškai įstumkite viršutinįjį pūkelių fil-
trą.

 Uždarykite dureles.
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Tankusis filtras

Tankųjį filtrą įstatykite tik tuomet, kai
įsižiebia "Luftwege reinigen".

"Luftwege reinigen" išaktyvinimas: iš-
junkite ir įjunkite džiovyklę / patvirtinkite
"OK".

Išėmimas

 Norėdami atidaryti, paspauskite ap-
valų gilesnį paviršių prie šilumokaičio
dangtelio.

Dangtelis atšoka.

 Ištraukite tankųjį filtrą už rankenos.

Išlenda dešinysis džiovyklės kreipiama-
sis kaištis. Jo funkcija yra užtikrinti, kad
šilumokaičio dangtelį būtų galima užda-
ryti tik tuomet, kai tankusis filtras įstaty-
tas teisingai.

Valymas

 Iš tankiojo filtro ištraukite rankenėlę.

 Tankiajame filtre gausiai susikaupu-
sius pūkelius galite nuvalyti arba nu-
siurbti dulkių siurbliu.

 Tada tankųjį filtrą kruopščiai išplaukite
po tekančiu vandeniu.

 Jį išsausinkite.

 Įstatydami filtrą atgal, atkreipkite
dėmesį, kad tankusis filtras negali
būti šlapias. Galima triktis!

 Nuo rankenos drėgna šluoste nuvaly-
kite likusius pūkelius.
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Tankiojo filtro dangtelis

 Drėgna šluoste nuvalykite susikaupu-
sius pūkelius.
Nepažeiskite guminio sandariklio!

 Patikrinkite, ar ant aušinimo briaunų
nėra pūkelių (toliau).

Šilumokaičio patikrinimas

 Pavojus susižeisti! Aušinimo
briaunų nelieskite rankomis. Galite
įsipjauti.

 Patikrinkite, ar susirinko pūkelių.

Jei matote nešvarumų:

 Valykite dulkių siurbliu ir siurbimo
šepečiu. Siurbimo šepetį lengvai ne-
spausdami veskite per šilumokaičio
aušinimo briaunas. Atkreipkite dėme-
sį, kad aušinimo briaunos nesusi-
lenktų arba nebūtų pažeistos!

 Matomus nešvarumus atsargiai su-
siurbkite.
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Pakartotinis montavimas

 Tankųjį filtrą tinkamai užmaukite ant
rankenos.

Kad tankiojo filtro padėtis prieš šilumo-
kaičio bloką būtų tinkama:

 Rankeną su tankiuoju filtru užstumkite
ant abiejų kreipiamųjų kaiščių:

– "Miele" užrašas ant rankenos negali
būti aukštyn kojomis!

 Įstumkite tankųjį filtrą iki galo.

Įstumiant tankųjį filtrą, įstumiamas ir de-
šinysis kreipiamasis kaištis.

 Uždarykite šilumokaičio dangtelį.

 Džiovyklę galima naudoti tik tuo-
met, jeigu tankusis filtras įstatytas ir
uždarytas šilumokaičio dangtelis. Tik
uždarytas dangtelis užtikrina, kad
kondensacinė sistema bus sandari, o
džiovyklė veiks nepriekaištingai!
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Džiovyklė

 Atjunkite džiovyklę nuo elektros
tinklo.

 Nenaudokite valiklių, abrazyvų,
stiklo arba įvairios paskirties valiklių,
kurių sudėtyje yra tirpiklių!
Jie gali pažeisti plastikinius paviršius
ir kitas dalis.

 Džiovyklę valykite tik šiek tiek sudrė-
kinta šluoste su nestipriais valikliais
arba muilinu vandeniu ir minkšta
šluoste.

 Drėgna šluoste iš visų pusių nuvalyki-
te durelių gaubto sandariklį.

 Nusausinkite viską minkšta šluoste.

 Nerūdijantįjį plieną (pvz., būgną) galite
valyti tinkama nerūdijančiajam plienui
skirta valymo priemone, tačiau tai ne-
būtina.



Gaiviklio flakonėlis

52

Naudokite gaiviklio flakonėlį (įsigyja-
mas priedas), jeigu norite, kad jūsų
skalbiniai išskirtinai kvepėtų.

 Visų pirma perskaitykite skyriaus
"Saugos nurodymai ir įspėjimai"
skirsnį "Gaiviklio flakonėlio naudoji-
mas (įsigyjamas priedas)".

Gaiviklio flakonėlio įstatymas

Gaiviklio flakonėlį laikykite, kaip pa-
vaizduota. Nelaikykite įstrižai ir nepa-
kreipkite, nes ištekės kvapioji me-
džiaga.

 Gaiviklio flakonėlį tvirtai užspauskite,
kad jis netyčia neatsidarytų!

 Nuimkite apsauginę juostelę.

 Atidarykite džiovyklės dureles.

Gaiviklio flakonėlis įstatomas į viršuti-
nįjį pūkelių filtrą. Raskite jam skirtą an-
gą dešinėje, šalia rankenos lovelio.

Jeigu nenaudojate gaiviklio flakonė-
lio: slankiklis visada turi būti uždary-
tas (liežuvėlį pastumkite žemyn)!

 Atidarykite slankiklį laikydami už lie-
žuvėlio, kol liežuvėlis yra viršuje deši-
nėje.

 Gaiviklio flakonėlį įstumkite iki galo į
angą.
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Žymos  ir  turi būti priešingose
pusėse.

 Išorinį žiedą  truputį pasukite į deši-
nę.

– Jausite nedidelį pasipriešinimą ir iš-
girsite tylų "spragt".

Žyma  turi būti ties padėtimi : tai
yra padėtis, kurioje jaučiamas pasi-
priešinimas.

Prieš džiovinimą
Galima pasirinkti kvapo intensyvumą.

