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Pastatymas

! Labai svarbu rūpestingai saugoti šią
naudojimo instrukciją, kad bet kuriuo metu
galėtumėte rasti joje reikalingą informaciją.
Persikeldami ar perduodami prietaisą kitam
naudotojui, visada drauge pridėkite ir
instrukciją, kad ir naujasis savininkas turėtų
galimybę rasti joje reikalingą informaciją. .
! Prašome atidžiai perskaityti šiuos nurodymus:
tai yra svarbi informacija apie prietaiso
sumontavimą, naudojimą ir saugą.

Išpakavimas ir pastatymas

Vandens ir elektros šaltinių
prijungimas
Vandens tiekimo žarnos prijungimas

Išpakavimas
1. Išpakuokite prietaisą.

2.Įsitikinkite, kad transportuojant skalbimo mašina
nebuvo apgadinta. Jeigu prietaisas buvo
apgadintas, nejunkite jo ir susisiekite su pardavėju.
3.Išsukite 4 varžtus, saugančius prietaisą
transportavimo metu
ir nuo galinės sienelės nuimkite
guminę detalę su
tarpikliu (žr. Iliustraciją.)
4. Skyles uždenkite
pridėtais plastikiniais
kaiščiais.
5. Saugokite visas
detales: jų vėl prireiks, jei
automatinę skalbimo
mašiną tektų vėl
transportuoti.
! Pakavimo medžiagos nėra skirtos vaikų
žaidimams.
.

Išlyginimas

1.Automatinę skalbimo mašiną statykite ant lygaus,
tvirto pagrindo, ji neturi remtis į sienas, baldus ar
pan.
2.Jei grindys nėra
visiškai lygios,
išlyginkite mašiną
pareguliuodami priekinių
kojelių aukštį (žr.
Iliustraciją); darbinio
paviršiaus nuolydis neturi
viršyti 2°.
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Lygiai pastatę mašiną užtikrinsite prietaisui
reikalingą stabilumą ir išvengsite vibracijos,
dirbdama ji nekels triukšmo ir nepasislinks. Jeigu ji
statoma ant kiliminės dangos, kojelės turi būti
sureguliuotas taip, kad po skalbimo mašina būtų
pakankamas tarpas prietaiso ventiliacijai.

1. Detalę „Water
Block“ (A) prisukite
prie šalto vandens
čiaupo ¾ vamzdine
sriegine jungtimi
ir prie šios
detalės prisukite
vandens žarną.

Prieš prijungdami leiskite vandeniui
tekėti tol, kol pradės bėgti švarus vanduo.
Kad detalę sumontuotumėte teisingai,
vadovaukitės prie „Water Block” pakuotės pridėta
instrukcija.
! Detalė nustatyta taip, kad skalbimo mašina galėtų
veikti be problemų. Todėl rekomenduojama nekeisti
šių nustatymų.
2.Kitą žarnos galą
prijunkite prie vandens
įvado, esančio
skalbimo mašinos
nugarėlės viršuje
dešinėje
pusėje (žr. Iliustraciją).

.
3. Žarna neturi būti prispausta ar sulenkta.
! Vandens slėgis neturi viršyti parametrų, nurodytų
Techninių duomenų lentelėje (žr. gretimą puslapį).
! Jei vandens tiekimo žarna per trumpa, susisiekite
su pardavėju arba įgaliotu specialistu.
! Niekada nenaudokite senų žarnų.
! Naudokite žarnas, esančias prietaiso
komplektacijoje.

Vandens išleidimo žarnos
prijungimas

65 - 100 cm

Vandens išleidimo
žarną, jos
nesulenkdami,
prijunkite prie
kanalizacijos vamzdžio,
esančio prie sienos
65cm-100cm aukštyje;

arba pakabinkite ją
virš kriauklės ar
vonios; šiuo atveju
žarną prie vandens
čiaupo pritvirtinkite
komplektacijoje
esančia kreipiančiąja
(žr. Iliustraciją).
Laisvasis žarnos galas
neturi būti po
vandeniu.

! Prailginimo žarnų nerekomenduojama naudoti,
nebent jei tai būtų visiškai neišvengiama. Tokiu
atveju prailginanti žarna turi būti tokio paties
skersmens kaip ir originali žarna ir ne ilgesnė nei
150 cm.

Elektros įvadas
Prieš kišdami kištuką į
rozetę įsitikinkite, kad:
• rozetė turi standartus atitinkantį
įžeminimą;
• rozetė gali atlaikyti didžiausią apkrovą,
nurodytą prietaiso Techniniuose duomenyse
(Žr. greta esančią lentelę);
• elektros įtampa atitinką įtampą, nurodytą prietaiso
Techniniuose duomenyse
(Žr. greta esančią lentelę);
• rozetė tinka skalbimo mašinos kištukui. Jei ne,
reikia pakeisti kištuką (arba rozetę).

.
! Automatinės skalbimo mašinos negalima statyti
lauke, net ir po pastoge. Pavojinga, kai prietaisą
veikia lietus ar drėgmė.
! Rozetė visada turi būti lengvai pasiekiama.

! Nenaudokite ilginimo laidų
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arba šakučių su keletu kontaktų.

! Maitinimo laidas negali būti sulenktas arba
prispaustas.
! Maitinimo kabelį gali pakeisti tik įgalioti
specialistai.
Dėmesio ! Gamintojas neprisiima jokios
atsakomybės jei nėra tiksliai laikomasi šių taisyklių.

