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Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα αυτό το 
εγχειρίδιο οδηγιών!
Αγαπητέ Πελάτη,
Ευχαριστούμε που προτιμήσατε ένα προϊόν  
Beko Ελπίζουμε ότι θα έχετε τα καλύτερα 
αποτελέσματα από το προϊόν μας που έχει 
κατασκευαστεί με υψηλή ποιότητα και 
τεχνολογία. Συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά 
όλο το παρόν εγχειρίδιο και όλη τη συνοδευτική 
τεκμηρίωση πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν 
και να τα φυλάξετε για να τα συμβουλεύεστε 
και μελλοντικά. Αν μεταβιβάσετε το προϊόν σε 
άλλον, παραδώστε μαζί και το εγχειρίδιο του 
προϊόντος. Προσέξτε όλες τις λεπτομέρειες και 
προειδοποιήσεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο 
χρήσης και τηρήστε τις οδηγίες που δίνονται εκεί. 
Χρησιμοποιήστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για το 
μοντέλο που αναφέρεται στο εξώφυλλο. 

Διαβάστε τις οδηγίες.

Σημασία των συμβόλων
Σε όλο το παρόν εγχειρίδιο χρήσης 
χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα:

B ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Προειδοποίηση για ηλεκτροπληξία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Προειδοποίηση για κίνδυνο πυρκαγιάς.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Προειδοποίηση για καταστάσεις επικίνδυνες για τη 
ζωή και την περιουσία.

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε με χρήση της πιο σύγχρονηςτεχνολογίας σε συνθήκες φιλικές προς το περιβάλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Προειδοποίηση για καυτές επιφάνειες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Warning against scalding hazard.

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες υποδείξεις σχετικά 
με τη χρήση.

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος 
κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα 
υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς 
μας Κανονισμούς Προστασίας του 
Περιβάλλοντος.

Μην απορρίπτετε τα άχρηστα υλικά συσκευασίας 
μαζί με τα οικιακά ή άλλα απόβλητα, αλλά 
παραδώστε τα στα ειδικά σημεία συλλογής που 
έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.
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1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 
πληροφορίες ασφαλείας που θα 
βοηθήσουν στην προστασία από τον 
κίνδυνο σωματικών ή υλικών βλαβών. 
Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών θα 
καταστήσει άκυρη κάθε εγγύηση.

1.1 Γενικά για την ασφάλεια

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Το στεγνωτήριο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 
ετών και άνω και από άτομα με μη 
πλήρως ανεπτυγμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή πνευματικές 
ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και 
γνώση εφόσον τα άτομα αυτά 
επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί 
σχετικά με την ασφαλή χρήση του 
προϊόντος και τους κινδύνους που 
προκαλεί. Τα παιδιά δεν θα πρέπει 
να παίζουν με το προϊόν. Οι εργασίες 
καθαρισμού και συντήρησης δεν θα 
πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός 
αν αυτά βρίσκονται υπό επίβλεψη.

• Πρέπει να κρατάτε μακριά τα παιδιά 
κάτω των 3 ετών, εκτός αν βρίσκονται 
υπό συνεχή επίβλεψη.

• Τα ρυθμιζόμενα πόδια δεν πρέπει να 
αφαιρούνται. Η απόσταση ανάμεσα 
στο στεγνωτήριο και το δάπεδο 
δεν πρέπει να μειώνεται με υλικά 
όπως χαλί, ξύλο και ταινία. Αυτό 
θα προκαλέσει προβλήματα στο 
στεγνωτήριο.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Πάντα να αναθέτετε την εκτέλεση 
των εργασιών εγκατάστασης και 
επισκευών σε Εξουσιοδοτημένο 
σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν θα 
θεωρηθεί υπεύθυνος για βλάβες 
που ενδέχεται να προκύψουν από 
διαδικασίες που εκτελούνται από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα.

• Ποτέ μην πλύνετε το στεγνωτήριο 
ψεκάζοντας ή χύνοντας νερό 
πάνω του! Υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας!

1.1.1 Ηλεκτρική ασφάλεια

B ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Όσο γίνεται η ηλεκτρική σύνδεση 
κατά την εγκατάσταση πρέπει να 
τηρούνται οι οδηγίες ηλεκτρικής 
ασφάλειας.

• Η συσκευή δεν πρέπει να 
τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής 
διάταξης μεταγωγής, όπως 
χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται με 
κύκλωμα που ενεργοποιείται και 
απενεργοποιείται συχνά από κάποια 
διάταξη.

• Συνδέστε το στεγνωτήριο σε γειωμένη 
πρίζα που προστατεύεται από 
ασφάλεια της ονομαστικής τιμής που 
αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.  
Αναθέστε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο 
να κάνει την εγκατάσταση γείωσης. 
Η εταιρεία μας δεν θα φέρει 
καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε 
ζημιές προκύψουν αν η συσκευή 
χρησιμοποιηθεί χωρίς γείωση που 
συμμορφώνεται με τους τοπικούς 
κανονισμούς.
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B ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Η ηλεκτρική τάση και η επιτρεπόμενη 
προστασία με ασφάλεια αναφέρονται 
στην πινακίδα ετικέτας τύπου. 

• Η τάση όπως ορίζεται στην ετικέτα 
τύπου πρέπει να είναι ίδια με την 
τάση δικτύου σας. 

• Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από την 
πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.

• Αποσυνδέετε το στεγνωτήριο από το 
δίκτυο ρεύματος κατά τις εργασίες 
εγκατάστασης, συντήρησης, 
καθαρισμού και επισκευών.

• Μην αγγίζετε το φις ρευματοληψίας 
με υγρά χέρια! Σε καμία περίπτωση 
μην αφαιρέσετε το φις από την πρίζα 
τραβώντας το καλώδιο, πάντα να 
τραβάτε το ίδιο το φις.

• Για να μειώσετε τον κίνδυνο 
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, μη 
χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, 
πολύπριζα ή προσαρμογείς για να 
συνδέσετε το στεγνωτήριο στην 
παροχή ρεύματος.

• Το φις του καλωδίου ρεύματος πρέπει 
να είναι εύκολα προσπελάσιμο μετά 
την εγκατάσταση.

• Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί 
ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί 
ειδοποιώντας το Εξουσιοδοτημένο 
Σέρβις.

• Αν το στεγνωτήριο παρουσιάσει 
βλάβη, δεν πρέπει να τεθεί 
σε λειτουργία αν πρώτα δεν 
επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο σέρβις! Υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

1.1.2 Ασφάλεια του προϊόντος

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Σημεία που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη σχετικά με τον κίνδυνο 
φωτιάς:
Τα αναφερόμενα παρακάτω 
ρούχα ή είδη δεν πρέπει να 
στεγνώνονται στο στεγνωτήριο 
λόγω κινδύνου φωτιάς.
• Άπλυτα ρούχα
• Είδη που έχουν λερωθεί με λάδι, 

ασετόν, αλκοόλη, πετρέλαιο, 
κηροζίνη, αφαιρετικά λεκέδων, νέφτι, 
παραφίνη και αφαιρετικά παραφίνης 
πρέπει πριν στεγνωθούν στο 
στεγνωτήριο να πλυθούν σε ζεστό 
νερό με άφθονο απορρυπαντικό.

Για αυτό το λόγο, ειδικά τα είδη 
που περιέχουν τους λεκέδες που 
προαναφέρθηκαν πρέπει να 
πλένονται πολύ καλά και για αυτό 
χρησιμοποιείτε επαρκή ποσότητα 
απορρυπαντικού και επιλέγετε 
υψηλή θερμοκρασία πλυσίματος: 
Τα αναφερόμενα παρακάτω ρούχα ή 
είδη δεν πρέπει να στεγνώνονται στο 
στεγνωτήριο λόγω κινδύνου φωτιάς:
• Ρούχα ή μαξιλάρια που περιέχουν 

αφρώδες ελαστικό (αφρώδες 
λατέξ), σκουφάκια ντους, υφάσματα 
ανθεκτικά στο νερό, υλικά με ελαστική 
ενίσχυση και βάτες από αφρώδες 
ελαστικό.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Ρούχα που καθαρίστηκαν με 
βιομηχανικά χημικά.

• Είδη όπως αναπτήρας, σπίρτα, 
κέρματα, μεταλλικά εξαρτήματα, 
βελόνες κλπ. μπορεί να προξενήσουν 
ζημιά στο συγκρότημα τυμπάνου ή 
μπορεί να οδηγήσουν σε λειτουργικά 
προβλήματα. Επομένως ελέγχετε όλα 
τα ρούχα που θα τοποθετήσετε μέσα 
στο στεγνωτήριό σας.

• Ποτέ μη σταματήσετε το στεγνωτήριο 
πριν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. 
Αν είναι απαραίτητο να το κάνετε, 
αφαιρέστε γρήγορα όλα τα ρούχα και 
απλώστε τα σε κατάλληλο μέρος για 
να κρυώσουν.

• Ρούχα που έχουν πλυθεί ανεπαρκώς 
μπορεί να αυταναφλεγούν ή ακόμα να 
αναφλεγούν μετά την ολοκλήρωση του 
στεγνώματος.

• Πρέπει να παρέχετε επαρκή 
εξαερισμό για να αποτρέψετε να 
συσσωρευτούν στο χώρο, λόγω του 
φαινομένου αναστροφής φλόγας, 
αέρια που παράγονται από συσκευές 
που λειτουργούν με άλλους τύπους 
καυσίμων, περιλαμβανομένης της 
γυμνής φλόγας.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Εσώρουχα που περιέχουν μεταλλικές 
ενισχύσεις δεν πρέπει να τα 
στεγνώνετε στο στεγνωτήριο. Μπορεί 
να προκληθεί ζημιά στο στεγνωτήριο 
αν αποχωριστούν και σπάσουν 
οι μεταλλικές ενισχύσεις κατά τη 
διάρκεια του στεγνώματος.

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Χρησιμοποιείτε μαλακτικά και 
παρόμοια προϊόντα σύμφωνα με τις 
οδηγίες των κατασκευαστών τους.

• Πάντα καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιού 
πριν ή μετά κάθε κύκλο λειτουργίας. 
Ποτέ μη θέσετε σε λειτουργία 
το στεγνωτήριο χωρίς να έχετε 
τοποθετήσει το φίλτρο χνουδιού.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Ποτέ μην επιχειρήσετε να 
επισκευάσετε το στεγνωτήριο μόνος/η 
σας. Μην εκτελέσετε καμία διαδικασία 
επισκευής ή αντικατάστασης στο 
προϊόν ακόμη και αν γνωρίζετε ή 
έχετε την ικανότητα να εκτελέσετε την 
απαιτούμενη διαδικασία, εκτός αν 
αυτό συνιστάται ρητά στις οδηγίες 
χρήσης ή στο δημοσιευμένο εγχειρίδιο 
σέρβις. Αλλιώς, μπορεί να θέσετε σε 
κίνδυνο τη δική σας ζωή αλλά και των 
άλλων.

• Δεν πρέπει στο χώρο όπου πρόκειται 
να εγκατασταθεί το στεγνωτήριο να 
υπάρχει πόρτα που κλειδώνει ή πόρτα 
συρόμενη ή με μεντεσέδες που μπορεί 
να εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας 
φόρτωσης.
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A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Εγκαταστήστε το στεγνωτήριό σας σε 
μέρος κατάλληλο για οικιακή χρήση. 
(μπάνιο, κλειστό μπαλκόνι, γκαράζ 
κλπ.)

• Βεβαιωθείτε ότι τα κατοικίδια 
ζώα δεν θα εισέλθουν μέσα στο 
στεγνωτήριο. Ελέγχετε το εσωτερικό 
τους στεγνωτηρίου πριν το θέσετε σε 
λειτουργία.

• Μη στηρίζεστε πάνω στην πόρτα 
φόρτωσης του στεγνωτηρίου σας όταν 
είναι ανοικτή, αλλιώς μπορεί να πέσει.

• Δεν πρέπει να αφήνετε να 
συσσωρεύεται χνούδι γύρω από το 
μηχανικό στεγνωτήριο

1.2 Τοποθέτηση πάνω από πλυντήριο
• Για εγκατάσταση του στεγνωτηρίου πάνω από 

πλυντήριο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια 
διάταξη σταθεροποίησης ανάμεσα στις δύο 
συσκευές. Η διάταξη σταθεροποίησης πρέπει 
να εγκατασταθεί από τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο σέρβις.

• Αν τοποθετηθεί πλυντήριο και στεγνωτήριο το 
ένα πάνω στο άλλο, το συνολικό τους βάρος - με 
πλήρες φορτίο - μπορεί να φθάσει περίπου στα 
180 κιλά. Τοποθετήστε τα προϊόντα σε ανθεκτικό 
δάπεδο με επαρκή φέρουσα ικανότητα φορτίου!

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Το πλυντήριο δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω στο 
στεγνωτήριο. Τηρήστε τις παραπάνω προειδοποιήσεις 
κατά την εγκατάσταση πάνω στο πλυντήριό σας.

Πίνακας εγκατάστασης για πλυντήριο και 
στεγνωτήριο

Βάθος 
στεγνωτηρίου

Βάθος πλυντηρίου

62
 εκ

.

60
  ε

κ. 
 

54
  ε

κ. 

50
  ε

κ. 

49
  ε

κ. 

54  εκ. Μπορεί να εγκατασταθεί

60  εκ. Μπορεί να εγκατασταθεί
Πίνακας εγκατάστασης για πλυντήριο και 

στεγνωτήριο

Βάθος 
στεγνωτηρίου

Βάθος πλυντηρίου

45
  ε

κ.

40
  ε

κ.

54  εκ. Μπορεί να εγκατασταθεί Δεν 
μπορεί να 

εγκατασταθεί60  εκ. Μπορεί να εγκατασταθεί

1.3 Προβλεπόμενη χρήση
• Το στεγνωτήριο έχει σχεδιαστεί για οικιακή 

χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική 
χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκτός 
της προβλεπόμενης χρήσης του.

• Χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο μόνο για 
το στέγνωμα ρούχων που φέρουν ανάλογη 
σήμανση.

• Ο κατασκευαστής αποποιείται οποιασδήποτε 
ευθύνης προκύψει από λανθασμένη χρήση ή 
μεταφορά.

• Ο ωφέλιμος χρόνος ζωής του στεγνωτηρίου 
που προμηθευτήκατε είναι 10 έτη. Σε αυτή την 
περίοδο, θα υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά 
για να χρησιμοποιείτε σωστά το στεγνωτήριο.

1.4 Ασφάλεια παιδιών
• Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα 

παιδιά. Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά 
από παιδιά.

• Οι ηλεκτρικές συσκευές είναι επικίνδυνες για τα 
παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από το προϊόν 
όταν αυτό είναι σε λειτουργία. Μην τα αφήνετε 
να πειράζουν το στεγνωτήριο. Χρησιμοποιήστε 
το κλείδωμα προστασίας για να εμποδίσετε τα 
παιδιά να πειράξουν το στεγνωτήριο.
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C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Το κλείδωμα προστασίας είναι στον πίνακα ελέγχου. 
(βλ. Κλείδωμα προστασίας)
• Κρατάτε την πόρτα φόρτωσης κλειστή ακόμα και όταν 
δεν χρησιμοποιείται το στεγνωτήριο.

1.5 Συμμόρφωση με την Οδηγίας ΑΗΗΕ και 
απόρριψη του προϊόντος στο τέλος της 
ωφέλιμης ζωής του

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την 
οδηγία της ΕΕ περί ΑΗΗΕ (Απόβλητα 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού) (2012/19/ΕΕ).  Το προϊόν 
αυτό φέρει το σύμβολο ταξινόμησης για 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με εξαρτήματα 
υψηλής ποιότητας και υλικά που μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για 
ανακύκλωση. Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του 
προϊόντος, μην το απορρίψετε μαζί με τα κανονικά 
οικιακά και άλλα απόβλητα. Παραδώστε το σε 
κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για να μάθετε περισσότερα 
σχετικά με αυτά τα κέντρα συλλογής, απευθυνθείτε στις 
τοπικές σας αρχές.
1.6 Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS 
(Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών):
Το προϊόν που έχετε προμηθευτεί συμμορφώνεται με 
την Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ).  Δεν περιέχει 
επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που καθορίζονται 
στην Οδηγία.
1.7 Πληροφορίες για τη συσκευασία
Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται 
από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς 
μας Κανονισμούς Προστασίας του Περιβάλλοντος. 
Μην απορρίψετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με οικιακά 
ή άλλα απορρίμματα. Παραδώστε τα στα σημεία 
συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από 
τις τοπικές αρχές.

