Naudojimo instrukcija
Indaplovė

Prieš statydami, prijungdami ir paleisdami būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją. Taip apsisaugosite patys ir išvengsite pažeidimų.
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Prietaiso aprašas
Prietaiso apžvalga

a Viršutinė purškimo strėlė (nematoma) g Filtrų junginys
b Įrankių stalčius (priklauso nuo mode- h Specifikacijų lentelė
lio)
i Skalavimo skysčio atsargų rezervuac Viršutinis stalčius
ras
d Vidurinė purškimo strėlė

j Ploviklio dviejų kamerų rezervuaras

e Džiovinimo oro įleidimo anga
(priklauso nuo modelio)

k Regeneruojamosios druskos atsargų
rezervuaras

f Apatinė purškimo strėlė
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Prietaiso aprašas
Valdymo skydelis

a Įjungimo / išjungimo mygtukas 
b Programos parinktis

e Mygtukas  ("Startvorwahl") su kontroliniu indikatoriumi

c Programų pasirinkimo mygtukas 

f Laiko indikatorius

d Mygtukas  ("kurz") su kontroliniu
indikatoriumi

g Kontroliniai / trūkumo indikatoriai

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašyti keli skirtingų aukščių indaplovių modeliai.
Skirtingi indaplovių modeliai vadinami taip:
normalus = 80,5 cm aukščio indaplovė (įmontuojama)
arba 84,5 cm aukščio (statomas prietaisas)
XXL = 84,5 aukščio indaplovė (įmontuojama).
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Prietaiso aprašas
DE
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kurz

trumpai

ECO

Ekologiška

Automatic

Automatinė programa

Normal

Įprasta

Intensiv

Intensyvioji

Fein

Gležniems audiniams

Zulauf/Ablauf

Įvadas / nuotakas

Klarspüler

Skalavimo skystis

Salz

Druska

Start

Paleidimas

FlexiTimer/Startvorwahl

"Flexi Timer" / Uždelstas paleidimas

Spüllexikon

Indų plovimo žodynėlis

Ohne Oberkorb

Be viršutinio stalčiaus

MultiComfort

"MultiComfort" zona

Schnell

Greitoji

Memory

"Memory"

Vorspülen

Pirminis plovimas

Reinigen

Valymas

Zwischenspülen

Tarpinis skalavimas

Klarspülen

Skalavimas

Trocknen

Džiovinimas

Automatic anpassen

Automatinės programos pritaikymas

Gütersloh

Giuterslas
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Ši indaplovė atitinka reikiamus saugos nuostatus. Netinkamai naudojant kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.
Prieš pradėdami naudoti šią indaplovę, atidžiai perskaitykite montavimo planą ir naudojimo instrukciją. Abiejuose dokumentuose
pateikiami svarbūs nurodymai, susiję su montavimu, sauga, naudojimu ir technine priežiūra. Taip apsisaugosite patys ir išvengsite
indaplovės pažeidimų.
Saugokite montavimo planą ir naudojimo instrukciją ir perduokite
galimiems būsimiems savininkams.
"Miele" neatsako už žalą, kilusią dėl šių nurodymų nesilaikymo.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Tinkamas naudojimas
 Ši indaplovė skirta naudoti buityje ir panašioje aplinkoje.
 Ši indaplovė nėra skirta naudoti lauke.
 Indaplovę naudokite tik buityje ir tik namų ūkio indų plovimui. Bet
koks kitoks jos naudojimas yra draudžiamas.

 Žmonės, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba neišmanymo nesugeba saugiai
valdyti indaplovės, ja gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami
atsakingo asmens. Šie asmenys indaplovę neprižiūrimi gali naudoti
tik tada, kai apie ją jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai
ją naudoti. Jie privalo atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Vaikai buityje
 Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis indaplove, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.

 Vyresni nei aštuonerių metų vaikai indaplovę neprižiūrimi gali naudoti tik tada, kai apie ją jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų
saugiai ją naudoti. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

 Neprižiūrimi vaikai negali valyti arba prižiūrėti indaplovės.
 Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli indaplovės. Vaikams niekada
neleiskite žaisti su indaplove. Galimas pavojus, kad vaikai gali užsidaryti indaplovėje!

 Jeigu aktyvintas automatinis durų atidarymas (priklauso nuo modelio), mažamečiams vaikams draudžiama būti indaplovės durų atidarymo zonoje. Nenumatytu gedimo atveju kyla pavojus susižeisti.

 Pavojus uždusti! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pavyzdžiui, plėvelę) arba ją užsimauti ant galvos ir uždusti. Pakavimo medžiagą laikykite atokiau nuo vaikų.

 Užkirskite kelią tam, kad vaikai negalėtų liesti ploviklių! Plovikliai
gali išėsdinti burną ir gerklę arba uždusinti. Todėl vaikai privalo būti
atokiau ir nuo atidarytos indaplovės. Indaplovėje gali būti valiklio likučių. Su vaiku nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jeigu jis į burną įsidėjo valiklio likučių.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Techninė sauga
 Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų gali kilti didelis pavojus naudotojui. Įrengimo ir techninės
priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik "Miele" įgalioti specialistai.

 Dėl indaplovės pažeidimų gali sumažėti sauga. Ieškokite atpažįstamų pažeidimų. Niekada nenaudokite pažeistos indaplovės.

 Indaplovės elektros saugumas užtikrinamas tik tada, kai ji prijungiama prie įžeminimo sistemos, įrengtos pagal reikalavimus. Labai
svarbu, kad būtų atsižvelgta į šį pagrindinį saugos reikalavimą. Jeigu
abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektrikui.
"Miele"neatsako už žalą, atsiradusią dėl pažeisto arba nesamo įžeminimo laido (pvz., elektros smūgį).

 Patikimas ir saugus indaplovės naudojimas užtikrinamas tik tuomet, jeigu ji buvo prijungta prie bendrojo maitinimo tinklo.

 Indaplovę prie elektros tinklo leidžiama prijungti tik su 3 polių kištuku, turinčiu apsauginį kontaktą (nefiksuotoji jungtis). Po pastatymo
kištukinis lizdas privalo būti laisvai prieinamas, kad indaplovę galima
būtų bet kuriuo metu atjungti nuo elektros tinklo.

 Indaplovė neturi uždengti jokio elektros prietaiso kištuko, kadangi
montavimo nišos gylis gali būti per mažas ir dėl prispausto kištuko
gali kilti perkaitimo pavojus (gaisro pavojus).

 Indaplovę draudžiama montuoti po kaitlente. Iš dalies aukšta temperatūra gali pažeisti indaplovę. Dėl tos pačios priežasties neleistina
statyti prie pat "nevirtuvinių" šilumą spinduliuojančių prietaisų (pvz.,
šildymui naudojamų atvirų ugniaviečių ar pan.

 Indaplovės specifikacijų lentelėje pateikti prijungimo duomenys
(saugikliai, dažnis, įtampa) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad
prietaisas nesugestų. Prieš jungdami juos palyginkite. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektros specialistu.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 Indaplovę prie elektros tinklo leidžiama prijungti tik baigus visus
įrengimo ir montavimo darbus, įskaitant durelių spyruoklių nustatymą.

 Leidžiama eksploatuoti indaplovę, tik jeigu durų mechanika veikia
be priekaištų, nes gali kilti pavojus, jeigu aktyvintas automatinis durų
atidarymas (priklauso nuo modelio).
Nepriekaištingai veikianti durų mechanika atpažįstama:
– Durų spyruoklės turi būti tolygiai nustatytos abiejose pusėse. Jos
nustatytos teisingai, kai, atleidus pusiau praviras dureles (apie 45°
atidarymo kampas), lieka šioje padėtyje. Jos negali nestabdomai
nukristi.
– Durų uždarymo bėgelis po džiovinimo fazės atidarant duris automatiškai įvažiuoja.

 Daugiakištukiniai lizdai arba ilginamieji laidai neužtikrina reikiamos
saugos (gaisro pavojus). Jų nenaudokite indaplovę jungdami prie elektros tinklo.

 Šios indaplovės negalima naudoti nestacionariose vietose (pavyzdžiui, laivuose).

 Indaplovės nestatykite labai šaltose patalpose. Neigiamoje temperatūroje gali plyšti arba sprogti užšalusios žarnos ir sumažėti elektroninės įrangos patikimumas.

 Naudokite tik prie vamzdynų sistemos prijungtą indaplovę, iš kurios visiškai išleistas oras, kad išvengtumėte prietaiso pažeidimų.

 Vandens įvado jungties plastikiniame korpuse yra elektrinis vožtuvas. Korpuso nenardinkite į skysčius.

 Vandens įleidimo žarnoje yra įtampą turinčių laidų. Todėl žarną
draudžiama trumpinti.

 Įmontuota "Waterproof" sistema nuo vandens daromos žalos patikimai saugo esant šioms sąlygoms:
– tinkamas įrengimas,
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
– indaplovės remontas arba dalių keitimas pastebėjus pažeidimus,
– vandens čiaupo užsukimas išvykus ilgesniam laikui (pvz., per
atostogas).
"Waterproof" sistema veikia ir tada, kai indaplovė išjungta. Bet jos
negalima atjungti nuo elektros tinklo.

 Vandens slėgis (tekėjimo slėgis vandens įvado jungtyje) turi būti
nuo 50 iki 1 000 kPa (0,5 ir 10 barų).

 Dėl indaplovės pažeidimų gali sumažėti sauga! Pažeistą indaplovę
nedelsdami nustokite naudoti ir susitarkite su savo tiekėju arba klientų aptarnavimo tarnyba dėl remonto.

 Jei indaplovę remontuos ne "Miele" įgaliotas techninės priežiūros
specialistas, neteksite teisės į garantiją.

 "Miele" patikina, kad tik originalios atsarginės dalys atitinka saugos reikalavimus. Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis dalimis.

 Prieš įrengiant, atliekant techninę priežiūrą ir remontuojant, reikia
atjungti indaplovę nuo elektros tinklo (išjunkite indaplovę, paskui ištraukite kištuką).

 Pažeistą jungiamąjį laidą leidžiama pakeisti tik specialiu to paties
tipo jungiamuoju laidu (galima įsigyti iš "Miele" klientų aptarnavimo
tarnybos). Dėl saugumo sumetimų keisti leidžiama tik įgaliotiems
specialistams arba "Miele" klientų aptarnavimo tarnybai.

 Dėl keliamų aukštų reikalavimų (pvz., dėl temperatūros, drėgmės,
atsparumo cheminiam poveikiui, susidėvėjimui ir vibracijos) šioje indaplovėje įrengtas specialus apšvietimas (atsižvelgiant į modelį). Šis
specialus apšvietimas gali būti naudojamas tik pagal numatytą paskirtį. Jis nėra pritaikytas patalpų apšvietimui. Keitimą gali atlikti tik
"Miele" įgaliotas specialistas arba "Miele" klientų aptarnavimo tarnyba.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Tinkamas pastatymas
 Indaplovę pastatykite ir prijunkite pagal montavimo schemą.
 Būkite atsargūs prieš indaplovės montavimą ir montavimo
metu. Galimas pavojus susižeisti / įsipjauti kai kuriomis metalinėmis dalimis. Dėvėkite apsaugines pirštines.

 Indaplovę reikia pastatyti horizontaliai, kad būtų užtikrintas nepriekaištingas veikimas.

 Kad būtų užtikrintas stabilumas, apačioje statomas ir įrengiamas
indaploves leidžiama statyti tik po ištisiniu stalviršiu, prisuktu prie
gretimų spintelių.

 Jei pastatomą indaplovę norite pertvarkyti į apačioje statomą indaplovę ir tuo tikslu pašalinate pastatymo cokolį, turite sumontuoti
pagrindo cokolio skydelį. Naudokite atitinkamą montavimo komplektą. Kitu atveju kyla pavojus susižeisti nuo išsikišusių metalinių dalių!

 Durų spyruoklės abiejose pusėse privalo būti nustatytos tolygiai.
Jos yra nustatytos teisingai, kai atleidus pusiau praviras dureles (apie
45° atidarymo kampas) lieka šioje padėtyje. Jos negali nestabdomai
nukristi.
Indaplovę leidžiama eksploatuoti tik tinkamai nustačius durų spyruokles.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Tinkamas naudojimas
 Į plovimo kamerą nepilkite jokių tirpiklių. Sprogimo pavojus!
 Neįkvėpkite miltelinio ploviklio! Nenurykite ploviklio! Plovikliai gali
išgriaužti nosį, burną ir gerklę. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jeigu
įkvėpėte arba nurijote ploviklio.

 Galite susižeisti dėl atidarytų indaplovės durų arba užkliuvę nugriūti. Be reikalo neatidarykite durų.

 Neatsistokite ir neatsisėskite ant atidarytų durelių. Taip galite apversti indaplovę. Galite susižaloti patys arba pažeisti indaplovę.

 Programos pabaigoje indai gali labai įkaisti! Todėl išjungę, juos palikite indaplovėje atvėsti, kol galėsite laisvai liesti.

 Naudokite tik įprastus buitinėms indaplovėms skirtus ploviklius ir
skalavimo skysčius. Jokių rankų plovimo priemonių!

 Nenaudokite komercinių arba pramoninių ploviklių, nes jie gali pažeisti medžiagas ir sukelti stiprių cheminių reakcijų pavojų (pvz.,
sprogstamųjų dujų reakciją).

 Ploviklis gadina skalavimo skysčio rezervuarą! Ploviklio (net skysto
ploviklio) nepilkite į skalavimo skysčio rezervuarą.

 Ploviklis gadina vandens minkštinimo sistemą. Ploviklio (net skysto) nepilkite į regeneruojamosios druskos atsargų rezervuarą.

 Naudokite tik specialią kuo rupesnę regeneruojamąją druską arba
kitokią gryną išgarintą druską. Kitų rūšių druskose gali būti vandenyje netirpių sudedamųjų dalių, trikdančių minkštiklio veikimą.

