Lietošanas instrukcija
Veļas žāvētājs ar siltumsūkni

Pirms ierīces uzstādīšanas, pievienošanas un palaides noteikti izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un novērsīsiet ierīces bojājumus.
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Jūsu ieguldījums vides aizsardzībā
Transportēšanas iepakojuma
likvidēšana
Iepakojums pasargā veļas žāvētāju no
transportēšanas laikā iespējamiem bojājumiem. Iepakojuma materiāli ir izvēlēti, ņemot vērā vides aizsardzības un otrreizējās izmantošanas prasības, tāpēc
tos var pārstrādāt otrreizējās izejvielās.
Iepakojuma iekļaušana materiālu otrreizējās pārstrādes ciklā ļauj ietaupīt izejvielas un samazināt atkritumu apjomu.
Iepakojumu var nodot specializētajā veikalā, kur iegādājāties ierīci.

Nolietotās ierīces likvidēšana
Elektriskās un elektroniskās ierīces bieži
satur vērtīgus materiālus. Tās satur arī
noteiktas vielas, maisījumus un detaļas,
kas bija nepieciešamas to darbībai un
drošībai. Ja šie materiāli nokļūst sadzīves atkritumos vai ar tiem rīkojas neatbilstoši, tie var kaitēt cilvēku veselībai
un apkārtējai videi. Tādēļ nekādā gadījumā neizmetiet nolietotās ierīces sadzīves atkritumos.

Tā vietā elektrisko un elektronisko ierīču
nodošanai un pārstrādei izmantojiet
pašvaldības, tirgotāja vai uzņēmuma
"Miele" ierīkotos oficiālos, īpaši iekārtotos savākšanas un pieņemšanas punktus. Saskaņā ar likumdošanas aktiem
jūs vienpersoniski atbildat par iespējamas personiskas informācijas dzēšanu
likvidējamajā ierīcē. Lūdzu, nodrošiniet,
lai līdz aizvešanas brīdim nolietotā ierīce
tiktu uzglabāta bērniem nepieejamā vietā.
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Drošības norādījumi un brīdinājumi

 Noteikti izlasiet šo lietošanas instrukciju.
Veļas žāvētājs atbilst noteiktajām drošības prasībām. Tomēr nepareizas lietošanas dēļ var gūt traumas un materiālus zaudējumus.
Pirms sākat lietot veļas žāvētāju, izlasiet lietošanas instrukciju. Tajā
ir svarīgi norādījumi par veļas žāvētāja drošību, lietošanu un apkopi. Tādējādi jūs pasargāsiet sevi un novērsīsiet iekārtas bojājumu
iespēju.
Saglabājiet lietošanas instrukciju un nododiet to kopā ar iekārtu, ja
mainās iekārtas īpašnieks.

Paredzētajam nolūkam atbilstoša lietošana
 Šis veļas žāvētājs ir paredzēts lietošanai mājsaimniecībā un tai
pielīdzināmos apstākļos.

 Veļas žāvētājs nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.
 Lietojiet veļas žāvētāju tikai mājsaimniecībā un tikai tādu tekstilmateriālu un izstrādājumu žāvēšanai, kas ir mazgāti ūdenī un kuru ražotājs kopšanas etiķetē ir norādījis, ka tos drīkst žāvēt veļas žāvētājā.
Citādi lietošanas veidi nav atļauti. "Miele" neatbild par sekām, kas
radušās paredzētajam nolūkam neatbilstošas lietošanas vai nepareizas apkalpošanas dēļ.

 Personas, kuras ierobežotu fizisko, garīgo un uztveres spēju vai
pieredzes trūkuma un nezināšanas dēļ nevar droši lietot veļas žāvētāju, nedrīkst darboties ar to, ja blakus nav atbildīgās personas, kura
uzrauga situāciju un sniedz nepieciešamos norādījumus.
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Drošības norādījumi un brīdinājumi
Bērni un sadzīves tehnika
 Bērnus līdz astoņu gadu vecumam nedrīkst atstāt veļas žāvētāja
tuvumā bez pieaugušo uzraudzības.

 Bērni no astoņu gadu vecuma drīkst lietot veļas žāvētāju bez pieaugušo uzraudzības tikai tad, ja viņiem ir izskaidrotas visas darbības
tā, lai lietošana būtu pilnīgi droša. Bērniem ir jāapzinās ierīces nepareizas lietošanas radītais risks.

 Bērni nedrīkst tīrīt vai remontēt veļas žāvētāju bez uzraudzības.
 Ja veļas žāvētāja tuvumā atrodas bērni, tie ir rūpīgi jāpieskata. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar veļas žāvētāju.
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Drošības norādījumi un brīdinājumi
Tehniskā drošība
 Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai veļas žāvētājam nav redzamu
ārēju bojājumu.
Ja veļas žāvētājs ir bojāts, tā uzstādīšana un ekspluatācijas uzsākšana ir aizliegta.

 Pirms veļas žāvētāja pievienošanas noteikti salīdziniet uz identifikācijas datu plāksnītes norādītos pieslēguma parametrus (drošinātājus, spriegumu un frekvenci) ar elektrotīkla parametriem. Šaubu gadījumā vērsieties pie elektrotehnikas speciālista.

 Veļas žāvētāja stabilu un drošu ekspluatāciju ir iespējams garantēt
tikai tad, ja veļas žāvētājs ir pievienots publiskajam elektrotīklam.

 Veļas žāvētāja elektrodrošība ir garantēta tikai tad, ja tas ir pievienots zemējuma sistēmai, kas atbilst spēkā esošajiem normatīviem.
Svarīgi, lai šis drošības pamatprincips tiktu ievērots un šaubu gadījumā ēkas elektroinstalācijas pārbaudi veiktu elektrotehnikas speciālists. "Miele" neuzņemas nekādu atbildību par sekām, ko izraisa neesošs vai pārrauts zemējuma vads.

 Drošības apsvērumu dēļ kabeļu pagarinātāju lietošana ir aizliegta
(aizdegšanās risks pārkaršanas dēļ).

 Lai neapdraudētu lietotāju, bojāts elektrības vads jānomaina uzņēmuma "Miele" pilnvarotam speciālistam.
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Drošības norādījumi un brīdinājumi
 Neprasmīgi veikti remontdarbi var izraisīt neparedzētas, bīstamas
situācijas un apdraudēt iekārtas lietotāju, par ko "Miele" neuzņemas
nekādu atbildību. Remontdarbus drīkst veikt tikai uzņēmuma "Miele"
pilnvaroti speciālisti, citādi tiks anulēta garantija.

 Bojātās detaļas drīkst nomainīt tikai ar "Miele" oriģinālajām rezerves daļām. Tikai šādu rezerves daļu lietošana garantē drošības prasību izpildi pilnā apjomā.

 Bojājumu gadījumā vai tīrīšanas un apkopes laikā veļas žāvētājs ir
atvienots no elektrotīkla tikai tad, ja:
– tā barošanas kabelis ir atvienots no elektrotīkla kontaktligzdas vai
– ir izslēgti mājas vai dzīvokļa elektroinstalācijas drošinātāji, vai
– ir izskrūvēti mājas vai dzīvokļa elektroinstalācijas drošinātāji.

 Šo veļas žāvētāju nedrīkst lietot nestacionārās uzstādīšanas vietās
(piemēram, uz kuģiem).

 Nedrīkst veikt nekādas veļas žāvētāja modifikācijas, izņemot pārveidojumus, ko nepārprotami akceptē uzņēmums "Miele".
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Drošības norādījumi un brīdinājumi
 Paskaidrojumi par siltumsūkni un aukstumaģentu
Šis veļas žāvētājs darbojas ar aukstumaģentu gāzes stāvoklī, kuru
saspiež kompresors. Aukstumaģents, kas saspiešanas rezultātā ir ieguvis augstāku temperatūru, sašķidrinātā veidā tiek ievadīts noslēgtā
cirkulācijas sistēmā un izplūst cauri siltummaiņa mezglam, kur notiek
siltumapmaiņa ar garām plūstošo žāvēšanas gaisu.
– Dūcošas skaņas, ko žāvēšanas laikā rada siltumsūknis, ir parasta
parādība. Tās nekādā gadījumā neliecina par traucējumiem veļas
žāvētāja darbībā.
– Aukstumaģents nedeg un nav sprādzienbīstams.
– Parasti pēc pareizas transportēšanas un uzstādīšanas nogaidīšanas laiks nav jāievēro (sk. nodaļu "Uzstādīšana un pievienošana").
Pretējā gadījumā jāievēro nogaidīšanas laiks. Ja tas netiek ievērots, var sabojāt siltumsūkni.
– Šis žāvētājs satur fluorizētas siltumnīcu gāzes. Hermētiski noslēgts.
Dzesētājvielu apzīmējums: R134a
Dzesētājvielu daudzums: 0,34 kg
Dzesētājvielu siltumnīcefekta potenciāls: 1430 kg CO2 e
Iekārtas siltumnīcefekta potenciāls: 486 kg CO2 e
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Drošības norādījumi un brīdinājumi
 Ņemiet vērā norādījumus nodaļā "Uzstādīšana un pievienošana",
kā arī nodaļā "Tehniskie dati".

 Lai vajadzības gadījumā varētu nekavējoties atvienot veļas žāvētāju no elektrotīkla, jānodrošina, lai kontaktdakša un rozete vienmēr
būtu pieejama.

 Brīvo zonu starp ierīces apakšmalu un grīdu nedrīkst aizsegt vai
samazināt ne ar cokola līstēm, ne pūkainiem paklājiem utt. Citādi netiks nodrošināta pietiekama gaisa pievade.

 Veļas žāvētāja durvju atvēršanas zonā nedrīkst atrasties veramas
un bīdāmas durvis vai uz pretējo pusi veramas durvis.

 Šis veļas žāvētājs īpašu prasību (piemēram, par temperatūru, mitrumu, ķīmisko izturību, noturību pret berzi un vibrāciju) dēļ ir aprīkots
ar īpašu apgaismojumu. Šo īpašo apgaismojumu drīkst izmantot tikai
paredzētajam lietojumam. Tas nav piemērots telpas apgaismošanai.
Nomaiņu drīkst veikt tikai "Miele" pilnvarots speciālists vai "Miele"
Klientu apkalpošanas dienests.
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Drošības norādījumi un brīdinājumi
Pareiza lietošana
 Maksimālais veļas iepildes daudzums ir 7,0 kg. Atsevišķām programmām paredzēto samazināto veļas svaru varat uzzināt nodaļā
"Programmu pārskats".

 Lai nepieļautu aizdegšanās risku, tekstilizstrādājumus nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā, ja tie:
– pirms tam nav mazgāti;
– nav pietiekami tīri un ir notraipīti ar eļļu, smērvielām vai citiem netīrumiem (piemēram, virtuves darbinieku vai kosmētiķu apģērbi, uz
kuriem ir eļļas, taukvielu vai krēmu atliekas). Ja tekstilizstrādājumi
nav pietiekami iztīrīti, iespējama to pašaizdegšanās pat pēc izņemšanas no veļas žāvētāja;
– ir apstrādāti ar ugunsnedrošiem tīrīšanas līdzekļiem vai piesūkušies ar acetonu, spirtu, benzīnu, petroleju, traipu tīrītājiem, terpentīnu, vasku vai vaska noņēmēju, kā arī citām ķimikālijām (šādi izstrādājumi var būt, piemēram, grīdas beržamie, mazgājamās drānas un slotu pārvalki);
– ir piesūkušies ar matu laku, matu fiksācijas līdzekļiem, nagu lakas
noņēmēju vai tamlīdzīgu materiālu atliekām.
Ļoti netīrus tekstilizstrādājumus mazgājiet īpaši rūpīgi.
Lietojiet papildu daudzumu mazgāšanas līdzekļa un izvēlieties
augstu mazgāšanas temperatūru. Šaubu gadījumā izmazgājiet tos
vairākkārt.
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Drošības norādījumi un brīdinājumi
 Aizdegšanās risks!
Šo veļas žāvētāju nedrīkst pieslēgt pie vadāmas kontaktligzdas (piemēram, ar laika taimeri vai elektrisku ierīci slodzes maksimumu atslēgšanai).
Ja žāvēšanas programma tiek pārtraukta pirms dzesēšanas fāzes
pabeigšanas, pastāv veļas pašaizdegšanās risks.

 Jāizņem visi priekšmeti no kabatām (piemēram, šķiltavas, sērkociņi).

 Brīdinājums! Veļas žāvētāju nekādā gadījumā nedrīkst izslēgt
pirms žāvēšanas programmas beigām. Tas ir pieļaujams tikai ārkārtas gadījumā, ja nekavējoties tiek nodrošināta visas veļas izņemšana
un izklāšana, lai varētu izdalīties siltums.

 Veļas mīkstinātāji un tamlīdzīgi produkti jālieto tikai saskaņā ar šo
produktu lietošanas norādījumiem.