1.8 Τεχνικές Προδιαγραφές

* Ελάχ. ύψος: Ύψος με κλειστά τα ρυθμιζόμενα πόδια.
    Μέγ. ύψος: Ύψος με τελείως ανοιγμένα τα 
ρυθμιζόμενα πόδια.
** Βάρος στεγνών ρούχων πριν το πλύσιμο.
*** Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται πίσω από την 
πόρτα φόρτωσης.

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Οι τεχνικές προδιαγραφές του στεγνωτηρίου 
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση, για λόγους 
βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος
• Οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο 
είναι σχηματικές και ενδέχεται να μη συμφωνούν 
ακριβώς με το προϊόν.
• Οι τιμές που αναφέρονται πάνω στις σημάνσεις 
του στεγνωτηρίου ή σε άλλη εκδοθείσα τεκμηρίωση 
που συνοδεύει το στεγνωτήριο, έχουν αποκτηθεί στο 
εργαστήριο σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα. Ανάλογα 
με τις συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος του 
στεγνωτηρίου, οι τιμές αυτές μπορεί να διαφέρουν.

 

EL

Ύψος (ρυθμιζόμενο) 84,6 εκ. / 86,6 εκ.*

Πλάτος 59,7 εκ.

Βάθος 65,4 εκ.

Φορτίο (μέγ.) 8 κιλά**

Καθαρό βάρος (± 4 κιλά) 51 κιλά

Ηλεκτρική τάση

Βλ. πινακίδα στοιχείων***Ονομαστική κατανάλωση 
ρεύματος

Κωδικός μοντέλου
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2 Το στεγνωτήριό σας

11

10

1

2

3

4
5

6

7

8
9

2.1 Γενική άποψη

  1. Πάνω επιφάνεια
  2. Πίνακας ελέγχου
  3. Πόρτα φόρτωσης
  4. Κουμπί ανοίγματος προστατευτικής πλάκας 
δαπέδου
  5. Σχάρες εξαερισμού
  6. Ρυθμιζόμενα πόδια
  7.  Σε μοντέλα όπου το δοχείο είναι τοποθετημένο από 
κάτω, το δοχείο νερού είναι μέσα στο προστατευτικό 
κάλυμμα δαπέδου
  8. Πινακίδα στοιχείων
  9. Φίλτρο χνουδιού
10. Συρτάρι δοχείου νερού (σε μοντέλα όπου το δοχείο 
είναι τοποθετημένο από πάνω)
11. Καλώδιο ρεύματος
2.2 Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Λάστιχο 
αποστράγγισης 
νερού *

5. Εγχειρίδιο 
χρήσης καλαθιού 
στεγνώματος*

2. Εφεδρικός 
σπόγγος 
συρταριού 
φίλτρου*

6. Δοχείο 
πλήρωσης νερού*

3. Εγχειρίδιο 
χρήσης 7. Καθαρό νερό*

4. Καλάθι 
στεγνώματος*

8. Συγκρότημα 
για κάψουλες 
αρώματος*

*Μπορεί να παρέχεται με τη συσκευή σας ανάλογα με 
το μοντέλο.

3    Εγκατάσταση
Πριν καλέσετε το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις 
για την εγκατάσταση του στεγνωτηρίου, συμβουλευτείτε 
το εγχειρίδιο χρήσης για να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική 
εγκατάσταση και η αποχέτευση του νερού είναι 
κατάλληλες.Αν δεν είναι κατάλληλες, απευθυνθείτε σε 
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και τεχνικό να κάνουν τις 
απαραίτητες εργασίες.

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Η προετοιμασία της θέσης του στεγνωτηρίου καθώς 
και η ηλεκτρική εγκατάσταση και η εγκατάσταση 
αποστράγγισης του νερού αποτελούν ευθύνη του 
πελάτη.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Πριν την εγκατάσταση, ελέγξτε οπτικά αν το 
στεγνωτήριο παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα. Αν το 
στεγνωτήριο έχει υποστεί ζημιά, μην προχωρήσετε στην 
εγκατάστασή του. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά 
δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλειά σας.

Περιμένετε 12 ώρες πριν θέσετε το στεγνωτήριό σας 
σε λειτουργία.

3.1 Κατάλληλη θέση εγκατάστασης
Τοποθετήστε το στεγνωτήριο πάνω σε σταθερή και 

οριζόντια επιφάνεια. 
Το στεγνωτήριο είναι βαρύ. Μην το μετακινήσετε 

μόνος/η σας.
• Χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο μόνο σε 

περιβάλλον καλά αεριζόμενο και απαλλαγμένο 
από σκόνη.

• Η απόσταση ανάμεσα στο στεγνωτήριο και στο 
δάπεδο δεν πρέπει να μειωθεί με υλικά όπως 
χαλί, ξύλο και ταινία.

• Μην καλύπτετε τις σχάρες εξαερισμού του 
στεγνωτηρίου. 

• Δεν πρέπει στο χώρο όπου πρόκειται να 
εγκατασταθεί το στεγνωτήριο να υπάρχει 
πόρτα που κλειδώνει ή πόρτα συρόμενη ή με 
μεντεσέδες που μπορεί να εμποδίζει το άνοιγμα 
της πόρτας φόρτωσης.

• Όταν εγκατασταθεί το στεγνωτήριο, θα 
πρέπει να παραμείνει στην ίδια θέση όπου 
έγιναν οι συνδέσεις του. Όταν εγκαθιστάτε 
το στεγνωτήριο, διασφαλίστε ότι το πίσω του 
τοίχωμα δεν αγγίζει πουθενά (διακόπτη νερού, 
πρίζα κλπ.). 
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• Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 εκ. από τις 
πλευρές άλλων επίπλων.

• Το στεγνωτήριό σας επιτρέπεται να λειτουργήσει 
σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ +5°C 
και +35°C. Αν οι συνθήκες λειτουργίας είναι 
εκτός της περιοχής αυτής, η λειτουργία του 
στεγνωτηρίου θα επηρεαστεί αρνητικά και 
μπορεί να υποστεί ζημιά.

• Η πίσω επιφάνεια του μηχανικού στεγνωτηρίου 
πρέπει να τοποθετηθεί προς έναν τοίχο.

B ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

• Μην τοποθετήσετε το στεγνωτήριο πάνω στο καλώδιο 
ρεύματος.

3.2 Αφαίρεση του συγκροτήματος ασφάλειας 
μεταφοράς

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Αφαιρέστε το 
συγκρότημα ασφάλειας 
μεταφοράς πριν 
χρησιμοποιήσετε 
για πρώτη φορά το 
στεγνωτήριο.
• Αν μπορεί να αλλάξει 
η πλευρά που ανοίγει 
η πόρτα της συσκευής 
σας, δείτε τις οδηγίες 
τοποθέτησης της 
αντιστρέψιμης πόρτας.

3.3 Σύνδεση με την αποχέτευση
Μπορείτε να διοχετεύετε το συσσωρευμένο νερό 
απευθείας στην αποχέτευση μέσω του εύκαμπτου 
σωλήνα αποστράγγισης νερού που παρέχεται με τη 
συσκευή, αντί να αδειάζετε περιοδικά το νερό που 
συλλέγεται στο δοχείο νερού.
Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης 
νερού

1

3 4

2

1-2 Τραβήξτε με το χέρι 
τον εύκαμπτο σωλήνα 
από το πίσω μέρος 
τους στεγνωτηρίου για 
να τον αποσυνδέσετε 
από εκεί που ήταν 
συνδεδεμένος. Μη 
χρησιμοποιήσετε 
οποιαδήποτε εργαλεία 
για την αφαίρεση του 
εύκαμπτου σωλήνα.
.

3 Συνδέστε το ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα 
αποστράγγισης, που παρέχεται με το στεγνωτήριο, στο 
σημείο σύνδεσης από όπου αφαιρέσατε τον εύκαμπτο 
σωλήνα της συσκευής στο προηγούμενο βήμα.
4 Συνδέστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα 
αποστράγγισης απ’ ευθείας στην αποχέτευση ή στο 
νιπτήρα.

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού πρέπει 
να προσαρτηθεί σε μέγιστο ύψος 80 εκ.
• Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης 
νερού δεν έχει πατηθεί από τη συσκευή και δεν είναι 
τσακισμένος ανάμεσα στην αποχέτευση και τη συσκευή.
• Αν με το προϊόν σας παρέχεται πακέτο αξεσουάρ, δείτε 
τη λεπτομερή περιγραφή.

3.4 Ρύθμιση των ποδιών
• Περιστρέψτε τα 

πόδια προς τα 
αριστερά ή δεξιά έως 
ότου το στεγνωτήριο 
στηρίζεται σε 
οριζόντια θέση και 
σταθερά.

3.5 Μεταφορά του στεγνωτηρίου
Αποστραγγίστε όλο το νερό που έχει παραμείνει μέσα 
στο στεγνωτήριο.
Αν έχει γίνει απευθείας σύνδεση αποστράγγισης του 
νερού, αφαιρέστε τις συνδέσεις εύκαμπτου σωλήνα.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Συνιστούμε να μεταφέρετε το στεγνωτήριο σε όρθια 
θέση. Αν δεν είναι εφικτή η μεταφορά της συσκευής σε 
όρθια θέση, συνιστούμε να μεταφερθεί με κλίση προς τη 
δεξιά πλευρά όπως φαίνεται από μπροστά. 
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3.6 Προειδοποιήσεις σχετικά με θορύβους

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Είναι φυσιολογικό να 
ακούγεται μεταλλικός 
θόρυβος από το συμπιεστή 
ορισμένες φορές κατά τη 
λειτουργία.

• Το νερό που συλλέγεται κατά τη λειτουργία αντλείται 
προς το δοχείο νερού. Είναι φυσιολογικό να ακούγεται 
θόρυβος άντλησης κατά τη διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας.

3.7 Αντικατάσταση της λάμπας φωτισμού 
Για την αντικατάσταση του λαμπτήρα/ LED του 
στεγνωτηρίου σας, καλέστε το συνεργαζόμενο 
Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
Η λάμπα (ή λάμπες) που χρησιμοποιείται(-ούνται) σε 
αυτή τη συσκευή δεν είναι κατάλληλη(-ες) για φωτισμό 
οικιακού χώρου. Ο προβλεπόμενος σκοπός χρήσης 
αυτής της λάμπας είναι να διευκολύνει το χρήστη στην 
τοποθέτηση των ρούχων μέσα στο στεγνωτήριο.
Οι λυχνίες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή 
πρέπει να είναι ανθεκτικές σε ακραίες φυσικές 
συνθήκες, όπως κραδασμούς και θερμοκρασίες πάνω 
από 50 °C.
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4    Προετοιμασία • Μην ανοίγετε την πόρτα φόρτωσης της συσκευής 
κατά το στέγνωμα, εκτός αν είναι απαραίτητο. 
Αν πρέπει να ανοίξετε οπωσδήποτε την πόρτα 
φόρτωσης, προσέξτε να μην την αφήσετε ανοικτή 
πολλή ώρα.

• Μην προσθέτετε υγρά ρούχα όταν είναι ήδη σε 
λειτουργία το στεγνωτήριο.

• Για μοντέλα με συμπυκνωτή: κανονικά 
καθαρίζετε το συμπυκνωτή μία φορά το μήνα ή 
μετά από κάθε 30 κύκλους λειτουργίας. 

• Καθαρίζετε το φίλτρο περιοδικά όταν υπάρχει 
ορατή συγκέντρωση αέρα σε αυτό ή αν ανάψει το 
σύμβολο, αν υπάρχει διαθέσιμο προειδοποιητικό 
σύμβολο “ ” για τον καθαρισμό του συρταριού 
φίλτρου.

• Για μονάδες με αγωγό εξόδου αέρα: πρέπει να 
συμμορφώνεστε με τις οδηγίες σύνδεσης αγωγού 
εξόδου αέρα και να καθαρίζετε τον αγωγό 
εξόδου. 

• Κατά τη διαδικασία στεγνώματος, αερίζετε καλά 
το χώρο όπου λειτουργεί το στεγνωτήριο.    

4.5 Σωστή ποσότητα φορτίου
Τηρείτε τις οδηγίες 
στον “Πίνακα επιλογής 
προγράμματος και 
καταναλώσεων”. Μη 
φορτώνετε στη συσκευή 
περισσότερα είδη από τις 
τιμές μέγιστου φορτίου 
που αναφέρονται στον 
πίνακα.

Τα ακόλουθα βάρη δίνονται σαν παραδείγματα.

Ρούχα
Βάρη κατά 

προσέγγιση 
(γρ.)*

Ρούχα
Βάρη κατά 

προσέγγιση 
(γρ.)*

Βαμβακερές θήκες 
παπλωμάτων (διπλές) 1500 Μπλούζες 150
Βαμβακερές θήκες 
παπλωμάτων (μονές) 1000 Βαμβακερά 

πουκάμισα 300

Σεντόνια (διπλά) 500 Πουκάμισα 250

Σεντόνια (μονά) 350 Βαμβακερά 
φορέματα 500

Μεγάλα 
τραπεζομάντιλα 700 Φορέματα 350

Μικρά τραπεζομάντιλα 250 Τζιν 700

Πετσέτες πιάτων 100
Μαντίλια 

τσέπης (10 
τεμάχια)

100

Πετσέτες μπάνιου 700 Κοντομάνικα 
φανελάκια 125

Πετσέτες χεριών 350

*Βάρος στεγνών ρούχων πριν το πλύσιμο.

4.1 Ρούχα κατάλληλα για στέγνωμα στο 
στεγνωτήριο
Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που αναφέρονται στις ετικέτες 
των ρούχων. Στεγνώνετε μόνο τα ρούχα με ετικέτα που 
αναφέρει ότι τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα 
σε στεγνωτήριο και να βεβαιώνεστε ότι επιλέγετε το 
κατάλληλο πρόγραμμα.

Όχι στέγνωμα 
με στεγνωτήριο

Σε χαμηλή 
θερμοκρασία

Σε μέτρια 
θερμοκρασία

Σε υψηλή 
θερμοκρασία

4.2 Ρούχα ακατάλληλα για στέγνωμα στο 
στεγνωτήριο

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Ευπαθή κεντητά υφάσματα, μάλλινα, μεταξωτά ρούχα, 
ευπαθή και πολύτιμα υφάσματα, αεροστεγή είδη και 
κουρτίνες από τούλι ΔΕΝ είναι κατάλληλα για στέγνωμα 
στη συσκευή.

4.3 Προετοιμασία των ρούχων για στέγνωμα
• Τα ρούχα μπορεί να είναι μπερδεμένα μεταξύ 

τους μετά το πλύσιμο. Διαχωρίστε τα ρούχα σας 
πριν τα τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο.

• Τα είδη με μεταλλικά αξεσουάρ, όπως φερμουάρ, 
πρέπει να τα στεγνώνετε με το μέσα μέρος 
γυρισμένο προς τα έξω.

• Κλείνετε τα φερμουάρ, τους γάντζους και τις 
ζώνες και κουμπώνετε τα πουκάμισα. 

4.4 Τι πρέπει να κάνετε για εξοικονόμηση 
ενέργειας
• Στύβετε τα ρούχα στο πλυντήριο στις μέγιστες 

δυνατές στροφές. Έτσι μειώνεται ο χρόνος 
στεγνώματος καθώς και η κατανάλωση 
ενέργειας.

• Διαχωρίζετε τα ρούχα σύμφωνα με τον τύπο 
τους και το πάχος τους. Στεγνώνετε μαζί τον ίδιο 
τύπο ρούχων. Για παράδειγμα οι λεπτές πετσέτες 
κουζίνας και τα τραπεζομάντιλα στεγνώνουν πιο 
γρήγορα από τις πετσέτες μπάνιου.

• Ακολουθείτε τις οδηγίες επιλογής προγράμματος 
στο εγχειρίδιο χρήστη.
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5 Χρήση του προϊόντος
5.1 Πίνακας ελέγχου

1 2

456

3

1. Περιστροφικό κουμπί επιλογής προγράμματος
2.  Ένδειξη Υπολειπόμενου χρόνου
3.  Κουμπί Ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

4.  Κουμπί Έναρξης/Παύσης
5.  Κουμπί Χρονικής καθυστέρησης
6.  Κουμπί Ηχητικής ειδοποίησης

5.2 Σύμβολα στην οθόνη

Πολύ στεγνά

Έναρξη /
Παύαη

Στεγνά για
σιδέρωμα

Τζιν Πουκάμισα

Ευπαθή

 Εξπρές

ΜάλλιναΠροστασία
Μωρού

Στύψιμο

Καθημερινά

Αθλητικά Ανάμικτα Φροντίδα 
μάλλινων

 Στεγνά για 
φύλαξη

 Στεγνά για 
φύλαξη 

plus

Επίπεδο 
στεγνώματος

5.3 Προετοιμασία της συσκευής
1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα
2.  Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στη συσκευή.
3.  Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίησης/ 

απενεργοποίησης
4.  Όταν η συσκευή σας ενεργοποιηθεί για πρώτη 

φορά, ενεργοποιείται με το προεπιλεγμένο 
πρόγραμμα (στέγνωμα βαμβακερών για φύλαξη).