 Indaplovėse su įrankių krepšeliu (priklauso nuo modelio) dėl saugumo sumetimų stalo įrankius į įrankių stalčių dėkite ašmenimis ir šakučių dantukais žemyn. Į viršų nukreipti peilių ašmenys ir šakučių
dantukai kelia pavojų susižeisti. Visgi stalo įrankiai išsiplauna ir išdžiūna lengviau, jei juos į įrankių krepšelį dedate kotais žemyn.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 Neplaukite karštam vandeniui neatsparių plastikinių reikmenų,
pvz., vienkartinių indų ar įrankių. Šios dalys dėl temperatūros pokyčių
gali deformuotis.

 Kai naudojate programos funkciją "FlexiTimer/Startvorwahl" (priklauso nuo modelio), ploviklio rezervuaras privalo būti sausas, esant
reikalui, jį nusausinkite šluoste. Drėgname ploviklio rezervuare ploviklis gali sutirštėti ir jis nebus visiškai išskalautas.

 Informacija apie indaplovės talpą pateikiama skyriuje "Techniniai
duomenys".

Priedai
 Naudokite tik originalius "Miele" priedus. Jei pritvirtinamos arba
įrengiamos kitos dalys, panaikinama teisė į garantiją, laidavimas ir
(arba) atsakomybė už produktą.

Indaplovės utilizavimas
 Kad vaikai negalėtų užsidaryti, sugadinkite durelių užraktą. Pašalinkite arba sunaikinkite durelių užrakto trinkelę.
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Prisidėjimas prie aplinkos apsaugos
Transportavimo pakuočių utilizavimas
Pakuotė apsaugo prietaisą nuo pažeidimų transportuojant. Pakuotei parinktos
aplinkai nekenkiančios ir perdirbti tinkamos medžiagos, todėl ji gali būti perdirbama.
Grąžinant pakuotę, taupomos žaliavos ir
mažinamas susidarančių atliekų kiekis.
Prietaisą pardavęs prekybininkas pakuotę priims atgal.

Senos įrangos utilizavimas
Elektros ir elektroninėje įrangoje yra
daug vertingų medžiagų. Tačiau joje
taip pat yra medžiagų, reikalingų nepriekaištingam įrangos veikimui ir saugumo
užtikrinimui. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios
medžiagos gali būti kenksmingos žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl jokiu būdu
senos įrangos nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.

Pristatykite ją į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos surinkimo skyrių perdirbimui ir utilizavimui
arba grąžinkite pardavėjui arba "Miele".
Prieš pristatydami seną prietaisą į surinkimo skyrių, ištrinkite visus asmeninius
duomenis. Pasirūpinkite, kad sena, išvežti skirta įranga būtų laikoma vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
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Prisidėjimas prie aplinkos apsaugos
Taupusis plovimas
Ši indaplovė plaudama labai taupo vandenį ir energiją.
Galite plauti dar taupiau, jeigu laikysitės
šių patarimų:
– Visiškai išnaudokite indų stalčių talpą,
bet neperkraukite indaplovės. Tada
bus plaunama ekonomiškiausiai.
– Pasirinkite programą, atitinkančią indų rūšį ir nešvarumo laipsnį.
– Norėdami plaunant taupyti energiją,
pasirinkite programą "ECO" (jeigu
yra). Ši programa efektyviausia įprastai nešvariems indams plauti, turint
omenyje elektros energijos ir vandens
sąnaudų suderinamumą.
– Atkreipkite dėmesį į ploviklio gamintojo dozavimo nurodymus.
– Jei naudojate miltelinį arba skystąjį
1
ploviklį, jo kiekį galite sumažinti /3,
kai indų stalčiai tik pusiau pilni.
– Prie indaplovės galite prijungti karštą
vandenį. Karšto vandens jungtis tinka
dažniausiai tada, kai naudojama energetiškai naudinga karšto vandens
ruošimo sistema, pvz., saulės energijos su cirkuliacine linija.
Naudojant elektra šildomas sistemas
rekomenduojame prijungti prie šalto
vandens linijos.
Daugiau taupaus plovimo nurodymų
rasite "Miele" plovimo žinyne adresu
www.miele.de.
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Pirmasis paleidimas
Durelių atidarymas

Durelių uždarymas
 Įstumkite indų stalčius.
 Prispauskite dureles taip, kad užsifiksuotų.

 Suspaudimo pavojus!
Nekiškite pirštų į durelių užsidarymo
sritį.

 Dureles atidarysite patraukdami už
rankenos.
Jei dureles atidarysite veikimo metu,
plovimo funkcijos bus automatiškai sustabdytos.

 Jeigu vanduo indaplovėje karštas, kyla pavojus nusideginti!
Todėl indaplovei veikiant, dureles atidarykite (jeigu jas atidarote) labai atsargiai.
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Pirmasis paleidimas
Vandens minkštinimo sistema

Todėl įrašykite vandens kietumą:

Siekiant gerų plovimo rezultatų, būtinas
minkštas (su mažu kalkių kiekiu) vanduo. Jeigu vanduo kietas, ant indų ir
plovimo patalpos sienelių susidaro baltos nuosėdos.
Jeigu vanduo kietesnis nei 4 °d
(0,7 mmol/l), būtina jį suminkštinti. Tai
atliekama automatiškai, įmontuotoje
vandens minkštinimo sistemoje. Vandens minkštinimo sistema pritaikyta
vandens kietumui iki 70 °d (12,6 mmol/
l).

____________°d
Gamykloje užprogramuotas vandens
kietumas yra 15 °d (2,7 mmol/l).
Jei ši nuostata atitinka jūsų vandens
kietumą, tolesnių nurodymų skaityti nereikia.
Tačiau jei jūsų vandens kietumas kitoks,
pagal jį turite nustatyti vandens minkštinimo sistemą.

– Vandens minkštinimo sistemai būtina
regeneruojamoji druska.
Jei naudojate kombinuotąjį ploviklį,
galite, atsižvelgiant į vandens kietumą
(< 21 °d), druskos nenaudoti (žr. skyrių "Eksploatavimas, plovikliai").
– Nustatykite indaplovę tiksliai pagal
savo vandens kietumą.
– Norėdami sužinoti tikslų vandens kietumo laipsnį, kreipkitės į jums paslaugas teikiantį vandentiekio skyrių.
– Jei vandens kietumas svyruoja (pvz.,
10–15 °d), visada nustatykite didžiausią vertę (šiame pavyzdyje – 15 °d).
Jei vėliau kada tektų kviesti klientų aptarnavimo tarnybą, žinodami vandens
kietumą, palengvinsite technikui darbą.
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Pirmasis paleidimas
Vandens kietumo indikacija ir nustatymas
 Išjunkite indaplovę mygtuku , jei ji
įjungta.
 Laikykite nuspaustą programos mygtuką  ir tuo pačiu metu įjunkite indaplovę mygtuku .
Tai darydami laikykite programos pasirinkimo mygtuką  nuspaustą mažiausiai keturias sekundes, kol įsižiebs apatinis dešinysis programos
indikatorius.

Nustatyta vertė parodoma laiko indikatoriuje, skaitmenų sekoje už  (žr. lentelę).
Laiko indikatoriuje rodoma mirksinčių
simbolių seka   .
Nustatytas vandens kietumas yra 15 °d
(gamyklinė nuostata).

Jei taip neįvyks, pradėkite viską iš pradžių.

 Programos pasirinkimo mygtuku 
pasirinkite vertę, atitinkančią Jūsų
vandens kietumą.
Kiekvienu mygtuko paspaudimu perjungiama aukštesnė pakopa. Pasiekus aukščiausią vertę, nustatymas vėl
pradedamas nuo pradžių.

 Du kartus paspauskite mygtuką .

Nuostata išsaugoma iš karto.

Dviem trumpais intervalais sumirksės
kontrolinis indikatorius .

 Išjunkite indaplovę mygtuku .
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Pirmasis paleidimas
°d

mmol/l

°f

Laiko indikatorius

°d

mmol/l

°f

Laiko indikatorius

1

0,2

2

1

21

3,8

38

21

2

0,4

4

2

22

4,0

40

22

3

0,5

5

3

23

4,1

41

23

4

0,7

7

4

24

4,3

43

24

5

0,9

9

5

25

4,5

45

25

6

1,1

11

6

26

4,7

47

26

7

1,3

13

7

27

4,9

49

27

8

1,4

14

8

28

5,0

50

28

9

1,6

16

9

29

5,2

52

29

10

1,8

18

10

30

5,4

54

30

11

2,0

20

11

31

5,6

56

31

12

2,2

22

12

32

5,8

58

32

13

2,3

23

13

33

5,9

59

33

14

2,5

25

14

34

6,1

61

34

15

2,7

27

15

35

6,3

63

35

16

2,9

29

16

36

6,5

65

36

17

3,1

31

17

37–45

6,6–8,0

66–80

45

18

3,2

32

18

46–60

8,2–10,7

82–107

60

19

3,4

34

19

61–70

10,9–12,5

109–125

70

20

3,6

36

20
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Pirmasis paleidimas
Pirmojo paleidimo ciklui atlikti
reikia:
– apie 2 l vandens,
– apie 2 kg regeneruojamosios druskos,
– buitinėms indaplovėms skirto ploviklio,
– buitinėms indaplovėms skirto skalavimo skysčio.
Kiekvienos indaplovės veikimas tikrinamas gamykloje. Todėl indaplovėje
gali būti vandens likučių – tai nereiškia, kad indaplovė jau buvo naudojama.

Regeneruojamoji druska
Siekiant gerų plovimo rezultatų, reikia
minkšto (su mažu kalkių kiekiu) vandens. Jeigu vanduo kietas, ant indų ir
plovimo patalpos sienelių susidaro baltos nuosėdos.
Jeigu vanduo kietesnis nei 4 °d
(0,7 mmol/l), būtina jį suminkštinti. Jeigu
įmontuota vandens minkštinimo sistema, tai atliekama automatiškai. Vandens
minkštinimo sistema pritaikyta vandens
kietumui iki 70 °d (12,6 mmol/l).
Vandens minkštinimo sistemai būtina
regeneruojamoji druska.
Jei naudojate kombinuotąjį ploviklį, galite, atsižvelgiant į vandens kietumą (< 21
°d), druskos nenaudoti (žr. skyrių "Eksploatavimas, plovikliai").
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Jei Jūsų vandens kietumas nuolat yra
mažesnis nei 5 °d (= 0,9 mmol/l),
druskos pilti nereikia. Atitinkamai nustačius vandens minkštinimo sistemą,
druskos trūkumo indikatorius išsijungia automatiškai.

 Ploviklis gadina vandens minkštinimo sistemą.
Ploviklio (net skysto) nepilkite į regeneruojamosios druskos atsargų rezervuarą.

 Naudokite tik specialią kuo rupesnę regeneruojamąją druską arba
kitokią gryną išgarintą druską.
Kitų rūšių druskose gali būti vandenyje netirpių sudedamųjų dalių, trikdančių minkštiklio veikimą.

Pirmasis paleidimas
Druskos pildymas
Svarbu! Prieš pirmąjį druskos pildymą į atsargų rezervuarą reikia įpilti
maždaug 2 l vandens, kad druska ištirptų.
Po paruošimo eksploatuoti atsargų
rezervuare visada bus pakankamai
vandens.
 Iš plovimo kameros išimkite apatinį
stalčių ir atidarykite atsargų rezervuaro dangtelį.
Atidarius druskos indo dangtelį, iš atsargų rezervuaro visada išbėga vandens arba druskos tirpalo.
Todėl druskos indą atidarykite tik tada, kai pildote druskos atsargas.
 Į atsargų rezervuarą pirmiausia įpilkite
maždaug 2 l vandens.

 Įdėkite piltuvėlį ir įpilkite į atsargų rezervuarą tiek druskos, kad jis būtų pilnas. Atsargų rezervuaro, atsižvelgiant
į druskos rūšį, talpa yra iki 2 kg.
 Nuo pildymo srities nuvalykite druskos likučius ir ant atsargų rezervuaro
tvirtai užsukite dangtelį.
 Po kiekvieno druskos pildymo iš karto
be indų paleiskite programą "Fein" 
su parinktimi "kurz" , kad būtų
praskiestas ir išsiurbtas galėjęs išsilieti druskos tirpalas.
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Pirmasis paleidimas
Druskos trūkumo indikatorius
 Pasibaigus programai ir jei užsidega
kontrolinis druskos indikatorius
"Salz", papildykite druskos atsargas.

 Korozijos pavojus!
Po kiekvieno druskos pildymo iš karto be indų paleiskite programą
"Fein"  su parinktimi "kurz" ,
kad būtų praskiestas ir išsiurbtas galėjęs išsilieti druskos tirpalas.
Jeigu dar nesusidarė pakankama druskos koncentracija, po druskos pildymo
kurį laiką šviečia druskos trūkumo indikatorius. Jis užgęsta iš karto po to, kai
susidaro pakankama druskos koncentracija.
Druskos trūkumo indikatorius neįsijungia, jei indaplovėje užprogramavote mažesnį nei 5 °d (= 0,9 mmol/l) vandens
kietumą.
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Jei nuolat naudojate daugiafunkces
plovimo priemones ir druskos ir skalavimo skysčio trūkumo indikatoriai jus
erzina, galite išjungti abu indikatorius
(žr. skyrių "Programų parinktys, trūkumo indikatorių išjungimas").
Nepamirškite įpilti druskos, skalavimo skysčio ir vėl įjungti trūkumo indikatorių, jei daugiafunkcio ploviklio
nebenaudojate.

Pirmasis paleidimas
Skalavimo skystis
Skalavimo skystis reikalingas tam, kad
vanduo džiovinant nuo indų nuslystų
kaip plėvelė ir indai po skalavimo lengviau džiūtų.
Skalavimo skystis pilamas į atsargų rezervuarą ir automatiškai dozuojamas
nustatytu kiekiu.