 Išorinį žiedą pasukite dešinėn: kuo
daugiau atidarytas gaiviklio flakonėlis,
tuo intensyvesnis kvapas.

Kvapas tinkamai perduodamas tik drė-
gniems skalbiniams ir nustačius ilgesnį
džiovinimo laiką, kai perduodamas pa-
kankamas šilumos kiekis. Kvapas jau-
čiamas ir džiovyklės stovėjimo vietoje.
Kvapai neperduodami pasirinkus pro-
gramą "Lüften kalt".
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Išdžiovinus
Kad kvapas nedingtų be reikalo:

 Išorinį žiedą sukite kairėn, kol žyma
b bus _ padėtyje.

– Jausite nedidelį pasipriešinimą.

Jeigu kartais džiovinama su, o kartais
be kvapo: išimkite gaiviklio flakonėlį ir
įdėkite į pakuotę (žr. toliau).

Gaiviklio flakonėlio keitimas
Jeigu nepakanka kvapo intensyvumo:

 Išorinį žiedą sukite kairėn, kol žymos
a ir b bus viena prieš kitą.

 Pakeiskite gaiviklio flakonėlį.

Gaiviklio flakonėlį galima įsigyti "Miele"
specializuotoje parduotuvėje, "Miele"
klientų aptarnavimo skyriuje arba in-
ternete.
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 Gaiviklio flakonėlio niekada ne-
guldykite – kvapioji medžiaga gali iš-
tekėti!

Gaiviklio flakonėlį galima laikyti tik
originalioje pakuotėje

– Jeigu gaiviklio flakonėlis padedamas,
pavyzdžiui, pūkelių filtrų valymo metu:
pirkimo pakuotės nestatykite įstrižai
arba aukštyn kojomis, kad neištekėtų
kvapioji medžiaga.

– Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.

– Nelaikykite saulės spinduliuose.

– Perkant iš naujo: prieš įstatydami 
ištraukite apsauginę juostelę.

Pūkelių filtro valymas
Jeigu pūkelių filtrai ir tankusis filtras ne-
valomi, sumažėja kvapo intensyvumas!

 Būtina išimti gaiviklio flakonėlį,
kai valomas pūkelių filtras.

 Kad kvapioji medžiaga neištekė-
tų:
gaiviklio flakonėlį laikykite tik origina-
lioje pakuotėje!

 Valykite pūkelių filtrus ir tankųjį filtrą:
žr. skyrių "Valymas ir priežiūra".
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Daugumą prietaiso veikimo sutrikimų, galinčių atsirasti kasdienio naudojimo metu,
galite pašalinti patys. Tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nebūtina kreiptis į
garantinio aptarnavimo skyrių.

Toliau pateiktos nuorodos padės rasti prietaiso veikimo sutrikimo priežastį ir sau-
giai ją pašalinti.

Kai kurie nurodymai ekrane užima keletą eilučių ir palietus jutiklinius mygtukus 
arba  juos galima perskaityti.

Nurodymai ekrane

Problema Priežastis ir šalinimas

Įjungus šviečia  Suaktyvintas PIN kodas.
 Žr. skyrių "Nustatymai", skirsnį "PIN kodas".

 Beladung korrig. Siehe
 šviečia nutraukus
programą

Tai nėra gedimas. 
Kai kurios programos, nepakankamai pakrovus arba
nepakrovus skalbinių, nutraukiamos. Tai taikytina ir
jau išdžiuvusiems skalbiniams.
 Atidarykite ir uždarykite dureles, kad galėtumėte

džiovinti toliau.
 Pavienius skalbinius džiovinkite naudodami pro-

gramą "Lüften warm".

 Kundendienst  Fehler
F šviečia nutraukus pro-
gramą

Priežasties nepavyksta nustatyti tiesiogiai.
 Išjunkite ir įjunkite džiovintuvą.
 Paleiskite programą.

Jei programa vėl nutrūksta ir atsiranda pranešimas
apie klaidą vadinasi, yra gedimas. Informuokite
"Miele" klientų aptarnavimo tarnybą.
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Problema Priežastis ir šalinimas

 Luftwege reinigen šviečia
programos pabaigoje.

Nešvarumai dėl pūkelių.
 Išvalykite pūkelių filtrus.
 Išvalykite cokolio filtrą.

Žr. "Valymas ir priežiūra".

Nurodymo išjungimas:
 patvirtinkite "OK"

 Luftwege reinigen Siehe
 šviečia nutraukus
programą.

Daug nešvarumų dėl pūkelių.
 Išvalykite pūkelių filtrus.
 Išvalykite cokolio filtrą.
 Išvalykite ortakius: oro tiekimo zoną po cokolio fil-

tru.
 Šilumokaitį.
 Nurodymo išjungimas: džiovyklės išjungimas /

įjungimas.

 Behälter leeren Siehe
 šviečia nutraukus
programą

Kondensato indas pilnas arba išleidimo žarna sulenk-
ta.
 Ištuštinkite kondensato indą.
 Patikrinkite išleidimo žarną.

Nurodymo išjungimas:
 kai džiovyklė įjungta, atidarykite duris ir išjunkite /

įjunkite džiovyklę.

 Kondensat- behälter füllen Tai priminimas jums: naudojant programą "Dampf-
glätten" vanduo imamas iš kondensato indo.
Būtina kondensato indą pripildyti iki "–min–" žymos.
 Patvirtinkite paspausdami "OK".

 Tür öffnen+schließ. Pasirinkus programą "Dampfglätten" atkreipiamas jū-
sų dėmesys, kad reikia sudėti skalbinius.
 Į būgną sudėkite skalbinius.

  Komfortkühlen Programa baigta, bet skalbiniai dar vėsinami.
 Galite išimti ir išskirstyti skalbinius arba palaukti,

kol jie bus atvėsinti.
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Nepatenkinamas džiovinimo rezultatas

Problema Priežastis ir šalinimas

Skalbiniai nepatenkina-
mai išdžiovinti.

