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ĮVADAS

Naudojimas

Patikrinkite, ar prietaiso pakuotėje yra šie dalykai:

Naudojimo instrukcija
Garantijos kortelė
Energinio naudingumo lipdukas

Įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir vadovaukitės ja naudodamiesi džiovykle. Šioje knygelėje pateikiama 
svarbios informacijos apie saugą, prietaiso įrengimą ir priežiūrą, o taip pat naudingų patarimų, padėsiančių 
pasiekti geriausių rezultatų naudojantis šia skalbinių džiovykle.

Visą dokumentaciją laikykite saugioje vietoje, kad bet kada galėtumėte ją pasiskaityti arba perduoti kitam 
prietaiso savininkui.

Pakuotės turinys
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SAUGOS REIKALAVIMAI

 Šiuo prietaisu vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su fizine, jutimi-
ne bei protine negalia arba neturintys patirties ir žinių, gali naudotis tik 
tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba 
yra tinkamai instruktuojami apie saugaus naudojimosi būdus bei kylan-
čius pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Valymo ir priežiūros 
negalima imtis vaikams be priežiūros. Mažesnius nei 3 metai vaikus 
būtina laikyti atokiai nuo prietaiso, nebent jie būtų nuolatos prižiūrimi.

 ĮSPĖJIMAS! Netinkamai eksploatuojant džiovyklę, gali kilti gaisro 
pavojus.

 Šis prietaisas yra skirtas naudojimui buityje ir panašiose srityse, kaip 
antai:

- parduotuvių, biurų ir kitos darbinės aplinkos virtuvėlėse;
- fermų pastatuose;
- klientų viešbučiuose, moteliuose bei kitokiose gyvenamosiose 

patalpose;
- nakvynės namuose, kuriuose patiekiami pusryčiai.

Jei prietaisas naudojamas ne buityje arba ne namų ruošai, o taip pat 
profesionalų arba apmokytų vartotojų naudojamas komercinėje veikloje,
tai traktuotina kaip prietaiso naudojimas ne pagal paskirtį.

Dėl aukščiau aprašytų reikalavimų nesilaiky-
mo prietaisu naudotis gali būti nesaugu. Jei prob-
lema atsirastų dėl netinkamo naudojimosi džio-
vyklę, už serviso meistro iškvietimą jums gali 
tekti sumokėti.

Patikrinkite, ar džiovyklė nebuvo apgadinta 
ją gabenant. Pastebėję apgadinimų, skambinkite 
į techninės priežiūros centrą.



ĮVADAS

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, gali sutrumpėti prietaiso tarnavimo
laikas, o taip pat gali būti anuliuojama gamintojo suteikta garantija. Jei 
koks nors prietaiso gedimas atsiranda prietaisą naudojant ne buitinei 
veiklai arba namų ruošai (net jei prietaisas ir stovi buitinėje aplinkoje 
arba namų ūkyje), gamintojas turi teisę atsisakyti tenkinti garantinę 
kliento pretenziją.

 Ši džiovyklė turi būti naudojama pagal paskirtį, kaip aprašyta šioje 
instrukcijoje. Prieš pradėdami eksploatuoti prietaisą, pasirūpinkite gerai 
suprasti visas prietaiso įrengimo ir naudojimo instrukcijas.

 Nelieskite prietaiso šlapiomis arba drėgnomis rankomis ar kojomis.
 Nesiremkite ant durelių sudėdami skalbinius į džiovyklę, o taip pat 

nekelkite ir netraukite džiovyklės suėmę už durelių.
 Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu ir jo valdymo elementais.
 ĮSPĖJIMAS! Nesinaudokite prietaisu, jei nėra įdėtas arba yra pažeis-

tas pūkų filtras; pūkai gali užsidegti.
 ĮSPĖJIMAS! Tos vietos, kurios paženklintos karšto paviršiaus 

simboliu     , būgninei džiovyklei veikiant gali įkaisti iki temperatūros, 
viršijančios 60 laipsnių Celsijaus.

 Prieš imdamiesi prietaiso valymo, visuomet ištraukite prietaiso kabelio 
šakutę iš elektros lizdo.

 Nesinaudokite džiovykle, jei atrodo, kad ji yra sugedusi.
 Reikia pasirūpinti, kad ant grindų aplink džiovyklę nesirinktų pūkai.
 Galutinė džiovinimo būgninėje džiovyklėje ciklo fazė vyksta be 

karščio (atvėsinimo fazė), kad skalbiniai atvėstų iki temperatūros, kuri 
negalėtų pakenkti skalbiniams.

 Maksimalus džiovinamų skalbinių svoris: 7 kg.
 Būgninėje džiovyklėje negalima džiovinti skalbinių, apdorotų 

pramoniniais chemikalais.
 ĮSPĖJIMAS! Niekuomet neišjunkite būgninės džiovyklės prieš 

džiovinimo ciklo pabaigą, nebent greitai išimtumėte visus skalbinius ir 
juos paskleistumėte, kad išsisklaidytų karštis.