 Lai nepieļautu aizdegšanās risku, tekstilmateriālus vai citus izstrādājumus nekādā gadījumā nedrīkst žāvēt, ja:
– to tīrīšanai ir lietotas rūpnieciskās ķimikālijas (piemēram, ķīmiskajā
tīrītavā);
– tie lielākoties ir izgatavoti no porainās gumijas, gumijas vai gumiju
saturošām detaļām (piemēram, lateksa izstrādājumi, dušas cepures, ūdensdroši tekstilmateriāli, ar gumiju pārklāti materiāli un apģērba gabali, kā arī ar gumijas skaidiņām pildīti spilveni);
– tiem ir pildījums un virskārtas bojājumi (piemēram, spilveni vai jakas); ja pildījums izkrīt, tas var izraisīt aizdegšanos.
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Drošības norādījumi un brīdinājumi
 Daudzās programmās karsēšanas fāzei seko dzesēšanas fāze, lai
tekstilizstrādājumi saglabātu temperatūru, kas neizraisa to bojājumus
(piemēram, lai nepieļautu veļas pašaizdegšanos). Tikai pēc tam programmas izpilde ir pabeigta.
Visa veļa vienmēr ir jāizņem tūlīt pēc programmas beigām.

 Neatbalstieties pret iekārtas durvīm un nesēdieties uz tām. Pretējā
gadījumā veļas žāvētājs var apgāzties.

 Pēc katras žāvēšanas reizes aizveriet iekārtas durvis. Tādējādi tiek
novērsta iespēja, ka
– bērni mēģina ierāpties veļas žāvētājā vai paslēpt tajā dažādus
priekšmetus;
– veļas žāvētājā iekļūst mazi dzīvnieki.

 Veļas žāvētāju nekādā gadījumā nedrīkst lietot bez pūku filtriem
vai
– ar bojātiem pūku filtriem,
– bojātiem pamatnes filtriem.
Pretējā gadījumā pastiprināta pūku uzkrāšanās var bojāt veļas žāvētāju.

 Pūku filtri ir jāiztīra pēc katras žāvēšanas reizes.
 Pūku un pamatnes filtri ir jāizžāvē pēc mitrās tīrīšanas. Slapji pūku
un pamatnes filtri var izraisīt veļas žāvētāja darbības traucējumus.
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Drošības norādījumi un brīdinājumi
 Nenovietojiet veļas žāvētāju telpās, kas ir pakļautas sala iedarbībai. Pat tad, ja temperatūra ir tikai tuvu nullei, tā var nelabvēlīgi ietekmēt veļas žāvētāja darbību. Ūdens kondensāta sasalšana sūknī un
ūdens novadīšanas šļūtenē var izraisīt iekārtas bojājumus.

 Ja kondensāts no ierīces tiek novadīts kanalizācijas sistēmā, piemēram, pakarinot ūdens novadīšanas šļūteni uz izlietnes malas, tā
jānodrošina pret noslīdēšanu.
Pretējā gadījumā šļūtene var noslīdēt un izplūdušais ūdens kondensāts nodarīt postījumus.

 Ūdens kondensāts nav paredzēts dzeršanai.
Tā dzeršana var kaitēt gan cilvēkam, gan dzīvniekam.

 No telpas, kurā ir uzstādīts veļas žāvētājs, vienmēr rūpīgi jāiztīra
putekļi un pūkas.
Iekārtā iesūknētajā dzesēšanas gaisā iekļuvušas netīrumu daļiņas ar
laiku var izraisīt siltummaiņa aizsērēšanu.

 Veļas žāvētāju nedrīkst apsmidzināt vai apšļakstīt ar ūdeni vai cita
veida šķidrumu.
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Drošības norādījumi un brīdinājumi
Smaržu flakona izmantošana (papildus nopērkams piederums)
 Drīkst izmantot tikai oriģinālos "Miele" smaržu flakonus.
 Smaržvielas flakonu uzglabājiet tikai pārdošanas iepakojumā, tādēļ to neizmetiet.

 Uzmanību! Smaržviela var izplūst. Smaržvielas flakonu vai pūku
filtru ar tajā ievietotu smaržvielas flakonu turiet vertikāli un nekad nelieciet guļus vai slīpi.

 Izlijušu smaržvielu nekavējoties noslaukiet ar šķidrumu uzsūcošu
drānu: no grīdas, no žāvētāja, no žāvētāja daļām (piemēram, pūku
sieta).

 Ja smaržviela ir uzlijusi uz ķermeņa: ādu rūpīgi nomazgājiet ar
ūdeni un ziepēm; acis vismaz 15 minūtes skalojiet ar tīru ūdeni. Norīšanas gadījumā rūpīgi izskalojiet muti ar tīru ūdeni. Ja smaržviela nokļuvusi acīs vai norīta, vērsieties pie ārsta.

 Nekavējoties novelciet apģērbu, uz kura ir izlijusi smaržviela. Apģērbu vai dvieļus rūpīgi izmazgājiet, izmantojot mazgāšanas līdzekli,
un izskalojiet.

 Iespējama aizdegšanās vai veļas žāvētāja bojājumi, ja netiek ievēroti šādi norādījumi:
– nekad neuzpildiet smaržvielas flakonu;
– nekad nelietojiet bojātu smaržvielas flakonu.

 Tukšo smaržvielas flakonu izmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem
un nekad neizmantojiet to citam nolūkam.

 Ņemiet vērā arī smaržvielas flakonam pievienoto informāciju.
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Drošības norādījumi un brīdinājumi
Piederumi
 Piederumus drīkst uzstādīt vai pievienot tikai tad, ja to nepārprotami ir atļāvis uzņēmums "Miele".
Ja ierīcē ir uzstādītas vai tai ir pievienotas nepiederīgas daļas, garantija un/vai ražotāja atbildība par izstrādājumu tiek anulēta.

 "Miele" veļas žāvētāju un veļas mašīnu var uzstādīt vertikālā mazgāšanas un žāvēšanas kolonnā. Tam ir nepieciešams papildus nopērkamais "Miele" veļas mašīnas un žāvētāja savienošanas komplekts. Ir jāpievērš uzmanība tam, lai veļas mašīnas un žāvētāja komplekts būtu atbilstošs "Miele" veļas žāvētājam un "Miele" veļas mašīnai.

 Pievērsiet uzmanību tam, lai kā papildpiederums iegādājamā
"Miele" pamatne būtu atbilstoša šim veļas žāvētājam.
 "Miele" neuzņemas atbildību par sekām, ko izraisa drošības
norādījumu un brīdinājumu neievērošana.
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Veļas žāvētāja lietošana
Vadības panelis

V

a Vadības panelis
b Skārientaustiņi sausuma pakāpju
iestatīšanai
c Kontroles indikatori   
deg nepieciešamības gadījumā
d Skārientaustiņš "Schonen"+
saudzīgai žāvēšanai
e Laika indikācija
norāda programmas ilgumu
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f Skārientaustiņi   
laika atlasīšanai
g Skārientaustiņš "Start/Stop"
programmas sākšanai/atcelšanai
h Optiskā pieslēgvieta
klientu apkalpošanas dienesta vajadzībām
i Programmu izvēles slēdzis
programmu izvēlei un izslēgšanai. Veļas žāvētāju ieslēdz, izvēloties programmu, un izslēdz, programmu izvēles slēdzi iestatot pozīcijā .

Veļas žāvētāja lietošana
DE

LV

Baumwolle

Kokvilna

Baumwolle Bügelfeucht

Mitra kokvilnas veļa gludināšanai

Baumwolle Schranktrocken

Kokvilnas veļa ievietošanai skapī

Bügelfeucht

Mitra veļa gludināšanai

Express

Paātrināti

Express Schranktrocken

Paātrinātā žāvēšana veļas ievietošanai skapī

Extratrocken

Īpaši sausa veļa

Feinwäsche

Smalkveļa

Finish Wolle

Vilnas pēcapstrāde

Gütersloh

Gīterslo

Imprägnieren

Impregnēšana

Jeans

Džinsi

Jeans Schranktrocken

Džinsi ievietošanai skapī

Lüften warm

Siltā vēdināšana

Mangelfeucht

Mitra veļa rullēšanai

Oberhemden

Virskrekli

Oberhemden Schranktrocken

Virskrekli ievietošanai skapī

Outdoor

Āra apģērbs

Outdoor Schranktrocken

Āra apģērbs ievietošanai skapī

Perfect Dry

"Perfect Dry" sistēma

Pflegeleicht

Viegli kopjamā veļa

Pflegeleicht Schranktrocken

Viegli kopjamā veļa ievietošanai skapī

Pin-Code

PIN kods

Schonen +

Saudzīgi +

Schranktrocken

Sausa veļa ievietošanai skapī

Start/Stop

Sākt/apturēt

Vorbügeln

Priekšgludināšana
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Veļas žāvētāja lietošana
Vadības paneļa darbības princips

 Kontroles indikatori
– 
deg, kad nepieciešams iztukšot
ūdens kondensāta tvertni.
– 
deg, kad nepieciešams tīrīt pamatnes
filtru.

Skārientaustiņi , ,  un  reaģē
uz pieskaršanos ar pirkstu galiem. Izvēli var veikt, kad attiecīgais skārientaustiņš ir izgaismots.
Spilgti izgaismots skārientaustiņš nozīmē: šobrīd atlasīts
Blāvi izgaismots skārientaustiņš nozīmē: var atlasīt
 Skārientaustiņi sausuma pakāpju
iestatīšanai
Kad ar programmu izvēles slēdzi ir atlasīta sausuma pakāpes programma, iedegas ieteicamā sausuma pakāpe.
Atlasīšanai pieejamās sausuma pakāpes ir blāvi izgaismotas.
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–  "Perfect Dry"
sistēma mēra veļas atlikušo mitrumu
programmās ar sausuma pakāpes iestatījumu, lai nodrošinātu precīzu žāvēšanas rezultātu.
Rādījums . . .
. . . mirgo pēc programmas sākšanas
tik ilgi, līdz ir noteikts programmas ilgums, un pēc tam nodziest.
. . . deg, sasniedzot sausuma pakāpi,
apmēram programmas beigās. .
. . . šajās programmās ir aptumšots:
"Finish Wolle", "Lüften warm"
 Skārientaustiņš "Schonen+"
Pret temperatūru jutīgu tekstilizstrādājumu ar simbolu  žāvēšanai. Pieskaroties "Schonen+" iedegas ar spilgtu
gaismu.
Dažās programmās "Schonen+" ir aktīvs (deg) vai neaktīvs (nedeg) nepārtraukti.

Veļas žāvētāja lietošana
 Laika indikācija
Atlikušais programmas ilgums tiek rādīts stundās un minūtēs.
Gandrīz visām programmām ilgums var
mainīties, izraisot strauju atlikušā laika
rādījuma maiņu. Tas ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, tostarp, no veļas daudzuma, veida vai atlikušā mitruma.
Elektronika piemērojas šiem apstākļiem,
un parādītais programmas ilgums aizvien tiek precizēts.
 Skārientaustiņi   
– 
Pieskaroties skārientaustiņam ,
tiek izvēlēts vēlāks programmas sākšanas laiks (sākuma laika atlikšana).
Izvēloties šo opciju,  iedegas ar
spilgtu gaismu.
– 
Pieskaroties skārientaustiņam  vai
, tiek izvēlēts sākuma laika atlikšanas ilgums vai programma "Lüften
warm".
 Skārientaustiņš "Start/Stop"
Pieskaroties skārientaustiņam "Start/
Stop", tiek sākta izvēlētā programma
vai pārtraukta sāktā programma. Skārientaustiņš mirgo, tiklīdz ir iespējams
sākt programmu, un pēc programmas
uzsākšanas deg nepārtraukti.
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Palaide
Noņemiet aizsargplēvi un reklāmu uzlīmes.
 Noņemiet:
– aizsargplēvi no durvīm;
– visas reklāmu uzlīmes (ja tādas ir) no
veļas mašīnas priekšpuses un vāka.

 Nenoņemiet uzlīmes, ko redzat
pēc durvju atvēršanas (piemēram, ierīces tipa plāksnīti)!

Pēc uzstādīšanas
 Veļas žāvētājs pirms pirmās palaides ir pareizi jāuzstāda un jāpievieno. Ja transportēšana nav veikta saskaņā ar nodaļā "Uzstādīšana un
pievienošana" sniegtajiem norādījumiem, pirms veļas žāvētāja pievienošanas elektrotīklam ierīce uz vienu
stundu jāatstāj miera stāvoklī.

Veicot pirmo palaidi, ievērojiet
norādījumus šajā lietošanas
rokasgrāmatā.
 Izlasiet nodaļu "1. Pareiza veļas kopšana" un "2. Veļas ielāde žāvētājā".
 Pēc tam varat ievietot žāvētājā veļu
un izvēlēties programmu saskaņā ar
norādījumiem nodaļā "3. Programmas
izvēle un palaide".
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Enerģijas taupīšana
Ievērojot turpmāk minētos ieteikumus,
jūs varat novērst nevajadzīgu žāvēšanas
laika paildzināšanu un samazināt elektroenerģijas patēriņu.
– Pēc mazgāšanas izgrieziet veļu ar
maksimālo veļas mašīnas centrifūgas
apgriezienu skaitu.
Jūs varat ietaupīt ap 20% žāvēšanai
nepieciešamās enerģijas un laika,
piemēram, ja 1000 apgr./min. vietā izvēlēsieties 1600 apgr./min.

