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TurinysĮdėmiai 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.

Patikrinkite, ar prietaiso pakuotėje yra šie 
dalykai:

Naudojimo instrukcija
Garantijos kortelė
Energinio naudingumo lipdukas

Paženklindami gaminį ženkleliu          , mes 
patvirtiname gaminio atitiktį europinių sau-
gos, sveikatos apsaugos ir aplinkosaugos 
norminių aktų reikalavimams, kurie taikomi 
šiam gaminiui.

Patikrinkite, ar džiovyklė nebuvo apga-
dinta ją gabenant. Pastebėję apgadinimų, 
susisiekite su pardavėju. Naudotis 
apgadintu prietaisu gali būti nesaugu.       
Jei problema atsirastų dėl netinkamo 
naudojimosi džiovyklę, už serviso meistro 
iškvietimą jums gali tekti sumokėti.
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1. SAUGOS REIKALAVIMAI

Šiuo prietaisu vaikai nuo 8 metų
amžiaus ir asmenys su fizine, 
jutimine 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 instruktuo-
jami apie saugaus naudojimosi 
būdus bei kylančius pavojus. 
Vaikams negalima žaisti su 
prietaisu. Prietaiso valymo ir 
priežiūros darbų neturėtų imtis 
vaikai be priežiūros. 
Mažesnius nei 3 metų vaikus 
reikia laikyti atokiai nuo 
prietaiso, nebent jie būtų 
nuolat prižiūrimi.
ĮSPĖJIMAS! Netinkamai 
eksploatuojant džiovyklę, gali 
kilti gaisras.
Šis prietaisas yra skirtas 
naudojimui buityje ir panašiose 
srityse, kaip antai:
- parduotuvių, biurų personalo 
ir kitos darbinės aplinkos 
virtuvėlėse;
- ūkiniuose 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 apmo-
kytų vartotojų naudojamas 
komercinėje veikloje, tai 
traktuotina kaip prietaiso

naudojimas ne pagal paskirtį.
Jei prietaisas bus naudoja-
mas kitaip, nei aprašyta, gali
sutrumpėti prietaiso tarnavimo
laikas bei prarandama teisė į 
suteiktąją garantiją.
Bet koks prietaiso 
sugadinimas ar kitoks 
pažeidimas, įvykęs prietaisą 
naudojant būdu, 
nesuderinamu su buitiniu 
naudojimu (net jei prietaisas 
pastatytas buitinėje 
aplinkoje ar namų valdoje), 
gamintojo nebus 
pripažįstamas teisėtu 
pagrindu reikšti kokias nors 
pretenzijas.

Ši džiovyklė turi būti naudo-
jama 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.
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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 
simboliu      , būgninei 
džiovyklei veikiant gali įkaisti 
iki temperatūros, viršijančios 
60 laipsnių Celsijaus.
Ištraukite prietaiso kabelio 
šakutę iš elektros lizdo. 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.
Galutinis džiovinimo ciklo 
etapas vyksta be karščio 
(atvėsinimo fazė), kad išdžio-
vinti skalbiniai būtų paliekami 
tokioje temperatūroje, kuri 
jiems nepakenktų.
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.
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 pasirūpinkite, kad už 
džiovyklės neužkristų ar 
nesirinktų jokie daiktai.
Prietaisas neturi būti įrengiamas
už užrakinamų durų, stumdomų-
jų 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;
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Dėmesio! Jei prietaisas 
paverčiamas į kitą pusę, prieš jį 
įjungdami palaukite mažiausiai   
4 valandas, kad alyva vėl sutekėtų
į kompresorių. Nesilaikant šio 
nurodymo galima sugadinti 
kompresorių.
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Būgninėje džiovyklėje nedžio-
vinkite neskalbtų dalykų.
ĮSPĖJIMAS! Nedžiovinkite 
skystais valikliais apdorotų 
skalbinių.
ĮSPĖJIMAS! Putplastis tam 
tikromis aplinkybėmis kaitina-
mas 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 naudojamas stiklo 
pluoštas. Jei stiklo pluoštas 
užterštų kitus drabužius, tai 
gali sukelti odos sudirginimą.