Naudojimas

SAUGOS REIKALAVIMAI
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 Būgninėje džiovyklėje nedžiovin-
kite neskalbtų dalykų.

 ĮSPĖJIMAS! Nedžiovinkite skys-
tais valikliais apdorotų skalbinių.

 ĮSPĖJIMAS! Putplastis tam 
tikromis aplinkybėmis kaitinamas 
gali savaime užsiliepsnoti. 
Būgninėje džiovyklėje NEGALIMA 
džiovinti kaučiukinio putplasčio 
(latekso putplasčio), maudymosi 
kepuraičių, impregnuotų tekstilės 
gaminių, gumuotų daiktų ir 
medžiagų, o taip pat pagalvių 
užvalkalų kaučiukinio putplasčio 
pamušalu.

 Apie skalbinių tinkamumą 
džiovinimui būgninėje džiovyklėje 
visuomet žiūrėkite jų priežiūros 
etiketėse.

 Prieš dedant į būgninę 
džiovyklę, skalbiniai turi būti gerai 
išgręžiami. Į džiovyklę negalima 
dėti dar varvančių skalbinių.

 Drabužių kišenėse negalima 
palikti žiebtuvėlių ar degtukų; taip 
pat prie džiovyklės NIEKUOMET 
negalima naudoti lengvai 
užsiliepsnojančių skysčių.

 Į šią džiovyklę NIEKUOMET 
negalima dėti užuolaidų iš stiklo 
pluošto. Jei stiklo pluoštas 
užterštų kitus drabužius, tai gali 
sukelti odos sudirginimą.

 Prieš džiovinant būgninėje 
džiovyklėje kepimo aliejumi, 
acetonu, alkoholiu, benzinu, 
žibalu, dėmių valikliu, terpentinu, 
vašku ir vaško valikliu suteptus 
skalbinius, juos derėtų išskalbti 
karštame vandenyje su didesniu 
kiekiu skalbiklio.

 Audinių minkštikliai ir panašūs 
gaminiai turi būti naudojami 
vadovaujantis audinių minkštiklio 
gamintojo instrukcija.

Skalbiniai

Įrengimas

ĮVADAS

SAUGOS REIKALAVIMAI
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 Prieš naudodamiesi džiovykle, 
patikrinkite, ar ji nėra apgadinta.
Pastebėję apgadinimų, skambin-
kite į techninės priežiūros centrą.

 Nenaudokite ilginamųjų laidų 
arba daugiaviečių kištukinių lizdų 
adapterių.

 Niekuomet nestatykite džiovyk-
lės prie užuolaidų, o taip pat pasi-
rūpinkite, kad už džiovyklės neuž-
kristų ar nesirinktų jokie daiktai.

 Prietaisas neturi būti įrengiamas 
už užrakinamų durų, stumdomųjų 
durų, o taip pat durų, kurių vyriai 
yra priešingoje pusėje, nei būgni-
nės džiovyklės durelių lankstai.



Prie sublokavimo rinkinio pridedama 
išsami montavimo ir visų priedų 
tvirtinimo instrukcija.

Ventiliacija

ĮVADAS

SAUGOS REIKALAVIMAI

 Kad, dirbant būgninei džiovyklei, 
degimo produktai iš kurą deginančių 
(taip pat ir atvira liepsna) prietaisų 
nebūtų įtraukiamos į patalpą, būtina 
pasirūpinti tinkama patalpos 
ventiliacija.

 Prietaiso nugarėlė turi būti statoma 
arti sienos arba vertikalaus paviršiaus.

 Tarp džiovyklės ir bet kokios kliūties 
derėtų palikti mažiausiai 12 mm tarpą. 
Būtina pasirūpinti, kad nebūtų uždeng-
tos oro įleidimo ir išleidimo angos. 
Kad nebūtų trikdoma oro cirkuliacija, 
negalima uždengti tarpo tarp džiovyk-
lės apačios ir grindų.

 Reguliariai tikrinkite, ar nėra 
ribojamas oro srautas per džiovyklę.

 Kiekvienąkart po džiovinimo patikrin-
kite pūkų filtrą ir prireikus išvalykite.

 Pasirūpinkite, kad už džiovyklės 
neužkristų ar nesirinktų jokie daiktai, 
nes jie gali uždengti oro įleidimo ir 
išleidimo angas.

 NIEKUOMET nestatykite džiovyklės 
prie užuolaidų.

