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 apsaugo prietaisą nuo pažeidimų transportuojant. Pakuotei parinktos
aplinkai nekenkiančios ir perdirbti tinkamos medžiagos, todėl ji gali būti perdirbama.
Grąžinant pakuotę, taupomos žaliavos ir
mažinamas susidarančių atliekų kiekis.
Prietaisą pardavęs prekybininkas pakuotę priims atgal.

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

Pristatykite ją į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos surinkimo skyrių perdirbimui ir utilizavimui
arba grąžinkite pardavėjui arba “Miele”.
Prieš pristatydami seną prietaisą į surinkimo skyrių, ištrinkite visus asmeninius
duomenis. Pasirūpinkite, kad sena, išvežti skirta įranga būtų laikoma vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
Ši skalbyklė atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai
naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.
Prieš naudodami skalbyklę, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Joje pateikta svarbi informacija apie prietaiso montavimą,
saugą, naudojimą ir techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir
apsaugosite prietaisą nuo pažeidimų.
“Miele” primygtinai rekomenduoja perskaityti ir vadovautis skalbyklės įrengimo instrukcija bei saugos nurodymais ir įspėjimais, kaip
nurodyta standarte IEC 60335-1.
“Miele” neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo.
Išsaugokite naudojimo instrukciją ir perduokite kitam galimam savininkui.

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.

Vaikai buityje
 Aštuonerių metų neturintys vaikai negali naudotis skalbykle, nebent jie yra prižiūrimi.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 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 “Įrengimas” 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.

 Jeigu skalbyklės remonto darbus vykdys ne “Miele” įgaliotas garantinio aptarnavimo skyrius, prarasite teisę į garantiją.
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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 “Įrengimas” 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.
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Saugos nurodymai ir įspėjimai
 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.

 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
 Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jeigu tvirtinami arba
montuojami kito gamintojo priedai, prarandama teisė į garantiją ir (arba) atsakomybė už gaminį.

 “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją atsarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti,
atsižvelgiant į Jūsų skalbyklės gamybos seriją.
“Miele” negali būti patraukta atsakomybėn už žalą, atsiradusią dėl
saugos nurodymų ir įspėjimų nesilaikymo.
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Skalbyklės valdymas
Valdymo skydelis

a Mygtukas “Start”
Paleidžia pasirinktą skalbimo programą.
b Papildomų funkcijų mygtukas
Naudojamas pasirinkti papildomas
funkcijas.
Viršutiniuoju mygtuku galite pasirinkti papildomas funkcijas “Kurz”, “Vorwäsche” arba “Einweichen”. Žemiau
esančiu mygtuku galite pasirinkti papildomą funkciją “Wasser plus”.
Kontrolinė lemputė šviečia = pasirinkta
Kontrolinė lemputė nešviečia = nepasirinkta
c Gręžimo greičio pasirinkimo kontrolinė lemputė

f Programos eigos rodmuo
Vykdomos skalbimo programos metu informuoja apie pasiektą programos etapą.
g Techninės priežiūros / klaidos
kontrolinė lemputė
h Mygtukas 
Įjungti ir išjungti skalbyklę.
Taupydama energiją, džiovyklė išsijungia automatiškai. Tai įvyksta praėjus 15 minučių nuo programos arba
apsaugos nuo glamžymosi pabaigos, jeigu neatliekami jokie kiti veiksmai.
i Mygtukas “Deckel”
Atidaro dangtį.

d Mygtukas “Schleudern”
Gręžimo greičio arba funkcijų
“Spülstop” arba “ohne Schleudern”
pasirinkimui.
e Programų perjungiklis
Skirtas pasirinkti pagrindines skalbimo programas ir priskirtą temperatūrą. Programų perjungiklį galima sukti
į dešinę arba 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

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

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
 Pažeidimai, atsiradę dėl to, kad
netinkamai pastatyta ir prijungta.
Netinkamai pastatę ir prijungę skalbyklę, galite patirti materialinę žalą.
Vadovaukitės skyriuje “Įrengimas”
pateiktais nurodymais.
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.

Pirmosios skalbimo programos
paleidimas
 Atsukite vandens čiaupą.
 Paspauskite mygtuką .
 Programų perjungiklį nustatykite ties
“Baumwolle” 60 °C.
 Paspauskite mygtuką “Start”.
Pasibaigus programai pirmasis paleidimas yra baigtas.
 Išjunkite skalbyklę mygtuku .

Reklaminių lipdukų nuėmimas

Naudojant skalbimo priemones, gali susidaryti per daug putų!

 Nuo priekinės dalies ir nuo dangčio
pašalinkite visus reklaminius lipdukus
(jeigu yra).

Tuo pačiu metu aktyvinamas ir nutekamasis rutulinis vožtuvas. Nutekamasis
rutulinis vožtuvas užtikrina, kad būtų
sunaudotos visos skalbimo priemonės.

Jokiu būdu nepašalinkite specifikacijų lentelės prietaiso užpakalinėje
pusėje.
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Ekologiškas skalbimas
Energijos ir vandens sąnaudos
- Atitinkamoje skalbimo programoje
naudokite didžiausią leistiną pakrovimo kiekį. Tada energijos ir vandens
sąnaudos, atsižvelgiant į bendrąjį kiekį, yra mažiausios.
- Programų su efektyviu vandens ir
energijos naudojimu paprastai būdinga ilgesnė veikimo trukmė. Pailginus
programos veikimo trukmę, gali būti
sumažinta faktinė pasiekta skalbimo
temperatūra, tuo tarpu skalbimo rezultatas išlieka nepakitęs.
Programos “ECO 40-60” veikimo trukmė yra ilgesnė, negu, pvz., programos “Baumwolle” 40 °C arba 60 °C.
Programoje “ECO 40-60” sumažintos
energijos ir veikimo sąnaudos, tačiau
būdinga ilgesnė veikimo trukmė.
- Mažesniems, lengvai išteptiems skalbiniams rinkitės programą “Express
20”.
- Naudodami modernias skalbimo priemones, galėsite skalbti ir žemesnėje
temperatūroje (pvz., 20 °C). Taupykite
energiją parinkę atitinkamus temperatūros nustatymus.
- Kad būtų užtikrina skalbyklės švara,
rekomenduojama retkarčiais paleisti
skalbimo programą, kurios temperatūra aukštesnė negu 60 °C. Apie tai
primins skalbyklės ekrane užsidegusi
techninės priežiūros kontrolinė lemputė “Hygiene Info”.
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Skalbimo priemonių naudojimas
- Skalbimo priemonės naudokite ne
daugiau, nei nurodyta ant pakuotės.
- Dozuodami atsižvelkite į skalbinių nešvarumo laipsnį.
- Jei skalbiate mažiau skalbinių, sumažinkite skalbiklio kiekį (jei pripildyta
tik pusė būgno, maždaug ⅓ mažiau
skalbiklio).