 Prieš džiovinant būgninėje 
džiovyklėje kepimo aliejumi, 
acetonu, alkoholiu, benzinu,

Skalbiniai 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.

Ventiliacija
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 už-
dengti tarpo tarp džiovyklės 
apačios ir grindų.
Reguliariai tikrinkite, ar nėra 
ribojamas oro srautas per 
džiovyklę.
Kiekvienąkart po džiovinimo 
patikrinkite pūkų filtrą ir 
prireikus išvalykite.



Nestatykite džiovyklės šaltoje
patalpoje arba patalpoje, 
kurioje temperatūra gali nukristi 
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, temperatūra 
patalpoje turi būti ribose nuo 
+5°C iki +35°C. Pabrėžtina, 
kad prietaisui dirbant vėsioje 
patalpoje (esant nuo +2 iki 
+5°C temperatūrai), prietaise 
gali kondensuotis drėgmė ir 
vanduo lašėti ant grindų.
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Pasirūpinkite, kad už džiovyk-
lės neužkristų ar nesirinktų jo-
kie 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.

Oro išleidimo angos 
prietaiso apačioje



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.

Šis prietaisas yra paženklintas pagal
europinės direktyvos 2012/19/EC, 
reglamentuojančios 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 ne-
galima 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 stambiagabaritės 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 dydžiu ir paskirtimi 
yra ekvivalentiškas perkamam prietaisui.

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

Būgninė džiovyklė turi būti jungiama į 
220–240V, 50 Hz vienfazį elektros 
tinklą. Įsitikinkite, ar elektros 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.

Jei problema atsirastų dėl netinka-
mo džiovyklės 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.

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.

Kojelių reguliavimas

Pastačius džiovyklę, 
ją reikia išlygiuoti 
vertikaliai, sukiojant 
reguliuojamo aukščio
kojeles.

Sudėtyje yra šiltnamio efektą
sukeliančių fluoro dujų. 
Hermetiškai uždaryta.
R134a / 0,260 [kg] / CO2 ekvivalentas: 0,372 [t] 
Įtakos globaliam klimato atšilimui rodiklis 1430

Europinė direktyva 2012/19/EU



3. 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 
ištuštinkite kišenes. Išverskite drabužius į kitą 
pusę. Skalbinius į būgną sudėkite palaidus, 
kad jie nesusimazgytų.

Skalbinių paruošimas

Būgninėje džiovyklėje nedžiovinkite:
Šilkinių, neatsparaus pluošto, nailoninių 
tekstilės gaminių, delikačių siuvinėtų dalykų, 
audinių su metaliniais papuošimais, drabužių 
su polivinilchlorido arba odos apsiuvais.

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

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

Į būgninę džiovyklę dėkite tik gerai išgręžtus 
skalbinius. Kuo sausesni bus skalbiniai, tuo jie 
bus greičiau išdžiovinami, taip taupant 
elektros energiją.

VISUOMET
Prieš kiekvieną džiovinimo ciklą patikrinkite, 
ar yra švarus pūkų filtras.
NIEKUOMET
Nedėkite į džiovyklę varvančių skalbinių, nes 
džiovyklė gali sugesti.

Elektros energijos taupymo rekomendacijos

���
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 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.

Išrūšiuokite skalbinius

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

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

 Pagal kiekį ir storį
Jei skalbinių yra daugiau, nei galima per 
kartą išdžiovinti džiovyklėje, atskirkite skal-
binius 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.

4. VALYMAS IR KASDIENĖ 
PRIEŽIŪRA

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

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).

