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Vaizdas iš priekio

a Maitinimo laidas

e Tankiojo filtro dangtelis

b Valdymo skydelis

f 4 reguliuojamo aukščio kojelės

c Kondensato rezervuaras

g Aušinimo oro grotelės

d Durelės

h Kondensato išleidimo žarna
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Vaizdas iš galo

 Kai vežate paguldytą: guldykite džiovyklę ant kairės arba dešinės pusės.
a Dangčio iškyša, už kurios galima suimti prietaisą transportuojant
b Kondensato išleidimo žarna
c Kabliukas, skirtas suvynioti maitinimo laidą transportuojant
d Maitinimo laidas

Džiovyklės pervežimas
 Netinkamai transportuojant prietaisą, galite susižeisti arba patirti materialinę žalą.
Virsdama džiovyklė gali sužeisti jus ir
apgadinti turtą.
Transportuodami pasirūpinkite, kad
džiovyklė stabiliai stovėtų.

 Kai vežate pastatytą: jeigu naudojate
vežimėlį, guldykite džiovyklę ant kairės arba dešinės pusės.
Džiovyklės pernešimas į pastatymo
vietą

 Veikiant išorinėms sąlygoms, gali
įtrūkti galinis dangčio tvirtinimas.
Pernešant prietaisą, gali atplyšti
dangtis.
Prieš pernešdami prietaisą patikrinkite, ar tvirtai užfiksuota dangčio iškyša.
 Džiovyklę neškite suėmę už priekinių
prietaiso kojelių ir galinės dangčio iškyšos.
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Pastatymas
Džiovyklės išlygiavimas
Džiovyklės durelių zonoje negalima
montuoti jokių uždaromų, stumdomų
ar į jas atidaromų durelių.

Prastovos trukmė pastačius

 Džiovyklės pažeidimai per anksti
įjungus.
Galite sugadinti šilumos siurblį.
Pastatę prietaisą, palaukite apie valandą, tada įjunkite džiovyklę.
Vėdinimas
Neuždenkite vėdinimo angų prietaiso
priekyje. Antraip nebus užtikrintas
tinkamas oro tiekimas.
Nesumažinkite cokolio juostelėmis,
ilgo plauko kiliminėmis dangomis ar
pan. oro tarpo tarp džiovyklės apačios ir grindų. Antraip nebus užtikrintas tinkamas oro tiekimas.

Kad džiovyklė veiktų nepriekaištingai, ji
turi stovėti vertikaliai ir stabiliai. Reguliuodami džiovyklės pastatymo kojeles,
galite išlyginti pagrindo nelygumus.

Išpūstas šiltas šilumokaičio aušinimo
oras sušildo patalpos orą. Todėl džiovinimo metu pasirūpinkite tinkamu patalpos vėdinimu (pvz., atidarykite langą).
Kitaip pailgės džiovinimo laikas (padidės energijos sąnaudos).
Prieš transportuojant vėliau
Po kiekvieno džiovinimo mažas kondensato kiekis lieka siurblio zonoje, kuris
gali ištekėti džiovyklei apvirtus. Prieš
transportavimą maždaug 1 minutei rekomenduojama įjungti programą “Lüften
warm”. Likęs kondensatas ištekės per
išleidimo žarną arba į kondensato indą
(kurį jūs taip pat turėsite ištuštinti).

 Kojelių aukštį reguliuokite veržliarakčiu arba ranka.
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Papildomos įrengimo sąlygos
Statoma po stalviršiu
Šią džiovyklę galima statyti po stalviršiu.
Per didelis susikaupusios šilumos
kiekis gali pažeisti prietaisą.
Pasirūpinkite, kad būtų nukreiptas iš
džiovyklės išeinantis šilto oro srautas.
- Negalima nuimti prietaiso dangčio.
- Elektros jungtį įrenkite netoli džiovyklės, lengvai pasiekiamoje vietoje.
- Šiek tiek gali pailgėti džiovinimo trukmė.
Pasirinktiniai priedai
– Skalbimo ir džiovinimo kolonėlė
Šią džiovyklę su “Miele” automatine
skalbykle galima sustatyti į skalbimo ir
džiovinimo kolonėlę. Galima naudoti tik
skalbimo ir džiovinimo kolonėlės sujungimo komplektą.
– Cokolis
Šiai džiovyklei pateikiamas cokolis su
stalčiumi.
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Kondensato išleidimas per
išorę
Pastaba
Džiovinant susikaupęs kondensatas
išleidžiamas per išleidimo žarną galinėje džiovyklės pusėje į kondensato
rezervuarą.
Kondensatą galite išleisti žarna džiovyklės užpakalinėje pusėje. Tokiu atveju
nereikės tuštinti kondensato rezervuaro.
Žarnos ilgis: 1,49 m
Didž. išsiurbimo aukštis: 1,00 m
Didž. išsiurbimo ilgis: 4,00 m
Priedai vandens išleidimui

Prijungimo sąlygos, kai naudojamas
atbulinis vožtuvas

 Dėl atgal tekančio kondensato
galima patirti materialinę žalą.
Vanduo gali tekėti atgal į džiovyklę
arba jį galima išsiurbti. Vanduo gali
apgadinti džiovyklę ir patalpą.
Jeigu žarnos galą panardinate į vandenį arba jungiate prie įvairių vandens tiekimo jungčių, naudokite atbulinį vožtuvą.
Maks. išsiurbimo aukštis naudojant atbulinį vožtuvą: 1,00 m
Specialios prijungimo sąlygos, kai naudojamas atbulinis vožtuvas:
- Vandens išleidimas į praustuvę arba
grindyse įrengtą nuotaką, kai žarnos
galas panardintas į vandenį.
- Jungimas prie praustuvės sifono.
- Įvairios prijungimo galimybės, jeigu
papildomai yra prijungta, pvz., skalbyklė arba indaplovė.

