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Šis gaminys pagamintas naudojant naujausią technologiją, aplinkai nekenksmingomis sąlygomis.
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1 Bendros saugumo instrukcijos
Šiame skyriuje pateikiamos saugos taisyklės, kurios gali padėti išvengti 
susižeidimų ir turtinės žalos pavojų. Nesilaikant šių taisyklių, gali nebegalioti 
jokios garantijos.

1.1 Gyvybės ir turto sauga
u Niekad nestatykite gaminio ant kilimu išklotų grindų. Elektrinės dalys 

perkais, nes po prietaisu nepateks oras. Tai gali sukelti gaminio gedimą.
u Jeigu gaminio nenaudojate, ištraukite elektros kištuką.
u Įrengimo ir remonto darbus visada privalo atlikti įgaliotasis techninės 

priežiūros centro atstovas. Gamintojas nėra atsakingas už žalą, kilusią dėl 
darbų, kuriuos atliko neįgaliotieji asmenys.

u Vandens įleidimo ir išleidimo žarnos visuomet turi būti saugiai pritvirtintos ir 
nepažeistos. Kitaip vanduo gali nutekėti.

u Niekada neatidarykite įkrovos durelių ir neištraukite filtro, jei prietaise vis dar 
yra vandens. Kitaip kyla užliejimo ir nusiplikymo karštu vandeniu pavojai.

u Nebandykite jėga atidaryti užblokuotų durelių. Dureles galima atidaryti praėjus 
kelioms minutėms nuo skalbimo ciklo pabaigos. Bandant jėga atidaryti 
užblokuotas dureles, gali būti sugadintas durelių užrakto mechanizmas.

u Galima naudoti tik automatinėms skalbyklėms tinkamas skalbimo priemones, 
audinių minkštiklius ir priedus.

u Vadovaukitės nurodymais, pateikiamais gaminių priežiūros etiketėse ir ant 
skalbiklių pakuočių.

1.2 Vaikų sauga
u Šis gaminys neskirtas naudoti jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams 

ir menkesnių fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų žmonėms arba 
asmenims, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų už jų 
saugumą atsakingas asmuo ar jiems būtų duoti nurodymai, kaip naudoti 
šį gaminį. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama 
valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų už jų saugą 
atsakingas suaugęs. Niekada neleiskite artyn jaunesnių nei 3 metų amžiaus 
vaikų, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.

u Pakavimo medžiagos gali kelti pavojų vaikams. Pakavimo medžiagas 
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

u Elektriniai prietaisai yra pavojingi vaikams. Mašinai veikiant, neleiskite artyn 
vaikų. Neleiskite jiems žaisti su šiuo gaminiu. Naudokite apsaugos nuo vaikų 
funkciją, kad vaikai nežaistų su šiuo gaminiu.

u Išėję iš patalpos, kurioje stovi prietaisas, nepamirškite uždaryti prietaiso 
durelių.Šis gaminys pagamintas naudojant naujausią technologiją, aplinkai nekenksmingomis sąlygomis.
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u Visas skalbimo priemones ir papildomas priemones laikykite saugioje, 
vaikams nepasiekiamoje vietoje; skalbimo priemonių dėžutes uždenkite 
dangteliais arba laikykite jas sandarioje pakuotėje.

1.3 Elektros sauga
u Jeigu gaminys turi defektų, jo negalima naudoti, kol jo nepataisys įgaliotojo 

techninio aptarnavimo centro atstovas. Elektros smūgio pavojus!
u Gaminys sukurtas taip, kad nutrūkus elektros tiekimui ir vėl jam atsiradus, jis 

toliau veiktų. Jeigu pageidaujate atšaukti programą, žr. skyrių „Programos 
atšaukimas“.

u Prijunkite šį gaminį prie įžeminto elektros lizdo, apsaugoto 16 A saugikliu. 
Būtinai pasirūpinkite, kad kvalifikuotas elekrtikas įžemintų instaliaciją. Mūsų 
bendrovė nėra atsakinga už jokią žalą, kuri gali atsirasti naudojant gaminį, 
kuris nėra įžemintas atsižvelgiant į vietos reglamentus.

u Niekada neplaukite gaminio, purkšdami arba pildami ant jo vandenį! Elektros 
smūgio pavojus!

u Niekada nelieskite maitinimo kabelio kištuko šlapiomis rankomis! Netraukite 
už maitinimo laido, norėdami atjungti mašiną nuo elektros tinklo – visada 
atjunkite viena ranka laikydami lizdą, o kita ištraukdami kištuką.

u Atliekant montavimo, techninės priežiūros ir remonto darbus, šis gaminys 
privalo būti atjungtas nuo maitinimo tinklo.

u Jei maitinimo kabelis pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas 
aptarnavimo darbuotojas arba kvalifikuotas asmuo (pageidautina elektrikas)  
arba importuotojo paskirtasis meistras – taip išvengsite pavojaus.

1.4 Įspėjimas dėl karšto paviršiaus

Skalbiant skalbinius aukštos temperatūros 
vandenyje, įkrovos durelių stiklas įkais. Todėl 
vykstant skalbimui neleiskite artyn vaikų prie šio 
gaminio įkrovos durelių, kad jie jų nepaliestų.
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2 Svarbūs nurodymai dėl saugos ir aplinkosaugos

2.1 EEĮA direktyvos atitiktis
Šis gaminys atitinka ES WEEE Direktyvą (2012/19/ES).  Šis gaminys paženklintas elektros ir 
elektroninės įrangos klasifikavimo (EEĮA) ženklu.
Šis gaminys pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir dalių, kurias galima perdirbti ir 
pakartotinai panaudoti. Pasibaigus gaminio tarnavimo laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis 
buitinėmis atliekomis. Atiduokite jį į surinkimo punktą, kad elektros ir elektronikos įranga būtų 
perdirbta. Surinkimo punktų adresus sužinosite vietos savivaldybėje. 
RoHS direktyvos atitiktis:
Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS Direktyvą (2011/65/ES).  Jame nėra šioje Direktyvoje 

nurodytų kenksmingų ir draudžiamų medžiagų.

2.2 Informacija apie pakuotę
Šio gaminio pakavimo medžiagos pagamintos iš pakartotinai panaudojamų medžiagų, atsižvelgiant į mūsų 
nacionalinius aplinkosaugos reglamentus. Neišmeskite pakavimo medžiagų kartu su kitomis buitinėmis 
atliekomis arba kitomis šiukšlėmis. Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą vietos atliekų surinkimo punktą.

3 Numatytoji naudojimo paskirtis

•	 Šis	gaminys	skirtas	tik	naudojimui	namuose.	Jis	netinkamas	naudoti	komerciniams	tikslams	ir	jo	negalima	
naudoti jokiems kitiems tikslams.

•	 Gaminį	galima	naudoti	tik	atitinkamai	paženklintų	tekstilės	dirbinių	skalbimui	ir	skalavimui.
•	 Gamintojas	atsisako	bet	kokios	atsakomybės	už	žalą	dėl	netinkamo	naudojimo	arba	gabenimo.
•	 Šis	gaminys	skirtas	tarnauti	10	metų.	Šio	laikotarpio	metu	galėsite	įsigyti	originalių	atsarginių	dalių	šiam	

buitiniam prietaisui tinkamai veikti.
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4 Techniniai duomenys

Pagal Europos komisijos (ES) reglamentą Nr. 1061/2010
Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas Beko

Modelio pavadinimas WMY 71283 LMB2

Nominali talpa (kg) 7

Energijos efektyvumo klasė / skalė nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias 
efektyvumas) A+++

Metinės energijos sąnaudos (kWh) (1) 169

Energijos suvartojimas, naudojant standartinę 60°C programą medvilnei, esant pilnai apkrovai 
(kWh) 0,968

Energijos sąnaudos naudojant standartinę 60°C programą medvilnei, esant dalinei apkrovai 
(kWh) 0,590

Energijos suvartojimas, naudojant standartinę 40°C programą medvilnei, esant dalinei apkrovai 
(kWh) 0,590

Energijos suvartojimo režimas išjungtas (W) 0,500

Energijos suvartojimo režimas įjungtas (W) 0,500

Metinės vandens sąnaudos (l) (2) 9020

Gręžimo-džiovinimo efektyvumo klasė / skalė nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias 
efektyvumas) B

Maksimalus sukimosi greitis (aps./ min.) 1200

Likęs drėgmės kiekis (%) 53

Standartinė programa medvilnei (3) Medvilnė Eko 60°C ir 40°C

Programos laikas standartinei 60°C programai medvilnei, esant pilnai apkrovai (min.) 208

Programos laikas standartinei 60°C programai medvilnei, esant dalinei apkrovai (min.) 183

Programos laikas standartinei 40°C programai medvilnei, esant dalinei apkrovai (min.) 183

Įjungto režimo trukmė (min.) N/A

Aplinkos akustinio triukšmo emisijos skalbiant / gręžiant (dB) 53/75

Įtaisytasis Non

Aukštis (cm) 84

Plotis (cm) 60

Gylis (cm) 50

Grynasis svoris (±4 kg) 64

Vienas vandens įvadas / dvigubas vandens įvadas
•	/	-

•	Yra

Elektros įvestis (V/Hz) 230 V / 50Hz

Bendroji el. srovė (A) 10

Bendroji galia (W) 2200

Pagrindinio modelios kodas 1010
(1) Energijos suvartojimas pagal 220 standartinius skalbimo ciklus programai medvilnei, esant 60°C ir 40°C temperatūrai, su pilna ir daline apkrova 
bei mažesnio galingumo režimų suvartojimu. Faktinis energijos suvartojimas priklausys nuo to, kaip prietaisas naudojamas.
(2) Vandens suvartojimas pagal 220 standartinius skalbimo ciklus programoms medvilnei, esant 60°C ir 40°C temperatūrai, su pilna ir daline 
apkrova. Faktinis energijos suvartojimas priklausys nuo to, kaip prietaisas naudojamas.
(3) „Standartinė 60°C programa medvilnei“ ir „Standartinė 40°C programa medvilnei“ yra standartinės skalbimo programos, kurioms skiriama 
informacija ant etiketės ir informaciniame lapelyje. Šios programos tinka skalbiant vidutiniškai išpurvintus skalbinius, taip pat jos yra efektyviausios 
energijos ir vandens suvartojimo atžvilgiu. 