 Jei džiovyklė dedama ant skalbyklės 
viršaus, būtina naudoti tinkamą sublo-
kavimo rinkinį.
- Sublokavimo rinkinys 35100019: 
mažiausiai 49 cm gylio skalbyklei
- Sublokavimo rinkinys 35900120: 
mažiausiai 51 cm gylio skalbyklei
Nurodytų sublokavimo rinkinių galima 
įsigyti mūsų techninės priežiūros 
centre.
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Nestatykite džiovyklės šaltoje patalpoje arba 
patalpoje, kurioje temperatūra gali nukristi žemiau 
0°C. Temperatūrai esant apie užšalimo tašką, prie-
taisas gali nebeveikti kaip pridera: taip pat kyla 
grėsmė sugadinti prietaisą, jei vanduo užšaltų jo 
hidrauliniame trakte (vožtuvuose, žarnose, 
siurblyje). Kad prietaisas galėtų veikti kaip pridera, 
temperatūra patalpoje turi būti ribose nuo +2°C iki 
+35°C. Pabrėžtina, kad prietaisui dirbant vėsioje 
patalpoje (esant nuo +2 iki +15°C temperatūrai), 
prietaise gali kondensuotis drėgmė ir vanduo 
lašėti ant grindų.

Oro
įleidimo angos

Oro išleidimo 
angos



SAUGOS REIKALAVIMAI

Šis prietaisas yra paženklintas pagal 
europinės direktyvos 2012/19/EU, 
reglamentuojančios elektrinių ir 
elektroninių prietaisų atliekų utilizavimą 
(WEEE), reikalavimus.

Tinkamai utilizuojant prietaisą, išvengiama žalingo 
poveikio supančiai aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris 
būtų neišvengiamas šio prietaiso atsikratant 
netinkamai.
Ant prietaiso esantis simbolis nurodo, kad su šiuo 
prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukš-
lėmis. Jį reikia pristatyti į senos įrangos priėmimo 
punktą perdirbimui.
Išsamesnės informacijos apie šio prietaiso atliekų 
tvarkymą ir utilizavimą teiraukitės vietos savivaldy-
bėje, komunalinių atliekų tvarkymo kompanijoje 
arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį prietaisą. 
Utilizuojant prietaisą, reikia laikytis atliekų tvarkymą 
reglamentuojančių įstatymų.

Europinė direktyva 2012/19/EU

 Kad šis prietaisas visą laiką funkcionuotų 
saugiai ir efektyviai, rekomenduojama bet 
kokią jo techninę priežiūrą ar taisymą atlikti 
autorizuotame techninės priežiūros centre.

Techninė priežiūra

Jei prietaisas neveikia kaip pridera arba 
yra sugedęs, jį išjunkite ir ištraukite kabelio šakutę 
iš elektros lizdo. Dėl prietaiso taisymo kreipkitės į 
techninės priežiūros centrą.

 Visos įpakavimo medžiagos nekenkia 
aplinkai ir gali būti perdirbamos. Prisidėkite 
prie pakuotės utilizavimo aplinkos neteršiančiu 
būdu. Informacijos apie tinkamą senų prietaisų 
utilizavimą galima gauti vietos savivaldybėje.

 Kad sena būgninė džiovyklė būtų utilizuoja-
ma saugiai, ištraukite prietaiso kabelio šakutę 
iš elektros tinklo, nupjaukite kabelį ir sunaikin-
kite jį kartu su šakute. Kad vaikai negalėtų už-
sitrenkti džiovyklėje, sugadinkite durelių lanks-
tus arba sulaužykite durelių užraktą.

Aplinkosauga
Būgninė džiovyklė turi būti jungiama į 220–240V, 
50 Hz vienfazį elektros tinklą. Įsitikinkite, ar 
elektros lizdas galės atlaikyti bent jau 10 A srovę.

Elektra kelia didelį pavojų.

Šį prietaisą privaloma įžeminti.
Prietaiso kabelio šakutė turi tikti elektros lizdui.

Nenaudokite ilginamųjų laidų ir (arba) 
daugiaviečių kištukinių lizdų adapterių.
Pastačius džiovyklę, elektros lizdas turi būti 
lengvai pasiekiamas, kad džiovyklę būtų 
galima greitai atjungti nuo elektros tinklo.

Prietaisas atitinka europinėse direktyvose 
2004/108/EC ir 2006/95/EC, o taip pat vėlesniuose 
jų papildymuose nustatytus reikalavimus.

Reikalavimai elektros tiekimui

Jei prietaiso elektros kabelis yra pažeistas, 
jį būtina pakeisti specialiu kabeliu, įsigytų TIK auto-
rizuotame techninės priežiūros centre. Kabelį turi 
pakeisti kvalifikuotas meistras.

Jei problema atsirastų dėl netinkamo džio-
vyklės įrengimo, už serviso meistro iškvietimą 
jums gali tekti sumokėti.

Pastačius džiovyklę, ją 
reikia išlygiuoti vertika-
liai, sukiojant reguliuo-
jamo aukščio kojeles.