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 pravi-
ras 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.
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Prieš įjungdami džiovyklę pirmąjį kartą:
Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
Iš būgno išimkite visus jame sudėtus dalykus.
Drėgnu skudurėliu iššluostydami džiovyklės 
būgną bei nuvalydami dureles, pašalinkite 
visas dulkes, kurios galėjo susikaupti 
gabenant džiovyklę.



5. VANDENS KONDENSATO 
TALPYKLA

Džiovinimo ciklo metu iš skalbinių 
pašalinamas vanduo yra surenkamas į 
kondensato talpyklą, esančią džiovyklės 
durelėse. Kai talpykla užsipildo, 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.

Talpyklos išėmimas

1. Suėmę už rankenos, 
atsargiai ištraukite 
vandens kondensato 
talpyklą. (A)
Pilna vandens talpykla 
sveria apytikriai 6 kg.

2. Pavertę vandens 
kondensato talpyklą, 
išpilkite vandenį per 
snapelį. (B)

Ištuštinę talpyklą, 
įdėkite ją atgal kaip 
parodyta paveikslėlyje; 
(C) pirmiau kaip 
parodyta į vietą 
įstatykite talpyklos 
pagrindą (1), o po to 
atsargiai įstumkite į 
vietą talpyklos viršų (2).

3. Paspausdami 
mygtuką     , pratęskite 
ciklo vykdymą.

	




� �
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PASTABA. Jei netoli
džiovyklės yra įreng-
tas kanalizacijos 
vamzdis, galima 
panaudoti drenažo 
rinkinį ir džiovinimo 
metu surenkamą 
kondensatą visą 
laiką išleisti į kanali-
zaciją. Tada jums niekada nebereikės 
ištuštinti vandens kondensato talpyklos.

DARBAS SU DŽIOVYKLE
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. Paspauskite mygtuką      . Džiovyklė 
automatiškai įsijungia ir pastoviai šviečia 
virš mygtuko esantis indikatorius.
5. Jei džiovinimo ciklo metu atidaromos 
durelės (norint patikrinti skalbinius), 
uždarius dureles ciklo pratęsimui reikia 
paspausti mygtuką     .
6. Džiovinimo ciklui einant į pabaigą, 
prasideda atvėsinimo fazė, kurios metu 
skalbiniai vartomi pučiant šaltą orą, kad 
atvėstų.
7. Pasibaigus džiovinimo ciklui, būgnas 
protarpiais 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.



6. FILTRAS DURELĖSE
Patraukdami rankeną, atidarykite dureles.
Norėdami pratęsti džiovyklės darbą, 
uždarykite dureles ir paspauskite starto/
pauzės mygtuką      .

ĮSPĖJIMAS! Džiovyklei veikiant, jos 
būgnas ir durelės gali STIPRIAI ĮKAISTI.

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 
į vietą.



�

Filtro užsiteršimo indikatorius
Įsižiebia, kai prireikia išvalyti filtrą.

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

IŠPLOVĘ FILTRĄ VANDENYJE, 
NEPAMIRŠKITE JO IŠDŽIOVINTI.

ĮSPĖJIMAS! Jei dureles atidarysite 
ciklo viduryje, prieš pasibaigiant 
atvėsinimo fazei, rankena gali būti karšta. 
Būkite itin atsargūs, mėgindami ištuštinti 
vandens talpyklą ciklo metu.

�

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 
skudurėliu nuo filtro 
nuvalykite visas 
dulkes ar pūkus. 
Valydami filtrą, 
nenaudokite vandens.

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

5. Įstatykite priekinį 
dangtelį, 
pasirūpindami tai 
padaryti teisingai 
(rodyklės kryptimi), ir 
stipriai įstumkite į 
vietą. Sukdami pagal 
laikrodžio rodyklę, 
užfiksuokite dvi 
svirteles.

6. Uždėkite cokolio 
skydelį.



�
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Išvalykite filtrus prieš kiekvieną 
džiovinimo ciklą.