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Πιέζοντας το κουμπί Ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης δεν ξεκινά το πρόγραμμα.

• Για να ξεκινήσει το πρόγραμμα πιέστε το κουμπί 
Έναρξης/ Παύσης.

5.4 Επιλογή προγράμματος
1. Βρείτε το κατάλληλο πρόγραμμα από τον 

παρακάτω πίνακα επιπέδων στεγνώματος.
2.  Με το περιστροφικό κουμπί Επιλογής 

προγράμματος επιλέξτε το πρόγραμμα που 
επιθυμείτε.
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5.5 Πίνακας επιλογής προγράμματος και καταναλώσεων
EL

Προγράμματα Περιγραφή Προγράμματος

Μ
έγ
ισ
το

 φ
ορ

τί
ο 

(κ
ιλ
ά)

Τα
χύ
τη
τα

 
στ
υψ

ίμ
ατ
ος

 
στ
ο 
πλ
υν
τή
ρι
ο 

(σ
.α

.λ
.)

Χρ
όν
ος

 
στ
εγ
νώ

μα
το
ς 

(λ
επ
τά

)

Βαμβακερά Στεγνά για 
σιδέρωμα

Σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να 
στεγνώσετε τα βαμβακερά ρούχα σας 
που θέλετε να σιδερώσετε, ώστε να είναι 
ελαφρώς υγρά για ευκολία στο σιδέρωμα. 
(Πουκάμισα, φανελάκια, τραπεζομάντιλα κλπ.)

8 1000 150

Βαμβακερά Στεγνά για 
φύλαξη

Σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να 
στεγνώσετε όλα τα βαμβακερά ρούχα 
σας. (Φανελάκια, παντελόνια, πιτζάμες, 
μωρουδιακά, εσώρουχα, ασπρόρουχα κλπ.) 
Μπορείτε να τοποθετήσετε τα ρούχα στην 
ντουλάπα χωρίς σιδέρωμα.

8 / 4 1000 179 / 104

Βαμβακερά Στεγνά για 
φύλαξη +

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το 
πρόγραμμα για πρόσθετο στέγνωμα σε 
ρούχα μεγάλου πάχους, όπως παντελόνια και 
φόρμες. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα ρούχα 
στην ντουλάπα χωρίς σιδέρωμα.

8 1000 185

Βαμβακερά Πολύ στεγνά

Σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να 
στεγνώσετε τα μεγάλου πάχους βαμβακερά 
είδη, όπως πετσέτες, μπουρνούζια κλπ. 
Μπορείτε να τοποθετήσετε τα ρούχα στην 
ντουλάπα χωρίς σιδέρωμα.

8 1000 190

Συνθετικά Στεγνά για 
σιδέρωμα

Σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να 
στεγνώσετε τα συνθετικά ρούχα σας που 
θέλετε να σιδερώσετε, ώστε να είναι 
ελαφρώς υγρά για ευκολία στο σιδέρωμα. 
(Πουκάμισα, φανελάκια, τραπεζομάντιλα κλπ.)

4 800 55

Συνθετικά Στεγνά για 
φύλαξη

Σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να 
στεγνώσετε όλα τα συνθετικά ρούχα 
σας. (Πουκάμισα, φανελάκια, εσώρουχα, 
τραπεζομάντιλα κλπ.) Μπορείτε να 
τοποθετήσετε τα ρούχα στην ντουλάπα χωρίς 
σιδέρωμα.

4 800 70

Ευπαθή

Σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να 
στεγνώσετε σε χαμηλή θερμοκρασία τα 
ευπαθή ρούχα σας ή ρούχα με σύμβολο για 
πλύσιμο στο χέρι (μεταξωτές μπλούζες, λεπτά 
εσώρουχα κλπ.).

2 600 55

Φρεσκάρισμα

Εκτελεί μόνο αερισμό για 10 λεπτά χωρίς 
ζεστό αέρα. Μπορείτε να αερίσετε τα 
βαμβακερά και τα ασπρόρουχα που είναι 
κλεισμένα στην ντουλάπα για πολύ καιρό και 
να απομακρύνετε τις οσμές τους.

- - 10

Προγράμματα με 
χρονομέτρηση

Μπορείτε να επιλέξετε από προγράμματα 
χρόνου 30 και 45 λεπτών για να επιτύχετε το 
επιθυμητό βαθμό στεγνώματος σε χαμηλή 
θερμοκρασία. Σε αυτό το πρόγραμμα, η 
λειτουργία του στεγνωτηρίου διαρκεί για τον 
καθορισμένο χρόνο ανεξάρτητα από το βαθμό 
στεγνώματος των ρούχων. 

- - -

Πουκάμισα 
Αυτό το πρόγραμμα στεγνώνει τα πουκάμισα 
με πιο απαλό τρόπο, προκαλεί λιγότερο 
τσαλάκωμα και διευκολύνει το σιδέρωμα. 

1,5 1200 50
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Αθλητικά
Σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να 
στεγνώνετε τα αθλητικά ρούχα που είναι 
κατάλληλα για μηχανικό στέγνωμα.

4 1000 105

Προστασία μωρού
Αυτό το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο 
για μωρουδιακά ρούχα που στην ετικέτα τους 
αναφέρεται ότι είναι κατάλληλα για μηχανικό 
στέγνωμα

3 1000 80

Εξπρές
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το 
πρόγραμμα για να στεγνώνετε ρούχα που 
έχουν στυφτεί σε υψηλές στροφές στο 
πλυντήριό σας. 

1 1200 45

Καθημερινά
Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να 
στεγνώνετε και τα βαμβακερά και τα 
συνθετικά ρούχα σας.

4 1200 90

Τζιν
Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να 
στεγνώσετε είδη από τζιν ύφασμα, όπως 
παντελόνια, φούστες ή μπουφάν.

4 1200 120

Τιμές κατανάλωσης ενέργειας

Προγράμματα Μέγιστο φορτίο (κιλά)
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Βαμβακερά, στεγνά για 
φύλαξη* 8 / 4 1000 60% 1,92 / 1,03

Βαμβακερά, στεγνά για 
σιδέρωμα 8 1000 60% 1,5

Συνθετικά, στεγνά για 
φύλαξη 4 800 40% 0,75

Κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση εκτός λειτουργίας του τυπικού προγράμματος για 
βαμβακερά, με πλήρες φορτίο, PO (W) 0,5

Κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά, με 
πλήρες φορτίο, PL (W) 1,0

Περιέχει φθοριωμένα αέρια θερμοκηπίου που καλύπτονται από το 
Πρωτόκολλο του Κιότο. Ερμητικά σφραγισμένο.

R134a / 0,30 kg   -   GWP:1430   -   0,429 
tCO2e

“Το πρόγραμμα βαμβακερά, στεγνά για φύλαξη,” χρησιμοποιούμενο με μερικό 
και πλήρες φορτίο, είναι το τυποποιημένο πρόγραμμα στο οποίο αναφέρονται 
οι πληροφορίες στο δελτίο.   Αυτό το πρόγραμμα, είναι το πιο αποτελεσματικό 
για στέγνωμα κανονικών υγρών βαμβακερών ρούχων και είναι το πιο αποδοτικό 
πρόγραμμα από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας, για βαμβακερά ρούχα. 

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Τα πρόσθετα προγράμματα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής σας.
• Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα από τα προγράμματα στο στεγνωτήριο, πρέπει στο πλυντήριό σας να 

πλένετε τα ρούχα με το κατάλληλο πρόγραμμα και να τα στύβετε με τις συνιστώμενες στροφές στυψίματος.
• Μετά το πρόγραμμα μπορεί να παραμένει στα πουκάμισα πολύ λίγη υγρασία. Συνιστάται να μην αφήνετε 

τα πουκάμισα μέσα στο στεγνωτήριο.
• Συνιστάται να στεγνώνετε τα ευπαθή ρούχα σας μέσα σε σακούλα ρούχων για να αποφύγετε τσαλάκωμα 

και ζημιές. Όταν τελειώσει το πρόγραμμα, αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα από το στεγνωτήριο και κρεμάστε 
τα για να αποφύγετε να τσαλακωθούν.

* : Πρότυπο πρόγραμμα Ενεργειακής σήμανσης (EN 61121:2012) “Όλα τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται πριν από 
μια σειρά ελέγχων.” Όλες οι τιμές στον πίνακα έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 61121:2012. Οι 
τιμές κατανάλωσης στην πράξη μπορεί να διαφέρουν από τις τιμές του πίνακα, ανάλογα με τον τύπο των ρούχων, 
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τις στροφές στυψίματος στο πλυντήριο, τις συνθήκες 
περιβάλλοντος και τις διαφορές στην ηλεκτρική τάση.
5.6 Βοηθητικές λειτουργίες
Ακύρωση Ηχητικής ειδοποίησης
Το στεγνωτήριο παράγει ήχους ειδοποίησης όταν 
ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Αν δεν θέλετε ηχητικές 
ειδοποιήσεις, πιέστε το κουμπί “Ηχητική ειδοποίηση”.
Το κουμπί ηχητικής ειδοποίησης ανάβει όταν το 
πιέσετε, και το πρόγραμμα δεν παράγει ήχους 
ειδοποίησης όταν ολοκληρωθεί.

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία πριν ή 
μετά την έναρξη του προγράμματος.

5.7 Προειδοποιητικά σύμβολα

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Τα προειδοποιητικά σύμβολα μπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα με τις προδιαγραφές της 
συσκευής σας.

Καθαρισμός φίλτρου χνουδιού
Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, ανάβει μια 
προειδοποιητική LED για να σας υπενθυμίσει ότι 
πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο.

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Αν αναβοσβήνει η LED καθαρισμού του 
φίλτρου, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Αντιμετώπιση 
προβλημάτων".

Δοχείο νερού
Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, ανάβει μια 
προειδοποιητική LED για να σας υπενθυμίσει ότι 
πρέπει να αδειάσετε το δοχείο νερού.
Αν το δοχείο νερού γεμίσει κατά τη λειτουργία του 
προγράμματος, η προειδοποιητική LED αρχίζει να 
αναβοσβήνει και η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση 
αναμονής. Τότε αδειάστε το νερό από το δοχείο νερού 
και ξεκινήστε το πρόγραμμα πιέζοντας το κουμπί 
Έναρξης / Παύσης. Η προειδοποιητική LED σβήνει 
και το πρόγραμμα συνεχίζεται από το σημείο που 
σταμάτησε.

Πόρτα φόρτωσης ανοικτή
Όταν έχει μείνει ανοικτή η πόρτα φόρτωσης του 
στεγνωτηρίου αναβοσβήνει η LED Έναρξης/ Παύσης.

5.8 Χρονική καθυστέρηση
Με τη λειτουργία χρονικής καθυστέρησης μπορείτε να 
καθυστερήσετε την έναρξη του προγράμματος έως και 
για 24 ώρες.
1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης και τοποθετήστε τα 

ρούχα σας.
2.  Επιλέξτε το πρόγραμμα στεγνώματος.
3.  Πιέστε το κουμπί επιλογής χρονικής 

καθυστέρησης και επιλέξτε τη χρονική 
καθυστέρηση που θέλετε.

 Ανάβει η LED χρονικής καθυστέρησης. (Η 
τιμή της χρονικής καθυστέρησης μεταβάλλεται 
συνεχώς όταν κρατάτε πιεσμένο το κουμπί).

4.  Πιέστε το κουμπί Έναρξης /Παύσης. Αρχίζει η 
αντίστροφη μέτρηση της χρονικής καθυστέρησης. 
Αναβοσβήνει το σύμβολο ":" στο μέσον του 
εμφανιζόμενου χρόνου καθυστέρησης.

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Όσο διαρκεί η χρονική καθυστέρηση μπορείτε 
να προσθέτετε ή να αφαιρείτε ρούχα. Η διάρκεια 
που εμφανίζεται στην οθόνη είναι το άθροισμα 
της κανονικής διάρκειας του στεγνώματος 
συν τη χρονική καθυστέρηση. Στο τέλος 
της αντίστροφης μέτρησης, η LED χρονικής 
καθυστέρησης σβήνει, το στέγνωμα αρχίζει και 
ανάβει η LED στεγνώματος.

Αλλαγή της χρονικής καθυστέρησης
Αν θέλετε να αλλάξετε την καθυστέρηση στη διάρκεια 
της αντίστροφης μέτρησης:
1. Ακυρώστε το πρόγραμμα πιέζοντας το 

κουμπί Ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. 
Ενεργοποιήστε πάλι το στεγνωτήριο πιέζοντας 
το κουμπί Ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. 
Όταν το στεγνωτήριό σας ενεργοποιηθεί για 
πρώτη φορά, ενεργοποιείται με το προεπιλεγμένο 
πρόγραμμα (στέγνωμα βαμβακερών για φύλαξη).

2.  Με το περιστροφικό κουμπί Επιλογής 
προγράμματος επιλέξτε το πρόγραμμα που 
επιθυμείτε.

3.  Επαναλάβετε τη διαδικασία επιλογής της 
χρονικής καθυστέρησης που επιθυμείτε.
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4.  Ξεκινήστε το πρόγραμμα πιέζοντας το κουμπί 
Έναρξης/ Παύσης.

Ακύρωση της λειτουργίας χρονικής καθυστέρησης  
Αν θέλετε να ακυρώσετε την αντίστροφη μέτρηση της 
χρονικής καθυστέρησης και να ξεκινήσετε άμεσα το 
πρόγραμμα:
1. Ακυρώστε το πρόγραμμα πιέζοντας το 

κουμπί Ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. 
Ενεργοποιήστε πάλι το στεγνωτήριο πιέζοντας 
το κουμπί Ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. 
Όταν το στεγνωτήριό σας ενεργοποιηθεί για 
πρώτη φορά, ενεργοποιείται με το προεπιλεγμένο 
πρόγραμμα (στέγνωμα βαμβακερών για φύλαξη).

2.  Με το περιστροφικό κουμπί Επιλογής 
προγράμματος επιλέξτε το πρόγραμμα που 
επιθυμείτε.

3.  Ξεκινήστε το πρόγραμμα πιέζοντας το κουμπί 
Έναρξης/ Παύσης.

5.9 Εκκίνηση του προγράμματος
Ξεκινήστε το πρόγραμμα πιέζοντας το κουμπί Έναρξης/ 
Παύσης.
Ανάβουν η LED Έναρξης/ Παύσης και η LED 
Στεγνώματος, υποδεικνύοντας ότι το πρόγραμμα 
ξεκίνησε. Αρχίζει να αναβοσβήνει το σύμβολο “:” στο 
μέσον του εμφανιζόμενου υπολειπόμενου χρόνου.
5.10 Κλείδωμα προστασίας
Η συσκευή διαθέτει κλείδωμα προστασίας που 
εμποδίζει την επέμβαση στη ροή του προγράμματός της 
με πίεση κουμπιών κατά τη λειτουργία της.

Όταν είναι ενεργό το Κλείδωμα προστασίας, είναι 
απενεργοποιημένα όλα τα κουμπιά, εκτός από το 
κουμπί Ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.
Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα προστασίας, πιέστε 
ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Ηχητικής 
ειδοποίησης και το κουμπί Χρονικής καθυστέρησης.

Για να μπορείτε να ξεκινήσετε νέο πρόγραμμα μετά 
την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος ή για 
να μπορείτε να επεμβείτε στο τρέχον πρόγραμμα, 
πρέπει να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα προστασίας. 
Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα προστασίας, 
κρατήστε τα ίδια κουμπιά πιεσμένα ταυτόχρονα για 3 
δευτερόλεπτα.

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα 
προστασίας, στην οθόνη ανάβει η LED 
κλειδώματος.

• Το κλείδωμα προστασίας απενεργοποιείται αν 
με το κουμπί Ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή και την 
ενεργοποιήσετε πάλι.