Buvo sukrauti įvairių audinių skalbiniai.
 Dar kartą džiovinkite naudodami funkciją "Lüften

warm".
 Paskui pasirinkite tinkamą programą.

Patarimas: Galite asmeniškai priderinti kai kurių pro-
gramų liekamąją drėgmę. Žr. skyrių "Meniu "Einstel-
lungen".

Džiovinami skalbiniai
arba plunksnomis kimš-
tos pagalvės skleidžia
nemalonų kvapą

Skalbiniams skalbti buvo įpilta per mažai skalbiklio.
Plunksnos šildomos skleidžia kvapą.
 Skalbiniai: skalbdami naudokite pakankamai skal-

biklio.
 Pagalvės: išvėdinkite ne džiovyklėje.
 Džiovindami naudokite gaiviklio flakonėlį (įsigyja-

mas priedas), jeigu jums patinka tam tikras kva-
pas.

Sintetinio pluošto skal-
biniai po džiovinimo fa-
zės įgavo statinę įkrovą

Sintetinis pluoštas turi polinkį statiškai įsikrauti.
 Statinę įkrovą, atsirandančią džiovinimo metu, gali

sumažinti per paskutinį skalavimo ciklą naudoja-
mas minkštiklis.

Atsirado pūkelių Atsiskiria pūkeliai, kurie ant tekstilės gaminių atsiran-
da pirmiausia dėl susidėvėjimo nešiojant arba iš da-
lies skalbiant. Džiovyklės pakrovimas mažesnis.
Atsiradę pūkeliai surenkami durelių pūkelių filtruose ir
tankiajame filtre bei gali būti lengvai pašalinami.
 Žr. "Valymas ir priežiūra".
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Kitos problemos

Problema Priežastis ir šalinimas

Džiovinimo procesas
trunka labai ilgai arba
net būna nutraukiamas*

Pastatymo patalpoje yra per šilta.
 Kruopščiai išvėdinkite.

Skalbiklių likučiai, plaukai ir smulkiausi pūkeliai gali
užkimšti.
 Išvalykite pūkelių filtrus ir tankųjį filtrą.
 Pašalinkite šilumokaičio kameroje už dangtelio ma-

tomus pūkelius (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra",
skirsnį "Tankusis filtras").

Pridėtos grotelės apačioje dešinėje.
 Patraukite skalbinių krepšelį arba kitus daiktus.

Įstatyti šlapi pūkelių filtrai ir tankusis filtras.
 Pūkelių filtrai ir tankusis filtras privalo būti sausi.

Tekstilės gaminiai per drėgni.
 Skalbinius automatinėje skalbyklėje gręžkite pasi-

rinkę didesnį gręžimo greitį.
Būgnas per daug prikrautas.
 Atsižvelkite į didžiausią pakrovimo kiekį, skirtą ati-

tinkamai džiovinimo programai.
Dėl metalinių užtrauktukų netiksliai nustatomas skalbi-
nių drėgnumo laipsnis.
 Ateityje atsekite užtrauktukus.
 Jei problema pasikartos, džiovinkite tik naudodami

programą "Lüften warm".
* Prieš naują programos paleidimą:
 Išjunkite ir įjunkite džiovyklę.

Naudojant girdimi gar-
sai (zirzimas / burzgi-
mas).

Tai nėra gedimas!
Veikia kompresorius (šilumos siurblys) arba pasirinko-
te programą "Dampfglätten".
 Jums nereikia nieko daryti. Tai yra įprasti garsai,

kylantys dėl kompresoriaus arba kondensato
siurblio veikimo.
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Problema Priežastis ir šalinimas

Nepavyksta įjungti pro-
gramos

Priežasties nepavyksta nustatyti tiesiogiai.
 Įkiškite kištuką.
 Įjunkite džiovyklę.
 Uždarykite džiovyklės dureles.
 Patikrinkite namų instaliacijos saugiklį.

Dingusi elektros srovė? Atsiradus elektros srovei,
prieš tai vykdyta programa paleidžiama automatiškai.

Juodas ekranas ir lėtai
mirksi mygtuko "Start/
Stop" lemputė.

Ši džiovyklė yra budėjimo režime. Tai nėra klaida, bet
tinkamas veikimas.
Jeigu džiovyklėje yra apsauga nuo glamžymosi, bū-
gnas retkarčiais pasisuka.
 Žr. skyrių "Nustatymų meniu", skirsnį "Tamsūs ro-

dmenys".

Pasibaigus programai
džiovyklė yra išjungta.

Džiovyklė išsijungia savaime. Tai nėra klaida, bet tin-
kamas veikimas.
 Žr. skyrių "Nustatymų meniu", skirsnį "Prietaiso iš-

jungimas".

Neveikia būgno apšvie-
timo sistema

Būgno apšvietimas automatiškai išsijungia...
...kai uždarytos durelės.
...po kelių minučių, kai buvo atidarytos durelės (ener-
gijos taupymas).
Būgno apšvietimas veikia atidarant duris, jeigu džio-
vyklė įjungta.

Nepakankamas purški-
mas lyginant garais.

Užsikimšęs filtras kondensato inde.
 Išvalykite filtrą kondensato inde (įsigyjamas prie-

das): žr. šio skyriaus pabaigoje.
Ant purkštuko pripildymo angoje yra didelių kalkių
nuosėdų.
 Pakeiskite purkštuką (įsigyjamas priedas): žr. šio

skyriaus pabaigoje.
 Naudokite tik kondensatą ir nenaudokite vandens

iš vandentiekio.
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Pūkelių filtras kondensato inde

Atsižvelgiant į aplinkybes, galimos
programos vykdant programą "Dam-
pfglätten". Galimai užsikimšo pūkelių
filtras, esantis virš žarnos su guminiu
tarpikliu prie kondensato indo.

 Ištraukite kondensato indą.