Siekiant pagerinti šio gaminio kokybę, techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.



7 / LTSkalbimo mašina / Vartotojo vadovas

4.1 Montavimas
•	 Dėl	šio	gaminio	instaliacijos	kreipkitės	į	artimiausią	įgaliotąjį	techninės	priežiūros	centro	atstovą.	
•	 Vartotojas	yra	atsakingas	už	vietos,	elektros,	vandentiekio	ir	dujų	instaliacijos	paruošimą	šiam	gaminiui.	
•	 Labai	svarbu,	kad	po	įrengimo	arba	valymo	statant	buitinį	prietaisą	į	vietą,	vandens	įleidimo	ir	išleidimo	

žarnos nebūtų perlenktos, suspaustos arba prakiurę. 
•	 Įrengimo	ir	elektros	prijungimo	darbus	privalo	atlikti	įgaliotasis	techninės	priežiūros	centro	atstovas.	

Gamintojas nėra atsakingas už žalą, kilusią dėl darbų, kuriuos atliko neįgaliotieji asmenys. 
•	 Prieš	pradedant	instaliaciją,	apžiūrėkite	šį	gaminį,	ar	jis	neturi	kokių	nors	defektų.	Jeigu	turi,	neinstaliuokite	

jo. Sugadinti gaminiai kelia pavojų jūsų saugai.

4.1.1 Įrengimui tinkama vieta
•	 Pastatykite	gaminį	ant	tvirto,	lygaus	paviršiaus.	Nestatykite	ant	ilgaplaukių	kilimų	ar	panašių	paviršių.
•	 Jeigu	skalbyklė	ir	džiovyklė	statomos	viena	ant	kitos,	jų	bendras	svoris	–	prikrovus	skalbinių	–	siekia	180	

kilogramų. Statykite gaminį ant tvirtų, stabilių grindų, kurios gali atlaikyti šį krūvį!
•	 Nestatykite	gaminio	ant	maitinimo	kabelio.
•	 Neįrenkite	gaminio	ten,	kur	aplinkos	temperatūra	nukrenta	žemiau	0	ºC.
•	 Tarp	mašinos	ir	baldų	privaloma	palikti	mažiausiai	1	cm	tarpus.
•	 	Jeigu	grindys	laiptuotos,	nestatykite	gaminio	prie	pat	krašto	arba	ant	paaukštinimo.

4.1.2 Pakavimo sutvirtinimo nuėmimas

Paverskite mašiną atgal, kad galėtumėte nuimti pakavimo sutvirtinimus. 
Patraukite už juostos ir nuimkite pakavimo sutvirtinimą. Nedarykite šio 
darbo vieni patys. 

4.1.3 Gabenimo kaiščių išėmimas
1 Tinkamu veržliarakčiu atsukite visus varžtus tiek, kad juos galima būtų laisvai sukti rankomis (C).
2 Atsargiai išsukite apsauginius transportavimo varžtus.
3 Uždenkite galinės plokštės angas plastikiniais gaubteliais, esančiais maišelyje su naudojimo instrukcija. 

(P)

A DĖMESIO! Išimkite gabenimo kaiščius prieš pradėdami naudoti skalbimo mašiną! Kitaip galite ją sugadinti.

C
Transportavimui skirtus saugos varžtus laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte juos vėl panaudoti, kai kitą kartą prireiks 
gabenti skalbimo mašiną.

Sumontuokite apsauginius transportavimo varžtus, atlikdami išardymo veiksmus atvirkščia eilės tvarka.

Niekada negabenkite gaminio, jeigu jame tinkamai neįtaisyti transportavimui skirti saugos varžtai!
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4.1.4 Vandens tiekimo prijungimas

C Norint naudoti šį gaminį, būtinas 1–10 barų (0,1–1 MPa) vandens slėgis. Norint, kad mašina tinkamai veiktų, reikia, kad per 
minutę iš čiaupo išbėgtų 10–80 litrų vandens. Jeigu vandens slėgis yra didesnis, pritvirtinkite slėgio mažinimo vožtuvą.

A
DĖMESIO! Modelius su viena vandens įleidimo anga reikia prijungti prie šalto vandens čiaupo. Kitaip skalbiniai bus 
sugadinti arba gaminys gali persijungti į apsauginį režimą ir neveikti.

DĖMESIO! Nenaudokite susidėvėjusių/naudotų vandens įleidimo žarnų su nauju gaminiu. Dėl to ant skalbinių gali likti 
dėmių.

1 Ranka priveržkite žarnos veržles. Verždami veržles, niekada 
nenaudokite veržliarakčio.

2 Prijungę žarną, patikrinkite prijungimo vietų sandarumą, iki galo 
atsukdami vandens čiaupus. Jeigu pastebite nuotėkį, užsukite 
čiauspą ir atsukite veržlę. Patikrinę tarpiklį, vėl atsargiai užsukite 
veržlę. Norint, kad vanduo nepratekėtų ir nepridarytų žalos, kai 
gaminys nenaudojamas, čiaupai turi būti užsukti.

4.1.5 Vandens išleidimo žarną prijungimas prie kanalizacijos vamzdžio
•	 Pritvirtinkite	vandens	išleidimo	žarnos	galą	tiesiai	prie	nuotėkų	vamzdžio,	praustuvo	arba	vonios.	

A
DĖMESIO! Jeigu vandens išleidimo metu žarna nukris nuo korpuso, jūsų namai bus užlieti vandeniu. Skalbiant aukštoje 
temperatūroje, gali kilti pavojus apsiplikinti karštu vandeniu! Norėdami išvengti tokių situacijų, įsitikinkite, ar vanduo 
įleidžiamas ir išleidžiamas tinkamai; tvirtai prijunkite vandens išleidimo žarną.

10
0c

m

40
cm

•	Prijunkite	vandens	išleidimo	žarną	mažiausiai	40	cm	
aukštyje ir daugiausiai 100 cm aukštyje.
•	Jeigu	vandens	išleidimo	žarna	bus	paguldyta	ant	grindų	
ir po to pakelta arba jeigu ji bus arti žemės ( žemiau nei 
40 cm aukštyje), vandenį bus sunkiau išleisti ir skalbiniai 
gali likti šlapi. Todėl vadovaukitės paveikslėlyje pateiktais 
aukščiais.

•	 Norėdami,	kad	purvinas	vanduo	ne	tekėtų	atgal	į	mašiną,	o	lengvai	išbėgtų,	nekiškite	žarnos	galo	į	nuotėkų	
vandenį ir nekiškite jos į kanalizacijos vamzdį daugiau nei 15 cm. Jeigu žarna per ilga, sutrumpinkite ją.

•	 Žarnos	galo	negalima	sulenkti,	ant	jos	negalima	atsistoti,	negalima	sulankstyti	tarp	išleidimo	vamzdžio	ir	
mašinos.

•	 Jeigu	žarna	per	trumpa,	pailginkite	ją,	pridėdami	originalią	ilginimo	žarną.	Žarnos	ilgis	neturi	viršyti	3,2	
m. Norint išvengti vandens nuotėkių, ilginimo žarna ir mašinos išleidimo žarna turi būti tvirtai sujungtos, 
naudojant tinkamą spaustuką, kad jos neatsijungtų ir nenukristų.
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4.1.6 Kojelių reguliavimas

A
DĖMESIO! Norint užtikrinti, kad mašina veiktų tyliau ir nevibruotų, ji turi stovėti tiesiai, išlaikant pusiausvyrą kojelių 
pagalba. Pastatykite mašiną tiesiai, pareguliuodami kojeles. Kitaip gaminys gali pajudėti iš vietos ir ką nors prispausti arba 
pradėti vibruoti.

DĖMESIO! Fiksavimo veržles atsukite tik rankomis, nenaudokite jokių įrankių. Kitaip galite jas sugadinti.

1 Ranka atsukite kojelių antveržles.
2 Reguliuokite kojeles, kol gaminys stovės tiesiai ir tvirtai.
3. Vėl tvirtai rankomis užveržkite visas antveržles.

4.1.7 Elektros prijungimas
Prijunkite šį gaminį prie įžeminto elektros lizdo, apsaugoto 16 A saugikliu. Mūsų bendrovė nėra atsakinga už 
jokią žalą, kuri gali atsirasti naudojant gaminį, kuris nėra įžemintas atsižvelgiant į vietos reglamentus.
•	 Pajungiant	reikia	vadovautis	nacionaliniais	reglamentais.
•	 Po	sumontavimo	maitinimo	laido	kištukas	turi	būti	lengvai	pasiekiamas.
•	 Jeigu	namuose	naudojamas	saugiklis	yra	16	amperų,	kreipkitės	į	kvalifikuotą	elektriką,	kad	jis	instaliuotų16	

amperų saugiklį.
•	 Įtampa,	nurodyta	skyriuje	„Techniniai	duomenys“,	privalo	atitikti	jūsų	namų	elektros	tinklo	įtampą.
•	 Draudžiama	pajungti	naudojant	laidų	ilgintuvus	arba	daugiaviečius	lizdus.

B DĖMESIO! Pažeistus maitinimo laidus privalo pakeisti įgaliotieji techninio aptarnavimo centro atstovai.

4.1.8 Naudojant pirmą kartą

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, būtinai atlikite parengiamuosius 
darbus, vadovaudamiesi skyriuose „Svarbios saugos ir aplinkosaugos 
taisyklės“ ir „Įrengimas“ pateiktais nurodymais.
Norėdami paruošti gaminį skalbiniams skalbti, atlikite pirmą veiksmą 
būgno valymo programoje. Jeigu mašinoje šios programos nėra, 
naudokite metodą, aprašytą skyriuje 4.4.2.

C
Naudokite skalbyklėms tinkamas kalkių nuosėdų šalinimo priemones.

Gamybos metu, dėl kokybės kontrolės procesų, mašinoje gali būti likę vandens. Jis nekenkia mašinai.
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4.2 Paruošimas

4.2.1 Skalbinių rūšiavimas
* Išrūšiuokite skalbinius pagal audinių rūšis, spalvą, sutepimo laipsnį ir leistiną vandens temperatūrą, kurioje 

juos galima skalbti.
* Visuomet vadovaukitės gaminio etiketėje pateiktais nurodymais.