Jei norite plauti tik daugiafunkcėmis
plovimo priemonėmis, skalavimo
skysčio pilti nereikia.
Skalavimo skysčio pildymas

 Pilkite tik buitinėms indaplovėms
skirtus skalavimo skysčius, jokiu būdu nenaudokite indų ploviklių ar valiklių, skirtų plauti rankomis. Jais galite
sugadinti skalavimo skysčio rezervuarą.
Kaip alternatyvą galite naudoti
– ne daugiau kaip 5 % rūgštingumo
buitinį actą
arba
– 10 % skystą citrinų rūgštį

 Rodyklės kryptimi paspauskite atidarymo mygtuką, esantį ant skalavimo
skysčio rezervuaro dangtelio. Dangtelis atšoka.

Indai tuomet bus drėgnesni ir liks daugiau dėmių, nei naudojant skalavimo
skystį.

 Jokiu būdu nenaudokite didelio
rūgštingumo acto (pvz., 25 % acto
esencijos).
Taip galima pažeisti indaplovę.
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Pirmasis paleidimas
Skalavimo skysčio trūkumo indikatorius
Kai skalavimo skysčio lieka tik 2–3 plovimams, įsijungia kontrolinis skalavimo
skysčio indikatorius "Klarspüler".
 Laiku įpilkite skalavimo skysčio.
Jei nuolat naudojate daugiafunkces
plovimo priemones ir druskos ir skalavimo skysčio trūkumo indikatoriai jus
erzina, galite išjungti abu indikatorius
(žr. skyrių "Programų parinktys, trūkumo indikatorių išjungimas").
 Įpilkite tik tiek skalavimo skysčio, kad
šis būtų matomas įpylimo angoje.
Į atsargų rezervuarą telpa apie 110 ml.
 Dangtelį uždarykite taip, kad jis aiškiai
užsifiksuotų, nes priešingu atveju
plaunant į skalavimo skysčio rezervuarą gali patekti vandens.
 Jei išsipylė skalavimo skysčio, jį nuvalykite, kad vykdant programą nesusidarytų per daug putų.
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Nepamirškite įpilti druskos, skalavimo skysčio ir vėl įjungti trūkumo indikatorių, jei daugiafunkcio ploviklio
nebenaudojate.

Pirmasis paleidimas
Skalavimo skysčio dozavimo kiekio
nustatymas

 Jei indaplovė yra įjungta, išjunkite ją
mygtuku .

Norėdami pasiekti optimalų plovimo rezultatą, galite reguliuoti skalavimo skysčio dozavimą.

 Laikykite nuspaustą programos pasirinkimo mygtuką  ir tuo pačiu metu
įjunkite indaplovę mygtuku .
Paspauskite programos pasirinkimo
mygtuką ir laikykite mažiausiai keturias sekundes , kol įsižiebs apatinis
dešinysis programos indikatorius.

Dozavimo kiekis nustatomas 0–6 lygiais. Gamykloje nustatytas 3 lygis. Rekomenduojama naudoti šį nustatymą.
Dėl automatinio programos priderinimo
dozuojamas skalavimo skysčio kiekis
gali būti didesnis už nustatytą.

Jei taip neįvyks, pakartokite viską iš
pradžių.

Jeigu ant indų lieka dėmių:

 Tris kartus paspauskite mygtuką .

 padidinkite skalavimo skysčio kiekį.

Kontrolinis indikatorius  sumirksės 3
trumpais intervalais.

Jeigu ant indų lieka debesėlio formos
dėmių ar dryžių:
 sumažinkite skalavimo skysčio kiekį.

Nustatyta vertė laiko indikatoriuje bus
rodoma po .
Laiko indikatoriuje rodoma mirksinčių
simbolių seka  .
Nustatytas 3 lygis (gamyklinis nustatymas).
 Programos pasirinkimo mygtuku 
pasirinkite norimą lygį.
Kiekvienu mygtuko paspaudimu perjungiama aukštesnė pakopa.
Nustatymas bus iš karto išsaugotas.
 Išjunkite indaplovę mygtuku .
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Indų ir stalo įrankių sukrovimas
Į ką turite atkreipti dėmesį
Nuo indų pašalinkite stambius maisto likučius.
Pirminis skalavimas po tekančiu vandeniu nereikalingas!

 Indaplovėje neplaukite indų, ant
kurių yra pelenų, smėlio, vaško, tepalo ar dažų. Šios medžiagos gali pažeisti indaplovę.
Visus indus galite dėti bet kurioje indų
stalčių vietoje. Tačiau atsižvelkite į šias
nuorodas:
– Indai ir stalo įrankiai neturi vienas į kitą sulįsti arba vienas kitą dengti.
– Indus išdėstykite taip, kad vanduo
galėtų skalauti visus paviršius. Tik tada jie gali būti švariai nuplauti!
– Prižiūrėkite, kad visi valgomieji reikmenys stabiliai stovėtų.
– Visus tuščiavidurius indus, tokius
kaip puodukai, taurės, puodai ir t. t., į
stalčius sustatykite angomis žemyn.
– Aukštus, plonus tuščiavidurius indus,
tokius kaip fleitos formos šampano
taurės, statykite ne stalčių kampuose,
o vidurinėje srityje. Ten juos geriau
pasieks purškiamo vandens srovė.
– Valgomuosius reikmenis su giliu dugnu statykite kiek galima nuožulniau,
kad galėtų ištekėti vanduo.
– Prižiūrėkite, kad purškimo strėlių neblokuotų per aukšti arba iš stalčių išsikišę valgomieji reikmenys. Jei reikia,
sukdami rankomis tai patikrinkite.
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– Pasirūpinkite, kad smulkios dalys neiškristų pro stalčių skersinius.
Todėl smulkius reikmenis, pvz., dangtelius, dėkite į įrankių stalčių arba
įrankių krepšelį (priklauso nuo modelio).
Patiekaluose, kuriuose yra, pavyzdžiui, morkų, pomidorų arba kečupo,
gali būti natūralių dažų. Šie dažai gali
nudažyti indaplovės plastikines dalis
arba plastikinius indus, jeigu jie kiekiais su indais pateks į indaplovę. Šie
nudažymai neturi įtakos plastikinių
dalių stabilumui.
Net ir plaunant sidabrinius įrankius,
plastikinės dalys gali nusidažyti.

Indų ir stalo įrankių sukrovimas
Indaplovėje plauti netinkami indai:

 Aliumininių dalių (pvz., gartraukių

– Mediniai stalo įrankiai ir indų dalys arba su medinėmis detalėmis: jie išsausėja ir tampa nebeišvaizdūs. Be to,
naudoti klijai netinkami indaplovei.
Pasekmė: medinės rankenos gali atsilaisvinti.

riebalų filtrų) indaplovėje negalima
plauti su komercijos arba pramonės
srities stipriais šarminiais plovikliais.
Gali būti pažeistos medžiagos. Ekstremaliu atveju kyla sprogstamosios
cheminės reakcijos pavojus (pvz.,
sprogstamųjų dujų reakcijos).

– Dekoratyviniai valgomieji reikmenys
bei vertingos senovinės dekoruotos
vazos ar taurės: šios dalys netinkamos plauti indaplovėje.
– Plastikiniai reikmenys iš karščiui neatsparių medžiagų: šios dalys gali deformuotis.
– Variniai, žalvariniai, alaviniai ir aliumininiai daiktai: jie gali nusidažyti arba
tapti matiniai.
– Glazūruotas dekoras: po daug plovimo ciklų jis gali išblykšti.
– Jautrios taurės ir krištoliniai daiktai:
po ilgesnio naudojimo jie gali prarasti
skaidrumą.
Dėmesio!
Sidabras, kuris buvo poliruojamas su
sidabro politūra, pasibaigus plovimo
procesui dar gali būti drėgnas arba dėmėtas, nes vanduo nuo jo nenuteka plėvelės pavidalu. Būtina nusausinti šluoste.

Patarimas: Pirkite indaplovėms pritaikytus indus ir stalo įrankius, paženklintus nuoroda "galima plauti indaplovėje".
Taurių tausojimas
– Taurės po keleto plovimo ciklų gali
prarasti skaidrumą. Todėl jautrioms
taurėms naudokite programas su žemomis temperatūromis (žr. skyrių
"Programų apžvalga") arba programas su stiklo priežiūros funkcija (priklauso nuo modelio). Skaidrumo mažėjimo pavojus tuomet yra mažesnis.
– Pirkite taures, kurias galima plauti indaplovėje ir kurios pažymėtos užrašu
"Tinkama plauti indaplovėje" (pvz.,
"Riedel" taures).
– Naudokite ploviklius su specialiomis
stiklo apsaugos medžiagomis.
– Daugiau nurodymų "Taurių tausojimo"
tema rasite internete adresu http://
www.mieleglasscare.com.

Sidabras gali nusidažyti liesdamasis su
sieros turinčiais maisto produktais. Prie
tokių priskiriami, pvz., kiaušinių tryniai,
svogūnai, majonezas, garstyčios, ankštiniai augalai, žuvis, žuvies sūrymas ir
marinatai.
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Indų ir stalo įrankių sukrovimas
Viršutinis stalčius
Dėdami indus ir įrankius laikykitės skyriaus "Indų ir stalo įrankių išdėstymas,
išdėstymo pavyzdžiai" nurodymų.

 Saugos sumetimais plaukite tik
su įdėtais viršutiniu ir apatiniu stalčiumi (išskyrus programą "Ohne Oberkorb", jei yra).
 Į viršutinį stalčių dėkite mažus, lengvus ir trapius indus, pvz., polėkštes,
puodelius, stiklines, deserto indelius
ir t. t.
Į viršutinį stalčių taip pat galite įdėti
negilų puodą.
 Atskirus ilgus reikmenis, pvz., sriubos
samčius, maišymo šaukštus ir ilgus
peilius, dėkite į viršutinį stalčių skersai
priekyje.
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Puodelių lentynėlė
 Atlenkite puodelių lentynėlę, kad galėtumėte įdėti aukštus puodelius.
Taures galite atremti į puodelių lentynėlę, kad stovėtų stabiliai.
 Nulenkite puodelių lentynėlę ir į ją atremkite taures.

Indų ir stalo įrankių sukrovimas
Viršutinio stalčiaus reguliavimas
Tam, kad viršutiniame arba apatiniame
stalčiuje padarytumėte daugiau vietos
aukštesniems valgomiesiems reikmenims, galite trijose padėtyse, maždaug
kas 2 cm, keisti viršutinio stalčiaus
aukštį.
Tam, kad vanduo geriau ištekėtų iš įdubimų, viršutinį stalčių galite nustatyti
nuožulniai. Tačiau prižiūrėkite, kad stalčius lengvai įsistumtų į indaplovę.
 Ištraukite viršutinį stalčių.

Indaplovė su įrankių krepšeliu
(modelį žr. specifikacijų lentelėje)
Lėkščių , cm

Viršutinio stalčiaus
nustatymas

normalus

XXL

Viršuje

20

24

31 (35*)

Per vidurį

22

26

29

Apačioje

24

28

27

Viršutinis stalčius

Apatinis
stalčius

Indaplovė su įrankių stalčiumi
(modelį žr. specifikacijų lentelėje)

Norėdami viršutinį stalčių nustatyti
aukščiau:
 Patraukite stalčių aukštyn, kol užsifiksuos.
Norėdami viršutinį stalčių nustatyti
žemiau:

Lėkščių , cm

Viršutinio stalčiaus
nustatymas

normalus

XXL

Viršuje

15

19

31 (35*)

Per vidurį

17

21

29

Apačioje

19

23

27

Viršutinis stalčius

Apatinis
stalčius

* Lėkštes statant įstrižai, galimas lėkščių
skersmuo iki 35 cm (žr. skyrių "Apatinis stalčius").

 Patraukite stalčiaus šonuose esančias
svirteles aukštyn.
 Nustatykite norimą padėtį ir vėl užfiksuokite svirteles.
Atsižvelgiant į viršutinio stalčiaus nustatymą, į stalčius galite įstatyti, pvz., šių
skersmenų lėkštes.
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Indų ir stalo įrankių sukrovimas
Apatinis stalčius
Dėdami indus ir įrankius laikykitės skyriaus "Indų ir stalo įrankių išdėstymas,
išdėstymo pavyzdžiai".
 Didelius ir sunkius daiktus, pavyzdžiui, lėkštes, padėklus, puodus, dubenis ir t. t., dėkite į apatinį stalčių.
Į apatinį stalčių taip pat galite dėti
taures, puodelius, mažas lėkštes ir
polėkštes.

"MultiComfort" sritis
Galinė apatinio stalčiaus sritis yra skirta
plauti puodukus, taures, lėkštes ir puodus.
Atverčiamieji strypeliai
Priekinės strypelių eilės yra skirtos plauti lėkštes, lėkštes sriubai, padėklus, dubenis ir lėkštutes.
Strypelių eiles galite nulenkti, kad padarytumėte daugiau vietos dideliems valgomiesiems reikmenims, pvz., puodams, keptuvėms ir dubenims.

 Itin dideles lėkštes statykite į apatinio
stalčiaus vidurį.
Jei lėkštes statote įstrižai, galite sutalpinti iki 35 cm skersmens lėkštes.
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 Paspauskite geltoną svirtelę žemyn 
ir nulenkite strypelių eiles .

Indų ir stalo įrankių sukrovimas
Stalo įrankiai
3D įrankių stalčius (priklauso nuo modelio)
Dėdami indus ir įrankius laikykitės skyriaus "Indų ir stalo įrankių išdėstymas,
išdėstymo pavyzdžiai" nurodymų.
 Sudėkite stalo įrankius į įrankių stalčių.
Jei peilius, šakutes ir šaukštus sudėsite
atskirose zonose, stalo įrankius vėliau
bus lengviau išimti.
Kad nuo šaukštų visiškai nutekėtų vanduo, jų galvutės turi gulėti ant dantytųjų
pertvarėlių.