 Ištraukite išleidimo atvamzdį. Pirštu
suimkite po šonine nosele.

Stipriai netraukite už žarnos, kad ji
neatsilaisvintų!

 Žarnos galą iškiškite pro angą ir ją
tvirtai laikykite.

 Kita ranka nuimkite pūkelių filtrą nuo
žarnos.

 Pūkelių filtrą išplaukite vandens sro-
ve, kol pašalinsite pūkelius.

 Išvalytą pūkelių filtrą vėl įstatykite į
žarną.

 Žarną su pūkelių filtru laisvai įleiskite į
kondensato indą.

 Išleidimo atvamzdį teisingai įstatykite
į kondensato indo angą. Atkreipkite
dėmesį į paveikslėlį.
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Lyginimui garais skirtas
purkštukas

 Jeigu purkštuke yra kalkių nuo-
sėdų, tai turi įtakos purškiamai sro-
vei.
Tokiu atveju būtina išimti purkštuką ir
jį pakeisti nauju (įsigyjamas priedas).

Purkštuką galite pakeisti tik naudodami
specialų įrankį. Įrankis pridedamas prie
naujojo purkštuko.

 Nenaudokite kito įrankio. Kitu
atveju galite pažeisti purkštuką arba
džiovyklę.

 Lyginti garais draudžiama be ar-
ba tik su įsuktu purkštuku!

 Atidarykite džiovyklės dureles.

Pripildymo angos viršuje kairėje pama-
tysite purkštuką.

 Uždėkite įrankį ant purkštuko.

 Įrankį pasukite kairėn ir išimkite
purkštuką.

 Į įrankį įstatykite naują purkštuką.

 Įrankį pasukite dešinėn ir pritvirtinkite
purkštuką.
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Susisiekite pastebėję triktis
Jeigu sutrikimų negalite pašalinti patys,
informuokite jums prietaisą pardavusį
prekybininką arba "Miele" garantinio
aptarnavimo skyrių.

"Miele" garantinio aptarnavimo sky-
riaus telefono numeris nurodytas šios
naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui būtina
nurodyti modelio pavadinimą ir gamykli-
nį numerį. Duomenys nurodyti specifi-
kacijų lentelėje.

Specifikacijų lentelę rasite atidarę džio-
vyklės dureles:

Pasirinktiniai priedai
Pasirinktinių šios džiovyklės priedų įsi-
gysite "Miele" specializuotose parduo-
tuvėse arba iš "Miele" klientų aptarnavi-
mo tarnybos.

Šiuos ir dar daugelį kitų įdomių gaminių
galite užsisakyti internetu.

Džiovyklės krepšys

Džiovyklės krepšyje galėsite džiovinti ir
vėdinti gaminius, kurių negalima veikti
mechaniškai.

Gaiviklio flakonėlis

Džiovindami naudokite gaiviklio flakonė-
lį, jeigu jums patinka tam tikras kvapas.

Garantija
Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėto-
se garantinio aptarnavimo sąlygose.
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Vaizdas iš priekio

a Maitinimo laidas

b Valdymo skydelis

c Kondensato indas
– išdžiovinus ištuštinti

d Durys
– neatidaryti džiovinant

e Šilumokaičio dangtelis
– neatidaryti džiovinant

f Keturios prisukamosios reguliuojamo
aukščio kojelės

g Anga aušinimo orui
– neuždenkite skalbinių krepšiu ar ki-

tais daiktais
h Kondensato išleidimo žarna
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Užpakalinės dalies vaizdas

a Dangtelio iškyša, kurią galima suimti,
norint transportuoti (rodyklės)

b Išorinės kondensato jungties priedai:
žarnos gnybtas, adapteris ir žarnos
laikiklis

c Kondensato išleidimo žarna

d Maitinimo laidas

Džiovyklės pernešimas į pasta-
tymo vietą

 Veikiant išorinėms sąlygoms, gali
įtrūkti galinis dangčio tvirtinimas.
Pernešant prietaisą, gali atplyšti
dangtis.
Prieš pernešdami prietaisą patikrinki-
te, ar tvirtai užfiksuota dangčio išky-
ša.

 Džiovyklę neškite suėmę už priekinių
prietaiso kojelių ir galinės dangčio iš-
kyšos.

 Džiovyklę transportuokite tik taip,
kaip parodyta paveikslėlyje. Trans-
portuodami džiovyklę gulimoje padė-
tyje, turite ją paversti į kairę pusę.
Transportuojant ne taip, kaip aprašy-
ta, reikalinga maždaug 1 valandos
prastovos trukmė prieš prijungiant
šią džiovyklę prie elektros tinklo.
Kitu atveju gali būti pažeistas šilu-
mos siurblys!
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Įrengimas

Džiovyklės išlygiavimas

 Džiovyklės durelių judėjimo zo-
noje neturi būti jokių rakinamų, stum-
domų ar į jas atsiveriančių durų.

Kad būtų užtikrintas nepriekaištingas
veikimas, džiovyklė turi stovėti tiksliai
vertikaliai.

Pagrindo nelygumai išlyginami sukant
kojeles.

Vėdinimas

 Neuždenkite aušinimo orui skirtų
angų priekinėje pusėje! Priešingu
atveju nebus užtikrinamas pakanka-
mas šilumokaičio aušinimas.

 Oro tarpo tarp džiovyklės apa-
čios ir grindų negalima sumažinti co-
kolių lentelėmis, aukštų pūkų kilimine
danga ir pan. Antraip nebus užtikrin-
tas pakankamas oro tiekimas.

Šilumokaičio aušinimo naudotas ir iš-
pūstas oras šildo patalpos orą. Todėl
privalote pasirūpinti pakankamu patal-
pos vėdinimu, pavyzdžiui, atidaryti lan-
gą. Kitu atveju pailgėja džiovinimo lai-
kas (didesnės energijos sąnaudos).