Toliau vykdomo mašininio
džiovinimo naudojimo nuorodos
Nuo pasirinkto gręžimo greičio priklauso
skalbinių liekamoji drėgmė ir triukšmas.
Kuo aukštesnis pasirinktas gręžimo
greitis, tuo mažesnė skalbinių liekamoji
drėgmė. Tačiau padidėja skalbyklės veikimo garsas.
Taupydami energiją, džiovinimo metu
rinkitės didžiausią galimą atitinkamos
skalbimo programos gręžimo greitį.

1. Skalbinių paruošimas
Patarimas: Dažną dėmę (pvz., kraujo,
kiaušinių, kavos ar arbatos) galima pašalinti pasitelkus mažas gudrybes, kurias galima rasti “Miele” skalbimo terminų žodynėlyje. “Miele” žodynėlio ieškokite “Miele” interneto svetainėje.

 Skalbimo priemonių sukelti pa-

 Ištuštinkite kišenes.

 Skalbiniuose likę pašaliniai daiktai gali apgadinti prietaisą.
Vinys, monetos, sąvaržėlės ir pan.
gali pažeisti tekstilės gaminius ir
konstrukcinius elementus.
Patikrinkite, ar skalbiniuose nėra pašalinių daiktų. Jei taip, juos pašalinkite.

Išrūšiuokite skalbinius
 Tekstilės gaminius rūšiuokite pagal
spalvas ir priežiūros etiketėje nurodytus ženklus (prisiūtus prie apykaklės
arba šoninės siūlės).
Patarimas: Daugelis tamsių tekstilės
gaminių per pirmuosius skalbimus šiek
tiek nublunka. Kad skalbiniai nenusidažytų, šviesius ir tamsius drabužius
skalbkite atskirai.

Pirminis dėmių plovimas
 Prieš skalbimą pašalinkite ant tekstilės gaminių esančias dėmes. Stenkitės tai padaryti, kol jos dar šviežios.
Nusausinkite dėmes (ne)dažančia
šluoste. Netrinkite!

žeidimai
Valomasis benzinas, dėmių šalinimo
priemonės gali pažeisti plastikines
dalis.
Apdorodami tekstilės gaminius atkreipkite dėmesį, kad ant plastikinių
dalių nepatektų ploviklio.

 Naudojant ploviklius, kurių sudėtyje yra tirpiklių, kyla sprogimo pavojus.
Naudojant ploviklius, kurių sudėtyje
yra tirpiklių, gali susidaryti sprogus
mišinys.
Nenaudokite šių priemonių savo
skalbyklėje.
Bendrieji patarimai
- Jei skalbsite užuolaidas: pašalinkite
skridinukus ir švininę juostelę arba
suvyniokite juos į maišelį.
- Jei skalbsite liemenėles, užsiūkite arba pašalinkite laisvas vielutes.
- Prieš skalbdami užsekite užtrauktukus, kabliukus ir kilputes.
- Užsekite patalynės ir pagalvių užvalkalus, kad į juos nepatektų smulkių
detalių.
Neskalbkite tekstilės gaminių, kurie paženklinti kaip neskalbiami (priežiūros
ženklas ).
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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

Skalbyklės būgno atidarymas.
Abiejose dangčio atidarymo pusėse
yra įmontuotos spyruoklės.
Atsargiai atidarykite būgną.
 Galinę atidarymo pusę lengvai prilaikykite ranka.

 Paspauskite fiksatorių (juoda rodyklė) ir tuo pačiu metu spauskite į vidų
priekinę atidarymo pusę, kol ši atsilaisvins (rodyklės kryptimi).
 Abi atidarymo puses prilaikydami rankomis pakelkite į viršų.
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2. Skalbyklės pakrovimas
Skalbinių sudėjimas
Laikykitės didžiausio leidžiamo įvairių
skalbimo programų pakrovimo kiekio.

Skalbyklės būgno ir vidinio
dangčio uždarymas

Esant didžiausiam skalbyklės pakrovimui, energijos ir vandens sąnaudos yra
mažiausios. Perpildžius skalbyklę, pablogėja skalbimo rezultatas, skalbiniai
labiau glamžosi.
 Į būgną laisvai sudėkite išlankstytus
skalbinius. Skirtingo dydžio skalbiniai
sustiprina skalbimo efektą ir geriau
pasiskirsto gręžimo metu.
Kelių sluoksnių tekstilės gaminius,
kurių paviršiaus medžiaga ypač plona ir glotni, visada skalbkite įdėję į
skalbinių krepšelį.

 Paspauskite žemyn pirmiausia priekinę, tada užpakalinę dangčio pusę, kol
abu fiksavimo kabliukai girdimai ir
aiškiai užsifiksuos.

 Pažeidimai dėl neužfiksuoto būgno.
Neužfiksuotas būgno dangtis gali apgadinti skalbyklę arba pačius skalbinius.
Svarbu, kad skalbimo būgnas visada
būtų tinkamai uždarytas.
 Reguliariai nuvalykite kairiojo fiksavimo kabliuko ratuką, kad šis visada
galėtų laisvai suktis.
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2. Skalbyklės pakrovimas

Uždarydami būgno puses, nepriverkite skalbinių.

 Spausdami fiksatorių, uždarykite vidinį dangtį, kad šis girdimai užsifiksuotų.
Jeigu vidinis dangtis netinkamai užfiksuotas, negalėsite paleisti programos,
mirksės kontrolinė lemputė “Dosierung
prüfen”.
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3. Skalbimo priemonės supylimas
Dozavimo patarimai

Skalbiklio pildymas

Dozuodami skalbiklį atkreipkite dėmesį į
skalbinių nešvarumo laipsnį ir įkrovimo
kiekį. Jei įkrovimo kiekis mažesnis, sumažinkite ir skalbiklio kiekį (pvz., jei
įkrauta pusė kiekio, skalbiklio kiekį sumažinkite ⅓).
Jei skalbiklio per mažai:
- Skalbiniai neišskalbiami, ilgainiui papilkėja ir sukietėja.
- Skalbyklėje sudaromos sąlygos pelėsiams susidaryti.
- Iš skalbinių nevisiškai pašalinami riebalai.
- Sudaromos sąlygos kalkių nuosėdoms ant kaitinimo elementų.
Jei skalbiklio per daug:
- Gaunamas prastas skalbimo, skalavimo ir gręžimo rezultatas.

