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Montavima
! Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, kad
galėtumėte pasinaudoti ateityje. Prietaisas
parduodamas, atiduodamas ar perkeliamas turi
būti kartu šia instrukcija, kad naujasis
savininkas galėtų pasinaudoti jose pateiktais
patarimais.
! Atidžiai perskaitykite šią instrukciją: jame yra
svarbios informacijos apie prietaiso saugų
montavimą ir naudojimą.

Išpakavimas ir išlyginimas

1.Nuimkite nuo skalbimo mašinos visą pakuotę.
2.Patikrinkite, ar vežama ji nebuvo pažeista. Jei
ji pažeista, kreipkitės į pardavėją ir nevykdykite
tolimesnių montavimo darbų.
3.Nusukite
prietaiso
galinėje dalyje esančius 4
apsauginius
varžtus
(naudojami gabenimui) ir
nuimkite guminę poveržlę
su atitinkamu tarpikliu (žr.
paveikslą).
4.Skyles užtaisykite pridedamais plastikiniais
kaiščiais.
5.Visas šias detales laikykite saugioje vietoje: jų
prireiks, jei mašiną reikės perkelti į kitą vietą.
nėra

Tinkamas išlyginimas suteiks mašinai
stabilumo, padės išvengti vibravimo ir per
didelio triukšmo, ji nepasislinks darbo metu. Jei
ji statoma ant kilimo, kojeles sureguliuokite taip,
kad po skalbimo mašina būtų pakankamas
vėdinimas.

Vandens
ir
prijungimas

Išpakavimas

! Pakavimo medžiagos
negalima duoti vaikams.

reguliuojamas priekines kojeles (žr. paveikslą);
posvyrio kampas, išmatuotas pagal viršų, neturi
viršyti viršyti 2°.

žaislas,

jų

elektros

šaltinių

Vandens įleidimo žarnos prijungimas
1. Vandens įleidimo žarną
prie šalto vandens
vamzdžio prijunkite
prisukdami ¾ sriegine
(dujoms) jungtimi (žr.
paveikslą). Prieš
sujungdami, nuleiskite
vandenį, kol pasišalins
visi nešvarumai.
2. Įleidimo žarną prie
skalbimo mašinos
prijunkite, prisukdami ją
ant galinės dalies
viršutinėje dešinėje
pusėje esančio įvado (žr.
paveikslą).
3.Žarna neturi būti sulenkta ar suspausta.

Išlyginimas
1.Skalbimo mašiną statykite ant plokščių tvirtų
grindų, neremdami jos į sienas, spinteles ar kt.
2.Skalbimo mašiną statykite
ant plokščių tvirtų grindų,
neremdami jos į sienas,
spinteles ar kt.
3.Jei grindys nėra tobulai
lygios,
nelygumus
kompensuokite sukdami
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! Vandens slėgis ties čiaupu turi atitikti
intervalą, nurodytą Techninių duomenų
lentelėje (žr. kitame puslapyje).
! Jei įleidimo žarna nepakankamai ilga,
kreipkitės į specializuotą parduotuvę ar įgaliotąjį
techniką (žr. Techninė pagalba).
! Niekada nejunkite senų žarnų.
! Junkite pridedamas prie mašinos.

Vandens
prijungimas

išleidimo

žarnos
! Elektros laidą pakeisti gali tik įgaliotieji
technikai.

Prijunkite išleidimo žarną
(jos nesulenkdami) prie
kanalizacijos
vamzdžio,
esančio nuo 65 iki 100 cm
atstumu nuo grindų. Taip
pat galite ją pakabinti virš
kriauklės
ar
vonios;
laisvasis žarnos galas neturi
būti po vandeniu.

Įspėjimas! Įmonė neprisiima atsakomybės, jei
nesilaikoma šių nurodymų.

Pirmasis skalbimo ciklas
Sumontavus prietaisą ir prieš juo pradedant
naudotis, atlikite skalbimo ciklą su skalbikliu ir
be skalbinių, naudodami skalbimo programą 2.

Nerekomenduojame
naudoti žarnos ilgintuvų; jei
neišvengiama,
ilgintuvas
turi
būti
tokio
paties
skersmens ir ne ilgesnis nei
150 cm.

