
INNAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Būgninė skalbinių džiovyklė 
su šilumos siurbliu
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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.
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TURINYS

Patikrinkite, ar džiovyklė nebuvo apgadin-
ta ją gabenant. Pastebėję apgadinimų, susisie-
kite su pardavėju. Naudotis apgadintu prietaisu 
gali būti nesaugu. Jei problema atsirastų dėl 
netinkamo naudojimosi džiovyklę, už serviso 
meistro iškvietimą jums gali tekti sumokėti.



 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 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.
Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, gali sutrumpėti prietaiso tarnavi-
mo laikas, o taip pat gali būti anuliuojama gamintojo suteikta garantija. 
Jei koks nors prietaiso gedimas atsiranda prietaisą naudojant ne buiti-
nei 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.

Naudojimas

SAUGOS REIKALAVIMAI
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 ĮSPĖJIMAS! Nesinaudokite prietaisu, jei nėra įdėtas arba yra pažeistas 
pūkų filtras; pūkai gali užsidegti.

 ĮSPĖJIMAS! Tos vietos, kurios paženklintos karšto paviršiaus simbo-
liu     , būgninei džiovyklei veikiant gali įkaisti iki temperatūros, viršijan-
čios 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.

 Būgninėje džiovyklėje negalima džiovinti skalbinių, apdorotų pramo-
niniais chemikalais.

 ĮSPĖJIMAS! Niekuomet neišjunkite būgninės džiovyklės prieš džiovi-
nimo ciklo pabaigą, nebent greitai išimtumėte visus skalbinius ir juos 
paskleistumėte, kad išsisklaidytų karštis.

 Maksimalus džiovinamų skalbinių svoris: nurodytas prietaiso duomenų 
lentelėje.

Įrengimas

 Nenaudokite ilginamųjų laidų arba daugiaviečių kištukinių lizdų 
adapterių.

 Niekuomet nestatykite džiovyklės prie užuolaidų, o taip pat pasirūpin-
kite, kad už džiovyklės neužkristų ar nesirinktų jokie daiktai.

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

Svarbu: pervežant džiovyklę, reikia pasirūpinti, kad ji stovėtų vertikaliai; prireikus džiovyklę 
paversti, tai galima daryti tik į paveikslėlyje parodytą pusę;

Dėmesio! Jei prietaisas paverčiamas į kitą pusę, prieš jį įjungdami palaukite mažiausiai keturias
valandas, kad alyva vėl sutekėtų į kompresorių. Nesilaikant šios nurodymo galima sugadinti
kompresorių.

4



 Būgninėje džiovyklėje nedžiovinkite neskalbtų dalykų.
 ĮSPĖJIMAS! Nedžiovinkite skystais 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, kuriose naudo-
jamas stiklo pluoštas. 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
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Oro išleidimo angos 
prietaiso pagrinde 

 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 uždengtos oro įleidimo ir išleidimo 
angos. Kad nebūtų trikdoma oro cirkuliacija, negalima uždengti tarpo 
tarp džiovyklės apačios ir grindų.

 Reguliariai tikrinkite, ar nėra ribojamas oro srautas per džiovyklę.
 Kiekvienąkart po džiovinimo patikrinkite 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 

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

Ventiliacija

Nestatykite džiovyklės šaltoje patalpoje 
arba patalpoje, kurioje temperatūra gali nu-
kristi žemiau 0°C. Temperatūrai esant apie 
užšalimo tašką, prietaisas 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, tempe-
ratūra 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.
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Aplinkosauga

 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 utilizuojama 
saugiai, ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš 
elektros tinklo, nupjaukite kabelį ir sunaikinkite jį 
kartu su šakute. Kad vaikai negalėtų užsitrenkti 
džiovyklėje, sugadinkite durelių lankstus arba 
sulaužykite durelių užraktą.

Europinė direktyva 2012/19/EU

Techninė priežiūra
 Kad šis prietaisas visą laiką funkcionuotų saugiai

ir efektyviai, rekomenduojama bet kokią jo tech-
ninę priežiūrą ar taisymą atlikti autorizuotame
techninės priežiūros centre.