Pabrėžtina, kad perkrovus džiovyklę 
arba sudėjus į ją labai daug skalbinių, gali 
atsidaryti jos durelės. Tokiu atveju, norėda-
mi pratęsti džiovinimo ciklą, išimkite dalį 
skalbinių.



6. VALDYMO ELEMENTAI IR 
INDIKATORIAI 

A - Programų selektorius - Reikiama džiovini-
mo programa pasirenkama sukant selektoriaus
rankenėlę bet kuria kryptimi. Norėdami atšaukti 
programos pasirinktį arba išjungti džiovyklę, 
pasukite rankenėlę į padėtį OFF.

B - Skaitinė indikacija - Ekranėlyje rodomas 
likęs džiovinimo laikas, uždelsimo laikas starto 
atidėjimo atveju, o taip pat kita informacija.

C - Mygtukai
1. Paleidimo/pauzės mygtukas
Juo paleidžiama pasirinktoji programa ir (arba) 
pristabdomas jos vykdymas.

2. Starto atidėjimo mygtukas
Juo džiovinimo programos startą galima atidėti
nuo 1 iki 24 valandų (kas 1 valandą). Pasirink-
tasis atidėjimo laikas rodomas ekranėlyje.
Paspaudus PALEIDIMO mygtuką, ekranėlyje 
rodomas laikas sumažėja kas valandą.
Jei, nustačius starto atidėjimą, yra atidaromos 
džiovyklės durelės, laiko skaičiavimo atnaujini-
mui reikia darsyk paspausti paleidimo mygtuką.

3. Trukmės pasirinkimo mygtukas
Automatinio džiovinimo programą galima trans-
formuoti į nustatytos trukmės programą, jei nuo
programos pradžios neprabėgo 3 minutės.
Sulig kiekvienu mygtuko paspaudimu 
programos trukmė padidėja 10-čia minučių. 
Po šios funkcijos pasirinkimo grįžimui prie 
automatinio džiovinimo reikia išjungti 
džiovyklę. Nesuderinamumo atveju visi 
šviesos diodai tankiai sublykčioja 3 kartus.

4. Išdžiovinimo laipsnio pasirinkimo mygtukas
Juo pasirenkamas norimas išdžiovinimo laips-
nis, kurį galima pakeisti neprabėgus 5 minutėms
nuo programos pradžios:

- Lyginimui: Skalbiniai lieka šiek tiek 
drėgni, kad juos būtų lengviau lyginti.

- Kabinimui: Išdžiovintus skalbinius 
galima kabinti.

- Dėjimui į spintą: Išdžiovintus skalbinius 
galima iškart dėti į spintą.

- Labai sausai: Skalbiniai išdžiovinami 
visiškai; tinkamiausia nuostata pilnai užkrovus 
džiovyklę.
Šiame prietaise yra įdiegta džiovinimo valdymo 
funkcija. Automatinio džiovinimo programose 
kiekvienas tarpinis išdžiovinimo laipsnis, prieš 
pasiekiant nustatytąjį, yra rodomas blykčiojančiu
indikatoriumi, atitinkančiu pasiektąjį išdžiovinimo
laipsnį. Nesuderinamumo atveju visi šviesos 
diodai tankiai sublykčioja 3 kartus.

5. Greitasis džiovinimas
Automatinio džiovinimo programą galima 
perjungti į GREITOJO DŽIOVINIMO programą, 
jei nuo programos pradžios neprabėgo 3 minu-
tės. Programos trukmė (30-45-59 minutės) 
nustatoma spaudant šį mygtuką.
Po šios funkcijos pasirinkimo grįžimui prie 
automatinio džiovinimo reikia išjungti džiovyklę. 
Nesuderinamumo atveju visi šviesos diodai 
tankiai sublykčioja 3 kartus.