Pirmasis skalbimas
Sumontavę skalbimo mašiną ir/arba prieš
pradėdami ja naudotis, vieną skalbimą atlikite be
skalbinių (tik su skalbimo priemonėmis). Tam
pasirinkite skalbimo programą
AUTOMATINIS VALYMAS (žr. "Prietaiso
valymas").

Techniniai duomenys
Modelis
Matmenys
Talpa
Elektros
įvadai
Vandens
įvadai
Centrifugos
apsukos
Bandymų
programos
pagal direktyvas
1061/2010

BWE 71253
Plotis 59,5 cm
Aukštis 85 cm
Gylis 54 cm
1 iki 7 kg
Žr. prietaiso Duomenų
plokštelę
Maks. slėgis 1 MPa (10 bar)
Min. slėgis 0,05 MPa (0,5 bar)
Būgno talpa 52 litrai
iki 1200 aps./min.

Programa 9;
Eko Medvilnė 60°C.
Programa 9;
Eko Medvilnė 40°C.

1015/2010
Šis prietaisas atitinka šias
EB direktyvas:
- 2004/108/CE (Elektromagnetinio suderinamumo)
- 2012/19/EU
- 2006/95/EC (Žemos įtampos)
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Valymas ir priežiūra
Prietaiso durelių ir būgno priežiūra
Vandens ir elektros tiekimo
išjungimas
LT

*Po kiekvieno skalbimo užsukite
vandens čiaupą. Tai sumažins vandens įrangos
dėvėjimąsi ir apsaugos nuo vandens nuotėkių.
*Prieš valydami skalbimo mašiną, ištraukite kištuką
iš rozetės.

Prietaiso valymas
*Korpuso dalis ir gumines detales
galima valyti šluoste, sudrėkinta šiltu muiluotu
vandeniu. Nenaudokite tirpiklių, šveitimo pastų ar
miltelių.
* Skalbimo mašina turi vidinio valymo programą
„AUTOMATINIS VALYMAS“, atliekamą be
skalbinių. Šiai valymo programai kaip
pagalbines priemones galima naudoti skalbimo
priemones (10% kiekio, rekomenduojamo mažai
nešvariems drabužiams) arba specialius priedus,
naudojamus skalbimo mašinų valymui.
Rekomenduojama valymo programą įjungti kas
40 skalbimų.Programa suaktyvinama penkioms
sekundėms kartu nuspaudus mygtukus A ir B (žr.
Iliustraciją). Programa įsijungia automatiškai ir
trunka apie 70 minučių. Norėdami ją sustabdyti,
paspauskite mygtuką START/PAUSE.

*Prietaiso dureles visada palikite šiek tiek
pravertas, kad neatsirastų nemalonus
kvapas.

Siurblio valymas
Jūsų prietaise yra įrengtas savaiminio išsivalymo
siurblys,todėl jokios priežiūros nereikia. Tačiau kai
kada į priešakinę kamerą, tarnaujančią kaip siurblio
apsauga (esančią po siurbliu), gali įkristi smulkių
daiktų (monetų, sagų).

! Įsitikinkite, kad skalbimo ciklas pasibaigė ir
ištraukite kištuką iš tinklo.

Priėjimas prie priešakinės kameros:

1

2
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1. Nuimkite
uždengimą priekinėje
mašinos dalyje
spausdami centro link,
o po to,
suėmę už abiejų pusių,
stumkite žemyn ir
ištraukite
(žr. Iliustracijas).
2.Pasukite dangtelį
prieš laikrodžio rodyklę
(žr. Iliustraciją):

3. Kruopščiai išvalykite vidų ;
4. Vėl užsukite dangtelį.
5. Uždėkite uždengimą. Prieš tvirtai prispausdami
uždengimą įsitikinkite, kad kabliukai yra
grioveliuose.

Skalbiklių
stalčiaus valymas

Vandens tiekimo žarnos priežiūra
1

2

Nuspauskite
fiksatoriaus liežuvėlį (1)
ir ištraukite skalbimo
priemonių stalčių
į priekį (2) (žr.
Iliustraciją). Kruopščiai
reguliariai išplaukite
po tekančiu
vandeniu.

visiškai normalu, jištekės šiek tiekvandens.
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Ne rečiau kaip kartą per metus patikrinkite vandens
tiekimo žarną
Jei žarnoje yra įtrūkimų ar lūžių, ją reikia pakeisti.
Dėl didelio slėgio skalbiant ji staiga gali trūkti.
! Niekada nenaudokite senų žarnų.

Atsargumo priemonės ir
rekomendacijos
! Skalbimo mašina buvo suprojektuota ir pagaminta
laikantis griežčiausių tarptautinių saugumo taisyklių.
Šią pateiktą saugos informaciją būtina atidžiai
perskaityti.

Bendroji sauga
*Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.

*Vaikai nuo 8 metų ir asmenys,

turintys fizinių, protinių ar sensorinių
sutrikimų arba neturintys pakankamai
patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tada, jei juos prižiūri kiti asmenys ar jiems
suteikta pakankamai informacijos apie
saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo
susijusią riziką. Neleiskite vaikams
žaisti su prietaisu. Prižiūrėti ar valyti prietaisą
vaikai gali tik tada, kai jie prižiūrimi.

siekiant optimizuoti jų medžiagų pakartotinį panaudojimą ir
perdirbimą bei sumažinti poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.
"Perbraukto šiukšlių konteinerio" simboliu pažymėtas
produktas primena Jums, jog buitinius elektros prietaisus
reikia išmesti atskirai. Daugiau informacijos dėl tinkamo
buitinio elektros prietaiso išmetimo galutiniai vartotojai gali
gauti vietinėse atliekų tvarkymo institucijose.