 Ištraukite skalbiklio nuplovimo stalčiuką ir įpilkite į skyrelius skalbiklio.
 Pirminiam skalbimui naudojamas
1
skalbiklio kiekis ( /3 rekomenduojamo bendrojo skalbiklio kiekio).
 Pagrindinio skalbimo skalbiklis

- Dėl automatiškai įjungiamo papildomo skalavimo padidėja vandens sąnaudos.

 Minkštikliai, standikliai arba
skystosios krakmolijimo priemonės.

- Labiau teršiama aplinka.

Daugiau informacijos apie skalbimo
priemones ir jų dozavimą ieškokite
skyriuje “Skalbimo priemonės”.
 Įdėkite skalbiklio nuplovimo stalčių.
 Uždarykite išorinį dangtį.

21

4. Programos ir nustatymų pasirinkimas
Programos pasirinkimas

Papildomų funkcijų pasirinkimas
Viršutiniuoju mygtuku pasirenkamos papildomos funkcijos tokia seka “Einweichen” arba “Vorwäsche”, arba “Kurz”,
arba nepasirenkama jokia papildoma
funkcija.
Žemiau esančiu mygtuku galite pasirinkti papildomą funkciją “Wasser plus”.

 Programų perjungiklį nustatykite ties
norima programa.

Gręžimo greičio pasirinkimas

 Pasirinkite norimą papildomą funkciją.
Ne visose skalbimo programose galima
rinktis papildomas funkcijas.
Jei papildomos funkcijos nepavyksta
parinkti, vadinasi, ji šiai skalbimo programai nėra priskirta.
 Tol spauskite mygtuką “Schleudern”,
kol pradės šviesti norimo gręžimo
greičio kontrolinė lemputė.
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5. Programos paleidimas ir programos pabaiga
Programos paleidimas

Skalbyklės išjungimas

 Paspauskite blykčiojantį mygtuką
“Start”.

 Uždarykite skalbyklės būgną ir vidinį
dangtį.

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

Taip apsisaugosite, kad į būgną atsitiktinai nepatektų daiktų, kurie skalbimo metu gali apgadinti skalbinius.

Programos pabaiga

 Uždarykite išorinį dangtį.

Programos pabaiga rodoma kontroline
lempute “Knitterschutz / Ende”.

 Išjunkite skalbyklę mygtuku .

Skalbinių išėmimas
 Paspauskite mygtuką “Deckel”.
Kad būtų galima atidaryti dangtį, būgnas automatiškai pasisuka į atitinkamą
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, turėsite paspausti mygtuką .
 Iki galo atidarykite išorinį dangtį.
 Atidarykite vidinį dangtį.
 Atidarykite skalbyklės būgną ir išimkite skalbinius.
Būgne likę skalbiniai gali susitraukti
kitą kartą skalbiant arba nudažyti kitus skalbinius.
Stenkitės išimti iš būgno visus 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
Galutinis gręžimo greitis
Programa

aps./min.

“ECO 40–60”

1200

“Baumwolle”

1 200

“Pflegeleicht”

1 200

“Automatic”

900

“Oberhemden”

600

Galutinio gręžimo atsisakymas
(skalavimo sustabdymas)
 Tol spauskite mygtuką “Schleudern”,
kol pradės šviesti “Spülstop”  kontrolinė lemputė. Po paskutinio skalavimo skalbiniai lieka vandenyje. Jei pasibaigus programai, tekstilės gaminiai
ne iš karto išimami iš skalbimo būgno, sumažėja jų glamžymasis.

“Dunkles / Jeans”

1 200

Galutinio gręžimo paleidimas:

“Express 20”

1 200

“Wolle”

1200

 Mygtuku “Schleudern” pasirinkite norimą gręžimo greitį. Skalbyklė pradeda galutinį gręžimą.

“Feinwäsche”

600

“Extraspülen / Stärken”

1 200

“Schleudern”

1200

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

Gręžimas tarp skalavimo ciklų
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.

Programos užbaigimas
 Paspauskite mygtuką “Deckel”. Išleidžiamas vanduo. Dangtis atsidaro.
Gręžimo tarp skalavimo ciklų ir galutinio gręžimo atsisakymas
 Tol spauskite mygtuką “Schleudern”,
kol pradės šviesti kontrolinė lemputė
“ohne Schleudern” . Po paskutinio
skalavimo ciklo išleidžiamas vanduo,
įjungiama apsauga nuo glamžymosi.
Pasirinkus šį nustatymą, kai kuriose
programose vykdomas papildomas
skalavimas.
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Programų apžvalga
“ECO 40–60”

daugiausia 6,0 kg

Daiktai

Vidutiniškai ištepti medvilniniai skalbiniai.

Patarimas

- Vienu skalbimo ciklo metu 40° ir 60 °C temperatūroje galima
skalbti įvairius medvilninius tekstilės gaminius.
- Šią programą naudojant skalbti medvilninius tekstilės gaminius, elektros energijos ir vandens sąnaudos yra žemiausios.

Nuoroda bandymų institutams:
Bandymo programa, siekiant užtikrinti ES teisės aktų dėl ekologiško dizaino
Nr. 2019 / 2023 laikymąsi ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimą pagal reglamentą Nr. 2019 / 2014
“Baumwolle”

nuo 90 °C iki 20 °C

daugiausia 6,0 kg

Daiktai

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

Patarimas

- Nustatymai 60 °C ir 40 °C skiriasi nuo  /  trumpesne
programos eiga, ilgesniu temperatūros išlaikymu ir didesnėmis
energijos sąnaudomis.
- Jei higienai keliami ypač aukšti reikalavimai, rinkitės 60 °C arba
aukštesnę temperatūrą.

“Baumwolle”

/

daugiausia 6,0 kg

Daiktai

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 30 °C

daugiausia 2,5 kg

Daiktai

Sintetinio pluošto, mišrios sudėties arba lengvai prižiūrimi medvilniniai tekstilės gaminiai.

