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SAUGOS INSTRUKCIJOS SVARBU PERSKAITYTI IR LAIKYTIS

 Šis simbolis primena perskaityti šį naudojimo 
vadovą.

 Perskaitykite šias saugos instrukcijas, prieš 
naudodami prietaisą. Saugokite jas ateičiai. 

 Šiose instrukcijose ir ant paties prietaiso 
pateikiami svarbūs saugos perspėjimai, kurių 
visada būtina laikytis. Gamintojas neprisiima 
atsakomybės už šių saugos instrukcijų 
nesilaikymą, netinkamą prietaiso naudojimą ir 
neteisingą valdiklių nustatymą.

 Labai mažiems vaikams (0–3 metų) negalima 
leisti artintis prie prietaiso. Mažiems vaikams 
(3–8 metų) reikia neleisti artintis prie prietaiso, 
nebent jie nuolat prižiūrimi. 8 metų ir vyresni 
vaikai ir ribotų fizinių, jutiminių arba protinių 
gebėjimų žmonės arba neturintys patirties ir žinių 
šiuo prietaisu gali naudotis tik prižiūrimi arba 
apmokyti saugaus naudojimo ir jei supranta 
susijusius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su 
prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali atlikti prietaiso 
valymo ir priežiūros. 

 ĮSPĖJIMAS: niekada neišjunkite prietaiso 
nesibaigus džiovinimo ciklui – tai galima daryti tik 
tuo atveju, jei visus daiktus greitai išimsite ir 
išskirstysite, kad išsisklaidytų šiluma.

 Daiktai, kurie yra sutepti tokiomis priemonėmis 
kaip kepimo aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, 
degusis skystis, dėmių valikliai, terpentinas, vaškas 
ir vaško valikliai, bei tokios medžiagos kaip 
putplastis (latekso putplastis), dušo kepuraitės, 
vandeniui atspari tekstilė, daiktai su guminiu 
pagrindu ir drabužiai arba pagalvės su putgumės 
pamušalu neturi būti džiovinami prietaise. Iš 
kišenių išimkite visus daiktus, pvz., žiebtuvėlius ir 
degtukus. Nenaudokite prietaiso, jeigu jam valyti 
buvo naudojami pramoniniai chemikalai. 

 Dėl didelio degumo prietaise neturėtų būti 
džiovinami aliejumi permirkę drabužiai.

 Niekada neatidarykite durelių stipriai ir 
nenaudokite jų kaip pakopos.

 Patikrinkite, ar džiovinimo ciklų metu įjungtas 
vandens čiaupas.
LEIDŽIAMAS NAUDOJIMAS

 ATSARGIAI. Prietaisas nėra skirtas valdyti 
išoriniu įjungimo įrenginiu, pvz., laikmačiu, arba 
atskira nuotolinio valdymo sistema.

 Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ar panašiose 
vietose, pvz., darbuotojų virtuvėse parduotuvėse, 
biuruose ir kitose darbo vietose, fermose, klientams 
viešbučiuose, moteliuose, nakvynės su pusryčiais 
namuose ir kitose gyvenamosiose vietose, bendrojo 
naudojimo zonose daugiabučiuose arba savitarnos 
skalbyklose.

 Neviršykite maksimalios mašinos apkrovos 
(sausų skalbinių kilogramais ribos), nurodytos 

programų lentelėje.
 Šis prietaisas neskirtas profesionaliam 

naudojimui. Nenaudokite prietaiso lauke.
 Nenaudokite jokių tirpiklių (pvz., terpentino, 

benzeno), valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, 
plovimo miltelių, stiklo arba bendros paskirties 
valiklių ir degių skysčių, mašinoje neskalbkite 
medžiagų, apdorotų tirpikliais arba degiais skysčiais.

 Nelaikykite sprogių arba degių medžiagų (pvz., 
benzino arba aerozolio skardinių) prietaiso viduje 
ar šalia – gali kilti gaisro rizika.

 Nedžiovinkite prietaise neskalbtų drabužių.
 Pasirūpinkite, kad šalia prietaiso nesikauptų 

pūkai ar dulkės.
 Audinių minkštiklius ar panašius produktus 

naudokite, kaip nurodyta audinių minkštiklio 
instrukcijose.