Būgninė džiovyklė turi būti jungiama į 220–240V,
50 Hz vienfazį elektros tinklą. Įsitikinkite, ar elek-
tros lizdas galės atlaikyti bent jau 6 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 europinių direktyvų 
2004/108/EC, 2006/95/EC ir vėlesnių 
papildymų reikalavimus.

Reikalavimai elektros tiekimui

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

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

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

          Nejunkite džiovyklės prie elektros tinklo ir 
neįjunkite jos, kol nėra iki galo užbaigtas prietai-
so įrengimas. Saugumo sumetimais džiovyklę 
reikia įrengti tinkamai. Jei jums kyla kokių nors 
klausimų dėl įrengimo, kreipkitės į techninės 
priežiūros centrą.

Kojelių reguliavimas
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Šis prietaisas yra paženklintas pagal 
europinės direktyvos 2012/19/EU, reg-
lamentuojančios elektrinių ir elektroninių
prietaisų atliekų utilizavimą (WEEE), 
reikalavimus.

Elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekose yra ir 
aplinką teršiančių medžiagų (kurios gali pakenkti 
aplinkai), ir pagrindinių žaliavų (kurias galima 
perdirbti ir vėl panaudoti). Kad būtų surenkamos 
visos kenksmingos medžiagos ir perdirbamos 
visos antrinės žaliavos, labai svarbu tinkami 
tvarkyti elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekas.
Žmonės gali prisidėti prie to, kad elektrinių ir 
elektroninių prietaisų atliekos nekeltų problemų 
aplinkai; labai svarbu laikytis kai kurių pagrindinių 
taisyklių:

- Elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų negali-
ma mesti į buitinių šiukšlių konteinerius;
- Elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekas būtina 
pristatyti į savivaldybės numatytus specialius 
surinkimo punktus arba specialias tokių atliekų 
surinkimo aikšteles. Daugelyje šalių stambiaga-
baritės elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekos 
gali būti nemokamai paimamos iš namų.

Taip pat, daugelyje šalių, perkant naują buitinį 
prietaisą, parduotuvė privalo priimti iš pirkėjo 
seną prietaisą, kuris yra dydžiu ir paskirtimi 
ekvivalentiškas perkamam prietaisui.



DRENAŽO ŽARNELĖ: PRIJUNGIMO INSTRUKCIJA
Kad po kiekvieno džiovinimo ciklo nereiktų ištuš-
tinti vandens talpyklos, kondensatą galima išleisti 
tiesiai į kanalizaciją (į tą pačią sistemą, prie kurios
yra prijungta kriauklė). Jo negalima išleisti į pavir-
šinio drenažo sistemą. Kanalizacijos vamzdis turi 
būti įrengtas netoli būgninės džiovyklės.

Rinkinyje yra 1 žarnelė ir 1 čiaupas.

ĮSPĖJIMAS! Prieš ką nors darydami su 
būgnine džiovykle, ją išjunkite ir ištraukite 
prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo.

Žarnelė prijungiama taip:

4. Prie žarnelės, 
atjungtos juo jungties, 
prijunkite juodą žarne-
lę iš rinkinio, tam nau-
dodami pridedamą 
jungiamąjį elementą ir 
žarnelės sąvaržas.

5. Stumdami džiovyklę
į vietą, stebėkite džio-
vyklės apačią, kad 
naujoji žarnelė 
neužsilenktų.

6. Prijunkite naująją 
vandens išleidimo žar-
nelę prie kanalizacijos.

7. Prijunkite džiovyklę 
prie elektros tinklo.

Dėmesio! Jei prietai-
sas paverčiamas į kitą 
pusę, prieš jį įjungda-
mi palaukite mažiau-
siai 4 valandas, kad 
alyva vėl sutekėtų į 
kompresorių. 
Nesilaikant šio nurody-
mo galima sugadinti 
kompresorių.