Patarimas

- Tekstilės gaminiams, kurie greitai glamžosi, sumažinkite galutinį
gręžimo greitį.
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Programų apžvalga
“Automatic”

40 °C

daugiausia 3,0 kg

Daiktai

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

Patarimas

- Kiekvienam skalbimo ciklui automatiškai taikomi skalbimo parametrai (pvz., vandens lygio, skalbimo intensyvumo ir gręžimo), todėl skalbiniai išskalbiami švelniai ir švariai.

“Oberhemden”
Patarimas

40 °C

daugiausia 1,5 kg

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

“Dunkles / Jeans”

40 °C

daugiausia 3,0 kg

Daiktai

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”

40 °C

daugiausia 3,0 kg

Daiktai

Medvilniniai, mažai dėvėti arba lengvai ištepti tekstilės gaminiai.

Patarimas

- Papildoma funkcija “Kurz” aktyvinama automatiškai.

“Wolle” 

40 °C ir 30 °C

daugiausia 2,0 kg

Daiktai

Tekstilės gaminiai iš vilnos arba pusvilnės.

Patarimas

- Lengvai besiglamžantiems tekstilės gaminiams rinkitės mažesnį
gręžimo greitį.

“Feinwäsche”
Daiktai

40 °C ir 30 °C

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
“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”.

“Schleudern”
Patarimas

- Tik vandens išleidimas: pasirinkite gręžimo greitį “ohne Schleudern”.
- Atsižvelkite į nustatytą gręžimo greitį.
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–

Papildomos funkcijos

Lengvai suteptiems tekstilės gaminiams
be pastebimų dėmių skalbti.

Padidintas vandens kiekis

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

Minkštinimas

“Kurz”

Pirminis skalbimas

Pasirenkamos papildomos
funkcijos

Trumpoji

Naudodami papildomas funkcijas galite
papildyti skalbimo programas.

Medvilnei

X

X

X

X

“Pflegeleicht”

X

X

X

X

“Automatic”

–

–

–

–

“Oberhemden”

X

X

X

–

“Dunkles / Jeans”

X

X

X

–

–

–

X

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”.

“ECO 40–60”

1)

“Wasser plus”

“Express 20”

Skalbimo ir skalavimo ciklų metu pakeliamas vandens lygis.

“Wolle” 

–

–

–

–

“Feinwäsche”

X

X

X

–

“Extraspülen /
Stärken”

–

–

–

X

“Schleudern”

–

–

–

–

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

X

X

= galima rinktis

–

= nepasirenkama

1)

= galima atšaukti pasirinkimą
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Programos eiga
Pagrindinis skalbimas

Skalavimas

Gręžimas

Vandens
lygis

Skalbimo
ritmas

Vandens
lygis

Skalavi- Gręžimas
mo ciklai tarp skalavimo ciklų

Medvilnei







“Pflegeleicht”







2–3

“Automatic”







“Oberhemden”





“Dunkles / Jeans”





Galutinis
gręžimas

“ECO 40–60”
1, 2





3





2–3

3







2

–





3

–



2–4

3

“Express 20”







1–3





“Wolle” 







2





“Feinwäsche”







3

–



“Extraspülen / Stärken”

–

–



1

–



“Schleudern”

–

–

–

–

–



Paaiškinimus rasite kitame puslapyje.
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Programos eiga
 = žemas vandens lygis

Programos eigos ypatybės

 = vidutinis vandens lygis

Apsauga nuo glamžymosi:

 = aukštas vandens lygis


= intensyvus ritmas



= įprastas ritmas



= švelnus skalbimas

Kad skalbiniai nesusiglamžytų, pasibaigus programai būgnas dar iki 30 min.
suksis.
Išimtis: programoje “Wolle” nėra apsaugos nuo glamžymosi.
Skalbyklę bet kada galima atidaryti.



= ritmas jautriems

1)



= skalbimo rankomis ritmas



= vykdoma

Pasirinkus nuo 90 °C iki 60 °C temperatūrą, vykdomi 2 skalavimo ciklai.
Pasirinkus žemesnę už 60 °C temperatūrą, vykdomi 3 skalavimo ciklai.

–

= nevykdoma

2)

Papildomas skalavimo ciklas vykdomas, jei:

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.

- būgne susikaupė per daug putų,
- pasirinktas galutinis gręžimo greitis
yra mažesnis nei 700 U/min.,
- pasirinkus be gręžimo.
3)

Vykdomas trečias skalavimo ciklas,
jei:

- pasirinkus be gręžimo.

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 sustabdyti.

 Mygtuku  skalbyklė išjungiama.

 Nustatykite programų perjungiklį ties
“Ende”.
Iš skalbyklės išleidžiamas skalbimo tirpalas, programa nutraukiama, atsidaro
išorinis dangtis.

 Mygtuku  skalbyklė vėl įjungta tęsti
procesą.

Programos keitimas
Paleidę programą, negalėsite jos pakeisti.

 Atidarykite vidinį dangtį.

Programų perjungiklį nustačius ties kita
programa, mirksi “Knitterschutz / Ende”
kontrolinė lemputė. Tai neturi įtakos programos eigai.

 Atidarykite skalbyklės būgną.

Temperatūros keitimas

Kitos programos pasirinkimas

Programos keitimas galimas per pirmąsias minutes.

Skalbinių išėmimas
 Iki galo atidarykite išorinį dangtį.

 Patikrinkite, ar skalbiklio skyrelyje dar
yra skalbiklio. Įpilkite, jeigu nėra.
 Uždarykite išorinį dangtį ir pasirinkite
naują programą.

 Programų perjungiklį nustatykite ties
norima temperatūra.
Gręžimo greičio keitimas
Gręžimo greitį bet kada galima pakeisti.
 Paspauskite mygtuką “Drehzahl”.
Papildomų funkcijų keitimas
Pakeisti programą arba atsisakyti papildomos funkcijos “Wasser plus” galima
per pirmąsias minutes.
 Paspauskite mygtuką “Wasser plus”.
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Programos eigos keitimas
Skalbinių papildymas / išėmimas
Paleidus programą, pirmomis minutėmis dar galite papildyti arba išimti skalbinius.

Dangtelio neleidžiama atidaryti, kai:
- skalbimo tirpalo temperatūra viršija
55 °C;
- pasiekta programos fazė “Schleudern”.

 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.
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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
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.