- kartu pristatoma: adapteris (b), žarnos apkaba (c), žarnos laikiklis (e);
- papildomai įsigyjami “Miele” priedai:
išorinės vandens jungties “Atbulinio
vožtuvo” montavimo rinkinys. Rinkinyje yra atbulinis vožtuvas (d), žarnos
ilgintuvas (a) ir žarnos apkabos (c).

Netinkamai įmontavus atbulinio slėgio vožtuvą, vanduo nebus išsiurbtas.
Atbulinį vožtuvą montuokite taip, kad
rodyklė ant atbulinio vožtuvo būtų
nukreipta vandens tekėjimo kryptimi.
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Vandens išleidimo žarnos tiesimas

 Netinkamai naudodami galite pažeisti vandens išleidimo žarną.
Per pažeistą vandens išleidimo žarną
gali pradėti tekėti vanduo.
Netraukite už vandens išleidimo žarnos, jos nesukite ir nesulenkite.

Pavyzdžiai
Vandens išleidimas į praustuvę arba į
grindyse įrengtą nuotaką
Naudokite žarnos laikiklį, kad galėtumėte pakabinti žarną.

Žarnoje likęs nedidelis kiekis vandens.
Todėl turėkite paruoštą indą.

 Ištekėjęs vanduo gali sukelti

 Nuimkite žarną nuo atvamzdžio (šviesesnė rodyklė).
 Ištraukite žarną iš laikiklio (tamsios rodyklės) ir suvyniokite.
 Išleiskite į indą likusį vandenį.

nuostolių.
Atsilaisvinus žarnos galui, ištekėjęs
vanduo gali padaryti nuostolių.
Pritvirtinkite žarną, kad ši nenuslystų
(pvz., pririškite).
Atbulinį vožtuvą galite įstatyti į žarnos
galą.
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Jungimas prie praustuvės sifono
Naudokite žarnos laikiklį, adapterį, žarnos apkabas ir atbulinį vožtuvą (papildomai įsigyjamas priedas).

 Pritvirtinkite adapterį 1 su praustuvės
gaubiamąja veržle 2 prie praustuvės
sifono.
Paprastai praustuvės gaubiamoji
veržlė yra su poveržle, kurią turite nuimti.
 Žarnos galą 4 užmaukite ant adapterio 1.
 Naudokite žarnos laikiklį.
 Atsuktuvu užveržkite žarnos gnybtą 3
iš karto už praustuvės gaubiamosios
veržlės.
 Atbulinį vožtuvą 5 įkiškite į džiovyklės
išleidimo žarną 6.

1. Adapteris
2. Praustuvės gaubiamoji veržlė
3. Žarnos gnybtas
4. Žarnos galas (pritvirtinta prie žarnos
laikiklio)
5. Atbulinis vožtuvas
6. Džiovyklės išleidimo žarna

Atbulinis vožtuvas 5 turi būti sumontuotas taip, kad rodyklė būtų nukreipta tekėjimo kryptimi (link praustuvės).
 Atbulinį vožtuvą pritvirtinkite žarnos
gnybtais.
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Durelių stabdiklio keitimas
Galite patys pakeisti šios džiovyklės
durelių stabdiklį.
Dėl saugumo būtina džiovyklę
atjungti nuo tinklo.

Dureles išorine jų puse padėkite ant
minkšto pagrindo (pledo), kad jos nesusibraižytų.
2. Džiovyklės durelių spynos keitimas
 Abu varžtus prie durelių spynos  išsukite “Torx” atsuktuvu T30.

Jums reikės:
- “Torx” veržliarakčio T20 ir T30
- paprasto atsuktuvo arba smailų replių
- pridėto dangtelio “Schlosskloben”
- pridėto dangtelio “Türscharnier”
- minkšto pagrindo (pledo)
Lankstų perdėjimas
1. Durelių nuėmimas nuo džiovyklės
 Atidarykite dureles.

 Durelių spyną atsuktuvu pastumkite į
viršų.
Durelių spyna iššoka iš savo padėties ir
ją galima išimti.

 Abu varžtus prie durelių lanksto  išsukite “Torx” atsuktuvu T30.
Durelės negali nukristi.
 Tvirtai laikykite dureles ir jas patraukite pirmyn: durelių lanksto kojelę su 2
liežuvėliais reikia ištraukti iš džiovyklės angų.
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 Durelių spyną pasukite 180°.

