Naudojimo instrukcija
Skalbyklė

Prieš statydami, prijungdami ar paleisdami būtinai perskaitykite naudojimo instrukciją. Šios instrukcijos nurodymų laikymasis padės apsaugoti
save ir išvengti pažeidimų.
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Prisidėkite ir jūs prie aplinkos apsaugos
Transportavimo pakuočių
utilizavimas
Pakuotė saugo skalbyklę, kad ji nebūtų
pažeista transportuojant. Pakuotei parenkamos aplinkai nekenksmingos ir
antriniam perdirbimui tinkamos medžiagos, todėl ji gali būti perdirbama.
Grąžinant pakuotę, taupomos žaliavos ir
mažinamas susidarančių atliekų kiekis.
Įrangą Jums pardavęs prekybininkas
priims jos pakuotę.

Senos įrangos utilizavimas
Elektros ir elektroninėje įrangoje yra
daug vertingų medžiagų. Tačiau joje
taip pat yra kenksmingų medžiagų, kurios reikalingos, kad įranga veiktų ir būtų užtikrinta sauga. Todėl jokiu būdu senos įrangos nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.

Tiesiog pristatykite jas į gyvenamojoje
vietoje įrengtą nebenaudojamų elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo ir
perdirbimo skyrių. Prireikus teiraukitės
pardavėjo.
Privalote pasirūpinti, kad sena, išvežti
skirta įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Ši skalbyklė atitinka privalomąsias saugos nuostatas. Netinkamai
naudojant galima žala asmenims ir pažeidimai.
Prieš pirmą kartą naudodami skalbyklę, perskaitykite naudojimo
instrukciją. Joje pateikiama svarbių skalbyklės saugos, naudojimo
ir techninės priežiūros nurodymų. Atsižvelgdami į šiuos nurodymus, apsaugokite save ir nepažeiskite skalbyklės.
Išsaugokite naudojimo instrukciją ir perduokite ją vėlesniems gaminio savininkams.

Naudojimas pagal paskirtį
 Ši skalbyklė naudojama buityje ir panašioje aplinkoje.
 Ši skalbyklė nėra skirta naudoti lauke.
 Skalbyklę naudokite tik buityje ir tik norėdami skalbti tekstilės gaminius, kurių priežiūros etiketėse gamintojas nurodo, kad juos galima
skalbti. Bet koks kitas jos naudojimas yra draudžiamas. “Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba netinkamo valdymo.

 Žmonės, kurie dėl fizinių, sensorinių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba nežinojimo negali saugiai valdyti skalbyklės, ja
gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsakingo asmens.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Vaikai buityje
 Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis skalbykle, nebent jie yra prižiūrimi.

 Vaikai nuo aštuonerių metų gali naudotis skalbykle tik tada, kai
apie valdymą jiems buvo paaiškinta tiek, kad jie galėtų saugiai ją valdyti. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.

 Neprižiūrimi vaikai negali skalbyklės valyti arba prižiūrėti.
 Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli skalbyklės. Niekada neleiskite
vaikams žaisti su skalbykle.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Techninė sauga
 Prieš montuodami skalbyklę patikrinkite, ar nėra pastebimų pažeidimų. Nestatykite ir nenaudokite pažeistos skalbyklės.

 Prieš prijungdami skalbyklę, būtinai palyginkite specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis (saugiklį, įtampą ir dažnį) su elektros tinklo duomenimis. Jei abejojate, klauskite elektriko.

 Skalbyklių elektros sauga užtikrinama tik tuomet, jei jos prijungiamos prie pagal taisykles įrengtos sistemos su apsauginiu laidu.
Labai svarbu, kad ši pagrindinė saugumo sąlyga būtų tikrinama, ir,
jeigu abejojama, kvalifikuotas specialistas patikrintų pastato instaliaciją.
“Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl pažeisto arba nesamo įžeminimo laido.

 Dėl saugumo sumetimų nenaudokite ilginamųjų kabelių, šakotuvų
ar pan. (gaisro pavojus dėl perkaitimo).

 Sugedusias dalis galima pakeisti tik originaliomis atsarginėmis
“Miele” dalimis. “Miele” užtikrina, kad tik šios dalys atitinka visus
saugos reikalavimus.

 Atkreipkite dėmesį į skyriuose “Pastatymas ir prijungimas” ir
“Techniniai duomenys” pateiktus nurodymus.

 Visada turi būti užtikrinta prieiga prie šakutės, kad būtų galima
skalbyklę atjungti nuo maitinimo tinklo.

 Jei jungiamasis tinklo laidas pažeistas, jis turi būti pakeistas
“Miele” įgaliotose dirbtuvėse, kad būtų išvengta pavojaus naudotojui.

 Dėl netinkamai atliktų remonto darbų naudotojui gali kilti nenumatytų pavojų, už kuriuos gamintojas neprisiima jokios atsakomybės.
Atlikti remonto darbus turi teisę tik “Miele” įgalioti specialistai,
antraip, jei vėliau atsirastų pažeidimų, nebus galima pateikti jokių garantinių pretenzijų.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 Laikoma, kad skalbyklė atsiradus gedimui, taip pat atliekant valymo ir priežiūros darbus, tik tada gali būti atjungta nuo elektros tinklo,
kai:
– skalbyklės šakutė ištraukta arba
– išjungtas namo instaliacijos saugiklis, arba
– visiškai išsukti įsukamieji namų instaliacijos saugikliai.

 Skalbyklę prie vandentiekio reikia prijungti tik naudojant naują žarnų sistemą. Dar kartą naudoti senas žarnų sistemas draudžiama. Reguliariais intervalais tikrinkite žarnų sistemas. Tada jas galėsite laiku
pakeisti ir išvengti vandens padaromos žalos.

 Vandens tekėjimo slėgis turi siekti bent 100 kPa ir neturi viršyti
1000 kPa manometrinio slėgio.

 Šios skalbyklės negalima naudoti nestacionariose vietose (pvz.,
laivuose).

 Nedarykite jokių skalbyklės pakeitimų, kuriems “Miele” nedavė
aiškaus leidimo.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Tinkamas naudojimas
 Didžiausias pakrovimo kiekis yra 6 kg (sausi skalbiniai). Informaciją apie šiek tiek mažesnius pakrovimo kiekius, naudojant atskiras
programas, rasite skyriuje “Programų apžvalga”.

 Nestatykite skalbyklės patalpoje, kurioje laikosi neigiama temperatūra. Neigiamoje temperatūroje gali plyšti arba sprogti užšalusios žarnos ir sumažėti elektroninės įrangos patikimumas.

 Prieš paleisdami pašalinkite transportavimo fiksatorių, esantį skalbyklės užpakalinėje pusėje (žr. skyriaus “Pastatymas ir prijungimas”
skirsnį “Transportavimo fiksatoriaus pašalinimas”). Jei nepašalinsite,
transportavimo fiksatorius gręžimo metu gali pažeisti skalbyklę ir šalia esančius baldus / prietaisus.

 Jei ketinate ilgesniam laikui išvykti (pvz., atostogų), užsukite vandens čiaupą, dažniausiai tada, jei šalia skalbyklės grindyse nėra nuotako (nutekamojo griovelio).

 Apsėmimo pavojus!
Prieš prikabindami nutekamąją žarną prie praustuvės, patikrinkite, ar
pakankamai greitai išteka vanduo. Nutekamąją žarną užfiksuokite
taip, kad nenuslystų. Ištekančio vandens atatrankos jėga neužfiksuotą žarną gali išstumti iš prausyklės.

 Prižiūrėkite, kad su skalbiniais nepatektų jokių pašalinių daiktų
(pvz., vinių, adatų, monetų, sąvaržėlių). Pašaliniai daiktai gali pažeisti
įrenginio dalis (pvz., skalbimo tirpalo rezervuarą, skalbimo būgną).
Pažeistos dalys gali sugadinti skalbinius.

 Tiksliai dalijant skalbiklius nebūtina šalinti kalkių iš skalbyklės. Jei
vis dėlto skalbyklė labai užkalkės ir kalkes būtinai reikės šalinti, naudokite specialią kalkių šalinimo priemonę, su antikorozine priemone.
Šią specialią kalkių šalinimo priemonę galėsite įsigyti iš “Miele” specializuoto prekybininko arba “Miele” klientų aptarnavimo tarnybos.
Griežtai laikykitės kalkių šalinimo priemonės naudojimo nurodymų.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 Tekstilės gaminius, kurie buvo apdoroti tirpiklių turinčiais valikliais,
prieš skalbimą reikia gerai išskalauti švariame vandenyje.

 Skalbyklėje niekada nenaudokite valiklių su tirpikliais (pavyzdžiui,
valomojo benzino). Galite pažeisti prietaiso dalis, be to, gali išsiskirti
nuodingi garai. Kyla gaisro ir sprogimo pavojus!

 Ant skalbyklės arba greta jos niekada nenaudokite valiklių su tirpikliais (pavyzdžiui, valomojo benzino). Galite pažeisti plastikinius paviršius.

 Dažikliai turi būti pritaikyti naudoti skalbyklėje ir tik buityje. Griežtai
laikykitės gamintojo pateikiamų naudojimo nuorodų.

 Balinimo priemonės dėl jose esančių sieros junginių gali sukelti
koroziją. Skalbyklėje draudžiama naudoti balinimo priemones.

 Jei skalbimo priemonių patektų į akis, tuoj pat plaukite drungnu
vandeniu. Netyčia nuriję tuoj pat kreipkitės į gydytoją. Asmenys, kurių oda yra pažeista arba jautri, turėtų saugotis sąlyčio su skalbimo
priemonėmis.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Priedai
 Leidžiama pritvirtinti arba įtaisyti tik tuos priedus, kuriuos aiškiai
patvirtino “Miele”. Jei pritvirtinamos arba įrengiamos kitos dalys, prarandama teisė į pretenzijas pagal garantiją, laidavimą ir (arba) atsakomybę už produktą.
“Miele” negali būti patraukta atsakomybėn už žalą, atsiradusią dėl
saugos nurodymų ir įspėjimų nesilaikymo.