Prieš transportuojant vėliau

Po kiekvieno džiovinimo mažas konden-
sato kiekis lieka siurblio zonoje, kuris
gali ištekėti džiovyklei apvirtus. Prieš
transportavimą maždaug 1 minutei re-
komenduojama įjungti programą "Lüften
warm". Likęs kondensatas ištekės per
išleidimo žarną arba į kondensato indą
(kurį jūs taip pat turėsite ištuštinti).
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Papildomos įrengimo sąlygos

Pastūmimas

Šią džiovyklę galima pastumti po dar-
bastaliu.

 Dėmesio, šilumos susidarymas:
iš džiovyklės išeinančią šilto oro sro-
vę būtina nukreipti. Kitaip galimas
gedimas!

– Negalima išmontuoti prietaiso dang-
čio.

– Elektros jungtį reikėtų įrengti netoli
džiovyklės, lengvai pasiekiamoje vie-
toje.

– Šiek tiek gali pailgėti džiovinimo lai-
kas.

Pasirinktiniai priedai

– Skalbimo ir džiovinimo kolonėlė

Šią džiovyklę su "Miele" automatine
skalbykle galima sustatyti į skalbimo ir
džiovinimo kolonėlę. Galima naudoti tik
skalbimo ir džiovinimo kolonėlės sujun-
gimo komplektą.

– Cokolis

Šiai džiovyklei pateikiamas cokolis su
stalčiumi.
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Kondensato išleidimas per
išorę

Pastaba

Džiovinant susirenkantis kondensatas
pumpuojamas per išleidimo žarną gali-
nėje džiovyklės pusėje į kondensato
indą.

Kondensatą galite išleisti išleidimo žar-
na džiovyklės užpakalinėje pusėje į išo-
rę. Kondensuotojo vandens indo tuomet
tuštinti nebereikės.

Žarnos ilgis: 1,60 m
Didž. išsiurbimo aukštis: 1,50 m
Didž. išsiurbimo ilgis: 4,00 m

Papildomai galite įsigyti

– ilginamąją žarną;

– atbulinį vožtuvą išorinei vandens
jungčiai. Pridedama ilginamoji žarna.

Ypatingos prijungimo sąlygos, dėl ku-
rių reikalingas atbulinis vožtuvas

 Jeigu nėra atbulinio vožtuvo,
vanduo gali grįžti į džiovyklę arba bū-
ti įsiurbtas atgal ir ištekėti.
Vanduo gali sukelti žalą džiovyklei ir
pastatymo patalpai.
Ypatingomis prijungimo sąlygomis,
kaip aprašyta toliau, reikia naudoti
atbulinį vožtuvą.

Didž. išsiurbimo aukštis naudojant at-
bulinį vožtuvą: 1,00 m.

Ypatingos prijungimo sąlygos, dėl kurių
reikalingas atbulinis vožtuvas:

– Ištekėjimas į praustuvę arba ant grin-
dų, kai žarnos galas panardintas į
vandenį.

– Prijungimas prie praustuvės sifono.

– Įvairios prijungimo galimybės, kai pa-
pildomai yra prijungta, pavyzdžiui,
automatinė skalbyklė arba indaplovė.

 Atbulinis vožtuvas turi būti su-
montuotas taip, kad rodyklė ant at-
bulinio vožtuvo būtų nukreipta tekėji-
mo kryptimi.
Antraip nebus galima išsiurbti.
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Išleidimo žarnos tiesimas

 Netraukite už išleidimo žarnos,
jos nesukite ir nesulenkite.
Taip galite ją pažeisti!

Išleidimo žarnoje yra likęs nedidelis kie-
kis vandens. Todėl pasiruoškite indą.

 Nuimkite nuo atvamzdžio išleidimo
žarną.

 Žarną nuvyniokite nuo žarnos ritės ir
atsargiai ištraukite iš laikiklių.

 Likusį vandenį išleiskite į indą.

 Tieskite žarną – pagal poreikį – į deši-
nę arba į kairę.

– Jeigu tiesiate į dešinę, žarną galite
užfiksuoti įpjovoje.

– Žarną turite palikti apatiniame laikikly-
je, kad netyčia neužsilenktų.
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Pavyzdžiai

– Ištekėjimas į praustuvę arba ant
grindų

Kad nesulenktumėte išleidimo žarnos,
naudokite žarnos laikiklį.

 Žarnos laikiklio kairėje ir dešinėje
nykščiu įspauskite mažus fiksavimo
kabliukus (tamsios rodyklės) ir...

 ...paskui į save patraukite žarnos lai-
kiklį (šviesios rodyklės).*

 Užfiksuokite išleidimo žarną, kad
nenuslystų, pvz., pririškite, jei ją kabi-
nate, pvz., prie prastuvės, žr. vaizdo
iš priekio paveikslėlį.
Ištekėjęs vanduo gali padaryti nuos-
tolių.

 Atbulinį vožtuvą galite įkišti į žarnos
galą.

* Vėliau vėl galite užmauti žarnos ga-
lą, jeigu kondensato nenorite išleisti į
išorę.

– Tiesioginė jungtis su praustuvės 
sifonu

 Viršutinėje džiovyklės dalyje nuimkite
adapterį 1 ir už jo esantį žarnos gnyb-
tą 3.

 Žarnos galą uždarykite, kaip aprašyta
toliau.
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1. Adapteris

2. Praustuvės gaubiamoji veržlė

3. Žarnos gnybtas

4. Žarnos galas (pritvirtinta prie žarnos
laikiklio)

5. Atbulinis vožtuvas

6. Džiovyklės išleidimo žarna

 Pritvirtinkite adapterį 1 su praustuvės
gaubiamąja veržle 2 prie praustuvės
sifono.
Paprastai praustuvės gaubiamoji
veržlė yra su poveržle, kurią turite nu-
imti.

 Žarnos galą 4 užmaukite ant adapte-
rio 1.

 Naudokite žarnos laikiklį.