Rankinis prietaiso durelių atidarymas
Jei dingus elektros srovei prietaiso durelių negalima
atidaryti, skalbinius išimsite ir padžiausite atlikę šiuos
veiksmus:
1.Ištraukite kištuką iš
rozetės.
2.Įsitikinkite, kad
vandens lygis prietaiso
viduje nėra aukščiau nei
durys, jei taip, vandens
perteklių išleiskite per
vandens išleidimo į žarną
į kibirą kaip parodyta
Iliustracijoje.

*Skalbimo mašiną gali naudoti tik suaugusieji ir tik
pagal šio vadovo instrukcijas.
* Nelieskite prietaiso, jei esate basi, šlapiomis ar
drėgnomis rankomis ir kojomis.
*Netraukite kištuko iš rozetės suėmę už laido, o tik už
paties kištuko.
*Veikiant prietaisui neatidarinėkite skalbimo
priemonių stalčiaus.
*Nelieskite nutekančio vandens, nes jis gali būti labai
karštas.
*Nebandykite atidaryti prietaiso durelių jėga: taip gali
būti sugadintas apsaugos ir uždarymo mechanizmas.
*Jei yra kokių nors veikimo sutrikimų, nebandykite
remontuoti prietaiso patys.
* Niekada neleiskite vaikams būti greta veikiančio
prietaiso.
*Skalbimo metu prietaiso durelės gali labai įkaisti.
*Jei prietaisą reikia perkelti į kitą vietą, tai turėtų atlikti
du arba trys asmenys. Niekada nebandykite to daryti
vienas (-a), nes prietaisas yra labai sunkus.
* Prieš sudėdami skalbinius įsitikinkite, kad skalbinių
būgnas yra tuščias.

3.Nuimkite
uždengimą
priekinėje
mašinos dalyje
(žr. Iliustraciją)

1

2
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Prietaiso išmetimas
*Pakavimo medžiagų išmetimas : laikykitės vietinių
taisyklių, nes pakavimo medžiagos gali būti
perdirbtos.
*Europos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir
elektroninės įrangos atliekų nustato, kad seni buitiniai
elektros prietaisai negali būti išmesti kaip įprastos
buitinės atliekos. Nenaudojami prietaisai turi būti
surenkami atskirai,

4. Liežuvėliu, pavaizduotu iliustracijoje (traukti į
priekį), atlaisvinkite užfiksuotą plastikinį
prispaudimo mechanizmą, po to jį patraukite
žemyn ir tuo pat metu atidarykite dureles.
5. Vėl uždėkite uždengimą. Prieš tvirtai jį
prispausdami įsitikinkite, kad kabliukai yra
grioveliuose.
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Jūsų skalbimo mašinos
aprašymas
Valdymo skydelis

Mygtukas su kontroline
lempute
START/PAUSE

LT
ĮJUNGIMO /
IŠJUNGIMO
mygtukas

Mygtukas TEMPERATŪRA

EKRANAS

Skalbimo priemonių stalčius
Mygtukas

PUSH & WASH

Skalbimo priemonių stalčius: skalbimo priemonėms ir
priedams
(Žr. "Skalbimo priemonės ir skalbiniai).
Mygtukas
ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS: norėdami įjungti
ar išjungti prietaisą, trumpai paspauskite : mygtuką. Lėtai
žaliai mirksinti kontrolinė lemputė START/PAUSE rodo,
kad prietaisas yra įjungtas. Norėdami išjungti skalbimo
mašiną skalbimo metu, spauskite mygtuką kiek ilgiau (apie
3 sekundes); paspaudus trumpai arba netyčia prietaisas
neišsijungia.
Išjungus prietaisą skalbimo programos metu,
nutraukiamas visas skalbimo ciklas.
Mygtukas PUSH & WASH: (žr. "Programos ir
papildomos funkcijos ").
PROGRAMŲ NUSTATYMO RANKENĖLĖ:
pageidaujamos programos nustatymui (žr."Programų
lentelė).
UZRAKTAS NUO VAIKU mygtukas: norėdami įjungti
valdymo skydo blokavimą, laikykite mygtuką nuspaustą
maždaug 2 sekundes. Šviečiantis rakto simbolis rodo, kad
valdymo skydas blokuotas. Taip užkertamas kelias
atsitiktiniam programų pakeitimui, ypač jei namie yra vaikų.
Norėdami išjungti valdymo skydo blokavimą, laikykite
mygtuką nuspaudę maždaug 2 sekundes.

Mygtukai FUNKCIJOS: galimų papildomų funkcijų
nustatymui. Nuolat dega pasirinktą funkciją atitinkanti
kontrolinė lemputė.
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Mygtukas
ATIDĖTAS
PALEIDIMAS