35

Skalbimo priemonės
Skalbiklio naudojimo rekomendacijos pagal reglamentą (EB) Nr.
1015 / 2010
Rekomendacijos taikomos temperatūros diapazonui, kaip aprašyta skyriuje “Programų apžvalga”.
Universalieji

Spalvotiems audiniams

Gležniems Specialie- Minkštiklis
2
ir vilnoji
niams audiniams

skalbikliai
“ECO 40–60”





–

–



Medvilnei





–

–



“Pflegeleicht”





–

–



“Automatic”





–

–



“Oberhemden”





–

–



“Dunkles / Jeans”

–



1

–





1

1





–

–



“Wolle” 

–

–







“Feinwäsche”

–

–



–



“Extraspülen /
Stärken”

–

–

–





“Express 20”

 rekomenduojama
1

Naudoti skystą skalbiklį
Jeigu pasirinktas pirminis skalbimas, rekomenduojama į skyrelį  įdėti indą,
skirtą skystojo skalbiklio dozavimui. Dozavimo indą galima įsigyti “Miele” specializuotose prekybos vietose arba “Miele” garantinio aptarnavimo skyriuje.

2

Skalbiklius, kurie buvo specialiai sukurti šiai skalbimo programai arba tekstilės
gaminiams.
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Valymas ir priežiūra
Būgno valymas

 Pažeidimai dėl netinkamų valymo

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.

priemonių.
Valikliai, kurių sudėtyje yra tirpiklių,
šveitimo priemonės, stiklo arba įvairios paskirties valikliai gali pažeisti
plastikines ir kitas prietaiso dalis.
Naudokite šių valymo priemonių.

Korpuso ir valdymo skydelio
valymas

Skalbimo priemonių stalčiaus
valymas
Reguliariai šalinkite skalbiklių likučius.

 Elektros smūgio pavojus dėl tekančios tinklo įtampos.
Net kai skalbimo mašina išjungta, teka maitinimo įtampa
Prieš pradėdami valymo ir priežiūros
darbus, išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.

 Prasiskverbusio vandens daroma
žala.
Dėl didelio vandens srovės slėgio
vanduo gali patekti į skalbyklę-džiovyklę ir pažeisti konstrukcinius elementus.
Ant skalbyklės nepurkškite vandens.

 Skalbimo priemonių pildymo stalčiuką ištraukite.

 Korpusą ir skydelį valykite švelnia valymo priemone arba muilo šarmu, nusausinkite minkšta šluoste.
 Būgną valykite specialiu nerūdijančiajam plienui valyti skirtu valikliu.
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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...
Daugumą prietaiso veikimo sutrikimų, galinčių atsirasti kasdienio naudojimo metu,
galite pašalinti patys. Tai padeda sutaupyti laiko ir pinigų, nes nebūtina kreiptis į
garantinio aptarnavimo skyrių.
Toliau pateiktos nuorodos padės rasti prietaiso veikimo sutrikimo priežastį ir saugiai ją pašalinti.

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
“Schleudern”, ši nepaleidžiama.

Nebuvo atliktas pirmasis paleidimas.
 Atlikite pirmąjį paleidimą, 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...
Klaidos pranešimas nutrūkus programai
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...
Klaidos pranešimas programos pabaigoje.
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
etapo indikatoriuje
mirksi kontrolinė lemputė “Knitterschutz /
Ende”.

Programų perjungiklio padėtis keičiama prasidėjus
programai.
 Programų perjungiklį grąžinkite į ankstesnę padėtį.

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 prietaistovi nestabiliai.
so kojelės.
 Skalbyklę išlygiuokite taip, kad stabiliai stovėtų, ir
užfiksuokite prietaiso kojeles antveržlėmis.
Skalbyklė skalauja ne
Per galutinį gręžimą dėl didelio nesuderinamumo bukaip įprasta ir skalbiniai vo 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 tokia
skalbimo priemone, kurios sudėtyje nėra ceolitų.
Ceolitų neturi dauguma skystųjų skalbiklių.
 Tekstilės gaminius skalbkite įjungę programą
“Dunkles / Jeans”.
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Ką daryti, jei...
Pildymo skyriaus dangtelio atidarymas užsikimšus nuotakui
ir (arba) dingus elektros srovei
 Išjunkite skalbyklę.

 Laikykite skalbimo tirpalo filtrą atsuktą, kol išbėgs vanduo.

 Atidarykite skalbimo tirpalo filtro
dangtelį.

 Jeigu norite sustabdyti vandens tekėjimą, vėl užveržkite skalbimo tirpalo
filtrą.

Užsikimšęs nuotakas
Jeigu užsikimšo vandens nuotakas, gali
būti, kad skalbyklėje liko didelis kiekis
vandens (maks. 25 l).

 Pavojus nusiplikyti karštu skalbimo tirpalu!
Jei ką tik buvo skalbiama aukštoje
temperatūroje, kyla pavojus nusiplikyti ištekančiu skalbimo tirpalu.
Atsargiai išleiskite skalbimo tirpalą.
Leiskite vandeniui išbėgti
 Pastatykite po vožtuvu indą.
Šiek tiek atsukite skalbimo tirpalo filtrą.
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 Iki galo išsukite skalbimo tirpalo filtrą,
jeigu nebeteka vanduo.
 Kruopščiai išvalykite.

Ką daryti, jei...
Dangčio atidarymas

 Pavojus susižaloti į besisukantį
būgną.
Nelieskite besisukančio būgno, galite
sunkiai susižaloti!
Prieš išimdami skalbinius įsitikinkite,
kad būgnas sustojo.

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

 Vandens nuotėkio padaryta žala.
Neįdėjus ir neprisukus filtro, iš skalbyklės pradės tekėti vanduo.
Todėl filtrą vėl įstatykite ir tvirtai prisukite.

 Patraukite už specialaus avarinio
skląsčio. Atsidaro išorinis dangtis.
 Atidarykite vidinį dangtį.

Taupydami skalbiklį, išplovę skalbimo
tirpalo filtrą per skalbiklio stalčių įpilkite
apie 2 l vandens. Vandens perteklius
bus automatiškai išsiurbtas kito skalbimo metu.
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Garantinio aptarnavimo skyrius
Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite
Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą
pardavusį pardavėją arba kreipkitės į
“Miele” garantinio aptarnavimo skyrių.
Su “Miele” garantinio aptarnavimo
skyriumi galima susisiekti adresu
www.miele.lt/service.
“Miele” garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta
šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.
Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite
nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.
Specifikacijų lentelės ieškokite ant skalbyklės užpakalinės sienelės.