 Atsuktuvu užveržkite žarnos gnybtą 3
iš karto už praustuvės gaubiamosios
veržlės.

 Atbulinį vožtuvą 5 įkiškite į džiovyklės
išleidimo žarną 6.

Atbulinis vožtuvas 5 turi būti sumon-
tuotas taip, kad rodyklė būtų nukrei-
pta tekėjimo kryptimi (link praustu-
vės).

 Atbulinį vožtuvą pritvirtinkite žarnos
gnybtais.
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Jungtis prie elektros tinklo
Ši džiovyklė yra pristatoma paruošta
prijungti su jungiamuoju kabeliu ir šaku-
te.

Visada turi būti užtikrinta prieiga prie
šakutės, kad būtų galima džiovyklę
atjungti nuo maitinimo tinklo.

Prijungti galima tik prie stacionarios e-
lektros įrangos, įrengtos pagal VDE
0100.

Jokiu būdu negalima šios džiovyklės
prijungti prie ilginamųjų kabelių, pvz.,
prie daugiakištukinio lizdo ir pan., kad
būtų išvengta galimų pavojaus šaltinių
(gaisro pavojus).

Informacija apie vardinę imamąją galią ir
atitinkamus saugiklius pateikiama duo-
menų skydelyje. Palyginkite duomenų
skydelyje nurodytus duomenis su elekt-
ros tinklo duomenimis.
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Pakrovi-

mas
1

Skalbyklės gręži-
mo pakopa

Lieka-
moji

drėgmė

Energija Veikimo
trukmė

kg Sūk./min % kWh min.

"Baumwolle" 
2 8,0

4,0
1 000
1 000

60
60

1,39
0,80

169
105

"Baumwolle Schranktrocken" 8,0
8,0
8,0

1 200
1 400
1 600

53
50
44

1,25
1,20
1,05

153
145
129

"Baumwolle Schranktrocken
+", "Schonen plus
+", "Auffrischen"

8,0
3,0

1 000
1 000

60
60

1,40
0,66

175
85

"Baumwolle Bügelfeucht"  8,0
8,0
8,0
8,0

1 000
1 200
1 400
1 600

60
53
50
44

1,11
0,95
0,90
0,75

135
118
110
94

"Pflegeleicht Schranktrocken
+", "Schonen plus
+", "Auffrischen"

4,0
4,0
4,0

1 200
1 200
1 200

40
40
40

0,48
0,50
0,65

64
65
85

"Pflegeleicht Bügelfeucht"  4,0 1 200 40 0,40 56
"Automatic plus Schranktroc-
ken"

5,0 900 50 1,05 105

"Oberhemden Schranktrocken" 2,0 600 60 0,49 62
"Outdoor Schranktrocken" 2,5 800 50 0,65 85
"Jeans Schranktrocken" 3,0 900 60 0,95 120
"Express Schranktrocken" 4,0 1 000 60 0,95 95
"Sportwäsche Schranktrocken" 3,0 800 50 0,60 75
"Feinwäsche Schranktrocken" 2,5 800 50 0,50 65
1
 Sausų skalbinių svoris

2
 Patikros programa pagal Reglamentą (ES) Nr. 392/2012 dėl energijos vartojimo efektyvumo ženklini-

mo, išmatuojant pagal EN 61121
Visos nepažymėtos vertės nustatytos pagal standartą EN 61121

Nuoroda atliekant lyginamuosius bandymus:
Norint atlikti patikrinimus pagal EN 61121, prieš pradedant įvertinamus patikrinimus, reikia paleisti ma-
šiną tuščiąja eiga su 3 kg medvilninių skalbinių pagal aukščiau įvardytą standartą su 70 proc. pradine li-
kusia drėgme, įjungus programą "Baumwolle Schranktrocken" be pasirinkties.
Sąnaudų duomenys gali skirtis nuo nurodytų verčių, atsižvelgiant į pakrovimo kiekį, skirtingas
tekstilės rūšis, likusią drėgmę po gręžimo, įtampos svyravimus elektros tinkle ir pasirinktį.

"EcoFeedback" rodomi sąnaudų duomenys gali skirtis nuo čia pateiktų sąnaudų duomenų. Nuokrypis
atsiranda dėl džiovyklės duomenų nustatymo būdo. Pavyzdžiui, programos trukmei įtakos turi skirtinga
likutinė skalbinių drėgmė ir jų sudėtis, ir dėl to pakinta energijos sąnaudos.
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Aukštis 850 mm

Plotis 596 mm

Ilgis 636 mm

Ilgis atidarius dureles 1 054 mm

pastumiamas taip

pastatoma ant skalbyklės taip

Svoris apie 62 kg

Būgno tūris 120 l

Pakrovimo kiekis 8,0 kg (sausų skalbinių svoris)

Kondensato indo tūris 4,8 l

Žarnos ilgis 1,60 m

Didžiausias išsiurbimo aukštis 1,50 m

Didžiausias išsiurbimo ilgis 4,00 m

Jungiamojo laido ilgis 2,00 m

Prijungimo įtampa žr. specifikacijų lentelę

Prijungimo parametrai žr. specifikacijų lentelę

Saugikliai žr. specifikacijų lentelę

Išduoti patikros ženklai žr. specifikacijų lentelę

Energijos sąnaudos žr. skyrių "Sąnaudų duomenys"

Šviesą skleidžiantys šviesos diodai 1 klasė
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Buitinių džiovyklių duomenų lapas
pagal nurodytą potvarkį (ES) Nr. 392/2012

MIELE

Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas TKG850 WP

Vidinis pajėgumas 
1 8,0 kg

Buitinės džiovyklės tipas (Ventiliavimas / kondensavimas) - / ●
Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas) A+++

svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (AEc) 
2 169 kWh per metus