Techniniai
duomenys

Elektrinės dalies jungtys
Prieš įkišdami kištuką į elektros lizdą,
patikrinkite, ar:

Modelis

IWUC 41051

Matmenys

plotis 59,5 cm
aukštis 85 cm
gylis 33 cm
nuo 1 iki 4 kg
žr. ant mašinos pritvirtintoje
techninių duomenų lentelėje

Talpa

• lizdas yra įžemintas ir atitinka taikomus
įstatymus;

Elektriniai
sujungimai

• lizdas gali atlaikyti didžiausią prietaiso
apkrovą, nurodytą Techninių duomenų
lentelėje (žr. kitoje pusėje);
• elektros įtampa atitinka ribas, nurodytas
Techninių duomenų lentelėje (žr. kitoje
pusėje);

Vandens
parametrai

didžiausias slėgis 1 MPa (10 bar)
mažiausias slėgis 0,05 MPa (0,5
bar) būgno talpa 27 litrai

Gręžimo greitis

iki 1000 apsisukimų per minutę

Energijos atžvilgiu
nominalios
2 programa; 60°C temperatūra;
programos pagal
3 programa; 40°C temperatūra;
standartą
1061/2010;
1015/2010

• lizdas tinka prietaiso kištukui. Jei taip nėra,
pakeiskite lizdą ar kištuką.

Šis prietaisas atitinka šias
Europos Bendrijos direktyvas:

! Skalbimo mašinos negalima montuoti lauke,
net pastogėse. Labai pavojinga palikti prietaisą
po lietumi ar kitomis oro sąlygomis.

- 2004/108/EB,
(Elektromagnetinio
suderinamumo) ir jos keitimus
- 2012/19/EB

! Įrengus skalbimo mašiną, elektros lizdas
turėtų būti lengvai pasiekiamas.

- 2006/95/EB (Žemos įtampos)

! Nenaudokite ilginimo laidų ar blokų su keliais
lizdais.
! Kabelis neturi būti sulenktas ar suspaustas.
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Skalbimo mašinos aprašymas ir skalbimo paleidimas
Valdymo skydelis

Atidėjimo laikmačio Skalbimo programos eiga

Skalbiklio dalytuvo stalčius: naudojamas

Užrakintų durelių indikacinė lemputė: rodo, ar galima

skalbikliams ir priedams (žr. „Skalbikliai ir skalbiniai“).

atidaryti dureles (žr. kitame puslapyje).

Įjungimo ir išjungimo („ON/OFF“) mygtukas:

Paleidimo/pauzės mygtukas su indikacine lempute:

naudojamas skalbimo mašinai įjungti arba išjungti.

Skalbimo programų rankenėlė: naudojama skalbimo
ciklams programuoti. Skalbimo programos vykdymo metu
rankenėlė nejuda.
Funkciniai mygtukai su indikacinėmis lemputėmis:
naudojami galimoms funkcijoms pasirinkti. Šviečia
pasirinktą funkciją atitinkanti indikacinė lemputė.
Temperatūros rankenėlė: nustatoma temperatūra arba
šalto skalbimo programa (žr. „Individualūs pakeitimai“).

naudojamas paleisti ar laikinai nutraukti skalbimo
programoms.
N.B. Jei norite sustabdyti vykdomą skalbimo programą,
paspauskite šį mygtuką; atitinkama indikacinė lemputė
mirksės oranžinės spalvos šviesele, o esamos skalbimo
fazės indikacinė lemputė toliau nepertraukiamai švies.
Užgesus UŽRAKINTŲ DURELIŲ indikacinei lemputei
dureles galima atidaryti.
Paspaudus šį mygtuką dar kartą, skalbimo programa
tęsiama nuo tos vietos, kurioje buvo nutraukta.

Budėjimo režimas

Gręžimo greičio rankenėlė: nustatomas gręžimo greitis
arba visiškai atsisakoma gręžimo (žr. „Individualūs
pakeitimai“).
Skalbimo programos eiga ir atidėjimo laikmatis

Ši skalbimo mašina sutinkamai su naujais energijos
taupymo reglamentais turi automatinę budėjimo sistemą,
kuri įjungiama, jei kelias minutes neatliekamas joks
veiksmas. Mašiną iš šio režimo galite vėl įjungti, trumpam
paspaudę Įjungimo ir išjungimo („ON/OFF“) mygtuką.
Vartojimas išjungimo būsenos: 0,5 W
Vartojimas įjungimo būsenos: 8 W

Indikacinės lemputės: naudojamos skalbimo programos
eigai stebėti.
Šviečianti indikacinė lemputė rodo, kokia stadija
vykdoma.
Jei nustatyta atidėjimo laikmačio funkcija, rodomas
laikas, likęs iki skalbimo programos paleidimo (žr. kitame
puslapyje).
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Indikacinės lemputės

Pasirinkus norimą skalbimo programą ir jai prasidėjus,
viena paskui kitą įsižiebia vykdomą programos fazę
rodančios indikacinės lemputės.