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

Garantija
Garantinis laikotarpis yra 2 metai.
Daugiau informacijos nurodyta pridėtose garantinio aptarnavimo sąlygose.

EPREL duomenų bazė
Nuo 2021 metų kovo 1 dienos informacijos apie Europos gaminių energijos
vartojimo efektyvumo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus ieškokite duomenų bazėje (EPREL). Paspaudę nuorodą https://eprel.ec.europa.eu/
atversite produktų duomenų bazę. Čia
būsite paraginti įvesti modelio identifikacinį numerį.
Modelio identifikacinio numerio ieškokite specifikacijų lentelėje.
Made in xxx

Mod.: XXXxxx
M-Nr.: xxxxxxxx Type: XXxx-X
Nr.:/ xxxxxxxxx
Miele Service

www.miele.com/service
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*INSTALLATION*

Įrengimas
Vaizdas iš priekio

a Elektros jungtis

e Kojelės

b Vandens įleidimo žarnos

f Vandens išleidimo žarna (su nuimama
alkūne) su galimybe nukreipti vandens išleidimą

c Dangtis su valdymo skydeliu
d Skalbimo tirpalo filtras, siurblio vožtuvas ir avarinė skląstis
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*INSTALLATION*

Įrengimas
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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*INSTALLATION*

Įrengimas
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 pagrindas
Tinkamiausias pastatymo paviršius yra
betoninė perdanga. Ji, priešingai nei
medinių sijų ar kita “minkšta” perdanga,
gręžimo metu retai kada vibruoja.
Ant minkštos dangos pastatyta skalbyklė gręžimo metu gali vibruoti.
Todėl jokiu būdu nestatykite skalbyklės ant minkštos grindų dangos.
Jeigu pagrindas yra šlapias, gręžimo
metu skalbyklė gali pradėti slysti.
Pasirūpinkite, kad prietaiso kojelės ir
paviršius būtų sausi.

 Tol reguliuokite kojeles (jeigu reikia,
abi), kol mašina stovės vertikaliai.
 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, statykite prietaisą patalpos kampe. Ten kiekviena danga
būna stabiliausia.
Kojelių išsukimas ir užfiksavimas
Skalbyklė išlygiuojama keturiomis prisukamomis kojelėmis.
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*INSTALLATION*

Įrengimas
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.
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.
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*INSTALLATION*

Įrengimas
Vandens įleidimas
 Įtekantis nešvarus vanduo gali
pridaryti žalos ir sukelti sveikatos sutrikimus.
Skalbyklėje naudojamo vandens kokybė turi atitikti šalies, kurioje prietaisas yra naudojamas, geriamojo vandens normas.
Todėl savo skalbyklę visada junkite
tik prie geriamojo vandens įvado.

Lietuvoje taikomas reikalavimas
Kad būtų užtikrinta geriamojo vandens
apsauga, tarp vandens čiaupo ir vandens įleidimo žarnos būtina įmontuoti
kartu pristatomą atbulinį vožtuvą.

Vandens jungties slėgis turi svyruoti nuo
100 kPa iki 1000 kPa. Jeigu slėgis vandens jungtyje viršija 1000 kPa manometrinį slėgį, būtina naudoti slėgio ribojimo
vožtuvą.
Jungimui reikalingas uždarymo vožtuvas su ¾ colio jungiamuoju sriegiu. Jeigu nėra uždarymo vožtuvo, skalbyklędžiovyklę prie vandentiekio turėtų prijungti santechnikas.

 Atbulinį vožtuvą prisukite prie vandens čiaupo.
 Tada prie atbulinio vožtuvo sriegio
prisukite vandens įleidimo žarną.
Srieginę jungtį veikia vandens slėgis.
Lėtai atsukdami čiaupą patikrinkite,
ar jungtis sandari. Jeigu reikia, pakoreguokite sandariklio padėtį ir srieginę jungtį.
Skalbyklė nepritaikyta jungti prie
karšto vandens įvado.
Nejunkite jos prie karšto vandens
įvado.
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*INSTALLATION*

Įrengimas
Atbulinį vožtuvą rasite apatinėje polistireno pagrindo plokštelėje.

Techninė priežiūra
Jeigu keisite žarną, naudokite tik originalią “Miele”, kurios plyšimo slėgis ne
mažesnis negu 7000 kPa.
Negalima išimti purvo sietelio, esančio gaubiamojoje veržlėje laisvame
įvado žarnos gale.
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*INSTALLATION*

Įrengimas
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.

 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.
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*INSTALLATION*

Įrengimas
Elektros jungtis
Skalbyklė parengta jungti prie maitinimo
lizdo su įžeminimu.
Pastačius skalbyklę, kištukinis lizdas turi būti lengvai prieinamas. Jeigu taip nėra, užtikrinkite, kad kiekvienas elektros
instaliacijos polius turėtų skiriamąjį įtaisą.

 Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo.
Džiovyklę prijungę prie sudėtinio kištukinio lizdo arba ilgintuvo, galite viršyti kabelio apkrovą.
Saugumo sumetimais nenaudokite
kištukinių lizdų ir ilginamųjų kabelių.
Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100!
Pažeistą maitinimo laidą leidžiama keisti
tik to paties tipo nauju maitinimo laidu
(galima įsigyti “Miele” garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais
keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba “Miele” garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.
Specifikacijų lentelėje nurodyta informacija apie nominalią imamąją galią ir tinkamus saugiklius. Palyginkite šiuos
duomenis su savo elektros tinklo duomenimis.
Kilus abejonių, pasikonsultuokite su
elektriku.
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Prietaisą draudžiama jungti prie autonominių inverterių, kurie naudojami esant
autonominiam elektros tiekimui, pvz.,
saulės energijos. Įjungus prietaisą, dėl
ribinės apkrovos gali suveikti apsauginio išsijungimo funkcija. Gali pažeisti
prietaiso elektroninę sistemą.

Techniniai duomenys
Aukštis

900 mm

Aukštis, kai atidarytas dangtis.