Džiovyklė (su automatika / be automatikos) ● / -

Standartinės medvilnės programos suvartojamos energijos kiekis

Suvartojamos energijos kiekis, kai įdėta visa įkrova 1,39 kWh

Suvartojamos energijos kiekis, kai įdėta dalinė įkrova 0,80 kWh

svertinė vartojamoji galia išjungties režimu (Po) 0,10 W

svertinė vartojamoji galia baigtos programos režimu (Pl) 2,50 W

Baigtos programos režimo trukmė (Tl) 
3 15 min

Standartinė programa, su kuria siejama informacija pateikta etiketėje ir vardi-

nių parametrų lentelėje, 
4

Medv. aud., normaliai
sausi

Standartinės medvilnės programos trukmė

svertinė programos trukmė 132 min

Programos trukmė, kai įdėta visa įkrova 169 min

Programos trukmė, kai įdėta dalinė įkrova 105 min

Kondensavimo efektyvumo klasė 
5

Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas) A

Standartinės medvilnės programos su visa ir daline įkrova svertinis konden-
savimo efektyvumas

95 %

Standartinės medvilnės programos su visa įkrova vidutinis kondensavimo
efektyvumas

95 %

Standartinės medvilnės programos su daline įkrova vidutinis kondensavimo
efektyvumas

95 %

Garso galios lygis (LWA) 
6 64 dB(A) re 1 pW

Įmontuojamasis prietaisas -

● Taip, yra
1

Medvilnės skalbinių standartinei medvilnės programai su visa įkrova kilogramai.
2

Nustatyta per 160 įprastų džiovinimo ciklų, kai visa ir dalinė įkrova džiovinama standartine medvilnės
programa, ir pagal įrenginio, veikiančio mažos galios režimais, suvartojamos energijos kiekį. Faktinis
kiekvieno ciklo suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo įrenginio naudojimo pobūdžio.
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3
Jei buitinėje būgninėje džiovyklėje įrengta galios reguliavimo sistema.

4
Ši programa tinkama įprastiems šlapiems medvilniniams skalbiniams džiovinti ir pagal bendrą energi-
jos suvartojimą yra efektyviausia.

5
Jei buitinė būgninė džiovyklė yra kondensacinė būgninė džiovyklė.

6
Standartinė medvilnės programa su visa įkrova.
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"Aufrufen"

Nuostatomis galite priderinti džiovy-
klės elektroninę įrangą prie pasikeitu-
sių reikalavimų. Nustatymus bet kuriuo
metu galite pakeisti.

Nustatymų meniu atidarymas

 Įjunkite džiovintuvą.

Programų perjungiklio negalima nusta-
tyti ties "Weitere Programme".

 Tuo pat metu palieskite jutiklinius
mygtukus  ir .

Ekrane šviečia:

Sprache  
Dabar iškvietėte nustatymus.

Nustatymų pasirinkimas

 Palieskite jutiklinius mygtukus  arba
, kol norimas nustatymas bus paro-
dytas ekrane.

– Jutikliniu mygtuku  pasirinkimų są-
rašas stumiamas žemyn.

– Jutikliniu mygtuku  pasirinkimų są-
rašas stumiamas aukštyn.

 Patvirtinkite paliesdami jutiklinį myg-
tuką "OK".

Nustatymų keitimas

 Palietus jutiklinius mygtukus  arba
, jums bus parodytos skirtingos
nustatymų pasirinkimo galimybės.

Pavyzdžiui, galite

– pasirinkti vertę, kai aktyvus pasirinki-
mas žymimas ,

– pakeisti stulpelį,

– pakeisti skaičius.

 Patvirtinkite paliesdami jutiklinį myg-
tuką "OK".

Meniu "Einstellungen" baigimas

 Tol lieskite jutiklinį mygtuką  arba
, kol bus parodyta "zurück" .

 Patvirtinkite paliesdami jutiklinį myg-
tuką "OK".

"Sprache" 

Ekranas gali rodyti įvairiomis kalbomis.

Už žodžio "Sprache" vaizduojama vėlia-
vėlė  padeda orientuotis, kai nustatyta
nesuprantama kalba.
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"Trockenstufen"

Individualiai galite pritaikyti džiovinimo
pakopas programoms "Baumwolle",
"Pflegeleicht", "Automatic plus".

Stulpeliai rodo nustatytą laipsnį.

Gamyklinis nustatymas: vidutinė pako-
pa

– drėgnesnis       
programos trukmė sutrumpėja.

– sausesnis       
Pailgėja programos trukmė.

Išimtis:
programa "Baumwolle"  lieka ne-
pakitusi.

Aušinimo laiko pailgėjimas

Visose sausumo pakopų programose
galite prieš programos pabaigą auto-
matinę aušinimo fazę pailginti nuo 2
min. iki 18 minučių. Paskui tekstilės
gaminiai vėsinami labiau.

Pasirinkimas

– 00 min. (gamyklinis nustatymas)

– 02, 04, 06 ... 18 minučių

"Luftwegeanzeige"

Po džiovinimo būtina išvalyti pūkelius.
Ortakių rodinys "Luftwege reinigen"
papildomai primena, kad pasiektas
tam tikras pūkelių laipsnis. Jūs patys
galite nuspręsti, kokį laipsnį pasiekus,
jums bus apie tai priminta.

Bandydami nustatykite, kuri pasirinktis
labiausiai atitinka džiovinimo įpročius.

Pasirinktys

– "aus"
"Luftwege reinigen" nepasirodo. Jei
oro kanalas labai užkimštas, progra-
ma nutraukiama, tačiau tikrinimo pra-
nešimas "Luftwege reinigen" vis tiek
atsiranda neatsižvelgiant į parinktį.

– "unempfindlich"
"Luftwege reinigen" pranešimas atsi-
randa tik gausiai susikaupus pūkelių.

– "normal" (gamyklinis nustatymas).

– "empfindlich"
"Luftwege reinigen" pranešimas atsi-
randa jau mažiau susikaupus pūkelių.
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"Summerlautstärke"

Galite padidinti arba sumažinti zirze-
klio garsumą, ir tai išgirsite iš karto.