Kojelių reguliavimas

Nejunkite džiovyklės prie elektros tinklo ir 
neįjunkite jos, kol nėra iki galo užbaigtas prietaiso 
įrengimas. Saugumo sumetimais džiovyklę reikia 
įrengti tinkamai. Jei jums kyla kokių nors 
klausimų dėl įrengimo, kreipkitės į techninės 
priežiūros centrą.
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Standartinis ciklas KABINIMUI (      ) pasižymi 
mažiausiomis elektros energijos sąnaudomis ir yra 
tinkamiausias džiovinti normaliai šlapius medvilni-
nius skalbinius.
Šioje lentelėje yra nurodytos pagrindinių džiovinimo 
programų apytikrės trukmės ir elektros energijos 
sąnaudų vertės.

SKALBINIŲ PARUOŠIMAS
Prieš įjungdami džiovyklę pirmąjį kartą:

Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
Iš būgno išimkite visus jame sudėtus dalykus.
Drėgnu skudurėliu iššluostydami skalbyklės būg-

ną bei nuvalydami dureles, pašalinkite visas dulkes,
kurios galėjo susikaupti gabenant džiovyklę.

Pažiūrėję į skalbinių priežiūros etiketes, įsitikinkite, 
ar skalbinius, kuriuos jūs ketinate džiovinti, leidžiama
džiovinti būgninėje džiovyklėje.
Užsekite visus užtrauktukus bei sagas ir ištuštinkite
kišenes. Išverskite drabužius į kitą pusę. Skalbinius 
į būgną sudėkite palaidus, kad jie nesusimazgytų.

Skalbinių paruošimas

  Medvilnė Maks.    7 kg
  Sintetika Maks. 3,5 kg

Maks. džiovinamų skalbinių svoris

Išrūšiuokite skalbinius:

. .

.

Pagal simbolius priežiūros etiketėse
Etiketės būna prisiūtos prie apykaklės arba įsiūtos į 
vidinę siūlę:

Tinka džiovinimui būgninėje džiovyklėje.

Džiovinti būgninėje džiovyklėje aukštoje 
temperatūroje.
Džiovinti būgninėje džiovyklėje tik žemoje 
temperatūroje.

Negalima džiovinti būgninėje džiovyklėje.

Jei drabužis yra be priežiūros etiketės, apsisaugoji-
mui derėtų manyti, kad jo negalima džiovinti būgninėje
džiovyklėje.

Pagal kiekį ir storį
Jei skalbinių yra daugiau, nei galima per kartą išdžio-
vinti džiovyklėje, atskirkite skalbinius pagal jų storį 
(pvz., rankšluosčius nuo plonų apatinių baltinių).

Pagal pluošto tipą
Medvilnė, linas: rankšluosčiai, medvilninis džersis, 
patalynė ir staltiesės.
Sintetika: palaidinės, marškiniai, darbiniai drabužiai 
ir t.t. iš poliesterio ar poliamido, o taip pat maišyto 
medvilnės/sintetikos pluošto.

Pagal išdžiovinimo laipsnį
Išrūšiuokite pagal išdžiovinimo laipsnį: lyginimui, 
dėjimui į spintą ir t.t. Džiovindami delikačius tekstilės 
gaminius, paspausdami mygtuką       sumažinkite 
džiovinimo temperatūrą.

Vilnonių, šilkinių, neatsparaus pluošto, nailoninių 
tekstilės gaminių, delikačių siuvinėtų dalykų, audinių
su metaliniais papuošimais, drabužių su polivinil-
chlorido arba odos apsiuvais, sportinės avalynės, 
didelių dalykų, tokių kaip miegmaišiai ir pan.

Būgninėje džiovyklėje nedžiovinkite:

SVARBI INFORMACIJA: nedžiovinkite 
sausojo valymo priemonėmis apdorotų arba 
gumuotų drabužių (gaisro ar sprogimo pavojus).

Į būgninę džiovyklę dėkite tik gerai išgręžtus skalbi-
nius. Kuo sausesni bus skalbiniai, tuo jie bus grei-
čiau išdžiovinami, taip taupant elektros energiją.

VISUOMET
 Stenkitės džiovinti maksimalų skalbinių kiekį – 

taip bus taupomas laikas ir elektros energija.
 Prieš kiekvieną džiovinimo ciklą patikrinkite, ar 

yra švarus pūkų filtras.

NIEKUOMET
 Neviršykite maksimalaus leistino džiovyklės už-

krovimo, nes bus švaistomas laikas ir el. energija.
 Nedėkite į džiovyklę varvančių skalbinių, nes 

džiovyklė gali sugesti.

Elektros energijos taupymo 
rekomendacijos

Paskutines 15 minučių (apytikriai) drabužiai džio-
vyklės būgne visuomet vartomi pučiant šaltą orą.

Neperpildykite džiovyklės būgno, nes dideli 
daiktai (pavyzdžiui, miegmaišiai, pūkinės antklo-
dės) sušlapę gali viršyti maksimalų leistiną skalbi-
nių svorį.