PROGRAMŲ
RANKENĖLĖ
Mygtukas
GRĘŽIMAS

Mygtukai

FUNKCIJOS

Mygtukas
TEMPERATŪRA: paspauskite
mygtuką, jei norite sumažinti arba išjungti temperatūrą;
vertė rodoma ekrane.
Mygtukas CENTRIFUGA
: paspauskite mygtuką, jei
norite sumažinti gręžimo greitį arba visai išjungti
centrifugą. Vertė rodoma ekrane.
Mygtukas ATIDĖTAS PALEIDIMAS
: paspauskite šį
mygtuką, jei norite, kad pasirinktos programos paleidimo
laikas būtų atidėtas; vertė rodoma ekrane.
Mygtukas ir kontrolinė lemputė START/PAUSE
: kai tik
žalia kontrolinė lemputė pradeda lėtai mirksėti,
paspauskite mygtuką, kad prasidėtų skalbimas. Įsijungus
programai, kontrolinė lemputė dega nuolatine šviesa.
Norėdami pertraukti skalbimą, iš naujo paspauskite
mygtuką; kontrolinė lemputė pradeda mirksėti geltonai. Jei
simbolis
nedega, galima atidaryti dureles. Norėdami
vėl paleisti programą toje vietoje , kurioje ji buvo
pertraukta, dar kartą paspauskite mygtuką.
Budėjimo režimas
Siekiant atitikti naujas energijos vartojimo gaires, šioje
skalbimo mašinoje yra įrengta automatinio išjungimo
sistema (budėjimo režimas), kuri, jei prietaisas
nenaudojamas, pradeda veikti po 30 minučių. Trumpai
paspauskite mygtuką ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS ir
palaukite, kol mašina vėl įsijungs.
Energijos suvartojimas
Išjungties režime :0,5 W
Baigtos programos režime: 8 W

Ekranas
LT

Ekranas skirtas ne tik prietaiso programavimui, bet ir gausios informacijos teikimui.
A dalyje rodoma įvairių galimų programų trukmė bei likęs vykstančios programos laikas; pasirinkus ATIDĖTĄ PALEIDIMĄ,
rodomas laikas, likęs iki pasirinktos programos pradžios.
Be to, paspaudus atitinkamą mygtuką, rodomas pasirinktos programos didžiausias galimas gręžimo greitis ir temperatūra arba
paskiausiai pasirinktas greitis ir temperatūra, jei jie suderinami su pasirinkta programa.
Kol mašina apdoroja programos duomenis, mirksi smėlio laikrodis. Vėliausiai po 10 minučių
Simbolis nustoja
mirksėti, rodomas galutinis likęs laikas - praėjus maždaug 1 minutei po to, kai buvo parodytas
galutinis likęs laikas, smėlio laikrodžio simbolis išsijungia.

B dalyje rodomos pasirinktos programos "Skalbimo fazės" . Vystant programai, rodoma atitinkama programos fazė.

Pagrindinis skalbimas
Skalavimas
Gręžimas
Vandens išleidimas
Degantis simbolis "ATIDĖTAS PALEIDIMAS"
"Atidėto programos paleidimo" laikas.

rodo, kad ekrane matomas nustatytas

C dalyje yra trys skalbimo nustatymų parinktys.
Kontrolinė lemputė PRIETAISO DURELĖS UŽRAKINTOS
Degantis simbolis rodo, kad prietaiso durelės yra užrakintos. Kad jų nesugadintumėte, prieš atidarydami prietaiso dureles
luktelėkite, kol simbolis užges.
Norėdami atidaryti duris vykstant programai, paspauskite mygtuką START/PAUSE; simboliui
PRIETAISO DURELĖS UŽRAKINTOS

užgesus, dureles galima atidaryti
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Skalbimas
Greitas programavimas
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1.

1.SKALBINIŲ SUDĖJIMAS. Atidarykite prietaiso dureles.
Sudėkite skalbinius. Nedėkite jų daugiau, nei nurodyta
programų lentelėje (sekantis puslapis).

2.SKALBIMO PRIEMONIŲ DOZAVIMAS. Ištraukite
skalbimo priemonių stalčių ir atitinkamus skyrelius
pripildykite skalbimo priemonių (žr. "Skalbimo priemonės ir
skalbiniai).
3. UŽDARYKITE PRIETAISO DURELES.

4. Kad paleistumėte skalbimo programą,
paspauskite mygtuką “PUSH & WASH.
Įprastinis programavimas
1.PRIETAISO ĮJUNGIMAS.TES. Paspauskite mygtuką
kontrolinė lemputė START/PAUSE lėtai mirksi žaliai.

;