Indikacinės lemputės suteikia tokios svarbios
informacijos:

Atidėtas paleidimas

Jei įjungta ATIDĖJIMO LAIKMAČIO funkcija (žr.
"Individualūs pakeitimai"), paleidus skalbimo
programą pradeda mirksėti pasirinktą atidėjimo
periodą atitinkanti indikacinė lemputė:

Funkciniai mygtukai ir atitinkamos
indikacinės lemputės
Pasirinkus funkciją, įsižiebia atitinkama indikacinė
lemputė. Jei pasirinkta funkcija nesuderinama su
nustatyta skalbimo programa, pradės mirksėti
atitinkama indikacinė lemputė, ir funkcija neįsijungs. Jei
pasirinkta funkcija nesuderinama su kita anksčiau
pasirinkta, pradeda mirksėti anksčiau pasirinktos
funkcijos indikacinė lemputė ir aktyvinama tik antroji
funkcija; įjungtos funkcijos indikacinė lemputė lieka
šviečianti.

Bėgant laikui, rodomas likęs atidėjimo laikas, ir
mirksi atitinkama indikacinė lemputė:

Užrakintų durų indikacinė lemputė
Šviečianti indikacinė lemputė rodo, kad durelės yra
užrakintos ir jų negalima atidaryti; prieš atidarydami
dureles, pažiūrėkite, ar nešviečia indikacinė lemputė
(palaukite apie 3 minutes). Jei norite atidaryti dureles
skalbimo programos vykdymo metu, paspauskite
Paleidimo/pauzės mygtuką; dureles galima atidaryti
užgesus Užrakintų durų indikacinei lemputei.
Greitai mirksinčios „programos fazių“ ir užrakintų durų
indikacinės lemputės rodo anomaliją (žr. "Gedimų
nustatymas").

Pasibaigus nustatytam atidėjimo laikui, pasileis
nustatyta programa.

Skalbimo programos fazės indikacinės
lemputės

Skalbimo programos paleidimas
1. Įjunkite skalbimo mašiną, paspausdami „ON/OFF“ mygtuką. Kelioms sekundėms įsižiebs visos indikacinės

lemputės, po to jos išsijungs ir pradės mirksėti Paleidimo\pauzės indikacinė lemputė.
2. Sudėkite skalbinius ir uždarykite dureles.
3. Nustatykite SKALBIMO PROGRAMOS rankenėlę į norimą programą.
4. Nustatykite skalbimo temperatūrą (žr. "Individualūs pakeitimai").
5. Nustatykite gręžimo greitį (žr. "Individualūs pakeitimai").
6. Įpilkite reikiamą kiekį skalbiklio ir skalbimo priedų (žr. "Skalbikliai ir skalbiniai").
7. Pasirinkite norimas funkcijas.
8. Paleiskite skalbimo programą, paspausdami PALEIDIMO\PAUZĖS mygtuką, ir atitinkama indikacinė lemputė
pradės nuolat šviesti žaliai.
Jei norite atšaukti skalbimo programą, nutraukite mašinos darbą, paspausdami PALEIDIMO\PAUZĖS mygtuką, ir
pasirinkite kitą programą.
9. Pasibaigus skalbimo programai, įsijungs PABAIGOS indikacinė lemputė. Dureles galima atidaryti, išsijungus
UŽRAKINTŲ DURŲ indikacinei lemputei. Išimkite savo skalbinius ir palikite prietaiso dureles praviras, kad visiškai
išdžiūtų būgnas. Išjunkite skalbimo mašiną, paspausdami „ON/OFF“ mygtuką.
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Energijos
suvartojimas, kWh