– Ja iespējams, izmantojiet no diennakts laika atkarīgu, izdevīgu elektroenerģijas tarifu. Vaicājiet informāciju
savam elektroenerģijas piegādātājam.
Šī sākuma laika atlikšanas funkcija
atbalsta izdevīgu tarifu izmantošanu:
žāvēšanas procesa automātiskas
sākšanas laiku var iestatīt 24 stundu
diapazonā.

– Ievietojiet iekārtā maksimālo attiecīgajai žāvēšanas programmai paredzēto veļas daudzumu. Tas nodrošinās optimālu enerģijas patēriņu kopējam veļas daudzumam.
– Nodrošiniet, lai telpas temperatūra
nav pārāk augsta. Ja telpā atrodas arī
citas ierīces, kas izstaro siltumu, tās
jāizslēdz vai jānodrošina papildu ventilācija.
– Pēc katras žāvēšanas iztīriet pūku
filtrus veļas ielādes zonā.
Norādījumus par pūku filtru un cokola
filtra tīrīšanu skatiet nodaļā "Tīrīšana un
kopšana".
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1. Pareiza veļas kopšana
Jāievēro jau mazgāšanas laikā

 Izlasiet nodaļu "Drošības norādī-

– Sevišķi netīrus tekstilizstrādājumus
mazgājiet īpaši rūpīgi: izmantojiet pietiekamu mazgāšanas līdzekļa daudzumu un izvēlieties augstu temperatūru, šaubu gadījumā mazgāšanu atkārtojiet vairākas reizes.

jumi un brīdinājumi".
Neatbilstošas lietošanas un vadības
gadījumā rodas aizdegšanās risks!

– Nedrīkst žāvēt pilošus tekstilizstrādājumus. Veļas izgriešanai veļas mašīnā
izvēlieties maksimālo centrifūgas apgriezienu skaitu. Jo lielāks ir izgriešanas apgriezienu skaits, jo vairāk laika
un elektroenerģijas ietaupīsiet žāvēšanas procesā.
– Jaunus krāsainus tekstilizstrādājumus
pirms pirmās žāvēšanas reizes mazgājiet atsevišķi no citas veļas, tos nedrīkst žāvēt kopā ar gaišiem izstrādājumiem. Šādi tekstilizstrādājumi žāvēšanas laikā var nokrāsot pārējo veļu
(un arī veļas žāvētāja plastmasas daļas). Tekstilizstrādājumiem var pielipt
arī citas krāsas pūkas.
– Cietinātu veļu var žāvēt veļas žāvētājā. Taču, lai sasniegtu nepieciešamo
cietināšanas rezultātu, jālieto divkāršs
cietinātāja daudzums.

Veļas sagatavošana apstrādei
žāvētājā
 Izņemiet no veļas visus svešķermeņus (piemēram, mazgāšanas līdzekļa dozēšanas palīgierīces, šķiltavas utt.)!
Šīs daļas var izkust vai eksplodēt: tādējādi tiek bojāts žāvētājs un veļa.
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– Sašķirojiet tekstilizstrādājumus pēc
šķiedru un audumu veidiem, izstrādājumu lieluma, kopšanas simboliem,
kā arī vēlamās sausuma pakāpes.
– Pārbaudiet, vai veļas un citu tekstilizstrādājumu vīles ir nevainojamā stāvoklī. Tādējādi tiks novērsta iespēja,
ka izkritīs pildījums vai polsterējums.
Žāvēšanas laikā tas var izraisīt aizdegšanos!
– Izpuriniet tekstilizstrādājumus.
– Sasieniet auduma jostas un priekšautu lences.
– Aizveriet . .
. . . segu pārvalkus un spilvendrānas,
lai tajos neiekļūtu sīki veļas gabali;
. . . āķīšus un cilpiņas.
– Nostipriniet vai izņemiet no krūšturiem vaļīgas stīpas.
– Atveriet jaku aizdares un garus rāvējslēdzējus, lai apģērbs varētu vienmērīgi izžūt.
– Viegli kopjamie tekstilizstrādājumi vairāk burzās, ja ierīcē ievieto lielāku veļas daudzumu. Tas īpaši attiecas uz
ļoti smalkiem audumiem (piemēram,
virskrekliem, blūzēm). Ja nepieciešams, samaziniet ievietotās veļas
daudzumu.

1. Pareiza veļas kopšana
Kopšanas simboli
Žāvēšana
 normāla/augstāka temperatūra
 samazināta temperatūra: atlasiet
"Schonen+" (jutīgiem tekstilizstrādājumiem)
 nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā
Gludināšana un rullēšana
 ļoti karsts
 karsts
 silts
 nedrīkst gludināt/rullēt

– Vilnas un jaukti vilnas materiāli mēdz
savelties un sarauties. Šādus izstrādājumus apstrādājiet tikai programmā
"Finish Wolle".
– Trikotāžas izstrādājumi (piem., T krekli, apakšveļa) pirmajā mazgāšanas
reizē var sarauties. Tāpēc šos izstrādājumus nedrīkst pāržāvēt, lai izvairītos no turpmākas saraušanās. Trikotāžas izstrādājumus ieteicams iegādāties par vienu vai diviem izmēriem
lielākus.
– Tekstilizstrādājumiem, kas ir īpaši jutīgi pret temperatūru un burzīšanos,
samaziniet ielādes daudzumu un izvēlieties opciju "Schonen"+.

Veļas kopšana ar žāvētāju
Izlasiet nodaļu "Programmu pārskats".
Tajā ir aprakstītas visas programmas
un ielādes daudzumi.
– Ievērojiet katrai programmai norādīto
maksimālo ielādes daudzumu. Tas
nodrošinās optimālu elektroenerģijas
patēriņu kopējam veļas daudzumam.
– Izvēlieties sausuma pakāpi pēc nepieciešamības, piem., . . .
. . . "Schranktrocken", ja veļu pēc žāvēšanas vēlaties salocīt un novietot
skapī.
. . . "Mangelfeucht", ja veļu pēc žāvēšanas paredzēts apstrādāt, piem., rullēt.
– Tīra lina izstrādājumus drīkst žāvēt
veļas žāvētājā tikai tad, ja tas ir norādīts uz kopšanas etiķetes. Pretējā gadījumā audums var kļūt plūksnains.
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2. Veļas ielāde žāvētājā
 Vispirms obligāti izlasiet nodaļu "1. Pareiza veļas kopšana".

Durvju atvēršana

Ja žāvējat bez smaržas flakona: atlokam pie aizbīdņa ir jābūt nobīdītam
līdz apakšai (bulta).
 Lai atvērtu ierīces durvis, satveriet tās
aiz roktura padziļinājuma un pavelciet.

Durvju aizvēršana

 Tvertnē ir jāievieto izpurināta veļa.
Nepārpildiet ierīces tvertni.
Pretējā gadījumā tā tiek pakļauta lielākai mehāniskajai slodzei, pasliktinās žāvēšanas rezultāts un veļa vairāk saburzās.
Aizverot ierīces durvis, neiespiediet
tajās veļu.
Ir iespējams sabojāt veļu!
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 Ierīces durvis aizveriet ar vieglu vēzienu.

3. Programmas izvēle un palaide
Programmu izvēle
Veļas žāvētāju ieslēdz, izvēloties programmu, un izslēdz, programmu izvēles
slēdzi iestatot pozīcijā .

Programmas ar sausuma pakāpes iestatījumu
– "Baumwolle", "Pflegeleicht",
"Feinwäsche", "Express", "Oberhemden", "Jeans", "Outdoor",
"Vorbügeln"
Pēc tam, kad ir izvēlēta kāda no šīm
programmām, var mainīt sausuma pakāpi.

V

 Pagrieziet programmu izvēles slēdzi.
Papildus var būt izgaismota sausuma
pakāpe, un laika indikācijā tiek rādīts
laiks.
 Pieskarieties vēlamās sausuma pakāpes skārientaustiņam; pēc tam šis
taustiņš iedegas ar spilgtu gaismu.
Programmai "Baumwolle" un "Express"
ir pieejamas visas sausuma pakāpes.
Pārējām programmām izvēle ir ierobežota.
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3. Programmas izvēle un palaide
Citas programmas un programmas ar
taimera vadību
– "Baumwolle" , "Finish Wolle",
"Imprägnieren"
Sausuma pakāpi/ilgumu automātiski
nosaka žāvētājs, un šo iestatījumu nevar mainīt.
– "Lüften warm"
Ilgumu var iestatīt ar desmit minūšu
soli: no  minūtēm līdz  stundām.

Atlasiet "Schonen+" (ja nepieciešams)
Jutīgi tekstilizstrādājumi (ar kopšanas
simbolu , piem., no akrila) tiek žāvēti
zemākā temperatūrā un ilgāk.
 Pieskarieties skārientaustiņam "Schonen"+, un tas tiks spilgti izgaismots.
– "Schonen"+ var atlasīt šajās programmās:
– "Baumwolle"
– "Pflegeleicht"
– "Oberhemden"
– "Jeans"
– "Lüften warm"
– Programmās "Feinwäsche", "Vorbügeln", "Outdoor" opcija "Schonen"+ ir aktīva vienmēr/nav atceļama.

 Pieskarieties skārientaustiņam  vai
 tik reižu, līdz laika indikācijā iedegas nepieciešamais programmas ilgums.
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3. Programmas izvēle un palaide
Sākuma laika atlikšanas izvēle (ja nepieciešams)
Izmantojot sākuma laika atlikšanas
funkciju, programmas sākšanas laiku
var atlikt: no  minūtēm līdz 
stundām.
Bet: sākuma laika atlikšana kopā ar
"Lüften warm" nav iespējama.
Papildu informācija pieejama nodaļā
"Sākuma laika atlikšana".

Programmas palaide
 Pieskarieties mirgojošajam skārientaustiņam "Start/Stop".
"Start/Stop" deg
Norādes
– Indikācija "Perfect Dry" mirgo/deg tikai programmās ar žāvēšanas pakāpju iestatījumu (skatīt arī nodaļu "Žāvētāja vadība").
– Šis veļas žāvētājs mēra veļas atlikušo
mitrumu un no tā aprēķina nepieciešamo programmas ilgumu.
Ja žāvētājā ir ievietota nedaudz mitra
vai sausa veļa, to žāvē/vēdina noteiktā laika intervālā. Tādā gadījumā
"Perfect Dry" programmas beigās nedeg.
Izvairieties no veļas un tekstilizstrādājumu pāržāvēšanas.
Tādējādi veļa un tekstilizstrādājumi
tiek bojāti!

 Pieskarieties skārientaustiņam .
 spoži iedegas.
 Pieskarieties skārientaustiņam  vai
 tik reižu, līdz laika indikācijā iedegas nepieciešamais sākuma laiks.

Elektroenerģijas taupīšana:
pēc 10 minūtēm indikāciju elementi tiek
aptumšoti un taustiņš "Start/Stop" mirgo.
 Lai aktivētu indikāciju elementus, pieskarieties skārientaustiņam "Start/
Stop" (tas neietekmē programmas
norisi).
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4. Veļas izņemšana pēc programmas beigām
Programmas beigas/aizsardzība pret burzīšanos
Programmas beigas:  deg, un skārientaustiņš "Start/Stop" nodziest.
Kad programma ir pabeigta, uz ne vairāk kā 2 h ieslēdzas aizsardzība pret
burzīšanos. Aizsardzība pret burzīšanos
nedarbojas programmā "Finish Wolle".
Skat. nodaļas "Programmējamās funkcijas" sadaļu " Aizsardzība pret burzīšanos".
Elektroenerģijas taupīšana:
– Desmit minūtes pēc programmas beigām taustiņš "Start/Stop" sāk mirgot,
un indikāciju elementi tiek aptumšoti.
– Šis veļas žāvētājs izslēdzas automātiski 15 minūtes pēc pretburzīšanās
cikla beigām (programmām bez aizsardzības pret burzīšanos — 15 minūtes pēc programmas beigām).

Veļas izņemšana
 Nekādā gadījumā neatveriet ierīces durvis pirms žāvēšanas procesa beigām.
 Lai atvērtu ierīces durvis, satveriet tās
aiz roktura padziļinājuma un pavelciet.
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 Izņemiet veļu.
Neaizmirstiet tvertnē nevienu veļas
gabalu!
Atkārtoti žāvējot aizmirsto veļu, to var
sabojāt.
 Pagrieziet programmu izvēles slēdzi
pozīcijā .
 Iztīriet pūkas no diviem pūku filtriem
durvju iepildīšanas zonā: nodaļa "Tīrīšana un kopšana", sadaļa "Pūku
filtri".
 Ierīces durvis aizveriet ar vieglu vēzienu.
 Iztukšojiet ūdens kondensāta tvertni.

Tvertnes apgaismojums
Lai tvertnē nepaliktu nepamanīta veļa,
tvertne ir apgaismota.
Tvertnes apgaismojums izslēdzas automātiski (elektroenerģijas taupīšana).

Sākuma laika atlikšana
Izvēle

– Pēc katras stundas līdz programmas
uzsākšanai neilgi griežas žāvētāja
tvertne (burzīšanās samazināšana).