4.2.2 Skalbinių paruošimas skalbimui
•	 Skalbiniai	su	metalinėmis	detalėmis,	pavyzdžiui,	liemenėlės,	diržų	sagtys	ir	metalinės	sagos	gadina	mašiną.	

Ištraukite metalines dalis arba tokius skalbinius sudėkite į skalbinių maišelį, pagalvės užvalkalą ar pan.
•	 Iškraustykite	kišenes	ir	išimkite	iš	jų	visus	pašalinius	daiktus,	pavyzdžiui,	monetas,	rašiklius	ir	popieriaus	

sąvaržėles. Tokie daiktai gali sugadinti gaminį arba kelti triukšmą.
•	 Mažus	skalbinius,	pavyzdžiui,	kūdikių	kojinaites,	nailonines	kojines	ir	kt.	sudėkite	į	skalbinių	maišelį,	

pagalvės užvalkalą ar pan.
•	 Užuolaidas	į	mašiną	dėkite	laisvai,	nespausdami.	Nuimkite	užuolaidų	segtukus.
•	 Užsekite	spaustukus,	įsiūkite	pamestas	sagas,	užadykite	skyles.
•	 Skalbiant	gaminius,	kurių	etiketėse	nurodyta	„Skalbti	mašinoje“	arba	„Skalbti	rankomis“	reikia	pasirinkti	

atitinkamas programas.
•	 Spalvotus	ir	baltus	gaminius	skalbkite	atskirai.	Nauji	ryškūs	medvilniniai	gaminiai	gali	stipriai	nudažyti	kitus	

skalbinius. Skalbkite juos atskirai.
•	 Prieš	skalbimą	reikia	tinkamai	pašalinti	sunkiai	pašalinamas	dėmes.	Jeigu	nesate	tikri,	kaip	jas	pašalinti,	

pasiteiraukite cheminio valymo punkte.
•	 Naudokite	tik	tuos	dažus/spalvų	keitimo	priemones	ir	kalkių	nuosėdų	šalinimo	priemones,	kuriuos	galima	

naudoti skalbyklėje. Būtinai vadovaukitės ant pakuočių esančiais nurodymais.
•	 Kelnes	ir	skalbimui	jautrius	skalbinius	išverskite	į	blogąją	pusę.
•	 Kelias	valandas	prieš	skalbimą	skalbinius,	pagamintus	iš	angoros	vilnos,	palaikykite	šaldiklyje.	Jie	mažiau	

susivels.
•	 Skalbinius,	labai	suteptus	tokiomis	medžiagomis	kaip	miltai,	kalkės,	pieno	milteliai	ir	pan.,	prieš	dedant	į	

skalbyklę reikia išpurtyti. Laikui bėgant, tokios ant skalbinių likę dulkės ir milteliai gali susikaupti ant vidinių 
mašinos dalių ir sukelti gedimą.

4.2.3 Kaip taupyti elektros energiją
Ši informacija padės jums ekologiškiau naudoti šį buitinį prietaisą ir taupyti energiją.
•	 Naudokite	gaminį	esant	didžiausiam	pajėgumui,	kurį	leidžia	pasirinkta	programa,	bet	be	perkrovos;	žr.	skyrių	
„Programų	ir	sąnaudų	lentelė“.	Žr.	„Programų	ir	sąnaudų	lentelę“

•	 Visuomet	vadovaukitės	ant	skalbimo	priemonės	pakuotės	pateiktais	nurodymais.
•	 Mažai	suteptus	skalbinius	skalbkite	nustatę	žemą	temperatūrą.
•	 Mažam	nesmarkiai	suteptų	skalbinių	kiekiui	skalbti	naudokite	trumpesnes	programas.
•	 Nenaudokite	nuskalbimo	programos	ir	aukštos	temperatūros	skalbiniams,	kurie	nėra	smarkiai	sutepti	arba	

dėmėti, skalbti.
•	 Jeigu	skalbinius	planuojate	džiovinti	džiovyklėje,	nustatant	skalbimo	programą,	rekomenduojama	pasirinkti	

didesnį gręžimo greitį. 
•	 Nenaudokite	didesnio	skalbimo	priemonių	kiekio	nei	rekomenduojama	–	žr.	ant	pakuotės	pateiktus	

nurodymus.

4.2.4 Skalbinių sudėjimas
1. Atidarykite skalbinių dangtį.
2. Laisvai sudėkite skalbinius į mašiną.
3. Paspauskite ir uždarykite įkrovos dangtį – uždarant turi pasigirsti spragtelėjimas. Patikrinkite, ar durelėmis 

neprivėrėte skalbinių. Programai veikiant, durelės bus užblokuotos. Dureles galima atidaryti praėjus šiek tiek 
laiko po to, kai programa pasibaigia.
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4.2.5 Nepridėkite per daug skalbinių
Maksimalus skalbinių kiekis priklauso nuo skalbinių rūšies, jų sutepimo laipsnio ir pasirinktos skalbimo 
programos.
Mašina automatiškai nustato reikiamą vandens kiekį pagal į ją pridėtų skalbinių kiekį.

A ĮSPĖJIMAS! Vadovaukitės „Programų ir sąnaudų lentelėje“ pateikta informacija. Jeigu mašina bus pernelyg prikrauta, 
sumažės skalbimo kokybė. Be to, gali kilti triukšmas ir vibracija.

4.2.6 Skalbimo miltelių ir audinių minkštiklio naudojimas

C
Naudodami skalbimo priemones, audinių minkštiklį, krakmolą, audinių dažus, baliklius, dėmių ir kalkių nuosėdų šalinimo 
priemones, skaitykite gamintojų nurodymus, pateiktus ant pakuočių ir naudokite nurodytą priemonių kiekį. Jeigu turite, 
naudokite dozavimo indelį.

132

Skalbimo priemonių stalčiukas padalintas į tris skyrius:
– (1) nuskalbimui
– (2) pagrindiniam skalbimui
– (3) audinių minkštikliui
– ( ) be to, audinių minkštiklio skyriuje yra sifonas.

Skalbimo milteliai, audinių minkštiklis ir kitos skalbimo priemonės
•	 Prieš	paleisdami	skalbimo	programą,	pripilkite	skalbimo	miltelių	ir	audinių	minkštiklio.
•	 Vykstant	skalbimo	ciklui,	nepalikite	skalbimo	priemonių	dalytuvo	atidaryto!
•	 Naudojant	programą	be	nuskalbimo,	į	nuskalbimo	skyrių	skalbimo	miltelių	pilti	nereikia	(į	skyrių	Nr.	„1“).	
•	 Naudojant	programą	su	nuskalbimu,	į	nuskalbimo	skyrių	negalima	pilti	skystos	skalbimo	priemonės	(į	skyrių	

Nr. „1“).
•	 Nesirinkite	programos	su	nuskalbimu,	jeigu	naudojate	skalbimo	priemonės	indelį	arba	paskirstymo	

rutuliuką. Dėkite skalbimo priemonės indelį arba paskirstymo rutuliuką tiesiai į mašiną, tarp skalbinių.
Jeigu naudojate skystą skalbimo priemonę, nepamirškite įdėti skystos skalbimo priemonės indelį į pagrindinį 

skalbimo skyrių (skyrių Nr. „2“).
Skalbimo priemonės rūšies pasirinkimas
Skalbimo priemonių, kurias reikėtų naudoti, rūšis priklauso nuo audinio tipo ir spalvos.
•	 Spalvotiems	ir	baltiems	skalbiniams	naudokite	skirtingas	skalbimo	priemones.
•	 Jautrius	audinius	skalbkite	tik	specialiomis	skalbimo	priemonėmis	(skystais	skalbikliais,	vilnai	skirtu	

šampūnu ir pan.), skirtomis tik jautriems skalbiniams skalbti. 
•	 Skalbiant	tamsius	spalvotus	drabužius	ir	antklodes,	rekomenduojama	naudoti	skystą	skalbimo	priemonę.
•	 Vilnonius	audinius	skalbkite	specialiai	vilnai	skirtomis	skalbimo	priemonėmis.

A DĖMESIO! Naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtus skalbiklius.

DĖMESIO! Nenaudokite muilo miltelių.

Skalbiklio kiekio nustatymas
Reikiamas skalbimo miltelių kiekis priklauso nuo skalbinių kiekio, jų sutepimo laipsnio ir vandens kietumo.
•	 Nenaudokite	skalbimo	miltelių	daugiau	nei	kad	nurodyta	ant	pakuotės,	nes	kils	problemų:	susidarys	per	

daug putų, milteliai nebus tinkamai išskalauti, netaupydami miltelių bereikalingai išlaidausite, ir pagaliau 
darysite žalą gamtai.

•	 Mažesniam	skalbinių	kiekiui	arba	nesmarkiai	suteptiems	drabužiams	naudokite	mažiau	skalbiklio.
Audinių minkštiklių naudojimas
Pripilkite audinių minkštiklio į audinių minkštikliui skirtą stalčiuko skyrelį.
•	 Neviršykite	ant	skalbimo	priemonių	stalčiuko	pažymėto	maksimalaus	lygio	(>max.<).
•	 Jeigu	audinių	minkštiklis	sutirštėja,	prieš	pildami	jį	į	stalčiuko	skyrių,	atskieskite	jį.
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Skystų skalbiklių naudojimas
Jeigu gaminyje yra skysto skalbiklio indelis:

•	 Skystą	skalbiklį	pilkite	į	skyrių	Nr.	„2“.
•	 Jeigu	skystas	skalbiklį	sutirštėtų,	prieš	pildami	jį	į	

skalbimo priemonių skyrių, atskieskite jį.

Jeigu gaminyje nėra skysto skalbiklio indelio:
•	 Nenaudokite	skysto	skalbiklio	nuskalbimui,	naudodami	programą	su	nuskalbimu.
•	 Naudojant	atidėto	paleidimo	funkciją,	skystas	skalbiklis	palieka	ant	skalbinių	dėmių.	Jeigu	ketinate	naudoti	

atidėto paleidimo funkciją, nenaudokite skysto skalbiklio.
Skalbiklių gelio ir tablečių forma naudojimas
•	 Jeigu	gelis	yra	skystas,	o	mašinoje	nėra	specialaus	skysto	skalbiklio	indelio,	supilkite	gelį	į	pagrindinį	

skalbiklio skyrelį pirmą kartą prileidžiant į mašiną vandens. Jeigu mašinoje yra skysto skalbiklio indelis, prieš 
paleisdami programą, supilkite gelį į šį indelį.