Jei šaukštų kotai netelpa tarp laikančiųjų pertvarėlių, juos dėkite kotais ant
dantytųjų pertvarėlių.

Viršutinės purškimo strėlės neturi
blokuoti per aukšti indai (pvz., tortų
mentelės ar pan.)!
Šoninius įdėklus galite perstumti vidurio
link, kad galėtumėte į viršutinį stalčių
sudėti aukštesnius valgomuosius reikmenis.

Kad vidurinėje įrankių stalčiaus dalyje
padarytumėte daugiau vietos didesniems stalo įrankiams, geltonais slankikliais galite pakeisti šios dalies aukštį.
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Indų ir stalo įrankių sukrovimas
Stalo įrankių krepšys (atsižvelgiant į
modelį)

 Jei reikia, uždėkite priedą ant įrankių
krepšelio.
Įrankių krepšelį galite padėti bet kurioje
vietoje ant priekinių apatinio stalčiaus
strypelių eilių.
 Dėl saugumo sumetimų stalo įrankius
į įrankių krepšelio skyrius dėkite ašmenimis ir šakučių dantukais žemyn.
Visgi stalo įrankiai išsiplauna ir išdžiūna lengviau, jei juos į įrankių krepšelį
dedate kotais žemyn.
 Trumpus stalo įrankius sukaišiokite į
segmentus, esančius trijose įrankių
krepšelio pusėse.
Stalo įrankių krepšelio priedas
Pridedamas priedas naudojamas plauti
labai nešvarias įrankių dalis. Kadangi
stalo įrankius šiame priede galima pakabinti atskirai, jie negali vienas kito uždengti ir purškiamos srovės geriau pasiekia jų paviršius.
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 Sukaišiokite stalo įrankius kotais žemyn į priedą.
 Tolygiai paskirstykite stalo įrankius.

Indų ir stalo įrankių sukrovimas
Išdėstymo pavyzdžiai
Indaplovė su įrankių stalčiumi
Viršutinis stalčius

Apatinis stalčius
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Indų ir stalo įrankių sukrovimas
Įrankių stalčius

Labai nešvarūs indai
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Indų ir stalo įrankių sukrovimas
Indaplovė su įrankių krepšeliu
Viršutinis stalčius

Apatinis stalčius
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Indų ir stalo įrankių sukrovimas
Stalo įrankių krepšys

Labai nešvarūs indai
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Eksploatavimas
Plovikliai
 Naudokite tik buitinėms indaplovėms skirtus ploviklius.
Ploviklių rūšys
Modernių ploviklių sudėtyje yra daug
veikliųjų medžiagų. Svarbiausios:
– Kompleksiniai rišikliai suriša kietą
vandenį ir neleidžia susidaryti kalkių
nuosėdoms.
– Šarmingumas yra reikalingas pridžiūvusiems nešvarumams išmirkyti.
– Fermentai skaido krakmolą ir tirpdo
baltymus.
– Balikliai, kurių pagrindinė sudedamoji
dalis yra deguonis, šalina spalvotas
dėmes (pvz., arbatos, kavos, pomidorų padažo).
Dažniausiai parduodami švelnūs šarminiai plovikliai su fermentais ir deguonies
balikliai.

Be įprastų ploviklių yra ir daugiafunkčių
produktų (žr. skyrių "Programų pasirinktys, plovimo medžiaga", jeigu yra).
Šie produktai turi skalavimo ir vandens
minkštinimo (druskų pakaitalas) funkcijas. Prekyboje šiuos produktus rasite
pažymėtus "3 in 1", o su papildomais
komponentais, pvz., su stiklo apsaugos,
tauriojo plieno blizginimo arba valomojo
poveikio stiprinimo funkcijomis – "5 in
1", "7 in 1", "All in 1" ir t. t.
Prašome šiuos kombinuotuosius ploviklius naudoti tik gamintojo pakuotėje rekomenduojamame vandens kietumo diapazone.
Šių kombinuotųjų ploviklių su papildomomis funkcijomis plovimo ir džiovinimo našumas labai skiriasi.
Geriausių plovimo ir džiovinimo rezultatų pasieksite naudodami ploviklį kartu su atskirai dozuojama druska ir skalavimo skysčiu.

Plovikliai būna įvairių formų.
– Miltelių ir gelio pavidalo ploviklius galima įvairiai dozuoti, atsižvelgiant į indų kiekį ir jų nešvarumą.
– Tabletėse yra daugeliui naudojimo
atvejų pakankamas ploviklio kiekis.
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Eksploatavimas
Ploviklio dozavimas

 Plovikliai gali išgriaužti nosį, bur-

 Skaitykite ant ploviklio pakuotės pateikiamus ploviklio dozavimo nurodymus.

ną ir gerklę.
Neįkvėpkite miltelinio ploviklio. Nenurykite ploviklio. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jeigu įkvėpėte arba nurijote ploviklio.
Užkirskite kelią tam, kad vaikai negalėtų liesti ploviklių. Indaplovėje gali
būti ploviklio likučių. Todėl vaikai privalo būti atokiau nuo atidarytos indaplovės. Ploviklį supilkite tik prieš
programos paleidimą ir užrakinkite
dureles vaikų saugikliu (priklauso nuo
modelio).

 Jei nenurodyta kitaip, į II skyrelį dėkite
vieną ploviklio tabletę arba, atsižvelgiant į indų nešvarumą, nuo 20 iki 30
ml. Jei indai labai nešvarūs, papildomai į I skyrelį galite įpilti nedidelį kiekį
ploviklio.
 Gali nutikti, kad kai kurios tabletės
pasirinkus programą "Schnell" (jei
yra) neištirps visiškai.
Jei naudosite mažesnį ploviklio kiekį
nei rekomenduojama, indai gali būti
nepakankamai gerai išplaunami.
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Eksploatavimas
Ploviklio pylimas

 Paspauskite atidarymo mygtuką. Rezervuaro dangtelis atšoka.
Pasibaigus programai, rezervuaro dangtelis būna atidarytas.

 Supilkite ploviklį į skyrelius ir uždarykite rezervuaro dangtelį.
 Taip pat uždarykite ploviklio pakuotę.
Priešingu atveju ploviklis gali sulipti.
Dozavimo nuorodos
Į I skyrelį telpa daugiausia 10 ml,
į II skyrelį daugiausia 50 ml ploviklio.
II skyrelyje yra dozavimo nuorodos (žymės): 20, 30. Horizontaliai atidarius dureles, rodomas apytikslis pildymo kiekis
(ml).
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Eksploatavimas
Įjungimas

Programos parinkimas

 Atsukite vandens čiaupą, jei jis užsuktas.

Programą visuomet rinkitės atsižvelgdami į indų rūšį ir nešvarumą.

 Atidarykite dureles.

Programos ir jų naudojimas aprašytas
skyriuje "Programų apžvalga".

 Patikrinkite, ar lengvai sukasi purškimo svirtys.
 Įjunkite indaplovę mygtuku .
Užsidega pasirinktos programos kontrolinis indikatorius.
Jeigu norite, kad vietoje programos
"ECO" būtų rodoma paskutinė naudota programa, įjunkite parinktį "Atmintis" (žr. skyrių "Programų parinktys, atmintis").

 Programų pasirinkimo mygtuku  pasirinkite norimą programą.
Užsidega pasirinktos programos kontrolinis indikatorius.
Laiko indikatoriuje rodoma pasirinktos
programos trukmė valandomis ir minutėmis.
Dabar galite pasirinkti programos parinktis (žr. skyrių "Programų parinktys").
Pasirinkus programos parinktis, šviečia
atitinkami kontroliniai indikatoriai.
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Eksploatavimas
Programos paleidimas

Laiko indikatorius

 Uždarykite dureles ir paleiskite programą.

Prieš programos paleidimą, laiko indikatoriuje valandomis ir minutėmis rodoma
pasirinktos programos trukmė. Programos vykdymo metu rodomas iki jos pabaigos likęs laikas.

Programa paleidžiama.
Jei būtina nutraukti programą, tai darykite tik per pirmąsias programos eigos minutes. Priešingu atveju gali
nustoti veikti svarbūs programos etapai.

Galima keisti tos pačios programos
trukmę. Tai priklauso nuo įtekančio vandens temperatūros, vandens minkštinimo įrangos regeneracijos ciklo, ploviklio
rūšies, indų kiekio ir nešvarumo laipsnio.
Pirmą kartą pasirenkant programą, rodoma trukmė, atitinkanti vidutinę šalto
vandens programos trukmę.
Programų apžvalgoje nurodyta trukmė
atitinka programų trukmę esant standartiniam indų kiekiui ir temperatūrai.
Kiekvieną kartą paleidus programą,
elektroninė sistema pagal įtekančio vandens temperatūrą ir indų kiekį atitinkamai pakoreguoja programos trukmę.
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Eksploatavimas
Energijos valdymas

Programos pabaiga

Praėjus 10 minučių po paskutinio mygtukų paspaudimo arba programos pabaigos, indaplovė automatiškai išsijungia ir taip taupo energiją (žr. skyrių "Programų parinktys, budėjimo režimo optimizavimo funkcija").

Programos pabaigoje uždarius dureles
pasigirsta įspėjamieji signalai.

 Norėdami vėl įjungti indaplovę, paspauskite mygtuką .
Programos arba programos pradžios
atidėjimo metu arba, jeigu yra klaida,
indaplovė neišsijungia.

 Atidarykite dureles.
Laiko indikatoriuje rodomas ..
Kol mirksi programos kontrolinis indikatorius, programa dar nėra baigta.
Vėl uždarykite dureles, kad programa
būtų įvykdyta iki galo.
Pasibaigus programai, džiovinimo ventiliatorius dar sukasi keletą minučių.
 Dabar galite išimti indus.

 Kad išvengtumėte jautrių stalviršių briaunų pažeidimų dėl vandens
garų, dureles pasibaigus programai
atidarykite arba visiškai (jokiu būdu
nepalikite tik privertų), arba palikite
uždarytas iki tol, kol bus galutinai išimami indai.
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Eksploatavimas
Išjungimas

Indų išėmimas

Pasibaigus programai:

Karšti indai yra jautrūs smūgiams! Todėl
išjungę juos palikite indaplovėje atvėsti,
kol galėsite lengvai liesti.

 Atidarykite dureles.
 Indaplovę bet kuriuo metu galite išjungti mygtuku .
Jeigu programos vykdymo metu išjungsite indaplovę, programa bus nutraukta.
Tokiu būdu galite nutraukti ir uždelsto
paleidimo funkciją.
Jei ketinate indaplovę ilgesnį laiką
(pvz., atostogų metu) palikti be priežiūros, saugumo sumetimais užsukite
vandens čiaupą.

Jei išjungę indaplovę iki galo atidarysite
dureles, indai atvės greičiau.
Pirmiausia ištuštinkite apatinį stalčių, tada – viršutinį ir galiausiai įrankių stalčių
(jei yra).
Taip vandens lašai iš viršutinio arba
įrankių stalčiaus nekris ant apatiniame
stalčiuje esančių indų.
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Eksploatavimas
Programos sustabdymas
Programa sustabdoma atidarius dureles.
Jei dureles vėl uždarysite, programa po
kelių sekundžių bus tęsiama nuo ten,
kur buvo sustabdyta.

Programos keitimas
Jei ploviklio rezervuaro dangtelis jau
atidarytas, programos nebekeiskite.
Jei programa jau paleista, ją galite pakeisti taip:

 Jeigu vanduo indaplovėje karš-

 Atidarykite dureles.

tas, kyla pavojus nusideginti!
Todėl dureles, jeigu jas atidarote, atidarykite labai atsargiai. Prieš vėl uždarydami dureles, jas apie 20 sek.
palikite tik privertas, kad plovimo kameroje galėtų susivienodinti temperatūra. Paspauskite dureles taip, kad
užsifiksuotų durelių užraktas.

 Išjunkite indaplovę mygtuku .
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 Indaplovę vėl įjunkite mygtuku .
 Pasirinkite norimą programą.
 Uždarykite dureles ir paleiskite programą.

Programų parinktys
"kurz" 

Plovimo medžiaga

Parinktis "kurz"  sutrumpina programos trukmę tose programose, kuriose ji
yra.

Kad plovimo rezultatas būtų optimalus,
indaplovė automatiškai prie naudojamo
ploviklio priderina programų eigas. Atsižvelgiant į programą, gali pakisti programos trukmė ir energijos sąnaudos.

Siekiant optimalaus plovimo rezultato,
padidėja sąnaudos.
 Atidarykite dureles.
 Įjunkite indaplovę mygtuku .
 Pasirinkite programą.
 Paspauskite mygtuką .
Įsižiebia kontrolinis indikatorius .
 Dabar galite paleisti programą.
Parinktis tai programai išlieka galioti, kol
pakeisite nuostatą.
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Programų parinktys
Trūkumo indikatorių išjungimas

 Devynis kartus paspauskite mygtuką .

Jei nuolat naudojate daugiafunkces plovimo priemones ir jus erzina druskos ir
skalavimo skysčio trūkumo indikatoriai,
galite išjungti abu indikatorius. Tai neturi
įtakos valymo agentui.

Devyniais trumpais intervalais sumirksės kontrolinis indikatorius "".

 Atidarykite dureles.

–  : trūkumo indikatoriai įjungti

 Išjunkite indaplovę mygtuku , jei ji
įjungta.