 Neperdžiovinkite skalbinių.
MONTAVIMAS

 Prietaisą nešti ir montuoti turi du arba daugiau 
asmenų – yra sužeidimų rizika. Išpakuodami ir 
montuodami naudokite apsaugines pirštines – yra 
įpjovimų rizika. 

 Prietaisą judinkite nekeldami už viršaus arba 
viršutinio dangčio.

 Montavimą, įskaitant vandens tiekimą (jei yra) ir 
elektros jungtis bei remontą turi atlikti kvalifikuotas 
technikas. Neremontuokite ir nekeiskite jokių prietaiso 
dalių, nebent konkrečiai nurodyta naudotojo vadove. 
Neleiskite vaikams artintis prie montavimo vietos. 
Išpakavę prietaisą įsitikinkite, kad transportuojant jis 
nebuvo pažeistas. Jei kiltų problemų, kreipkitės į 
pardavėją arba artimiausią priežiūros po pardavimo 
skyrių. Po montavimo pakavimo atliekas (plastiką, 
putplasčio dalis ir pan.) reikia saugoti vaikams 
nepasiekiamoje vietoje – yra uždusimo rizika. Prieš 
montavimo operacijas prietaisą reikia atjungti nuo 
energijos šaltinio – elektros smūgio rizika. 
Montuodami užtikrinkite, kad prietaisas nepažeis 
maitinimo laido – gali kilti gaisro arba elektros smūgio 
rizika. Įjunkite prietaisą tik užbaigę montavimą.

 Nemontuokite prietaiso ten, kur jį gali veikti 
ekstremalios sąlygos, pvz.: prastas vėdinimas, 
temperatūros žemiau 5 °C arba virš 35 °C.

 Montuodami prietaisą įsitikinkite, kad visos keturios 
kojelės yra stabilios ir remiasi į grindis, jei reikia, 
sureguliuokite jas ir spiritiniu gulsčiuku patikrinkite, ar 
prietaisas visiškai lygus.

 Jei prietaisas montuojamas ant medinių arba 
„slankiojančių“ grindų (tam tikros parketo ir laminato 
medžiagos), pritvirtinkite bent 60 x 60 x 3 cm faneros 
lakštą prie grindų, tada ant jo statykite prietaisą.



 Prijunkite vandens įsiurbimo žarną (-as) prie 
vandens šaltinio pagal vietinės vandens bendrovės 
reglamentus.

 Šalto užpildymo modelių atveju: neprijunkite 
karšto vandens šaltinio.

 Karšto užpildymo modelių atveju: įleidžiamo karšto 
vandens temperatūra neturi viršyti 60 °C.

 Prietaise sumontuoti transportavimo varžtai, skirti 
išvengti vidaus pažeidimų transportuojant. Prieš 
naudojant mašiną būtina išsukti transportavimo 
varžtus. Juos išėmę, uždenkite angas 4 pridedamais 
plastikiniais dangteliais.

 Sumontavę įrenginį palaukite kelias valandas prieš 
jį įjungdami, kad jis prisitaikytų prie kambario aplinkos 
sąlygų.

 Įsitikinkite, kad vėdinimo angoms skalbimo 
mašinos apačioje (jei yra jūsų modelyje) netrukdo 
kilimas arba kitos medžiagos.

 Prietaisui prijungti prie vandens šaltinio naudokite 
tik naujas žarnas. Pakartotinai nenaudokite senų žarnų 
komplektų.

 Vandens šaltinio slėgis turi būti 0,1–1 MPa 
diapazone.

 Jeigu prietaisas yra įrengtas šalia dujinės viryklės 
arba anglies krosnies, tarp prietaisų sumontuokite 
šilumos izoliacinę plokštę (85 x 57 cm), nes į viryklę 
arba krosnį atsukta pusė padengta aliuminio folija.

 Prietaiso negalima įrengti už rakinamų, slankiųjų 
durų arba durų, kurių lankstas yra priešingoje 
prietaisui pusėje, taip, kad durys trukdytų visiškai 
atidaryti prietaiso dureles.