•	 Jeigu	gelis	yra	tirštas	arba	yra	skysčio	kapsulės	formos,	prieš	skalbdami,	dėkite	jį	tiesiai	į	būgną.
•	 Prieš	pradėdami	skalbti,	įdėkite	skalbimo	priemonės	tabletę	į	pagrindinio	skalbimo	skyrelį	(skyrelį	Nr.	„2“)	

arba tiesiai į būgną.
Krakmolo naudojimas
•	 Pripilkite	skysto	krakmolo,	sodos	miltelių	arba	audinių	dažų	į	audinių	minkštiklio	skyrių.
 Skalbimo ciklo metu niekada nenaudokite ir audinių minkštiklio, ir krakmolo.
 Panaudoję krakmolą, išvalykite mašinos vidų švariu drėgnu skudurėliu.
Kalkių nuosėdų šalinimo priemonės naudojimas
•		Jeigu	reikia,	naudokite	tik	specialiai	skalbyklėms	skirtas	kalkių	nuosėdų	šalinimo	priemones.	
Baliklių naudojimas
 Pripilkite baliklio skalbimo ciklo pradžioje, pasirinkę nuskalbimo programą. Nepilkite skalbimo miltelių į 

nuskalbimo skyrių. Taip pat galite pasirinkti programą su papildomu skalavimu ir pripilti baliklio į skalbimo 
priemonės skyrių tuo metu, kai mašina pripildoma vandens pirmo skalavimo etapo metu.

•	 Nenaudokite	sumaišyto	baliklio	ir	skalbiklio.
•	 Naudokite	labai	mažai	baliklio	(maždaug	50	ml)	ir	gerai	išskalaukite	drabužius,	nes	jis	dirgina	odą.	Nepilkite	

baliklio tiesiai ant skalbinių ir nenaudokite jo skalbdami spalvotus skalbinius. 
•	 Jeigu	naudojate	dėmių	šalinimo	priemonę	deguonies	pagrindu,	pasirinkite	programą,	skirtą	skalbti	

skalbinius žemos temperatūros vandenyje. 
•	 Dėmių	šalinimo	priemones	deguonies	pagrindu	galima	naudoti	kartu	su	skalbimo	priemonėmis;	jeigu	jos	yra	

skirtingos konsistencijos, pirmiausiai pripilkite skalbimo priemonės į skalbimo priemonių dalytuvo skyrių Nr. 
„2“ ir palaukite, kol mašina, prisipildydama vandens, panaudos skalbiklį. Mašinai prisipildant vandens, į tą 
patį skyrių pripilkite dėmių šalinimo priemonės.
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4.2.7 Patarimai, kaip efektyviai skalbti
Drabužiai

Neryškių spalvų ir balti 
skalbiniai Spalvos Juodi/tamsių 

spalvų skalbiniai

Jautrūs / 
vilnoniai 
/ šilkiniai 
skalbiniai

(Rekomenduojama temperatūra 
pagal sutepimo lygį: 40–90 oC)

(Rekomenduojama temperatūra 
pagal sutepimo lygį: šaltas–40 oC)

(Rekomenduojama 
temperatūra pagal 
sutepimo lygį: šaltas–40 
oC)

(Rekomenduojama 
temperatūra pagal 
sutepimo lygį: 
šaltas–30 oC)

Ne
šv

ar
um

o 
ly

gi
s

Smarkiai 
sutepti

(sunkiai 
pašalinamos 
dėmės, 
pavyzdžiui, žolės, 
kavos, vaisių ir 
kraujo.)

Gali prireikti papildomai 
apdoroti dėmes prieš atliekant 
papildomą nuskalbimą. 
Skalbimo miltelius ir skysčius, 
rekomenduojamus naudoti 
baltiems skalbiniams, galima 
naudoti smarkiai suteptiems 
skalbiniams, vadovaujantis 
rekomenduojamomis dozėmis. 
Rekomenduojama naudoti 
skalbimo miltelius molio ir žemės 
dėmėms bei dėmėms, kurios yra 
jautrios balikliams, šalinti. 

Skalbimo miltelius ir skysčius, 
rekomenduojamus naudoti 
spalvotiems skalbiniams, galima 
naudoti smarkiai suteptiems 
skalbiniams, vadovaujantis 
rekomenduojamomis dozėmis. 
Rekomenduojama naudoti 
skalbimo miltelius molio ir žemės 
dėmėms bei dėmėms, kurios 
yra jautrios balikliams, šalinti. 
Naudokite skalbiklius be baliklių.

Skystus skalbiklius, 
tinkamus spalvotiems 
ir tamsių spalvų 
skalbiniams skalbti, 
galima naudoti smarkiai 
suteptiems skalbiniams, 
vadovaujantis 
rekomenduojamomis 
dozėmis.

Jautriems 
skalbiniams patartina 
naudoti specialiai 
jiems skirtus skystus 
skalbiklius. Vilnonius 
ir šilkinius skalbinius 
privaloma skalbti 
specialiai vilnai 
skirtais skalbikliais.

Vidutiniškai 
sutepti
(Pavyzdžiui, 
apykaklėms ir 
rankogaliams 
skalbti)

Skalbimo miltelius ir skysčius, 
rekomenduojamus naudoti 
baltiems skalbiniams, galima 
naudoti vidutiniškai suteptiems 
skalbiniams, vadovaujantis 
rekomenduojamomis dozėmis.

Skalbimo miltelius ir skysčius, 
rekomenduojamus naudoti 
spalvotiems skalbiniams, galima 
naudoti vidutiniškai suteptiems 
skalbiniams, vadovaujantis 
rekomenduojamomis dozėmis. 
Reikia naudoti skambimo 
priemones, kuriuose nėra balinimo 
medžiagų.

Skystus skalbiklius, 
tinkamus spalvotiems 
ir tamsių spalvų 
skalbiniams skalbti, 
galima naudoti įprastai 
suteptiems skalbiniams, 
vadovaujantis 
rekomenduojamomis 
dozėmis. 

Jautriems 
skalbiniams patartina 
naudoti specialiai 
jiems skirtus skystus 
skalbiklius. Vilnonius 
ir šilkinius skalbinius 
privaloma skalbti 
specialiai vilnai 
skirtais skalbikliais.

Nesmarkiai 
sutepti

(Nėra matomų 
dėmių.)

Skalbimo miltelius ir skysčius, 
rekomenduojamus naudoti 
baltiems skalbiniams, galima 
naudoti mažai suteptiems 
skalbiniams, vadovaujantis 
rekomenduojamomis dozėmis.

Skalbimo miltelius ir skysčius, 
rekomenduojamus naudoti 
spalvotiems skalbiniams, galima 
naudoti mažai suteptiems 
skalbiniams, vadovaujantis 
rekomenduojamomis dozėmis. 
Reikia naudoti skambimo 
priemones, kuriuose nėra balinimo 
medžiagų.

Skystus skalbiklius, 
tinkamus spalvotiems 
ir tamsių spalvų 
skalbiniams skalbti, 
galima naudoti 
nesmarkiai suteptiems 
skalbiniams, 
vadovaujantis 
rekomenduojamomis 
dozėmis.

Jautriems 
skalbiniams patartina 
naudoti specialiai 
jiems skirtus skystus 
skalbiklius. Vilnonius 
ir šilkinius skalbinius 
privaloma skalbti 
specialiai vilnai 
skirtais skalbikliais.
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4.3 Gaminio naudojimas

4.3.1 Valdymo skydelis

1 - Programos pasirinkimo rankenėlė
2 - Temperatūros reguliavimo kontrolinės 
lemputės
3 - Gręžimo greičio pasirinkimo kontrolinės 
lemputės
4 - Trukmės informacinis rodinys
5 - Veikiančio apsaugos nuo vaikų užrakto 
kontrolinė lemputė
6 - Pabaigos laiko nustatymo mygtukas

7 - Veikiančio durelių užrakto kontrolinė lemputė
8 - Programos eigos kontrolinės lemputės
9 - Įjungimo / išjungimo mygtukas
10 - Paleidimo / pristabdymo mygtukas
11 - Pagalbinių funkcijų mygtukai
12 - Gręžimo greičio reguliavimo mygtukas
13 - Temperatūros reguliavimo mygtukas
14 - Programos pasirinkimo kontrolinės lemputės

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1011121314

Antklodė
Patalynė

Gręžimas Gležni 20º Higieniškas 
skalbimas 20º

Automatinė 
programa

Marškiniai

Įvairūs audiniai 
40

Itin trumpa 
skubioji 

programa

Kasdienė 
skubioji

Apdailos 
detalių 

apsauga

Garinimas  Šilkas + 
skalbimas 
rankomis

Kūdikių 
drabužėliai+

Tamsūs skalbiniai
(tamsių spalvų 

drabužių skalbimo 
programa)

Tamsūs skalbiniai
(tamsių spalvų 

drabužių skalbimo 
programa)

Skalbimas 
rankomis

Kūdikių 
drabužėliai

Ekonomiška 
medvilnės 
skalbimo 
programa

Medvilnė Sintetika Vilna

SkalavimasVandens 
išleidimas
(Vandens 
išleidimas)

Atšviežini
mas

Nuskalbi
mas

Naktinis 
režimas

Greitasis 
skalbimas

Papildomas 
skalavimas
(Gausesnis 
skalavimas)

Laiko 
atidėjimas

Sports
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4.3.2 Programos pasirinkimas
1 Pasirinkite tinkamą programą, atsižvelgdami į skalbinių audinių rūšį, kiekį ir nešvarumo lygį iš programų ir 

sąnaudų lentelės bei skalbimo temperatūros lentelės. 

1 Sukdami programos pasirinkimo raneknėlę, pasirinkite norimą programą. 

C
Programos skiriasi pagal didžiausią, tam tikrai audinių rūšiai tinkamą gręžimo greitį.