.
2. SKALBINIŲ SUDĖJIMAS. Atidarykite
prietaiso dureles. Sudėkite skalbinius. Nedėkite jų daugiau,
nei nurodyta programų lentelėje (sekantis puslapis).
3.SKALBIMO PRIEMONIŲ DOZAVIMAS. Ištraukite
skalbimo priemonių stalčių ir ir atitinkamus skyrelius
pripildykite skalbimo priemonių (žr. "Skalbimo priemonės ir
skalbiniai).
4.UŽDARYKITE PRIETAISO DURELES.
5.SKALBIMO PROGRAMOS PASIRINKIMAS. Rankenėle
PROGRAMŲ NUSTATYMAS nustatykite pageidaujamą
programą; atitinkama temperatūra ir gręžimo greitis bus
nustatyti automatiškai , tačiau juos galima pakeisti. Ekrane
bus rodoma programos trukmė.
6.SKALBIMO INDIVIDUALŪS PAKEITIMAI
Tai darykite atitinkamais mygtukais:
Temperatūros ir/arba centrifugos
greičio pakeitimas. Prietaisas automatiškai
rodo pasirinktai programai numatytą maksimalią
temperatūrą ir maksimalų gręžimo greitį.
Spaudžiant mygtuką
,
temperatūra gali būti palaipsniui sumažinta
iki “OFF” - skalbimo šaltu vandeniu.
Mygtuku
gręžimo greitis gali gali būti palaipsniui
sumažintas iki “OFF” - visiško gręžimo išjungimo. Dar
kartą paspaudus mygtukus, grįžtamą prie maksimalių
nustatymų.
! Išimtis: Nustačius skalbimo 6 programą, temperatūrą
galima padidinti iki 60°.
! Išimtis: Nustačius skalbimo 7 programą, temperatūrą
galima padidinti iki 60°.
! Išimtis: Nustačius skalbimo 10 programą, temperatūrą
galima padidinti iki 90°.
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Atidėjimo laiko įvedimas.
Norėdami, kad pasirinkta programa įsijungtų vėliau,
spauskite atitinkamą mygtuką tol, kol nustatysite
pageidaujamą atidėjimo laiką. Kai ši parinktis aktyvi, ekrane
užsidega simbolis
. Norėdami ištrinti užprogramuotą
programos įsijungimo laiką spauskite mygtuką tol, kol
ekrane pasirodys "OFF.
Skalbimo programos pakeitimai
• Norėdami suaktyvinti pasirinktą nustatymą, paspauskite
mygtuką; užsidega atitinkama kontrolinė lemputė.
• Dar kartą paspaudus mygtuką, papildoma funkcija
išjungiama; kontrolinė lemputė užgesta.
! Jei pasirinkta papildoma funkcija yra nesuderinama su
nustatyta programa, kontrolinė lemputė pradeda mirksėti, o
papildoma funkcija nėra suaktyvinama.
! Jei pasirinkta funkcija yra nesuderinama su anksčiau
pasirinkta funkcija, atitinkama kontrolinė lemputė pradeda
mirksėti, pasigirsta garsinis signalas (3 pyptelėjimai) ir
suaktyvinamas tik antroji funkcija (užsidega atitinkama
kontrolinė lemputė).
! Papildomos funkcijos gali įtakoti rekomenduojamą
skalbinių kiekį ir/arba skalbimo laiką.
7.PROGRAMOS PALEIDIMAS. Paspauskite mygtuką
START/PAUSE. Atitinkama kontrolinė lemputė užsidega
nuolatine žalia šviesa, durelės užsirakina (dega simbolis
PRIETAISO DURELĖS UŽRAKINTOS
). Norėdami
skalbimo metu pakeisti programą, skalbimo mašinos
mygtuku START/PAUSE įjunkite skalbimo pauzę,
(kontrolinė lemputė START/PAUSE lėtai mirksi geltona
šviesa); tada pasirinkite pageidaujamą programą ir dar kartą
paspauskite mygtuką START/PAUSE.
Norėdami vykstant skalbimui atidaryti dureles, paspauskite
mygtuką START/PAUSE; užgesus simboliui PRIETAISO
DURELĖS UŽRAKINTOS
, dureles galima atidaryti. Kad
paleistumėte programą toje vietoje, kurioje ji buvo
pertraukta, vėl paspauskite mygtuką START/PAUSE.
8.PROGRAMOS PABAIGA. Programos pabaigą ekrane
rodo "END" . Užgesus simboliui PRIETAISO DURELĖS
UŽRAKINTOS
, dureles galima atidaryti. Atidarykite
prietaiso dureles, išimkite skalbinius ir išjunkite prietaisą.

! Norėdami ištrinti jau vykstančią skalbimo programą,
mygtuką
spauskite šiek tiek ilgiau. Skalbimas bus
nutrauktas, o prietaisas išsijungs.

Programos ir
papildomos funkcijos
Minkštiklis

Maks. įkrova
(kg)

Liekamasis
drėgnumas%

Energijos
suvartojimas
, kWh

Bendras
vandens
kiekis, L

Programos
trukmė

1

Medvilnė kasdienė

30°

1200

•

•

3,5

-

-

-

*

2

Sintetika kasdienė

30°

1000

•

•

3,5

-

-

-

*

3

Spalvoti

30°

1000

•

•

3,5

-

-

-

*

4

Delikatūs

30°

0

•

•

1

-

-

-

*

5

Greita 30min

30°

800

•

•

3,5

70

0,16

33

30'

1200

•

•

7

53

0,97

75

220'

1000

•

•

3,5

46

0.68

55

120'

-

-

-

*

53

0,99

52,4

265'

53

0,97

75

220'

-

-

-

*

Skalbimo
programos

Skalbimo

Programų lentelė
Skalbimo programos aprašymas

Maks.
temp.

Maks.
greitis
(aps.\min.)

Skalbimo
priemonės

Kasdienės 30C Eko

Tradicinės
6

Medvilnė (3) : šiek tiek nešvarūs ne atsparios spalvos

7

Sintetika (4) šiek tiek nešvarūs atsparios spalvos

8

40°
(max 60)
40°
(max 60)
40°

1200

•

•

7

60°

1200

•

•

7

40°

1200

•

•

7

60°
(max 90)

1200

•

•
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Miksas
Eko medvilnė 60C: itin nešvarūs ir atsparios spalvos

9
9

Eko medvilnė 40C: lengvai nešvarūs ir ne atsparios
spalvos

10

Balta medvilnė: : itin nešvarūs balti ir atsparios spalvos

Specialios
11

Greita

20°

800

•

•

1,5

-

-

-

20'

11

Greita

40°

1200

•

•

3,5

-

-

-

45'

11

Greita

60°

1000

•

•

7

-

-

-

60'