Maiņa
 Pieskarieties skārientaustiņam "Start/
Stop".
 Ar skārientaustiņiem   var mainīt
iestatīto laiku.
 Lai turpinātu laika atskaiti, pieskarieties taustiņam "Start/Stop".
 Pieskarieties skārientaustiņam .

Veļas papildināšana/izņemšana

 spoži iedegas.

 Jūs varat atvērt iekārtas durvis un
pievienot vai izņemt veļu.

 Pieskarieties skārientaustiņam  vai
 tik reižu, līdz laika indikācijā iedegas nepieciešamais sākuma laiks.

– Visi programmas iestatījumi tiek saglabāti.

– Izvēle tiek veikta no  (minūtēm)
līdz  (stundām) vispirms ar
pusstundas soli un vēlāk līdz  ar
stundas soli.
– Nepārtraukti turot pirkstu uz skārientaustiņa  vai  , laiks tiek nepārtraukti skaitīts uz priekšu/atpakaļ.
– Pieskaroties skārientaustiņam  atkārtoti, atlasītais laiks tiek dzēsts.

– Ja nepieciešams, varat vēlreiz mainīt
sausuma pakāpi.
 Aizveriet iekārtas durvis.
 Lai turpinātu laika atskaiti, pieskarieties taustiņam "Start/Stop".

Pārtraukšana
 Lai izslēgtu, pagrieziet programmu izvēles slēdzi pozīcijā .

Palaide
 Pieskarieties skārientaustiņam "Start/
Stop".
– Deg taustiņi "Start/Stop" un 
– Skārientaustiņi   vairs nedeg
– Atliktā sākuma laika atskaite līdz 
notiek ar stundas soli, pēc tam ar minūtes soli.
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Programmu pārskats
"Baumwolle"  **

maksimāli 7,0 kg*

Izstrādāju- Normāli mitra kokvilnas veļa, kā aprakstīts sadaļā "Baumwolle
mi
Schranktrocken".
Norādījums

– Žāvēšana notiek tikai līdz sausuma pakāpei "Schranktrocken".
– Programma "Baumwolle"  elektroenerģijas patēriņa ziņā ir
visekonomiskākā normāli mitras kokvilnas veļas žāvēšanai.

"Baumwolle"

maksimāli 7,0 kg*

"Extratrocken", "Schranktrocken"
Izstrādāju- Kokvilnas tekstilizstrādājumi vienā vai vairākās kārtās: T krekli,
mi
apakšveļa, zīdaiņu apģērbs, darba apģērbs, jakas, segas, priekšauti,
darba mēteļi, frotē roku / vannas / peldēšanās dvieļi, flaneļa/ frotē
gultasveļa.
"Bügelfeucht", "Mangelfeucht"
Izstrādāju- Kokvilnas vai lina tekstilizstrādājumi, kuriem ir jāveic pēcapstrāde:
mi
galdauti, gultasveļa, cietināta veļa.
Norādījums

Rullēšanai paredzētā veļa līdz rullēšanai jāsatin, lai tā saglabātu vajadzīgo mitrumu

"Pflegeleicht"

maksimāli 4,0 kg*

"Schranktrocken, Bügelfeucht"
Izstrādāju- Viegli kopjami tekstilizstrādājumi no sintētikas, kokvilnas vai jauktiem
mi
materiāliem: darba apģērbs, halāti, džemperi, kleitas, bikses, galda
veļa, zeķes.
* Sausas veļas svars
** Norāde pārbaudošajām iestādēm:
Pārbaudes programma saskaņā ar rīkojumu 392/2012/EU enerģijas etiķetei, kas izmērīta saskaņā ar EN 61121
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Programmu pārskats
"Feinwäsche"

maksimāli 2,5 kg*

"Schranktrocken, Bügelfeucht"
Izstrādāju- Smalki tekstilizstrādājumi ar simbolu  no sintētiskās šķiedras, jaukmi
tiem materiāliem, mākslīgā zīda vai kopšanas īpašību uzlabošanai
apstrādātas kokvilnas, piemēram, virskrekli, blūzes, sieviešu apakšveļa, izstrādājumi ar aplikācijām.
Norādījums

Lai žāvēšanas laikā maksimāli novērstu burzīšanos, samaziniet žāvējamās veļas ielādes daudzumu.

"Finish Wolle"

maksimāli 2,0 kg*

Izstrādāju- Tekstilizstrādājumi no vilnas un jauktiem vilnas materiāliem: džempemi
ri, adītas jakas, zeķes.
Norādījums

– Vilnas tekstilizstrādājumi neilgu laiku tiek izpurināti un kļūst mīkstāki, taču nav pilnīgi izžāvēti.
– Tekstilizstrādājumi ir jāizņem tūlīt pēc programmas beigām.

"Oberhemden"

maksimāli 2,0 kg*

"Schranktrocken", "Bügelfeucht"
Izstrādāju- Krekli, kreklblūzes
mi
"Express"

maksimāli 4,0 kg*

"Extratrocken", "Schranktrocken", "Bügelfeucht", "Mangelfeucht"
Izstrādāju- Izturīgi tekstilizstrādājumi, kas paredzēti žāvēšanai programmā
mi
"Baumwolle"
Norādījums

Programmas ilgums ir saīsināts.

* Sausas veļas svars
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Programmu pārskats
"Jeans"

maksimāli 3,0 kg*

"Schranktrocken, Bügelfeucht"
Izstrādāju- Visi džinsa audumi: bikses, jakas, svārki, krekli.
mi
Āra apģērbs

maksimāli 2,5 kg*

"Schranktrocken" , "Bügelfeucht" 
Izstrādāju- Āra apģērbi no žāvēšanai veļas žāvētājā piemērotiem materiāliem.
mi
"Imprägnieren"

maksimāli 2,5 kg*

"Schranktrocken"
Izstrādāju- Žāvēšanai veļas žāvētājā paredzēti tekstilizstrādājumi, piemēram,
mi
mikrošķiedras izstrādājumi, slēpošanas tērpi, āra apģērbs, smalki un
blīvi kokvilnas audumi (poplīns), galdauti.
Norādījums

– Šajā programmā papildus ir iekļauts fiksācijas posms audumu impregnēšanai.
– Impregnētus tekstilizstrādājumus drīkst apstrādāt tikai ar tādiem
impregnēšanas līdzekļiem, uz kuriem ir marķējums "Piemērots
membrānas tekstilizstrādājumiem". Šo līdzekļu pamatā ir fluoru saturoši ķīmiskie savienojumi.
– Nedrīkst žāvēt tekstilizstrādājumus, kas ir impregnēti ar parafīnu
saturošiem līdzekļiem. Iespējama aizdegšanās.

* Sausas veļas svars
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Programmu pārskats
"Vorbügeln"

maksimāli 1,0 kg*

"Schranktrocken", "Bügelfeucht"
Izstrādāju- – Kokvilnas vai lina audumi
mi
– Viegli kopjami tekstilizstrādājumi no kokvilnas, jauktajiem materiāliem vai sintētikas: kokvilnas bikses, vējjakas, krekli.
Norāde

– Programma paredzēta burzīšanās mazināšanai pēc izgriešanas veļas mašīnā.
– Piemērota arī sausiem tekstilizstrādājumiem.
– Tekstilizstrādājumi ir jāizņem tūlīt pēc programmas beigām.

"Lüften warm"

maksimāli 7,0 kg*

Izstrādāju- – Papildu žāvēšana nevienmērīgi žūstošiem vairāku slāņu tekstilizmi
strādājumiem ― jakām, spilveniem, guļammaisiem un citiem apjomīgiem tekstilizstrādājumiem.
– Atsevišķu veļas gabalu ― pludmales dvieļu, peldkostīmu, trauku
dvieļu žāvēšana.
Norāde

Sākotnēji neizvēlieties ilgāko iespējamo laika iestatījumu. Izmēģinot
nosakiet, kāds laika iestatījums ir vispiemērotākais.

Ieteikums

Lai likvidētu vai samazinātu tīra kokvilnas paģērba aromātus, izmantojiet programmu "Lüften warm" (ilgums: 1/2-1 stunda). Atsvaidzinošā iedarbība pastiprinās, ja tekstilizstrādājumus pirms vēdināšanas
samitrina un izmanto smaržu flakonu (atsevišķi pasūtāms piederums). Izstrādājumiem ar sintētisko šķiedru piejaukumu aromātu samazināšana ir mazāk efektīva.

* Sausas veļas svars
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Programmas norises maiņa
Programmu vairs nevar mainīt (aizsardzība pret nejaušām izmaiņām).

Veļas pievienošana vai izņemšana

Ja programmu izvēles slēdzis tiek pārregulēts,  deg tik ilgi, līdz tiek iestatīta sākotnējā programma.
Izņēmums: veļas žāvētājs tiek izslēgts,
pagriežot programmu izvēles slēdzi pozīcijā .

 Pieskarieties skārientaustiņam "Start/
Stop".

Lai izvēlētos citu programmu, sāktās
programmas darbība jāpārtrauc.
Ņemiet vērā, ka, atverot iekārtas durvis, var izplūst karsts tvaiks.

Pašreizējās programmas pārtraukšana un jaunas programmas izvēle
 Pieskarieties skārientaustiņam "Start/
Stop".
Ja ir pagājis noteikts žāvēšanas laiks un
sasniegta noteikta žāvēšanas
temperatūra, tekstilizstrādājumi tiek atdzesēti.
Ja šajā laikā atkārtoti tiek nospiests
taustiņš "Start/Stop" , izgaismojas .
 Lai izslēgtu, pagrieziet programmu izvēles slēdzi pozīcijā .
 Izvēlieties un sāciet jaunu programmu.
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Ja ir pagājis noteikts žāvēšanas laiks un
sasniegta noteikta žāvēšanas
temperatūra, tekstilizstrādājumi tiek atdzesēti.
Ja šajā laikā atkārtoti tiek nospiests
taustiņš "Start/Stop", izgaismojas .

 Apdedzināšanās risks!
Tekstilizstrādājumu ievietošanas/izņemšanas laikā nepieskarieties žāvētāja tvertnes aizmugurei. Tvertnē veidojas augsta temperatūra.
 Papildiniet veļu vai izņemiet daļu veļas.
 Aizveriet iekārtas durvis.
Programmas turpināšana:
(nepieciešamības gadījumā vispirms izvēlieties sausuma pakāpi)
 Pieskarieties skārientaustiņam "Start/
Stop".

Programmas ilgums
Programmas norises izmaiņu dēļ var
strauji mainīties laika rādījums.

Tīrīšana un apkope
Ūdens kondensāta tvertnes iztukšošana
Ūdens kondensāts, kas izdalās žāvēšanas laikā, uzkrājas ūdens kondensāta tvertnē.
Iztukšojiet ūdens kondensāta tvertni
pēc katras žāvēšanas reizes!
Sasniedzot maksimālo ūdens kondensāta līmeni, iedegas .
 dzēšana: atveriet un aizveriet ieslēgta
veļas žāvētāja durvis.

 Lai, izvelkot ūdens kondensāta
tvertni, netiktu bojātas ierīces durvis
un roktura pārsegs:
vienmēr pilnībā aizveriet ierīces durvis.

 Iztukšojiet ūdens kondensāta tvertni.
 Iebīdiet ūdens kondensāta tvertni atpakaļ veļas žāvētājā.

 Ūdens kondensātu nedrīkst
dzert. Tas var kaitēt gan cilvēku, gan
dzīvnieku veselībai.
Ūdens kondensātu varat izmantot mājsaimniecībā (piemēram, iepildīt tvaika
gludeklī vai gaisa mitrinātājā). Tomēr
pirms tam izfiltrējiet ūdens kondensātu,
lejot to caur smalku sietu vai kafijas
filtru. Tādējādi ūdens tiek attīrīts no
smalkām pūkām, kas varētu radīt bojājumus.

 Izvelciet ūdens kondensāta tvertni no
ierīces.
 Lai neiztecētu ūdens, turiet tvertni horizontāli. Satveriet to aiz satveršanas
apmales un gala.
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Tīrīšana un apkope
Pūku filtrs
Šim veļas žāvētājam ir divi pūku filtri
durvju iepildes zonā. Augšējais un
apakšējais pūku filtrs savāc žāvēšanas
laikā radušās pūkas.
Redzamo pūku izņemšana
Izņemiet pūkas pēc katra žāvēšanas
cikla.
Ieteikums: Pūkas no filtra, tām nepieskaroties, var iztīrīt ar putekļsūcēju.

 Iztīriet pūkas (skat. bultas). . .

 Atveriet ierīces durvis.

 Vispirms ir jāizņem smaržu flakons (ja tika izmantots). Skat. nodaļu
"Smaržu flakons".

 . . . no visām pūku filtra sieta virsmām,
 . . . no caurumotā veļas vairoga.
 Izvelciet augšējo pūku filtru virzienā
uz priekšu.