1390 mm

Plotis

459 mm

Ilgis

601 mm

Svoris

apie 92 kg

Talpa

6 kg sausų skalbinių

Jungimo įtampa

žr. specifikacijų lentelę

Jungimo įtampa

žr. specifikacijų lentelę

Saugikliai

žr. specifikacijų lentelę

Sąnaudos

žr. skyrių “Sąnaudos”

Minimalus vandens tekėjimo slėgis

100 kPa (1 bar)

Maksimalus vandens tekėjimo slėgis

1000 kPa (10 bar)

Vandens įleidimo žarnos ilgis

1,70 m

Vandens išleidimo žarnos ilgis

1,50 m

Jungimo kabelio ilgis

2,40 m

Didžiausias išsiurbimo aukštis

1,00 m

Didžiausias išsiurbimo ilgis

5,00 m

Išduoti patikros ženklai

žr. specifikacijų lentelę

Imamoji galia, kai prietaisas yra išjungtas

0,20 W
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Sąnaudų duomenys
Pakrovimas

Energijos
sąnaudos

Vanduo
Litrai

Veikimo trukmė Liekamoji
drėgmė
val.: min.
%

kg

kW/val.

90 °C

6,0

1,75

50

2:09

–

60 °C

6,0

0,95

48

1:49

–

60 °C

3,0

0,73

35

1:49

–

*

6,0

0,85

50

2:39

53

*

3,0

0,62

35

2:39

53

40 °C

6,0

0,72

64

2:09

–

40 °C

3,0

0,53

35

2:09

–

*

3,0

0,46

35

2:39

53

20 °C

6,0

0,20

65

2:09

–

“Pflegeleicht”

30 °C

2,5

0,23

40

1:52

35

“Express 20”

40 °C

3,0

0,30

26

0:20

–

“Wolle”

30 °C

2,0

0,23

39

0:39

–

“Baumwolle”

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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2,0

3,0
0,23

0,30

0,23

0,20

39

26

40

65

48

24

35

51

Litrai

Vanduo

0:39

0:20

1:52

2:09

1:49

2:29

2:29

3:09

val.: min.

Veikimo trukmė

–

22

26

20

51

38

37

35

°C

ra

1

Temperatū-

–

60

35

52

52

55

51

51

%

Liekamoji
drėgmė

–

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Sūk./min.

Sūkių skaičius

Bandymo programa, siekiant užtikrinti ES teisės aktų dėl ekologiško dizaino 2019/2023 laikymąsi ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimą pagal reglamentą Nr. 2019/2014

30

40

2,5

6,0

30

20

0,95

0,43

1,5

6,0

0,51

60

0,64

3,0

kg

6,0

kW/val.

Pakrovimas

Tikrosios sąnaudos ir programų trukmė gali skirtis nuo nurodytų, atsižvelgiant į vandens slėgį, vandens kietumą, įleidžiamo vandens temperatūrą, patalpos temperatūrą, skalbinių rūšį, skalbinių kiekį, tinklo įtampos svyravimus ir pasirinktas papildomas funkcijas.

Nuoroda klientams

2 Įjungta parinktis “Kurz”

1 Maksimali pasiekta skalbinių temperatūra pagrindinio skalbimo metu.

*

“Wolle”

“Express 20”

2)

“Pflegeleicht”

“Baumwolle”

“ECO” 40–60 *

Programos

Energijos sąnaudos

Sąnaudos taikomos nuo 2021-03-01.

Sąnaudos
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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 mygtukui “Wasser plus” galima priskirti vieną
iš 3 parinkčių.
Nustatymas 1:
(pristatymo būsena)
Skalbimo ir skalavimo metu padidinamas vandens lygis (daugiau vandens).
Nustatymas 2:
Vykdomas papildomas skalavimas.
Nustatymas 3:
Skalbimo ir skalavimo metu padidinamas vandens lygis, vykdomas papildomas skalavimas.
Programavimas ir saugojimas vykdomas etapais nuo  iki :
Programavimo funkcija aktyvinama
mygtuku “Start” ir programų perjungikliu. Mygtukas “Start” ir programų perjungiklis turi antrinę funkciją, kuri nėra
rodoma valdymo skydelyje.
Sąlyga:
- Skalbyklė išjungta.
- Durelės yra uždarytos.
- Programų perjungiklis nustatytas į
padėtį “Ende”.
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 Paspauskite mygtuką “Start” ir laikykite nuspaustą “Start”, kol baigsite
etapus nuo  iki .
 Įjunkite skalbyklę mygtuku .
 Palaukite, kol užsidegs mygtuko
“Start” kontrolinė lemputė ...
 ... ir paskui atleiskite mygtuką “Start”.
 Programų perjungiklį nustatykite ties
“Oberhemden”:
Maždaug po dviejų sekundžių 2 x trumpai sumirksi kontrolinė lemputė
“Einw. / Vorwaschen”, nes gamykloje
įjungtas 1 nustatymas.
 Paspaudę mygtuką “Start” pasirinksite kitą nustatymą.
Kontrolinė lemputė “Einw. / Vorwaschen”:
- mirksi 2 x = 1 nustatymas
- mirksi 3 x = 2 nustatymas
- mirksi 4 x = 3 nustatymas
 Išjunkite skalbyklę mygtuku .
Mygtukui “Wasser plus” priskirtas pasirinktas nustatymas. Jis bus saugomas
tol, kol vėl bus pasirinktas kitas nustatymas.

Programavimo funkcijos
Švelnaus skalbimo funkcija
“Schongang”
Suaktyvinus tausojimo funkciją, sumažinamas būgno judėjimas. Taip galima
tausojant skalbti nestipriai suteptus
tekstilės gaminius.

 Paspauskite mygtuką “Start” ir laikykite nuspaustą “Start”, kol baigsite
etapus nuo  iki .
 Įjunkite skalbyklę mygtuku .
 Palaukite, kol užsidegs mygtuko
“Start” kontrolinė lemputė ...

Tausojimo funkciją galima suaktyvinti
programose “Baumwolle” ir “Pflegeleicht”.

 ... ir paskui atleiskite mygtuką “Start”.

Gamykloje funkcija “Schongang” buvo
išjungta.

Kontrolinė lemputė “Einw. / Vorwaschen”

Programavimas ir saugojimas vykdomas etapais nuo  iki :

- nemirksi:

Programavimo funkcija aktyvinama
mygtuku “Start” ir programų perjungikliu. Mygtukas “Start” ir programų perjungiklis turi antrinę funkciją, kuri nėra
rodoma valdymo skydelyje.
Sąlyga:
- Skalbyklė išjungta.
- Durelės yra uždarytos.
- Programų perjungiklis nustatytas į
padėtį “Ende”.