12

Skalbyklės valdymas
Valdymo skydelis

a Mygtukas “Start”
paleidžia pasirinktą
skalbimo programą.

f Pasiekto programos etapo indikatorius
skalbimo metu nuolat informuoja apie
pasiektą programos etapą.

b Papildomų funkcijų mygtukai
skirti pasirinkti papildomas funkcijas. g Techninės priežiūros (klaidų) konViršutiniuoju mygtuku galite rinktis iš
trolinės lemputės
šių papildomų funkcijų: “Kurz”, “Vor- h Mygtukas 
wäsche” arba “Einweichen”. Apatiskirtas skalbyklei įjungti ir išjungti.
niuoju mygtuku galite pasirinkti papilTaupydama energiją skalbyklė išsidomą funkciją “Wasser plus”.
jungia savaime. Tai įvyksta po 15 miJeigu šviečia kontrolinė lemputė =
nučių atlikus arba įjungus programos
pasirinkta.
pabaigos / apsaugos nuo glamžymo
Jeigu nešviečia kontrolinė lemputė =
funkciją, jei neatliekami jokie kiti valnepasirinkta.
dymo veiksniai.
c Sūkių skaičiaus kontrolinės lempu- i Mygtukas “Deckel”
tės
atidaro dangtelį.
d Mygtukas “Schleudern”
norint pakeisti sūkių skaičių arba pasirinkti “Spülstop” arba “ohne
Schleudern”.
e Programų parinkties jungiklis
norint pasirinkti pagrindinę skalbimo
programą ir atitinkamą temperatūrą.
Programų perjungiklį galima sukti į
dešinę ir kairę pusę.
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Skalbyklės valdymas
Valdymo skydelių paaiškinimų apžvalga
DE
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Start

Pradžia

Kurz

Trumpai

Vorwäsche

Pirminis skalbimas

Einweichen

Minkštinimas

Wasser plus

Daugiau vandens

Automatic

Papildoma automatinė programa

Dunkles/Jeans

Tamsūs / džinsai

Express 20

Sparti programa “Express 20”

Oberhemden

Marškiniai

Wolle

Vilna

Feinwäsche

Tausojami skalbiniai

bügelleicht

lengvesnis lyginimas

kalt

šaltas

Pumpen/Schleudern

Išpumpavimas / gręžimas

Extraspülen/Stärken

Papildomas skalavimas / krakmolijimas

Ende

Pabaiga

Baumwolle

Medvilnė

Pflegeleicht

Lengvai prižiūrimi skalbiniai

Einw./Vorwäsche

Mirkymas / pirminis skalbimas

Waschen

Skalbimas

Spülen

Skalavimas

Spülstop

Skalavimo sustabdymas

Pumpen/Schleudern

Išpumpavimas / gręžimas

Knitterschutz/Ende

Apsauga nuo susiglamžymo / pabaiga

Hygiene Info

Informacija apie higieną

Dosierung prüfen

Patikrinti dozavimą

Ablauf prüfen

Patikrinti nuotekas

Zulauf prüfen

Patikrinti įvadą

Deckel

Dangtelis
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Pirmasis paleidimas
 Prieš pirmąjį paleidimą tinkamai
pastatykite ir prijunkite skalbyklę. Atkreipkite dėmesį į skyrių “Pastatymas
ir prijungimas”.
Buvo išbandytos visos šios skalbyklės
funkcijos, todėl būgne liko vandens.
Saugumo sumetimais gręžti prieš pirmąjį paleidimą neleidžiama. Norint aktyvinti gręžimo funkciją, reikia paleisti
skalbimo programą be skalbinių ir nenaudojant skalbimo priemonių.
Naudojant skalbimo priemones, gali susidaryti per daug putų!
Tuo pačiu metu aktyvinamas ir nutekamasis rutulinis vožtuvas. Nutekamasis
rutulinis vožtuvas užtikrina, kad būtų
sunaudotos visos skalbimo priemonės.

Pirmosios skalbimo programos
paleidimas
 Atsukite vandens čiaupą.
 Paspauskite mygtuką .
 Pasukite programų perjungiklį į padėtį
“Baumwolle” 60 °C.
 Paspauskite mygtuką “Start”.
Pasibaigus programai pirmasis paleidimas baigiamas.
 Pasibaigus programai skalbyklė išjungiama mygtuku .
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Ekologiškas skalbimas
Energijos ir vandens sąnaudos
– Įdėkite atitinkamoje skalbimo programoje didžiausią leidžiamą pakrovimo
kiekį.
Tada energijos ir vandens sąnaudos,
atsižvelgiant į bendrą kiekį, yra mažiausios.

Skalbimo priemonių naudojimas
– Skalbimo priemonės naudokite ne
daugiau, nei nurodyta ant pakuotės.
– Dozuodami atsižvelkite į skalbinių nešvarumo laipsnį.

– Prikrovus mažiau skalbinių, skalbyklės automatinė kiekio programa sumažina vandens, laiko ir energijos sąnaudas.

– Jei skalbiate mažiau skalbinių, sumažinkite skalbiklio kiekį (jei pripildyta
tik pusė būgno, maždaug ⅓ mažiau
skalbiklio).

– Mažesniems nelabai išteptų skalbinių
glėbiams naudokite programą
“Express 20”.

Tinkamas papildomų funkcijų
pasirinkimas (“Kurz”, “Einweichen”, “Vorwäsche”)

– Moderniomis skalbimo priemonėmis
galima skalbti ir parinkus mažesnę
skalbimo temperatūrą (pvz., 20 °C).
Taupykite energiją parinkę atitinkamus temperatūros nustaymus.
– Vietoje papildomos funkcijos “Vorwäsche” naudokite papildomą funkciją “Einweichen”. Minkštinant ir po to
vykdomo pagrindinio skalbimo metu
naudojamas tas pats skalbimo tirpalas.
– Laikantis higienos kartais rekomenduojama paleisti skalbimo programą
pasirinkus daugiau kaip 60 °C temperatūrą. Apie tai primena skalbyklės
priežiūros kontrolinė lemputė “Hygiene Info”.

Rinkitės:
– mažai suteptiems skalbiniams, be
matomų dėmių – skalbimo programą
su papildoma funkcija “Kurz”;
– vidutiniškai ir stipriai suteptiems tekstilės gaminiams su atpažįstamomis
dėmėmis skalbimo programą be papildomos funkcijos;
– labai stipriai suteptiems skalbiniams
naudokite papildomą funkciją “Einweichen”;
– daug nešvarumų turintiems skalbiniams (pvz., dulkės, smėlis) papildomą funkciją “Vorwäsche”.

Patarimas, kai po šios fazės
atliekamas mašininis
džiovinimas
Kad sutaupytumėte energijos džiovindami, parinkite didžiausią galimą atitinkamos skalbimo programos gręžimo
greitį.
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1. Skalbinių paruošimas
Patarimas: Dažną dėmę (pvz., kraujo,
kiaušinių, kavos ar arbatos) galima pašalinti pasitelkus mažas gudrybes, kurias rasite “Miele” skalbimo srities žodynėlyje. Žodynėlį galite užsisakyti tiesiogiai iš “Miele” arba peržiūrėti interneto
svetainėje www.miele.lt.

 Valikliai, kurių sudėtyje yra tirpi-

 Ištuštinkite kišenes.

 Pašaliniai daiktai (pvz., vinys,
monetos, sąvaržėlės) gali pažeisti
tekstilės gaminius ir konstrukcinius
elementus.
Prieš skalbimą patikrinkite, ar skalbiniuose nėra pašalinių dalelių. Jei jų
yra, pašalinkite.

Išrūšiuokite skalbinius
 Tekstilės gaminius rūšiuokite pagal
spalvas ir priežiūros etiketėje nurodytus ženklus (prisiūtus prie apykaklės
arba šoninės siūlės).

klių (pvz., valomasis benzinas), gali
pažeisti plastikines dalis.
Apdorodami tekstilės gaminius atkreipkite dėmesį, kad ant plastikinių
dalių nepatektų valiklio.

 Cheminiai valikliai (kurių sudėtyje
yra tirpiklių) gali stipriai apgadinti
skalbyklę.
Niekada nenaudokite skalbyklėje tokių valiklių!
Bendrieji patarimai
– Jei skalbsite užuolaidas: pašalinkite
skridinukus ir švininę juostelę arba
suvyniokite juos į maišelį.
– Jei skalbsite liemenėles, užsiūkite arba pašalinkite laisvas vielutes.

Patarimas: Daugelis tamsių tekstilės
gaminių per pirmuosius skalbimus šiek
tiek nublunka. Kad skalbiniai nenusidažytų, šviesius ir tamsius drabužius
skalbkite atskirai.

– Prieš skalbdami užsekite užtrauktukus, kabliukus ir kilputes.

Pirminis dėmių plovimas

Neskalbkite tekstilės gaminių, kurie paženklinti kaip neskalbiami (priežiūros
ženklas ).

 Prieš skalbimą pašalinkite ant tekstilės gaminių esančias dėmes. Stenkitės tai padaryti, kol jos dar šviežios.
Nusausinkite dėmes nedažančia
šluoste. Netrinkite!

– Užsekite patalynės ir pagalvių užvalkalus, kad į juos nepatektų smulkių
detalių.
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2. Skalbyklės pakrovimas
Išorinio ir vidinio dangtelio atidarymas
 Įjunkite skalbyklę.
 Nuspauskite mygtuką “Deckel” ir iki
galo atidarykite išorinį dangtelį.
 Atidarykite vidinį dangtelį.

a Vidinis dangtelis
b Skalbiklio stalčius

Skalbimo būgno atidarymas
 Atsargiai! Abiejose atidarymo pusėse yra spyruoklių sukeliamas slėgis.
 Galinę atidarymo pusę lengvai paremkite ranka.

 Paspauskite uždarymo apsaugą (juoda rodyklė) ir tuo pačiu metu paspauskite priekinę atidarymo pusę iki
atblokavimo į vidų (rodyklės kryptimi).
 Abi atidarymo puses rankomis pakelkite į viršų.
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2. Skalbyklės pakrovimas
Skalbinių krovimas
 Į būgną laisvai sudėkite išlankstytus
skalbinius. Skirtingo dydžio skalbiniai
sustiprina skalbimo efektą ir geriau
pasiskirsto gręžiant.

Skalbimo būgno ir vidinio
dangtelio uždarymas

Kelių sluoksnių tekstilės gaminius su
ypač plonu ir lygiu viršutiniu sluoksniu visada skalbkite skalbimo tinklelyje.
Laikykitės didžiausio leidžiamo įvairių
skalbimo programų pakrovimo kiekio.
Esant didžiausiam pakrovimo kiekiui susidaro mažiausios energijos ir vandens
sąnaudos pagal bendrąjį pakrovimo kiekį. Per daug prikrovus, mažėja skalbimo
efektas ir glamžosi skalbiniai.

 Visų pirma paspauskite priekinę, o
paskui galinę atidarymo pusę atgal,
kol abu uždarymo kabliai užsikabins
ir užsifiksuos.

 Nesilaikant šių veiksmų sekos
galimi skalbyklės ir skalbinių pažeidimai.
 Reguliariai valykite ratą prie kairiojo
dangčio kablio, kad jis visada lengvai
judėtų.
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2. Skalbyklės pakrovimas

Uždarydami atidarymo puses nepriverkite skalbinių dalių.

 Vidinį dangtelį uždarykite spausdami,
kol jis girdimai užsifiksuos.
Jeigu vidinis dangtelis netinkamai uždaromas, negalima paleisti programos
ir mirksi kontrolinė lemputė “Dosierung
prüfen”.
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3. Skalbimo priemonės supylimas
Tinkamas dozavimas svarbu, nes. . .
. . . Jei trūksta skalbimo priemonės:
– skalbiniai neišskalbiami, ilgainiui papilkėja ir sukietėja;
– skalbiniuose formuojasi smulkios riebalų nuosėdos;
– ant kaitinimo elemento kaupiasi kalkių nuosėdos.
. . . Jeigu skalbimo priemonės per daug:
– susidaro daugiau putų, todėl menkiau
išnaudojama skalbimo mechanika ir
gaunamas blogesnis skalbimo, skalavimo ir gręžimo rezultatas;
– padidėja vandens suvartojimas dėl
automatiškai įjungiamo papildomo
skalavimo;
– labiau teršiama aplinka.