Pasirinkdami programą, kurią naudosite, visada atsižvelkite į audinio rūšį, spalvą, nešvarumo lygį ir leistiną vandens 
temperatūrą.

Visada rinktinės žemiausią temperatūros vertę, tinkamą skalbinių tipui. Aukštesnė temperatūra reiškia didesnes galios 
sąnaudas.

4.3.3 Programos 
• Medvilniniai audiniai
Ji rekomenduojama medvilniniams skalbiniams (pvz., paklodėms, antklodėms ir pagalvių užvalkalams, 
rankšluosčiams, chalatams, apatiniams rūbams ir pan.). Skalbiniai bus skalbiami energingai ir ilgiau.
• Sintetiniai audiniai
Ji rekomenduojama sintetiniams drabužiams skalbti (marškiniams, palaidinukėms, gaminiams iš sintetinių/
medvilninių audinių ir pan.). Lyginant su medvilniniams skalbiniams skirta programa, ši programa skalbia 
atsargiai ir trumpiau.
Užuolaidoms ir nėriniams rekomenduojama pasirinkti programą „Sintetika 40 ˚C“ ir nuskalbimo bei apsaugos 
nuo susiglamžymo funkcijas. Skalbdami nėrinius/užuolaidas, į pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį pilkite 
mažiau skalbimo priemonės, nes šių audinių tinklinė struktūra sukelia pernelyg didelį putojimą. Nepilkite 
skalbimo miltelių į nuskalbimo skyrių.
• Vilnoniai audiniai
Ji rekomenduojama vilnoniams drabužiams skalbti. Pasirinkite tinkamą temperatūrą, atsižvelgdami į drabužių 
etiketes. Vilnoniams audiniams naudokite jiems skirtas skalbimo priemones.

Šios skalbyklės vilnos skalbimo ciklą patvirtino „Woolmark Company“ skalbyklėje skalbiamų vilnonių gaminių skalbimui, su 
sąlyga, kad gaminiai skalbiami pagal drabužių etiketėse pateiktas ir šios skalbyklės gamintojo instrukcijas. M1449.” 
„Jungtinėje Karalystėje, Šiaurės Airijoje, Honkonge ir Indijoje „Woolmark“ ženklas yra sertifikavimo prekės ženklas.“

• Ekonomiška medvilnės skalbimo programa
Ji rekomenduojama vidutiniškai sutemptiems, neblunkantiems medvilniniams ir lininiams audiniams skalbti. 
Nors jis skalbia ilgiau nei visos kitos programos, ji labai taupo energiją ir vandenį. Faktinė vandens temperatūra 
gali skirtis nuo nurodytosios skalbimo temperatūros. Kai į skalbimo mašiną įdedate mažiau skalbinių (pvz., ½ 
talpos ar mažiau), programos laikas gali automatiškai sutrumpėti. Šiuo atveju sumažės energijos ir vandens 
sąnaudos – skalbiniai bus skalbiami ekonomiškiau. Ši programa yra modeliuose su likusio laiko indikatoriumi.
• Kūdikių drabužėliai (BabyProtect)
Šią programą naudokite skalbiniams, kuriuos reikia išskalbti taip, kad jie nesukeltų alergijų ir būtų išskalbti 
higieniškai aukštoje temperatūroje, naudojant intensyvų ir ilgą skalbimo ciklą. 

• Jautrûs audiniai 20°
Ji rekomenduojama jautrių audinių skalbiniams skalbti. Lyginant su sintetiniams skalbiniams skirta programa, 
ši programa skalbia atsargiai ir be tarpinių gręžimų. Ją reikėtų naudoti skalbiant skalbinius, ant kurių etikečių 
nurodyta, kad juos reikia skalbti atsargiai.
• Rankinis skalbimas
Ji rekomenduojama vilnoniams/jautrių audinių drabužiams, kurių etiketėse nurodyta „Neskalbti mašinoje“, 
o rekomenduojama skalbti rankomis, skalbti. Pasirinkus šią programą, skalbiniai skalbiami labai atsargiai, 
negadinant drabužių.
• Kasdienė skubioji
Šią programą rinkitės mažam lengvai sutemptų medvilninių audinių kiekiui greitai išskalbti.
• Itin trumpa skubioji programa 
Ji rekomenduojama lengvai sutemptiems ir nedėmėtiems medvilniniams audiniams greitai išskalbti.



16 / LT Skalbimo mašina / Vartotojo vadovas

• Tamsių skalbinių skalbimas
Naudokite šią programą tamsių spalvų medvilniniams ir sintetiniams skalbiniams arba skalbiniams, 
kuriuos norite apsaugoti nuo išblukimo, skalbti. Skalbimas vykdomas esant žemai temperatūrai, naudojant 
atsargius judesius. Rekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę arba skalbimo priemonę tamsių 
spalvų vilnoniams skalbiniams.
• Mišrūs audiniai 40
Ji rekomenduojama medvilniniams ir sintetiniams drabužiams skalbti jų nerūšiuojant.
• Marškiniai
Ji rekomenduojama medvilniniams, sintetiniams ir mišrių audinių marškiniams skalbti.
• 40º / 40’
Ji rekomenduojama mažam lengvai sutemptų medvilninių skalbinių kiekiui greitai išskalbti.

• Hygiene 20°
Naudokite šią programą, norėdami pašalinti kvapus iš vos vieną kartą dėvėtų, nesuteptų drabužių.
• Skalavimas
Ji rekomenduojama tuomet, kai norima ką nors išskalauti arba iškrakmolinti.
• Gręžimas + Vandens išleidimas 
Pasirinkite šią programą, kad iš skalbyklės būtų išleistas vanduo.

4.3.4 Temperatūros pasirinkimas
Pasirinkus naują programą, temperatūros indikatorius parodo tai programai rekomenduojamą temperatūrą.
Norėdami ją sumažinti, dar kartą paspauskite temperatūros reguliavimo mygtuką. Temperatūra bus mažinama 
laipsniškai.

C Jeigu programa nepasiekė kaitinimo etapo, temperatūrą galite pakeisti neįjungdami mašinos pristabdymo režimo.

4.3.5 Gręžimo greičio pasirinkimas
Kai tik pasirenkama nauja programa, gręžimo greičio indikatorius parodo rekomenduojamą pasirinktos 
programos gręžimo greitį.
Jei norite sumažinti sukimosi greitį, paspauskite gręžimo greičio reguliavimo mygtuką. Gręžimo greitis 
palaipsniui sumažėja. 
Tuomet, priklausomai nuo gaminio modelio, ekrane bus rodomos parinktys „Skalavimo sulaikymas“ ir „Be 
gręžimo“. Šių parinkčių paaiškinimus žr. skyriuje „Papildomų funkcijų pasirinkimas“.
Skalavimo sulaikymas
Jeigu programai pasibaigus skalbinių tuoj pat išimti neplanuojate, galite naudoti skalavimo užlaikymo funkciją, 
kad skalbiniai būtų laikomi paskutiniam skalavimui skirtame vandenyje ir, būdami sausi, nesusiglamžytų. 
Jeigu norite išleisti vandenį negręžiant skalbinių, po šio proceso paspauskite paleidimo/pristabdymo mygtuką. 
Programa vėl paleidžiama ir išleidžiamas vanduo, bet skalbiniai neišgręžiami.
Jeigu norite išgręžti vandenyje laikytus skalbinius, nustatyktie gręžimo greitį ir paspauskite paleidimo/
pristabdymo mygtuką.
Programa vėl paleidžiama. Vanduo išleidžiamas, skalbiniai išgręžiami ir programa baigiama.

C Jeigu programa nepasiekė gręžimo etapo, greitį galite pakeisti neįjungdami mašinos pristabdymo režimo.
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4.3.6 Programų ir sąnaudų lentelė

•		 :	Galima	pasirinkti.
*  : Pasirenkama automatiškai, neatšaukiama.
**  : Standartinių energijos sąnaudų programa (EN 60456 3 leid.)
*** : Jeigu jūsų mašinos maksimalus gręžimo greitis yra mažesnis už šią reikšmę, galima pasirinkti maksimalų leistiną gręžimo 

greitį.
**** : Programa aptinka į skalbyklę sudėtų skalbinių rūšį ir kiekį ir automatiškai nustato vandens bei energijos sąnaudas ir 

programos veikimo trukmę.
-  : Apie maksimalų skalbinių kiekį žr. programos aprašymą.

** „Programos „Medvilnės ekonominė 40 °C“ ir „Medvilnės ekonominė 60 °C“ yra standartinės programos.“ Šios programos 
vadinamos „40 °C medvilnės standartine programa“ ir „60 °C medvilnės standartine programa; skydelyje jos pažymėtos   

  simboliais.

C
Lentelėje nurodytos pagalbinės funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų mašinos modelio.

Vandens ir energijos sąnaudos gali skirtis nuo pateiktųjų lentelėje, priklausomai nuo vandens slėgio, vandens kietumo ir 
temperatūros, aplinkos temperatūros, skalbinių rūšies ir kiekio, pagalbinių funkcijų pasirinkimo ir tinklo įtampos svyravimų.