 Programų perjungiklį pasukite į padėtį “Dunkles / Jeans”.

tausojantis ciklas išjungtas.
- mirksi:
tausojantis režimas įjungtas.
 Paspaudę mygtuką “Start” galite
įjungti arba išjungti tausojantį ciklą.
 Išjunkite skalbyklę mygtuku .
Pasirinktas programavimo funkcijos nustatymas išsaugotas ir gali būti naudojamas 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,

 Paspauskite mygtuką “Start” ir laikykite nuspaustą “Start”, kol baigsite
etapus nuo  iki .
 Įjunkite skalbyklę mygtuku .
 Palaukite, kol užsidegs mygtuko
“Start” kontrolinė lemputė ...
 ... ir paskui atleiskite mygtuką “Start”.
 Programų perjungiklį nustatykite į padėtį ties “Express 20”:
Kontrolinė lemputė “Einw. / Vorwaschen”

- pastatuose, kurių nuotekų vamzdžiai
neatitinka DIN 1986.

- nemirksi:

Gamykloje skalbimo tirpalo atvėsinimo
funkcija buvo išjungta.

- mirksi:

Programavimas ir saugojimas vykdomas etapais nuo  iki :
Programavimo funkcija aktyvinama
mygtuku “Start” ir programų perjungikliu. Mygtukas “Start” ir programų perjungiklis turi antrinę funkciją, kuri nėra
rodoma valdymo skydelyje.
Sąlyga:
- Skalbyklė išjungta.
- Durelės yra uždarytos.
- Programų perjungiklis nustatytas į
padėtį “Ende”.
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tirpalo atvėsinimas išjungtas.
tirpalo atvėsinimas įjungtas.
 Paspaudę mygtuką “Start” galite
įjungti arba išjungti tirpalo atvėsinimą.
 Išjunkite skalbyklę mygtuku .
Pasirinktas programavimo funkcijos nustatymas išsaugotas ir gali būti naudojamas 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.
Programavimas ir saugojimas vykdomas etapais nuo  iki :
Programavimo funkcija aktyvinama
mygtuku “Start” ir programų perjungikliu. Mygtukas “Start” ir programų perjungiklis turi antrinę funkciją, kuri nėra
rodoma valdymo skydelyje.

 Paspauskite mygtuką “Start” ir laikykite nuspaustą “Start”, kol baigsite
etapus nuo  iki .
 Įjunkite skalbyklę mygtuku .
 Palaukite, kol užsidegs mygtuko
“Start” kontrolinė lemputė ...
 ... ir paskui atleiskite mygtuką “Start”.
 Programų perjungiklį nustatykite į padėtį “Wolle 40 °C”:
Kontrolinė lemputė “Einw. / Vorwaschen”
- nemirksi:
atminties funkcija išjungta.
- mirksi:
atminties funkcija įjungta.

Sąlyga:

 Paspaudę mygtuką “Start” galite
įjungti arba vėl išjungti atminties
funkciją.

- Skalbyklė išjungta.

 Išjunkite skalbyklę mygtuku .

- Durelės yra uždarytos.

Pasirinktas programavimo funkcijos nustatymas išsaugotas ir gali būti naudojamas tol, kol vėl bus pakeistas.

- Programų perjungiklis nustatytas į
padėtį “Ende”.
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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.
Programavimas ir saugojimas vykdomas etapais nuo  iki :
Programavimo funkcija aktyvinama
mygtuku “Start” ir programų perjungikliu. Mygtukas “Start” ir programų perjungiklis turi antrinę funkciją, kuri nėra
rodoma valdymo skydelyje.
Sąlyga:
- Skalbyklė išjungta.
- Durelės yra uždarytos.
- Programų perjungiklis nustatytas į
padėtį “Ende”.

 Paspauskite mygtuką “Start” ir laikykite nuspaustą “Start”, kol baigsite
etapus nuo  iki .
 Įjunkite skalbyklę mygtuku .
 Palaukite, kol užsidegs mygtuko
“Start” kontrolinė lemputė ...
 ... ir paskui atleiskite mygtuką “Start”.
 Programų perjungiklį nustatykite į padėtį “Wolle 30 °C”:
Maždaug po dviejų sekundžių 1 x trumpai sumirksi kontrolinė lemputė
“Einw. / Vorwaschen”, nes gamykloje
nustatytas 2 valandų trukmės mirkymo
laikas.
 Paspaudę mygtuką “Start” pasirinksite kitą nustatymą.
Kontrolinė lemputė “Einw. / Vorwaschen”:
- mirksi 1 x = 2 val. mirkymo trukmė
- mirksi 2 x = 1,5 val. mirkymo trukmė
- mirksi 3 x = 1 val. mirkymo trukmė
- mirksi 4 x = 0,5 val. mirkymo trukmė
 Išjunkite skalbyklę mygtuku .
Mygtukui “Einweichen” dabar priskirtas
pasirinktas nustatymas. Jis bus saugomas tol, kol vėl bus pasirinktas kitas nustatymas.
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Skalbimo ir priežiūros priemonės
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;

- 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;

- spalvotiems ir juodiems tekstilės gaminiams;

- išlaiko stabilią tekstilės gaminių formą.

- išsaugo švytinčias spalvas nuo išblukimo;

“Daunen”

- efektyvus dėmių šalinimas net ir žemoje temperatūroje.

- 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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Skalbimo ir priežiūros priemonės
Tekstilės gaminių priežiūros
priemonės

Prietaiso priežiūra

Impregnavimo priemonės

- pašalina gausias kalkių nuosėdas;

- impregnuoti tekstilės gaminius iš mikropluošto, pvz., apsauginius rūbus
nuo lietaus;

- švelni ir tausojanti dėl natūralios citrinos rūgšties;

- išsaugo tekstilės gaminių kvėpavimo
savybę.
Minkštiklis
- gaivus ir natūralus kvapas;
- minkštiems skalbiniams.

Kalkių šalinimo priemonė

- apsaugo kaitinimo elementus, būgną
ir kitas konstrukcines dalis.
“IntenseClean”
- palaiko skalbyklėje higieninę švarą;
- pašalina riebalus, bakterijas ir jų sukeltus kvapus;
- efektyviai valo.
Vandens minkštinimo tabletės
- sumažintas skalbiklio dozavimas, jeigu vanduo kietas;
- mažiau skalbiklio likučių tekstilės gaminiuose;
- dėl sumažinto skalbiklio kiekio mažiau cheminių medžiagų patenka į
nuotekas.
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