 Ištraukite skalbiklio stalčiuką ir įpilkite
į skyrelius skalbimo priemonės.
 Skalbimo priemonės pirminiam
1
skalbimui ( /3 rekomenduojamas
bendro skalbimo priemonės kiekis).
 Pagrindinio skalbimo procesui
skirtos skalbimo priemonės.
 Minkštikliai, formą išlaikančios
skalavimo priemonės arba standikliai.
Išsamesnė informacija apie skalbimo
priemones ir jų dozavimą pateikiama
skyriuje “Skalbimo priemonės”.
 Įstumkite skalbimo priemonės stalčiuką.
 Uždarykite išorinį dangtelį.
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4. Programos ir nustatymų pasirinkimas
Programos parinkimas

Papildomų funkcijų parinkimas
Viršutiniuoju mygtuku pasirenkamos papildomos funkcijos tokia seka: “Einweichen” arba “Vorwäsche”, arba “Kurz”,
arba jokio pasirinkimo.
Apatiniuoju mygtuku pasirinkite papildomą funkciją “Wasser plus”.

 Programų perjungiklį pasukite iki norimos programos.

Gręžimo greičio pasirinkimas

 Pasirinkite norimą papildomą funkciją.
Ne visos papildomos funkcijos yra visose skalbimo programose.
Jei papildomos funkcijos nepavyksta
parinkti, vadinasi, jos šiai skalbimo
programai naudoti negalima.

 Tol spauskite “Schleudern”, kol užsidegs norimo gręžimo greičio kontrolinė lemputė.
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5. Programos paleidimas ir programos pabaiga
Programos paleidimas

Skalbyklės išjungimas

 Paspauskite blykčiojantį mygtuką
“Start”.

 Uždarykite skalbimo būgną ir vidinį
dangtelį.

Programos pradžioje trumpas “vibruojantis” garsas praneša, kad pakeltas automatinis būgno aretavimas.

Programos pabaiga
Programos pabaiga rodoma kontroline
lempute “Knitterschutz/Ende”.

Kyla pavojus, kad į būgną gali atsitiktinai patekti daiktų. Dėl neatidumo jie,
kartu skalbiami, gali pažeisti skalbinius.
 Uždarykite išorinį dangtelį.
 Mygtuku  skalbyklė išjungiama.

Skalbinių išėmimas
 Paspauskite mygtuką “Deckel”.
Kad būtų galima atidaryti dangtelį, būgnas automatiškai pasukamas į tinkamą
padėtį ir užfiksuojamas (automatinis būgno padėties nustatymas ir būgno užfiksavimas).
Praėjus 15 minučių nuo apsaugos nuo
glamžymosi funkcijos pabaigos, skalbyklė išsijungia automatiškai. Norėdami vėl įjungti skalbyklę, paspauskite
mygtuką .
 Iki galo atidarykite išorinį dangtelį.
 Atidarykite vidinį dangtelį.
 Atidarykite skalbyklės būgną ir išimkite skalbinius.
Patikrinkite, ar būgne neliko pamirštų
skalbinių! Kito skalbimo metu jie gali
susitraukti arba nudažyti kitus skalbinius.
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Priežiūros ženklai
Skalbimas
Skaičius vonelėje nurodo aukščiausią
temperatūrą, kurioje galite skalbti pasirinktą drabužį.


normali mechaninė apkrova



tausojanti mechaninė apkrova



tausojanti mechaninė apkrova



skalbti rankomis



skalbti negalima

Lyginimas ir kočiojimas
Taškeliais žymimi temperatūros lygiai


apie 200 °C



apie 150 °C



apie 110 °C
Lyginant su garais kyla pavojus
sukelti nepataisomą žalą



nelyginti / nekočioti
Profesionalaus lygio valymas

Programos pasirinkimo pavyzdžiai




Valymas cheminiais tirpikliais.
Raidės žymi valymo priemones.

Programa

Priežiūros ženklai



drėgnas valymas

“Baumwolle”





nevalyti cheminiu būdu

“Pflegeleicht”



“Feinwäsche”



“Wolle” 



“Express 20”



Džiovinimas
Taškeliai nurodo temperatūrą


Normali temperatūra



Sumažinta temperatūra



Negalima džiovinti džiovintuvu
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Balinimas


leistini visi oksidaciniai balikliai



leistini tik deguonies balikliai



nebalinti

Gręžimas
Galutinio gręžimo ciklo atsisakymas
(skalavimo sustabdymas)

Galutinis gręžimo greitis
Programa

aps./min.

“Baumwolle”

1 200

“Pflegeleicht”

1 200

“Automatic”

900

“Dunkles/Jeans”

1 200

“Express 20”

1 200

“Oberhemden”
“Wolle” 

600
1 200

“Feinwäsche”

600

“Pumpen/Schleudern”

1 200

“Extraspülen/Stärken”

1 200

 Tol spauskite “Schleudern”, kol užsidegs kontrolinė lemputė “Spülstop”.
Po paskutiniojo skalavimo skalbiniai
lieka vandenyje. Todėl, kai tekstilės
gaminiai pasibaigus programai ne iš
karto išimami iš skalbimo būgno, sumažėja glamžymasis.
Galutinio gręžimo paleidimas
 Mygtuku “Schleudern” pasirinkite norimą gręžimo greitį. Skalbyklė pradeda galutinį gręžimą.
Programos užbaigimas

Galite sumažinti galutinį gręžimo greitį.
Pasirinkti didesnį galutinį gręžimo greitį,
nei nurodyta pirmiau, neįmanoma.

 Paspauskite mygtuką “Deckel”. Išsiurbiamas vanduo. Atsidaro dangtelis.

Gręžimas tarp skalavimo ciklų

Gręžimo tarp skalavimų ir galutinio
gręžimo ciklo atsisakymas

Skalbiniai gręžiami po pagrindinio skalbimo ir tarp skalavimo ciklų. Sumažinus
galutinį gręžimo greitį, kartu galima sumažinti ir gręžimo tarp skalavimo ciklų
greitį. Programoje “Baumwolle”, kai sukimosi greitis yra mažesnis nei 700 sūk./
min., įterpiamas papildomas skalavimas.

 Tol spauskite “Schleudern”, kol užsidegs kontrolinė lemputė “ohne
Schleudern”. Po paskutinio skalavimo
ciklo išsiurbiamas vanduo ir įjungiama
apsaugos nuo glamžymo funkcija.
Pasirinkus šią nuostatą kai kuriose
programose įterpiamas papildomas
skalavimo ciklas.
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Programų apžvalga
“Baumwolle”

nuo 90 °C iki 30 °C

daugiausia 6,0 kg

Drabužiai

Marškinėliai, apatiniai drabužiai, stalo skalbiniai ir t. t., medvilniniai,
lininiai arba mišrios sudėties tekstilės gaminiai.

Patarimas

60 °C ir 40 °C nustatymai nuo / skiriasi šiais veiksniais:
– trumpesnė programų vykdymo trukmė
– ilgesnė temperatūros palaikymo trukmė
– didesnis elektros energijos poreikis
Jei higienai keliami ypač dideli reikalavimai, rinkitės 60 °C arba aukštesnės temperatūros nustatymą.

“Baumwolle”
Drabužiai

/

daugiausia 6,0 kg

Vidutiniškai nešvarūs medvilniniai skalbiniai.

Patarimas – Kalbant apie elektros energijos ir vandens sąnaudas, šie nustatymai yra efektyviausi medvilniniams skalbiniams skalbti.
– Naudojant  skalbiant nepasiekiama 60 °C, skalbimo našumas
atitinka programą “Baumwolle 60 °C”.
Nurodymas patikros institutams:
Bandymų programos pagal EN 60456 ir energijos suvartojimo ženklinimas pagal
ES reglamentą Nr. 1061/2010
“Pflegeleicht”

nuo 60 °C iki 20 °C

daugiausia 2,5 kg

Drabužiai

Sintetinio pluošto, mišrios sudėties audinio arba lengvai prižiūrimos
medvilnės tekstilės gaminiai.

Patarimas

Tekstilės gaminiams, kurie glamžosi, sumažinkite galutinį gręžimo
greitį.

“Automatic”

40 °C

daugiausia 3,0 kg

Drabužiai

Pagal spalvas surūšiuoti tekstilės gaminiai programoms “Baumwolle” ir “Pflegeleicht”.

Patarimas

Kiekvienam skalbinių glėbiui visada skiriamas geriausias skalbinių
tausojimas ir valymo poveikis dėl automatiškai pritaikytų plovimo parametrų (pvz., vandens lygio, skalbimo ritmo ir gręžimo profilio).
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Programų apžvalga
“Dunkles/Jeans”
Daiktai

40 °C

daugiausia 3,0 kg

Medvilniniai, mišrios sudėties arba džinsinio audinio juodi ir tamsūs
skalbiniai.

Patarimas – Skalbkite išvirkščia puse.
– Džinsiniai drabužiai per pirmuosius skalbimus šiek tiek praranda
spalvą, todėl šviesius ir tamsius drabužius skalbkite atskirai.
“Express 20”
Daiktai

40 °C

daugiausia 2,5 kg

Medvilniniai, mažai dėvėti arba lengvai ištepti tekstilės gaminiai.

Patarimas – Papildoma funkcija “Kurz” aktyvinama automatiškai.
“Oberhemden”

40 °C

daugiausia 1,5 kg

Patarimas – Atsižvelgdami į nešvarumo laipsnį, prieš tai išskalbkite apykakles ir
rankogalius.
– Marškinius ir palaidines skalbkite programa “Feinwäsche”.
“Wolle” 

30 °C ir šalta

daugiausia 2,0 kg

Daiktai

Tekstilės gaminiai iš vilnos arba priemaišos iš vilnos.

Patarimas

Besiglamžantiems tekstilės gaminiams parinkite mažą galutinį gręžimo greitį.

“Feinwäsche”
Daiktai

nuo 40 °C iki šaltai

daugiausia 1,0 kg

Jautrūs sintetinio pluošto, mišrios sudėties audinio arba dirbtinio šilko tekstilės gaminiai.
Užuolaidos, kurias galima skalbti skalbyklėje.

Patarimas: – Užuolaidose esančias dulkes išplausite pasirinkę programą su pirminiu skalbimu.
– Tekstilės gaminiams, kurie greitai glamžosi, rinkitės mažesnį gręžimo greitį.
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Programų apžvalga
“Pumpen/Schleudern”

–

Patarimas: – Tik vandens išleidimas: pasirinkite gręžimo greitį “ohne Schleudern”.
– Atsižvelkite į nustatytą gręžimo greitį.
“Extraspülen/Stärken”
Daiktai

daugiausia 5,0 kg

– Skalauti rankomis išskalbtiems tekstilės gaminiams.
– Staltiesės, servetėlės, profesiniai drabužiai, kuriuos reikia krakmolyti.