Stulpeliai rodo nustatytą laipsnį.
Gamyklinis nustatymas: vidutinis laips-
nis.

– tyliau       

– garsiau       

Pakitimą išgirsite pasirinkimo metu.

"Tastenton"

Čia galite aktyvinti garsinį signalą, ku-
ris pasigirsta kiekvieną kartą nuspau-
dus mygtuką.

Pasirinktys

– "ein"

– "aus" (gamyklinis nustatymas)

"Leitfähigkeit"

 "niedrig" gali būti nustatyta, tik
kai dėl labai minkšto vandens netiks-
liai nustatoma likusi skalbinių drėg-
mė.

Pasirinktys

– "normal" (gamyklinis nustatymas)

– "niedrig"

Pasirinkimo "niedrig" sąlyga

Vanduo, kuriame buvo plauti tekstilės
gaminai, yra labai minkštas ir jo laidumo
reikšmė (elektros laidumas) mažesnė
nei 150 μS/cm. Apie geriamojo vandens
laidumą galite teirautis jums paslaugas
teikiančios vandentiekio stotyje.

 "niedrig" suaktyvinkite tik tuo-
met, kai įvykdoma aukščiau nurodyta
sąlyga.
Antraip džiovinimo rezultatas nebus
geras!

"Gesamtverbrauch"

Gali būti parodomos bendrosios są-
naudos.

Pasirinktys

– "Anzeige"
Bendrųjų sąnaudų rodinys, kWh.

– "Rücksetzfunktion"
Ikišiolinės bendrosios sąnaudos ištri-
namos nuspaudus "rücksetzen".
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"PIN-Code"

PIN kodas apsaugo, kad Jūsų džiovy-
kle nesinaudotų kiti asmenys.

Pasirinktys

– "aktivieren"
Kodas yra 250 ir gali būti aktyvintas.
Aktyvinus PIN kodą, jį būtina įvesti
įjungus, kad būtų galima naudoti
džiovyklę.

– "deaktivieren"
Jeigu džiovykle norite naudotis neįve-
dus kodo. Pasirodo tik tuomet, jeigu
kodas prieš tai buvo aktyvintas.

– "ändern"
Galima įvesti bet kokį kodą.

 Dėmesio! Pasižymėkite naująjį
kodą. Jeigu jį pamiršite, prietaisą at-
blokuoti gali tik "Miele" klientų aptar-
navimo tarnyba.

"Helligkeit Display"

Ekrano ryškumą galima keisti pakopo-
mis.

Stulpeliai rodo nustatytą laipsnį.
Gamyklinis nustatymas: vidutinis laips-
nis.

– tamsiau       

– šviesiau       

Pakitimą pamatysite pasirinkimo metu.

Tamsūs rodmenys

Siekiant taupyti energiją, ekrano ir
mygtukų apšvietimas išjungiamas po
10 minučių ir tik lėtai mirksi mygtukas
"Start/Stop". Tai galite pakeisti.

Pasirinkimas

– "ein (Werkeinstellung)"
Ekranas išjungiamas (po 10 min.):

– jei po įjungimo nepasirenkama jo-
kia programa;

– programos vykdymo metu;

– pasibaigus programai.

– "ein (nicht lfd. Prog.)"
Ekranas išjungiamas (kaip aprašyta
aukščiau), bet kai programa neveikia.

– "aus"
Ekranas niekada neišjungiamas.

Rodmenys vėl gali būti įjungti nuspau-
dus bet kokį mygtuką.
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Prietaiso išjungimas

Siekiant taupyti energiją, džiovyklė po
15 min. savaime išsijungia. Šį laiką ga-
lima pailginti arba sutrumpinti.

Automatinis išjungimas vykdomas po
10, 15 arba 20 min.,

– jei įjungus nesirenkamas joks kitas
valdymas;

– kai baigta apsauga nuo glamžymosi;

– kai baigta programa be apsaugos
nuo glamžymosi.

Bet: automatinis išjungimas negalimas
gedimo atveju.

Pasirinkimas

– po 10 minučių;

– po 15 minučių (gamyklinis nustaty-
mas);

– po 20 minučių.

"Memory"

Galite nustatyti: elektronikoje išsaugo-
ma pasirinkta programa su džiovinimo
pakopa arba parinktimi. Taip pat iš-
saugoma programos "Lüften" trukmė.
Kitos programos pasirinkimo metu šie
nustatymai yra parodomi.

Pasirinktys

– "aus" (gamyklinis nustatymas)

– "ein"

Išimtis:
programa "Baumwolle"  lieka ne-
pakitusi.

"Knitterschutz"

Jeigu nuspausite mygtuką "Kni-
tterschutz":
pasibaigus džiovinimui, būgnas sukasi
specialiu apsaugos nuo glamžymosi
ritmu iki 2 val. Tai padeda išvengti
raukšlių, jei išdžiovinti tekstilės gami-
niai išimami ne iš karto. Trukmę galite
sutrumpinti.

Pasirinktys

– "1 h"

– "2 h" (gamyklinis nustatymas)
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"Miele" Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir
jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigoji-
mus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.

2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo
sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsia-
mas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš "Miele" ES šalyje, Šveicarijoje
arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.

2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo
sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Su-
sijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, pa-
dengia "Miele" Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa "Miele" Lietuva nuosavybe.

2. Remiantis šia garantija, bendrovei "Miele" Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo,
nebent "Miele" Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė
tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.

3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudoji-
mo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.

2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz.,
netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.

3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų
negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.

4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala
dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.

5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko "Miele" nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarny-
bos darbuotojai.

6. Ne "Miele" originalių atsarginių dalių ir ne "Miele" patvirtintų priedų naudojimas.

7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.

8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos pa-
klaidos ribos.

9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į
pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.
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