 Iebīdiet augšējo pūku filtru, līdz ir
dzirdams fiksācijas klikšķis.
 Aizveriet ierīces durvis.
Īpaši stipra aizsprostojuma gadījumā
– skatīt turpmāk.
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Tīrīšana un apkope
Rūpīgi iztīriet pūku filtru un gaisa kanālu zonu.
Veiciet rūpīgu tīrīšanu, ja ir pagarinājies žāvēšanas laiks vai pūku filtra
sietu virsmas ir redzami aizlipušas/
aizsērējušas.

 Satveriet pūku filtru (aiz dzeltenās pogas) un izvelciet to virzienā uz priekšu.

 Izmantojot smaržu flakonu: izņemiet smaržu flakonu!
 Izvelciet augšējo pūku filtru virzienā
uz priekšu.

 Notīriet redzamās pūkas ar putekļsūcēju un garo putekļsūcēja uzgali no
augšējās ventilācijas zonas (atverēm).
Pūku filtru mitrā tīrīšana
 Izskalojiet sietu virsmas tekošā, siltā
ūdenī.
 Rūpīgi izkratiet pūku filtru un uzmanīgi nosusiniet.
 Pagrieziet pie apakšējā pūku filtra
esošo dzelteno pogu bultas virzienā
(līdz ir dzirdams tās fiksācijas klikšķis).

 Mitru pūku filtru dēļ žāvēšanas
laikā var rasties darbības traucējumi!
 Iebīdiet apakšējo pūku filtru līdz galam un fiksējiet to ar dzelteno pogu.
 Iebīdiet augšējo pūku filtru līdz galam.
 Aizveriet ierīces durvis.
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Tīrīšana un apkope
Pamatnes filtrs
Pamatnes filtru tīriet vienmēr, kad iedegas  vai ir pagarinājies programmas izpildes laiks.

No veļas žāvētāja izbīdās labās puses
vadotne. Tā nodrošina, lai siltummaiņa
vāks aizvērtos tikai tad, ja pamatnes
filtrs ir ielikts pareizi.
Tīrīšana

 dzēšana: atveriet un aizveriet ieslēgta veļas žāvētāja durvis.
Izņemšana

 Izvelciet rokturi no pamatnes filtra.
 Lielākas pūku nogulsnes no pamatnes filtra vispirms var noslaucīt vai
nosūkt ar putekļsūcēju.
 Lai atvērtu, uzspiediet uz apaļās, padziļinātās siltummaiņa vāka virsmas.

 Rūpīgi izmazgājiet pamatnes filtru
zem tekoša ūdens.

Vāks atveras.

 Spēcīgi izspiediet pamatnes filtru.

 Pamatnes filtrs pirms atkārtotas
ievietošanas nedrīkst būt slapjš. Var
rasties darbības traucējums!
 Pūkas no roktura noslaukiet ar mitru
drānu.

 Satveriet pamatnes filtru aiz roktura
un izvelciet.
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Tīrīšana un apkope
Pamatnes filtra vāks

Siltummaiņa pārbaude

 Savainojumu risks! Nepieskarieties dzesēšanas ribām. Var savainot
rokas.
 Pārbaudiet, vai nav sakrājušās pūkas.
Ja ir redzams, ka uzkrājies daudz netīrumu:

 Iztīriet tos ar putekļsūcēju un

 Ar mitru drānu notīriet uz vāka esošās
pūkas.
Tīrīšanas laikā nesabojājiet blīvgumiju!

otas uzgali. Putekļsūcēja uzgali viegli
un nespiežot virziet pāri siltummaiņa
dzesēšanas ribām. Raugieties, lai netiktu salocītas vai sabojātas dzesēšanas ribas!

 Pārbaudiet, vai dzesēšanas ribas nav
pārklātas ar pūkām (skat. turpmāk).

 Redzamos netīrumus uzmanīgi nosūciet ar putekļsūcēju.
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Tīrīšana un apkope
Ievietošana

 Veļas žāvētāju drīkst lietot tikai
tad, ja ir ievietots pamatnes filtrs un ir
aizvērts siltummaiņa vāks. Tikai aizvērts vāks nodrošina kondensācijas
sistēmas hermētiskumu un veļas žāvētāja nevainojamu darbību!

 Ievietojiet pamatnes filtru rokturī pareizi.
Lai pamatnes filtrs pareizi iegultu vietā
pirms siltummaiņa mezgla:

 uzspraudiet rokturi un pamatnes filtru
ar pareizo pusi pa priekšu uz abām
vadotnēm:
– "Miele" logotips uz roktura nedrīkst
būt apvērsts!
 Iebīdiet pamatnes filtru līdz galam.
Iebīdot pamatnes filtru, tiek iebīdīta arī
labās puses vadotne.
 Aizveriet siltummaiņa vāku.

42

Tīrīšana un apkope
Veļas žāvētājs
 Atvienojiet veļas žāvētāju no
elektrotīkla.

 Nedrīkst lietot šķīdinātājus saturošus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, stikla tīrītājus un universālos tīrītājus!
Tie var bojāt plastmasas virsmas un
citas daļas.
 Tīriet veļas žāvētāja virsmas tikai ar
viegli samitrinātu drānu, lietojot maigu
mazgāšanas līdzekli vai ziepju šķīdumu un mīkstu drānu.

 Notīriet blīvi durvju iekšpusē ar mitru
drānu.
 Pēc tam visas daļas nosusiniet ar
mīkstu drānu.
 Nerūsējošo tēraudu (piemēram, žāvēšanas tvertni) var tīrīt ar piemērotu
nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli,
taču tas nav jādara obligāti.
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Smaržvielas flakona izmantošana
Ja veļai vēlaties īpašu smaržu, izmantojiet smaržvielas flakonu (papildus
nopērkams piederums).

Ja neizmantojat smaržvielas flakonu:
bīdāmajam aizvaram ir vienmēr jāpaliek aizvērtam (turot aiz atloka, aizbīdīt līdz pašai apakšai)!

 Pirms tam izlasiet nodaļas "Drošības informācija un brīdinājumi" sadaļu "Smaržvielas flakona izmantošana (papildus nopērkams piederums)".

Smaržvielas flakona ievietošana
Smaržvielas flakonu turiet tā, kā parādīts attēlā. Neturiet to slīpi vai nesasveriet, citādi smaržviela izlīs no
flakona.
 Atveriet bīdāmo aizvaru, turot aiz atloka, līdz tas atrodas augšā, labajā
pusē.

 Stingri satveriet smaržvielas flakonu,
lai to nejauši neatvērtu!
 Noņemiet aizsarguzlīmi.
 Atveriet veļas žāvētāja durvis.
Smaržvielas flakons tiek iestiprināts
augšējā pūku filtrā. Flakona nostiprināšanai ir paredzēta atvere augšā, labajā
pusē pie roktura padziļinājuma.
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 Iespraudiet smaržvielas flakonu atverē līdz atdurei.

Smaržvielas flakona izmantošana
– Jūtama neliela fiksācijas pretestība
un dzirdams kluss klikšķis.
Marķējumam  ir jābūt pozīcijā .
Tā ir pozīcija, kurā ir jūtama fiksācijas
pretestība.

Pirms žāvēšanas
Var iestatīt smaržas intensitāti.

Marķējumiem  un  ir savstarpēji
jāatbilst.

 Pagrieziet ārējo gredzenu pa labi: jo
plašāk ir atvērts smaržvielas flakons,
jo stiprāka ir smaržas intensitāte.

 Ārējo gredzenu  nedaudz pagrieziet
pa labi.

Pietiekamu smaržas intensitāti var iegūt, ja veļa ir mitra un žāvējot tā uzņem
pietiekami daudz siltuma, turklāt žāvēšanas laikam jābūt ilgākam. Smarža ir
jūtama arī telpā, kur atrodas veļas žāvētājs.
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Smaržvielas flakona izmantošana
Pēc žāvēšanas

Smaržvielas flakona maiņa

Lai novērstu smaržvielas nevēlamu izgarošanu:

Kad smaržas intensitāte vairs nav pietiekama:

 pagrieziet ārējo gredzenu pa kreisi,
līdz marķējums b ir pozīcijā _.

 pagrieziet ārējo gredzenu pa kreisi,
līdz marķējumi a un b savstarpēji atbilst.

– Ir jūtama neliela fiksācijas pretestība.
Ja laiku pa laikam ir jāveic veļas žāvēšana bez smaržas: noņemiet smaržvielas flakonu un ievietojiet to pārdošanas iepakojumā (skat. turpmāk).

 Nomainiet smaržvielas flakonu.
Smaržvielas flakonu var pasūtīt pie
"Miele" pilnvarotā pārdevēja, "Miele"
rūpnīcas Klientu apkalpošanas dienestā vai internetā.
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Smaržvielas flakona izmantošana
Pūku filtra tīrīšana
Ja pūku sieti vai pamatnes filtrs nav iztīrīti, var samazināties smaržas intensitāte!

 Pūku filtru tīrīšanas laikā smaržvielas flakons ir jāizņem.

 Lai smaržviela neizplūstu:

 Smaržvielas flakonu nenovietojiet
guļus – pretējā gadījumā smaržviela
var izlīt!

smaržvielas flakonu uzglabājiet tikai
pārdošanas iepakojumā, kā parādīts
attēlā!
 Iztīriet pūku sietus un pamatnes filtru:
skat. nodaļu "Tīrīšana un apkope".

Smaržvielas flakonu uzglabājiet tikai
pārdošanas iepakojumā.

– Uzglabājot smaržvielu flakonu, piemēram, pūku filtra tīrīšanas laikā: pārdošanas iepakojumu neuzglabājiet
horizontāli vai otrādi apgrieztu, citādi
smaržviela izplūdīs;
– uzglabājiet vēsā un sausā vietā;
– nenovietojiet saules gaismā;
– pēc iegādes: noņemiet aizsargzīmogu
tikai pirms lietošanas.
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Problēmu novēršana
Lielāko daļu traucējumu un kļūdu, kas var rasties ikdienas lietošanas laikā, varat
novērst patstāvīgi. Daudzos gadījumos varat ietaupīt laiku un izmaksas, jo nebūs
jāvēršas klientu apkalpošanas dienestā.
Turpmākajās tabulās ir sniegti ieteikumi, kā konstatēt un novērst traucējuma vai
kļūdas cēloni.

Kontrolrādījumi un informācija
Problēma

Cēlonis un novēršana

Pēc programmas pārtraukšanas iedegas ,
atskan skaņas signāls.

Ūdens kondensāta tvertne ir pilna vai ūdens novadīšanas šļūtene ir pārlocīta.
 Iztukšojiet ūdens kondensāta tvertni.
 Pārbaudiet ūdens novadīšanas šļūteni.
 Skatīt nodaļu "Tīrīšana un kopšana".
 izslēgšana:
 atveriet un aizveriet iekārtas durvis (veļas žāvētājs
ir ieslēgts).

Programmas beigās iedegas 

Šis traucējums liecina par pūku izraisītu aizsērējumu.
 Iztīriet pūku filtru.
 Iztīriet pamatnes filtru.
 Skatīt nodaļu "Tīrīšana un kopšana".
 izslēgšana:
 atveriet un aizveriet iekārtas durvis (veļas žāvētājs
ir ieslēgts).

Deg 

Ir izmainīta programmu izvēles slēdža pozīcija.
 Izvēlieties sākotnēji iestatīto programmu, tad atkal
tiks parādīts atlikušais laiks.

Beidzoties programmai, Programmas izpilde ir pabeigta, bet veļa vēl tiek atredzamas mirgojošas
dzesēta.
joslas: .........
 Vai nu izņemiet un izklājiet veļu, vai turpiniet dzesēšanu.
Pēc ieslēgšanas mirgo / Aktivizēts PIN koda pieprasījums.
deg , nav iespējama  Skatīt nodaļas "Programmēšanas funkcija" sadaļu
programmas izvēle.
" Pin-Code".
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Problēmu novēršana
Problēma

Cēlonis un novēršana

Pēc programmas pārtraukšanas mirgo  un
, atskan skaņas signāls

Šis traucējums liecina, ka ir uzkrājies daudz pūku.
 Iztīriet pūku filtru.
 Iztīriet pamatnes filtru.
 Iztīriet gaisa kanālus: gaisa cirkulācijas zonu zem
pamatnes filtra un siltummaini.
 Skatīt nodaļu "Tīrīšana un kopšana".
  izslēgšana:
 Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet veļas žāvētāju.

Pēc programmas pārCēloni tūlīt nevar konstatēt.
traukšanas mirgo  un
 Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet veļas žāvētāju.
cita ciparu kombinācija,  Sāciet programmu.
atskan skaņas signāls
Ja atkārtoti tiek pārtraukta programma un tiek parādīts kļūdas paziņojums, iekārtai radies bojājums. Sazinieties ar "Miele" Klientu apkalpošanas dienestu
Iedegas : un programmas izpilde tiek
pārtraukta, atskan signāls.

Veļa ir nepareizi izvietojusies tvertnē vai sarullējusies.
 Atraisiet veļas samezglojumus un, ja nepieciešams, izņemiet daļu veļas.
 Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet veļas žāvētāju.
 Sāciet programmu.
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Problēmu novēršana
Neapmierinošs žāvēšanas rezultāts
Problēma

Cēlonis un novēršana

Veļa nav pietiekami izžāvēta.