6. Lengvas lyginimas
Ši funkcija leidžia išvengti skalbinių glamžymosi,
nes pasirinkus išdžiovinimo laipsnį lyginimui 
(išdžiovinimo laipsnio nuostatą galima pakeisti 
pasirinkus funkciją) po džiovinimo programos 
pabaigos džiovyklės būgnas yra periodiškai 
sukinėjamas.
Šią funkciją įmanoma nustatyti iki penkių 
minučių po džiovinimo programos pabaigos ir    
ji aktyvuojama tik automatinio džiovinimo 
programose.

7. Atminties funkcija
Ši funkcija leidžia džiovyklės atmintyje 
išsaugoti programos nuostatų rinkinį.
IŠSAUGOJIMAS: Kai džiovinimo programa yra 
vykdoma, tris sekundes palaikykite nuspaustą 
atminties funkcijos mygtuką. Tris kartus 
sublykčioja atminties funkcijos mygtuko 
indikatorius ir vykdomos programos nuostatų 
rinkinys yra išsaugojamas džiovyklės atmintyje.
Iškvietimas: Pasirinkę programą, išsaugotųjų 
nuostatų (ne programos) iškvietimui 
paspauskite atminties funkcijos mygtuką.



Džiovinimo gidas

Techniniai duomenys

Informacija testavimo laboratorijai

�

Maks. deklaruojamas užkrovimas

Maks. 4 kg

Maksimalus leistinas džiovyklės užkrovimas
Medvilnė
Sintetika arba neat-
sparus pluoštas

Faktinė programos trukmė 
priklauso nuo drėgmės skalbiniuose 
likučio, kurį sąlygoja gręžimo greitis, 
skalbinių tipo ir kiekio, džiovyklės filtrų 
švarumo ir aplinkos temperatūros.

D - Šviesos diodai
Vandens talpyklos indikatorius       -        
Jis įsižiebia tada, kai prireikia ištuštinti 
vandens kondensato talpyklą.
Filtro užsiteršimo indikatorius      -           
Jis įsižiebia tada, kai prireikia išvalyti pūkų 
filtrus (filtrą durelėse ir apatinį filtrą).

8. Mygtukų užraktas
Ši funkcija leidžia išvengti netyčinio 
programos nuostatų pakeitimo vykstant 
džiovinimo programai.
Aktyvavimas/išjungimas: vienu metu dviem
sekundėms nuspauskite 4 ir 5 mygtukus. 
Ekranėlyje atsiranda indikacija „LOC“. 
Išjungus mygtukų užraktą, ekranėlyje 
trumpam įsižiebia indikacija „Unl“. Jei džio-
vyklės durelės atidaromos esant aktyviam 
mygtukų užraktui, programa sustabdoma, 
tačiau užraktas lieka aktyvus: norint iš 
naujo paleisti programą, reikia išjungti 
mygtukų užraktą ir vėl paspausti paleidimo 
mygtuką. Išjungus džiovyklę, mygtukų 
užrakto funkcija atšaukiama automatiškai.
Mygtukų užraktą galima aktyvuoti ir išjungti 
bet kada vykstant programai.

Automatinė apsauga nuo susiglamžymo
Ši funkcija automatiškai aktyvuoja nuo 
skalbinių susiglamžymo saugantį būgno 
sukiojimąsi prieš prasidedant programai 
(starto atidėjimo atveju) ir iki 6 valandų 
pasibaigus programai. Būgnas pasisuka 
kas 10 minučių. Norėdami išjungti būgno 
sukiojimąsi, pasukite programų selektorių 
ties padala OFF.
Ši funkcija pravarti tada, kai nėra galimybės 
iškart išimti išdžiovintų skalbinių.