1. Iš lėto paverskite 
džiovyklę į dešinę.

2. Vandens kondensa-
to žarnelė yra įtaisyta 
dešiniajame džiovyklės
šone (žr. paveikslėlį). 
Pilkoji žarnelė jungiama
prie jungties kairiajame
džiovyklės šone. 
Plokščiareplėmis nuo 
jungties nuimkite žar-
nelės sąvaržą.

3. Nutraukite žarnelę 
nuo jungties.
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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 dul-
kes, kurios galėjo susikaupti gabenant džiovyklę.

Skalbinių paruošimas

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

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

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

Paskutines 15 minučių drabužiai džiovyklės 
būgne visuomet vartomi pučiant šaltą orą.

Būgninėje džiovyklėje nedžiovinkite:

Elektros energijos taupymo 
rekomendacijos

Į būgninę džiovyklę dėkite tik gerai išgręžtus 
skalbinius. Kuo sausesni bus skalbiniai, tuo jie bus 
greičiau 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 užkrovi-
mo, nes bus švaistomas laikas ir elektros energija.
• Nedėkite į džiovyklę varvančių skalbinių, nes 
džiovyklė gali sugesti.

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

10 kg  9 kg 8 kg 7 kg 6 kg
  4 kg 4 kg 4 kg 3,5 kg   3 kg

Maks.

Maks.

Maksimalus leistinas džiovyklės užkrovimas

Medvilnė

Sintetika

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, apsisau-
gojimui derėtų manyti, kad jo negalima džiovinti
būgninėje džiovyklėje.
• Pagal kiekį ir storį
Jei skalbinių yra daugiau, nei galima per kartą 
išdžiovinti 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 
„Neatsparus pluoštas“ sumažinkite džiovinimo 
temperatūrą.

SKALBINIŲ PARUOŠIMAS
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Neperpildykite džiovyklės būgno, nes 
dideli daiktai (pavyzdžiui, miegmaišiai, pūkinės
antklodės) sušlapę gali viršyti maksimalų 
leistiną skalbinių svorį.



Rankenėlė: pasirenkant programą ją galima sukti į abi puses.
Trukmės pasirinkimo mygtukas     : pakeičiama pasirinktosios programos džiovinimo trukmė;
veikia tik su kai kuriomis programomis.
Starto uždelsimo mygtukas     : džiovinimo ciklo startas atidedamas vėlesniam laikui ir 
skalbiniai džiovinami tada, kai pigesnė elektros energija (skaitykite atitinkamą skyrelį)
Neatsparaus pluošto mygtukas: paspaudus šį mygtuką, indikatorius     užgęsta ir įsižiebia 
indikatorius     ; pasirinkus šią specialiąją funkciją, džiovinimo temperatūra yra sumažinama, 
kad būtų tausojamas delikačių skalbinių pluoštas.
Apsaugos nuo glamžymosi mygtukas       – juo pasirenkama apsaugos nuo glamžymosi 
funkcija, aktyvuojama pasibaigus džiovinimo ciklui. Džiovyklės būgnas periodiškai pasisuka, 
kad išdžiovinti skalbiniai nesusigulėtų.
Atvėsinimo fazės indikatorius     : jis įsižiebia galutinėje džiovinimo ciklo fazėje.
Paleidimo/pauzės mygtukas     : juo paleidžiama pasirinktoji džiovinimo programa arba 
pristabdomas džiovinimo ciklo vykdymas.
Automatinės programos: priklausomai nuo reikiamos programos, įsižiebia atitinkami 
indikatoriai (žr. programų lentelę).
Filtro užsiteršimo indikatorius    : kai jis įsižiebia, išvalykite pūkų filtrą.
Talpyklos užsipildymo indikatorius      : kai jis įsižiebia, ištuštinkite vandens talpyklą.

VALDYMO ELEMENTAI IR INDIKATORIAI

PROGRAMOS PASIRINKIMAS

Valdymo skydelis ir indikatorinės lemputės

Šios mašinos vilnos džiovinimo programa kompanijos „The Woolmark 
Company“ buvo aprobuota kaip tinkama džiovinti skalbyklėje išskalbtus 
vilnonius tekstilės gaminius, su sąlyga, kad šie gaminiai skalbiami ir 
džiovinami vadovaujantis drabužių etiketėse pateiktomis instrukcijomis bei 
šios skalbyklės gamintojo rekomendacijomis.