Žāvēšanai ievietoti dažāda materiāla izstrādājumi.
 Veiciet papildu žāvēšanu programmā "Lüften
warm".
 Turpmāk izvēlieties piemērotu programmu.
Ieteikums: Jūs varat individuāli pielāgot sausuma pakāpes dažās programmās. Skat. nodaļas "Programmējamās funkcijas" sadaļas " Sausuma pakāpes
programmai "Baumwolle"", " Sausuma pakāpes
programmai "Pflegeleicht"".

Veļa vai spilveni ar spalvu pildījumu žāvēšanas
laikā izdala nepatīkamu
aromātu

Veļai ir pievienots nepietiekams daudzums mazgāšanas līdzekļa.
No spalvām karsēšanas laikā mēdz izdalīties specifisks aromāts.
 Veļa: mazgāšanai jālieto pietiekams daudzums
mazgāšanas līdzekļa.
 Spilveni: ļaut izvēdināties ārpus veļas žāvētāja.
 Žāvēšanas laikā izmantojiet smaržu flakonu (iegādājams papildpiederums), ja dodat priekšroku kādai īpašai smaržai.

Sintētisko šķiedru izstrādājumi pēc žāvēšanas ir statiski uzlādēti

Sintētika mēdz statiski uzlādēties.
 Ja mazgāšanas laikā pēdējās skalošanas fāzē lieto
veļas mīkstinātāju, tas var mazināt statisko uzlādi
žāvēšanas laikā.

Sakrājušās pūkas

Žāvēšanas laikā no tekstilizstrādājumiem atdalās pūkas, kas radušās galvenokārt apģērba valkāšanas vai
mazgāšanas laikā.
Radušās pūkas tiek savāktas pūku un pamatnes
filtros un ir viegli iztīrāmas.
 Skat. nodaļu "Tīrīšana un apkope".
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Problēmu novēršana
Citas problēmas
Problēma

Cēlonis un novēršana

Žāvēšanas process tur- Telpa, kurā ir uzstādīts veļas žāvētājs, ir pārāk silta.
pinās ļoti ilgi vai pat tiek  Rūpīgi izvēdiniet telpu.
pārtraukts*
Mazgāšanas līdzekļu atliekas, mati un smalkas pūkas
var izraisīt aizsērējumus.
 Iztīriet pūku sietus un cokola filtru.
 Izņemiet aiz vāka siltummaiņa nodalījumā redzamās pūkas (skat. nodaļas "Tīrīšana un apkope" sadaļu "Cokola filtrs").
Ir nosegts režģis apakšā, labajā pusē.
 Novāciet veļas grozu vai citus traucējošus priekšmetus.
Pūku filtri un cokola filtrs pēc tīrīšanas ir ielikti mitri.
 Pūku filtriem un cokola filtram jābūt sausiem.
Tekstilizstrādājumi ir pārāk slapji.
 Izgrieziet tos veļas mašīnā ar lielāku centrifūgas
apgriezienu skaitu.
Tvertne ir pārāk pilna.
 Ievērojiet katrai žāvēšanas programmai paredzēto
maksimālo veļas ielādes daudzumu.
Metāla rāvējslēdzēju dēļ iekārta nevar precīzi noteikt
veļas mitruma pakāpi.
 Turpmāk atveriet rāvējslēdzējus.
 Ja problēma atkārtojas, žāvējiet šos tekstilizstrādājumus programmā "Lüften warm".
* Pirms jaunas programmas sākšanas
 Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet veļas žāvētāju.
Ir dzirdami darbības
trokšņi (sīkšana/rūkšana)

Tas nav traucējums. Darbojas kompresors.
Tās ir normālas skaņas, kas rodas, darbojoties kompresoram.
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Problēmu novēršana
Problēma

Cēlonis un novēršana

Nevar palaist programmu

Cēloni tūlīt nevar konstatēt.
 Iespraudiet elektrotīkla kabeļa kontaktdakšu.
 Ieslēdziet veļas žāvētāju.
 Aizveriet veļas žāvētāja durvis.
 Pārbaudiet mājas elektroinstalācijas drošinātāju.
Strāvas padeves pārtraukums? Pēc strāvas padeves
atjaunošanas iepriekš ieslēgtā programma tiks atsākta automātiski.

Ar mirgojošu gaismu
deg tikai skārientaustiņš "Start/Stop"

Desmit minūtes pēc programmas beigām taustiņš
"Start/Stop" sāk mirgot, un indikāciju elementi tiek
aptumšoti: elektroenerģijas taupīšana. Tā nav kļūme,
bet normāla darbība.
Ja veļas žāvētājā darbojas aizsardzība pret burzīšanos, žāvēšanas tvertne laiku pa laikam pagriežas.
 Lai aktivētu indikāciju elementus, pieskarieties kādam skārientaustiņam.
Skat. nodaļas "Programmējamās funkcijas", sadaļu
" Vadības paneļa izslēgšanās".

Veļas žāvētājs pēc programmas pabeigšanas
ir izslēgts

Šis veļas žāvētājs izslēdzas automātiski: elektroenerģijas taupīšana. Tā nav kļūme, bet normāla darbība.
 Lai ieslēgtu veļas žāvētāju, izvēlieties programmu.
Ieteikums: Jūs varat to mainīt. Skat. nodaļas "Programmējamās funkcijas", sadaļu " Veļas žāvētāja
izslēgšanās".

Nedarbojas žāvēšanas
tvertnes apgaismojums
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Žāvēšanas tvertnes apgaismojums izslēdzas automātiski, ja ...
... ir aizvērtas ierīces durvis;
... pēc dažām minūtēm, ja ierīces durvis ir atvērtas
(elektroenerģijas taupīšana).
Žāvēšanas tvertnes apgaismojums ieslēdzas, atverot
ierīces durvis, ja tā ir ieslēgta.

Klientu apkalpošanas dienests
Kontaktinformācija traucējumu
gadījumā
Traucējumu gadījumā, kurus nevarat novērst patstāvīgi, sazinieties ar savu
"Miele" specializēto tirgotāju vai "Miele"
Klientu apkalpošanas dienestu.
"Miele" Klientu apkalpošanas dienesta
tālruņa numurs ir norādīts uzņēmuma
mājaslapā www.miele.lv.
Sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu, norādiet savas iekārtas modeļa
apzīmējumu un sērijas numuru. Šī informācija ir norādīta uz identifikācijas datu
plāksnītes.
Identifikācijas datu plāksnīte kļūst redzama, atverot veļas žāvētāja durvis:

Papildpiederumi
Veļas žāvētājam var iegādāties papildpiederumus, ko piedāvā "Miele" specializētais tirgotājs vai "Miele" Klientu apkalpošanas dienests.
Internetā varat pasūtīt šos un vēl daudzus citus interesantus izstrādājumus.
Žāvēšanas grozs
Žāvēšanas grozā var žāvēt vai izvēdināt
tādus izstrādājumus, kurus nedrīkst pakļaut mehāniskai slodzei.
Smaržvielas flakons
Žāvēšanas laikā izmantojiet smaržu flakonu, ja dodat priekšroku kādai īpašai
smaržai.

Garantija
Garantijas termiņš ir 2 gadi.
Papildinformāciju skatiet pievienotajos
garantijas noteikumos.
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Uzstādīšana un pievienošana
Skats no priekšpuses

a Barošanas kabelis
b Vadības panelis
c Ūdens kondensāta tvertne
– iztukšot pēc žāvēšanas
d Durvis
– neatvērt žāvēšanas laikā
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e Siltummaiņa vāks
– neatvērt žāvēšanas laikā
f Četras skrūvējamas kājas ar regulējamu augstumu
g Atvere dzesēšanas gaisam
– neaizsegt ar veļas grozu vai citiem
priekšmetiem
h Ūdens kondensāta novadīšanas šļūtene

Uzstādīšana un pievienošana
Skats no aizmugures

 Pārvietojiet veļas žāvētāju tikai
tā, kā ir parādīts attēlā. Ja veļas žāvētājs tiek transportēts guļus, to
drīkst sagāzt tikai uz kreiso pusi.
Ja transportēšana nav veikta atbilstoši norādījumiem šajā aprakstā,
pirms veļas žāvētāja pievienošanas
elektrotīklam tas vienu stundu jāatstāj miera stāvoklī.
Pretējā gadījumā var sabojāt siltumsūkni.

a Augšējais pārsegs ar satveršanas iespējām transportēšanas laikā (bultas)
b Piederumi ārējam ūdens kondensāta
novadīšanas pieslēgumam: šļūtenes
skava, savienotājelements un šļūtenes turētājs
c Ūdens kondensāta novadīšanas šļūtene
d Elektrības kabelis

Veļas žāvētāja nogādāšana uzstādīšanas vietā
 Vāka aizmugurējais stiprinājums
ārēju apstākļu ietekmē var kļūt
trausls.
Nešanas laikā vāks var nolūzt.
Pirms nešanas pārbaudiet vāka pārkares stabilitāti.
 Nesiet veļas žāvētāju, satverot to aiz
priekšējām kājām un vāka aizmugurējās pārkares.
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Uzstādīšana un pievienošana
Uzstādīšana
Veļas žāvētāja līmeņošana

 Veļas žāvētāja durvju vēršanās
zonā nedrīkst atrasties veramas vai
bīdāmas durvis, vai arī pretim žāvētājam novietotas durvis ar vērtni žāvētāja virzienā.

Ventilācija

 Nenosedziet ventilācijas gaisa
atveri ierīces priekšpusē! Pretējā gadījumā nav iespējams nodrošināt pietiekamu siltummaiņa dzesēšanu.

 Brīvo zonu starp ierīces apakšmalu un grīdu nedrīkst aizsegt vai samazināt ne ar cokola līstēm, ne pūkainiem paklājiem utt. Citādi netiks
nodrošināta pietiekama gaisa pievade.
Siltummaiņa dzesēšanai izmantotais, izpūstais gaiss silda telpu, kurā atrodas
ierīce. Tādēļ ir jānodrošina pietiekama
ventilācija, piemēram, atverot logu. Pretējā gadījumā palielinās žāvēšanas laiks
(lielāks enerģijas patēriņš).
Pirms vēlākas transportēšanas

Lai nodrošinātu nevainojamu veļas žāvētāja darbību, tam jābūt horizontāli līmeņotam.

Grīdas nelīdzenumus var izlīdzināt, pagriežot žāvētāja skrūvējamās kājas.
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Sagāžot veļas žāvētāju, no sūkņa zonas
var izlīt pēc žāvēšanas atlikušais ūdens
kondensāts. Ieteikums: pirms ierīces
transportēšanas ieteicams aptuveni uz
vienu minūti ieslēgt programmu "Lüften
warm". Tās laikā atlikušais ūdens kondensāts aizplūdīs uz kondensāta tvertni
vai tiks novadīts kanalizācijā.

Uzstādīšana un pievienošana
Uzstādīšanas papildu nosacījumi
Iebīdāms zem darba virsmas
Šo veļas žāvētāju drīkst novietot zem
darba virsmas.

 Uzmanību, rodas siltums: no veļas žāvētāja izplūstošais karstais
gaiss ir jāizvada. Pretējā gadījumā
var rasties traucējums.
– Ierīces pārsega demontāža nav iespējama.
– Elektrotīkla pieslēguma vietai jāatrodas veļas žāvētāja tuvumā un jābūt
pieejamai.
– Var nebūtiski pagarināties žāvēšanas
ilgums.
Papildpiederumi
– Mazgāšanas un žāvēšanas savienošanas komplekts
Šo veļas žāvētāju var uzstādīt kolonnā
kopā ar "Miele" veļas mašīnu. Drīkst izmantot tikai nepieciešamo oriģinālo
"Miele" savienošanas komplektu.
– Pamatne
Šis veļas žāvētājs ir pieejams ar pamatni, kurā ir atvilktne.
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Uzstādīšana un pievienošana
Ūdens kondensāta novadīšana
kanalizācijas sistēmā

Īpaši pieslēgšanas nosacījumi, kuru dēļ
ir nepieciešams pretatplūdes vārsts:

Piezīme

– ūdens sūknēšana izlietnē vai grīdas
notekā, kur šļūtenes gals tiek iegremdēts ūdenī;

Žāvēšanas procesā radies ūdens kondensāts caur ūdens novadīšanas šļūteni veļas žāvētāja aizmugurē tiek sūknēts uz ūdens kondensāta tvertni.
Ūdens kondensātu var novadīt arī ārēji
ar ūdens novadīšanas šļūteni veļas žāvētāja aizmugurē. Tādā gadījumā ūdens
kondensāta tvertne nebūs jāiztukšo.
Šļūtenes garums: maks. 1,60 m
Sūknēšanas augstums: maks. 1,50 m
Sūknēšanas attālums: maks. 4,00 m
Papildus iespējams iegādāties
– šļūtenes pagarinājumu,
– pretatplūdes vārsta komplektu ārējam
ūdens pieslēgumam. Šļūtenes pagarinājums ir pievienots komplektā.
Īpaši pieslēgšanas nosacījumi, ja ir
jāuzstāda pretatplūdes vārsts

 Bez pretatplūdes vārsta ūdens
var atplūst atpakaļ uz veļas žāvētāju
vai tikt iesūknēts atpakaļ un noplūst.
Šis ūdens var radīt kaitējumu veļas
žāvētājam un telpai, kurā tas ir uzstādīts.
Turpmāk aprakstīto īpašo pieslēgšanas nosacījumu gadījumā ir jāizmanto pretatplūdes vārsts.
Maksimālais sūknēšanas augstums ar
pretatplūdes vārstu: 1,00 m
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– pieslēgums pie izlietnes sifona;
– dažādas pieslēgšanas iespējas, kurās
tiek papildus pievienota, piemēram,
arī veļas mašīna vai trauku mašīna.