Džiovinimo gidas

Naudojamoji palikus džiovyklę įjungtą

Naudojamoji galia išjungus džiovyklę 0,25 W

0,80 W

PROGRAMA ENERGIJA  TRUKMĖ
(kWh) (min.)

PILNAS

PILNAS 
PILNAS 
PILNAS

5,04 183
4,75 159
4,20 135
2,31   80
3,36 111

DALINIS
Lyginimui

Tobuli namai

Kabinimui
Kabinimui

Labai sausai
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Programų selektorius – juo pasirenkama norima
programa.
Starto atidėjimo mygtukas       – leidžia atidėti 
džiovinimo programos startą vėlesniam laikui.             
(Žr. skyrelį „Valdymas“, 10 psl.)
Starto/pauzės mygtukas        – juo paleidžiama ir 
pristabdoma pasirinktoji džiovinimo programa.
Neatsparaus pluošto mygtukas        – jį paspau-
dus, yra sumažinama džiovinimo temperatūra, kad 
būtų tausojamas delikačių skalbinių pluoštas. Kad 
būtų galima pakeisti karščio nuostatą, reikia atšaukti
programos pasirinktį.

Mažesnis karštis – indikatorius       ŠVIEČIA
Didesnis karštis – indikatorius       NEŠVIEČIA

Filtro užsiteršimo indikatorius       – įsižiebia, kai 
prireikia išvalyti filtrą.
Vandens talpyklos užsipildymo indikatorius      
– įsižiebia, kai prireikia ištuštinti vandens kondensato
talpyklą.

Proceso eigos indikacija

DRY   – pasirinkus programą, indikatorius DRY
blykčioja, o paleidus programą, indikatorius DRY
ima šviesti pastoviai.

        – šis indikatorius įsižiebia likus nedaug laiko 
iki programos pabaigos. Šiame džiovinimo ciklo 
etape programa pereina į atvėsinimo fazę.
Priklausomai nuo programos, atvėsinimo fazė 
trunka nuo 10 iki 15 minučių.

END   – šis indikatorius įsižiebia pasibaigus 
programai.

VALDYMO ELEMENTAI IR INDIKATORIAI

Valdymo skydelis ir indikatorinės lemputės

Sensorinė džiovyklė suteikia daug skalbinių 
džiovinimo galimybių įvairiomis sąlygomis. 
Lentelėje apžvelgiamos programos ir atskirų 
programų funkcijos.

Pastaba. Jutiklis gali neužfiksuoti mažo skalbinių 
kiekio. Nedideliam skalbinių kiekiui, pavieniams 
tekstilės gaminiams arba apdžiovintam pluoštui 
su nedideliu drėgmės kiekiu pasirinkite fiksuotos 
trukmės programą.

Nustatykite nuo 30 iki 75 minučių trukmės progra-
mą (priklausomai nuo užkrovimo dydžio ir pagei-
daujamo išdžiovinimo laipsnio) ir, priklausomai 
nuo pluošto tipo, pasirinkite didesnį ar mažesnį 
karštį.

Kai jutiklis neidentifikuoja skalbinių, prieš pereinant 
prie vėsinimo fazės džiovyklė padirba 10 minučių.
Jei į džiovyklę sudėta labai daug arba labai 
šlapių skalbinių, džiovyklė automatiškai pereina 
prie vėsinimo fazės po apytikriai 3 valandų.

PROGRAMOS PASIRINKIMAS

Starto atidėjimo 
mygtukas
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Vandens talpyklos 
indikatorius

Filtro užsiteršimo 
indikatorius

Eigos 
indikacija

Starto/pauzės 
mygtukas

Neatsparaus
pluošto mygtukas

Programų 
selektorius



Pasirenkamas norimas skalbinių išdžiovinimo laipsnis. Tai yra nuo-
statos nuo      vonios rankšluosčiams iki nuostatos      drabužiams, 
kurie bus dedami į spintą nelyginus; taip pat galima pasirinkti nuo-
statą      skalbiniams, kurie paliekami šiek tiek drėgni, kad juos būtų
lengviau lyginti.
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PROGRAMŲ LENTELĖ

PROGRAMA

150’
120’
90’
75’
60’
45’
30’

Atšviežinimas

APRAŠYMAS

Tausojanti programa, specialiai skirta vilnos išpurinimui išdžiovinus
ją ore. Šis 12 minučių trukmės tausojantis šilto oro ciklas taip pat 
gali būti naudojamas atšviežinti vilnonius drabužius, ilgai laikytus 
drabužinėje.