 Durelių spyną įstatykite priešingoje
pusėje durelių angose .
 Taip įstatykite durelių spyną, kad
varžtams skirtos skylės sutaptų su
skylėmis priekinėje sienoje .

3. Spynos spaustuvo išmontavimas
nuo durelių

 Visų pirma nuo durelių nuimkite guminį sandariklį ir pasidėkite.

 Įsukite abu “Torx” varžtus, kad pritvirtintumėte durelių spyną.

 “Torx” atsuktuvu T20 išsukite spynos
spaustuvo varžtą .
 “Spynos spaustuvo dangteliu” 
pastumkite spynos spaustuvą.
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4. Durelių lanksto išmontavimas
“Durelių lanksto dangtelį” būtina atfiksuoti taške  ir nuimti.

 Nuimkite spynos spaustuvą.
“Spynos spaustuvo dangtelio” daugiau
nebereikės.
 Atsuktuvu lengvai įspauskite fiksavimo tašką  prie “durelių lanksto
dangtelio”.
 Panaudodami šiek tiek jėgos ištraukite “durelių lanksto dangtelį” .
“Durelių lanksto dangtelio” daugiau nebereikės.

 Spynos spaustuvą uždėkite ant naujo
džiovyklės dangtelio.
 Šį “spynos spaustuvo dangtelį” atidėkite.
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5. Durelių lanksto keitimas
Durų lankstas prie durelių pritvirtintas
2 kampinėmis ašimis. Šias kampines
ašis ištrauksite atsuktuvu arba smailiomis replėmis.

 Atsuktuvo galiuką pakiškite po abiem
kampinėmis ašimis  ir jas nustatykite į teisingą padėtį.

 Pirma vieną, tada kitą kampinę ašį 
atsuktuvu arba smailiomis replėmis
stumkite link vidurio, kol kiekvieną
bus galima ištraukti.
Patarimas: Kampinės ašys gali būti stipriai užfiksuotos. Keliamais judesiais ir
tuo pačiu metu traukiant galite jas šiek
tiek lengviau atlaisvinti.

 Išimkite durelių lankstą ir pasukite
180°.
 Durelių lankstą uždėkite kitoje durelių
pusėje.

 Durelių lankstą pritvirtinkite su abiem
kampinėmis ašimis .
 Atsuktuvo galiuką pakiškite po abiem
kampinėmis ašimis ir nustatykite į tinkamą padėtį .
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Dabar jums reikės naujo, prie džiovyklės pridėto durelių lanksto dangtelio.

6. Durelių spynos spaustuvo keitimas
Jums reikės naujo, prie džiovyklės pridedamo “spynos spaustuvo dangtelio”, ant kurio jau uždėjote durelių
spaustuvą.

 Uždėkite naują durelių lanksto dangtelį  ir užsifiksuokite.
 Spynos spaustuvu pastumkite “spynos spaustuvo dangtelį” .
 Įsukite varžtą .
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Montavimas

 Pakeitėte durelių fiksaciją, todėl

7. Durelių montavimas

dureles jau galite atidaryti kitoje pusėje.

 Guminį sandariklį vėl įstumkite į įpjovą durelėse.
 Laikykite dureles prieš džiovyklę.
 Durelių lanksto kojelę su 2 liežuvėliais
įkiškite į džiovyklės angas.
Durelių lanksto kojelė privalo būti džiovyklės priekinėje sienelėje: tuomet durelės nenukris.

 Dureles priveržkite prie džiovyklės durelių lanksto  kojelės.

 Oranžinės spalvos žymą perkelkite į
priešingą pusę, kad atpažintumėte,
kurioje pusėje atidaromos durelės.
Nurodymas

 Išsaugokite abu nebenaudojamus dangtelius (“durelių spaustuvo
dangtelį” ir “durelių lanksto dangtelį”). Jų prireiks, jeigu, pavyzdžiui, persikrausčius, norėsite grąžinti ankstesnę durelių fiksaciją.
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Elektros jungtis
Džiovyklė įprastai parengta jungti prie
maitinimo lizdo su įžeminimu.
Pastačius skalbyklę, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas yra nepasiekiamas, kiekvienas
elektros instaliacijos polius turi turėti
skiriamąjį įtaisą.

 Gaisro pavojus dėl perkaitimo.
Prietaisą prijungę prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, galite viršyti
kabelio apkrovą.
Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių
kištukinių lizdų.
Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.
Prijungiant prietaisą prie namų elektros
tinklo, saugumo sumetimais rekomenduojama naudoti  tipo liekamosios
srovės apsauginį išjungiklį (RCD).
Pažeistą maitinimo laidą leidžiama pakeisti tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti “Miele” garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Daugiau informacijos apie nominalią
imamąją galią ir tinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje.
Kilus abejonių, pasikonsultuokite su
elektriku.
Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonomine arba tinklo sinchronine elektros tiekimo
sistema (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160
arba panašių standartų nustatytąsias
vertes.
Buitinėje instaliacijoje ir šiame “Miele”
produkte numatytų saugos priemonių
funkcijos ir veikimo principas turi būti
užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis.
Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios
redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