Pasirinktos programos skalbimo laikas rodomas mašinos ekrane. Normalu, kad faktinis skalbimo laikas gali šiek tiek skirtis nuo 
ekrane rodomo laiko.
„Gamintojas gali pakeisti papildomų funkcijų pasirinkimo būdus. Gali būti pridėta naujų pasirinkimo būdų arba jie pašalinti.“
„Mašinos gręžimo greitis gali skirtis atsižvelgiant į programą; šis gręžimo greitis negali viršyti maks. mašinos gręžimo greičio.“

„Gamintojas pasilieka teisę pakeisti lentelėje pateiktas programas ir papildomas funkcijas. Nors šie pakeitimai mašinos veikimui įtakos 
gali neturėti, visgi gali pasikeisti skalbimo etapai ir jų trukmė.“

LT 16 Pagalbinė funkcija
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Pasirinktina temperatūra °C

Ekonomiška medvilnės skalbimo programa
60** 7 44 0.97 1200 Žema	temperatūra-60
60** 3.5 38 0.59 1200 Žema	temperatūra-60
40** 3.5 38 0.59 1200 Žema	temperatūra-60

Medvilniniai audiniai
90 7 70 2.20 1200 • • • Žema	temperatūra-90
60 7 70 1.55 1200 • • • Žema	temperatūra-90
40 7 67 0.90 1200 • • • Žema	temperatūra-90

Sintetiniai audiniai
60 3 52 1.10 1200 • • • Žema	temperatūra-60
40 3 49 0.60 1200 • • • Žema	temperatūra-60

Vilnoniai audiniai 40 1.5 49 0.25 1200 • Žema	temperatūra-40

Rankinis skalbimas 30 1 40 0.25 1200 Žema	temperatūra-30

Kūdikių drabužėliai 60 7 85 1.90 1200 * 30 - 90

Tamsių skalbinių skalbimas 40 3 60 0.60 1000 • * Žema	temperatūra-40

Marškiniai 60 3.5 57 1.00 800 • • • Žema	temperatūra-60

Mišrūs audiniai 40 40 3.5 60 0.70 1000 • • Žema	temperatūra-40

40° / 40’ 40 7 45 0.60 1200 Žema	temperatūra-40

Jautrûs audiniai 20° 20 3.5 45 0.15 1200 • 20

Hygiene 20° 20 2 95 0.40 1200 * 20

Itin trumpa skubioji programa 30 2 35 0.15 1200 • Žema	temperatūra-30

Kasdienė skubioji
90 7 67 2.00 1200 • Žema	temperatūra-90
60 7 67 1.10 1200 • Žema	temperatūra-90
30 7 67 0.25 1200 • Žema	temperatūra-90
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4.3.7 Pagalbinės funkcijos pasirinkimas
Reikiamas papildomas funkcijas pasirinkite prieš paleisdami programą. 
Pasirinkus programą ir papildomą funkciją, užsidegs atitinkama jos kontrolinė lemputė.

C Papildomų funkcijų, kurių pasirinkti su veikiančia programa negalima, kontrolinės lemputės žybčios ir pasigirs įspėjamasis 
garso signalas. 

Be to, skalbimo ciklui prasidėjus, taip pat galite pasirinkti arba išjungti papildomas funkcijas, tinkamas 
pagal vykdomą programą. Jeigu skalbimo ciklas pasiekia tašką, kai papildomų funkcijų pasirinkti negalima, 
pabandžius jas pasirinkti, pasigirs įspėjamasis garsas ir sužybčios atitinkamos papildomos funkcijos lemputė.

C
Kai kurių funkcijų kartu pasirinkti neįmanoma. Jeigu prieš paleisdami mašiną pasirinksite antrą papildomą funkciją, kuri yra 
nesuderinama su anksčiau pasirinktąja, pirmoji pasirinkta funkcija bus atšaukta ir liks įjungta tik antroji pasirinkta pagalbinė 
funkcija. Pavyzdžiui, jeigu pirma pasirenkate greitąjį skalbimą, o po to papildomą skalavimą, papildomas skalavimas bus 
atšauktas ir liks įjungtas tik greitasis skalbimas.

Pagalbinė	funkcija,	kuri	yra	nesuderinama	su	programa,	pasirinkti	neįmanoma.	(Žr.	„Programų	ir	sąnaudų	lentelę“)

Kai kurios programos turi pagalbinių funkcijų, kurias privaloma naudoti kartu su jomis. Tokių funkcijų atšaukti neįmanoma. 
Tokių pagalbinių funkcijų rėmeliai nešvies – švies tik vidinė jų sritis.

• Nuskalbimas
Nuskalbti reikėtų tik stipriai suteptus skalbinius. Nenuskalbdami taupote energiją, vandenį, skalbimo miltelius 
ir laiką.
• Greitas skalbimas
Šią funkciją galima naudoti su medvilnės ir sintetikos skalbimo programomis. Sumažinamas lengvai suteptų 
skalbinių skalbimo laikas ir skalavimų skaičius.

C Kai tik pasirenkate šią pagalbinę funkciją, į mašiną dėkite tik pusę maksimalaus programų lentelėje nurodyto skalbinių 
kiekio.

• Papildomas skalavimas
Ši funkcija leidžia mašinai atlikti dar vieną papildomą skalavimą po pagrindinio skalbimo skalavimo. Todėl 
sumažėja rizika, kad jautrią odą (kūdikių, į alergiją linkusią odą ir pan.) paveiks skalbiniuose likę skalbimo 
miltelių likučiai.

Sintetinių skalbinių skalbimo programų parodomosios vertės
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Likęs drėgmės kiekis (%)** Likęs drėgmės kiekis (%)**

≤ 1000 rpm >	1000	rpm

Sintetiniai audiniai 60 3 52 1.10 105/135 45 40

Sintetiniai audiniai 40 3 49 0.60 105/135 45 40

* Pasirinktos programos skalbimo laikas rodomas skalbyklės ekrane. Faktinis skalbimo laikas gali šiek tiek skirtis nuo ekrane rodomo laiko – tai 
visiškai normalu.

** Likusio drėgmės kiekio vertės gali skirtis atsižvelgiant į pasirinkto gręžimo greičio vertę.
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4.3.8 Pabaigos laikas
Programos pabaigos funkcija leidžia atidėti skalbimo programos paleidimą iki 24 valandų. Paspaudus 
Programos pabaigos mygtuką, ekrane rodomas apskaičiuotas programos pabaigos laikas.  Nustačius 
Programos pabaigą, užsidega Programos pabaigos indikatorius. 
Norėdami, kad pabaigos laiko funkcija būtų įjungta ir programa nustatytam laikui pasibaigus būtų baigta, 
nustatę laiką, privalote paspausti paleidimo / pristabdymo mygtuką. 
Jeigu Programos pabaigos funkciją norite atšaukti, paspaudę įjungimo/išjungimo išjunkite ir vėl įjunkite 
mašiną.

C Pasirinkę  pabaigos laiko funkciją, nenaudokite skystų skalbimo priemonių! Drabužiai gali tapti dėmėti.

1 Atidarykite dureles, sudėkite skalbinius ir pripilkite skalbimo miltelių bei kitų priemonių.
2 Nustatykite džiovinimo programą, temperatūrą, gręžimo greitį ir, jeigu reikia, pasirinkite pagalbines funkcijas.
3 Nustatykite norimą pabaigos laiką, paspausdami Programos pabaigos mygtuką. Programos pabaigos 

indikatorius šviečia.
4 Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Pradedama atgalinė laiko atskaita. „:“ ženklas ekrane, 

esantis pabaigos laiko viduryje, pradeda žybčioti.

C
Veikiant atgalinės pabaigos laiko atskaitos funkcijai, į mašiną galima pridėti daugiau skalbinių. Pasibaigus atgalinei laiko 
atskaitai, pabaigos laiko indikatorius užgęsta, pradedamas skalbimo procesas ir ekrane rodoma pasirinktos programos 
trukmė.

Pasirinkus pabaigos laiką, ekrane rodomas laikas, kurį sudaro pabaigos laikas ir pasirinktos programos trukmė.

4.3.9 Programos paleidimas
1. Spauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką ir programa bus paleista.
2. Užsidegs programos paleidimą rodanti programos eigos lemputė.

C
Programos pasirinkimo proceso metu nepaleidus jokios programos arba per 1–10 minučių nepaspaudus jokio mygtuko, 
mašina išsijungs. Ekranas ir visi indikatoriai išjungiami. 
Jeigu paspausite įjungimo / išjungimo mygtuką, pasirinktos programos duomenys nebus rodomi.

4.3.10 Durelių užraktas
Mašinos dureles užblokuoja užrakto sistema, kuri neleidžia atidaryti durelių tais atvejais, kai vandens lygis nėra 
tinkamas.
Užrakinus įkrovos dureles, valdymo skyde užsidega „Durelių užrakto“ kontrolinė lemputė.

4.3.11 Pasirinkimų keitimas paleidus programą
Programai prasidėjus, galite atlikti toliau nurodytus pakeitimus.

4.3.11.1 Mašinos perjungimas į pristabdymo režimą:
Jei norite mašinai veikiant norite perjungti ją į pristabdymo režimą, paspauskite paleidimo/pristabdymo 
mygtuką. Programos eigos indikatoriuje pradeda žybčioti mašinos paleidimo/pristabdymo būsenos ir 
programos etapo lemputė, rodydama, kad mašina yra perjungta į pristabdymo režimą. Be to, žybčios ir įkrovos 
durelių lemputė, kol dureles galima bus atidaryti. Kai įkrovos dureles galima bus atidaryti, įkrovos durelių 
lemputė užges, o programos etapo indikatorius bei paleidimo/sustabdymo kontrolinė lemputė tebežybčios. 
Be to, kai dureles jau galima atidaryti, kartu su programos etapo lempute užgęsta ir įkrovos durelių lemputė.

4.3.11.2 Pagalbinių funkcijų, gręžimo greičio ir temperatūros nuostatų pakeitimas
Priklausomai	nuo	vykdomo	programos	etapo,	.galite	atšaukti	arba	įjungti	papildomas	funkcijas.	Žr.	„Pagalbinės	
funkcijos pasirinkimas“. 
Taip	pat	galite	pakeisti	greičio	ir	temperatūros	nuostatas.	Žr.	„Gręžimo	greičio	pasirinkimas“	ir	„Temperatūros	
pasirinkimas“.

C Jeigu pakeitimo atlikti negalima, 3 kartus sužybčios atitinkama lemputė.
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4.3.11.3 Skalbinių įdėjimas arba išėmimas
1.	Jei	norite	mašiną	perjungti	į	pristabdymo	režimą,	paspauskite	paleidimo/pristabdymo	mygtuką.		Žybčios	

atitinkamos programos eigos etapo, kuriame mašina buvo perjungta į pristabdymo režimą, lemputė.
2. Palaukite, kol galima bus atidaryti dureles.
3. Atidarykite įdėjimo dureles ir pridėkite arba išimkite skalbinius.
5. Uždarykite dureles.
6. Jeigu reikia, pakeiskite pagalbinių funkcijų, gręžimo greičio ir temperatūros nuostatas. 
7. Norėdami paleisti mašiną, paspauskite paleidimo/pristabdymo mygtuką.