Bendras vandens
kiekis, L

Medvilnė standartinė programa 40° (2): šiek tiek nešvarūs balti ir
neatsparios spalvos.
Sintetika: labai nešvarūs atsparios spalvos.
Sintetika (3): šiek tiek nešvarūs atsparios spalvos
Spalvota medvilnė: šiek tiek nešvarūs balti ir neatsparios spalvos.
20° Zone
Medvilnė standartinė 20º : šiek tiek nešvarūs atsparios spalvos
Mix lengvas skalbimas
20' atnaujinti
Specialios
Šilkas/Užuolaidos: šilkiniams ir viskozės drabužiams, apatiniams
drabužiams
Vilna: vilnai, kašmyrui ir kt.
Džinsai
Sportinė apranga
Sportinės aprangos intensyvus skalbimas
Sportinės aprangos lengvas skalbimas

Programos trukmė

Liekamasis
drėgnumas%

•

•

•

4

62

1.46

44

140'

60°
(Max.
90°)

1000

-

•

•

4

62

0.77

30.6

145'

40°
60°
40°
40°

1000
800
800
1000

-

•
•
•
•

•
•
•
•

4
2
2
4

62
42
42
62

0.66
0.67
0.42
0.65

44
26
27
32

140'
95'
85'
85'

20°
20°
20°

1000
800
800

-

•
•
•

•
•
•

4
4
1.5

-

-

-

160'
105'
20'

30°
40°
40°

0
800
800

-

•
•
•

•
•
•

1
1
1.5

-

-

-

50'
55'
70'

30°
30°

600
600

-

•
•

•
•

1.5
1.5

-

-

-

80'
55'

-

-

-

50'

Maks. įkrova (kg)

Minkštiklis

12
13

Skalbimo

9
10
11

1000

Skalbimo programos aprašymas

Medvilnė standartinė programa 60° (1) : labai nešvarūs balti ir
2 atsparios spalvos

6
7
8

90°

Skalbimo
priemonės

Kasdienės
1 Medvilnė su pirminiu skalbimu: ypač nešvarūs balti.

3
4
4
5

Maks.
temp.

Maks.
greitis
(aps.\
min.)

Mirkymas

Skalbimo programos

Skalbimo programos

30°

600

-

•

•

Maks.
2
poros

Skalavimas

-

1000

-

-

•

4

-

-

-

36'

Gręžimas ir vandens išleidimas

-

1000

-

-

-

4

-

-

-

16'

14 Sportiniai bateliai
Dalinės skalbimo programmo

Lentelėje pateikta informacija yra tik rekomendacinio pobūdžio.

Specialios skalbimo programos
Sportinės aprangos intensyvus skalbimas (skalbimo programa 12) skirta nelabai nešvariai sportinei aprangai skalbti (šilti
treningai, šortai ir kt.); norint gauti geriausius rezultatus, rekomenduojame neviršyti didžiausio skalbinių kiekio, nurodyto
„Skalbimo programų lentelėje“. Rekomenduojame skalbti skystu skalbikliu ir dozuoti pusei kiekio.
Sportinės aprangos lengvas skalbimas (skalbimo programa 13) skirta nelabai nešvariai sportinei aprangai skalbti (šilti treningai,
šortai ir kt.); norint gauti geriausius rezultatus, rekomenduojame neviršyti didžiausio skalbinių kiekio, nurodyto „Skalbimo
programų lentelėje“. Rekomenduojame skalbti skystu skalbikliu ir dozuoti pusei kiekio.
Sportiniai bateliai (skalbimo programa 14) skirta sportiniams bateliams skalbti; norėdami gauti geriausius rezultatus, vienu metu
neskalbkite daugiau nei 2 porų.
20º skalbimo ciklai (20º zona) veiksmingai skalbia mažoje temperatūroje, sumažindami elektros sunaudojimą ir išlaidas, tuo
pačiu būdami palankesni aplinkai. 20º skalbimo ciklai atitinka visus reikalavimus:
Medvilnė: standartinė programa 20º (skalbimo programa 6 ) idealiai tinka labai nešvariems medvilniniams skalbiniams.
Veiksmingą skalbimą žemoje temperatūroje, palyginamą su skalbimu 40º temperatūroje, garantuoja mechaninis veikimas įvairiais
greičiais, su pakartojamais ir dažnais pagreitėjimais.
Might Light (skalbimo programa 7 ) idealiai tinka įvairiems (medvilnės ir sintetikos) įprasto nešvarumo skalbiniams. Veiksmingą
skalbimą žemoje temperatūroje garantuoja mechaninis veikimas įvairiais greičiais, kartojamais vidutiniais intervalais.
20’ atnaujinimas (skalbimo programa 8 ) idealiai atšviežinimui ir išskalbs lengvai išteptus skalbinius per kelias minutes. Ji
tetrunka 20 minučių ir todėl taupo ir laiką, ir energiją. Ji gali būti naudojama įvairių medžiagų skalbiniams, sudėtiems kartu
(išskyrus vilną ir šilką); didžiausią įkrovą – 1,5 kg.
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Individualūs pakeitimai
Temperatūras nustatymas
Pasukite TEMPERATŪROS rankenėlę skalbimo temperatūrai nustatyti (žr. Skalbimo programų lentelę).