–  : trūkumo indikatoriai išjungti

 Laikykite nuspaustą programos mygtuką  ir tuo pačiu metu įjunkite indaplovę mygtuku .
Tai darydami laikykite programos pasirinkimo mygtuką  nuspaustą mažiausiai keturias sekundes, kol įsižiebs apatinis dešinysis programos
indikatorius.
Jei taip neįvyks, pradėkite viską iš pradžių.
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Mirksinčių simbolių seka laiko indikatoriuje rodo, ar trūkumo indikatoriai įjungti, ar išjungti:

 Jeigu norite pakeisti nuostatą, paspauskite programų pasirinkimo mygtuką .
Nuostata išsaugoma iš karto.
 Išjunkite indaplovę mygtuku .
Nepamirškite įpilti druskos, skalavimo skysčio ir vėl įjungti trūkumo indikatorių, jei daugiafunkcio ploviklio
nebenaudojate.

Programų parinktys
Programos pradžios atidėjimas

 Atidarykite dureles.

Galite nustatyti programos pradžios laiką, pavyzdžiui, jeigu norite naudotis
elektra pagal naktinį tarifą. Pradžios laiką galite nukelti nuo 30 min. iki 24 val.
Jeigu pradžios laikas nukeliamas nuo
30 min. iki 9 val. 30 min., laikas nustatomas 30 minučių ir valandos pakopomis.

 Įjunkite indaplovę mygtuku .

Jei naudojate paleisties parinktį, atkreipkite dėmesį, kad pildomas ploviklio rezervuaras turi būti sausas; jei
reikia, jį prieš tai išsausinkite šluoste.
Ploviklis gali sutirštėti ir nebus gerai
išskalaujamas.
Nenaudokite skystųjų ploviklių. Ploviklis gali ištekėti.

 Pasirinkite norimą programą.
 Paspauskite mygtuką .
Laiko indikatoriuje rodomas laikas, kuris
pastarąjį kartą buvo nustatytas kaip paleisties atidėjimo laikas. Šviečia kontrolinis indikatorius .
 Mygtuku  nustatykite pageidaujamą paleisties atidėjimo laiką.
Jei mygtuką  laikysite nuspaustą, automatiškai bus skaičiuojama iki  val.
Jeigu vėl norite pradėti nuo . val., du
kartus paspauskite mygtuką .
 Uždarykite dureles.
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Programų parinktys
 Atidarykite dureles, jeigu norite koreguoti likusį paleisties atidėjimo laiką.

Programos paleidimas nepraėjus paleisties atidėjimo laikui:

Laikas iki programos paleisties bus
skaičiuojamas mažėjimo tvarka: daugiau kaip 10 val. – valandų etapais, mažiau kaip 10 val. – minučių etapais.

Galite paleisti programą, net jei paleisties atidėjimo laikas dar nepraėjo.
Atlikite šiuos veiksmus:

Pasibaigus nustatytam laikui, pasirinkta
programa paleidžiama automatiškai.
Laiko indikatoriuje rodomas likęs laikas,
kontrolinis indikatorius  užgęsta.

 Išjunkite indaplovę mygtuku .

Paleisties atidėjimo laiko vaizdavimas laiko indikatoriuje:

 Uždarykite dureles ir paleiskite programą.

iki 59 min.:
pavyzdžiui, 30 min. = .
nuo 1 val. iki 9 val. 30 min.:
pavyzdžiui, 5 val. = .
nuo 10 val.:
pavyzdžiui, 15 val. = 
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 Atidarykite dureles.

 Indaplovę vėl įjunkite mygtuku .
 Pasirinkite norimą programą.

Programų parinktys
Garsiniai signalai
Plovimo programos pabaiga ir galimi
gedimai gali būti nurodomi garsinių signalų seka.
Garsiniai signalai programos pabaigoje
ir įvykus klaidai pasigirsta keturis kartus
su trumpomis pertraukomis.
Garsiniai signalai pagal gamyklinę nuostatą būna įjungti.
Galite įjungti garsinius signalus, kad jie
nepasigirstų programos pabaigoje. Klaidos įspėjamieji signalai įjungti visuomet.
 Atidarykite dureles.
 Išjunkite indaplovę mygtuku , jei ji
įjungta.
 Laikykite nuspaustą programos mygtuką  ir tuo pačiu metu įjunkite indaplovę mygtuku .
Tai darydami laikykite programos pasirinkimo mygtuką  nuspaustą mažiausiai keturias sekundes, kol įsižiebs apatinis dešinysis programos
indikatorius.

 Keturis kartus paspauskite mygtuką .
Keturiais trumpais intervalais sumirksės
kontrolinis indikatorius .
Mirksinčių simbolių seka laiko indikatoriuje rodo, ar garsiniai signalai, suveikiantys pasibaigus programai, įjungti ar
išjungti:
–  : garsiniai signalai įjungti
–  : garsiniai signalai išjungti
 Jeigu norite pakeisti nuostatą, paspauskite programų pasirinkimo mygtuką .
Nuostata išsaugoma iš karto.
 Išjunkite indaplovę mygtuku .

Jei taip neįvyks, pradėkite viską iš pradžių.
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Programų parinktys
Automatinės programos priderinimas

 Penkis kartus spustelėkite mygtuką .

Skirta stipriai prikibusiems nešvarumams šalinti, kai bendras nešvarumų
kiekis yra mažas, galite priderinti automatinę programą "Automatic". Padidėja
energijos sąnaudos.

Penkiais trumpais intervalais sumirksės
kontrolinis indikatorius .

 Atidarykite dureles.

–  : "Automatinio priderinimo" funkcija įjungta

 Jei indaplovė yra įjungta, ją išjunkite
mygtuku .
 Laikykite nuspaustą programos pasirinkimo mygtuką  ir tuo pačiu metu
įjunkite indaplovę mygtuku .
Tai darydami nuspauskite programos
pasirinkimo mygtuką  ir laikykite
mažiausiai keturias sekundes, kol įsižiebs apatinis dešinysis programos
indikatorius.
Jei taip neįvyks, pakartokite viską iš
pradžių.
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Mirksinčių simbolių seka laiko indikatoriuje parodys, ar įjungta "Automatinio
priderinimo" funkcija:

–  : "Automatinio priderinimo" funkcija išjungta
 Norėdami pakeisti nustatymą, paspauskite programų pasirinkimo mygtuką .
Nustatymas išsaugomas iš karto.
 Išjunkite indaplovę mygtuku .

Programų parinktys
Atmintis
Naudodami "Atminties funkciją", galėsite išsaugoti paskutinę pasirinktą programą.
Jei, pasibaigus programai, indaplovę išjungsite ir ją vėl įjungsite, bus rodoma
ne programa "ECO", bet paskutinė naudota programa.
 Atidarykite dureles.
 Jei indaplovė yra įjungta, ją išjunkite
mygtuku .
 Laikykite nuspaustą programos pasirinkimo mygtuką  ir tuo pačiu metu
įjunkite indaplovę mygtuku .
Tai darydami nuspauskite programos
pasirinkimo mygtuką  ir laikykite
mažiausiai keturias sekundes, kol įsižiebs apatinis dešinysis programos
indikatorius.

 Šešis kartus spustelėkite mygtuką .
Šešiais trumpais intervalais sumirksės
kontrolinis indikatorius .
Mirksinčių simbolių seka laiko indikatoriuje parodys, ar įjungta parinktis "Atmintis":
–  : "Atminties" funkcija įjungta
–  : "Atminties" funkcija išjungta
 Norėdami pakeisti nustatymą, paspauskite programų pasirinkimo mygtuką .
Nustatymas išsaugomas iš karto.
 Išjunkite indaplovę mygtuku .

Jei taip neįvyks, pakartokite viską iš
pradžių.
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Programų parinktys
"Standbyoptimierung"
Pagal gamyklinę nuostatą parinktis
"Standbyoptimierung" yra įjungta.
Praėjus kelioms minutėms po paskutinio mygtukų paspaudimo arba programos pabaigos, indaplovė automatiškai
išsijungia ir taip taupo energiją.
Programos arba programos pradžios
atidėjimo metu arba, jeigu yra klaida,
indaplovė neišsijungia.
Galite išjungti budėjimo režimo optimizavimo funkciją. Laikas iki savaiminio
indaplovės išsijungimo pailgėja maždaug 6 val. ir padidėja energijos sąnaudos.
 Atidarykite dureles.
 Išjunkite indaplovę mygtuku , jei ji
įjungta.
 Laikykite nuspaustą programos mygtuką  ir tuo pačiu metu įjunkite indaplovę mygtuku .
Tai darydami laikykite programos pasirinkimo mygtuką  nuspaustą mažiausiai keturias sekundes, kol įsižiebs apatinis dešinysis programos
indikatorius.
Jei taip neįvyks, pradėkite viską iš pradžių.
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 Aštuonis kartus paspauskite mygtuką .
Aštuoniais trumpais intervalais sumirksės kontrolinis indikatorius .
Mirksinčių simbolių seka laiko indikatoriuje parodys, ar įjungta parinktis "Standbyoptimierung":
–  : "Stanbyoptimierung" įjungta
–  : "Stanbyoptimierung" išjungta
 Jeigu norite pakeisti nuostatą, paspauskite programų pasirinkimo mygtuką .
Nuostata išsaugoma iš karto.
 Išjunkite indaplovę mygtuku .

Programų parinktys
Gamyklinės nuostatos

 19 kartų paspauskite mygtuką .

Galite atkurti visas gamyklinių nuostatų
vertes.

1 kartą ilgai ir 9 trumpais intervalais sumirksės kontrolinis indikatorius .

 Atidarykite dureles.

Mirksinčių simbolių seka laiko indikatoriuje parodys, ar nuostatos skiriasi nuo
gamyklinių nuostatų.

 Išjunkite indaplovę mygtuku , jei ji
įjungta.
 Laikykite nuspaustą programos mygtuką  ir tuo pačiu metu įjunkite indaplovę mygtuku .
Tai darydami laikykite programos pasirinkimo mygtuką  nuspaustą mažiausiai keturias sekundes, kol įsižiebs apatinis dešinysis programos
indikatorius.
Jei taip neįvyks, pradėkite viską iš pradžių.

–  : visos vertės atitinka gamyklines
nuostatas.
–  : bent viena nuostata pakeista.
 Jeigu norite atkurti indaplovės gamyklines nuostatas, nuspauskite programų pasirinkimo mygtuką .
Nuostata išsaugoma iš karto.
 Išjunkite indaplovę mygtuku .
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Programų apžvalga
Programa

Programos eiga
"Vorspülen"

"Reinigen"

"Zwischenspülen"

°C
"ECO"

1)

"Automatic"

44

"Klarspülen"

"Trocknen"

°C
X

58

X

Kintanti programos eiga,
jutiklių valdomas priderinimas prie indų kiekio ir maisto likučių
pagal
poreikį

47-55

pagal
poreikį

65

X

"Normal
55 °C"

X

55

X

68

X

"Intensiv
75 °C"

2X

75

X

68

X

"Fein" 

X

44

X

65

X

1)

Ši programa efektyviausia įprastai nešvariems indams plauti, turint omenyje elektros energijos ir vandens sąnaudų suderinamumą.
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Programų apžvalga
Sąnaudos

2)

Trukmė

Elektros energija

Karštas vanduo

15 °C
kWh

0,85

2)

Vanduo

Šaltas vanduo

0,94

3)

5)

/ 0,93
-1,35

4)

6)

2)

Šaltas vanduo

Karštas vanduo

55 °C

15 °C

55 °C

kWh

h:min

h:min

3:21

3:11

1:30-2:50

1:25-2:40

0,59
0,65

3)

5)

/ 0,58
-0,90

Litrai

4)

6)

9,9

6,5

5)

-16,0

6)

1,25

0,85

14,0

2:03

1:51

1,60

1,10

15,0

2:58

2:44

1,05

0,60

13,5

1:57

1:46

Nurodytos vertės nustatomos pagal EN 50242. Iš tikrųjų dėl skirtingų sąlygų arba jutiklių
įtakos gali būti pastebimų skirtumų. Rodoma trukmė nustatoma pagal jūsų buities sąlygas.
Pasirinkus programų parinktis, pakeičiamos programų sąnaudos ir trukmė (žr. skyrių "Programų parinktys").

3)
4)
5)
6)

Indaplovė su įrankių stalčiumi
Indaplovė su įrankių krepšeliu
Iš dalies pakrauta šiek tiek išteptais indais
Visiškai pakrauta labai užterštais indais
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Programų apžvalga
Indai

Maisto likučiai

mišrūs,
nejautrūs indai

Programos
savybės
kintanti,
jutiklių valdoma eiga

visi namų ūkyje įprasti
maisto likučiai

temperatūrai jautrus
stiklas ir plastikas
švieži, silpnai prilipę
maisto likučiai

sutrumpinta eiga

eiga su stiklinių indų priežiūra
sutrumpinta eiga

mišrūs indai
vandenį ir energiją
tausojanti eiga
normalūs, šiek tiek pridžiuvę
maisto likučiai

puodai, keptuvės, nejautrus
porcelianas ir stalo įrankiai

1)

vidutinės
programos vertės
sutrumpinta eiga

prikepę, labai pridžiuvę, išdžiuvę, kurių sudėtyje yra
krakmolo arba baltymų 1)
maisto likučiai

Maisto likučiai, kurių sudėtyje gali būti krakmolo, pavyzdžiui, bulvės, makaronai,
ryžiai arba troškinys.
Maisto likučiai, kurių sudėtyje yra baltymų, gali atsirasti keptoje mėsoje, žuvyje,
kiaušiniuose arba apkepuose.
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sutrumpinta eiga

maksimali valymo
galia
sutrumpinta eiga

Programų apžvalga
Programa

Plovikliai
Skyrelis I

Automatic

25 ml
arba
1 tabletė

-

20 ml
arba
1 tabletė

-

25 ml
arba
1 tabletė

-

25 ml
arba
1 tabletė

10 ml

25 ml
arba
1 tabletė

+kurz

ECO
+kurz

Normal 55 °C
+kurz

Intensiv 75 °C
+kurz
2)

Skyrelis II 2)

-

+kurz

Fein 

2)

žr. skyrių "Plovikliai"
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Valymas ir priežiūra
Reguliariai (maždaug kas 4–6 mėnesius) tikrinkite savo indaplovės bendrąją būklę. Tai padeda išvengti trikčių.