Όταν είναι ενεργό το κλείδωμα προστασίας, ακούγεται 
ένας προειδοποιητικός όταν πατηθεί οποιοδήποτε 
κουμπί (εκτός από το κουμπί ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης) ή γυριστεί το περιστροφικό κουμπί 
Επιλογής Προγράμματος.
5.11 Αλλαγή του προγράμματος μετά την 
έναρξή του
Μετά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, μπορείτε να 
αλλάξετε το επιλεγμένο πρόγραμμα και να στεγνώσετε 
τα ρούχα σας σε διαφορετικό πρόγραμμα.
1. Για παράδειγμα, για να επιλέξετε το πρόγραμμα 

Πολύ στεγνά αντί του Στεγνά για σιδέρωμα, 
σταματήστε το πρόγραμμα πιέζοντας το κουμπί 
Έναρξης/ Παύσης.

2.  Με το περιστροφικό κουμπί επιλογής 
προγράμματος επιλέξτε το πρόγραμμα Πολύ 
στεγνά.

3.  Ξεκινήστε το πρόγραμμα πιέζοντας το κουμπί 
Έναρξης/ Παύσης.

Προσθήκη και αφαίρεση ρούχων κατά την 
κατάσταση αναμονής
Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα μετά την 
έναρξη του προγράμματος στεγνώματος:
1.Πιέστε το κουμπί Έναρξης/ Παύσης για να θέσετε τη 

συσκευή σε κατάσταση Αναμονής. Το στέγνωμα 
σταματά.

2.  Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης, προσθέστε 
ή αφαιρέστε ρούχα και κλείστε την πόρτα 
φόρτωσης.

3.  Ξεκινήστε το πρόγραμμα πιέζοντας το κουμπί 
Έναρξης/ Παύσης.
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C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Τα υγρή ρούχα που προσθέσατε μετά την 
έναρξη του στεγνώματος θα αναμιχθούν με τα 
στεγνωμένα ρούχα που είναι ήδη μέσα στη 
συσκευή και ενδέχεται τα ρούχα να είναι ακόμα 
υγρά στο τέλος του κύκλου.

• Αν κατά την κατάσταση αναμονής της συσκευής 
σας, επιλέξετε νέο πρόγραμμα αλλάζοντας τη 
θέση του περιστροφικού κουμπιού επιλογής 
προγράμματος, το προηγούμενο πρόγραμμα 
σταματά.

• Μπορείτε να επαναλάβετε την προσθήκη 
και αφαίρεση ρούχων όσες φορές θέλετε 
κατά τον κύκλο του στεγνώματος.Ωστόσο, 
αυτό θα διακόπτει συνεχώς το στέγνωμα και 
θα προκαλέσει την επιμήκυνση του κύκλου 
στεγνώματος και αύξηση της κατανάλωσης 
ενέργειας. Επομένως, συνιστάται να προσθέτετε 
τα ρούχα πριν την έναρξη του προγράμματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Μην αγγίζετε την εσωτερική επιφάνεια του 
τυμπάνου κατά την προσθήκη ή αφαίρεση 
ρούχων ενώ είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα. Η 
επιφάνεια του τυμπάνου είναι καυτή.

5.12 Εκκίνηση του προγράμματος
Αν, για οποιονδήποτε λόγο, θέλετε να ακυρώσετε το 
πρόγραμμα και να σταματήσετε το στέγνωμα αφού 
έχει αρχίσει να λειτουργεί η συσκευή, πιέστε το κουμπί 
Ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

• Επειδή το εσωτερικό της συσκευής θα βρίσκεται 
σε πολύ υψηλή θερμοκρασία αν ακυρώσετε 
το πρόγραμμα ενώ η συσκευή λειτουργεί, 
ενεργοποιήστε το πρόγραμμα αερισμού για να 
το κρυώσετε.

5.13 Τέλος προγράμματος
Όταν τελειώσει το πρόγραμμα, ανάβουν οι 
προειδοποιητικές LED Τέλος/Αποφυγή τσαλακώματος, 
Καθαρισμός φίλτρου χνουδιού και Προειδοποίηση 
Δοχείου νερού στις ενδείξεις παρακολούθησης του 
προγράμματος. Η πόρτα φόρτωσης μπορεί να ανοιχτεί 
και η συσκευή ετοιμάζεται για επόμενο κύκλο.
Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 
για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Σε περίπτωση που δεν αφαιρέσετε τα ρούχα 
μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, 
ξεκινά το πρόγραμμα αποφυγής τσαλακώματος 
που διαρκεί 2 ώρες, ώστε να αποτραπεί το 
τσαλάκωμα των ρούχων που έχουν παραμείνει 
μέσα στη συσκευή.

• Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιού μετά από κάθε 
κύκλο στεγνώματος.  (Βλ. „Φίλτρο χνουδιού και 
εσωτερική επιφάνεια πόρτας φόρτωσης“)

• Αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε 
στέγνωμα.  (Βλ. „Άδειασμα του δοχείου νερού“)
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6 Συντήρηση και καθαρισμός Μετά τη χρήση του 
στεγνωτηρίου για ένα 
διάστημα, μπορεί να 
σχηματιστεί στους πόρους 
του φίλτρου μια στρώση 
χνουδιού που μπορεί να 
προκαλέσει απόφραξη 
του φίλτρου. Πλύνετε 
το φίλτρο χνουδιού 
με χλιαρό νερό για να 
αφαιρέσετε τη στρώση 
που σχηματίζεται στην 
επιφάνεια του φίλτρου. 
Στεγνώστε τελείως το 
φίλτρο χνουδιού πριν το 
επανατοποθετήσετε.

• Καθαρίστε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια 
της πόρτας φόρτωσης και της στεγανοποίησης 
της πόρτας φόρτωσης χρησιμοποιώντας ένα 
μαλακό ελαφρά υγρό πανί.

6.2 Καθαρισμός του αισθητήρα  
Στο στεγνωτήριο 
υπάρχουν αισθητήρες 
υγρασίας οι οποίοι 
ανιχνεύουν αν τα 
ρούχα είναι στεγνά 
ή όχι.
Για να καθαρίσετε 
τους αισθητήρες:

• Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης του στεγνωτηρίου.
• Αν συσκευή είναι ακόμα ζεστή λόγω της 

διαδικασίας στεγνώματος, αφήστε την να 
κρυώσει.

• Σκουπίστε τις μεταλλικές επιφάνειες του 
αισθητήρα με ένα μαλακό πανί, το οποίο έχετε 
υγράνει ελαφρά με ξύδι, και κατόπιν στεγνώστε 
τις.

Ο χρόνος ωφέλιμης ζωής του προϊόντος επεκτείνεται 
και τα συχνά προβλήματα μειώνονται αν το προϊόν 
καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα.

B ΚΙΝΔΥΝΟΣ! 

Το προϊόν πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένα από το 
ρεύμα κατά τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού 
(του πίνακα ελέγχου, του κυρίως σώματος κλπ.).
6.1 Καθαρισμός Φίλτρου χνουδιού / 
Εσωτερικής επιφάνειας πόρτας φόρτωσης
Χνούδια και ίνες που ελευθερώνονται στον αέρα από τα 
ρούχα κατά τον κύκλο στεγνώματος, συλλέγονται στο 
Φίλτρο χνουδιού. 

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Μπορείτε να καθαρίσετε το περίβλημα του 
φίλτρου χνουδιού με ηλεκτρική σκούπα.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Πάντα να καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιού και τις 
εσωτερικές επιφάνειες της πόρτας φόρτωσης 
μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.

Για να καθαρίσετε το φίλτρο χνουδιού:
• Ανοίξτε 

την πόρτα 
φόρτωσης.

• Αφαιρέστε το 
φίλτρο χνουδιού 
τραβώντας το 
προς τα πάνω 
και ανοίξτε 
το φίλτρο 
χνουδιού.

• Καθαρίστε τα χνούδια, ίνες και βαμβακερά 
ξέφτια με το χέρι ή με ένα κομμάτι από απαλό 
ύφασμα.

• Κλείστε το φίλτρο χνουδιού και τοποθετήστε το 
πάλι μέσα στο περίβλημά του.
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C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Καθαρίζετε τις μεταλλικές επιφάνειες των 
αισθητήρων 4 φορές το χρόνο.

• Μη χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εργαλεία για 
τον καθαρισμό των μεταλλικών επιφανειών των 
αισθητήρων.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε διαλύτες, προϊόντα 
καθαρισμού ή παρόμοιες ουσίες για τον 
καθαρισμό, λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς και 
έκρηξης!

6.3 Άδειασμα του δοχείου νερού
Στη διαδικασία στεγνώματος, η υγρασία των ρούχων 
αφαιρείται και συμπυκνώνεται και το παραγόμενο νερό 
συγκεντρώνεται στο δοχείο νερού. Αδειάζετε το δοχείο 
νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Το νερό από τη συμπύκνωση δεν πίνεται!
• Ποτέ μην αφαιρέσετε το δοχείο νερού όταν το 

πρόγραμμα βρίσκεται σε λειτουργία!

Αν ξεχάσετε να αδειάσετε το δοχείο νερού, η λειτουργία 
της συσκευής θα σταματήσει όταν γεμίσει το δοχείο 
κατά τη διάρκεια των κύκλων στεγνώματος που 
ακολουθούν και θα αναβοσβήνει το προειδοποιητικό 
σύμβολο Δοχείο νερού. Στην περίπτωση αυτή, αδειάστε 
το δοχείο νερού και πιέστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης 
ώστε να συνεχιστεί ο κύκλος στεγνώματος.
Για να αδειάσετε το δοχείο νερού:
1. Αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο νερού στο 
συρτάρι ή στο διαμέρισμα.

2. Αδειάστε το νερό από το δοχείο.

• Αν υπάρχει συσσώρευση χνουδιού στο χωνί 
του δοχείου νερού, καθαρίστε το σε τρεχούμενο 
νερό. 

• Τοποθετήστε το δοχείο νερού πίσω στη θέση 
του. 

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Αν χρησιμοποιείται απευθείας αποστράγγιση 
του νερού ως προαιρετικός εξοπλισμός, δεν 
χρειάζεται να γίνεται αποστράγγιση του δοχείου 
νερού.

6.4 Καθαρισμός του συρταριού φίλτρου  
Τα χνούδια και οι ίνες που δεν μπόρεσε να 
κατακρατήσει το φίλτρο χνουδιού, παγιδεύονται μέσα 
στο συρτάρι φίλτρου πίσω από το προστατευτικό 
κάλυμμα δαπέδου. Καθαρίζετε το φίλτρο περιοδικά 
όταν υπάρχει ορατή συγκέντρωση αέρα σε αυτό 
ή όταν ανάψει το σύμβολο, αν υπάρχει διαθέσιμο 
προειδοποιητικό σύμβολο « » για τον καθαρισμό 
του συρταριού φίλτρου.
Υπάρχει ένα φίλτρο μιας βαθμίδας. Αυτό το φίλτρο μιας 
βαθμίδας είναι από σπόγγο
Για να καθαρίσετε το συρτάρι φίλτρου:

Πατήστε το κουμπί 
προστατευτικής πλάκας 
δαπέδου για να ανοίξετε 
την πλάκα.

• Ανοίξτε το καπάκι του συρταριού φίλτρου 
περιστρέφοντας την ασφάλιση φίλτρου που 
είναι πάνω του και τραβήξτε το έξω.

• Ανοίξτε το συρτάρι 
φίλτρου πιέζοντας το 
κόκκινο κουμπί.

• Βγάλτε το σπόγγο 
του συρταριού 
φίλτρου.
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• Καθαρίστε τα χνούδια και τις ίνες από το 
σπόγγο του φίλτρου καθαρίζοντάς τον με τα 
χέρια σας. Αφού πλύνετε το σπόγγο, αφαιρέστε 
την υγρασία πιέζοντας το σπόγγο με τα χέρια 
σας.

• Καθαρίστε το χνούδι, τις ίνες και τους σβόλους 
βαμβακιού με τα χέρια σας ή με ένα μαλακό 
πανί.

Αν παρατηρήσετε ότι το 
φίλτρο καλύπτεται από μια 
στρώση που το φράζει, 
αφαιρέστε τη στρώση 
αυτή πλένοντάς τη με νερό 
και κατόπιν καθαρίζοντάς 
το. Στεγνώστε καλά το 
ύφασμα του φίλτρου πριν 
επανατοποθετήσετε το 
συρτάρι φίλτρου.

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Ίσως να μην υπάρχει ύφασμα στην κασέτα 
φίλτρου του στεγνωτηρίου, ανάλογα με το 
μοντέλο του.

• Τοποθετήστε το 
σπόγγο πάλι πίσω 
στη θέση του.

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

• Τοποθετήστε το σπόγγο προσεκτικά μέσα στο 
πλαίσιο της κασέτας του φίλτρου όπως δείχνουν 
τα βέλη, για να αποφύγετε να συμπιεστεί όταν 
κλείσει το συρτάρι του φίλτρου:

• Κλείστε το συρτάρι 
φίλτρου ώστε να 
ασφαλίσει το κόκκινο 
κουμπί.

•  Επανατοποθετήστε το συρτάρι φίλτρου και 
σφίξτε το καπάκι περιστρέφοντας την ασφάλιση 
συρταριού φίλτρου στην κατεύθυνση του 
βέλους.

• Κλείστε το 
προστατευτικό 
κάλυμμα δαπέδου.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Η εκτέλεση στεγνώματος χωρίς το σπόγγο του 
συρταριού φίλτρου θα προξενήσει βλάβη στη 
συσκευή!

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Αν είναι λερωμένο το φίλτρο χνουδιού και το 
συρτάρι φίλτρου, η διάρκεια στεγνώματος και η 
κατανάλωση ενέργειας θα είναι μεγαλύτερη.

6.5 Καθαρισμός του εξατμιστή

• Καθαρίστε με 
ηλεκτρική σκούπα 
τα χνούδια που 
έχουν συσσωρευτεί 
στα πτερύγια του 
εξατμιστή που 
βρίσκεται πίσω από 
το συρτάρι φίλτρου.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Μπορείτε επίσης να τα καθαρίσετε με το 
χέρι εφόσον φοράτε προστατευτικά γάντια. 
Μην επιχειρήσετε να τα καθαρίσετε με γυμνά 
χέρια. Τα πτερύγια του εξατμιστή μπορεί να 
προκαλέσουν ζημιά στο χέρι σας.



21Στεγνωτήριο / Εγχειρίδιο χρήσης

7   Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί πολύ χρόνο.
Ίσως είναι φραγμένοι οι πόροι του φίλτρου ινών. >>> 
Πλύνετε το φίλτρο με χλιαρό νερό.
Ίσως είναι φραγμένο το συρτάρι φίλτρου. >>> Καθαρίστε 
το σπόγγο και το ύφασμα φίλτρου (αν υπάρχει) στο 
συρτάρι φίλτρου. (για τα προϊόντα με αντλία θερμότητας)
Ίσως είναι φραγμένος ο συμπυκνωτής. >>> Πλύνετε το 
συμπυκνωτή. (για τα προϊόντα με συμπυκνωτή)
Ίσως είναι φραγμένες οι σχάρες αερισμού στο μπροστινό 
μέρος τη συσκευής. >>> Αφαιρέστε οτιδήποτε υπάρχει 
μπροστά από τις σχάρες αερισμού και εμποδίζει τη 
διέλευση του αέρα.
Ίσως ο αερισμός είναι ανεπαρκής επειδή η συσκευή έχει 
εγκατασταθεί σε πολύ μικρό χώρο. >>> Ανοίξτε την πόρτα 
ή τα παράθυρα για να εμποδίσετε την μεγάλη άνοδο της 
θερμοκρασίας.
Ίσως έχουν συσσωρευτεί αποθέσεις αλάτων ασβεστίου 
στον αισθητήρα υγρασίας. >>> Καθαρίστε τον αισθητήρα 
υγρασίας.
Ίσως φορτώσατε υπερβολική ποσότητα ρούχων. >>> Μη 
φορτώνετε υπερβολικά το στεγνωτήριο.
Ίσως δεν ήταν επαρκές το στύψιμο των ρούχων. >>> 
Πραγματοποιήστε στύψιμο σε μεγαλύτερο αριθμό 
στροφών στο πλυντήριο.
Τα ρούχα βγαίνουν υγρά μετά τη διαδικασία στεγνώματος.
Ίσως χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα που δεν ήταν 
κατάλληλο για τον τύπο των ρούχων.>>> Ελέγξτε τις 
ετικέτες φροντίδας των ρούχων και επιλέξτε πρόγραμμα 
κατάλληλο για τον τύπο των ρούχων ή χρησιμοποιήστε 
επιπλέον ένα πρόγραμμα βάσει χρόνου.
Ίσως είναι φραγμένοι οι πόροι του φίλτρου ινών. >>> 
Πλύνετε το φίλτρο με χλιαρό νερό.
Ίσως είναι φραγμένος ο συμπυκνωτής. >>> Πλύνετε το 
συμπυκνωτή. (για τα προϊόντα με συμπυκνωτή)
Ίσως είναι φραγμένο το συρτάρι φίλτρου. >>> Καθαρίστε 
το σπόγγο και το ύφασμα φίλτρου (αν υπάρχει) στο 
συρτάρι φίλτρου. (Για τα προϊόντα με αντλία θερμότητας)
Ίσως φορτώσατε υπερβολική ποσότητα ρούχων. >>> Μη 
φορτώνετε υπερβολικά το στεγνωτήριο.
Ίσως δεν ήταν επαρκές το στύψιμο των ρούχων. >>> 
Πραγματοποιήστε στύψιμο σε μεγαλύτερο αριθμό 
στροφών στο πλυντήριο.