12

Antklodės: skalbiniai arba rūbai su pūkų užpildu

30°

1000

•

•

2

-

-

-

*

-

*

13
14

Vilna: vilna, kašmyras ir t.t.
Kvapu šalinimas

40°
40°

•

800

•

1000

•
•
•

-

1,5
3

-

-

-

-

-

-

-

*

Skalavimas + grezimas

-

1200

-

Grezimas + vandens isleidimas

-

1200

-

-

7

-

-

-

Tik vandens išleidimas

-

-

-

7

-

-

-

7

*

*
*

* Tikslus laikas rodomas ekrane
Ekrane ir naudojimosi instrukcijoje nurodyta ciklo trukmė apskaičiuojama pagal standartines sąlygas. Faktiškai reikalingą laiką gali įtakoti daugybės veiksnių, tokių kaip tiekiamo vandens
temperatūra ir slėgis, kambario temperatūra, skalbimo priemonės kiekis, skalbinių rūšis, kiekis ir jų subalansavimas skalbimo mašinoje bei pasirinktos papildomos funkcijos.

1) Testavimo programa pagal 1061/2010: 9 programa, 60°C temperatūra
Ši programa tinka įprastai suteptų medvilninių skalbinių skalbimui; ji yra efektyviausia pagal bendrą energijos ir vandens suvartojimą; naudoti skalbiniams, skalbiamiems 60°C temperatūroje.
Faktinė skalbimo temperatūra gali būti kitokia nei nurodyta.

2) Testavimo programa pagal 1061/2010: 9 programa, 40° C temperatūra
Ši programa tinka įprastai suteptų medvilninių skalbinių skalbimui; ji yra efektyviausia pagal bendrą energijos ir vandens suvartojimą; naudoti skalbiniams, skalbiamiems 40°C temperatūroje.
Faktinė skalbimo temperatūra gali būti kitokia nei nurodyta.

Visiems bandymų institutams:
2) Ilgalaikė medvilnės skalbimo programa: 6 programa su 40°C temperatūra.
3) Ilgalaikė sintetinių audinių skalbimo programa: nustatykite 7 programą ir 40°C temperatūrą.

Skalbimo parinktys
! Jeigu pasirinkta opcija nesuderinama su pasirinktu
skalbimo ciklu indikatorius mirksės ir opcija nesiaktyvuos.
! Jeigu pasirinkta opcija nesuderinama su anksciau
pasirinkta programa Indikatorius pasirinktos programos
mirkses ir bus pyptelejimas (3 kartus). Ir tik veliau pasirinkta
opcija bus aktyvuota, kurios indikatorius ims sviesti

Greitas skalbimasl
Pirmą kartą paspaudus, užsidega simbolis 20', antrą kartą
paspaudus - simbolis 45', o trečią kartą paspaudus –
simbolis 60‘. Ketvirtą kartą paspaudus vėl užsidega
simbolis 20'.

Dėmių pašalinimas
Šia parinktimi galima užprogramuoti nešvarumų rūšį ir
taip optimaliai priderinti skalbimo programą dėmių
išskalbimui.
Galimi nešvarumų pasirinkimai:
Maisto produktai, pavyzdžiui, maisto ir
gėrimų dėmės.
-

Darbo dėmės, pavyzdžiui, riebalų ir rašalo
dėmės.
Lauko dėmės, pavyzdžiui purvo ir žolės
dėmės.
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Push & Wash
Šia funkcija galima įjungti skalbimą tada, kai skalbimo mašina yra išjungta, nespaudžiant
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuko arba, įjungus mašiną, nespaudžiant kitų mygtukų ir/arba nesukant
programų nustatymo rankenėlės (tačiau paspaudus kokį nors mygtuką, programa "Push & Wash yra
išjungiama). Norėdami pradėti skalbimą su Push & Wash, palaikykite nuspaustą mygtuką 2 sekundes.
Užsidegusi kontrolinė lemputė rodo, kad skalbimas prasidėjo. Skalbimo ciklas idealiai tinka medvilnės ir
sintetinio pluošto audiniams, nes jis vyksta esant 30° temperatūrai, o apsukų greitis ne didesnis nei
1200 aps./min. Maksimali skalbinių įkrova - 3.5 kg. (Programos trukmė 45 ').
Kaip tai veikia?
1. Sudėkite skalbinius (medvilninius ir/arba sintetinius) ir uždarykite prietaiso dureles.
2. Sudėkite skalbimo ir papildomas priemones.
3. Paleiskite programą (Push & Wash mygtuką palaikykite 2 sekundes nuspaustą). Atitinkama kontrolinė
lemputė užsidega nuolatine žalia šviesa, prietaiso durelės užsirakina (dega simbolis PRIETAISO DURYS
UŽRAKINTOS).
Pastaba: Mygtuku Push & Wash paleista programa įjungia automatinį medvilninių ir sintetinių audinių
skalbimo ciklą ir individualių pakeitimų daryti negalima. Su šia programa yra negalimos ir kitos parinktys.
Norėdami skalbimo metu atidaryti prietaiso dureles, paspauskite mygtuką START/PAUSE; užgesus
simboliui PRIETAISO DURYS UŽRAKINTOS, dureles galima atidaryti. Kad paleistumėte programą toje
vietoje, kurioje ji buvo pertraukta, vėl paspauskite mygtuką START/PAUSE.
4. Pasibaigus skalbimo programai, užsidega kontrolinė lemputė "END".