Temperatūrą galima sumažinti ar net nustatyti į šaltą skalbimą
Skalbimo mašina automatiškai neleis pasirinkti aukštesnės temperatūros už didžiausią kiekvienos skalbimo
programos temperatūrą.
Gręžimo greičio nustatymas
Pasukite GRĘŽIMO GREIČIO rankenėlę gręžimo greičiui nustatyti pasirinktai skalbimo programai.
Didžiausi gręžimo greičiai kiekvienai skalbimo programai yra tokie:
Skalbimo programa
Medvilnė
Sintetika
Vilna
Šilkas

Didžiausias gręžimo greitis
1000 aps.\min.
800 aps.\min.
800 aps.\min.
tik išpylimas

Gręžimo greitį galima sumažinti arba gręžimo visai atsisakyti, pasirenkant simbolį.
Skalbimo mašiną
automatiškai neleis pasirinkti gręžimo greičio, didesnio už didžiausią kiekvienai skalbimo programai
nustatytą greitį.
Funkcijos
Įvairios skalbimo mašinos funkcijos kiekvienu atveju padės pasiekti norimų rezultatų. Funkcijoms suaktyvinti:
1. Paspauskite norimą funkciją atitinkantį mygtuką;
2. Funkcija įjungiama, kai įsižiebia atitinkama indikacinė lemputė.
Pastaba: Jei indikacinė lemputė greitai mirksi, vadinasi, šios konkrečios funkcijos negalima įjungti pasirinktai
skalbimo programai.
„Eko“ trukmė
Ši funkcija leidžia tinkamai nustatyti būgno sukimąsi, temperatūrą ir vandens kiekį nelabai nešvariai medvilnei ir sintetiniams audiniams (žr. „Skalbimo programų
lentelę"). „Eko“ trukmės“ funkcija leidžia skalbimą atlikti per trumpesnį laiką, taupant vandenį ir elektrą. Patariame skalbiklį dozuoti pagal skalbinių kiekį.
! Šios funkcijos negalima naudoti kartu su skalbimo programomis 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

.

Elektros energijos taupymo funkcija
funkcija padeda taupyti elektros energiją, nes nesušildomas skalbimui naudojamas vanduo – tai sumažina sąskaitas už elektros energiją ir palankiai
veikia aplinką. Vietoje pašildymo naudojant intensyvesnį skalbimo poveikį ir optimalų vandens kiekį užtikrinami puikūs skalbimo rezultatai ir tokia pati, kaip
standartinės programos, vidutinė trukmė. Kad pasiektumėte geresnius skalbimo rezultatus, rekomenduojame naudoti skystas skalbimo priemones.
! Šios funkcijos negalima naudoti kartu su skalbimo programomis 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,

.. Papildomas skalavimas
Ši funkcija padidina skalavimo efektyvumą ir užtikrina optimalų skalbiklio pašalinimą. Tai ypač svarbu jautriai odai.
Šios funkcijos negalima naudoti kartu su skalbimo programomis 8,

Uždelsimo laikmatis
Šis laikmatis naudojamas skalbimo programos paleidimui atidėti iki 12 valandų.
Pakartotinai spauskite mygtuką, kol įsijungs norimą uždelsimo laiką atitinkanti indikacinė lemputė. Penktą kartą paspaudus mygtuką, funkcija išjungiama.
N.B. Paspaudus PALEIDIMO\PAUZĖS mygtuką, uždelsimo laiką galimai tik į mažinti iki nustatytos programos paleidimo.
! Ši funkcija galima su visomis programomis.
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Skalbikliai ir skalbiniai
Skalbiklio dalytuvo stalčius

rezultatams gauti skalbkite specialiais skalbikliais ir
neviršykite 1 kg skalbinių kiekio.