Το στεγνωτήριο δεν ενεργοποιείται ή δεν ξεκινά το 
πρόγραμμα. Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί μετά τη 
διαμόρφωσή του.
Ίσως δεν έχει συνδεθεί το φις ρευματοληψίας. >>> 
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί στην 
πρίζα.
Η πόρτα φόρτωσης μπορεί να είναι ανοικτή. >>> 
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φόρτωσης έχει κλείσει σωστά.
Ίσως δεν έχει επιλεγεί πρόγραμμα ή δεν έχει πατηθεί το 
κουμπί Έναρξη/ Αναμονή. >>> Ελέγξτε ότι έχει ρυθμιστεί 
το πρόγραμμα και το πλυντήριο δεν είναι σε κατάσταση 
Αναμονής.
Ίσως έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα προστασίας. >>> 
Απενεργοποιήστε το κλείδωμα προστασίας.
Το πρόγραμμα τερματίστηκε πρόωρα χωρίς λόγο.
Ίσως δεν έκλεισε τελείως η πόρτα φόρτωσης. >>> 
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φόρτωσης έχει κλείσει σωστά.
Ίσως υπάρχει διακοπή ρεύματος. >>> Πατήστε το κουμπί 
Έναρξης/ Αναμονής για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
Ίσως έχει γεμίσει το δοχείο νερού. >>> Αδειάστε το δοχείο 
νερού.
Τα ρούχα έχουν “μαζέψει”, σκληρύνει ή υποστεί ζημιά.
Ίσως χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα που δεν ήταν 
κατάλληλο για τον τύπο των ρούχων. >>> Ελέγξτε τις 
ετικέτες φροντίδας πάνω στα ρούχα και επιλέξτε πρόγραμμα 
κατάλληλο για τα ρούχα.
Δεν ανάβει ο φωτισμός στο εσωτερικό του στεγνωτηρίου. 
(Για μοντέλα με λάμπα)
Ίσως η συσκευή δεν ενεργοποιήθηκε με το κουμπί 
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ή ίσως δεν επιλέχθηκε 
πρόγραμμα, για συσκευές χωρίς κουμπί ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης. >>> Βεβαιωθείτε ότι η έχει ενεργοποιηθεί 
το στεγνωτήριο.
Ίσως έχει βλάβη ο λαμπτήρας. >>> Επικοινωνήστε με 
το Εξουσιοδοτημένο σέρβις για να αντικαταστήσει το 
λαμπτήρα.
Είναι αναμμένο(-η)/ αναβοσβήνει το σύμβολο/η LED 
προειδοποίησης καθαρισμού φίλτρου.
Ίσως δεν έχει καθαριστεί το φίλτρο ινών. >>> Καθαρίστε 
το φίλτρο.
Ίσως η υποδοχή φίλτρου είναι φραγμένη από ίνες. >>> 
Καθαρίστε την υποδοχή φίλτρου.
Ίσως έχει συσσωρευτεί μια στρώση από χνούδι που φράζει 
τους πόρους τους φίλτρου ινών. >>> Πλύνετε το φίλτρο με 
χλιαρό νερό.
Ίσως είναι φραγμένος ο συμπυκνωτής. >>> Πλύνετε το 
συμπυκνωτή.
Στάζει νερό από την πόρτα φόρτωσης.
Ίσως έχουν συσσωρευτεί ίνες στις εσωτερικές επιφάνειες 
της πόρτας φόρτωσης και στη στεγανοποίηση της πόρτας 
φόρτωσης. >>> Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες της 
πόρτας φόρτωσης και τις επιφάνειες της στεγανοποίησης 
της πόρτας φόρτωσης.
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Η πόρτα φόρτωσης ανοίγει μόνη της.
Ίσως δεν έκλεισε τελείως η πόρτα φόρτωσης. >>> Σπρώξτε 
την πόρτα φόρτωσης έως ότου την ακούσετε να κλείνει.
Είναι αναμμένο(-η)/ αναβοσβήνει το προειδοποιητικό 
σύμβολο/ η LED για το Δοχείο νερού.
Ίσως έχει γεμίσει το δοχείο νερού. >>> Αδειάστε το δοχείο 
νερού.
Ίσως έχει κλείσει το λάστιχο εξαγωγής νερού. >>> Αν η 
συσκευή είναι συνδεδεμένη απ’ ευθείας στην αποχέτευση, 
ελέγξτε το λάστιχο εξαγωγής νερού. 
Αναβοσβήνει το σύμβολο ατμού. (Για τα προϊόντα με 
λειτουργία ατμού)
 Ίσως είναι κενό το δοχείο ατμού => Γεμίστε το δοχείο ατμού 
με απεσταγμένο νερό ή νερό από συμπύκνωση.
Δεν ξεκινούν τα προγράμματα ατμού. (Για τα προϊόντα με 
λειτουργία ατμού)
 Ίσως το δοχείο ατμού είναι κενό, ίσως είναι αναμμένο 
το προειδοποιητικό εικονίδιο δοχείου ατμού στην οθόνη 
=> Γεμίστε το δοχείο ατμού έως ότου σβήσει το εικονίδιο 
ατμού.
Τα ρούχα παραμένουν τσαλακωμένα στο πρόγραμμα για 
απομάκρυνση του τσαλακώματος. (Για τα προϊόντα με 
λειτουργία ατμού)
Ίσως έχει τοποθετηθεί υπερβολική ποσότητα ρούχων => 
Τοποθετείτε την προβλεπόμενη ποσότητα ρούχων.
Ίσως ο χρόνος εφαρμογής ατμού έχει επιλεγεί σε χαμηλό 
επίπεδο => Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλή ποσότητα 
ατμού.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα ρούχα ίσως 
έχουν παραμείνει στη συσκευή για πολλή ώρα => Αφαιρείτε 
τα ρούχα όταν τελειώνει το πρόγραμμα και κρεμάτε τα.
Η οσμή των ρούχων δεν απομακρύνθηκε με το πρόγραμμα 
αφαίρεσης οσμών. (Για τα προϊόντα με πρόγραμμα 
αφαίρεσης οσμών)
Ίσως έχει τοποθετηθεί υπερβολική ποσότητα ρούχων => 
Τοποθετείτε την προβλεπόμενη ποσότητα ρούχων.
Ίσως ο χρόνος εφαρμογής ατμού έχει επιλεγεί σε χαμηλό 
επίπεδο => Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλή ποσότητα 
ατμού.

A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

• Αν το πρόβλημα επιμένει αφού ακολουθήσετε 
τις οδηγίες σε αυτή την ενότητα, απευθυνθείτε 
στο κατάστημα αγοράς ή σε Εξουσιοδοτημένο 
σέρβις. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε 
να επιδιορθώσετε μόνοι σας το προϊόν.

C ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο 
πρόβλημα με οποιοδήποτε εξάρτημα της 
συσκευής σας, μπορείτε να ζητήσετε 
ένα ανταλλακτικό επικοινωνώντας με το 
εξουσιοδοτημένο σέρβις και αναφέροντας τον 
αριθμό μοντέλου της συσκευής σας.

• Η λειτουργία της συσκευής με μη γνήσια 
ανταλλακτικά μπορεί να προκαλέσει 
δυσλειτουργία της συσκευής.

• Ο κατασκευαστής και ο διανομέας δεν φέρουν 
ευθύνη για δυσλειτουργίες λόγω χρήσης μη 
γνήσιων ανταλλακτικών.
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Visų pirma perskaitykite šį naudotojo 
vadovą!
Gerb. kliente,
dėkojame, kad pasirinkote „Beko“ produktą. 
Tikime, kad jūsų produktas buvo pagamintas 
aukštos kokybės ir su technologijomis, 
kurios užtikrins geriausius rezultatus. 
Rekomenduojame atidžiai perskaityti šį 
vadovą ir kitus susijusius dokumentus prieš 
naudodamiesi produktu ir išsaugoti ateičiai. 
Jei perduodate produktą kam nors kitam, taip 
pat perduokite ir šį vadovą. Atkreipkite dėmesį 
į visas detales ir įspėjimus, pateiktus šiame 
naudotojo vadove, ir laikykitės čia pateiktų 
instrukcijų. 
Naudokite šį naudotojo vadovą modeliui, 
nurodytam ant viršelio. 

• Perskaitykite instrukciją.

Simbolių paaiškinimas
Šiame naudotojo vadove naudojami šie 
simboliai:

B PAVOJINGA !

• Įspėjimas dėl elektros smūgio.

PAVOJINGA !

• Įspėjimas dėl gaisro pavojaus.

A ĮSPĖJIMAS !

• Įspėjimai apie pavojingas situacijas, kuriose 
gali kilti pavojus gyvybei ir turtui.

ĮSPĖJIMAS !

• Įspėjimas dėl karštų paviršių.

Šis produktas buvo pagamintas pagal naujausius technologinius standartus saugiomis aplinkai sąlygomis.

ĮSPĖJIMAS !

• Brīdinājums! Applaucēšanās draudi.

C PASTABA !

• Svarbi informacija arba naudingi patarimai 
apie naudojimą.

Prietaiso pakuotės yra pagamintos 
iš perdirbamų medžiagų pagal 
mūsų nacionalinius aplinkosaugos 
reikalavimus.

Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis ar 
kitomis atliekomis, atiduokite jas į specialaus 
surinkimo taškus, skirtus tokiems atliekoms.
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1Svarbios instrukcijos dėl naudojimo saugumo ir aplinkos

C PASTABA !

• Šiame skyriuje pateikiamos 
instrukcijos dėl saugumo, kurios 
padės apsisaugoti nuo asmeninių 
sužalojimų ir daiktų sugadinimo. 
Nesilaikant šių instrukcijų jokios 
garantijos negalios.

1.1 Bendroji sauga

A ĮSPĖJIMAS !

• Džiovyklę 8 metų ir vyresni vaikai bei 
asmenys, turintys fizinių, jutiklinių ar 
protinių negalių, bei asmenys, kurie 
neturi patirties ar žinių, kaip naudotis 
šiuo įrenginiu, tik tuo atveju, jei juos 
prižiūri už jų saugumą atsakingas 
asmuo arba jie buvo tinkamai 
apmokyti, kaip saugiai naudotis 
produktu bei kokių pavojų jis gali 
sukelti. Vaikams negalima žaisti 
su prietaisu. Valymo ir priežiūros 
darbus vaikai gali atlikti tik prižiūrimi 
suaugusiųjų.

• Prie prietaiso neprileiskite jaunesnių 
nei 3 metų vaikų, nebent juos 
nuolatos prižiūrėtumėte.

• Nenuimkite reguliuojamų kojelių. 
Tarpo tarp džiovintuvo ir grindų 
negalima sumažinti tokiomis 
medžiagomis kaip kilimas, medžio 
gabalai ir juostos. Tai sukels 
problemą su džiovintuvu.

• Montavimo ir remonto procedūras 
patikėkite atlikti tiktai įgaliotajai 
aptarnavimo tarnybai. Gamintojas 
nebus atsakingas už nuostolius, 
kurių gali iškilti dėl procedūrų, kurias 
atliko neįgaliotasis asmuo.

A ĮSPĖJIMAS !

• Neplaukite džiovintuvo purkšdami 
ar pildami ant jo vandenį! Tai kelia 
elektros smūgio pavojų!

Iekārtām ar tvaika funkciju:

A ĮSPĖJIMAS !

• Tvaika programmās izmantot 
tikai destilētu ūdeni vai iekārtas 
ūdens tvertnē kondensētu ūdeni. 
Neizmantot ūdensvada ūdeni vai 
piedevas. Ja tiek izmantots ūdens 
tvertnē kondensētais ūdens, tas ir 
jāfiltrē un jāattīra no šķiedrām.

• Neatvērt durtiņas tvaika 
programmas darbības laikā. Var 
izplūst karstais ūdens.

• Pirms veļas ielikšanas, palaižot 
tvaika programmu, tai jābūt attīrītai 
no traipiem.

• Tvaika programma (smakas 
novēršanas funkcija) paredzēta tikai 
tādai veļai, kas nav netīra vai kurai 
nav traipu, bet kurai ir radusies 
nepatīkama smaka.

• Neizmantot ķīmiskās tīrīšanas 
līdzekļus vai kādus citus papildus 
tīrīšanas līdzekļus tvaika programmā 
vai jebkurā citā programmā.
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B PAVOJINGA !

• Apie pažeistą maitinimo 
laidą informuokite įgaliotąją 
aptarnavimo tarnybą, kad ši jį 
pakeistų.

• Jei džiovyklė neveikia tinkamai, 
jos nenaudokite, kol įgaliotoji 
tarnyba neatliks jos remonto! Tai 
kelia elektros smūgio pavojų!

1.1.2 Prietaiso sauga

PAVOJINGA !

• Į ką reikia atsižvelgti, siekiant 
išvengti gaisro pavojaus:

Nedžiovinkite toliau išvardintų 
skalbinių bei kitų daiktų, kad nekiltų 
gaisro pavojus.
• Neišplautų skalbinių.
• Audinių, suteptu tepalu, acetonu, 

alkoholiu, degalais, žibalu, dėmių 
valikliu, terpentinu, parafinu ar 
parafino valikliu, negalima džiovinti 
džiovyklėje, prieš tai jų neišskalbus 
karštame vandenyje su dideliu 
kiekiu valiklio.

Aukščiau išvardintas medžiagas 
būtina atidžiai išsalbti, tam reikia 
naudoti tinkamą valymo priemonę 
ir pasirinkti aukštą plovimo 
temperatūrą.
Nedžiovinkite toliau išvardintų 
skalbinių ar kitų daiktų džiovyklėje, 
nes tai kelia gaisro pavojų:
• Drabužių ar pagalvių su putos 

pagrindu (latekso puta), dušo 
kepuraičių, vandeniui atsparių 
audinių, medžiagų su guminiu 
pagrindu ir guminių padėkliukų.

1.1.1 Elektros sauga

B PAVOJINGA !

• Prijunkite džiovintuvą prie 
įžeminto lizdo su saugikliu, kurio 
galingumas yra nurodytas tipo 
etiketėje.  Įžeminimo instaliaciją 
turi atlikti kvalifikuotas 
elektrikas. Mūsų įmonė 
neatsakys už pažeidimus, kurių 
gali pasitaikyti, jei džiovyklė yra 
naudojama be įžeminimo pagal 
vietines taisykles.

• Įtampa ir saugiklio galingumas 
yra nurodyti ant tipo etiketės 
plokštelės. 

• Ant tipo etiketės nurodyta įtampa 
turi būti lygi elektros tinklo įtampai. 

• Kai džiovyklės nenaudojate, ją 
išjunkite.

• Atlikdami montavimo, priežiūros, 
valymo ir remonto darbus atjunkite 
džiovyklę nuo elektros tinklo.

• Nelieskite kištuko šlapiomis 
rankomis! Netraukite už laido, 
visada laikykite už kištuko.

• Nenaudokite ilgintuvų, elektros lizdų 
skirstytuvų ar adapterių prijungdami 
džovyklę prie elektros lizdo, tai 
padės sumažinti elektros smūgio ir 
gaisro pavojų.

• Pastačius prietaisą maitinimo 
laido kištukas turi būti lengvai 
pasiekiamas.
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PAVOJINGA !

• Drabužių, valomų pramoniniais 
chemikalais.

Tokie daiktai kaip žiebtuvėliai, 
degtukai, monetos, metalo 
gabaliukai, adatos ir pan., gali 
pažeisti būgną arba sukelti veikimo 
problemą. Prieš dėdami į džiovyklę 
patikrinkite visus drabužius.
Neišjunkite džiovyklės, kol 
nesibaigė džiovinimo programa. Jei 
tai būtina padaryti, greitai ištraukite 
visus skalbinius ir išdėliokite juos 
taip, kad karštis išsisklaidytų.
• Netinkamai išskalbti drabužiai gali 

patys savaime užsidegti, net po to, 
kai džiovinimas baigiamas.