Būgno talpa 78,5
Maks. užkrovimas Žr. duomenų lentelę
Aukštis 85���
Plotis �����
Gylis �8,7���

Žr. duomenų lentelę

Naudojamoji galia išjungus džiovyklę �	���

Naudojamoji palikus džiovyklę įjungtą �	75�


Standartinis ciklas MEDVILNĖS DŽIOVI-
NIMAS (      ) pasižymi mažiausiomis 
elektros energijos sąnaudomis ir yra 
tinkamiausias džiovinti normaliai šlapius 
medvilninius skalbinius.
Lentelėje paskutiniame puslapyje yra nuro-
dytos pagrindinių džiovinimo programų apy-
tikrės trukmės ir el. energijos sąnaudų vertės.

EN 61121 Naudotina programa
- MEDVILNĖS DŽIOVINIMAS -         MEDVILNĖ ARBA
- LYGINIMUI MEDVILNĖ - MEDVILNĖ ARBA BALTI
- LENGVAI PRIŽIŪRIMA - NEATSPARŪS ARBA SINTETIKA
  TEKSTILĖ

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 vado-
vaujantis drabužių etiketėse pateiktomis 
instrukcijomis bei šios džiovyklės 
gamintojo rekomendacijomis.

Energinio naudin-
gumo klasė

E- WI-FI       (tik kai kuriuose modeliuose)
Modeliuose su Wi-Fi įranga šis ženklelis 
parodo, kad Wi-Fi sistema veikia.

„ONE Fi EXTRA“ sritis - Tai speciali vieta 
valdymo skydelyje, prie kurios reikia pridėti 
i šmanųjį telefoną registruojant džiovyklę 
programėlėje. Vykdykite išmaniojo telefono 
ekrane pateikiamus nurodymus (tik 
„Android“ išmanieji telefonai su NFC 
technologija).

Išvalykite filtrus prieš kiekvieną 
džiovinimo ciklą.



7. PROGRAMOS PASIRINKIMAS IR FUNKCIJŲ NUSTATYMAS

PROGRAMA PROGRAMOS APRAŠYMAS
DŽIOVINIMO 

TRUKMĖ
(min.)

UŽKROVIMAS

Nauja pažangi programa, skirta vienu pat metu džiovinti 
skalbinius iš įvairaus pluošto. Džiovyklė ima signalizuoti, kada 
lengvesni skalbiniai jau būna išdžiūvę ir juos galima išimti iš 
džiovyklės. Po šio veiksmo reikia darsyk paspausti paleidimo 
mygtuką, kad būtų baigti džiovinti sunkesni skalbiniai.

Speciali tausojanti programa tamsiems ar spalvotiems drabužiams 
bei sintetikai.

Programa, nepakeičiama prireikus iš drabužių panaikinti 
kvapus ir išlyginti raukšles. 20 min.

* Faktinė programos trukmė priklauso nuo drėgmės skalbiniuose likučio, kurį sąlygoja gręžimo greitis, skalbinių tipo ir 
kiekio, džiovyklės filtrų švarumo ir aplinkos temperatūros.

Programa, skirta džiovinti medvilninius skalbinius, rankšluosčius. Pilnas

Programa taupiam džiovinimui (iki išdžiovinimo laipsnio 
„kabinimui“). Elektros energijos sąnaudų atžvilgiu efektyviausia 
programa. Tinkama medvilniniams ir lininiams skalbiniams.

Pilnas

Ši programa buvo specialiai sukurta džiovinti marškinius, nes 
pasitelkiant specifinius būgno sukiojimus iki minimumo 
sumažinamas marškinių glamžymasis. Išdžiovintus skalbinius 
rekomenduojama išimti iš džiovyklės iškart pasibaigus 
programai.

Programa, skirta džiovinti vienarūšius skalbinius, pavyzdžiui, 
džinsus arba drabužius iš džinsinio audinio. Prieš džiovinant 
drabužius rekomenduojama išversti.

Džiovinant neatsparaus pluošto ir sintetinius skalbinius, 
reikalingas kruopštus ir specifinis apdorojimas.

Speciali programa, skirta atnaujinti drabužių impregnuojamąją 
dangą.