„Candy“ 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 truk-
mės programą. Kai jutiklis neidentifikuoja skalbinių, prieš pereinant prie vėsinimo fazės džiovyklė pa-
dirba 10 minučių. Jei į džiovyklę sudėta labai daug arba labai šlapių skalbinių, džiovyklė automatiškai
pereina prie vėsinimo fazės po apytikriai 3 valandų. Tokiais atvejais rekomenduojama pasirinkti nuo 
30 iki 75 minučių fiksuotos trukmės programą (priklausomai nuo užkrovimo dydžio ir pageidaujamo 
išdžiovinimo laipsnio) ir, priklausomai nuo pluošto tipo, pasirinkti didesnį ar mažesnį karštį.

10

Paleidimo/pauzės 
mygtukas

Laiko 
nustatymo 
mygtukas

Akrilo ir 
sintetikos 
mygtukas

Apsaugos nuo 
glamžymosi
mygtukas

Starto 
atidėjimo 
mygtukas

Vandens 
talpyklos 

indikatorius

Filtro 
užsikimšimo 
indikatorius

Programos 
indikacija

Programų 
selektorius



PROGRAMŲ LENTELĖ

PROGRAMA

Vilna (Wool)

Maišytas pluoštas 
(Mix & Dry)

Greitas
džiovinimas 40 min. 
(Rapid 40 Min.)

Marškiniai 
(Shirts)

Trukmė (Time)

Lyginimui 
(Iron Dry)

Dėjimui į spintą 
(Store Dry)

Kabinimui 
(Hang Dry)

PASKIRTIS

Skalbiniai paliekami šiek tiek drėgni, kad juos būtų lengviau lyginti. 
Trukmė apytikriai 1 val. ir 50 min.

Drabužiai, kurie nebus lyginami, o tik pakabinami juos išdžiovinus. 
Trukmė apytikriai 2 val. ir 30 min.

Drabužiai, kurie bus sulankstomi ir padedami į spintą nelyginus, pvz., marš-
kiniai iš mišraus pluošto, kojinės, vaikiški drabužėliai.
Trukmė apytikriai 2 val. ir 45 min.

Skalbiniai, kurie turi būti visiškai išdžiovinami, pvz., rankšluosčiai, vonios 
chalatai, staltiesės arba paklodės. Trukmė apytikriai 3 val.

Programa, skirta džiovinti maišyto pluošto drabužius iš medvilnės ir 
sintetikos: taip taupomas laikas, nes skalbinių nereikia atskirti ir džiovinti 
juos atskirais ciklais. Trukmė apytikriai 2 val. (maks. 4 kg).

Programa, skirta džiovinti marškinius ir iš medvilnės, ir iš sintetinio 
pluošto. Trukmė 1 valanda 2 kilogramams marškinių iš sintetinio pluošto 
(apytikriai 10 marškinių); 1 valanda ir 20 minučių 3 kilogramams 
medvilninių marškinių (apytikriai 10 marškinių).

Norint savo nuožiūra pasirinkti džiovinimo trukmę nuo 30 iki 180 minučių. 
Pasirinkus nuostatą „20 min.“, yra pasirenkama „vėsi programa“, puikiai 
tiksianti atšviežinti drabužius ir panaikinti galimus kvapus.

Programa, skirta džiovinti 4 kg džinsų (apytikriai 5 poras). Programa vyk-
doma apytikriai 2 valandas, bet faktinė trukmė gali varijuoti priklausomai 
nuo džiovyklės užkrovimo ir skalbinių gręžimo greičio. Pasirinkus džinsų 
programą, galima džiovinti tik drabužius iš 100% džinsinio audinio; į džio-
vyklę nedėkite kitokių spalvų drabužių ir nedžiovinkite džinsų su papuoši-
mais arba aksesuarais.