• Turite pasirūpinti tinkama ventiliacija, 
kad iš prietaiso kylančios dujos 
nesimaišytų su kitų tipų dujomis ir 
nekeltų gaisro pavojaus.

A ĮSPĖJIMAS !

• Nedžiovinkite džiovyklėje apatinių 
drabužių su metaliniais elementais. 
Jei toks metalinis elementas 
atsipalaiduotų ir nutrūktų džiovinimo 
metu, tai gali sugadinti džiovyklę.

C PASTABA !

• Naudokite minkštiklius ir panašius 
produktus pagal jų gamintojų 
instrukcijas.

• Visada išvalykite pūkelių filtrą 
prieš arba po kiekvieno ciklo. 
Nenaudokite džiovyklės be pūkelių 
filtro.

A ĮSPĖJIMAS !

• Neremontuokite džiovyklės patys. 
Neatlikite jokių remonto ar keitimo 
procedūrų, nei jei išmanote ir 
galite tokias procedūras atlikti, jei 
tai akivaizdžiai nenurodyta darbo 
instrukcijose ar paskelbtame 
aptarnavimo vadove. Priešingu 
atveju sukelsite pavojų savo ir kitų 
asmenų gyvybei.

• Vietoje, kur bus pastatyta džiovyklė, 
neturi būti šarnyrinių ar slankiojančių 
durų su spyna, kurios neleistų 
atidaryti džiovyklės durelių.

• Statykite džiovyklę tokioje vietoje, 
kur būtų galima naudoti buitiniams 
poreikiams. (vonioje, uždarame 
balkone, garaže ir pan.)

• Pasirūpinkite, kad į džiovyklę 
negalėtų pateikti gyvūnai. Prieš 
įjungdami džiovyklę, apžiūrėkite jos 
vidų.

• Nesiremkite į džiovyklės dureles, 
kai jos yra atidarytos, nes jos gali 
nukristi.

• Neleiskite kauptis pūkams aplink 
džiovyklės būgną.

1.2 Džiovyklės statymas virš skalbimo 
mašinos
• Jei džiovyklę statote virš skalbimo mašinos, 

tarp abiejų prietaisų reikia naudoti tvirtinimo 
įtaisą. Tvirtinimo įtaisą turi sumontuoti 
įgaliotasis aptarnavimo specialistas.

• Pastačius prietaisus vieną ant kito, skalbimo 
mašina su džiovykle su pilna apkrova siekia 
maždaug 180 kg. Statykite prietaisus ant 
tvirto paviršiaus, kuris galėtų atlaikyti tokį 
svorį!

A ĮSPĖJIMAS !

• Skalbimo mašinos statyti ant džiovyklės 
negalima. Laikykitės aukščiau išvardintų 
įspėjimų dėl skalbimo mašinos įrengimo.
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Skalbimo mašinos ir džiovyklės įrengimo duomenų 
lentelė

Džiovyklės
 gylis

Skalbimo mašinos gylis

62
 c

m

60
 c

m
  

54
 c

m
 

50
 c

m
 

49
 c

m
 

54 cm Galima montuoti

60 cm Galima montuoti

Skalbimo mašinos ir džiovyklės įrengimo duomenų 
lentelė

Džiovyklės
 gylis

Skalbimo mašinos gylis

45
 c

m

40
 c

m

54 cm Galima montuoti Negalima 
montuoti60 cm Galima montuoti

1.3 Numatytoji paskirtis
• Džiovyklė yra skirta buitiniam naudojimui. Ji 

neskirta naudoti pramoninėje aplinkoje bei 
naudoti ne pagal numatytąją paskirtį.

• Džiovinkite džiovyklėje tik atitinkamai 
pažymėtus skalbinius.

• Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl 
žalos, atsiradusios dėl netinkamo naudojimo 
ar pervežimo.

• Numatytasis džiovyklės eksploatavimo 
laikotarpis yra 10 metų. Per šį laikotarpį su 
originaliomis atsarginėmis dalimis džiovyklė 
veiks tinkamai.

1.4 Vaikų sauga
• Pakuotės yra vaikams pavojingos. 

Saugokite jas nuo vaikų.
• Elektros prietaisai yra vaikams pavojingi. 

Saugokite vaikus nuo veikiančių prietaisų. 
Neleiskite jiems spaudyti džiovyklės 
mygtukų. Kad vaikas nespaudytų mygtukų, 
įjunkite apsauginį užraktą nuo vaikų.

C PASTABA !

• Apsauginis užraktas nuo vaikų yra ant 
valdymo skydelio. (žr. Užraktas nuo vaikų)

• Kai džiovyklės nenaudojate, laikykite dureles 
uždarytas.

1.5 Elektros ir elektronikos atliekų 
(WEE) ir panaudotų produktų 
utilizavimo direktyvų atitiktis

Šis prietaisas atitinka ES WEEE 
direktyvą (2012/19/ES).  Prietaisas 
yra pažymėtas elektrinių ir 
elektroninių įrenginių atliekų (WEEE) 
klasifikacijos simboliu.
Prietaisas yra pagamintas 
iš aukštos kokybės dalių ir 
medžiagų, kurias galima panaudoti 

pakartotinai arba perdirbti. Neišmeskite 
prietaiso su buitinėmis atliekomis. Atiduokite 
jį į specialų elektrinių ir elektroninių atliekų 
surinkimo centrą. Kur rasti tokį centrą, 
teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.
1.6 RoHS direktyvos atitiktis
Šis prietaisas atitinka ES RoHS direktyvą 
(2011/65/ES).  Jame nėra kenksmingų ir 
draudžiamų medžiagų, išvardintų direktyvoje.
1.7 Informacija apie pakuotę
Prietaiso pakuotės yra pagamintos iš 
perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalinius 
aplinkosaugos reikalavimus. Neišmeskite 
pakuočių su buitinėmis ar kitomis atliekomis. 
Atiduokite jas perdirbti į pakuočių surinkimo 
centrą, nurodytą vietinių atsakingųjų institucijų.
1.8 Techninės specifikacijos

LT

Aukštis (reguliuojamas) 84,6 cm / 86,6 cm*

Plotis 59,7 cm

Gylis 65,4 cm

Talpa (maks.) 8 kg**

Neto svoris (± 4 kg) 51 kg

Įtampa

Žr. kategorijos 
plokštelę***

Nominalios galios 
sąnaudos

Modelio kodas

* Min. aukštis: aukštis su įtrauktomis 
reguliuojamomis kojelėmis.
    Maks. aukštis: aukštis su ištrauktomis 
reguliuojamomis kojelėmis.
** Sausų skalbinių svoris prieš skalbiant.
*** Tipo etiketė yra už sudėjimo durelių.

C PASTABA !

• Džiovyklės techninės specifikacijos gali būti 
keičiamos be išankstinio įspėjimo siekiant 
pagerinti produkto kokybę.

• Šiame vadove pateikiamos iliustracijos yra 
bendrosios ir gali tiksliai neatitikti produkto.

• Ant džiovyklės etikečių ar kituose 
dokumentuose paskelbtos vertės yra 
nustatytos atliekant tyrimus laboratorijose 
pagal galiojančius standartus. Priklausomai 
nuo džiovyklės veikimo ir aplinkosaugos 
standartų, šios vertės gali skirtis.
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2 Skalbinių džiovyklė

2.1 Apžvalga

11

10

1

2

3

4
5

6

7

8
9

1. Viršutinis skydas
2. Valdymo skydelis
3. Durelės
4. Ištraukiamos plokštelės atidarymo 

mygtukas
5. Ventiliacijos grotelės
6. Reguliuojamos kojelės
7. Modeliuose su bakeliu apačioje šis vandens 

bakelis yra apatinės dalies plokštėje
8. Gaminio techninių duomenų lentelė
9. Pūkų surinkimo filtras
10. Vandens bakelio stalčius (modeliuose su 

bakeliu viršuje)
11. Maitinimo kabelis
2.2 Ką rasite pakuotėje

1. Vandens 
išleidimo 
žarna *

5. 
Džiovinimo 
krepšelio 
naudotojo 
vadovas*

2. Filtro 
stalčiaus 
atsarginė 
kempinė*

6. Ūdens 
iepildīšanas 
konteiners*

3. 
Naudotojo 
vadovas

7. Tīrais 
ūdens*

4. 
Džiovinimo 
krepšelis*

8. Smaržas 
kapsulu 
nodalījums*

*Gali būti pateikiamas su jūsų mašina, 
priklausomai nuo modelio.

3 Montavimas

Prieš kreipdamiesi į artimiausią įgaliotą skyrių 
dėl džiovyklės įrengimo įsitikinkite, kad elektros 
instaliacija ir vandens drenažas įrengti pagal 
naudotojo instrukciją. Jei jungtys netinka, 
kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

C PASTABA !

• Džiovyklės pastatymo, elektros ir nuotėkų 
išleidimo parengiamuosius darbus turiatlikti 
naudotojas.

A ĮSPĖJIMAS !

• Prieš įrengdami džiovyklę patikrinkite, 
ar nesimato jos defektų. Jei džiovyklė 
pažeista, jos nemontuokite.Pažeisti 
produktai gali kelti pavojų jūsų saugumui.

• Prieš naudojimą leiskite pastovėti džiovyklei 
12 valandų.

3.1 Tinkama įrengimo vieta
Džiovyklę statykite ant stabilaus ir lygaus 

paviršiaus. 
Džiovyklė yra sunki. Nekilnokite jos vieni.
• Džiovyklę naudokite gerai vėdinamoje, 

nedulkėtoje aplinkoje.
• Tarpo tarp džiovintuvo ir grindų negalima 

sumažinti tokiomis medžiagomis kaip 
kilimas, medžio gabalai ir juostos.

• Neuždenkite džiovyklės ventiliacijos 
grotelių. 

• Vietoje, kur bus pastatyta džiovyklė, neturi 
būti šarnyrinių ar slankiojančių durų su 
spyna, kurios neleistų atidaryti džiovyklės 
durelių.

• Kai džiovyklę pastatote, ji turi likti prijungta 
ten, kur yra atvestos jungtys. Montuodami 
džiovyklę įsitikinkite, kad jos galinė sienelė 
nesiliečia prie lizdų, čiaupų ir kitų daiktų.

• Statykite džiovyklę bent 1 cm atstumu 
nuo kitų baldų kraštų.

• Jūsų džiovyklė gali veikti temperatūroje 
nuo +5 °C iki +35 °C. Jei veikimo sąlygos 
išeina už šio diapazono, džiovyklės 
veikimas gali suprastėti, ir įrenginys gali 
būti sugadintas.

• Galinė džiovyklės sienelė turi būti prie 
sienos.
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B PAVOJINGA !

• Nestatykite džiovyklės ant maitinimo laido.

3.2 Pervežimo apsaugų nuėmimas

A ĮSPĖJIMAS !

• Prieš pirmą kartą 
naudodami 
džiovyklę nuimkite 
pervežimo 
apsaugas.

• Jeśli możliwa jest 
zamiana strony 
otwierania drzwi 
urządzenia, 
patrz: instrukcje 
dotyczące montażu 
odwracalnych drzwi

3.3 Prijungimas prie drenažo linijos
Galite tiesiogiai išleisti susikaupusį vandenį per 
drenažo žarną, pridedamą prie prietaiso, vietoj 
periodinio susikaupusio vandens rezervuare 
išleidimo.
Vandens drenažo žarnos prijungimas

1

3 4

2 1-2  Ranka 
ištraukite 
žarną iš už 
džiovyklės, taip 
ją atjungdami. 
Nenaudokite 
jokių 
instrumentų 
žarnai atjungti.

3 Vieną drenažo žarnos galą prijunkite prie 
prijungimo taško, nuo kur atjungėte žarną 
ankstesniame veiksme.

4 Kitą drenažo žarnos galą prijunkite tiesiai 
prie išleidimo linijos.

C PASTABA !

• Vandens drenažo žarna turi būti prijungta 
daugiausiai 80 cm aukštyje.

• Patikrinkite, kad ant vandens drenažo 
žarnos nebūtų laipiojama ir ji nebūtų 
suspausta tarp drenažo ir įrenginio.

• Ja iekārtas komplektācijā ir iekļauts 
piederumu komplekts, lūdzu, izlasiet 
detalizēto aprakstu.

3.4 Kojelių reguliavimas
• Sukite kojelę 

į kairę arba 
į dešinę, kol 
džiovyklė stovės 
horizontaliai ir 
nesvyruos.

3.5 Džiovyklės pervežimas
Išleiskite visą džiovyklėje likusį vandenį.
Jei vandens drenažo jungtis sujungiama 
tiesiogiai, atjunkite žarnų sujungimus.

A ĮSPĖJIMAS !

• Rekomenduojame džiovyklę nešti vertikaliai. 
Jei neįmanoma mašinos nešti vertikaliai, 
rekomenduojame nešti ją pakreiptą į dešinę 
pusę, žiūrint iš priekio.

3.6 Įspėjimas apie garsus

C PASTABA !

• Kad kai kada 
veikimo metu girdisi 
metalinis garsas, yra 
normalu.

• Veikimo metu susikaupęs vanduo yra 
išpumpuojamas į vandens rezervuarą. 
Normalu, kad pumpavimo metu girdimas 
pumpavimo garsas.

3.7 Apšvietimo lemputės keitimas 
Jei skalbinių džiovyklėje yra lemputė
Norėdami pakeisti džiovyklės lemputę, 
kreipkitės į įgaliotąją aptarnavimo tarnybą.
Šiame prietaise naudojamos lemputės 
neskirtos patalpoms apšviesti. Jos skirtos 
tik padėti sudėti ir išimti maisto produktus iš 
šaldytuvo ir šaldiklio saugiai ir patogiai. Šiame 
prietaise naudojamos lemputės turi atlaikyti 
ekstremalias fizines sąlygas, tokias kaip 
vibracija ir 50 °C viršijančios temperatūros.



 30 Džiovintuvo / Naudotojo instrukcija

4 Paruošimas

4.1 Skalbiniai, kuriuos galima 
džiovinti džiovyklėje
Visada laikykitės instrukcijų ant drabužių 
etikečių. Džiovinkite džiovyklėje tik drabužius, 
kurių etiketėse nurodyta, kad juos galima 
džiovinti džiovyklėje, ir pasirinkite tinkamą 
programą.

Nedžiovinti 
džiovyklėje

Aukštoje 
temperatūroje

Vidutinėje 
temperatūroje

Žemoje 
temperatūroje

4.2 Skalbiniai, kurių negalima 
džiovinti džiovyklėje

C PASTABA !

• Džiovyklėje nedžiovinkite gležnų siuvinėtų 
audinių, vilnonių ir šilkinių drabužių, gležnų 
ir vertingų audinių, oro nepraleidžiančių 
medžiagų ir tiulio užuolaidų.

4.3 Skalbinių paruošimas džiovinti
• Po skalbimo skalbiniai gali būti 

susipainioję. Atskirkite juos prieš 
sudėdami į džiovyklę.

• Drabužius su metalinėmis detalėmis (pvz., 
užtrauktukais) džiovinkite išverstus.

• Užsekite užtrauktukus, sukabinkite 
kabliukus, sagtis ir sagas. 

4.4 Kaip galima taupyti elektrą
• Išsukite skalbiamus skalbinius didžiausiu 

greičiu. Taip džiovinimo laikas bus 
trumpesnis ir bus išnaudota mažiau 
energijos.

• Išrūšiuokite skalbinius pagal jų tipą ir storį. 
Vieno tipo skalbinius džiovinkite kartu. 
Pavyzdžiui, ploni virtuviniai rankšluosčiai ir 
staltiesės džiūsta lengviau ir greičiau negu 
stori vonios rankšluosčiai.

• Laiykitės naudojimo vadove pateiktų 
programos pasirinkimo instrukcijų.

• Neatidarykite džiovyklės durelių 
programos veikimo metu, jei tai nėra 
visiškai neišvengiama. Jei dureles atidaryti 
būtina, nelaikykite jų atidarytų ilgai.

• Kol vyksta džiovinimas, nepridėkite 
drėgnų skalbinių.

• Modeliams su kondensatoriaus bloku: 
kondensatorių reguliariai valykite 
kartą į mėnesį arba kas 30 džiovinimo 
procedūrų. 

• Periodiškai valykite filtrą, jei ant jo yra 
matomas oro surinkimas arba kai simbolis 
užsidega, jei yra filtro stalčiaus valymo 
įspėjamasis simbolis “ ”.

• Modeliams su ventiliacijos vamzdžiu: 
vadovaukitės vamzdžio prijungimo 
instrukcijomis ir valykite. 