Skalbimo rezultatai taip pat priklausys nuo tinkamo
skalbiklio dozavimo: pridėjus per daug skalbiklio,
skalbimas nebūtinai bus efektyvesnis ir, be to,
papildomai užterš aplinką.
Nenaudokite skalbimui rankomis skirtų skalbiklių,
nes jie per daug
putoja.
Atidarykite
skalbiklio dalytuvo
stalčių ir įpilkite
skalbiklio
priemonės ar
skalbimo priedo
tokiu būdu:

Šilkas: visus šilkinius drabužius skalbkite specialia
skalbimo programa 9. Rekomenduojame skalbti
nepatvariems audiniams skirtais specialiais
skalbikliais.
Užuolaidos: sulankstykite užuolaidas ir įdėkite jas į
pagalvės užvalkalą ar tinklinį maišą. Skalbkite
skalbimo programa 9.
Džinsai: prieš skalbimą juos išverskite ir skalbkite
skystais skalbikliais 11 programa.

Apkrovos balansavimo sistema

Talpykla 1:
Pirminio skalbimo
skalbikliui (milteliams)
Prieš pildami skalbiklį, patikrinkite, ar išimta
papildoma talpykla 4.
Talpykla 2: Skalbikliai skalbimo programoms
(milteliai ar skystis)
Skystus skalbikliu reikia pilti tik prieš pat paleidžiant
skalbimo programą.
Talpykla 3: Priedams (audinio minkštiklis ir kt.)
Audinio minkštiklis neturėtų išsipilti per groteles.

Skalbinių paruošimas
• Suskirstykite skalbinius pagal:
- audinio tipą ar simbolį etiketėje
- spalvas: atskirkite spalvotus drabužius nuo baltų.

• Išimkite viską iš drabužių kišenių ir patikrinkite
sagas.
• Neviršykite šių reikšmių, nurodytų sausiems
skalbiniams:

Kiek skalbiniai sveria?
1 paklodė 400-500 g
1 pagalvės užvalkalas 150-200g
1 staltiesė 400-500 g
1 vonios chalatas 900-1200 g
1 rankšluostis 150-250 g

Specialios priežiūros reikalaujantys
drabužiai
Vilna: visus vilnonius drabužius galima skalbti
naudojant programą 10, netgi tuos, kurie pažymėti
„skalbti tik rankomis“

. etikete. Geriausiems
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Prieš kiekvieną gręžimo ciklą, kad mašina per daug
nevibruotų ir vienodai paskirstytų apkrova, būgnas
nepertraukiamai kurį laiką sukasi šiek tiek didesniu
ne skalbimo greičiu. Jei po kelių bandymų apkrova
teisingai nesusibalansuoja, mašiną gręžia
sumažintu greičiu. Jei apkrova yra labai
nesubalansuota, skalbimo mašina vietoj gręžimo
vykdo paskirstymo procesą. Kad apkrova
pasiskirstytų geriau, rekomenduojame vienu metu
dėti ir mažus, ir didelius drabužius.

Saugos priemonės ir patarimai
! Ši skalbimo mašiną suprojektuota ir
pagaminta vadovaujantis tarptautiniais saugos
standartais. Toliau pateikta informacija yra
susijusi su sauga, todėl ją reikia atidžiai
perskaityti.

panaudojimą ir perdirbimą, kartu saugant
aplinką ir sveikatą nuo galimos žalos.
Ant prietaiso esantis perbraukto šiukšlių
konteinerio su ratukais ženklas primena jūsų
pareigas: atsikratydami prietaiso, jį turite
atiduoti į atskirą surinkimo punktą.