 Visi paviršiai gali susibraižyti.
Visi paviršiai gali pakeisti spalvą, jei
juos plausite netinkamomis plovimo
priemonėmis.

Plovimo kameros valymas
Plovimo kamera iš esmės valosi pati, jei
visada naudojate tinkamą ploviklio kiekį.
Nepaisant to, pvz., jei atsirastų kalkių ar
riebalų nuosėdų, jas galėsite pašalinti
specialiu plovikliu (galima įsigyti "Miele"
klientų aptarnavimo skyriuje arba
"Miele" interneto parduotuvėje). Laikykitės ant ploviklio pakuotės pateiktų nurodymų.
Jeigu dažniausiai naudojamos žemos
temperatūros (< 50 °C) plovimo programos, kyla pavojus, kad plovimo kameroje atsiras mikrobų ir susidarys nemalonių kvapų. Keletą kartų panaudojus
žemos temperatūros programas, indaplovė automatiškai padidina temperatūrą paskutiniame pasirinktos programos cikle. Taip išvengiama nuosėdų ir
nemalonaus kvapo susidarymo.
 Reguliariai valykite plovimo kameros
sietelius.
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Durelių sandariklio ir durelių
valymas
Purškiamas vanduo nepasiekia ir neišvalo indaplovės durų sandarinimų ir šonų. Todėl ten gali atsirasti pelėsis.
 Durelių sandariklius reguliariai nuvalykite drėgna šluoste, kad pašalintumėte maisto likučius.
 Nuo indaplovės durelių šonų nuvalykite išlietus maisto ir gėrimų likučius.

Valdymo skydelio valymas
 Valdymo skydelį valykite tik drėgna
šluoste.

Valymas ir priežiūra
Prietaiso priekinės dalies valymas
 Jei nešvarumai paliekami ilgiau,
tam tikromis aplinkybėmis jų gali nepavykti pašalinti, paviršius gali pakeisti spalvą.
Geriausia iš karto pašalinti nešvarumus.
 Prietaiso priekį valykite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu. Paskui
priekinę dalį nusausinkite minkšta
šluoste.
Valydami galite naudoti taip pat švarią, drėgną mikropluošto šluostę be
valiklių.

Kad nepažeistumėte paviršių, valydami nenaudokite:
– valiklių, kurių sudėtyje yra sodos,
amoniako, rūgščių arba chloridų,
– kalkių šalinimo valiklių,
– šveičiamųjų valiklių, pavyzdžiui, šveitimo miltelių, skysčio, šveitiklių,
– valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių,
– nerūdijančiojo plieno paviršiams skirtų valiklių,
– indaplovių valiklių,
– orkaitės valiklių,
– stiklo valiklių,
– kietų šepečių ir šveitimo kempinių
(pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių) arba naudotų kempinių, kuriose
yra šveitimo priemonių likučių,
– purvo trintukų,
– aštrių metalinių grandiklių,
– plieninio šveitiklio,
– valymo garais prietaisų.
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Valymas ir priežiūra
Sietelių indaplovės viduje tikrinimas

Sietelių valymas
 Išjunkite indaplovę.

Ant plovimo kameros pagrindo esantis
sietelių junginys sulaiko didelius plovimo vandenyje esančius nešvarumus.
Tuomet nešvarumai negali patekti į cirkuliacinę sistemą, kuri juos per purškimo strėles vėl paskirstytų indaplovės viduje.

 Be sietelių plauti draudžiama!
Po kurio laiko nešvarumai gali užkimšti
sietelius. Šis laiko tarpas priklauso nuo
jūsų buities sąlygų.
 Reguliariai tikrinkite sietelių junginio
būklę, jei reikia, išvalykite.

 Pasukite rankenėlę iki galo ir atlaisvinkite sietelį .
 Išimkite sietelį , pašalinkite stambius nešvarumus ir gerai išplaukite po
iš čiaupo tekančiu vandeniu.
Valyti naudokite valymo šepetį.

 Prižiūrėkite, kad į cirkuliacinę sistemą nepatektų stambių nešvarumų,
kurie ją užkimštų.

64

Valymas ir priežiūra

Norėdami išvalyti vidinę sietelio pusę,
turite atidaryti užraktą:

 Sietelį įdėkite taip, kad jis lygiai priglustų prie indaplovės dugno.

 Suspauskite rankenėles rodyklės
kryptimi  ir atidarykite sietelio užraktą .

 Tada pasukite rankenėlę iš galo į priekį taip, kad rodyklių galai rodytų vienas į kitą ir sietelis galėtų užsifiksuoti.

 Visas dalis išplaukite po iš čiaupo tekančiu vandeniu.
 Paskui uždarykite užraktą taip, kad
užsifiksuotų.

 Sietelį reikia kruopščiai įstatyti ir
užfiksuoti.
Kitaip į cirkuliacinę sistemą gali patekti stambių nešvarumų, kurie ją užkimštų.

65

Valymas ir priežiūra
Besisukančių purškimo strėlių
valymas
Maisto likučiai gali kauptis purškimo
strėlių purkštukuose ir guoliuose. Todėl
turite reguliariai tikrinti purškimo strėles
(maždaug kas 4–6 mėnesius).
 Išjunkite indaplovę.
Nuimkite purškimo strėles taip:
 Ištraukite įrankių stalčių (jei yra).
 Paspauskite viršutinę purškimo strėlę
aukštyn, kad užsifiksuotų vidiniai
krumpliai, tada ją nusukite.

 Paspauskite vidurinę purškimo strėlę
aukštyn , kad užsifiksuotų vidiniai
krumpliai, tada ją nusukite .
 Ištraukite apatinį stalčių.

 Ištraukite apatinę purškimo strėlę ją
stipriai traukdami aukštyn.

 Smailiu daiktu įspauskite purkštukuose esančius maisto likučius į purškimo strėlę.
 Po tekančiu vandeniu gerai išplaukite
purškimo strėles.
 Vėl įstatykite purškimo strėles ir patikrinkite, ar jos gali laisvai suktis.
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Ką daryti, jei...
Daugelį trikčių ir gedimų, atsirandančių kasdieniame darbe, galite pašalinti savarankiškai. Daugeliu atvejų galėsite sutaupyti laiko ir lėšų, nes nereikės kviestis
klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojų.
Pagal toliau pateikiamas lenteles galėsite nustatyti trikties ar gedimo priežastis ir
jas pašalinti. Tačiau įsidėmėkite:

 Dėl netinkamai atliktų remonto darbų gali kilti didelis pavojus naudotojui.
Taisyti elektros prietaisus turi teisę tik įgaliotieji specialistai.

Techninės triktys
Problema

Priežastis ir šalinimas

Indaplovė nepradeda
veikti.

Tinkamai neuždarytos durelės.
 Tvirtai prispauskite dureles.
Į kištukinį lizdą neįkištas kištukas.
 Įkiškite kištuką.
Suveikė namų elektros tinklo saugiklis.
 Įjunkite saugiklį (mažiausias saugiklio vertes rasite
specifikacijų lentelėje).
Neįjungta indaplovė.
 Įjunkite indaplovę mygtuku .

Indaplovė nebeplauna.

Suveikė namų elektros tinklo saugiklis.
 Įjunkite saugiklį (mažiausias saugiklio vertes rasite
specifikacijų lentelėje).
 Jei saugiklis vėl iššoka, kvieskite "Miele" klientų
aptarnavimo tarnybą.
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Ką daryti, jei...
Problema

Priežastis ir šalinimas

Pasigirsta įspėjamasis
signalas.
Kai durelės atidarytos,
mirksi visi programos
parinkties kontroliniai
indikatoriai.
Laiko indikatoriuje rodomas klaidos numeris
.

Tam tikromis aplinkybėmis atsirado techninė triktis.
 Išjunkite indaplovę mygtuku .
 Po keleto sekundžių vėl įjunkite indaplovę.
 Pasirinkite norimą programą.
 Uždarykite dureles.
Jei kontroliniai indikatoriai vėl mirksi, vadinasi, yra
techninė triktis.
 Kvieskite "Miele" klientų aptarnavimo tarnybą.

Klaida :
Suveikė "Waterproof" sistema.
Papildomai gali veikti
 Užsukite vandens čiaupą.
vandens išleidimo
 Kvieskite "Miele" klientų aptarnavimo tarnybą.
siurblys, net kai atidarytos durelės.
Klaida :

Cirkuliacinio siurblio klaida.
 Mažiausia 30 sekundžių išjunkite indaplovę mygtuku .
 Vėl įjunkite indaplovę.
 Pasirinkite norimą programą.
 Uždarykite dureles.
Jei klaidos pranešimas parodomas iš naujo, vadinasi,
yra techninė triktis.
 Kvieskite "Miele" klientų aptarnavimo tarnybą.
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Ką daryti, jei...
Klaida vandens įvade
Problema

Priežastis ir šalinimas

Netrukus po programos Užsuktas vandens čiaupas.
paleidimo indaplovė nu-  Iki galo atsukite vandens čiaupą.
stojo veikti.
Pasigirsta įspėjamasis
signalas.
Pakaitomis mirksi ir
šviečia "Zulauf/Ablauf"
kontrolinis indikatorius.
Indaplovė neplauna.
Pasigirsta įspėjamasis
signalas.
Mirksi "Zulauf/Ablauf"
kontrolinis indikatorius.
Laiko indikatoriuje rodomas klaidos numeris
 arba .

Prieš pašalindami triktį:
 Išjunkite indaplovę mygtuku .
Vandens įvado klaida.
 Atsukite vandens čiaupą iki galo ir iš naujo paleiskite programą.
 Išvalykite vandens įvado sietelį (žr. skyrių "Trikčių
šalinimas").
 Tekėjimo slėgis vandens įvado jungtyje yra mažesnis negu 50 kPa (0,5 baro).
Dėl galimo sprendimo pasitarkite su montuotoju.
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Ką daryti, jei...
Klaida vandens nuotake
Problema

Priežastis ir šalinimas

Indaplovė nebeplauna.
Pasigirsta įspėjamasis
signalas.
Mirksi kontrolinis indikatorius "Zulauf/
Ablauf".
Laiko indikatoriuje rodomas klaidos numeris
.

Prieš šalindami triktį:
 Išjunkite indaplovę mygtuku .
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Klaida ties vandens nuotaku.
Plovimo kameroje gali būti vandens.
 Išvalykite sietelių kombinaciją (žr. skyrių "Valymas
ir priežiūra, sietelių valymas").
 Išvalykite vandens išleidimo siurblį (žr. skyrių "Trikčių šalinimas").
 Išvalykite atbulinį vožtuvą (žr. skyrių "Trikčių šalinimas").
 Jei yra, pašalinkite vandens išleidimo žarnos įlinkį
arba išsikišusią kilpą.

Ką daryti, jei...
Bendrosios problemos dėl indaplovės
Problema

Priežastis ir šalinimas

Ploviklio rezervuare po
skalavimo lieka prilipusių ploviklio likučių.

Ploviklio rezervuaras pildymo metu dar buvo drėgnas.
 Ploviklį pilkite tik į sausą rezervuarą.

Nepavyksta uždaryti
ploviklio rezervuaro
dangtelio.

Prilipę ploviklio likučiai blokuoja uždarymą.
 Pašalinkite ploviklio likučius.

Pasibaigus programai,
Įprastas džiovinimo sistemos veikimo principas.
vidinė durelių pusė ir vi- Drėgmė po kurio laiko išgaruoja.
dinės sienelės yra drėgnos.
Pasibaigus programai,
indaplovėje lieka vandens.

Prieš šalindami triktį:
 Išjunkite indaplovę mygtuku .
Užsikimšęs indaplovėje esantis sietelis.
 Išvalykite sietelius (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra,
sietelių valymas").
Užblokuotas vandens išleidimo siurblys arba atbulinis
vožtuvas.
 Išvalykite vandens išleidimo siurblį arba atbulinį
vožtuvą (žr. skyrių "Trikčių šalinimas").
Užlinkusi vandens išleidimo žarna.
 Ištiesinkite vandens išleidimo žarnos įlinkį.
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Ką daryti, jei...
Garsai
Problema

Priežastis ir šalinimas

Plovimo kameroje girdi- Purškimo svirtis atsimuša į indą.
mas daužymo garsas.
 Sustabdykite programą ir kitaip sudėkite indus, kurie blokuoja purškimo svirtis.
Bildesiai indaplovėje.

Indai juda indaplovėje.
 Sustabdykite programą ir stabiliai sudėkite indus.
Vandens išleidimo siurblyje yra svetimkūnis (pvz., vyšnios kauliukas).
 Pašalinkite svetimkūnį iš vandens išleidimo siurblio
(žr. skyrių "Trikčių šalinimas, vandens išleidimo
siurblio ir kontrolinio vožtuvo valymas").

Smūgiai vandens linijoje.
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Jie gali kilti dėl netinkamai nutiestos linijos arba per
mažo skerspjūvio vandens linijos.
 Neturi įtakos indaplovės veikimui. Pasikonsultuokite su montuotoju.

Ką daryti, jei...
Nepatenkinamas plovimo rezultatas
Problema

Priežastis ir šalinimas

Nešvarūs indai.