• Džiovinimo proceso metu oras patalpoje 
turi būti gerai vėdinamas.    

4.5 Tinkamas skalbinių kiekis
Laikykitės 
instrukcijų, pateiktų 
sk. „Programos 
pasirinkimo ir sąnaudų 
lentelė“. Nedėkite 
daugiau skalbinių negu 
nustatyta lentelėje.

Svoriai toliau yra pateikiami kaip pavyzdžiai.

Skalbiniai Apytikslis 
svoris (g)* Skalbiniai Apytikslis 

svoris (g)*

Medvilniniai 
patalynės užvalkalai 
(dviguliai)

1500 Palaidinukės 150

Medvilniniai 
patalynės užvalkalai 
(vienguliai)

1000 Medvilininiai 
marškiniai 300

Paklotės (dvigubos) 500 Marškiniai 250

Paklotės 
(viengubos) 350 Medvilninės 

suknelės 500

Didelės staltiesės 700 Suknelės 350

Mažos staltiesės 250 Džinsai 700

Servetėlės 100 Nosinės (10 
vnt.) 100

Dideli vonios 
rankšluosčiai 700 Marškinėliai 125

Nedideli 
rankšluosčiai 350

* Sausų skalbinių svoris prieš skalbiant.
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5  Prietaiso valdymas

5.1 Valdymo skydelis
1 2

456

3

1. Programos pasirinkimo rankenėlė
2.  Likusios trukmės indikatorius
3.  ĮJ./IŠJ. mygtukas

4.  Paleidimo / pauzės mygtukas
5.  Pabaigos trukmės mygtukas
6.  Garsinio įspėjimo mygtukas

5.2 Simboliai ekrane

Kasdieninė Sausumo 
lygis

Ekspresno 
programa

Džiovinimo 
kabykla

SintetiniaiMedvilninia Laikmačio
programos

Vėdinimas Lyginimui Labai sausi 
    
 

Dėvėjimui 
    Plus

  Dėvėjimui 
   
  

 Filtro
valymas

Džinsai Marškiniai Įjungimo/
išjungimo
mygtukas

Paleidimo
/pauzės/

atšaukimo

Vandens
bakelis

Apsauga
nuo vaikų

Kūdikių
drabužėliai

Sportas Gręžimas Mišrūs 
audiniai

Laiko
atidėjimas

Džiovinimas Gležni 
drabužiai

G alutinė/g
lamžymąsi
mažinanti

Vilnos 
paruošimas

Įspėjamasis 
garso 

signalas

Įspėjamasis 
garso 

signalas

5.3 Prietaiso paruošimas
1. Įjunkite prietaisą į elektros tinklą
2.  Sudėkite skalbinius į mašiną.
3.  Paspauskite ĮJ./IŠJ. mygtuką.
4.  Kai įjungiate mašiną pirmą kartą, įsijungia 

nurodymo (medvilnės skyriaus sausumo) 
programa.

C PASTABA

• ĮJ./IŠJ. mygtuko paspaudimas neleidžia 
programos paleidimo.

• Programai paleisti paspauskite paleidimo 
(pristabdymo) mygtuką.

5.4 Programos pasirinkimas
1. Pasirinkite tinkamą programą iš lentelės 

žemiau su džiovinimo laipsniu.
2.  Pasirinkite norimą programą su 

programos pasirinkimo rankenėle.
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5.5 Programos pasirinkimas ir sąnaudų lentelė
LT

Programa Programos aprašymas
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Medvilninių lyginamų drabužių 
sausumas

Su šia programa galite džiovinti medvilninius 
skalbinius, kuriuos vėliau lyginsite, kad jie būtų 
šiek tiek drėgni ir lengvai lyginami. (Marškinius, 
marškinėlius, staltieses ir t. t.)

8 1000 150

Medvilninių drabužių 
sausumas

Su šia programa galite džiovinti visus medvilninius 
skalbinius. (Marškinėlius, kelnes, pižamas, 
vaikiškus drabužius, apatinius drabužius, lininius 
drabužius ir t. t.) Galite kabinti skalbinius į spintą 
nelyginę.

8 / 4 1000 179 / 104

Medvilninių drabužių 
sausumas +

Galite naudoti šią programą, kad stori skalbiniai, 
tokie kaip kelnės, treningai, būtų ypač sausi. Galite 
kabinti skalbinius į spintą nelyginę.

8 1000 185

Ypač sausa medvilnė
Su šia programa galite džiovinti storus medvilninius 
skalbinius, tokius kaip rankšluosčiai, chalatai ir t. t. 
Galite kabinti skalbinius į spintą nelyginę.

8 1000 190

Sintetinių lyginamų drabužių 
sausumas

Su šia programa galite džiovinti sintetinius 
skalbinius, kuriuos vėliau lyginsite, kad jie būtų 
šiek tiek drėgni ir lengvai lyginami. (Marškinius, 
marškinėlius, staltieses ir t. t.)

4 800 55

Sintetinių drabužių sausumas

Su šia programa galite džiovinti visus sintetinius 
skalbinius. (Marškinius, marškinėlius, apatinius 
drabužius, staltieses ir t. t.) Galite kabinti skalbinius 
į spintą nelyginę.

4 800 70

Gležni drabužiai

Su šia programa galite džiovinti gležnus skalbinius 
arba skalbinius, pažymėtus skalbimo rankomis 
simboliu (šilkines palaidines, plonus apatinius 
drabužius ir t. t.), žemoje temperatūroje.

2 600 55

Atšviežinimas

10 minučių veikia vėdinimas nepučiant karšto oro. 
Galite vėdinti medvilninius ir lininius skalbinius, 
kurie ilgą laiką buvo laikomi uždaroje vietoje, ir 
panaikinti jų kvapus.

- - 10

Laiko programos

Galite pasirinkti laiko programų trukmę nuo 30 
iki 45 minučių, kad skalbiniai būtų išdžiovinti 
iki norimo lygio žemoje temperatūroje. Šioje 
programoje būgninė džiovyklė veikia nustatytą 
laiką nepriklausomai nuo skalbinių sausumo. 

- - -

Marškiniai
Džiovina skalbinius švelnesniu būdu, todėl 
skalbiniai mažiau susiglamžo ir yra lengviau 
lyginami. 

1,5 1200 50

Sportiniai drabužiai
Su šia programa galite džiovinti sportinius 
drabužius, kuriuos galima džiovinti būgninėje 
džiovyklėje.

4 1000 105

Kūdikių drabužėliai Programa, skirta vaikiškiems drabužiams, kuriuos 
leidžiama džiovinti pagal nuorodą etiketėje. 3 1000 80

Ekspreso programa
Su šia programa galite džiovinti medvilninius 
skalbinius, kuriuos išgręžėte skalbyklėje dideliu 
greičiu. 

1 1200 45

Kasdienine Naudodami šią programą galite džiovinti tiek 
medvilninius, tiek sintetinius skalbinius. 4 1200 90

Džinsai Su šia programa galite džiovinti džinsines kelnes, 
sijonus, marškinius arba švarkus. 4 1200 120
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Elektros sunaudojimas

Programa Maksimalus skalbinių kiekis (kg)
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Medvilnė, paruošta dėti į 
spintą * 8 / 4 1000 60% 1,92 / 1,03

Medvilnė, paruošta lyginti 8 1000 60% 1,5

Sintetiniai, paruošti dėvėti 4 800 40% 0,75

Elektros sąnaudos išjungtu režimu standartinei medvilnės programai visa 0,5

Energijos sąnaudos įjungtu režimu standartinei medvilnės programai visa apkrova, PL (W) 1,0

Į sudėtį įeina fluoruotos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurioms taikomas 
Kioto protokolas. Hermetiškai užsandarinta.

R134a / 0,30 kg   -   GWP:1430   -   
0,429 tCO2e

„Medvilnės džiovinimo programa“, naudojama visa ir daline apkrova, yra standartinė 
džiovinimo programa, su kuria susiejama etiketėse pateikiama informacija; ši programa tinka 
džiovinti įprastus medvilninius skalbinius; tai yra pati taupiausi programa vertinant pagal 
energijos sąnaudas medvilnei plauti.

C PASTABA

• Ypatingos programos gali skirtis priklausomai nuo jūsų mašinos specifikacijų.
• Kad džiovinimo programų rezultatai būtų geresni, skalbinius skalbkite su atitinkama 

skalbimo mašinos programa ir išgręžkite su reikalingomis apsukomis.
• Pasibaigus programai marškiniai gali būti šiek tiek drėgni. Rekomenduojama džiovyklėje 

marškinių nepalikti.
• Rekomenduojama gležnus drabužius skalbti maišeliuose, kad jie nebūtų sugadinti ar 

nesusiraukšlėtų. Programai pasibaigus, iškart išimkite skalbinius ir padžiaukite, kad jie 
nesusiglamžytų.

* : Energijos etiketės standartinė programa (EN 61121:2012) Visi filtrai prieš testavimą turi būti 
išvalyti. Visos vertės lentelėje apibrėžtos pagal standartą EN 61121:2012. Sąnaudos gali skirtis nuo 
verčių lentelėje priklausomai nuo skalbinių tipo, apsukų gręžiant, aplinkos sąlygų ir įtampos pokyčių.

5.6 Papildomos funkcijos
Garsinio įspėjimo atšaukimas
Baigus programą džiovyklė įspėja apie tai 
garsiniu signalu. Jei garsinio signalo girdėti 
nenorite, spauskite mygtuką „Garsinis 
pranešimas“.
Paspaudus garsinio pranešimo mygtuką jis 
užsidega ir pasibaigus programai garsinis 
pranešimas nepateikiamas.

C PASTABA

• Galite pasirinkti šią funkciją prieš 
programai prasidedant arba jos veikimo 
metu.

5.7 Įspėjimo simboliai

C PASTABA

• Įspėjimo simboliai gali skirtis priklausomai 
nuo jūsų mašinos specifikacijų.

Pluošto filtro valymas
Kai programa baigiama, užsidega įspėjamoji 
lemputė, įspėjanti, kad filtrą reikia išvalyti.
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C PASTABA

• Jei mirksi filtro valymo lemputė, žr. sk. 
„Trikčių diagnostika“.

Vandens talpa
Kai programa baigiama, užsidega įspėjamoji 
lemputė, įspėjanti, kad vandens rezervuarą 
reikia ištuštinti.
Jei vandens rezervuaras prisilipdo programos 
veikimo metu, įspėjimo lemputė pradeda 
mirksėti ir mašina persijungia į laukimo režimą. 
Tokiu atveju išpilkite vandenį iš rezervuaro ir 
įjunkite programą paspausdami Paleidimo / 
pauzės mygtuką. Įspėjimo lemputė išsijungia ir 
programa tęsiama toliau.

Durelių atidarymas
Kai atidaromos džiovyklės durelės, mirksi 
paleidimo / pauzės lemputė.

5.8 Pabaigos trukmė
Programos pabaigimo trukmę galima atidėti iki 
24 valandų su pabaigos trukmės funkcija.
1. Atidarykite dureles ir sudėkite skalbinius.
2.  Pasirinkite džiovinimo programą.
3.  Paspauskite pabaigos trukmės 

pasirinkimo mygtuką ir nustatykite norimą 
atidėjimo trukmę.

 Užsidega pabaigos trukmės lemputė. 
(Pabaigos trukmė nuolat kinta, kol laikote 
nuspaudę mygtuką).

4.  Paspauskite Paleidimo / pauzės mygtuką. 
Pradedama pabaigos trukmės atskaita. 
Mirksi dvitaškis : per vidurį rodomos 
atidėjimo trukmės.

C PASTABA

• Galite įdėti daugiau arba išimti skalbinių 
tuo metu, kol yra nustatyta pabaigos 
trukmė. Ekrane rodoma trukmė yra 
įprastos džiovinimo trukmės ir pabaigos 
trukmės suma. Pasibaigus atskirai 
pabaigos trukmės lemputė išsijungia, 
pradedamas džiovinimas ir užsidega 
džiovinimo lemputės.

Pabaigos trukmės pakeitimas
Jei norite pakeisti trukmę atskaitos metu:
1. atšaukite programą paspausdami ĮJ./

IŠJ. mygtuką. Įjunkite džiovyklę dar 
kartą paspausdami ĮJ./iŠJ. mygtuką. Kai 
įjungiate džiovyklę pirmą kartą, įsijungia 
nurodymo (medvilnės skyriaus sausumo) 
programa.

2.  Pasirinkite norimą programą su 
programos pasirinkimo rankenėle.

3.  Pakartokite pabaigos trukmės operaciją 
jūsų norimai trukmei.

4.  Paleiskite programą paspausdami 
Paleidimo / pauzės mygtuką.

Pabaigos trukmės funkcijos atšaukimas  
Jei norite atšaukti pabaigos trukmės nustatytą 
atskirą ir iš karto pradėti vykdyti programą:
1. atšaukite programą paspausdami ĮJ./

IŠJ. mygtuką. Įjunkite džiovyklę dar 
kartą paspausdami ĮJ./iŠJ. mygtuką. Kai 
įjungiate džiovyklę pirmą kartą, įsijungia 
nurodymo (medvilnės skyriaus sausumo) 
programa.

2.  Pasirinkite norimą programą su 
programos pasirinkimo rankenėle.

3.  Paleiskite programą paspausdami 
Paleidimo / pauzės mygtuką.

5.9 Programos paleidimas
Paleiskite programą paspausdami Paleidimo / 
pauzės mygtuką.
Paleidimo / pauzės lemputė ir džiovinimo 
lemputė užsidega, rodydamos, kad programa 
paleista vykdyti. Pradeda mirksėti dvitaškis : per 
vidurį rodomai trukmei.

5.10 Užraktas nuo vaikų
Mašinoje yra užraktas nuo vaikų, kuris apsaugo 
nuo mašinos veikimo pertraukimo, jei veikimo 
metu paspaudžiamas mygtukas.

Kai užraktas nuo vaikų yra aktyvus, išjungiami 
visi mygtukai, išskyrus ĮJ./IŠJ. mygtuką.
Norėdami įjungti užraktą nuo vaikų, kartu 
3 sekundes spauskite mygtukus „Garsinis 
įspėjimas“ ir „Pabaigos trukmė“.

Kad būtų galima įjungti naują programą po to, 
kai pabaigiama esama programa, arba būtų 
galima pertraukti tuometinę programą, užraktą 
nuo vaikų reikia išjungti. Užraktui nuo vaikų 
išjungti paspauskite tuos pačius mygtukus 3 
sekundes.
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C PASTABA

• Kai įjungiamas užraktas nuo vaikų, 
užsidega užrakto lemputė ekrane.

• Užraktas nuo vaikų išjungiamas, kai 
mašina išjungiama ir vėl įjungiama 
spaudžiant ĮJ./IŠJ. mygtuką.

Paspaudus bet kurį mygtuką (išskyrus ĮJ./IŠJ. 
mygtuką) arba pasukus programos pasirinkimo 
rankenėlę, kai yra aktyvus užraktas nuo vaikų, 
pasigirsta įspėjimo signalas.

5.11 Programos pakeitimas po to, kai 
ji pradedama
Po to, kai mašina pradeda veikti, galite pakeisti 
pasirinktą programą ir džiovinti skalbinius su 
kita programa.
1. Pavyzdžiui, norėdami pasirinkti „Extra 

Dry“ programą vietoj „Iron Dryness“ 
programos, sustabdykite programą 
paspausdami paleidimo / pauzės 
mygtuką.

2.  Pasukite programos pasirinkimo 
rankenėlę, norėdami pasirinkti „Extra Dry“ 
programą.

3.  Paleiskite programą paspausdami 
Paleidimo / pauzės mygtuką.

Skalbinių įdėjimas ir išėjimas parengties 
režimu
Jei norite įdėti ar išimti skalbinių po to, kai 
paleidžiama džiovinimo programa:
1.Paspauskite paleidimo / pauzės mygtuką, 

kad mašina persijungtų į parengties 
režimą. Džiovinimo programa 
sustabdoma.

2.  Atidarykite dureles, įdėkite arba išimkite 
skalbinių ir uždarykite dureles.

3.  Paleiskite programą paspausdami 
Paleidimo / pauzės mygtuką.

C PASTABA

• Įdėjus daugiau skalbinių po to, kai pradedama 
džiovinimo operacija, viduje esantys skalbiniai 
sumaišomi su drėgnais skalbiniais, todėl 
skalbiniai pasibaigus džiovinimo ciklui tebebus 
drėgni.

• Jei nauja programa pasirenkama perjungiant 
programos pasirinkimo rankenėlę, kol mašina 
nustatyta parengties režimu, vykdoma 
programa pabaigiama.