Atpalaidavimo programa atlieka audinių kondicionavimo ir 
raukšlių eliminavimo funkciją. Džiovyklė 9 minutes kaitina 
skalbinius, o po to seka 3 minučių trukmės atvėsinimo fazė; tai 
ypač tinka skalbiniams, kurie buvo kurį laiką palikti nelyginti, 
pavyzdžiui, skalbinių krepšyje. Drabužiai taip pat gali sustandėti 
džiovinant juos ant virvės lauke arba ant radiatoriaus kambaryje.
Ši programa atpalaiduoja drabužių raukšles, taip palengvinant ir 
paspartinant lyginimą.

40 minučių skubaus džiovinimo programa leidžia greitai išdžiovinti 
skalbinius. Ši programa nepakeičiama prireikus turėti drabužius 
išdžiovintus, atšviežintus ir parengtus apsivilkti mažiau nei per     
40 minučių. Ši specialioji programa, pasitelkdama jutiklius, 
nuolatos stebi sausumo laipsnį ir temperatūrą džiovyklės būgne, 
tad skalbiniai džiovinami tiksliai tiek laiko, kiek reikia, taupant 
elektros energiją ir laiką! Džiovyklė užbaigia džiovinimo ciklą 
pasiekus išdžiovinimo laipsnį „kabinimui“. Deklaruojama ciklo 
trukmė gali varijuoti priklausomai nuo pluošto tipo, skalbinių 
svorio ir drėgmės kiekio skalbiniuose. Maksimalus skalbinių 
svoris yra 2 kg ir programa tinka visiems drabužiams, kuriuos 
apskritai galima džiovinti būgninėje džiovyklėje.

Labai sausai

Kabinimui

Lyginimui

Vilnos 
džiovinimas

40 min. skubus 
džiovinimas

Raukšlių 
eliminavimas

Tobuli namai

150 minučių džiovinimo.
120 minučių džiovinimo.
90 minučių džiovinimo.
75 minutės džiovinimo.

60 minučių džiovinimo.
45 minutės džiovinimo.
30 minučių džiovinimo.

Skalbiniai 20 minučių vartomi pučiant šaltą orą.



DURELĖS ir FILTRAS
Durelių atidarymas

Patraukdami rankeną, 
atidarykite dureles.

Norėdami pratęsti 
džiovyklės darbą, 
uždarykite dureles ir 
paspauskite mygtu-
ką      .

ĮSPĖJIMAS!  Džiovyklei veikiant, jos būgnas 
ir durelės gali STIPRIAI ĮKAISTI. Niekuomet ne-
išjunkite būgninės džiovyklės prieš džiovinimo 
ciklo pabaigą, nebent greitai išimtumėte visus 
skalbinius ir juos paskleistumėte, kad išsisklaidytų
karštis.

Filtro užsiteršimo indikatorius

    – įsižiebia, kai 
prireikia išvalyti filtrą.

Jei skalbiniai nėra 
sausi, patikrinkite, ar 
nėra užsiteršęs pūkų 
filtras.

VALYDAMI FILTRĄ, NENAUDOKITE VANDENS.

Filtras

SVARBI INFORMACIJA: kad džiovyklė 
veiktų maksimaliai efektyviai, prieš kiekvieną 
džiovinimą patikrinkite pūkų filtrą.

1. Ištraukite filtrą 
aukštyn.

2. Atidarykite filtrą 
kaip parodyta.

3. Minkštu šepetėliu 
arba pirštais atsargiai 
pašalinkite pūkus.

4. Sukabinkite filtro dalis ir įstumkite filtrą 
atgal į vietą.
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VANDENS KONDENSATO TALPYKLA
Džiovinimo ciklo metu iš skalbinių pašalinamas 
vanduo yra surenkamas į kondensato talpyklą, 
esančią džiovyklės apačioje. Kai talpykla 
užsipildo, valdymo skydelyje įsižiebia talpyklos 
užsipildymo indikatorius      ir talpyklą BŪTINA 
ištuštinti. Talpyklą rekomenduojama ištuštinti po 
kiekvieno džiovinimo ciklo.

PASTABA. Per keletą pačių pirmųjų džiovinimo 
ciklų kondensato į talpyklą prisirenka labai nedaug,
nes pirmiau užsipildo vidinis rezervuaras.

Talpyklos išėmimas

1. Švelniai patraukite 
cokolio skydelio apa-
čią, kad jis atsikabintų 
nuo džiovyklės. Po to 
skydelį galima užlenkti 
aukštyn ir visiškai 
nuimti.

2. Tvirtai suimkite 
rankeną ir ištraukite 
vandens kondensato 
talpyklą iš džiovyklės.

Suimkite talpyklą 
abiejomis rankomis. 
Pilna vandens talpykla 
sveria apytikriai 4 kg.