Patarimas – Tekstilės gaminiams, kurie greitai glamžosi, sumažinkite galutinį
gręžimo greitį.
– Skalbiniai, kuriuos norite krakmolyti, turi būti šviežiai išskalbti, bet
nesuminkštinti.
– Jeigu norite, kad skalbiniai būtų skalaujami du skalavimo ciklus,
rinkitės papildomą “Wasser plus” funkciją. Nustatant papildomą
“Wasser plus” funkciją, būtina aktyvinti parinktį “zusätzlicher Spülgang”.
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Papildomos funkcijos
Naudodami papildomas funkcijas galite
papildyti skalbimo programas.

Programoms galima parinkti
vieną iš šių papildomų funkcijų

“Kurz”

Iš papildomų funkcijų “Kurz”, “Vorwäsche” ir “Einweichen” visada galima
rinktis tik vieną papildomą funkciją.

“Kurz”

“Vorwäsche”

“Einweichen”

“Wasser plus”

Lengvai suteptiems tekstilės gaminiams
be pastebimų dėmių skalbti.

“Baumwolle”

X

X

X

X

“Pflegeleicht”

X

X

X

X

“Automatic”

–

–

–

–

“Dunkles/Jeans”

X

X

X

–

“Express 20”

X

–

–

X

“Oberhemden”

X

X

X

–

“Woll” 

–

–

–

–

“Feinwäsche”

X

X

X

–

“Pumpen/
Schleudern”

–

–

–

–

Skalbimo ir skalavimo ciklų metu pakeliamas vandens lygis.

“Extraspülen/
Stärken”

–

–

–

X

Mygtuku “Wasser plus” galite užprogramuoti kitas pasirinktis, kaip aprašyta
skyriuje “Programavimo funkcijos”.

X

= pasirenkama

–

= nepasirenkama

1)

= galima atšaukti pasirinkimą

Skalbimo laikas sutrumpinamas.

“Vorwäsche”
Naudojama norint pašalinti didelį nešvarumų kiekį, pavyzdžiui, dulkes, smėlį.

“Einweichen”
Labai nešvariems tekstilės gaminiams
su baltymų dėmėmis.
– Galite parinkti mirkymo trukmę nuo
30 minučių iki 2 valandų 30 minučių
žingsniais.
– Gamyklinis nuostatas yra 2 valandos.
Programavimas aprašomas skyriuje
“Programavimo funkcijos”, skirsnyje
“Mirkymas”.

“Wasser plus”

1)
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Programos eiga
Pagrindinis skalbimas

Skalavimas

Gręžimas

Vandens
lygis

Skalbimo
ritmas

Vandens
lygis

Skalavi- Gręžimas
mo ciklai tarp skalavimo ciklų

“Baumwolle”







2-4

“Pflegeleicht”







2-3

“Automatic”







“Dunkles/Jeans”







Galutinio
gręžimo
ciklas

1)2)





3)





2-3

3)





3

–



3)

“Express 20”







1-3





“Oberhemden”







2

–



“Woll” 







2





“Feinwäsche”







3

–



“Pumpen/Schleudern”

–

–

–

–

–



“Extraspülen/Stärken”

–

–



1

–



Paaiškinimus rasite kitame puslapyje.
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Programos eiga
 = žemas vandens lygis

Programos eigos ypatybės

 = vidutinis vandens lygis

“Knitterschutz”

 = aukštas vandens lygis

Kad skalbiniai nesusiglamžytų, pasibaigus programai būgnas dar iki 30 minučių juda.
Išimtis: pasirinkus programą “Wolle”
skalbiniai nesiglamžo.
Skalbyklę bet kuriuo metu galima atidaryti.



= intensyvus ritmas



= įprastas ritmas



= švelnus skalbimas



= ritmas jautriems



= skalbimo rankomis ritmas



= vykdoma

–

= nevykdoma

Skalbyklėje įrengta elektroninė valdymo
sistema su kiekio automatika. Reikiamas vandens sąnaudas automatinė
skalbyklė nusistato pati pagal įdėtų
skalbinių kiekį ir sugeriamumą.
Visos čia nurodytos programų eigos
vertės apskaičiuotos pagal pagrindinę
programą esant didžiausiam pakrovimui. Neatsižvelgiama į pasirenkamas
papildomas funkcijas.

1)

Parinkus temperatūrą nuo 90 iki
60 °C, vyksta 2 skalavimo ciklai. Pasirinkus žemesnę nei 60 °C temperatūrą, skalaujama 3 kartus.

2)

Trečią ar ketvirtą kartą skalaujama,
kai:

– būgne yra per daug putų,
– pasirinktas mažesnis nei 700 aps./
min. galutinis gręžimo greitis,
– parenkamas “ohne Schleudern”.
3)

Trečią kartą skalaujama, kai:

– parenkamas “ohne Schleudern”.

Skalbimo metu skalbyklė visuomet rodo
atitinkamą pasiektą programos etapą.
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Programos eigos keitimas
Programos nutraukimas

Programos sustabdymas

Paleistą skalbimo programą bet kada
galima nutraukti.

 Mygtuku  skalbyklė išjungiama.

 Nustatykite programų perjungiklį ties
“Ende”.
Iš skalbyklės išleidžiamas skalbimo tirpalas, programa nutraukiama, atsidaro
išorinis dangtelis.
Jei norite išimti skalbinius:
 Iki galo atidarykite išorinį dangtelį.
 Atidarykite vidinį dangtelį.
 Atidarykite skalbyklės būgną.
Jei norite pasirinkti kitą programą:
 Patikrinkite, ar skalbiklio skyrelyje dar
yra skalbiklio. Įpilkite, jeigu nėra.
 Uždarykite išorinį dangtelį ir pasirinkite naują programą.

 Mygtuku  skalbyklė vėl įjungta tęsti
procesą.

Programos keitimas
Paleistos programos keisti nebegalima.
Mirksi kontrolinė lemputė “Knitterschutz/Ende”, jeigu programų perjungiklis
nustatomas ties kita programa. Tai neturi įtakos programos eigai.
Temperatūra
Temperatūros keitimas galimas iki 6 minučių po pradžios.
Gręžimo greitis
Gręžimo greitį galima pakeisti bet kuriuo
metu.
Papildomos funkcijos
Iki 6 minučių nuo programos pradžios
galima pasirinkti arba atšaukti pasirinktį
“Wasser plus”.
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Programos eigos keitimas
Skalbinių papildymas / išėmimas
Paleidus programą, pirmomis minutėmis dar galite papildyti arba išimti skalbinius.
 Paspauskite mygtuką “Deckel”.
Kad būtų galima atidaryti dangtelį, būgnas automatiškai pasukamas į tinkamą
padėtį ir užfiksuojamas (automatinis būgno padėties nustatymas ir būgno užfiksavimas). Atsidaro išorinis dangtelis.
 Iki galo atidarykite išorinį dangtelį.
 Atidarykite vidinį dangtelį.
 Atidarykite skalbyklės būgną.
 Įdėkite daugiau skalbinių arba dalį jų
išimkite.
 Uždarykite skalbyklės būgną.
 Tinkamai uždarykite vidinį dangtelį.
 Uždarykite išorinį dangtelį.
Programa tęsiama automatiškai.
Dangtelio neleidžiama atidaryti, kai:
– skalbimo tirpalo temperatūra viršija
55 °C;
– pasiekta programos fazė “Schleudern”.
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Skalbimo priemonės
Tinkama skalbimo priemonė

Pagalbinės dalijimo priemonės

Galite naudoti visas šiuolaikines skalbimo priemones, pritaikytas namų ūkyje
naudojamoms skalbyklėms. Naudojimo
ir dalijimo nuorodos pateikiamos ant
skalbimo priemonės pakuotės.

Skalbimo priemonėms dalyti naudokite
skalbimo priemonių gamintojo pridedamas pagalbines dozavimo priemones
(dozavimo rutuliuką), ypač skalbimo
skysčiui dozuoti.

Dozavimas priklauso nuo:

Pakartotinio naudojimo
pakuotės

– skalbinių nešvarumo laipsnio;
– skalbinių kiekio;
– vandens kietumo.
Jeigu kietumo vertės nežinote, teiraukitės vandentiekio įmonės.

Pirkdami skalbimo priemones, jeigu
įmanoma, naudokite pakartotinio naudojimo pakuotes, kad sumažintumėte
atliekų.

Nešvarumo laipsnio sąvoka

Vandens minkštiklis

– Nelabai purvini
Nematyti nešvarumų ir dėmių. Pvz.,
drabužiai su įsigėrusiu kūno kvapu.

Jei kietumo laipsnis yra II ir III, galite
įpilti vandens minkštiklio, kad sutaupytumėte skalbimo priemonės. Tinkamas
dalijimas nurodytas ant pakuotės. Pirmiausia pilkite skalbimo priemonės, tada vandens minkštiklio.

– Nešvarūs
Matomi nešvarumai ir (arba) keletas
lengvai išskalbiamų dėmių.
– Labai nešvarūs
Aiškiai matomi nešvarumai ir (arba)
dėmės.
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Skalbimo priemonę tada galite dozuoti
pagal I kietumo diapazoną.

Vandens kietumas
Kietumo diapazonas

Bendrasis kietumas mmol/l

Kietumas °dH

minkštas (I)

0–1,5

0–8,4

vidutinis (II)

1,5–2,5

8,4–14

kietas (III)

daugiau
nei 2,5

daugiau
nei 14

Skalbimo priemonės
Skalbimo programų arba priemonių apžvalga
Universali

Spalvotų
skalbinių

Tausojamų
ir vilnonių
skalbinių

2)

Speciali

Minkštiklis

skalbimo priemonė
“Baumwolle”

X

X

–

–

X

“Pflegeleicht”

X

X

–

–

X

“Automatic”

X

X

–

–

X

“Dunkles/Jeans”

–

X

1)

–

X

X

X

1)

–

–

X

1)

“Express 20”

X

“Oberhemden”

X

X

–

–

X

“Woll” 

–

–

X

X

X

“Feinwäsche”

–

–

X

–

X

“Extraspülen/
Stärken”

–

–

–

X

X

1)

Naudokite skystą skalbiklį
Jei parinktas pirminis skalbimas, skysto skalbiklio indą rekomenduojame įstatyti į skyrelį . Indą galima įsigyti “Miele” specializuotoje parduotuvėje arba
“Miele” klientų aptarnavimo centre.

2)

Skalbimo priemonės, sukurtos specialiai šioms skalbimo programoms arba
konkretiems skalbiniams (pvz., “Miele CareCollection”, žr. skyrių “Papildomai
įsigyjami reikmenys”).
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Skalbimo priemonės
Papildomos skalbinių
priežiūros priemonės

Atskira minkštinimo arba standinimo
fazė

Minkštikliai
tekstilės gaminiams suteikia švelnumo,
ir, džiovinant mašininiu būdu, sumažina
statinį krūvį.