• Džiovinimo metu įdėti ir išimti skalbinius 
galima neribotą skaičių kartų.Bet šis procesas 
nuolat pertrauks džiovinimo operaciją, todėl 
programa bus vykdoma ilgiau ir naudos 
daugiau energijos. Dėl to rekomenduojama 
skalbinius sudėti prieš paleidžiant programą.

ĮSPĖJIMAS! 

• Nesilieskite prie būgno vidinio paviršiaus, 
kai įdedate ar išimate skalbinius 
programos metu. Būgno paviršius yra 
karštas.

5.12 Programos atšaukimas
Jei norite atšaukti programą ir baigti džiovinimo 
operaciją po to, kai mašina pradeda veikti, 
paspauskite ĮJ./IŠJ. mygtuką.

A ĮSPĖJIMAS!

• Atšaukus programą vykdymo metu, 
viduje būgnas bus labai karštas, leiskite 
jam atvėsti įjungdami ventiliacijos 
programą.

5.13 Programos pabaiga
Kai programa baigiama vykdyti, užsidega 
pabaigos / apsaugos nuo susiglamžymo, 
pūkelių filtro valymo ir vandens rezervuaro 
valymo įspėjimo lemputės. Dureles galima 
atidaryti, ir įrenginys bus paruoštas kitam ciklui.
Išjunkite mašiną paspausdami ĮJ./IŠJ/ mygtuką.

C PASTABA

• Jei skalbiniai neišimami po to, kai 
programa baigiama, įjungiama apsaugos 
nuo susiglamžymo programa, trunkanti 
bent 2 valandas, skirta apsaugoti 
mašinoje likusius drabužius nuo 
susiglamžymo.

• Išvalykite pūkelių filtrą po kiekvieno 
džiovinimo ciklo. (žr. (See. „Pūkelių filtras 
ir durelių vidinis paviršius“)

• Po kiekvieno džiovinimo ištuštinkite 
vandens rezervuarą. (žr. (See. „Vandens 
rezervuaro ištuštinimas“).
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6 Priežiūra ir valymas

Produkto eksploatavimo laikotarpį pailginsite ir 
problemų lengviau išvengsite, jei prietaisas bus 
tinkamai aptarnaujamas reikalingais intervalais.

B PAVOJINGA !

• Atliekant (valdymo skydelio, korpuso ir 
pan.) techninės priežiūros ir valymo darbus, 
šis gaminys privalo būti atjungtas nuo 
maitinimo tinklo.

6.1 Pūkelių filtro / vidinio durelių 
paviršiaus valymas
Pūkeliai ir plaušai, išpučiami iš skalbinių 
džiovinimo ciklo metu, surenkami pūkelių filtre. 

C PASTABA !

• Pūkelių filtro korpusą galite valyti siurbliu.

A ĮSPĖJIMAS !

Visada nuvalykite pūkelių filtrą ir vidinius 
durelių paviršius po kiekvieno džiovinimo 
ciklo.

Norėdami išvalyti pūkelių filtrą:

• Atidarykite 
dureles.

• Ištraukite 
pūkelių filtrą 
patraukdami 
į viršų ir 
atidarykite jį.

• Išvalykite pūkelius, plaušus ir medvilnės 
likučius, nubraukdami ranka arba valydami 
minkšta šluoste.

• Uždarykite pūkelių filtrą ir įstatykite atgal į 
korpusą.

Ant filtro porų 
gali susikaupti 
pūkelių sluoksnis, 
kuris džiovyklę 
naudojant ilgainiui 
gali filtrą užkimšti. 
Nuplaukite pūkelių 
filtrą šiltu vandeniu, 
nuvalydami sluoksnį, 
susikaupusį ant filtro 
paviršiaus. Prieš vėl 
įstatydami filtrą visiškai 
išdžiovinkite.

• Nuvalykite visą durelių vidinį paviršių ir 
tarpinę minkšta sudrėkinta šluoste.

6.2 Daviklių valymas
• Džiovyklėje 

yra drėgmės 
daviklių, kurie 
nustato, ar 
skalbiniai 
išdžiūvo, ar ne. 

• Norėdami 
nuvalyti 
daviklius:

 Atidarykite džiovyklės dureles.
• Jei mašina dar karšta nuo ką tik baigto 

džiovinimo, leiskite jai atvėsti.
• Nuvalykite metalinius daviklių paviršius 

minkšta šluoste, sudrėkinta actu, ir 
nusausinkite.

C PASTABA !

• Daviklių metalinius paviršius valykite 4 
kartus per metus.

• Nevalykite metalinių daviklių paviršių 
metaliniais daiktais.
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A ĮSPĖJIMAS !

• Nenaudokite tirpiklių, valymo priemonių 
ar pan., nes tai gali sukelti liepsną ar 
sprogimą.

6.3 Vandens rezervuaro išleidimas
Proceso metu drėgmė pašalinama iš drabužių, 
ir susikaupęs kondensatas kaupiasi vandens 
rezervuare. Po kiekvieno džiovinimo ciklo 
ištuštinkite vandens rezervuarą.

A ĮSPĖJIMAS !

• Kondensato gerti negalima!
• Neištraukite vandens rezervuaro mašinai 

veikiant!

Jei pamiršote ištuštinti vandens rezervuarą, 
mašina vėlesnio džiovinimo ciklo metu sustos, 
jei vandens rezervuaras bus pilnas, ir pradės 
mirksėti vandens rezervuaro įspėjimo simbolis. 
Tokiu atveju išleiskite vandenį iš rezervuaro ir 
paspausdami Paleidimo / pauzės mygtuką 
tęskite džiovinimo ciklą.
Norėdami vandenį iš rezervuaro:
1. Uzmanīgi izņemiet ūdens tvertni no 
atvilktnes vai konteinera.

2. Išleiskite iš rezervuaro vandenį.

• Jei pūkelių prisikaupė vandens rezervuaro 
snapelyje, praplaukite jį po tekančiu 
vandeniu.

• Vandens rezervuarą įstatykite atgal į vietą.

C PASTABA !

• Jei naudojamas tiesioginis vandens 
drenažas, vandens rezervuaro atskirai 
tuštinti nereikia.

6.4 Filtro stalčiaus valymas 
Pūkų filtro nesulaikyti pūkai ir pluošto 
atplaišos surenkamos filtro stalčiuje 
už apsauginio dangtelio. Valykite filtrą 
reguliariai, kai ant jo pastebite susikaupusius 
oro burbuliukus arba kai užsidega filtro 
stalčiaus valymo įspėjamasis simbolis « » 
(jei yra).Šis filtras yra vienos valymo stadijos 
filtras ir jis sudarytas iš kempinės.
Norint išvalyti filtro stalčių:

• Paspauskite 
apsauginio 
dangtelio 
mygtuką, kad ją 
atidarytumėte

• Atveriet filtra atvilktnes vāciņu, pagriežot 
vāciņa slēdzenes simbolu, un izvelciet 
laukā.

 

• Atidarykite 
filtro stalčių, 
paspausdami 
raudoną mygtuką.

• Išimkite iš 
filtro stalčiaus 
kempinę.

• Iztīriet pūkas un jēlkokvlinu, kas 
uzkrājusies uz filtra sūkļa, nomazgājot ar 
rokām. Pēc mazgāšanas nosusiniet, ar 
rokām izspiežot sūkli.

• Ar rokām vai ar mīkstu lupatiņu notīriet 
pūkas, vates un kokvilnas piciņas. 
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• Ja virs filtra 
izveidojies putekļu 
slānis, kas var 
aizsprostot 
filtru, notīriet to, 
nomazgājot ar 
ūdeni, un pēc tam 
nosusiniet. Pirms 
ieliekat atpakaļ 
filtra atvilktni, 
kārtīgi nosusiniet 
filtraudumu.

C PASTABA !

• Žāvētāja filtra kasetnē, atkarībā no modeļa, 
var nebūt audums. 

• Įdėkite kempinę 
atgal į jos vietą.

C PASTABA !

• Prašome kempinę į filtro kasetės 
rėmelį dėti atidžiai, atkreipiant dėmesį į 
pažymėtas rodykles, kad uždarant filtro 
stalčių ji nesusispaustų.

• Uždarykite filtro 
stalčių (raudonas 
mygtukas turi 
užsifiksuoti).

•  Ielieciet atpakaļ filtra atvilktni un 
pievelciet vāciņu, pagriežot filtra atvilktnes 
slēdzenes simbolu bultiņas virzienā.

• Uždarykite 
apsauginį 
dangtelį.

A ĮSPĖJIMAS !

• Nebandykite džiovinti neįdėję į vietą filtro 
stalčiaus kempinės: taip sugadinsite 
įrenginį! 

C PASTABA !

• Džiovinant su nešvariu pūkų filtru ir filtro 
stalčiumi pailgės džiovinimo trukmė ir 
padidės energijos sąnaudos.

6.5 Garintuvo valymas

• Nuvalykite 
pūkelius, 
susikaupusius ant 
garintuvo menčių 
už filtro stalčiaus, 
siurbliu.

A ĮSPĖJIMAS !

• Taip pat galite valyti ranka, jei mūvite 
apsaugines pirštines. Nevalykite plikomis 
rankomis. Garintuvo mentės gali sužaloti 
rankas.
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7   Trikčių šalinimas

Džiovinimo procesas trunka per ilgai.

Gali būti užsikimšę pluoštinio filtro akutės. >>> Praplaukite filtrą 
šiltu vandeniu.
Gali būti užsikimšęs filtro stalčius. >>> Nuvalykite kempinę ir filtro 
audinį (jei yra) filtro stalčiuje (gaminiai su šilumos siurbliu)
Gali būti užsikimšęs kondensatorius. >>> Išplaukite kondensatorių 
(gaminiai su kondensatoriumi)
Gali būti uždengtos vėdinimo grotelės įrenginio priekyje. >>> 
Pašalinkite iš įrenginio priekio visas kliūtis, kurios trukdo patekti 
orui.
Vėdinimas gali būti nepakankamas, nes įrenginys pastatytas 
per mažoje patalpoje. >>> Atidarykite duris ar langus, kad 
temperatūra patalpoje labai nepakiltų.
Ant drėgmės jutiklio gali būti susikaupęs kalkių sluoksnis. >>> 
Nuvalykite drėgmės jutiklį.
Į džiovyklę pakrauta per daug skalbinių. >>> Nepridėkite į 
džiovyklę per daug skalbinių.
Skalbiniai gali būti netinkamai išgręžti. >>> Pasirinkite didesnį 
džiovyklės gręžimo greitį.

Po džiovinimo skalbiniai išlieka drėgni.

Gal būt, naudojote šiam skalbinių tipui netinkamą programą.>>> 
Drabužių priežiūros etiketėse pasitikrinkite ir pasirinkite tinkamą 
džiovinimo programą arba padidinkite programos trukmę.
Gali būti užsikimšę pluoštinio filtro akutės. >>> Praplaukite filtrą 
šiltu vandeniu.
Gali būti užsikimšęs kondensatorius. >>> Išplaukite 
kondensatorių. (gaminiai su kondensatoriumi)
Gali būti užsikimšęs filtro stalčius. >>> Išplaukite kempinę ir filtro 
audinį (jei yra) filtro stalčiuje (gaminiai su šilumos siurbliu)
Į džiovyklę pakrauta per daug skalbinių. >>> Nepridėkite į 
džiovyklę per daug skalbinių.
Skalbiniai gali būti netinkamai išgręžti. >>> Pasirinkite didesnį 
džiovyklės gręžimo greitį.

Džiovyklė neįsijungia arba negalima paleisti programos. Džiovyklė 
neveikia po konfigūracijos pakeitimo.

Gali būti atjungtas maitinimo įtampos laido kištukas. >>> 
Patikrinkite, ar kištukas prijungtas prie elektros lizdo.
Durelės gali būti neuždarytos. >>> Tinkamai uždarykite dureles.
Nepasirinkta jokia programa arba nenuspaustas paleidimo ir 
sustabdymo mygtukas. >>> Patikrinkite, ar pasirinkta programa ir 
mygtukas nėra sustabdymo padėtyje.
Gali būti įjungtas užraktas nuo vaikų. >>> Išjunkite užraktą nuo 
vaikų.

Programa nutraukta pirma laiko be jokios priežasties.

Gali būti tinkamai neuždarytos durelės. >>> Tinkamai uždarykite 
dureles.
Galėjo nutrūkti elektros energijos tiekimas. >>> Programai paleisti 
paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką.
Vandens talpa gali būti pilna. >>> Ištuštinkite vandens talpą.

Drabužiai susitraukė, sukietėjo ar išsitepė.

Gal būt, panaudojote skalbinių tipui netinkamą džiovinimo 
programą. >>> Drabužių priežiūros etiketėse pasitikrinkite ir 
pasirinkite tinkamą džiovinimo programą.

Neužsidega džiovyklės vidaus apšvietimas (modeliai su lempute)

Džiovyklė gali būti neįjungta įjungimo ir išjungimo mygtuku arba 
nepasirinkta programa (įrenginiuose be įjungimo ir išjungimo 
mygtuko). >>> Patikrinkite, ar džiovyklė įjungta.
Lemputė gali būti perdegusi. >>> Kreipkitės į įgaliotą techninės 
priežiūros tarnybą, kad pakeistų lemputę.

Dega ar mirksi filtro valymo įspėjamasis simbolis.

Pluoštinis filtras gali būti užsiteršęs. >>> Išvalykite filtrą.
Filtro anga gali būti užkimšta pūkais. >>> Išvalykite filtro angą.
Pūkų filtro akutės gali būti užkimštos susikaupusių pūkų sluoksniu. 
>>> Praplaukite filtrą šiltu vandeniu.
Gali būti užsikimšęs kondensatorius. >>> Išplaukite 
kondensatorių.

Pro dureles laša vanduo.

Pluošto atplaišos gali būti prilipę prie vidinio durelių paviršiaus ir 
durelių tarpiklio. >>> Nuvalykite vidinį durelių paviršių ir durelių 
tarpiklį.

Durelės pačios atsidaro.

Gali būti tinkamai neuždarytos durelės. >>> Paspauskite dureles, 
kol išgirsite uždarymo garsą.

Dega ar mirksi vandens talpos įspėjamasis simbolis.

Vandens talpa gali būti pilna. >>> Ištuštinkite vandens talpą.
Gali būti užlinkusi vandens išleidimo žarna. >>> Jei įrenginys 
tiesiogiai prijungtas prie vandens išleidimo linijos, patikrinkite 
išleidimo žarną. 

Mirksi garų simbolis (gaminiai su garų funkcija)

 Garų bakelis gali būti tuščias => Įpilkite į garų bakelį distiliuoto 
vandens ar vandens kondensato.

Garų programa neįsijungia (gaminiai su garų funkcija)

 Garų bakelis gali būti tuščias, ekrane gali užsidegti garų 
įspėjamasis simbolis => Pilkite į garų bakelį vandenį, kol garų 
simbolis užges.

Raukšlių šalinimo programa nepašalina raukšlių (gaminiai su garų 
funkcija)

Džiovyklė gali būti perpildyta skalbiniais => Kraukite tik nurodytą 
kiekį skalbinių.
Gali būti pasirinkta per maža garų veikimo trukmė => Pasirinkite 
programą, kurioje garais veikiama ilgiau.
Pasibaigus programai skalbiniai įrenginyje pasiliko per ilgai => 
Skalbinius iš džiovyklės išimkite iš karto pasibaigus programai ir 
pakabinkite.

Nemalonus skalbinių kvapas nesusilpnėjo po kvapų šalinimo 
programos (gaminiai su kvapų šalinimo programa)

Džiovyklė gali būti perpildyta skalbiniais => Kraukite tik nurodytą 
kiekį skalbinių.
Gali būti pasirinkta per maža garų veikimo trukmė => Pasirinkite 
programą, kurioje garais veikiama ilgiau.

A ĮSPĖJIMAS !

• Jei problema išlieka ir peržiūrėjus šio skyriaus 
nuorodas, kreipkitės į pardavėją ar įgaliotąjį 
aptarnavimo centrą. Sugedusio įrenginio 
niekada nebandykite remontuoti patys.

C PASTABA !

• Jeigu kuri nors jūsų prietaiso dalis veikia 
netinkamai, galite paprašyti ją pakeisti, 
kreipdamiesi į įgaliotą techninės priežiūros 
centrą ir nurodydami prietaiso modelio numerį.

• Pakeitus prietaiso dalis neoriginaliomis dalimis, 
prietaisas gali sugesti.

• Gamintojas ir platintojas neatsako už gedimus, 
kuriuos sukėlė neoriginalių dalių naudojimas.