 Neremontuokite ir nekeiskite jokių prietaiso dalių, 
nebent konkrečiai nurodyta naudotojo vadove. 
Naudokitės tik įgalioto priežiūros po pardavimo 
skyriaus paslaugomis. Dėl savarankiško ar 
neprofesionalo atliekamo remonto gali kilti pavojingas 
incidentas, keliantis grėsmę sveikatai ar gyvybei ir 
(arba) galintis padaryti didelės žalos turtui.

 Laikantis Europos ekologinio projektavimo 
direktyvos reikalavimų, buitinio prietaiso atsarginių 
dalių bus galima įsigyti 10 metų po to, kai į rinką bus 
išleistas paskutinis toks prietaisas.
ELEKTROS PERSPĖJIMAI

 Turi būti įmanoma atjungti prietaisą nuo elektros 
šaltinio ištraukiant kištuką, jei jis pasiekiamas, arba 
daugiapoliu jungikliu, sumontuotu prieš lizdą pagal 

elektros instaliacijos taisykles, ir prietaisas turi būti 
įžemintas pagal nacionalinius elektros saugos 
standartus.

 Nenaudokite ilgintuvų, kelių lizdų arba adapterių. 
Po montavimo elektriniai komponentai turi būti 
nepasiekiami naudotojui. Nenaudokite prietaiso 
sušlapę arba basi. Nenaudokite prietaiso, jei jo 
maitinimo laidas arba kištukas pažeistas, jei jis neveikia 
tinkamai arba jei buvo pažeistas arba numestas.

 Jei maitinimo laidas pažeistas, gamintojas, jo 
priežiūros agentai arba panašios kvalifikacijos 
asmenys turi pakeisti jį tokiu pačiu, norėdami išvengti 
pavojaus – kitaip gali kilti elektros smūgio rizika. 
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

 ĮSPĖJIMAS. Prieš atlikdami bet kokią priežiūros 
operaciją įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir 
atjungtas nuo elektros šaltinio. Siekdami išvengti 
asmens sužalojimo rizikos naudokite apsaugines 
pirštines (pleištinių žaizdų rizikai sumažinti) ir 
apsauginius batus (sumušimo rizikai sumažinti); 
nepamirškite, kad prietaisą turi kelti du žmonės 
(apkrovai sumažinti); niekada nenaudokite valymo 
garais įrangos (elektros smūgio rizika). Remonto 
darbų negali atlikti neprofesionalai, kuriems nėra 
suteiktas gamintojo įgaliojimas, nes tai gali sukelti 
riziką sveikatai ir saugai, už kurią gamintojas 
neprisiima atsakomybės. Bet kokiems defektams 
arba apgadinimams, sukeltiems atliekant 
neprofesionalius remonto ar priežiūros darbus, 
nėra taikoma garantija, kurios sąlygos yra 
aprašomos kartu su prietaisu pristatytame 
dokumente.
PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS
100 % pakavimo medžiagos yra perdirbama ir pažymėta perdirbimo 
simboliu .
Todėl įvairias pakuotės dalis reikia atsakingai išmesti, laikantis visų 
vietinės valdžios reglamentų dėl atliekų išmetimo.

BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMAS
Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai 
panaudojamas medžiagas. Išmeskite jį pagal vietinius atliekų išmetimo 
reglamentus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie buitinių 
elektros prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą, susisiekite su 
vietine valdžia, buitinių atliekų surinkimo tarnyba arba parduotuve, 
kurioje pirkote prietaisą. Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos 
direktyvą 2012/19/ES, elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos (WEEE). 
Užtikrindami tinkamą produkto išmetimą saugote aplinką ir žmonių 
sveikatą nuo neigiamų pasekmių.

Simbolis , esantis ant produkto arba pridėtoje dokumentacijoje, 
reiškia, kad su juo negalima elgtis kaip su buitinėmis atliekomis, o reikia 
pristatyti į atitinkamą surinkimo centrą elektrinei ir elektroninei įrangai 
perdirbti.