Bendrosios saugos priemonės

Daugiau informacijos apie tinkamą senų
prietaisų išmetimą vartotojai gali gauti iš
viešosios įstaigos ar vietinio šių prietaisų
platintojo

• Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.
• Prietaisu naudotis gali tik suaugusieji pagal
pateikiamą instrukciją.
• Nelieskite mašinos, kai esate basi, šlapiomis
rankomis ar kojomis.
• Norėdami ištraukti prietaiso elektros
laidą, niekada netraukite už paties laido,
traukite tik suėmę kištuką.
• Neatidarykite skalbiklio dalytuvo stalčiaus
mašinai dirbant.
• Nelieskite išpilamo vandens, nes jis gali būti
labai karštas.
• Niekada nemėginkite atidaryti durelių jėga.
Tai gali sugadinti saugos mechanizmą,
apsaugantį nuo netyčinio atidarymo.
• Jei prietaisas sugedo, jokiu būdu nelieskite
vidinių dalių, mėgindami pataisyti patys.
• Prietaisui dirbant, neleiskite prie jo vaikų.
• Skalbimo metu durelės gali būti gana
karštos.
• Jei prietaisą reikia perkelti, tam reikia dviejų
ar trijų žmonių ir elgtis su juo reikia atsargiai.
Niekada nemėginkite to daryti vienas(-a),
kadangi prietaisas yra labai sunkus.
• Prieš dėdami skalbinius į skalbimo mašiną
patikrinkite, ar būgnas tuščias.

Prietaiso išmetimas
• Pakuotės medžiagų išmetimas: laikykitės
šalies įstatymų ir atiduokite jas
pakartotiniam panaudojimui.
• Europos direktyva 2012/19/EB dėl elektros ir
elektroninės įrangos atliekų reikalauja
buitinių prietaisų neišmesti kartu su
nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis.
Panaudotus prietaisus reikia surinkti atskirai,
optimizuojant jų dalių pakartotinį
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Priežiūra ir valymas
Vandens ir elektros šaltinių išjungimas

Siurblio valymas

• Po kiekvienos skalbimo programos užsukite
vandens čiaupą. Tai sumažins skalbimo
mašinos susidėvėjimą ir padės išvengti
nutekėjimų.

Skalbimo mašina turi savaime išsivalantį
siurblį, kuriam nereikalinga jokia priežiūra.
Kartais į pirminę kamerą, apsaugančią jos
apatinėje dalyje esantį siurblį, gali patekti
smulkių daiktų (pavyzdžiui, monetų ar sagų).

• Prieš pradėdami valyti ar techninės
priežiūros darbus, ištraukite prietaiso
elektros laidą iš lizdo.

! Patikrinkite, ar skalbimo programa baigėsi,
ir ištraukite elektros laidą iš lizdo.

Skalbimo mašinos valymas

Kamerą pasiekite tokiu būdu:

Prietaiso išorines dalis ir guminius
komponentus galima valyti minkštu skudurėliu,
sudrėkintu drungnu muiluotu vandeniu.
Nenaudokite tirpiklių ir abrazyvinių medžiagų.

1. Atsuktuvu nusukite
skydelį apatinėje
skalbimo mašinos
dalyje (žr. paveikslą);

Skalbiklio dalytuvo stalčiaus valymas
Išimkite dalytuvą
pakeldami ir ištraukdami
jį lauk (žr. paveikslą).
Išplaukite jį po tekančiu
vandeniu; šią operaciją
reiktų kartoti dažnai.

2. Nusukite dangtelį,
sukdami jį prieš
laikrodžio rodyklę (žr.
paveikslą): gali išbėgti
šiek tiek vandens. Tai
visiškai normalu;

Prietaiso durelių ir būgno priežiūra
• Dureles visada palikite praviras, kad
nesusidarytų nemalonūs kvapai.

3. Gerai išvalykite vidų;
4. Atgal užsukite dangtelį;
5. Atgal uždėkite skydelį, žiūrėdami, kad kabliai
būtų vietoje prieš užstumiant ant prietaiso.
Vandens įleidimo žarnos tikrinimas
Įleidimo žarną tikrinkite kartą per metus. Jei
yra įtrūkių, ją nedelsiant reikia pakeisti:
skalbimo metu vandens slėgis yra didelis, ir
įskilusi žarna gali lengvai atsiverti.
! Niekada nejunkite senų žarnų.
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Gedimų nustatymas
Skalbimo mašinos darbas gali sutrikti. Prieš skambindami Pagalbos centrui, (žr. „Pagalba“), patikrinkite, ar
problemos negalite išspręsti, naudodamiesi toliau pateiktu sąrašu.