Indai buvo netinkamai sudėti.
 Atsižvelkite į nuorodas, pateikiamas skyriuje "Indų
ir stalo įrankių sukrovimas".
Programa buvo per silpna.
 Pasirinkite stipresnę programą (žr. skyrių "Programų apžvalga").
Tai yra įsisenėję nešvarumai, kai bendrasis nešvarumų
kiekis mažas (pvz., arbatos likučiai).
 Naudokite automatinės programos reguliavimo parinktį "Automatic anpassen" (žr. skyrių "Programos
parinktys").
Per maža ploviklio dozė.
 Naudokite daugiau ploviklio arba pakeiskite plovimo priemonę.
Valgomieji reikmenys blokuoja purškimo strėles.
 Atlikite sukimo bandymą ir, jei reikia, kitaip sudėkite indus.
Nešvarus arba netinkamai įdėtas plovimo kameros
sietelių junginys.
Dėl to gali būti užsikimšę purškimo strėlių purkštukai.
 Išvalykite sietelius arba įdėkite tinkamai.
 Jeigu būtina, išvalykite sietelius (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra, purškimo strėlių valymas").
Užblokuotas atidarytas atbulinis vožtuvas. Į purškimo
strėlę grįžta nešvarus vanduo.
 Išvalykite vandens išleidimo siurblį ir atbulinį vožtuvą (žr. skyrių "Trikčių šalinimas").

Ant taurių ir stalo įrankių lieka dryžių. Taurės
įgauna melsvą atspalvį;
nuosėdas pavyksta nuvalyti.

Nustatytas per didelis skalavimo skysčio kiekis.
 Sumažinkite dozavimo kiekį (žr. skyrių "Pirmasis
paleidimas, skalavimo skystis").
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Ką daryti, jei...
Problema

Priežastis ir šalinimas

Indai neišdžiūna arba
Per mažas skalavimo skysčio kiekis arba tuščias skastiklinės ir stalo įrankiai lavimo skysčio rezervuaras.
yra dėmėti.
 Įpilkite skalavimo skysčio, padidinkite dozavimo
kiekį arba per kitą papildymą pakeiskite skalavimo
priemonę (žr. skyrių "Pirmasis paleidimas, skalavimo skystis").
Indai buvo per anksti išimti.
 Indus išimkite vėliau (žr. skyrių "Eksploatavimas").
Naudojate per silpno džiovinimo našumo daugiafunkces plovimo priemones.
 Pakeiskite plovimo priemonę arba įpilkite skalavimo skysčio (žr. skyrių "Pirmasis paleidimas, skalavimo skystis").
Taurės nusidažo rusvai
ir melsvai; nuosėdų nepavyksta nuvalyti.

Nusėdo ploviklio sudedamosios dalys.
 Nedelsdami pakeiskite plovimo priemonę.

Taurės išblanksta ir nusidažo; nuosėdų nepavyksta nuvalyti.

Taurės netinkamos plauti indaplovėje. Keičiasi paviršius.
 Ne gedimas!
Pirkite taures, kurias galima plauti indaplovėje.

Arbata arba lūpdažiai
nevisiškai pašalinti.

Parinktos programos plovimo temperatūra buvo per
žema.
 Pasirinkite aukštesnės plovimo temperatūros programą.
Ploviklis turi per mažą balinamąjį poveikį.
 Pakeiskite plovimo priemonę.

Nusidažė plastikiniai
reikmenys.
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To priežastis gali būti natūralūs dažikliai, pvz., esantys
morkose, pomidoruose ar kečupe. Ploviklio kiekis arba balinamasis poveikis natūraliems dažikliams buvo
per mažas.
 Naudokite daugiau ploviklio (žr. skyrių "Eksploatavimas, ploviklis").
Nusidažę valgomieji reikmenys nebeatgaus pirminės spalvos.

Ką daryti, jei...
Problema

Priežastis ir šalinimas

Ant indų lieka baltas
sluoksnis. Stiklinės ir
stalo įrankiai įgavo pieno spalvą; nuosėdas
pavyksta nuvalyti.

Per mažas skalavimo skysčio kiekis.
 Padidinkite dozavimo kiekį (žr. skyrių "Pirmasis paleidimas").
Į druskos rezervuarą neįpilta druskos.
 Įpilkite regeneruojamosios druskos (žr. skyrių "Pirmasis paleidimas, regeneruojamoji druska").
Netvirtai uždarytas druskos rezervuaro dangtelis.
 Tiesiai uždėkite ir tvirtai prisukite dangtelį.
Buvo naudojamos netinkamos daugiafunkcės plovimo
priemonės.
 Pakeiskite plovimo priemonę. Esant reikalui, naudokite įprastas tabletes arba miltelinį ploviklį.
Užprogramuotas per mažas vandens minkštinimo sistemos parametras.
 Nustatykite didesnį vandens minkštinimo parametrą (žr. skyrių "Pirmasis paleidimas, vandens minkštinimo sistema").

Ant stalo įrankių yra rūdžių pėdsakų.

Šie stalo įrankiai nėra pakankamai atsparūs korozijai.
 Ne gedimas!
Pirkite plauti indaplovėje pritaikytus stalo įrankius.
Pripildžius regeneruojamosios druskos, nebuvo paleista programa. Į įprastą plovimo ciklą patenka druskos likučių.
 Po kiekvieno druskos pripildymo nedelsdami be indų paleiskite programą "Fein"  su programos parinktimi "kurz" .
Netvirtai uždarytas druskos rezervuaro dangtelis.
 Tiesiai uždėkite ir tvirtai prisukite dangtelį.
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Trikčių šalinimas
Vandens įvado sietelio valymas
Dėl vandens įleidimo vožtuvo apsaugos
srieginėje jungtyje yra įmontuotas sietelis. Jei sietelis užsiteršęs, į plovimo kamerą patenka per mažai vandens.

 Vandens įvado jungties plastikiniame korpuse yra elektrinis vožtuvas.
Korpuso nenardinkite į skysčius.
Rekomendacija
Jei, remiantis patirtimi, vanduo turi daug
vandenyje netirpių sudedamųjų dalių,
rekomenduojame tarp vandens čiaupo
ir apsauginio vožtuvo srieginės jungties
įstatyti didelio ploto vandens filtrą.
Šį vandens filtrą galite įsigyti iš "Miele"
specializuoto prekybininko arba "Miele"
gamyklos klientų aptarnavimo tarnybos.
Norėdami išvalyti sietelį:
 Atjunkite indaplovę nuo tinklo.
Tuo tikslu išjunkite indaplovę ir tada
ištraukite tinklo kištuką.
 Užsukite vandens čiaupą.
 Išsukite vandens įleidimo vožtuvą.

 Iš srieginės jungties išimkite sandarinimo žiedą.
 Kombinuotomis arba smailiomis replėmis ištraukite sietelį ir išvalykite.
 Vėl įstatykite sietelį ir sandariklį. Prižiūrėkite, kad nepriekaištingai įsistatytų.
 Prisukite vandens įleidimo vožtuvą
prie vandens čiaupo. Srieginės jungties negalima prisukti kreivai.
 Atsukite vandens čiaupą.
Jeigu vanduo bėga pro šalį, gali būti,
kad suveržta nepakankamai arba priveržta pasvirai.
 Tiesiai uždėkite vandens įleidimo vožtuvą ir prisukite varžtus.
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Trikčių šalinimas
Išsiurbimo siurblio ir atgalinės
eigos vožtuvo valymas
Jeigu plovimo skyriuje yra vandens pasibaigus programai, vanduo nebuvo
išsiurbtas. Vandens išleidimo siurblį ir
kontrolinį vožtuvą gali būti užblokavę
svetimkūniai. Svetimkūnius galite lengvai pašalinti.
 Atjunkite indaplovę nuo tinklo. Tuo
tikslu išjunkite indaplovę ir tada ištraukite tinklo kištuką.
 Išimkite sietelį iš plovimo kameros (žr.
skyrių "Valymas ir priežiūra, sietelių
valymas").
 Mažu indeliu išsemkite vandenį iš plovimo kameros.

Po atbulinės eigos vožtuvu yra išsiurbimo siurblys (rodyklė).
 Atsargiai pašalinkite visus svetimkūnius iš vandens išleidimo siurblio
(stiklo šukes yra itin sunku pastebėti).
Norėdami patikrinti, rankomis pasukite išsiurbimo siurblio rotacinį ratą. Rotacinį ratą galima pasukti tik atgal.
 Vėl kruopščiai įstatykite atbulinį vožtuvą.

 Fiksatorius būtinai privalo užsifiksuoti!

 Vandens išleidimo siurblį ir kontrolinį vožtuvą valykite atsargiai, kad
nepažeistumėte jautrių komponentų.
 Paspauskite atbulinio vožtuvo fiksatorių į vidų .
 Atbulinį vožtuvą pakreipkite į vidų, kol
jį bus galima išimti .
 Nuplaukite jį gerai po tekančiu vandeniu ir pašalinkite iš atbulinio vožtuvo
visus svetimkūnius.
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Klientų aptarnavimo tarnyba
Remonto darbai

Kontrolės institucijoms

Atsiradus triktims, kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į

Lankstinuke "Lyginamieji bandymai"
yra pateikiama visa reikalinga informacija apie lyginamuosius bandymus ir
triukšmo matavimus.
Prašome būtinai kreiptis dėl naujausio
lankstinuko el. paštu:

– savo "Miele" pardavėją arba į
– "Miele" gamyklos klientų aptarnavimo
tarnybą.
Gamyklos klientų aptarnavimo tarnybos telefoną rasite mūsų bendrovės
tinklalapyje, kurio adresas nurodytas
paskutiniame šios naudojimo instrukcijos puslapyje.
Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojams turėsite nurodyti indaplovės modelį ir numerį. Abu duomenis rasite atidarę
dureles, specifikacijų lentelėje, esančioje durelių dešiniojoje pusėje.

Garantijos sąlygos ir garantinis
laikotarpis
Garantinis laikotarpis yra 2 metai.
Išsamesnė informacija pateikiama pridėtose garantijos sąlygose.
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– testinfo@miele.de
Teikdami užsakymą nurodykite savo
pašto adresą bei indaplovės modelį ir
numerį (žr. specifikacijų lentelėje).

Papildomai įsigyjami priedai
Su šia indaplove gausite ploviklio, valymo ir priežiūros priemonių bei papildomai įsigyjamų priedų.
Visi produktai pritaikyti "Miele" prietaisams.
Šiuos ir daugelį kitų įdomių produktų
galite užsisakyti "Miele" interneto svetainėje, "Miele" klientų aptarnavimo
skyriuje ir iš specializuoto "Miele" prekybininko.

Plovimo tabletės
– spindintys rezultatai net ir esant ypač
įsisenėjusiems nešvarumams
– net keletas funkcijų, pavyzdžiui, skalavimo skysčio, druskos ir stiklo apsaugos
– be fosfatų – nekenkia aplinkai
– neišpakuojama dėl netirpstančios
plėvelės

Ploviklis

Miltelinis ploviklis

Pasirinkdami šią "Miele" indaplovę, pasirinkote aukštesnę kokybę ir paslaugas. Jeigu norite nuolat pasiekti optimalių rezultatų, svarbu naudoti tinkamą
ploviklį. Ne kiekviena įprasta priemonė
kiekvienoje indaplovėje plauna vienodai
gerai.
Todėl yra specialiai "Miele" prietaisams
skirtų indų ploviklių.

– su aktyviuoju deguonimi siekiant ypatingos švaros
– su fermentais – efektyvu net ir plaunant žemoje temperatūroje
– su stiklo apsaugos formule, saugančia nuo stiklo korozijos
Skalavimo skystis
– spindintis Jūsų taurių blizgesys
– užtikrina Jūsų indų sausumą
– su stiklo apsaugos formule, saugančia nuo stiklo korozijos
– tikslus ir paprastas dozavimas dėl
specialaus dangtelio
Regeneruojamoji druska
– apsaugo indaplovę ir indus nuo kalkių
nuosėdų
– stambiai grūdėta
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Papildomai įsigyjami priedai
Prietaiso priežiūra
Optimaliai "Miele" indaplovės priežiūrai
skirti "Miele" valymo ir priežiūros produktai.
Prietaiso valiklis
– efektyvus indaplovės valymas
– pašalina riebalus, bakterijas ir dėl jų
kylančius kvapus
– užtikrina puikius plovimo rezultatus
Kalkių šalinimo priemonė
– pašalina dideles kalkių nuosėdas
– švelni ir tausojanti dėl natūralios citrinos rūgšties
Priežiūros priemonė
– pašalina kvapus, kalkes ir nedideles
nuosėdas
– išlaiko elastingumą ir sandarumą
Gaiviklis
– panaikina nemalonius kvapus
– gaivus ir malonus žaliosios citrinos ir
žaliosios arbatos kvapas
– paprasta ir patogu pritvirtinti prie indų
krepšio
– labai efektyvus, pakanka 60 plovimo
ciklų
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Elektros prijungimas
Visos indaplovės yra visiškai parengtos
prijungti prie apsauginį kontaktą turinčio
kištukinio lizdo.

 Pastačius indaplovę turi būti
prieinamas kištukinis lizdas. Saugumo sumetimais nenaudokite jokių ilginamųjų kabelių (pavyzdžiui, gaisro
pavojus dėl perkaitimo).
Pažeistą jungiamąjį laidą leidžiama pakeisti tik specialiu to paties tipo jungiamuoju laidu (galima įsigyti iš "Miele"
klientų aptarnavimo tarnybos). Dėl saugumo sumetimų keisti leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams arba "Miele"
klientų aptarnavimo tarnybai.

 Įsitikinkite, ar Jūsų name esanti
elektros įtampa, dažnis ir saugikliai
atitinka specifikacijų lentelėje nurodytus duomenis ir ar įrengta kištukinių lizdų sistema sutampa su indaplovės kištukų sistema.
Techninius duomenis žr. specifikacijų
lentelėje, esančioje durelių dešiniojoje
pusėje.

 Elektros įranga turi būti pagaminta pagal VDE 0100.