 Pretatplūdes vārsts ir jāuzstāda
tā, lai bulta uz pretatplūdes vārsta rādītu plūsmas virzienā.
Citādi sūknēšana nebūs iespējama.

Uzstādīšana un pievienošana
Ūdens novadīšanas šļūtenes pievienošana

 Ūdens novadīšanas šļūteni nedrīkst vilkt, izstiept vai pārlocīt.
Pretējā gadījumā tā tiks sabojāta.
Ūdens novadīšanas šļūtenē ir neliels
ūdens atlikums. Tādēļ sagatavojiet atbilstošu tvertni.

 Pēc vajadzības izvelciet šļūteni pa labi vai pa kreisi.
– Izvelkot šļūteni uz labo pusi, to var
nostiprināt rievā.
– Lai šļūteni nejauši nepārlocītu, tā jāatstāj apakšējā skavu stiprinājumā.

 Noņemiet izplūdes šļūteni no izplūdes
īscaurules.
 Notiniet šļūteni no uztīšanas ierīces
un uzmanīgi izvelciet to no skavu
stiprinājumiem.
 Ļaujiet atlikušajam ūdenim satecēt
sagatavotajā traukā.
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Uzstādīšana un pievienošana
Piemēri
– Izplūde izlietnē vai grīdas notekā

– Tiešs pieslēgums pie izlietnes sifona

Lai nepieļautu ūdens novadīšanas šļūtenes pārlocīšanu, jālieto šļūteņu turētājs.

 No veļas žāvētāja aizmugures augšējās daļas izņemiet savienotājelementu
1 un aiz tā esošo šļūtenes skavu 3.
 Mazos, fiksējošos āķīšus (tumšas bultas) šļūtenes turētāja kreisajā un labajā pusē piespiediet ar īkšķiem un ...
 ... pavelciet šļūtenes turētāju uz priekšu (gaišās bultas).*

 Ja šļūtene tiek, piemēram, pakarināta uz izlietnes malas, tā jānodrošina pret noslīdēšanu (piemēram, jāpiesien) – skatīt attēlu no priekšas.
Noplūstošs ūdens var izraisīt bojājumus.
 Pretatplūdes vārstu var uzspraust uz
šļūtenes gala.
* Šļūtenes turētāju var uzspraust arī
vēlāk, ja ūdens kondensātu vairs nevēlaties izvadīt ārēji.
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 Pieslēdziet izplūdes šļūteni saskaņā
ar aprakstu turpmāk.

Uzstādīšana un pievienošana
 Uzstādiet savienotājelementu 1 ar izlietnes savienojuma uzgriezni 2 pie izlietnes sifona.
Parasti izlietnes savienojuma uzgrieznis ir aprīkots ar paplāksni, kas ir jāizņem.
 Uzspraudiet šļūtenes galu 4 uz savienotājelementa 1.
 Izmantojiet šļūtenes turētāju.
 Ar skrūvgriezi pievelciet šļūtenes skavu 3, kas atrodas aiz izlietnes savienojuma uzgriežņa.
1. Savienotājelements
2. Izlietnes uzmavas uzgrieznis
3. Šļūtenes skava
4. Šļūtenes gals (piestiprināts pie šļūtenes turētāja)
5. Pretatplūdes vārsts

 Iespraudiet pretatplūdes vārstu 5 veļas žāvētāja izplūdes šļūtenē 6.
Pretatplūdes vārstu 5 uzstādiet tā, lai
bulta būtu vērsta plūsmas virzienā
(izlietnes virzienā).
 Pretatplūdes vārsts jānostiprina ar
šļūtenes skavām.

6. Veļas žāvētāja ūdens novadīšanas
šļūtene
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Uzstādīšana un pievienošana
Savienojums ar elektrotīklu
Šis veļas žāvētājs ir aprīkots ar barošanas kabeli un kontaktdakšu.
Lai vajadzības gadījumā varētu nekavējoties atvienot veļas žāvētāju no elektrotīkla, jānodrošina, lai kontaktdakša un
rozete vienmēr būtu pieejama.
Pieslēgšanai drīkst izmantot tikai saskaņā ar VDE 0100 ierīkotas stacionārās
elektroinstalācijas.
Lai novērstu potenciālu riska avotu (pastāv aizdegšanās risks!), nekādā gadījumā nedrīkst pievienot veļas žāvētāju pagarinātājiem, piemēram, galda sadalītājiem u. tml.
Informāciju par nominālo patēriņa jaudu
un drošinātājiem skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes. Salīdziniet uz identifikācijas datu plāksnītes norādītos parametrus ar elektrotīkla parametriem.
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Patēriņa dati
Veļas ielādes dau-

Veļas mazgājamās
mašīnas centrifūgas veļas izgriešanas pakāpe

Atlikušais
mitrums

Elektroenerģija

Darbības ilgums

kg

apgr./min

%

kWh

min

7,0
3,5

1000
1000

60
60

1,73
0,97

137
83

"Baumwolle Schranktrocken"

7,0
7,0
7,0

1200
1400
1600

53
50
44

1,55
1,45
1,30

124
118
105

"Baumwolle Schranktrocken"
ar opciju "Schonen"+

7,0

1000

60

1,78

145

"Baumwolle Bügelfeucht"

7,0
7,0
7,0
7,0

1000
1200
1400
1600

60
53
50
44

1,29
1,15
1,05
0,90

102
89
83
71

"Pflegeleicht Schranktrocken"

4,0

1200

40

0,65

57

"Pflegeleicht Schranktrocken"
ar opciju "Schonen"+

4,0

1200

40

0,66

59

"Imprägnieren"

2,5

800

50

1,22

110

"Finish Wolle"

2,0

1000

50

0,03

5

"Express Schranktrocken"

4,0

1000

60

1,10

97

"Oberhemden Schranktrocken"

2,0

600

60

0,60

58

"Jeans Schranktrocken"

3,0

900

60

1,28

116

"Outdoor Schranktrocken"

2,5

800

50

0,85

76

dzums

"Baumwolle" 

1

2

1

Sausas veļas svars

2

Pārbaudes programma saskaņā ar Regulu Nr. 392/2012/ES par energomarķējumu tiek veikta atbilstoši standartam EN 61121.
Visas neatzīmētās vērtības ir noteiktas saskaņā ar standartu EN 61121.
Elektroenerģijas patēriņš, ja iekārta ir izslēgta:
Elektroenerģijas patēriņš, ja iekārta nav izslēgta:

0,4 W
1,5 W

Norādījums par salīdzinošām pārbaudēm:
Lai veiktu testēšanu saskaņā ar standartu EN 61121, pirms pārbaudes uzsākšanas jāizpilda viens žāvēšanas cikls 3 kg kokvilnas veļas ar sākotnējo mitrumu 70 % atbilstīgi iepriekš minētajam standartam, izmantojot programmu "Baumwolle Schranktrocken".
Faktiskie patēriņa dati var atšķirties no minētajām vērtībām atkarībā no veļas daudzuma, tekstilmateriāla veida, veļas atlikušā mitruma pakāpes pēc izgriešanas, tīkla sprieguma svārstībām.
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Tehniskie parametri
Augstums

850 mm

Platums

596 mm

Dziļums

636 mm

Dziļums, ja ierīces durvis ir atvērtas

1054 mm

Iebīdāms zem darba virsmas

Jā

Uzstādāms kolonnā

Jā

Svars

62 kg

Tvertnes ietilpība

120 l

Ielādes daudzums

1,0-7,0 kg (sausas veļas svars)

Ūdens kondensāta tvertnes tilpums

4,8 l

Šļūtenes garums

1,60 m

Maksimālais izsūknēšanas augstums

1,50 m

Maksimālais izsūknēšanas atstatums

4,00 m

Elektrības kabeļa garums

2,00 m

Pieslēguma spriegums

Skat. informāciju uz identifikācijas datu
plāksnītes.

Pieslēgtā elektriskā slodze

Skat. informāciju uz identifikācijas datu
plāksnītes.

Drošinātāji

Skat. informāciju uz identifikācijas datu
plāksnītes.

Piešķirtais pārbaudes marķējums

Skat. informāciju uz identifikācijas datu
plāksnītes.

Elektroenerģijas patēriņš

Skat. nodaļu "Patēriņa dati".

Gaismas diodes

1. klase
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Tehniskie parametri
Mājsaimniecības veļas žāvētāja tehnisko datu lapa
Saskaņā ar deleģēto Regulu (ES) Nr. 392/2012
MIELE
Modeļa nosaukums/apzīmējums
Nominālā jauda

TDB230 WP

1

7,0 kg
-/●

Mājsaimniecībā izmantojamā veļas žāvētāja tips (Ventilācija/kondensācija)
Energoefektivitātes klase
A +++ (visaugstākā efektivitāte) līdz D (viszemākā efektivitāte)
Svērtais gada enerģijas patēriņš (AEc)

A++

2

211 kWh/gadā
●/-

Veļas žāvētājs (ar/bez automātikas)
Standarta kokvilnas programmas enerģijas patēriņš
Enerģijas patēriņš ar pilnu ielādi

1,73 kWh

Enerģijas patēriņš ar daļēju ielādi

0,97 kWh

Svērtais ievades jaudas patēriņš izslēgtā stāvoklī (Po)

0,40 W

Svērtais ievades jaudas patēriņš neizslēgtā stāvoklī (Pl)

1,50 W

Neizslēgtā stāvokļa ilgums (Tl)

3

15 min

Programmas, uz kurām attiecas etiķetes un parametru uzlīmes informācija

4

Kokvilna; normāli žāvēta

Standarta kokvilnas programmas izpildes ilgums
Svērtais programmas izpildes ilgums

106 min

Programmas izpildes ilgums ar pilnu ielādi

137 min

Programmas izpildes ilgums ar daļēju ielādi

83 min

Kondensācijas efektivitātes klase

5

A (visaugstākā efektivitāte) līdz G (viszemākā efektivitāte)

A

Svērtā kondensācijas efektivitāte "Standarta kokvilnas programmai ar pilnu
un daļēju ielādi"

94 %

Vidējā kondensācijas efektivitāte "Standarta kokvilnas programmai ar pilnu
un daļēju ielādi"

94 %

Vidējā kondensācijas efektivitāte "Standarta kokvilnas programmai ar daļēju 94 %
ielādi"
Skaņas jaudas līmenis (LWA)
Iebūvējama ierīce

6

66 dB(A) re 1 pW
-

● Jā, ir
1
2

3

kokvilnas izstrādājumi kilogramos standarta kokvilnas programmai ar pilnu ielādi
pamatojoties uz 160 standarta žāvēšanas cikliem standarta kokvilnas mazgāšanas programmām ar
pilnu un daļēju ielādi, kā arī patēriņš mazākas jaudas režīmos. Reālais enerģijas patēriņš vienam ciklam ir atkarīgs no ierīces lietošanas veida.
ja mājsaimniecībā izmantojamais veļas žāvētājs ir aprīkots ar jaudas vadības sistēmu
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Tehniskie parametri
4

5
6

Šī programma ir paredzēta parastu, slapju kokvilnas izstrādājumu žāvēšanai un ir visefektīvākā attiecībā uz enerģijas patēriņu.
ja mājsaimniecībā izmantojamais veļas žāvētājs ir kondensācijas veļas žāvētājs
standarta kokvilnas programmai ar pilnu ielādi
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Programmēšanas funkcijas
Programmēšana
Ar programmējamajām funkcijām veļas žāvētāja elektroniku var pielāgot
savām individuālajām vajadzībām.
Programmēšana notiek 8 posmos (,
,  ... ), izmantojot skārientaustiņus.
Piekļuve programmēšanas līmenim
Priekšnoteikums
– Veļas žāvētājs ir ieslēgts: ir izvēlēta
kāda programma.

Programmēšanas funkciju atlasīšana
un izvēle
Programmējamās funkcijas numurs
laika indikācijā tiek parādīts ar simbolu
 kopā ar skaitli:
piem.,.
 Pieskaroties skārientaustiņam  vai
, pakāpeniski izvēlieties nākamo
vai iepriekšējo programmējamo funkciju.
Programmējamā funkcija


Programmas "Baumwolle" sausuma pakāpes



Programmas "Pflegeleicht" sausuma pakāpes



Dzesēšanas laika pagarināšana



Taustiņu tonis



PIN kods



Vadītspēja



Vadības paneļa izslēgšanās



Veļas žāvētāja izslēgšanās



Atmiņa



Aizsardzība pret burzīšanos



Izgaismoto lauku spilgtuma aptumšošana

– Veļas žāvētāja durvis ir atvērtas.
 Pieskarieties skārientaustiņam
"Start/Stop" un turiet uz tā pirkstu,
kamēr tiek veiktas darbības -.
 Aizveriet veļas žāvētāja durvis.
Uzgaidiet, līdz skārientaustiņš "Start/
Stop" deg nepārtraukti ...
 ... un atlaidiet skārientaustiņu "Start/
Stop".