3. Atidarykite talpyklos 
viršuje esantį dangtelį 
ir išpilkite vandenį iš 
talpyklos.

4. Uždarykite dangtelį 
ir įstumkite vandens 
kondensato talpyklą 
atgal į vietą. STIPRIAI 
ĮSPAUSKITE 
TALPYKLĄ.

5. Grąžinkite į vietą co-
kolio skydelį, užkabin-
dami lankstus viršuje ir 
užfiksuodami apačioje 
esančius spaustukus.



1. Atidarykite dureles ir sudėkite skalbinius į 
būgną. Pasirūpinkite, kad drabužiai netrukdytų 
uždaryti dureles.

2. Atsargiai uždarykite dureles, iš lėto jas 
spausdami, kol išgirsite durelių užrakto 
spragtelėjimą.

3. Pasukdami programų selektoriaus rankenėlę,
pasirinkite norimą džiovinimo programą (žr. 
programų lentelę).

4. Jei džiovinsite sintetiką arba skalbinius iš 
akrilinio ar neatsparaus pluošto, paspausdami 
mygtuką       sumažinkite džiovinimo tempera-
tūrą. Pasirinkus mažesnio karščio nuostatą, 
įsižiebia šalia mygtuko esanti švieselė. 
Norėdami šią nuostatą atšaukti per kelias pir-
mąsias džiovinimo ciklo minutes, paspauskite 
mygtuką      ; vėliau tai bus galima padaryti 
atšaukus programą nuostatos pakeitimui.

5. Paspauskite mygtuką      . Džiovyklė auto-
matiškai įsijungia ir pastoviai šviečia indikato-
rius DRY.

6. Jei džiovinimo ciklo metu atidaromos 
durelės (norint patikrinti skalbinius), uždarius 
dureles ciklo pratęsimui reikia paspausti 
mygtuką      .

7. Džiovinimo ciklui einant į pabaigą, prasideda
atvėsinimo fazė, kurios metu skalbiniai vartomi 
pučiant šaltą orą, kad atvėstų.

8. Pasibaigus programai, įsižiebia indikatorius 
END.

9. Pasibaigus džiovinimo ciklui, būgnas 
protarpiais pasisuka, kad išdžiovinti skalbiniai 
mažiau susiglamžytų. Tai tęsis tol, kol jūs 
išjungsite džiovyklę arba atidarysite dureles.

Svarbi informacija: Prieš valydami šilumokaitį, 
visuomet išjunkite džiovyklę ir ištraukite kabelio 
šakutę iš elektros lizdo.
Kad džiovyklė gerai džiovintų skalbinius, perio-
diškai patikrinkite, ar nėra užsiteršęs šilumokaitis.

ŠILUMOKAITIS
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NAUDOJIMASIS DŽIOVYKLE

Šilumokaičio išėmimas
1. Nuimkite cokolio skydelį.

2. Prieš laikrodžio rodyklę pa-
sukite dvi fiksavimo svirteles 
ir ištraukite šilumokaitį.

3. Ištraukite šilumokaičio 
mazgą.

4. Skudurėliu nuvalykite visas 
dulkes ir pūkus, o po to nuplau-
kite šilumokaičio mazgą, laiky-
dami jį po tekančiu vandeniu 
taip, kad vanduo tekėtų tarp 
šilumokaičio plokštelių, nuplau-
damas dulkes ir pūkus.

5. Baigę valyti, patikrinkite 
tarpiklio būklę. Jei tarpiklis 
išlindęs, įsprauskite jį į 
griovelį.

6. Įstatykite šilumokaitį, pasi-
rūpindami tai padaryti teisingai
(rodyklės kryptimi), ir stipriai 
įstumkite jį į vietą. Sukdami 
pagal laikrodžio rodyklę, užfik-
suokite dvi svirteles. Įsitikin-
kite, ar šilumokaitis yra gerai 
užfiksuotas džiovyklės 
pagrinde.

7. Uždėkite cokolio skydelį.



Starto atidėjimo funkcija      leidžia vartotojui atidėti džiovinimo programos vykdymą 3, 6 arba 9 
valandoms.

Pasirinkus šią funkciją, ekranėlyje rodomas 3 valandos atidėjimas; sulig kiekvienu tolesniu 
mygtuko paspaudimu atidėjimo laikas pailgėja iki 6 arba 9 valandų.

Norėdami įvykdyti šią programą, paspauskite mygtuką       ir džiovyklė užbaigs džiovinimo ciklą 
prabėgus šiam laikui. Blykčiojantis 3, 6 arba 9 valandų atidėjimo indikatorius parodo, kad vyksta
starto atidėjimo laiko skaičiavimas.

Svarbi informacija: prieš valydami džiovyklę, 
ją išjunkite ir ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš 
elektros lizdo.

Prietaiso elektriniai parametrai yra nurodyti 
duomenų lentelėje džiovyklės korpuso priekyje 
(atidarius dureles).