Stiprumas turi būti ruošiamas, kaip nurodyta ant pakuotės.
 Į kamerą pripilkite minkštiklio .

Standikliai
yra sintetinės balinimo priemonės, tekstilės gaminiams suteikiančios tvirtumo.

 Į kamerą  pripilkite skystos standinimo priemonės / minkštiklio, į kamerą  miltelinės arba tirštos standinimo priemonės / minkštiklio.

Krakmolas
tekstilės gaminiams suteikia standumo
ir išlaiko formą.

 Pasirinkite programą “Extraspülen/
Stärken”.

Automatinis minkštinimas, standinimas arba skystasis krakmolijimas

 Jeigu reikia, patikslinkite gręžimo sūkių skaičių.
 Paspauskite mygtuką “Start”.

Blukinimas / dažymas
 Skalbyklėje nenaudokite blukinimo priemonių. Dėl jų galima skalbyklės korozija.
Dažyti skalbyklėje galima tik buityje. Dažant naudojama druska ilgainiui gali pakenkti nerūdijančiajam plienui. Griežtai
laikykitės dažų gamintojo pateikiamų
nurodymų.
 Supilkite minkštiklį, standiklį arba
skystąjį krakmolą į skyrelį . Atkreipkite dėmesį į didžiausią pildymo aukštį.
Po paskutinio ciklo priemonė nuplaunama. Pasibaigus skalbimo programai, kameroje liks mažas vandens likutis .
Po kelių automatinio krakmolijimo ciklų išvalykite nuplovimo dėžutę, ypač
vakuuminį kėliklį.
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Valymas ir priežiūra
Būgno valymas
Skalbiant žemoje temperatūroje ir (arba)
naudojant skystą skalbiklį, kyla mikrobų
ir kvapo susidarymo skalbyklėje pavojus. Norint išvalyti būgną ir neleisti atsirasti kvapui, būtina kartą per mėnesį arba kai šviečia kontrolinė lemputė “Hygiene Info”, įjungti skalbimą ne žemesnėje
nei 60 °C temperatūroje, įdėjus universalaus skalbiklio miltelių.

Skalbimo priemonių stalčiaus
valymas
Reguliariai šalinkite skalbiklių likučius.

Korpuso ir skydelio valymas
 Prieš pradėdami valymo ir priežiūros darbus, išjunkite prietaisą iš
tinklo.

 Jokiu būdu skalbyklės neplaukite
vandens žarna.

 Skalbimo priemonių pildymo stalčiuką ištraukite.

 Korpusą ir skydelį valykite švelnia valymo priemone arba muilo šarmu,
paskui nusausinkite minkšta šluoste.
 Tinkama nerūdijančiojo plieno valymo
priemone nuvalykite būgną.

 Nenaudokite valiklių, abrazyvų,
stiklo arba įvairios paskirties valiklių,
kurių sudėtyje yra tirpiklių! Jie gali
pažeisti plastikinius paviršius ir kitas
dalis.
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Valymas ir priežiūra
Skalbimo priemonės stalčiaus angos
valymas

 Ištraukite minkštiklio talpyklą ir vakuuminį kėliklį (rodyklė).
 Skalbimo priemonių stalčių, minkštiklio talpyklą ir vakuuminį kėliklį plaukite šiltu vandeniu.
 Taip pat išvalykite vamzdelį, per kurį
kišamas vakuuminis kėliklis.
Dėl skystos standinamosios medžiagos galimi sukibimai.
Kelis kartus panaudoję skystos standinančios medžiagos, ypač kruopščiai išvalykite sifoną.
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 Šveisdami butelių plovimo šepečiu
pašalinkite skalbiklių likučius ir kalkių
nuosėdas nuo skalbiklio stalčiukų
purkštukų.

Valymas ir priežiūra
Vandens įleidimo filtro valymas

 Užsukite vandens čiaupą.

Skalbyklės vandens įleidimo vožtuvas
apsaugotas filtru.

 Nusukite nuo vandens čiaupo vandens įleidimo žarną.

Kas pusę metų patikrinkite vandens įleidimo žarnos gale esantį filtrą. Jei vandentiekyje vanduo tiekiamas su dažnais
pertrūkiais, tikrinti galima būtų ir rečiau.

 Išimkite iš kreipiklio guminę tarpinę 1.
 Plokščiomis arba smailiosiomis replėmis suimkite plastikinio sietelio 2 iškyšą ir išimkite.
 Išvalykite filtrą.
Sudėkite viską atgal atvirkštine tvarka.
 Prie vandens čiaupo tvirtai prisukite
srieginę jungtį ir atsukite vandens
čiaupą. Jei prateka vanduo, paveržkite jungtį.
Išvalius, būtina atgal įdėti purvo filtrą.
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Ką daryti, jei...
Pagalba atsiradus gedimams
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:

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

Nepavyksta paleisti skalbimo programos
Problema

Priežastis ir šalinimas

Pasiektos programos
etapo “Knitterschutz/
Ende” kontrolinė lemputė nešviečia arba nemirksi mygtukas
“Start”.

Skalbyklė negauna elektros srovės
 Patikrinkite, ar įkištas tinklo kištukas.
 Patikrinkite, ar tvarkingas saugiklis.

Pasirinkus programą
“Pumpen/Schleudern”,
ji nepasileidžia.

Neatliktas pirmojo paleidimo ciklas.
 Atlikite pirmojo paleidimo ciklą, kaip aprašyta to
paties pavadinimo skyriuje.

Mirksi priežiūros kontrolinė lemputė “Dosierung prüfen” ir nepradedama programa.

Neuždarytas vidinis dangtelis.
 Tinkamai uždarykite vidinį dangtelį.
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Ką daryti, jei...
Nutraukta skalbimo programa ir gautas pranešimas apie klaidą
Problema

Priežastis ir šalinimas

Mirksi klaidos kontrolinė lemputė “Ablauf
prüfen”.

Užblokuotas vandens įvadas.
 Išvalykite skalbimo tirpalo filtrą ir siurblį, kaip aprašyta skyriaus “Pagalba esant triktims” skirsnyje
“Dangtelio atidarymas užsikimšus vandens išleidimo sistemai ir (arba) dingus elektrai”.
Per aukštai vandens išleidimo žarna.
 Didžiausias išsiurbimo aukštis yra 1 m.

Mirksi klaidos kontrolinė lemputė “Zulauf
prüfen”.

Užblokuotas vandens įvadas.
 Atsukite vandens čiaupą.

Mirksi klaidos kontrolinės lemputės “Zulauf
prüfen” ir “Ablauf
prüfen”.

Sureagavo vandens apsauginė sistema.
 Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Mirksi kontrolinė lemputė “Einw./Vorwaschen” arba
“Spülen”.

Yra gedimas.
 Iš naujo paleiskite programą. Jei vis tiek rodomas
pranešimas apie klaidą, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Užsikimšęs vandens įvado filtras.
 Išvalykite filtrą.

Jeigu norite išjungti klaidos pranešimą: skalbyklę išjunkite mygtuku  bei pasukite
programų perjungiklį ties “Ende”.
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Ką daryti, jei...
Skalbimo programa vykdoma kaip įprasta, bet gaunamas
priežiūros arba sutrikimo pranešimas.
Problema

Priežastis ir šalinimas

Šviečia priežiūros kontrolinė lemputė “Hygiene Info”.

Ilgesnį laiką nebuvo paleista aukštesnės kaip 60 °C
temperatūros skalbimo programa.
 Kad skalbyklėje nesusidarytų mikrobų ir nemalonių
kvapų, paleiskite programą “Baumwolle 90 °C” su
universaliaisiais skalbimo milteliais.

Šviečia priežiūros kontrolinė lemputė “Dosierung prüfen”.

Skalbiant susidarė per daug putų.
 Kai skalbsite kitą kartą, pilkite mažiau skalbimo
priemonės ir atkreipkite dėmesį į dozavimo nurodymus, pateiktus ant skalbimo priemonės pakuotės.

Pasiektos programos
etapo indikatoriuje
mirksi kontrolinė lemputė “Waschen” arba
“Spülen”.

Skalbimo metu skalbyklė pastebėjo klaidą.
 Iš naujo paleiskite programą. Jei vis tiek rodomas
pranešimas apie klaidą, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Pasiektos programos
Programų perjungiklio padėtis keičiama prasidėjus
etapo indikatoriuje
programai.
mirksi kontrolinė lem Programų perjungiklį grąžinkite į ankstesnę padėtį.
putė “Knitterschutz/Ende”.
Jeigu norite išjungti klaidos pranešimą: skalbyklę išjunkite mygtuku  bei pasukite
programų perjungiklį ties “Ende”.
Programos pabaigoje ir įjungiant skalbyklę šviečia priežiūros kontrolinės lemputės.
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Ką daryti, jei...
Bendrosios problemos dėl skalbyklės
Problema

Priežastis ir šalinimas

Gręžimo metu skalbyklė Netolygiai stovi ir neužfiksuotos antveržlėmis prietaiso
stovi nestabiliai.
kojelės.
 Skalbyklę išlygiuokite taip, kad stabiliai stovėtų, ir
užfiksuokite prietaiso kojeles antveržlėmis.
Skalbyklė skalauja ne
Per galutinį gręžimą dėl didelio nesuderinamumo buvo
kaip įprasta ir skalbiniai sumažintas sukimosi greitis.
yra dar šlapi.
 Į būgną visada dėkite didelius ir mažus skalbinius,
taip užtikrinamas geresnis paskirstymas.
Atsiranda neįprasti siur- Jokios klaidos!
bimo garsai.
Siurbimo fazės pradžioje ir pabaigoje atsirandantys
siurbimo garsai yra įprastas reiškinys.
Skalbiklio stalčiuke lieka didesni skalbimo
priemonių likučiai.

Nepakankamas vandens tekėjimo slėgis.
 Išvalykite filtrą vandens įvade.
 Galbūt pasirinkite papildomą funkciją “Wasser
plus”.
Linkę klijuotis skalbimo milteliai, naudojami kartu su
vandens minkštikliais.
 Išvalykite skalbiklio stalčiuką ir ateityje į skyrelį pirmiausia pilkite skalbimo priemonę ir tik vėliau vandens minkštiklį.

Ne iki galo nuplaunamas minkštiklis arba
kameroje  lieka per
daug vandens.

Netinkamai įstatytas arba užsikimšęs vakuuminis kėliklis.
 Išvalykite vakuuminį kėliklį; žr. skyriaus “Valymas ir
priežiūra” skirsnį “Skalbiklio stalčiuko valymas”.

Skalbyklės priekinėje
pusėje pasirodo putos.