Programa, skirta specialios paskirties aprangai sportui ir kūno 
rengybai, nes drabužiai džiovinami ypač tausojančiai, kad 
nesusitrauktų ir nesidėvėtų elastinis drabužių pluoštas.

Programa, kuri puikiai tiks džiovinti antklodes ir atkurti 
plunksnų bei pūkų purumą.

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.

70 min.

Speciali programa, skirta džiovinti skalbinius ir tuo pat metu iš 
jų eliminuoti pagrindinius alergenus, tokius kaip dulkių erkutės, 
naminių gyvūnų kailio plaukai, žiedadulkės ir skalbiklio likučiai.

Maks. 
220 min.

Rankenėlės padėtis, kurią jūs galite pasirinkti norėdami valdyti džiovyklę nuotoliniu būdu 
pasitelkiant programėlę (Wi-Fi ryšiu). Daugiau informacijos pateikta skyrelyje „One Fi Extra“.

Speciali programa, skirta džiovinti didelius skalbinius, tokius kaip 
užuolaidos, paklodės ir staltiesės. Pasitelkiant specifinius būgno 
sukiojimus, iki minimumo sumažinamas skalbinių glamžymasis.

Maks. 
220 min.



„ONE FI EXTRA“
Šiame prietaise yra įdiegta „ONE Fi EXTRA“
technologija, kuri, pasitelkiant specialią 
programėlę, leidžia per bevielį tinklą (Wi-Fi) 
nuotoliniu būdu valdyti džiovyklę.

DŽIOVYKLĖS REGISTRACIJA (PROGRAMĖLĖJE)
Į savo įrenginį parsisiųskite ir įdiekite 
programėlę „Hoover Wizard“.

Naudojant „Android“ išmanųjį telefoną su 
NFC (artimojo lauko komunikacijos) 
technologija, registracijos procesas labai 
supaprastėja (supaprastinta registracija); 
tokiu atveju vykdykite telefono ekrane 
pateikiamus nurodymus, LAIKYDAMI JĮ 
PRIGLAUSTĄ NETOLI „ONE Fi EXTRA“ 
logotipo džiovyklės valdymo skydelyje, kai 
tą paragina daryti programėlė.

PASTABOS:

Jei jūs nežinote, kur tiksliai jūsų 
telefone yra NFC antena, lengvai 
judinkite sukamaisiais judesiais 
išmanųjį telefoną virš „ONE Fi EXTRA“ 
logotipo, kol programėlė patvirtins ryšio 
užmezgimą. Kad duomenys būtų 
perduoti sėkmingai, labai svarbu 
LAIKYTI IŠMANŲJĮ TELEFONĄ 
PRIGLAUSTĄ PRIE VALDYMO 
SKYDELIO PER ŠIAS KELIAS 
PROCEDŪROS SEKUNDES; pranešimas 
telefono ekrane informuos jus apie 
tinkamą operacijos rezultatą ir pasakys 
jums, kada išmanųjį telefoną galima 
patraukti nuo džiovyklės.

Storas futliaras arba ant išmaniojo 
telefono užklijuotas metalinis lipdukas 
gali sutrikdyti ryšį arba neleisti apsikeisti 
duomenimis tarp džiovyklės ir telefono. 
Prireikus pašalinkite juos.

Pakeitus kai kurias išmaniojo telefono 
dalis (pvz., galinį dangtelį, bateriją ir pan.) 
neoriginaliomis dalimis, gali būti pašali-
nama NFC antena.

NUOTOLINIO VALDYMO AKTYVAVIMAS 
(NAUDOJANTIS PROGRAMĖLE)
Kai džiovyklė yra užregistruota, kiekvienąkart 
norėdami valdyti ją nuotoliniu būdu pasitelkiant
programėlę, pirmiausia sudėkite skalbinius, 
uždarykite dureles ir pasukite džiovyklės 
programų selektorių į padėtį „ONE FI EXTRA“.
Nuo dabar jūs galite valdyti džiovyklę 
programėlės komandomis.

