Naudojimo instrukcija

Modeliai: NWM-X45TT/NWM-XP68SB/NWM-XP68SC/NWMžXP68SD

Skalbimo mašinos bendras vaizdas

Prispaudžiamos grotelės

Žarna vandens užpildymui

Montavimas
Grindų paviršius vietoje, kur numatyta pastatyti skalbimo mašiną, turi būti kietas ir lygus.
Leidžiamas nuolydis – ne daugiau, kaip 2°.
Skalbimo mašina turi būti pastatoma ne mažiau, kaip 5 cm nuotoliu nuo sienų, siekiant
išvengti nepageidaujamos vibracijos.

Vandens prijungimas
Prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens pripildymo angos.

Paruošimas skalbimui

Naudojimas

Programos pasirinkimas
Programos pasirinkimo jungikliu išsirinkite skalbimo režimą – normalų (standart) ar delikatų
(soft) – priklausomai nuo skalbinių kiekio ir kokybės.

Skalbimo laiko nustatymas
Užpildykite skalbimo mašiną vandeniu iki pasirinkto lygio. Pasukite mašinos taimerio jungiklį,
nustatant skalbimo trukmę, ir mašina pradės veikti.

Audinio tipas ir nešvarumo
laipsnis
Nelabai
Šilkas, vilna,
nešvarus
sintetika
Džinsinis
audinys,
medvilnė
Labai nešvarus
Šilkas, vilna,
sintetika
Džinsinis
audinys,
medvilnė

Skalbimo
priemonės
kiekis (g)
35-40

Skalbimo ir gręžimo laikas (min)
Skalbimas
Gręžimas
5-7

4-6

40-45

7-10

6-8

45-50

8-12

6-8

50-55

10-15

9-12

Išpylimas
Užbaigus skalbimą, perjunkite programos jungiklį į poziciją „išpilti“ (drain).

Centrifugos naudojimas
Nupylus vandenį išimkite iš bako išskalbtus skalbinius ir sudėkite į centrifugą. Prispaudimo
grotelės centrifugoje turi būti virš skalbinių horizontalioje padėtyje. Uždarykite centrifugos
vidinį dangtį ir išorinį dangtį.
Centrifugos veikimo laiko nustatymas
Pasukite centrifugos taimerio rankeną, pasirenkant gręžimo trukmę.
Skalbinių tipas
Gręžimo laikas

Marškiniai
1-2 min.

Apatiniai baltiniai
3-5 min.

Darbiniai drabužiai
5 min.

Skalavimas
Du kartus pakartokite anksčiau minėtą procedūrą (skalbimas – gręžimas – skalbimas gręžimas). Skalauti galima nupylus vandenį arba išgręžus, tačiau pastarasis būdas leidžia
sutaupyti vandenį ir elektrą.
Pratekėjimo skalavimas
Sudėkite skalbinius į skalbimo baką ir atsukite vandens tiekimo kraną, pripilant pakankamą
vandens kiekį. Įjunkite skalbimo taimerį, neišjungiant vandens tiekimo, ir nustatykite
vandens slėgį pagal nuotėkio galimybes.
Perspėjimas, naudojant centrifugą
Įsitikinkite, kad prispaudimo grotelės teisingai įstatytos į baką, nes skalbiniai dideliu greičiu
atsimuš į bako sienas, o tai gali sukelti skalbimo mašinos gedimą.
Vienu metu nevykdykite vandens išpylimo ir gręžimo. Įsitikinkite, kad, išpylus vandenį,
skalbiniai yra sudėti centrifugoje. Priešingu atveju centrifuga gali veikti neteisingai ir sukelti
skalbimo mašinos gedimą.
Jeigu skalbiniai ir prispaudimo grotelės centrifugoje išdėstyti neteisingai, atsiranda specifinis
garsas. Atidarykite centrifugos dangtį ir teisingai išdėstykite skalbinius ir prispaudimo
groteles.
Nesilieskite prie centrifugos ir skalbinių, kai ji sukasi, siekiant išvengti pirštų
sužeidimo.Ypatingai tai taikoma vaikams!

Po skalbimo
Ištraukite iš rozetės elektros laido kontaktinę šakutę, užsukite vandentiekio kraną ir
pakabinkite į vietą nutekėjimo vamzdį.
Iššluostykite baką ir atidarykite visus dangčius, kad drėgmė išgaruotų.

Filtro sieto valymas
Vandeniui cirkuliuojant filtre susikaupia siūlų dalelės ir pan. Todėl filtrą būtina valyti po
kiekvieno skalbimo.





Nuimkite filtrą. Nuspauskite pirštu žemyn, kaip parodyta piešinyje.
Išplaukite filtrą vandeniu.
Įstatykite filtrą į vietą. Įstatykite apatinį kraštą į vietą ir prispauskite viršutinį kraštą.

Saugos taisyklės

Nestatykite skalbimo mašinos padidinto drėgnumo patalpoje.
Neskalbkite karštesniu, nei 50° vandeniu.
Nenaudokite tirpiklių skalbimo mašinos korpuso valymui.

Išimkite iš rozetės elektros laido kontaktinę šakutę, užbaigus skalbimą.
Nutekėjimo žarnos ilgis negali viršyti 2 metrų. Žarnos nuolydis turi būti bent 15 cm.

Neprijunkite hermetiškai nutekėjimo žarnos į kanalizaciją, nes vanduo negalės greitai
ištekėti.