Indaplovę draudžiama jungti prie autonominių inverterių, kurie naudojami autonominiuose elektros maitinimo šaltiniuose, pvz., saulės energijos. Įjungus
prietaisą dėl ypač aukštos įtampos galimas išjungimas saugos sumetimais.
Gali būti pažeista elektronika!
Taip pat negalima prietaiso sujungti su
vadinamaisiais energiją taupančiais
kištukais, nes taip sumažėtų energijos
tiekimas prietaisui ir prietaisas per daug
įšiltų.
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Jungimas prie vandentiekio
"Miele" vandens apsaugos sistema
"Miele" užtikrina, kad kvalifikuotai įrengta vandens apsaugos sistema teiks visapusišką apsaugą nuo vandens padaromos žalos per visą indaplovės
eksploatacijos laiką.

Vandens įvadas
 Indaplovėje naudojamas vanduo
nėra geriamasis vanduo!

– Vandens slėgis (tekėjimo slėgis vandens įvado jungtyje) turi svyruoti nuo
50 iki 1 000 kPa (0,5 ir 10 barų). Jeigu
vandens slėgis aukštesnis, būtina
įmontuoti slėgio ribojimo vožtuvą.
Paruošus naudoti indaplovę, įsitikinkite, kad vandens įvadas sandarus.

 Naudokite tik prie vamzdynų sistemos prijungtą indaplovę, iš kurios
visiškai išleistas oras, kad išvengtumėte prietaiso pažeidimų.

– Indaplovę leidžiama prijungti prie šalto arba karšto vandens įvado, iki
daug. 60 °C.
Kai naudojama energetiškai naudinga
karšto vandens ruošimo sistema, pavyzdžiui, saulės energija su cirkuliacijos linija, rekomenduojame karšto
vandens jungtį. Taip būtų sutaupytas
laikas ir išlaidos, skirtos elektros
energijai. Visose programose plaunama karštu vandeniu.
– Vandens įleidimo žarna yra apie 1,5
m ilgio. Gali būti tiekiama 1,5 m ilgio
lanksti metalinė žarna (bandymo slėgis 14 000 kPa / 140 bar), skirta pailginti.
– Prijungimui reikalingas uždarymo
vožtuvas su 3/4 colio jungiamuoju
sriegiu.
– Grįžtamosios tėkmės blokatorius nereikalingas; prietaisas atitinka vandens saugos standarto IEC/EN/
DIN 61770 // VDE 0700 600 dalies
reikalavimus.
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 Vandens įleidimo žarną draudžiama trumpinti ar pažeisti, nes joje
yra dalių, kuriomis teka įtampa (žr.
pav.).

Jungimas prie vandentiekio
Vandens nuotakas

Vandens nuotako vėdinimas

– Vandens ištekėjimo įtaise įmontuotas
atgalinės eigos vožtuvas, dėl kurio
nešvarus vanduo per vandens nuotekų žarną negali tekėti į prietaisą.

Jei įrengimo vietos jungtis, skirta vandens nuotakui, yra žemiau nei apatinio
stalčiaus ritinėlių kreipiamoji, esanti durelėse, vandens nuotakas turi būti vėdinamas. Kitu atveju programos metu dėl
vakuuminio kėliklio poveikio iš plovimo
skyriaus gali tekėti vanduo.

– Indaplovė turi apie 1,5 m ilgio lanksčią vandens išleidimo žarną (vidinis
skersmuo: 22 mm).
– Vandens išleidimo žarną galima pailginti jungiamąja detale ir kita žarna.
Vandens išleidimo linija turi būti ne ilgesnė kaip 4 m, o siurbimo aukštis
neviršyti 1 m!

 Norėdami išvėdinti, visiškai atidarykite indaplovės dureles.

– Žarnos prijungimui prie esamos nutekamosios sistemos naudokite pridedamoje pakuotėje pateikiamą žarnos
pavalkėlį (žr. montavimo schemą).
– Žarną galima tiesti į dešinę arba į kairę pusę.
– Įrengimo vietoje esantis prijungimo
atvamzdis, skirtas vandens išleidimo
žarnai, gali būti suprojektuotas įvairaus skersmens žarnoms. Jeigu prijungimo atvamzdis yra pernelyg giliai
išleidimo žarnoje, būtina sutrumpinti
prijungimo atvamzdį. Priešingu atveju
vandens išleidimo žarna gali užsikimšti.

 Ištraukite apatinę purškimo strėlę ją
traukdami aukštyn.
 Nupjaukite vėdinimo vožtuvo, esančio
plovimo kameroje, gaubtelį.

– Vandens išleidimo žarną trumpinti
draudžiama!

 Vandens išleidimo žarną nutieskite taip, kad nesusidarytų įlinkių ar
tempimo vietų!
Po parengimo eksploatacijai įsitikinkite, ar vandens nuotakas sandarus.
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Techniniai duomenys
Techniniai duomenys
Indaplovės modelis

standartinio dydžio

XXL

Aukštis

80,5 cm
(reguliuojamas
+ 6,5 cm)

84,5 cm
(reguliuojamas
+ 6,5 cm)

Montavimo nišos aukštis

nuo 80,5 cm (+ 6,5 cm) nuo 84,5 cm (+ 6,5 cm)

Plotis

59,8 cm

59,8 cm

Montavimo nišos plotis

60 cm

60 cm

Gylis

57 cm

57 cm

Svoris

daug. 53 kg

daug. 59 kg

Įtampa

žr. specifikacijų lentelėje

Prijungimo parametrai

žr. specifikacijų lentelėje

Saugikliai

žr. specifikacijų lentelėje

Vartojama galia išjungus

0,2 W

0,2 W

Vartojama galia neišjungus

2,0 W

2,0 W

Išduoti patikros ženklai

žr. specifikacijų lentelėje

Vandens tekėjimo slėgis

50–1 000 kPa
(0,5–10 bar)

50–1 000 kPa
(0,5–10 bar)

Karšto vandens jungtis

iki daug. 65 °C

iki daug. 65 °C

Išsiurbimo aukštis

daug. 1 m

daug. 1 m

Išsiurbimo ilgis

daug. 4 m

daug. 4 m

Maitinimo laidas

apie 1,7 m

apie 1,7 m

Talpa

13 / 14 standartiniai
stalo indų rinkiniai*

13 / 14 standartiniai
stalo indų rinkiniai*

* atsižvelgiant į modelį
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Techniniai duomenys
Buitinių indaplovių duomenų lapas
pagal nurodytą potvarkį (ES) Nr. 1059/2010
MIELE
Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas

G 4990 VI

Standartinio plovimo ciklo vardinis pajėgumas, nurodytas valgomųjų reikmenų
komplektų skaičiumi

13

Energijos vartojimo efektyvumo klasė
Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)
metinis suvartojamos energijos kiekis (AEc)

1

A++
262 kWh per metus

Standartinio plovimo ciklo suvartojamos energijos kiekis (Et)

0,93 kWh

svertinė vartojamoji galia išjungties režimu (Po)

0,20 W

Vartojamoji galia budėjimo režimu (Pl)

2,00 W

svertinis metinis vandens suvartojimo kiekis (AWc)

2

2.772 litrai per metus

Džiovinimo efektyvumo klasė
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)

A

Standartinė programa, su kuria siejama informacija pateikta etiketėje ir vardinių

ECO

parametrų lentelėje,

3

Standartinio plovimo ciklo programos trukmė
Baigtos programos režimo trukmė (Tl)

4

196 min
10 min

Akustinio triukšmo lygis

45 dB(A) re 1 pW

Įmontuojamasis prietaisas

●

● Taip, yra
1

2

3

4

Nustatyta per 280 įprastų plovimo ciklų su šalto vandens pripildymu ir energijos taupymo režimu.
Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo įrenginio naudojimo pobūdžio.
Nustatyta per 280 įprastų plovimo ciklų. Faktinis vandens suvartojimo kiekis priklauso nuo įrenginio
naudojimo pobūdžio.
Ši programa tinkama įprasto nešvarumo valgomiesiems reikmenims ir pagal bendrą energijos ir vandens suvartojimą ji yra efektyviausia.
Jei buitinėje indaplovėje yra galios valdymo sistema.
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Techniniai duomenys
Buitinių indaplovių duomenų lapas
pagal nurodytą potvarkį (ES) Nr. 1059/2010
MIELE
Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas

G 4990 SCVI

Standartinio plovimo ciklo vardinis pajėgumas, nurodytas valgomųjų reikmenų
komplektų skaičiumi

14

Energijos vartojimo efektyvumo klasė
Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)
metinis suvartojamos energijos kiekis (AEc)

1

A++
266 kWh per metus

Standartinio plovimo ciklo suvartojamos energijos kiekis (Et)

0,94 kWh

svertinė vartojamoji galia išjungties režimu (Po)

0,20 W

Vartojamoji galia budėjimo režimu (Pl)

2,00 W

svertinis metinis vandens suvartojimo kiekis (AWc)

2

2.772 litrai per metus

Džiovinimo efektyvumo klasė
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)

A

Standartinė programa, su kuria siejama informacija pateikta etiketėje ir vardinių

ECO

parametrų lentelėje,

3

Standartinio plovimo ciklo programos trukmė
Baigtos programos režimo trukmė (Tl)

4

196 min
10 min

Akustinio triukšmo lygis

45 dB(A) re 1 pW

Įmontuojamasis prietaisas

●

● Taip, yra
1

2

3

4

Nustatyta per 280 įprastų plovimo ciklų su šalto vandens pripildymu ir energijos taupymo režimu.
Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo įrenginio naudojimo pobūdžio.
Nustatyta per 280 įprastų plovimo ciklų. Faktinis vandens suvartojimo kiekis priklauso nuo įrenginio
naudojimo pobūdžio.
Ši programa tinkama įprasto nešvarumo valgomiesiems reikmenims ir pagal bendrą energijos ir vandens suvartojimą ji yra efektyviausia.
Jei buitinėje indaplovėje yra galios valdymo sistema.
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Techniniai duomenys
Buitinių indaplovių duomenų lapas
pagal nurodytą potvarkį (ES) Nr. 1059/2010
MIELE
Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas

G 4995 VI XXL

Standartinio plovimo ciklo vardinis pajėgumas, nurodytas valgomųjų reikmenų
komplektų skaičiumi

13

Energijos vartojimo efektyvumo klasė
Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)
metinis suvartojamos energijos kiekis (AEc)

1

A++
262 kWh per metus

Standartinio plovimo ciklo suvartojamos energijos kiekis (Et)

0,93 kWh

svertinė vartojamoji galia išjungties režimu (Po)

0,20 W

Vartojamoji galia budėjimo režimu (Pl)

2,00 W

svertinis metinis vandens suvartojimo kiekis (AWc)

2

2.772 litrai per metus

Džiovinimo efektyvumo klasė
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)

A

Standartinė programa, su kuria siejama informacija pateikta etiketėje ir vardinių

ECO

parametrų lentelėje,

3

Standartinio plovimo ciklo programos trukmė
Baigtos programos režimo trukmė (Tl)

4

196 min
10 min

Akustinio triukšmo lygis

45 dB(A) re 1 pW

Įmontuojamasis prietaisas

●

● Taip, yra
1

2

3

4

Nustatyta per 280 įprastų plovimo ciklų su šalto vandens pripildymu ir energijos taupymo režimu.
Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo įrenginio naudojimo pobūdžio.
Nustatyta per 280 įprastų plovimo ciklų. Faktinis vandens suvartojimo kiekis priklauso nuo įrenginio
naudojimo pobūdžio.
Ši programa tinkama įprasto nešvarumo valgomiesiems reikmenims ir pagal bendrą energijos ir vandens suvartojimą ji yra efektyviausia.
Jei buitinėje indaplovėje yra galios valdymo sistema.
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Techniniai duomenys
Buitinių indaplovių duomenų lapas
pagal nurodytą potvarkį (ES) Nr. 1059/2010
MIELE
Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas

G 4995 SCVI XXL

Standartinio plovimo ciklo vardinis pajėgumas, nurodytas valgomųjų reikmenų
komplektų skaičiumi

14

Energijos vartojimo efektyvumo klasė
Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)
metinis suvartojamos energijos kiekis (AEc)

1

A++
266 kWh per metus

Standartinio plovimo ciklo suvartojamos energijos kiekis (Et)

0,94 kWh

svertinė vartojamoji galia išjungties režimu (Po)

0,20 W

Vartojamoji galia budėjimo režimu (Pl)

2,00 W

svertinis metinis vandens suvartojimo kiekis (AWc)

2

2.772 litrai per metus

Džiovinimo efektyvumo klasė
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)

A

Standartinė programa, su kuria siejama informacija pateikta etiketėje ir vardinių

ECO

parametrų lentelėje,

3

Standartinio plovimo ciklo programos trukmė
Baigtos programos režimo trukmė (Tl)

4

196 min
10 min

Akustinio triukšmo lygis

45 dB(A) re 1 pW

Įmontuojamasis prietaisas

●

● Taip, yra
1

2

3

4

Nustatyta per 280 įprastų plovimo ciklų su šalto vandens pripildymu ir energijos taupymo režimu.
Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo įrenginio naudojimo pobūdžio.
Nustatyta per 280 įprastų plovimo ciklų. Faktinis vandens suvartojimo kiekis priklauso nuo įrenginio
naudojimo pobūdžio.
Ši programa tinkama įprasto nešvarumo valgomiesiems reikmenims ir pagal bendrą energijos ir vandens suvartojimą ji yra efektyviausia.
Jei buitinėje indaplovėje yra galios valdymo sistema.
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Garantijos sąlygos
"Miele" Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir
jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:
I

Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo
sąskaitos.
Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.
II Garantijos suteikimo sąlygos
1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš "Miele" ES šalyje, Šveicarijoje
arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo
sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).
III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos
1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia "Miele" Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa "Miele" Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei "Miele" Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo,
nebent "Miele" Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė
tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.
IV Garantijos suteikimo apribojimai
Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:
1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz.,
netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų
negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala
dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko "Miele" nemokyti ir neįgalioti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne "Miele" originalių atsarginių dalių ir ne "Miele" patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.
V Duomenų apsauga
Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į
pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.
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Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
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