4.3.12 Užraktas nuo vaikų
Naudokite apsaugos nuo vaikų funckciją, kad vaikai nežaistų su mašina. Ji neleidžia vaikams pakeisti 
veikiančios programos.

C Veikiant užrakto nuo vaikų funkcijai, mašiną galima įjungti ir išjungti įjungimo / išjungimo  mygtuku. Vėl įjungus 
skalbyklę, programa tęsiama nuo to taško, kuriame ji buvo pristabdyta.

4.3.12.1.Jeigu norite įjungti apsaugą nuo vaikų:
Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę 2 pagalbinės funkcijos mygtuką. Prietaiso skydelio 
programos pasirinkimo ekrane užsidegs užrašas „CL On“. Pasirodžius šiam įspėjimui, galite atleisti 2 
pagalbinės funkcijos mygtuką.

4.3.12.2 Jeigu norite išjungti apsaugos nuo vaikų užraktą:
Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę 2 pagalbinės funkcijos mygtuką. Prietaiso skydelio 
programos pasirinkimo ekrane užsidegs užrašas „CL Off“.

4.3.13 Programos atšaukimas
Programa atšaukiama, kai skalbyklė išjungiama ir vėl įjungiama. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite 
nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką. 

C
Jeigu veikiant užrakto nuo vaikų funkcijai paspausite įjungimo / išjungimo  mygtuką, programa nebus atšaukta. 
Pirmiausiai reikia atšaukti užrakto nuo vaikų funkciją. 

Jeigu atšaukę programą norite atidaryti dureles, bet jų atidaryti nepavyksta, nes skalbyklėje esančio vandens lygis yra virš 

durelių angos, tuomet pasukite programos pasirinkimo rankenėlę ties vandens išleidimo+gręžimo 
programa, kad vanduo būtų išleistas iš skalbyklės.

4.3.14 Programos pabaiga
Programai pasibaigus, ekrane užsidega pabaigos kontrolinė lemputė.
Jeigu per 10 minutes nepaspausite jokio mygtuko, mašina persijungs į išjungimo režimą. Ekranas ir visi 
indikatoriai išjungiami. 
Jeigu paspausite įjungimo / išjungimo mygtuką, atlikti programos etapai nebus rodomi.

4.3.15 Ši skalbyklė turi parengties režimą.
Paspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką bei įjungus mašiną ir maždaug per 10 minučių nepasirinkus jokios 
programos arba neatlikus jokio veiksmo, arba neatlikus jokios veiksmo po to, kai programa yra baigtas, 
mašina automatiškai išsijungs. Ekranas ir visi indikatoriai išjungiami. Jeigu paspausite įjungimo / išjungimo 
mygtuką, pasirinktos programos duomenys nebus rodomi. Prieš paleisdami programą, patikrinkite, ar tinkamai 
pasirinkote nuostatas. Jeigu reikia, pasirinkite iš naujo. Tai nėra gedimas.
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4.4 Techninė priežiūra ir valymas
Reguliariai valant, pailgėja gaminio naudojimo laikas ir sumažėja trikčių atvejų.

4.4.1 Skalbimo priemonių stalčiuko valymas
Reguliariai (kas 4–5 skalbimo ciklus), valykite skalbimo priemonės stalčiuką, kad 
jame nesikauptų skalbimo priemonės likučiai.
Pakelkite galinę sifono dalį, kad jį išimtumėte kaip parodyta. 
Jeigu audinių minkštiklio skyriuje pradeda kauptis didesnis nei įprasta minkštiklio ir 
vandens mišinio kiekis, reikia išvalyti sifoną.

1 Spauskite sifono tašką audinių minkštiklio skyriuje ir traukite stalčiuką link savęs, kol ištrauksite.
2. Išplaukite skalbimo priemonių stalčiuką ir sifoną kriauklėje dideliame drungno vandens kiekyje. 

Norėdami, kad nuosėdų nepatektų ant rankų, mūvėkite pirštines ir valykite tinkamu šepetėliu.
3 Išvalę, vėl įdėkite stalčiuką ir patikrinkite, ar jis tinkamai užfiksuotas.

4.4.2 Durelių ir būgno valymas
Jei gaminys turi būgno valymo programą, žr. Gaminio valdymas – programos.
Jei gaminys neturi būgno valymo programos, jo būgną valykite atlikdami toliau aprašytus veiksmus:
Iš papildomų funkcijų pasirinkite Papildomas vanduo arba Papildomas skalavimas. Naudokite 
medvilninės programą be išankstinio skalbimo. Nustatykite temperatūrą, rekomenduojamą ant būgno 
valymo priemonės, kurios galite įsigyti iš įgaliotųjų atstovų, pakuotės. Atlikdami šią procedūrą, 
į gaminį nedėkite skalbinių. Prieš įjungdami programą, 1 kaušelį specialios būgno valymo priemonės 
(jei speciali priemonė nepridedama, įpilkite ne daugiau kaip 100 g priemonės nuo kalkių nuosėdų) įpilkite 
į pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį (skyrelis Nr. 2). Jei jūsų priemonė nuo kalkių nuosėdų yra tablečių 
pavidalo, įdėkite tik vieną tabletę į pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį Nr. 2. Pasibaigus programai, švariu 
audiniu nusausinkite guminį apvadą aplink dureles

C
Būgno valymo procesą kartokite kas 2 mėnesius.

Naudokite skalbyklėms tinkamas kalkių nuosėdų šalinimo priemones.

Po kiekvieno skalbimo patikrinkite, ar būgne neliko pašalinių daiktų.
Jeigu apačioje esančiame paveikslėlyje parodytos angos būtų užkimštos, atkimškite 
angas dantų krapštuku.
Metaliniai daiktai subraižys būgną, dėl ko jis pradės rūdyti. Rūdžių dėmes nuo būgno 
nuvalykite nerūdijančio plieno valikliu. 
Nenaudokite plieno vatos arba vielinių šepetėlių. Jos gali sugadinti plastmasinius, 
chromuotus ir dažytus paviršius.

4.4.3 Korpuso ir valdymo skydelio valymas
Valykite mašinos korpusą muiluotu vandeniu arba neėsdinančia, švelnia, geline valymo priemone ir 
nušluostykite minkštu skudurėliu.
Valdymo skydelį valykite tik minkštu, drėgnu skudurėliu.
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4.4.4 Vandens įleidimo filtrų valymas
Kiekviename mašinos užpakalinėje dalyje esančio vandens įleidimo sklendės gale bei kiekviename vandens 
įleidimo žarnos gale, prijungimo prie čiaupo vietoje, yra po filtrą. Šie filtrai neleidžia į mašiną patekti vandenyje 
esantiems svetimkūniams ir purvui. Filtrams užsiteršus, juos reikėtų išvalyti.

1. Užsukite čiaupus.
2. Ištraukite kaiščius iš vandens įleidimo žarnų, kad 

pasiektumėte vandens įleidimo vožtuvuose esančius filtrus. 
Nuvalykite juos tinkamu šepetėliu. Jeigu filtrai pernelyg 
purvini, išimkite juos, naudodami reples, ir išvalykite toliau 
nurodytu būdu.

3. Ištraukite filtrus su tarpikliais iš tiesiųjų vandens įleidimo 
žarnų dalių ir kruopščiai juos nuplaukite po tekančiu 
vandeniu.

4. Atsargiai vėl sumontuokite tarpiklius ir filtrus; užveržkite jų 
veržles rankomis.

4.4.5 Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas
Išleidžiant skalbimo vandenį, šioje mašinoje įrengta filtrų sistema neleidžia į jos sraigtą patekti kietiems 
daiktams, pavyzdžiui, sagoms, monetoms ir audinių pluoštams. Todėl vanduo išleidžiamas sklandžiai ir pailgėja 
siurblio naudojimo laikas.
Jeigu iš mašinos neišleidžiamas vanduo, gali būti užsikišęs siurblio filtras. Filtrą privaloma išvalyti kiekvieną 
kartą, kai tik jis užsikemša, arba kas 3 mėnesius. Norint išvalyti siurblio filtrą, pirma reikia išleisti vandenį.
Be to, prieš gabenant mašiną (pvz., persikraustant į kitą namą) ir esant šaltam orui, vandenį reikia visiškai 
išleisti.

A
DĖMESIO! Siurblio filtre likę pašaliniai daiktai gali jį sugadinti arba kelti triukšmą.

DĖMESIO! Jeigu gaminio nenaudosite, užsukite vandens čiaupą, atjunkite įvado žarną ir išleiskite vandenį iš mašinos, 
kad jis neužšaltų.

DĖMESIO! Po kiekvieno naudojimo užsukite vandens čiaupą, prie kurio yra prijungta vandens tiekimo žarna.

Norint išvalyti purviną filtrą ir išleisti vandenį:
1 Ištraukite mašinos kištuką iš maitinimo lizdo.

A DĖMESIO! Mašinoje	vandens	temperatūra	gali	pakilti	iki	90	ºC.	Norint	neapsideginti,	filtrą	privaloma	valyti	tada,	kai	
vanduo mašinoje atvėsta.

2. Atidarykite filtro dangtelį.
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3 Atlikite toliau aprašytus veiksmus vandeniui išleisti.
Vandens išleidimas, kai gaminys neturi avarinio vandens išleidimo žarnos:

a. Padėkite didelį indą priešais filtrą, kad į jį subėgtų iš 
filtro ištekėjęs vanduo.

b. Sukite siurblio filtrą (prieš laikrodžio rodyklę), kol 
pradės tekėti vanduo. Nukreipkite vandens srovę 
į indą, kurį buvote padėjęs priešais filtrą. Šalia 
visuomet turėkite šluostę, kad galėtumėte sugerti ja 
išsiliejusį vandenį.

c Išleidę iš mašinos visą vandenį, sukdami visiškai 
ištraukite filtrą.

4 Išvalykite filtro viduje esančias nuosėdas ir, jeigu yra, audinių pluoštus siurblio sraigto vietoje.
5. Atgal įsukite filtrą.
6. Jeigu filtro galvutė sudaryta iš dviejų dalių, uždarykite filtro galvutę, paspauskite ąselę. Jeigu ji yra sudaryta 

iš vienos dalies, pirmiausiai įtaisykite ąseles apačioje, tuomet užspauskite viršutinę dalį.
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5 Gedimų šalinimas

Problema Priežastis Galimas sprendimo būdas
Uždarius dureles, programa 
nepasileidžia.