Skalbiant susidarė daug putų.
 Kai skalbsite kitą kartą, pilkite mažiau skalbimo
priemonės. Atkreipkite dėmesį į dozavimo nurodymus, pateiktus ant skalbimo priemonės pakuotės.
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Ką daryti, jei...
Problema

Priežastis ir šalinimas

Išorinio dangtelio nelei- Skalbyklė nėra prijungta prie elektros tinklo.
džiama atidaryti, kai:
 Įkiškite į lizdą “Schuko” kištuką.
Neįjungta skalbyklė.
 Mygtuku  skalbyklė įjungiama.
Dingo elektros srovė.
 Atidarykite dangtelį, kaip aprašyta šio skyriaus pabaigoje.
Skalbimo tirpalo temperatūrai viršijus 55 °C, dėl apsaugos nuo nusiplikymo neįmanoma atidaryti dangtelio.
Būgno atidarymas yra
ne viršuje.
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Didelis nesuderinamumas sutrukdė, kad būtų atliktas
automatinis būgno padėties nustatymas.
 Rankomis būgną nustatykite teisingoje padėtyje
(kol užsifiksuos būgno aretavimas).
 Mažus ir didelius skalbinius visada dėkite kartu į
būgną. Skirtingo dydžio skalbiniai sustiprina skalbimo efektą ir geriau pasiskirsto gręžiant.

Ką daryti, jei...
Nepatenkinamas skalbimo rezultatas
Problema

Priežastis ir šalinimas

Naudojant skystą skalbiklį skalbiniai neišsiskalbia.

Skalbimo skysčio sudėtyje nėra baliklio. Ne visada
pavyksta pašalinti vaisių, kavos ar arbatos dėmes.
 Naudokite miltelių pavidalo skalbiklius, kurių sudėtyje yra baliklio.
 Įpilkite dėmių valiklio į skyrelį .
 Jokiu būdu nepilkite skystojo skalbiklio ir dėmių išėmiklio kartu į skalbiklių nuplovimo dėžutę.

Ant išskalbtų skalbinių
liko pilkų tąsių likučių.

Per mažai dozuota skalbimo priemonės. Skalbiniai
smarkiai sutepti riebalais (aliejumi, tepalais).
 Jeigu taip sutepti skalbiniai, naudokite arba daugiau skalbiklio, arba skystuosius skalbiklius.
 Prieš kitą skalbimą paleiskite 60 °C skalbimo programą su skalbimo skysčiu be skalbinių.

Ant išskalbtų tamsių
tekstilės gaminių liko
baltų, į skalbimo miltelius panašių likučių.

Skalbyklėje yra vandeniui minkštinti skirtų vandenyje
netirpių dalelių (ceolitų). Jos nusėdo ant tekstilės gaminių.
 Po džiovinimo fazės pabandykite šepečiu pašalinti
šiuos likučius.
 Ateityje tamsius tekstilės gaminius skalbkite tokiomis skalbimo priemonėmis, kurių sudėtyje nėra ceolitų. Ceolitų neturi dauguma skystųjų skalbiklių.
 Tekstilės gaminius skalbkite su tamsių skalbinių
programa “Dunkle Wäsche”.
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Ką daryti, jei...
Pildymo skyriaus dangtelio atidarymas užsikimšus nuotakui
ir (arba) dingus elektros srovei
 Išjunkite skalbyklę.

 Laikykite skalbimo tirpalo filtrą pravirą, kol išbėgs vanduo.

 Geltonu atidarytuvu atidarykite skalbimo tirpalo filtro dangtelį.

 Vėl įsukite skalbimo tirpalo filtrą, jeigu
norite sustabdyti vandens tekėjimą.

Užsikimšęs nuotakas
Jei nuotakas užsikimšęs, galbūt skalbyklėje yra per didelis kiekis vandens
(daug. 25 l).

 Atsargiai! Jei ką tik buvo skalbiama aukštoje temperatūroje, kyla nusiplikymo pavojus!
Ištuštinimo procesas
 Po dangteliu pastatykite indą.
Neišsukite iki galo skalbimo tirpalo
filtro.
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 Iki galo išsukite skalbimo tirpalo filtrą,
jeigu nebeteka vanduo.
 Kruopščiai išvalykite skalbimo tirpalo
filtrą.

Ką daryti, jei...
Dangtelio atidarymas

 Nekiškite rankų į besisukantį būgną, galite sunkiai susižaloti.
Prieš išimdami skalbinius, patikrinkite, ar būgnas sustojo.

 Patikrinkite, ar laisvai prasisuka skalbimo tirpalo siurblio sparneliai, jei reikia, pašalinkite pašalines dalis (sagas,
monetas ir pan.) ir išvalykite vidų.
 Vėl įstatykite ir tvirtai prisukite skalbimo tirpalo filtrą.

 Ištekėjęs vanduo gali padaryti
nuostolių.
Vėl įstatykite ir prisukite skalbimo tirpalo filtrą.

 Patraukite už specialaus avarinio
skląsčio. Atsidaro išorinis dangtelis.
 Atidarykite vidinį dangtelį.

Kad neprarastumėte skalbimo priemonių, išplovę skalbimo tirpalo filtrą, per
skalbiklio stalčiuką įpilkite apie 2 l vandens. Vandens perteklius automatiškai
išpumpuojamas kito skalbimo metu.
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Klientų aptarnavimo tarnyba
Remonto darbai
Atsiradus triktims, kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į:
– savo “Miele” pardavėją arba į
– “Miele” gamyklos klientų aptarnavimo
tarnybą.
Gamyklos klientų aptarnavimo tarnybos telefoną rasite šios naudojimo
instrukcijos pabaigoje.
Nurodykite klientų aptarnavimo tarnybai
skalbimo mašinos modelį ir numerį. Abu
duomenis rasite duomenų skydelyje ant
skalbyklės užpakalinės sienelės.
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Garantijos sąlygos ir garantinis
laikotarpis
Garantinis laikotarpis yra 2 metai.
Išsamesnė informacija apie garantijos
taikymo sąlygas pateikta garantiniame
talone.

Pasirinktiniai priedai
Šiai skalbyklei skirtų papildomų reikmenų teiraukitės specializuotose “Miele”
prekybos vietose arba klientų aptarnavimo skyriuose.

Pastatymas ir prijungimas
Vaizdas iš priekio

a Elektros jungtis

e Kojelės

b Vandens įleidimo žarnos

f Vandens išleidimo žarna (su atsukama ir nuimama alkūne), skirta vandeniui išleisti

c Dangtelis su valdymo skydeliu
d Skalbimo tirpalo filtro, siurblio vožtuvas ir avarinė skląstis
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Pastatymas ir prijungimas
Transportavimo fiksatoriaus
pašalinimas
 Skalbyklę gabenkite į pastatymo vietą.

 Uždenkite 4 dideles skyles pridėtais
kamščiais.

 Išsaugokite transportavimo pa Išsukite 4 išorinius varžtus A ir juos
išimkite.
 Atlaisvinkite 4 varžtus B. Šie varžtai
lieka prie transportavimo paramsčių.

ramsčius ir varžtus.
Prieš kiekvieną skalbyklės pervežimą
būtina sumontuoti transportavimo
paramsčius (pvz., persikraustant)!
Transportavimo fiksatoriaus įmontavimas
Transportavimo fiksatorius įmontuojamas priešinga veiksmų eilės tvarka.

 Nuimkite transportavimo paramsčius.

 Jei skylės neuždengtos, kyla susižalojimo pavojus.
Užkiškite dėl išimtų transportavimo
fiksatorių atsiradusias skyles!
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Pastatymas ir prijungimas
Pastatymas
 Nuimkite transportavimo fiksatorius,
kaip aprašyta ankstesniame puslapyje.
 Pastatykite skalbyklę.
Kad būtų užtikrintas nepriekaištingas
veikimas, skalbyklė turi stovėti vertikaliai ir stabiliai ant visų keturių kojelių.
Pastatymo paviršius
Tinkamiausias pastatymo paviršius yra
betoninis pagrindas. Ji, priešingai nei
medinių sijų ar kita “minkšta” danga,
gręžimo metu retai kada ima vibruoti.

 Prietaiso kojelės ir paviršius turi
būti sausi.
Kitaip gręžimo metu skalbyklė gali
slysti.
Skalbyklės nestatykite ant minkštų
kilimų, antraip gręžimo metu ji gali vibruoti.

 Tol reguliuokite kojeles (jeigu reikia,
abi), kol mašina stovės vertikaliai.
 1 kojelę prilaikykite santechninėmis
replėmis.
 Veržliarakčiu prie korpuso pritvirtinkite
antveržlę.

Jei statote ant medinių sijų perdangos:
– Skalbyklę pastatykite ant faneros
plokštės (bent 60 x 45 x 3 cm). Plokštę būtina prisukti ne tik prie grindų
lentų, bet ir prie kuo daugiau sijų.
– Jei įmanoma, pastatykite patalpos
kampe. Ten kiekviena danga būna
stabiliausia.
Kojelių išsukimas ir užfiksavimas
Skalbyklė išlygiuojama keturiomis prisukamomis kojelėmis.
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Pastatymas ir prijungimas
Apsaugos nuo vandens
sistema
“Miele” apsaugos nuo vandens sistema
užtikrina visapusišką apsaugą nuo skalbyklės vandens padaromos žalos.
Sistemą sudaro šios pagrindinės sudedamosios dalys:
– vandens įleidimo žarna;
– apsaugos nuo perpylimo ir ištekėjimo
elektronika;
– vandens išleidimo žarna.
Vandens įleidimo žarna
– Apsauga nuo žarnos plyšimo
Vandens įleidimo žarnos plyšimo slėgio riba yra 7000 kPa.
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Elektroninė įranga ir korpusas
– Vonelė
Per skalbyklės nesandarias vietas ištekantis vanduo surenkamas į vonelę.
Plūdinis lygio daviklis išjungia vandens tiekimo vožtuvus. Tolesnis vandens tiekimas užblokuotas; skalbimo
tirpalo rezervuare esantis vanduo išpumpuojamas.
– Apsauga nuo perpildymo
Taip apsaugoma nuo skalbyklės perpildymo, neprižiūrimai tiekiant vandenį. Jei vandens lygis pakyla aukščiau
tam tikro lygio, įsijungia skalbimo tirpalo siurblys ir vanduo prižiūrimai išpumpuojamas.
Vandens išleidimo žarna
Vandens išleidimo žarna apsaugota
ventiliacine sistema. Taip apsaugoma
nuo vandens išsiurbimo iš skalbyklės.

Pastatymas ir prijungimas
Vandens įvadas

Techninė priežiūra

Skalbyklę leidžiama prijungti prie geriamojo vandens vamzdyno be atgalinio
tekėjimo blokatoriaus, nes jis pagamintas pagal galiojančius DIN standartus.

Jeigu keisite žarną, naudokite tik originalią “Miele”, kurios plyšimo slėgis ne
mažesnis negu 7000 kPa.

Tekėjimo slėgis turi siekti bent 100 kPa
ir neturi viršyti 1000 kPa manometrinio
slėgio. Jei jis viršija 1000 kPa manometrinio slėgio, reikia įrengti redukcinį slėgio vožtuvą.