Programėlę „Hoover Wizard“ galima parsisiųsti 
ir įdiegti planšetiniuose kompiuteriuose bei 
išmaniuosiuose telefonuose su „Android“ ir iOS 
operacine sistema.

Išsamios informacijos apie „ONE Fi EXTRA“ 
funkcijas galima gauti naršant programėlę 
DEMONSTRACINIU režimu.

Atidarykite programėlės langą, sukurkite 
vartotojo profilį ir užregistruokite prietaisą, 
vykdydami įrenginio ekrane arba ant prietaiso 
priklijuotame „Trumpo gido“ lipduke 
pateikiamas instrukcijas.

Priglauskite išmanųjį telefoną taip, kad 
NFC antena jo nugarėlėje sutaptų su „ONE 
Fi EXTRA“ logotipo vieta džiovyklės valdy-
mo skydelyje (kaip parodyta paveikslėlyje 
žemiau).

BELAIDŽIO RYŠIO 
PARAMETRAI

Belaidžio ryšio standartas
Dažnių juosta 2,412 GHz – 2,484 GHz

Parametras Vertė

Minimalus 
priėmimo 
jautrumas

802.11 b (11 Mb/s) +18,5 ± 2 dBm
802.11 g (54 Mb/s)

802.11 b (11 Mb/s)

802.11 g (54 Mb/s)

PASTABA. Jei džiovyklės durelės 
atidaromos esant aktyvuotam nuotoliniam 
valdymui, ryšio su programėle atnaujinimui 
uždarykite dureles ir paspauskite paleidimo 
mygtuką. Programa pratęsiama nuo vietos, 
kurioje buvo sustabdyta.

Maks. siuntimo galia
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9. 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 priežiūros 
centrą. Specialisto konsultacija gali padėti 
telefonu išspręsti iškilusią problemą.
Laiko indikacijoje rodomas iki ciklo pabaigos 
likęs laikas džiovinimo ciklo metu gali keistis. 
Ciklo metu iki jo pabaigos likęs laikas 
pastoviai 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?

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
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.

Atsarginės dalys

Techninė priežiūra

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

Gamintojas neprisiims jokios 
atsakomybės už šioje naudojimo 
instrukcijoje galinčias pasitaikyti 
klaidas. Be to, gamintojas taip pat 
pasieka teisę savo nuožiūra tobulinti 
gaminius nekeičiant jų esminių 
charakteristikų.

Dėl techninės priežiūros ir taisymo kreipkitės 
į artimiausią techninės priežiūros centrą.

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 
atidarymo?

BELAIDŽIO RYŠIO PARAMETRAI

Šiuo kompanija „Candy Hoover Group Srl“ 
pareiškia, kad šis prietaisas, paženklintas
ženkleliu         , atitinka esminius europinės
Radijo ir komunikacijos įrangos direktyvos 
2014/53/EU reikalavimus.
Norėdami gauti atitikties deklaracijos kopiją, 
susisiekite su gamintoju tinklalapyje:
������������������

Belaidžio ryšio 
standartas
Dažnių juosta
Ribinis 
elektromagnetinio 
lauko stipris

Parametras Vertė

ISO/IEC 14443 Type A ir NFC Forum Type 4

13553–13567 MHz (centrinis dažnis 13560 MHz)

< 42 dBμA/m (10 metrų atstumu)



Elektros energijos sąnaudos Talpa Trukmė

        Balti skalbiniai

Balti skalbiniai

Medvilnė

Medvilnė ½

        Balti skalbiniai
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Energija �
� ���3
Trukmė min. �02
Energija �
� ��62
Trukmė min. ��8
Energija �
� ���5
Trukmė min. ��4
Energija �
� ���0
Trukmė min. ��0
Energija �
� ���6
Trukmė min. �94

Talpa (kg)
Klasė