Techniniai duomenysDžiovyklės valymas

Būgno talpa 115 litrų
Maksimalus užkrovimas 7 kg
Aukštis 85 cm
Plotis 60 cm
Gylis 60 cm
Energinio naudingumo klasė B

EKSPLOATAVIMAS

 Po kiekvieno džiovinimo ciklo išvalykite 
pūkų filtrą ir ištuštinkite vandens kondensato 
talpyklą.

 Periodiškai išvalykite šilumokaitį.

 Po kiekvieno naudojimo laikotarpio iššluos-
tykite būgno vidų ir palikite praviras dureles, 
kad būgnas galėtų išdžiūti.

 Minkštu skudurėliu nušluostykite džiovyklės 
išorę ir dureles.

 NENAUDOKITE abrazyvių kempinėlių ar 
valymo priemonių.

 Kad durelės neprikibtų ir ant jų nesikauptų 
pūkai, po kiekvieno džiovinimo ciklo drėgnu 
skudurėliu nuvalykite vidinį durelių paviršių ir 
tarpiklį.

ĮSPĖJIMAS! Būgnas, durelės ir skalbiniai 
gali būti labai karšti.

Starto atidėjimo funkcija

VALYMAS IR KASDIENĖ PRIEŽIŪRA

Programos atšaukimas ir atstata

Norėdami atšaukti programą, 3 sekundėms nuspauskite mygtuką      . Blykčiojantis indikatorius 
DRY parodo, kad buvo atlikta programos atstata.
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Informacija testavimo laboratorijai
Programa pagal 
standartą EN 61121
- MEDVILNĖS DŽIOVINIMAS
- MEDVILNĖ LYGINIMUI
- LENGVAI PRIŽIŪRIMA 
TEKSTILĖ

- KABINIMUI
- LYGINIMUI
- KABINIMUI +
SINTETIKA 

Naudotina 
programa 



NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS
Kokios gali būti problemų priežastys...

Nesklandumai, kuriuos jūs gali pašalinti patys
Prieš skambindami į techninės priežiūros centrą, 
išmėginkite čia aprašytus problemų sprendimo 
būdus. Jei atvykęs meistras nustatytų, kad 
džiovyklė yra tvarkinga, buvo netinkamai įrengta 
arba netinkamai naudojama, už meistro vizitą gali 
tekti sumokėti.
Jei net ir išmėginus aprašytuosius sprendimo būdus
problema neišnyksta, skambinkite į techninės prie-
žiūros centrą. Specialisto konsultacija gali padėti 
telefonu išspręsti iškilusią problemą.

Džiovinimo trukmė yra labai didelė/skalbiniai 
nepakankamai išdžiovinami…

Ar jūs pasirinkote tinkamą džiovinimo trukmę/
programą?

 Gal skalbiniai pernelyg šlapi? Ar skalbiniai buvo 
pakankamai gerai išgręžti?

 Gal reikia išvalyti pūkų filtrą?
 Gal į džiovyklę sudėta pernelyg daug skalbinių?
Gal nuo praeito ciklo liko pasirinkta funkcija      ?

Džiovyklė neveikia…
 Ar džiovyklei paduodama elektros tinklo įtampa? 

Pamėginkite į elektros lizdą įjungti kitą prietaisą, 
pavyzdžiui, lempą.

 Ar kabelio šakutė gerai įkišta į elektros lizdą?
 Gal dingo elektra?
 Gal perdegė saugiklis?
 Ar gerai uždarytos durelės?
 Ar džiovyklė įjungta?
 Ar pasirinkta džiovinimo trukmė arba programa?
 Ar džiovyklė vėl buvo įjungta po durelių atidary-

mo?

Džiovyklė veikia labai garsiai…
Išjunkite džiovyklę ir skambinkite į techninės 

priežiūros centrą patarimo.

Šviečia indikatorius      …
Gal reikia išvalyti pūkų filtrą?

Šviečia indikatorius       …
Gal reikia ištuštinti vandens kondensato talpyklą?

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Atsarginės dalys

Jei net ir išmėginus visus aprašytuosius sprendimo 
būdus problema neišnyksta, skambinkite į techninės 
priežiūros centrą patarimo.
Specialisto konsultacija gali padėti telefonu išspręsti 
iškilusią problemą. Taip pat galėsite susitarti dėl 
meistro vizito pagal garantijos sąlygas. Tačiau už 
meistro vizitą gali tekti sumokėti, jei paaiškėtų, kad:

 Džiovyklė veikia be priekaištų.

 Džiovyklė buvo įrengta nesilaikant reikalavimų.

 Džiovyklė buvo netinkamai eksploatuojama.

Visuomet naudokite originalias atsargines dalis, 
kurių galima užsisakyti techninės priežiūros centre.

Gamintojas neprisiims jokios atsakomybės už 
šioje naudojimo instrukcijoje galinčias pasitai-
kyti klaidas. Gamintojas taip pat pasieka teisę 
savo nuožiūra tobulinti gaminius nekeičiant jų 
esminių charakteristikų.
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