Drabužiai, kuriuos tik reikia atšviežinti. Ši programa tinka drabužiams, kurie
buvo palikti prieš lyginant arba buvo išdžiovinti lauke ar ant radiatoriaus. 
Šioje programoje numatyta speciali raukšlių eliminavimo funkcija, kuri 
atpalaiduoja pluoštą ir palengvina lyginimą.
Trukmė 9 min. + 3 min. atvėsinimo fazė.

Drabužiai išdžiovinami, atšviežinami ir būna tinkami apsirengti tik per       
40 minučių. Jutiklių sistema kontroliuoja temperatūrą, kad visuomet būtų 
gaunamas geriausias rezultatas. Maks. 2 kg.

Vilnoniai drabužiai: programa gali būti naudojama džiovinti iki 1 kg 
skalbinių (apytikriai 3 megztinius). Prieš džiovinant, visus drabužius 
rekomenduojama išversti. Faktinė trukmė gali varijuoti priklausomai nuo 
drabužių dydžio ir storio, o taip pat nuo skalbiant pasirinkto gręžimo 
greičio. Pasibaigus džiovinimo ciklui, drabužiai būna tinkami apsivilkti, 
tačiau jie gali būti šiek tiek sunkesni, o taip pat drėgnesni jų kraštai. 
Tokius drabužius rekomenduojama baigti džiovinti patiesus. Drabužius 
rekomenduojama išimti pačioje ciklo pabaigoje. Dėmesio! Vilnos vėlimosi 
procesas yra negrįžtamas, todėl džiovinkite tik tuos drabužius, kurių 
priežiūros etiketėse yra simbolis („galima džiovinti būgninėje 
džiovyklėje“); ši programa netinka džiovinti drabužius iš akrilinio pluošto.

Džinsai (Jeans)

Raukšlių 
eliminavimas
(Anti Crease)

Tobuli namai
(Perfect Home)
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Patraukdami rankeną, atidarykite dureles.

Norėdami pratęsti džiovyklės darbą, uždary-
kite dureles ir paspauskite starto/pauzės 
mygtuką     .

DURELĖS ir FILTRAS

ĮSPĖJIMAS!  Džiovyklei veikiant, jos būg-
nas ir durelės gali STIPRIAI ĮKAISTI. Niekuomet
neišjunkite būgninės džiovyklės prieš džiovini-
mo ciklo pabaigą, nebent greitai išimtumėte 
visus skalbinius ir juos paskleistumėte, kad 
išsisklaidytų karštis.

Filtro užsiteršimo indikatorius

 VALYDAMI FILTRĄ, NENAUDOKITE VANDENS.

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 į vietą.

Įsižiebia, kai 
prireikia išvalyti filtrą.

Jei skalbiniai nėra sausi,
patikrinkite, ar nėra užsi-
teršęs pūkų filtras.

Filtras

Šilumokaičio filtro valymas

1. Nuimkite cokolio 
skydelį.

2. Prieš laikrodžio 
rodyklę pasukite dvi 
fiksavimo svirteles ir 
ištraukite priekinį 
dangtelį.

3. Atsargiai ištraukite 
filtro rėmelį ir skudurė-
liu nuo filtro nuvalykite 
visas dulkes ar pūkus. 
Valydami filtrą, nenau-
dokite vandens.

4. Atsargiai ištraukite 
putplasčio įdėklą ir 
išplaukite putplastį po 
tekančiu vandeniu, 
kad iš jo pasišalintų 
visos dulkės ir pūkai.

5. Įstatykite priekinį 
dangtelį, pasirūpinda-
mi tai padaryti teisin-
gai (rodyklės kryptimi),
ir stipriai įstumkite į 
vietą. Sukdami pagal 
laikrodžio rodyklę, už-
fiksuokite dvi svirteles.