 Apstipriniet izvēlēto programmējamo
funkciju ar skārientaustiņu "Start/
Stop".
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Programmēšanas funkcijas
Programmējamās funkcijas apstrāde
un saglabāšana

 Apstipriniet atlasīto izvēli ar skārientaustiņu "Start/Stop".

Programmējamo funkciju var ieslēgt/
izslēgt vai atlasīt dažādas opcijas.

Tagad atkal ir izgaismots programmējamās funkcijas numurs, piem., .

 Pieskaroties skārientaustiņam  vai
, ieslēdziet/izslēdziet programmējamo funkciju vai atlasiet kādu opciju.

Programmēšanas līmeņa aizvēršana

Programmējamā funkcija
iespējamā izvēle




     



X

X

X

O

X

X

X



X

X

X

O

X

X

X

X

X

X



O

X



O

X



O

X




O
X



O
O

X

O

X



X

X

O

X

O

X

X

X = pieejams
O = rūpnīcas iestatījums
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X





līdz

X

X

X

X

 Pagrieziet programmu izvēles slēdzi
pozīcijā .
Ieprogrammētais iestatījums tiek saglabāts pastāvīgi. To jebkurā brīdī var atkal
mainīt.

Programmēšanas funkcijas
 Programmas "Baumwolle"
sausuma pakāpes
Programmas "Baumwolle" sausuma
pakāpes var individuāli pielāgot 7 pakāpēs.
Izvēle


= vēl mitrāka

 = mitrāka

 Dzesēšanas laika pagarināšana
Visās sausuma pakāpju programmās
automātiskās dzesēšanas fāzi pirms
programmas beigām ar divu minūšu
soli var paildzināt līdz pat 18 minūtēm.
Tekstilizstrādājumi tiks vairāk atdzesēti.
Izvēle

 = nedaudz mitrāka

 = Rūpnīcas iestatījums

 = Rūpnīcas iestatījums



 = nedaudz sausāka
 = sausāka
 = vēl sausāka
Izņēmums
Programma "Baumwolle"  netiek
mainīta.

 Programmas "Pflegeleicht"
sausuma pakāpes
Programmas "Pflegeleicht" sausuma
pakāpes var individuāli pielāgot 7 pakāpēs.
Izvēle


= vēl mitrāka

 = mitrāka
 = nedaudz mitrāka

= Dzesēšanas laiks par 2 minūtēm ilgāks

 = Dzesēšanas laiks par 4 minūtēm ilgāks
 = Dzesēšanas laiks par 6 minūtēm ilgāks
 = Dzesēšanas laiks par 8 minūtēm ilgāks
 = Dzesēšanas laiks par 10 minūtēm ilgāks
 = Dzesēšanas laiks par 12 minūtēm ilgāks
 = Dzesēšanas laiks par 14 minūtēm ilgāks
 = Dzesēšanas laiks par 16 minūtēm ilgāks
 = Dzesēšanas laiks par 18 minūtēm ilgāks

 = Rūpnīcas iestatījums
 = nedaudz sausāka
 = sausāka
 = vēl sausāka
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Programmēšanas funkcijas
 Taustiņu tonis
Šeit var aktivēt/deaktivēt signāla toni,
kas atskanēs, pieskaroties skārientaustiņam.

 = izslēgts
= ieslēgts (rūpnīcas iestatījums)

Ja tiek izvēlēts neatļauts iestatījums,
atskan aizlieguma signāla tonis.

 PIN kods
PIN kods aizsargā veļas žāvētāju pret
nesankcionētu lietošanu.
Ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums,
lai darbinātu veļas žāvētāju, pēc ieslēgšanas ir jāievada PIN kods.
Izvēle
 = izslēgts (rūpnīcas iestatījums)


= ieslēgts

Ja ir atlasīta izvēle , turpmāk pēc ieslēgšanas veļas žāvētāju varēs izmantot
tikai, ievadot PIN kodu.
Veļas žāvētāja lietošana, izmantojot
PIN kodu
Pēc katras veļas žāvētāja ieslēgšanas
laika indikācijā mirgo un deg simbols
.
PIN kods ir , un to nevar mainīt.
 Pieskarieties skārientaustiņam , līdz
kā pirmais skaitlis mirgo .
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 Tādā pašā veidā ievadiet arī pārējos
skaitļus.
Pēc  ievadīšanas un apstiprināšanas
veļas žāvētāju var izmantot.

Izvēle


 Apstipriniet ar skārientaustiņu "Start/
Stop".

 Vadītspēja
 Šo programmējamo funkciju
drīkst iestatīt tikai tad, ja veļas mazgāšanai tiek lietots ļoti mīksts ūdens,
kas traucē veļas atlikušā mitruma noteikšanu.
Izvēle


= izslēgts (rūpnīcas iestatījums)

 = zema
Nosacījums
Ūdens, kurā tika mazgāti tekstilizstrādājumi, ir ļoti mīksts un vadītspējas vērtība
(elektriskā vadītspēja) ir zemāka par 150
μS/cm. Dzeramā ūdens elektrisko vadītspēju var noskaidrot ūdens apgādes uzņēmumā.

 Aktivējiet  tikai tad, ja ir spēkā
iepriekš minētais nosacījums.
Pretējā gadījumā žāvēšanas rezultāts
nebūs apmierinošs!

Programmēšanas funkcijas
 Vadības paneļa izslēgšanās
Lai taupītu elektroenerģiju, laika indikācija un skārientaustiņi pēc 10 minūtēm tiek aptumšoti, un mirgojoši deg
tikai skārientaustiņš "Start/Stop". To
var mainīt.
Tomēr, ja iekārtas darbībā tiek konstatēta kļūme, izslēgšanās nenotiek.
Izvēle
 = izslēgts
Ieslēgta veļas žāvētāja laika indikācija un skārientaustiņi netiek aptumšoti.
 = ieslēgts (rūpnīcas iestatījums)
Laika indikācija un skārientaustiņi tiek aptumšoti pēc 10 minūtēm, . . .
. . . ja pēc ieslēgšanas netiek
veiktas nekādas citas darbības;
. . . pēc programmas uzsākšanas.
Taču pēc aizritējušas sākuma
laika atlikšanas, programmas
beigās vai aizsardzības pret
burzīšanos beigās gan laika indikācija, gan skārientaustiņu
apgaismojums tiek ieslēgts uz
10 minūtēm.

 Veļas žāvētāja izslēgšanās
Lai taupītu elektroenerģiju, veļas žāvētājs automātiski izslēdzas pēc 15 minūtēm. Šo laiku var pagarināt vai saīsināt.
Automātiska izslēgšanās notiek pēc 15,
20 vai 30 minūtēm,
– ja pēc iekārtas ieslēgšanas netiek
veiktas citas darbības;
– kad ir beigusies aizsardzība pret burzīšanos;
– kad programma bez aizsardzības pret
burzīšanos ir pabeigta.
Tomēr, ja iekārtas darbībā tiek konstatēta kļūme, izslēgšanās nenotiek.
Izvēle


= pēc 15 minūtēm (rūpnīcas iestatījums)

 = pēc 20 minūtēm.
 = pēc 30 minūtēm.

Indikāciju apgaismojuma ieslēgšana
– Pagrieziet programmu izvēles slēdzi
(ne pozīcijā ) vai pieskarieties kādam skārientaustiņam. Neviena no
šīm darbībām neietekmē aktīvās programmas norisi.
– Atveriet iekārtas durvis, kamēr veļas
žāvētājs ir ieslēgts.
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Programmēšanas funkcijas
 Atmiņa
Iespējams veikt šādus iestatījumus:
elektronika saglabā izvēlētu programmu ar pielāgotu sausuma pakāpi vai
opciju. Papildus tiek saglabāts programmas "Lüften warm" ilgums. Nākamajā programmas izvēles reizē šie iestatījumi tiek parādīti.

 = izslēgts (rūpnīcas iestatījums)
= ieslēgts

Izņēmums
Programma "Baumwolle"  netiek
mainīta.

 Aizsardzība pret burzīšanos
Maksimāli līdz 2 stundām pēc žāvēšanas procesa beigām tvertne griežas
īpašā, pret veļas burzīšanos aizsargājošā ritmā. Tādējādi tiek samazināta
veļas burzīšanās, ja veļa tūlīt pēc žāvēšanas netiek izņemta no veļas žāvētāja tvertnes. Šo ilgumu var samazināt.
Izvēle
 = bez aizsardzības pret burzīšanos


= 1 stunda

 = 2 stundas (rūpnīcas iestatījums)
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Blāvi izgaismoto vadības paneļa skārientaustiņu spilgtumu var atlasīt septiņās dažādās pakāpēs.
Spilgtums mainās uzreiz, tiklīdz tiek izvēlēta kāda no pakāpēm.
Izvēle

Izvēle



 Izgaismoto lauku spilgtuma aptumšošana



= tumšākā pakāpe

 = Rūpnīcas iestatījums
...
 = gaišākā pakāpe

Garantijas noteikumi
Garantija
Uzņēmums "Miele" Latvijā papildus likumā noteiktajām garantijas prasībām pret pārdevēju, tās neierobežojot, piešķir pircējam prasības pret šādām garantijas saistībām, ja tiek iegādāta jauna iekārta.
I

Garantijas ilgums un garantijas perioda sākums

1. Garantija tiek piešķirta šādam laika periodam:
a) 24 mēneši sadzīves tehnikas iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai;
b) 12 mēneši profesionālām iekārtām, kas paredzētas regulārai lietošanai.
2. Garantijas periods sākas no dienas, kad ir izrakstīts rēķins par iekārtas iegādi.
Garantijas periods nevar tikt pagarināts, ja ir veikti garantijas pakalpojumi un piegāde saistībā ar garantiju.
II Garantijas priekšnoteikumi
1. Iekārta ir iegādāta pie specializētā tirgotāja vai tieši uzņēmumā "Miele" kādā no ES dalībvalstīm,
Šveicē vai Norvēģijā un tur arī uzstādīta.
2. Pēc klientu apkalpošanas dienesta darbinieka pieprasījuma tiek uzrādīts garantijas apliecinājums
(pirkuma čeks vai aizpildīta garantijas karte).
III Garantijas saturs un apjoms
1. Iekārtas defekti tiek novērsti noteiktā termiņā bez maksas, salabojot vai nomainot bojātās daļas.
Šim nolūkam nepieciešamos izdevumus, piemēram, transporta, ceļa, darbaspēka un rezerves daļu
izmaksas, sedz uzņēmums "Miele" Latvijā. Nomainītās daļas vai iekārtas kļūst par uzņēmuma
"Miele" Latvijā īpašumu.
2. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko uzņēmums "Miele" Latvijā jau novērsis, ja vien tie nav radušies "Miele" Latvijā klientu apkalpošanas dienesta darbinieku tīšas nevērības vai neuzmanības dēļ.
3. Izmantoto materiālu un piederumu piegāde pakalpojumā nav iekļauta.
IV Garantijas ierobežojumi
Garantija neattiecas uz iekārtas bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies šādu apstākļu ietekmē.
1. Nepareiza uzstādīšana vai pievienošana, piemēram, spēkā esošo drošības tehnikas noteikumu vai
lietošanas, pievienošanas un montāžas instrukciju neievērošana.
2. Paredzētajam nolūkam neatbilstoša lietošana, kā arī neprasmīga lietošana vai apstrāde, piemēram,
ar nepiemērotiem mazgāšanas līdzekļiem vai ķimikālijām.
3. Ja iekārta ir iegādāta kādā citā ES valstī, Šveicē vai Norvēģijā, tās īpašo tehnisko specifikāciju dēļ
tā ir izmantojama vai nu bez ierobežojumiem, vai tikai ar ierobežojumiem.
4. Ārējas iedarbības ietekmē, piemēram, transportēšanas laikā radušies bojājumi, preci pagrūžot vai
tai nokrītot, laikapstākļu vai citu dabas parādību ietekmē radušies bojājumi.
5. Ja remontu un daļu nomaiņu neveic uzņēmuma "Miele" apkalpošanas dienesta darbinieki, kas ir
pilnvaroti un sertificēti šo pakalpojumu sniegšanai.
6. Ja netiek izmantotas uzņēmuma "Miele" oriģinālās rezerves daļas, kā arī "Miele" piederumi.
7. Stikla plīsumi un bojātas kvēlspuldzes.
8. Elektriskās strāvas un sprieguma svārstības, kas pārsniedz ražotāja norādīto pieļaujamo robežu vai
ir zem tās.
9. Lietošanas instrukcijā sniegto apkopes un tīrīšanas noteikumu neievērošana.
V Datu drošība
Personas dati tiek izmantoti tikai un vienīgi pasūtījuma izpildes vai garantijas pakalpojumu veikšanas
vajadzībām, ņemot vērā datu aizsardzības tiesiskos nosacījumus.
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