Negalima išimti purvo sietelio, esančio gaubiamojoje veržlėje laisvame
įvado žarnos gale.

Norint prijungti, būtini vandens čiaupai
su ¾“ sriegine jungtimi. Jei tokio nėra,
tada skalbyklę prie geriamojo vandens
vamzdyno leidžiama montuoti tik sertifikuotam montuotojui.

 Srieginę jungtį veikia vandentiekio slėgis. Todėl lėtai atsukdami vandens čiaupą patikrinkite, ar jungtis
sandari. Prireikus pakeiskite sandariklio padėtį ir srieginę jungtį.
Prie skalbyklės negalima prijungti šilto vandens sistemos.
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Pastatymas ir prijungimas
Vandens nuotakas

Atkreipkite dėmesį:

Skalbimo tirpalą išsiurbia 1 m aukštyje
esantis siurblys. Kad galėtų laisvai ištekėti vanduo, žarna turi būti nesulenkta.
Sulenkimą žarnos gale galima nuimti.
Jeigu būtina, žarną galima pailginti iki 5
metrų. Priedą galima įsigyti “Miele” specializuotose parduotuvėse arba iš
“Miele” klientų aptarnavimo tarnybos.
Vandens išleidimo galimybės:
1. Nuleiskite žarną į praustuvę:
Atkreipkite dėmesį:
– Pasirūpinkite, kad žarna nenuslinktų!
– Jeigu vanduo išsiurbiamas į praustuvę, jis turi ištekėti pakankamai
greitai. Antraip kyla pavojus, kad
vanduo išsilies arba dalis išsiurbto
vandens bus grąžinta į skalbyklę.
2. Prijunkite žarną prie plastikinio nutekamojo vamzdžio su gumine mova
(sifonas nebūtinas).
3. Išleiskite vandenį į grindų lataką (įlają).
4. Prijunkite žarną prie praustuvės, su
plastikine įmova.
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 Adapteris
 Praustuvės gaubiamoji veržlė
 Žarnos gnybtas
 Žarnos galas
 Pritvirtinkite adapterį  su praustuvės gaubiamąja veržle  prie praustuvės sifono.
 Žarnos galą  užmaukite ant adapterio .
 Atsuktuvu užveržkite žarnos gnybtą
 iš karto už praustuvės gaubiamosios veržlės.

Pastatymas ir prijungimas
Elektros jungtis
Visos skalbyklės yra visiškai parengtos
prijungti prie apsauginį kontaktą turinčio
kištukinio lizdo.

 Pastačius skalbyklę, kištukinis
lizdas turi būti lengvai prieinamas.
Saugumo sumetimais nenaudokite ilginamųjų laidų arba daugiakištukinio
lizdo, kad išvengtumėte galimų pavojaus šaltinių (pvz., gaisro pavojus dėl
perkaitimo).
Elektros įranga pagaminta pagal
VDE 0100.
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.
Informacija apie vardinę imamąją galią ir
atitinkamus saugiklius pateikiama duomenų skydelyje. Palyginkite duomenų
skydelyje nurodytus duomenis su elektros tinklo duomenimis.
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Techniniai duomenys
Aukštis

900 mm

Aukštis atidarius dangtį

1 390 mm

Plotis

459 mm

Ilgis

601 mm

Svoris

91 kg

Talpa

6 kg sausų skalbinių

Prijungimo įtampa

žr. specifikacijų lentelėje

Prijungimo parametrai

žr. specifikacijų lentelėje

Saugikliai

žr. specifikacijų lentelėje

Sąnaudų duomenys

žr. skyrių “Sąnaudų duomenys”

Mažiausias vandens tekėjimo slėgis

100 kPa (1 bar)

Didžiausias vandens tekėjimo slėgis

1000 kPa (10 bar)

Vandens įleidimo žarnos ilgis

1,70 m

Vandens išleidimo žarnos ilgis

1,50 m

Prijungimo kabelio ilgis

2,40 m

Didžiausias išsiurbimo aukštis

1,00 m

Didžiausias išsiurbimo ilgis

5,00 m

Išduoti patikros ženklai

žr. specifikacijų lentelėje
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Techniniai duomenys
Buitinių skalbyklių duomenų lapas
pagal nurodytą potvarkį (ES) Nr. 1061/2010
MIELE
Tiekiamo modelio identifikavimo ženklas
Vidinis pajėgumas

W 196 WCS

1

6,0 kg

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

2

A+++
152 kWh per metus

Standartinės medvilnės 60 °C programos suvartojamos energijos kiekis (visa įkro- 0,85 kWh
va)
Standartinės medvilnės 60 °C programos suvartojamos energijos kiekis (dalinė
įkrova)

0,62 kWh

Standartinės medvilnės 40 °C programos suvartojamos energijos kiekis (dalinė
įkrova)

0,46 kWh

Svertinė vartojamoji galia išjungties režimu (Po)

0,25 W

Svertinė vartojamoji galia baigtos programos režimu (Pl)
Svertinis metinis vandens suvartojimo kiekis (AWc)

3

0,25 W
9.240 litrai per metus

Gręžimo efektyvumo klasė
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)
Didžiausias centrifugos sūkių skaičius
Liekamasis drėgnis

4

4

1.200 1/min
53 %

Standartinė programa, su kuria siejama informacija pateikta etiketėje ir vardinių
parametrų lentelėje

B

5

Medv. aud. 60 / 40
su rodykle

Standartinės programos trukmė
Medvilnė 60 °C (visa įkrova)

159 min

Medvilnė 60 °C (dalinė įkrova)

159 min

Medvilnė 40 °C (dalinė įkrova)
Baigtos programos režimo trukmė (Tl)

159 min
6

15 min

Akustinio triukšmo lygis
Skalbimas
Gręžimas

7

7

Įmontuojamasis prietaisas

49 dB(A) re 1 pW
72 dB(A) re 1 pW
-

Skalbimo ciklo metu šis gaminys neskleidžia sidabro jonų
● Taip, yra
1

Nurodoma kilogramais, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa su visa įkrova arba
standartinė medvilnės 40 °C programa su visa įkrova (nurodoma mažesnė vertė).
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Techniniai duomenys
2

3

4

5

6
7

Nustatyta per 220 įprastų skalbimo ciklų, kai visa arba dalinė įkrova skalbiama naudojant standartines medvilnės 60 °C ir 40 °C programas, ir pagal aparato, veikiančio mažos galios režimais, suvartotą
energijos kiekį. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo įrenginio naudojimo pobūdžio.
Nustatyta per 220 įprastų skalbimo ciklų, kai visa arba dalinė įkrova skalbiama naudojant standartines medvilnės 60 °C ir 40 °C programas. Faktinis vandens suvartojimo kiekis priklauso nuo įrenginio
naudojimo pobūdžio.
Naudojant standartinę medvilnės 60 °C programą su visa įkrova arba standartinę medvilnės 40 °C
programą su daline įkrova (nurodoma mažesnė vertė); liekamasis drėgnis naudojant standartinę medvilnės 60 °C programą su visa įkrova arba standartinę medvilnės 40 °C programą su daline įkrova
(nurodoma didesnė vertė).
Šios programos tinkamos įprasto nešvarumo medvilnės skalbiniams skalbti ir pagal bendrą suvartojamos energijos ir vandens kiekį yra efektyviausios.
Jeigu buitinėje skalbyklėje įrengta galios reguliavimo sistema.
Standartinė medvilnės 60 °C programa, kai įdėta visa įkrova.
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Sąnaudų duomenys
Pakrovimas

“Baumwolle”

Sąnaudų duomenys
Energija
kWh

Vanduo
l

Veikimo trukmė

Liekamoji
drėgmė

90 °C

6,0 kg

1,75

50

2 val. 09 min.

–

60 °C

6,0 kg

1,02

50

1 val. 49 min.

–

60 °C

3,0 kg

0,73

35

1 val. 49 min.

–

*

6,0 kg

0,85

50

2 val. 39 min.

53 %

*

3,0 kg

0,62

35

2 val. 39 min.

53 %

40 °C

6,0 kg

0,72

64

2 val. 09 min.

–

40 °C

3,0 kg

0,53

35

2 val. 09 min.

–

*

3,0 kg

0,46

35

2 val. 39 min.

53 %

“Pflegeleicht”

40 °C

2,5 kg

0,45

45

1 val. 52 min.

30 %

“Automatic”

40 °C

3,0 kg

0,45

50

1 val. 24 min.

–

“Dunkles/Jeans”

40 °C

3,0 kg

0,55

43

1 val. 12 min.

–

“Express 20”

40 °C

2,5 kg

0,30

26

20 min

–

“Oberhemden”

40 °C

1,5 kg

0,48

43

54 min

–

“Wolle”

30 °C

2,0 kg

0,23

39

39 min

–

“Feinwäsche”

30 °C

1,0 kg

0,30

63

59 min

–

Nuoroda atliekant lyginamuosius bandymus:
*

Patikros programa pagal EN 60456 ir energijos etiketė pagal
ES potvarkį 1061/2010.
Tikrosios sąnaudos ir programų trukmės gali skirtis nuo čia nurodytų, atsižvelgiant į vandens slėgį, vandens kietumą, įleidžiamo vandens temperatūrą, patalpos temperatūrą, skalbinių rūšį, skalbinių kiekį, likusios drėgmės džiovinimo metu bei elektros įtampos svyravimus ir pasirinktas papildomas funkcijas.
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Programavimo funkcijos
Programavimo mygtukais galite skalbyklės elektroniką pritaikyti prie kintančių skalbyklės reikalavimų. Programavimo funkcijas galite pakeisti bet
kuriuo metu.

Sistema “Wasser plus”
Su šia programavimo funkcija galite
nustatyti vieną iš trijų pasirinkčių mygtukui “Wasser plus”.
1 nustatymas:
(Pristatymo būsena)
Vandens lygis (daugiau vandens) pakeliamas skalbimo ir skalavimo ciklų metu.
2 nustatymas:
Atliekamas papildomas skalavimas.
3 nustatymas:
Vandens lygis padidinamas skalbiant ir
skalaujant bei atliekamas papildomas
skalavimas.
Programuojama ir išsaugoma veiksmais nuo  iki :
Programavimo funkcijos aktyvinamos
mygtuku “Start” ir programų perjungikliu. Mygtukas “Start” ir programų perjungiklis turi antrąją funkciją, kuri neatpažįstama valdymo skydelyje.
Sąlyga:
– Skalbyklė išjungta.
– Skalbyklė uždaryta.
– Programų perjungiklis nustatytas į
padėtį “Ende”.
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 Paspauskite mygtuką “Start” ir laikykite jį nuspaudę atlikdami veiksmus
nuo  iki .
 Mygtuku  skalbyklė įjungiama.
 Palaukite, kol vėl nuolat švies mygtuko “Start” kontrolinė lemputė . . .
 . . . ir paskui atleiskite mygtuką
“Start”.
 Pasukite programų perjungiklį į padėtį “Baumwolle 60 °C”.
Kontrolinė lemputė “Einw./Vorwaschen”
2 kartus trumpai sumirksi po dvi sekundes, nes 1 nustatymas yra gamyklinis
nustatymas.
 Kiekvieną kartą nuspaudus mygtuką
“Start” pasirinkite kitą nustatymą.
Mirksi kontrolinė lemputė “Einw./Vorwaschen”:
– mirksi 2x = 1 nustatymas
– mirksi 3x = 2 nustatymas
– mirksi 4x = 3 nustatymas
 Mygtuku  skalbyklė išjungiama.
Mygtukui “Wasser plus” priskirtas pasirinktas nustatymas. Jis lieka išsaugotas
tol, kol bus užprogramuotas kitas nustatymas.