6. Uždėkite cokolio 
skydelį.

       ĮSPĖJIMAS!  Jei dureles atidarysite ciklo 
viduryje, prieš pasibaigiant atvėsinimo fazei, 
rankena gali būti karšta. Būkite itin atsargūs, 
mėgindami ištuštinti vandens talpyklą ciklo 
metu.
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1. Suėmę už rankenos, 
atsargiai ištraukite van-
dens kondensato talpyklą.
Pilna vandens talpykla 
sveria apytikriai 6 kg.
2. Pavertę vandens kon-
densato talpyklą, išpilkite 
vandenį per snapelį.
Ištuštinę talpyklą, įdėkite 
ją atgal kaip parodyta pa-
veikslėlyje; pirmiau kaip 
parodyta į vietą įstatykite 
talpyklos pagrindą, o po 
to atsargiai įstumkite į 
vietą talpyklos viršų.
3. Paspausdami mygtu-
ką     , pratęskite ciklo 
vykdymą.

PASTABA. Jei netoli 
džiovyklės yra įrengtas 
kanalizacijos vamzdis, 
galima panaudoti drena-
žo rinkinį ir džiovinimo 
metu surenkamą konden-
satą visą laiką išleisti į 
kanalizaciją. Tada jums 
niekada nebereikės ištuš-
tinti vandens kondensato 
talpyklos.

Džiovinimo ciklo metu iš skalbinių pašalinamas 
vanduo yra surenkamas į kondensato talpyklą, 
esančią džiovyklės durelėse. Kai talpykla užsipil-
do, įsižiebia talpyklos užsipildymo indikatorius
valdymo skydelyje 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.

NAUDOJIMASIS DŽIOVYKLE

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

2. Atsargiai uždarykite dureles, iš lėto jas spaus-
dami, kol išgirsite durelių užrakto spragtelėjimą.

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

4. Jei džiovinsite sintetiką ar skalbinius iš akrili-
nio ar neatsparaus pluošto, paspausdami myg-
tuką      sumažinkite džiovinimo temperatūrą.
Pasirinkus mažesnio karščio nuostatą, įsižiebia
indikatorius     . Norėdami šią nuostatą atšaukti 
per kelias pirmąsias džiovinimo ciklo minutes, 
paspauskite mygtuką     ; tai padarius vėliau, 
džiovinimo programa bus atšaukta nuostatos 
pakeitimui.

5. Paspauskite mygtuką      . Džiovyklė 
automatiškai įsijungia ir pastoviai šviečia virš 
mygtuko esantis indikatorius.

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 džiovinimo ciklui, būgnas protar-
piais pasisuka, kad išdžiovinti skalbiniai mažiau
susiglamžytų. Tai tęsis tol, kol jūs išjungsite 
džiovyklę arba atidarysite dureles.

Kad skalbiniai gerai išdžiūtų, automatinių 
programų metu neatidarinėkite džiovyklės 
durelių.

VANDENS KONDENSATO TALPYKLA

Talpyklos išėmimas

1
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SVARBI INFORMACIJA: Prieš valydami
džiovyklę, ją išjunkite ir ištraukite prietaiso ka-
belio šakutę iš elektros lizdo.

Džiovyklės valymas

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

 Periodiškai išvalykite šilumokaitį.
 Po kiekvieno naudojimo laikotarpio 

iššluostykite 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 pū-
kai, po kiekvieno džiovinimo ciklo drėgnu skudu-
rėliu nuvalykite vidinį durelių paviršių ir tarpiklį.

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

VALYMAS IR KASDIENĖ PRIEŽIŪRA

Starto atidėjimo funkcija

Programos atšaukimas ir atstata

Norėdami atšaukti programą, 3 sekundėms nuspauskite mygtuką     . Laiko indikacijoje rodoma
0:00. Blykčiojantis indikatorius parodo, kad buvo atlikta programos atstata.

Starto atidėjimo funkcija     leidžia vartotojui atidėti džiovinimo programos vykdymą nuo 1 iki 
24 valandų.

Pasirinkus šią funkciją, ekranėlyje rodomas 1 valandos atidėjimas; sulig kiekvienu tolesniu 
mygtuko paspaudimu atidėjimo laikas pailgėja 1 valanda.