Problema:

Galimos priežastys ir sprendimai:

Skalbimo mašina neįsijungia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nepasileidžia skalbimo programa

Skalbimo mašina nepaima
vandens (ekranėlyje mirksi „H2O“)

Skalbimo mašina nuolat paima ir
išpila vandenį

Skalbimo mašina neatlieka
išpylimo ar gręžimo
Skalbimo mašina gręždama labai
vibruoja.
Skalbimo mašina leidžia vandenį

Mirksi funkcijų indikacinės
lemputės ir "paleidimo\pauzės"
indikacinė lemputė. Tuo metu
viena iš „vykdomos fazės“
indikacinių lempučių ir
„užrakintos durelės“ indikacinė
lemputė nuolat šviečia.
Per didelis putojimas

Netinkamai įkištas kištukas į elektros lizdą arba nėra kontakto.
Namuose nėra elektros.
Netinkamai uždarytos skalbimo mašinos durelės.
Nepaspaustas “ON/OFF“ mygtukas.
Nepaspaustas PALEIDIMO\PAUZĖS mygtukas.
Neatsuktas vandens čiaupas.
Nustatytas uždelstas paleidimas (žr. "Individualūs pakeitimai").
Vandens įleidimo žarna neprijungta prie čiaupo.
Sulenkta žarna.
Neatsuktas vandens čiaupas.
Namuose nėra vandens.
Per žemas slėgis.
Nepaspaustas PALEIDIMO\PAUZĖS mygtukas.
Išpylimo žarna nėra įrengta nuo 65 iki 100 cm aukštyje nuo grindų (žr.
„Montavimas“).
• Laisvasis žarnos galas yra po vandeniu (žr. „Montavimas“).
• Kanalizacijos sistema yra be alsuoklio.
Jei problemos nerandate netgi atlikę šiuos patikrinimus, užsukite
vandens čiaupą, išjunkite prietaisą ir kreipkitės į Pagalbos tarnybą. Jei
gyvenate viename iš viršutinių pastato aukštų, gali kilti problemų dėl
vandens išpylimo, kai skalbimo mašina nuolat paima ir išpila vandenį.
Parduotuvėse yra specialių antidrenažinių vožtuvų, kurie padės
išvengti šio nepatogumo.
• Skalbimo programoje nenumatytas išpylimas: kai kurioms skalbimo
programoms išpylimo fazė paleidžiama rankiniu būdu.
• Sulenkta išpylimo žarna (žr. „Montavimas“).
• Užsikimšęs kanalizacijos vamzdis.
• Būgnas montavimo metu tinkamai neatblokuotas (žr. „Montavimas“).
• Skalbimo mašina nėra išlyginta (žr. „Montavimas“).
• Skalbimo mašina yra įstrigusi tarp spintelių ir sienų (žr. „Montavimas“).
• Netinkamai užsukta vandens įleidimo žarna (žr. „Montavimas“).
• Užsiblokavęs skalbiklio dalytuvo stalčius (valymo instrukcijos pateiktos
skyriuje „Priežiūra ir valymas").
• Netinkamai įrengta išpylimo žarna (žr. „Montavimas“).
• Išjunkite mašiną ir ištraukite laidą iš elektros lizdo, palaukite apie 1
minutę ir vėl įjunkite.
Jei problema išlieka, kreipkitės į Techninės pagalbos centrą.

• Naudojamas skalbiklis nėra tinkamas skalbti mašina (ant pakuotės
paprastai nurodoma „skalbti skalbimo mašina" ar „skalbti skalbimo
mašina ir rankomis", ar pan.).
• Naudojama per daug skalbiklio.
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Techninė pagalba
Prieš skambindami dėl pagalbos:
• Įsitikinkite, kad negalite problemos išspręsti patys (žr. "Gedimų nustatymas");
• Paleiskite programą iš naujo, patikrindami, ar problema neišsisprendė;
• Jei ne, kreipkitės į įgaliotąjį Techninės pagalbos centrą telefonu, kurio numeris pateiktas ant
garantijos sertifikato.
! Pagalbos visada kreipkitės į įgaliotuosius technikus.

Po ranka turėkite tokią informaciją:
• problemos tipas;
• prietaiso modelis (Mod.);
• serijos numeris (S/N).
Šią informaciją rasite skalbimo mašinos galinėje dalyje pritvirtintoje duomenų lentelėje, ją taip
pat galite rasti prietaiso priekyje, atidarę dureles.

12