Programavimo funkcijos
Švelnaus skalbimo funkcija
“Schongang”
Suaktyvinus tausojimo funkciją, sumažinamas būgno judėjimas. Taip galima
tausojant skalbti nestipriai suteptus
tekstilės gaminius.
Tausojimo funkciją galima suaktyvinti
programose “Baumwolle” ir “Pflegeleicht”.
Gamykloje funkcija “Schongang” buvo
išjungta.
Programuojama ir išsaugoma veiksmais nuo  iki :
Programavimo funkcijos aktyvinamos
mygtuku “Start” ir programų perjungikliu. Mygtukas “Start” ir programų perjungiklis turi antrąją funkciją, kuri neatpažįstama valdymo skydelyje.
Sąlyga:
– Skalbyklė išjungta.
– Skalbyklė uždaryta.
– Programų perjungiklis nustatytas į
padėtį “Ende”.

 Paspauskite mygtuką “Start” ir laikykite jį nuspaudę atlikdami veiksmus
nuo  iki .
 Mygtuku  skalbyklė įjungiama.
 Palaukite, kol vėl nuolat švies mygtuko “Start” kontrolinė lemputė . . .
 . . . ir paskui atleiskite mygtuką
“Start”.
 Pasukite programų perjungiklį į padėtį “Baumwolle” :
Mirksi kontrolinė lemputė “Einw./Vorwaschen”
– nemirksi:
“Schongang” funkcija išjungta.
– mirksi:
“Schongang” funkcija įjungta.
 Paspausdami mygtuką “Start” įjungsite arba vėl išjungsite funkciją
“Schongang”.
 Mygtuku  skalbyklė išjungiama.
Pasirinktas programavimo funkcijos nustatymas išsaugomas ir išlieka tol, kol
vėl bus pakeistas.
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Programavimo funkcijos
Skalbimo tirpalo atvėsinimas
Pasibaigus pagrindinio skalbimo fazei į
būgną teka papildomas vanduo, kad
atvėsintų skalbimo tirpalą.
Skalbimo tirpalas atvėsinamas parinkus
programą “Baumwolle 90 °C”.
Skalbimo tirpalo atvėsinimas turi būti
suaktyvinamas:
– kabinant išleidimo žarną prie praustuvės arba nuotekų kriauklės, kad išvengtumėte pavojaus nusiplikyti,
– pastatuose, kurių nuotekų vamzdžiai
neatitinka DIN 1986.
Gamykloje skalbimo tirpalo atvėsinimo
funkcija buvo išjungta.
Programuojama ir išsaugoma veiksmais nuo  iki :
Programavimo funkcijos aktyvinamos
mygtuku “Start” ir programų perjungikliu. Mygtukas “Start” ir programų perjungiklis turi antrąją funkciją, kuri neatpažįstama valdymo skydelyje.
Sąlyga:
– Skalbyklė išjungta.
– Skalbyklė uždaryta.
– Programų perjungiklis nustatytas į
padėtį “Ende”.
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 Paspauskite mygtuką “Start” ir laikykite jį nuspaudę atlikdami veiksmus
nuo  iki .
 Mygtuku  skalbyklė įjungiama.
 Palaukite, kol vėl nuolat švies mygtuko “Start” kontrolinė lemputė . . .
 . . . ir paskui atleiskite mygtuką
“Start”.
 Pasukite programų perjungiklį į padėtį “Baumwolle 40 °C”:
Mirksi kontrolinė lemputė “Einw./Vorwaschen”
– nemirksi:
skalbimo tirpalo atvėsinimo funkcija
yra išjungta.
– mirksi:
skalbimo tirpalo atvėsinimo funkcija
yra įjungta.
 Paspausdami mygtuką “Start” įjungsite arba vėl išjungsite skalbimo tirpalo atvėsinimo funkciją.
 Mygtuku  skalbyklė išjungiama.
Pasirinktas programavimo funkcijos nustatymas išsaugomas ir išlieka tol, kol
vėl bus pakeistas.

Programavimo funkcijos
Atminties funkcija
Jeigu kuriai nors programai pasirenkama papildoma funkcija ir (arba) pakeičiamas gręžimo apsukų skaičius, paleidus programą skalbyklė šiuos nustatymus išsaugo.
Iš naujo pasirinkus skalbimo programą,
skalbyklė parodo išsaugotas papildomas funkcijas ir (arba) gręžimo greitį.
Pristatymo būsenos atminties funkcija
būna išjungta.
Programuojama ir išsaugoma veiksmais nuo  iki :
Programavimo funkcijos aktyvinamos
mygtuku “Start” ir programų perjungikliu. Mygtukas “Start” ir programų perjungiklis turi antrąją funkciją, kuri neatpažįstama valdymo skydelyje.

 Paspauskite mygtuką “Start” ir laikykite jį nuspaudę atlikdami veiksmus
nuo  iki .
 Mygtuku  skalbyklė įjungiama.
 Palaukite, kol vėl nuolat švies mygtuko “Start” kontrolinė lemputė . . .
 . . . ir paskui atleiskite mygtuką
“Start”.
 Pasukite programų perjungiklį į padėtį “Baumwolle” :
Mirksi kontrolinė lemputė “Einw./Vorwaschen”
– nemirksi:
atminties funkcija išjungta.
– mirksi:
atminties funkcija įjungta.

– Skalbyklė išjungta.

 Paspausdami mygtuką “Start” įjungsite arba vėl išjungsite atminties
funkciją.

– Skalbyklė uždaryta.

 Mygtuku  skalbyklė išjungiama.

– Programų perjungiklis nustatytas į
padėtį “Ende”.

Pasirinktas programavimo funkcijos nustatymas išsaugomas ir išlieka tol, kol
vėl bus pakeistas.

Sąlyga:
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Programavimo funkcijos
Mirkymo laikas
Mygtuku “Einweichen” galite nustatyti
mirkymo laiką – pasirenkamą nuo 30
minučių iki 2 valandų (30 minučių intervalais).
Pasirinktas mirkymo laikas, pasirinkus
papildomą funkciją “Einweichen”, prasideda prieš pasirinktą skalbimo programą.
Mygtukui “Einweichen” gamykloje priskirtas 2 valandų mirkymo laikas.
Programuojama ir išsaugoma veiksmais nuo  iki :
Programavimo funkcijos aktyvinamos
mygtuku “Start” ir programų perjungikliu. Mygtukas “Start” ir programų perjungiklis turi antrąją funkciją, kuri neatpažįstama valdymo skydelyje.
Sąlyga:
– Skalbyklė išjungta.
– Skalbyklė uždaryta.
– Programų perjungiklis nustatytas į
padėtį “Ende”.

 Paspauskite mygtuką “Start” ir laikykite jį nuspaudę atlikdami veiksmus
nuo  iki .
 Mygtuku  skalbyklė įjungiama.
 Palaukite, kol vėl nuolat švies mygtuko “Start” kontrolinė lemputė . . .
 . . . ir paskui atleiskite mygtuką
“Start”.
 Pasukite programų perjungiklį į padėtį “Baumwolle 30 °C”:
Kontrolinė lemputė “Einw./Vorwaschen”
1 kartą trumpai sumirksi po dvi sekundes, nes gamykloje nustatytas 2 valandų mirkymo laikas.
 Kiekvieną kartą nuspaudus mygtuką
“Start” pasirinkite kitą nustatymą.
Mirksi kontrolinė lemputė “Einw./Vorwaschen”:
– mirksi 1x = 2 val. mirkymo laikas
– mirksi 2x = 1,5 val. mirkymo laikas
– mirksi 3x = 1 val. mirkymo laikas
– mirksi 4x = 0,5 val. mirkymo laikas
 Mygtuku  skalbyklė išjungiama.
Mygtukui “Einweichen” priskirtas pasirinktas nustatymas. Jis lieka išsaugotas
tol, kol bus užprogramuotas kitas nustatymas.
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Pasirinktiniai priedai
Įsigydami šią skalbyklę, gausite skalbimo priemonės, tekstilės gaminių priežiūros priemonės, priedų ir prietaisų
priežiūros priemonių. Visi produktai tinkami “Miele” skalbyklėms.

Skalbinius tausojanti skalbimo priemonė vilnai ir tausojamiems skalbiniams

Šių ir daug kitų įdomių gaminių galite
užsisakyti ir internete adresu
shop.miele.lt. Juos galite įsigyti ir
“Miele” klientų aptarnavimo tarnyboje, ir
pas specializuotą “Miele” prekybininką.

– labai tinka tekstilės gaminiams iš vilnos ir šilko

Skalbimo priemonės

Specialios skalbimo priemonės

Priemonė “UltraWhite”

“Outdoor”

– skalbimo priemonė miltelių forma

– skysta skalbimo priemonė, skirta lauko ir funkciniams drabužiams

– baltiems ir šviesiems skalbiniams bei
labai nešvariems medvilnės skalbiniams
– efektyvus dėmių šalinimas net ir žemoje temperatūroje
Priemonė “UltraColor”
– skysta spalvotų skalbinių skalbimo
priemonė
– spalvotiems ir juodiems tekstilės gaminiams
– išsaugo švytinčias spalvas nuo išblukimo
– efektyvus dėmių šalinimas net ir žemoje temperatūroje

– skysta skalbinius tausojanti skalbimo
priemonė

– valo nuo 20 °C ir išsaugo jūsų tausojamų skalbinių formą ir spalvą

– valo ir prižiūri tausojant spalvas
– dėl lanolino tausoja ir prižiūri membraną
“Sport”
– skysta skalbimo priemonė, skirta
sportinei aprangai ir multinui
– neutralizuoja nemalonius kvapus
– išlaiko stabilią tekstilės gaminių formą
“Daunen”
– skysta skalbimo priemonė pagalvėms, miegmaišiams ir drabužiams
su pūkų užpildu
– išlaiko pūkų ir plunksnų elastingumą
– išsaugo drabužių su pūkų užpildu
kvėpavimo savybę
– neleidžia sukristi pūkams
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Pasirinktiniai priedai
Tekstilės gaminių priežiūros
priemonės
Impregnavimo priemonės
– impregnuoti tekstilės gaminius iš mikropluošto, pvz., apsauginius rūbus
nuo lietaus
– išsaugo tekstilės gaminių kvėpavimo
savybę
Minkštiklis
– gaivus ir natūralus kvapas
– minkštiems skalbiniams
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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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