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

EKSPLOATAVIMAS

Džiovinimo gidas

Prietaiso elektriniai parametrai yra nuro-
dyti duomenų lentelėje džiovyklės korpuso 
priekyje (atidarius dureles).

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

Programa pagal                    
EN 61121
- MEDVILNĖS DŽIOVINIMAS - KABINIMUI

- LYGINIMUI
- KABINIMUI + 
SINTETIKA

- LYGINIMUI MEDVILNĖ
- LENGVAI PRIŽIŪRIMA 
TEKSTILĖ

 Informacija testavimo laboratorijai

 Techniniai duomenys

Būgno talpa 115 l
Maksimalus užkrovimas Žr. duomenų lentelę
Aukštis 85 cm
Plotis 60 cm
Gylis 60 cm
Energinio naudingumo klasė Žr. duomenų lentelę

Standartinis ciklas KABINIMUI (      ) pasižymi 
mažiausiomis elektros energijos sąnaudomis ir 
yra tinkamiausias džiovinti normaliai šlapius 
medvilninius skalbinius.
Lentelėje paskutiniame puslapyje yra nurodytos 
pagrindinių džiovinimo programų apytikrės trukmės
ir elektros energijos sąnaudų vertės.
Naudojamoji galia išjungus džiovyklę 0,20 W
Naudojamoji palikus džiovyklę įjungtą 0,75 W
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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?

Nesklandumai, kuriuos jūs gali pašalinti patys
Prieš skambindami į techninės priežiūros centrą, 
iš-mėginkite čia aprašytus problemų sprendimo 
būdus. Jei atvykęs meistras nustatytų, kad džio-
vyklė yra tvarkinga, buvo netinkamai įrengta arba 
netinkamai naudojama, už meistro vizitą gali tekti 
sumokėti.
Jei net ir išmėginus aprašytuosius sprendimo bū-
dus problema neišnyksta, skambinkite į techninės 
priežiūros centrą. Specialisto konsultacija gali pa-
dėti telefonu išspręsti iškilusią problemą.

Laiko indikacijoje rodomas iki ciklo pabaigos 
likęs laikas džiovinimo ciklo metu gali keistis. 
Ciklo metu iki jo pabaigos likęs laikas pasto-
viai perskaičiuojamas, todėl laiko indikacijoje 
rodomas tiksliausias likusio laiko įvertis. 
Ciklo metu šis laikas gali didėti arba mažėti, ir 
tai yra normalu.

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?

NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS
Kokios gali būti problemų priežastys...

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Jei net ir išmėginus visus aprašytuosius spren-
dimo 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.

Gamintojas neprisiims jokios atsakomy-
bės už šioje naudojimo instrukcijoje ga-
linčias pasitaikyti klaidas. Be to, gamin-
tojas taip pat pasieka teisę savo nuožiūra 
tobulinti gaminius nekeičiant jų esminių 
charakteristikų.

15



Elektros energijos sąnaudos Talpa Trukmė

½

½

7 8 9 10
A+ A+ A+ A+

Energija kWh 2,54 2,95 3,23 3,80
Trukmė min. 250 280 330 350
Energija kWh 2,35 2,60 2,82 3,35
Trukmė min. 230 250 300 335
Energija kWh 2,03 2,3 2,56 3,05
Trukmė min. 202 225 260 315
Energija kWh 1,11 1,21 1,31 1,70
Trukmė min. 113 133 149 159
Energija kWh 1,58 1,83 2,05 2,44
Trukmė min. 160 180 210 230

7 8 9 10
A++ A++ A++ A++

Energija kWh 2,25 2,50 2,75 3,11
Trukmė min. 250 280 330 379
Energija kWh 2,00 2,20 2,40 2,74
Trukmė min. 230 250 300 336
Energija kWh 1,73 1,95 2,18 2,49
Trukmė min. 202 225 260 305
Energija kWh 0,98 1,08 1,15 1,18
Trukmė min. 113 133 149 152
Energija kWh 1,35 1,55 1,74 1,99
Trukmė min. 160 180 210 244
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