10

Skalbimo priemonės ir skalbiniai

Skalbiklių stalčius
LT

Geri skalbimo rezultatai priklauso nuo tinkamo skalbimo
priemonės dozavimo: kai skalbimo priemonės naudojama
per daug, tai nereiškia, kad skalbiniai bus švariau išskalbti;
per didelis skalbiklių kiekis padeda kauptis ant vidinių
skalbimo mašinos dalių ir teršia aplinką.
! Nenaudokite skalbimui rankomis skirtų skalbimo
priemonių, nes jos per daug putoja.
Parengiamajam skalbimui ir skalbimo programoms, kurių
temperatūra didesnė nei 60°C, naudokite skalbimo miltelius,
skirtus baltiems medvilniniams skalbiniams.
!Laikykitės nurodymų ant skalbimo priemonės pakuotės.
Ištraukite stalčių ir skalbiklius
ar priedus sudėkite taip:

1 skyrelis: skalbimo
milteliai parengiamajam
skalbimui (milteliai).
2 skyrelis: Skalbimo priemonės pagrindiniam skalbimui
(skalbimo mileliai arba skysta skalbimo priemonė). Jei
naudojate skystą skalbimo priemonę, rekomenduojama
naudoti komplektacijoje esančią pertvarėlę A, kad įpiltumėte
tinkamą skalbimo priemonės kiekį. Jei naudojate skalbimo
miltelius, pertvarėlę įdėkite į skyrelį B.
3 skyrelis: Priedai (audinių minkštiklis ir t.t.)
Audinių minkštiklio neturi būti daugiau, nei iki atžymos
„max", pažymėtos centriniame strypelyje.
Skalbinių išrūšiavimas
Surūšiuokite skalbinius pagal:
*Audinio rūšį / Skalbimo simbolius etiketėje
*Spalvą: Atskirkite spalvotus skalbinius nuo baltų.
*Išimkite viską iš kišenių.
*Stenkitės neviršyti nurodyto maksimalaus sausų
skalbinių svorio: žr. "Programų lentelė".
Kiek skalbiniai sveria?
1 paklodė 400-500 g
1 pagalvės užvalkalas 150-200 g
1 staltiesė 400-500 g
1 vonios chalatas 900-1200 g
1 rankšluostis 150-250 g
Kasdienės programos

Medvilnė kasdienė (30C) yra specialiai skirta lengvai
suteptiems medvilniniams skalbiniams, leidzia taupyti
energija isgaunant
puikius rezultatus
Sintetika kasdienė (30C) yra specialiai skirta lengvai
suteptiems sintetiniams skalbiniams, leidzia taupyti energija
isgaunant
puikius rezultatus
Spalvoti (30C) yra specialiai skirta spalvotiems skalbiniams,
leidzia taupyti energija isgaunant
puikius rezultatus
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Delikatus: plonų baltinių skalbimui naudokite 4 programą.
Drabužius prieš skalbiant rekomenduojame išversti į išvirkščiąją pusę.
Kad rezultatas būtų geresnis, plonų skalbinių skalbimui
rekomenduojama naudoti skystas skalbimo priemones.
Miksas : 40C laipsiu temperatūros ciklas medvilniniams ir sintetiniams
skalbi niams skalbti, idealiai tinka apatiniu skalbinui
Greita (11 pograma) leidžia keisti skalbimo trukme nuo 20 iki 60 min.
"Greito skalbimo" mygtuku galima nustatyt tokią skalbimo ciklo trukmę: 20'
(atgaivinimas), 45' (skalbimas), 60‘ (skalbimas) . Ciklas 20' naudojamas
skalbinių atgaivinimui minkštikliu. Ciklas 45' yra specialiai sukurtas lengvai
suteptų sintetiniu ir medvilniniu skalbinių skalbimui Ciklas "60" yra skirtas
tvirtiems, vidutiniškai suteptiems medvilnės gaminiams, kuriuos labai
švariai galima išskalbti per vieną valandą 60° temperatūroje. Skalbdami
sintetinius arba mišraus pluošto audinius, sumažinkite temperatūrą iki 40°.
Vilna: šios skalbimo mašinos skalbimo programą "Vilna"
išbandė įmonė Woolmark Company vilnonių drabužių,
pažymėtų simboliu "Skalbimas rankomis", skalbimui ir
pripažino ją tinkama, su sąlyga, kad bus skalbiama
vadovaujantis nuorodomis ant drabužių etikečių ir šios
skalbimo mašinos gamintojo nurodymais. (M1126)

Antklodės: gaminių su pūkų užpildu skalbimui,
tokių kaip pūkiniai patalai viengulėms ir dvigulėms lovoms
(neviršijantys 2 kg svorio), pagalvės, striukės su gobtuvais,
pasirinkite specialią 12 programą. Rekomenduojame pūkinius
patalus sudėti į būgną kartu suimtais kampais (žr. Iliustraciją) ir
neviršyti ¾ skalbimo mašinos būgno talpos. Kad skalbimo
rezultatas būtų optimalus, rekomenduojama naudoti skystą
skalbimo priemonę, supilant ją į skalbimo priemonių skyrelį.

Kvapų naikinimas: naudokite 14 programą
drabužių, turinčių nemalonų kvapą skalbimui
(pvz. cigarečių dūmų, prakaito, kaitintų riebalų kvapą).
Programa yra specialiai sukurta pašalinti kvapą, ji
tausoja audinių pluoštą.

Sudėtų skalbinių balansavimo sistema
Kad gręžimo metu dėl disbalanso nebūtų didelės vibracijos,
mašina, būgno pasukimais tolygiai paskirsto į ją sukrautus
skalbinius. Jei nepaisant kelių pasukimų skalbiniai vis dar nėra
tinkamai paskirstyti, mašina juos gręžia mažesniu nei numatytu
gręžimo greičiu. Jeigu skalbiniai pasiskirstę itin netolygiai,
skalbimo mašina jų negręžia, bet tolygiai skirsto. Siekiant
optimaliai paskirstyti skalbinių įkrovą ir taip tinkamai ją
subalansuoti, į skalbimo mašiną vienu metu reiktų dėti ir didelius,
ir mažus skalbinius.
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Veikimo sutrikimai ir jų
pašalinimo būdai
Sutrikus veikimui: Prieš kreipdamiesi į Techninį klientų aptarnavimą (žr. ,,Klientų aptarnavimas"), pirmiausiai , įsitikinkite, ar
tai nėra mažas sutrikimas, kurį galite sutvarkyti patys. Peržiūrėkite šiame sąraše pateiktus patarimus.

Sutrikimai:

Galimos priežastys / Sutrikimo pašalinimo būdai:

Skalbimo mašina neįsijungia.

*Kištukas nėra įkištas į rozetę arba įkištas ne taip, kad būtų kontaktas.
*Dingo maitinimo srovė.

Neprasideda skalbimo ciklas.

*Blogai uždarytos prietaiso durelės.
*Nebuvo paspaustas ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtukas
*Nebuvo paspaustas START/PAUSE mygtukas.
*Neatsuktas vandens čiaupas
*Buvo pasirinktas atidėtas paleidimas.

Į skalbimo mašiną nėra tiekiamas
vanduo (ekrane rodoma "H2O" ).

*Vandens tiekimo žarna neprijungta prie čiaupo.
*Žarna sulenkta.
*Neatsuktas vandens čiaupas.
*Nėra vandens.
*Nepakankamas vandens slėgis.
*Nebuvo paspaustas START/PAUSE mygtukas.

Vandens išleidimo žarna nėra nurodytame aukštyje, t.y. 65 Į skalbimo mašiną nuolatos tiekiamas ir
100 cm virš grindų (žr. "Montavimas").
iš jos nuolat išleidžiamas vanduo.
*Žarnos galas yra po vandeniu (žr. "Montavimas").
*Namų kanalizacijos sistemoje nėra alsuoklio. Jei tai patikrinus sutrikimo pašalinti nepavyko, užsukite
vandens čiaupą, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į Klientų aptarnavimą. Jei jūs gyvenate viename iš
viršutinių pastato aukštų, sifone gali susidaryti vakuumas,dėl kurio į skalbimo mašiną nuolat tiekiamas
ir iš jos išleidžiamas vanduo. Šią problemą galima išspręsti įsigijus specialų sifono vožtuvą.
Iš skalbimo mašinos neišleidžiamas
vanduo, mašina negręžia skalbinių
.
Gręždama skalbimo mašina
per daug vibruoja .

Skalbimo mašina nesandari.

*Programoje nenumatytas vandens išleidimas: kai kuriose programose šią funkciją
reikia įjungti rankiniu būdu.
* Sulenkta vandens išleidimo žarna (žr. "Montavimas").
* Užsikimšęs kanalizacijos vamzdis.
* Montuojant mašiną būgnas nebuvo tinkamai atblokuotas (žr. "Montavimas").
*Skalbimo mašina stovi nelygiai (žr. "Montavimas").
*Skalbimo mašina pernelyg siaurai įsprausta tarp sienos ir kokio nors baldo (žr.
"Montavimas").
*Netinkamai prisukta vandens tiekimo žarna (žr. "Montavimas").
*Užsikimšęs skalbimo priemonių stalčius (kaip jį išvalyti - žr."Techninis aptarnavimas ir remontas" ).
*Netinkamai pritvirtinta vandens išleidimo žarna (žr. "Montavimas").

Greitai mirksi kontrolinės lemputės
Išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką iš rozetės; palaukite apie 1 minutę ir tada vėl jį įjunkite.
"Funkcijos" ir “START/ PAUSE”, ekrane Jei problema išlieka, kreipkitės į Klientų aptarnavimą.
rodomas klaidos kodas (pvz.: F-01, F-..).
Susidaro per daug putų.

*Skalbimo priemonė netinka skalbimui mašina (ji turi būti su užrašu "Skalbimui mašina", arba
"Skalbimui rankomis ir skalbimo mašina".
*Naudojamas per didelis skalbimo priemonės kiekis.

Neveikia Push & Wash.

Įjungus skalbimo mašiną buvo pasirinkta kitokia nei Push & Wash funkcija. Išjunkite mašiną ir
paspauskite mygtuką Push & Wash.

Programa vyksta daug trumpiau, nei
numatyta.

*Buvo pasirinktas nustatymas "Greitas skalbimo ciklo užbaigimas" .
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Klientų aptarnavimas
LT

Prieš kreipiantis į Klientų aptarnavimą:
* Įsitikinkite, ar negalite išspręsti problemos patys (žr. "Veikimo sutrikimai ir jų pašalinimo būdai");
* Iš naujo paleiskite programą kad įsitikintumėte, ar problema išspręsta;
*Jei sutrikimas tebėra, kreipkitės į Klientų aptarnavimo centrą.
! Dėl pagalbos kreipkitės tik į įgaliotuosius technikus.

Suteikite tokią informaciją :
*Sutrikimo pobūdis
*Prietaiso modelis (Mod.):;
*Serijos numeris (S/N).
Šiuos duomenis rasite ant duomenų plokštelės, pritvirtintos prie skalbimo mašinos nugarėlės ir priekyje
(atidarykite dureles).