Nepaspaudėte paleidimo / pristabdymo / atšaukimo 
mygtuko.

•	Paspauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo 
mygtuką.

Programa nepasileidžia arba jos 
negalima pasirinkti.

Iškilus tiekimo problemai (pavyzdžiui, tinklo įtampa, 
vandens slėgis ir pan.), mašina gali būti persijungusi į 
savisaugos režimą.

•	  Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę 
įjungimo	/	išjungimo	mygtuką	(Žr.	„Programos	
atšaukimas“)

Vanduo lieka mašinoje. Gamybos metu, dėl kokybės kontrolės procesų, 
mašinoje gali būti likę vandens.

•	Tai nėra gedimas; vanduo nekenkia mašinai.

Į mašiną netiekiamas vanduo. Užsuktas čiaupas. •	Atsukite čiaupus.
Sulenkta vandens įleidimo žarna. •	 Ištiesinkite žarną.

Užsikimšo vandens įleidimo filtras. •	 Išvalykite filtrą.
Galbūt neuždarytos įkrovos durelės. •	Uždarykite dureles.

Iš mašinos neišleidžiamas vanduo. Gali būti užkimštas arba persuktas vandens išleidimo 
filtras.

•	 Išvalykite arba ištiesinkite žarną.

Užsikimšo siurblio filtras. •	  Išvalykite siurblio filtrą.
Mašina vibruoja arba kelia 
triukšmą.

Mašina gali būti nelygiai pastatyta. •	Pareguliuokite kojeles, kad mašina stovėtų lygiai.
Į siurblio filtrą gali būti pakliuvęs kietas daiktas. •	 Išvalykite siurblio filtrą.
Gali būti neišsukti apsauginiai gabenimo varžtai. •	 Išsukite apsauginius gabenimo varžtus.
Mašinoje gali būti per mažai skalbinių. •	Pridėkite į mašiną daugiau skalbinių.
Mašinoje gali būti pridėta per daug skalbinių. •	  Sumažinkite skalbinių kiekį mašinoje arba 

išskirstykite skalbinius rankomis.
Mašinoje gali būti atremta į kietą daiktą. •	 Įsitikinkite, kad mašina nebūtų į nieką atremta.

Iš po skalbyklės teka vanduo. Gali būti užkimštas arba persuktas vandens išleidimo 
filtras.

•	 Išvalykite arba ištiesinkite žarną.

Užsikimšo siurblio filtras. •	 Išvalykite siurblio filtrą.

Paleidus programą, mašina 
netrukus išsijungė.

Mašina gali laikinai išsijungti sumažėjus įtampai. •	Ji veiks toliau, kai įtampos lygis vėl taps normalus.

Mašina tuoj pat išleidžia ką tik 
įleistą vandenį.

Išleidimo žarna gali būti įrengta netinkamame aukštyje. •	Prijunkite vandens išleidimo žarną, kaip aprašyta 
naudojimo instrukcijoje.

Skalbimo metu mašinoje nesimato 
vandens.

Vandens lygio iš skalbyklės išorės nesimato. •	Tai nėra gedimas.

Nepavyksta atidaryti durelių. Dėl mašinoje esančio vandens lygio įjungtas durelių 
užraktas.

•	 Išleiskite vandenį, paleisdami vandens išleidimo 
arba gręžimo programą.

Mašina vykdo vandens pašildymą arba gręžimo ciklą. •	  Palaukite, kol programa bus baigta.
Įjungta vaikų saugos užrakto funkcija. Durelių užraktas 
bus išjungtas praėjus dviem minutėms po programos 
pabaigos. 

•	Palaukite porą minučių, kol išsijungs durelių 
užraktas.

Skalbimas trunka ilgiau, nei 
nurodyta naudojimo instrukcijoje.(*)

Per žemas vandens slėgis. •	Mašina laukia, kol bus prileistas tinkamas vandens 
kiekis, kad skalbimas būtų atliktas kokybiškai, 
naudojant pakankamą vandens kiekį. Todėl 
pailgėja skalbimo laikas.

Gali būti per maža įtampa. •	Skalbimo laikas pailginamas, kad, esant žemai 
elektros įtampai, nepablogėtų skalbimo rezultatai.

Gali būti žema įleidžiamo vandens temperatūra. •	Esant šaltajam sezonui, vandens pašildymo 
laikas pailgėja. Skalbimo laikas taip pat gali būti 
pailgintas, kad būtų išvengta prastų skalbimo 
rezultatų.

Gali būti padidintas skalavimų skaičius ir (arba) 
skalavimui skirtas vandens kiekis.

•	Mašina padidina skalavimui naudojamo vandens 
kiekį, kai skalbinius reikia gerai išskalauti, ir 
prireikus prideda papildomą skalavimo etapą. 

Naudojant per daug skalbimo priemonės, gali 
susidaryti per daug putų, todėl gali įsijungti automatinė 
putų sugėrimo sistema.

•	  Naudokite rekomenduojamą kiekį skalbimo 
priemonės.



25 / LTSkalbimo mašina / Vartotojo vadovas

Problema Priežastis Galimas sprendimo būdas
Nepaleidžiama programos atgalinė 
laiko atskaita. (Modeliuose su 
įrengtu ekranu) (*)

Laikmatis gali būti sustojęs įleidžiant vandenį. •	Laikmatis nepradeda atgalinės laiko atskaitos, kol 
į mašiną nepripilamas tinkamas vandens kiekis. 
Mašina lauks, kol į ją bus pripiltas pakankamas 
vandens kiekis, kad dėl per mažo vandens kiekio 
nepablogėtų skalbimo rezultatai. Po to laikmatis 
vėl ims skaičiuoti laiką atgal.

Laikmatis gali būti sustojęs šildymo etapo metu. •	Laikmatis nepradeda atgalinės laiko atskaitos, kol 
mašinoje nepasiekiama pasirinkta temperatūra.

Laikmatis gali būti sustojęs gręžimo etapo metu. •	Dėl būgne netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių 
gali būti įsijungusi automatinė nesubalansuotų 
skalbinių aptikimo sistema.

Nepaleidžiama programos atgalinė 
laiko atskaita. (*)

Mašinoje skalbiniai gali būti pasiskirstę netolygiai. •	Dėl būgne netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių 
gali būti įsijungusi automatinė nesubalansuotų 
skalbinių aptikimo sistema.

Mašina neatlikta gręžimo. (*) Mašinoje skalbiniai gali būti pasiskirstę netolygiai. •	Dėl būgne netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių 
gali būti įsijungusi automatinė nesubalansuotų 
skalbinių aptikimo sistema.

Mašina negręš, jeigu nebus išleistas visas vanduo. •	Patikrinkite filtrą ir vandens išleidimo žarną.
Naudojant per daug skalbimo priemonės, gali 
susidaryti per daug putų, todėl gali įsijungti automatinė 
putų sugėrimo sistema.

•	  Naudokite rekomenduojamą kiekį skalbimo 
priemonės.

Prastas skalbimo rezultatas: 
Skalbiniai papilkėja. (**)

Ilgą laiką naudotas nepakankamas skalbimo priemonių 
kiekis.

•	Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės 
kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.

Skalbimas ilgą laiką vykdomas esant žemai 
temperatūrai. 

•	Pasirinkite skalbiniams tinkamą vandens 
temperatūrą.

Esant kietam vandeniui, naudojamas nepakankamas 
skalbimo priemonių kiekis.

•	Naudojant per mažą skalbimo priemonių kiekį 
esant kietam vandeniui, purvas kimba prie audinio 
ir laikui bėgant jis pilkėja. Tokį papilkėjimą labai 
sunku pašalinti. Naudokite rekomenduojamą 
skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo 
lygį ir skalbinių kiekį.

Pridėta per daug skalbimo priemonės. •	Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės 
kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.

Prastas skalbimo rezultatas: 
lieka dėmių arba skalbiniai 
neišskalbiami. (**)

Panaudotas nepakankamas skalbimo priemonės 
kiekis.

•	Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės 
kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.

Į mašiną pridėta per daug skalbinių. •	Nepridėkite į mašiną per daug skalbinių. 
Vadovaukitės „Programų ir sąnaudų lentelėje“ 
pateiktais skalbinių kiekiais.

Pasirinkta netinkama programa ir temperatūra. •	Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir 
vandens temperatūrą.

Naudojama netinkama skalbimo priemonės rūšis. •	Naudokite originalias skalbimo priemones, skirtas 
skalbimui mašinoje.

Pridėta per daug skalbimo priemonės. •	Pilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrių. 
Nemaišykite baliklio su skalbimo priemone.

Prastas skalbimo rezultatas: ant 
skalbinių lieka riebių dėmių. (**)

Nereguliariai valomas būgnas. •	Reguliariai	valykite	būgną.	Žr.	4.4.2.

Prastas skalbimo rezultatas: 
drabužiai turi nemalonų kvapą. (**)

Kvapai ir bakterijų sluoksniai gali susidaryti ant 
būgno dėl nuolatinio skalbimo esant žemai vandens 
temperatūrai ir (arba) pasirinkus trumpas programas.

•	Po skalbimo palikite atidarytą skalbimo priemonės 
stalčių ir mašinos dureles. Tokiu būdu mašinos 
viduje nesusidarys bakterijoms daugintis palanki 
drėgna aplinka.

Išbluko skalbinių spalvos. (**) Į mašiną pridėta per daug skalbinių. •	Nepridėkite į mašiną per daug skalbinių.
Naudojami sudrėkę skalbimo milteliai. •	  Skalbimo miltelius laikykite uždarose pakuotėse 

sausoje, vėsioje vietoje.
Pasirinkta per aukšta temperatūra. •	  Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir 

vandens temperatūrą, pagal skalbinių rūšį ir jų 
nešvarumo laipsnį.
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Problema Priežastis Galimas sprendimo būdas
Netinkamai išskalaujama. Gali būti netinkamas naudojamos skalbimo priemonės 

kiekis, rūšis arba jos saugojimo sąlygos.
•	Naudokite skalbimui mašinoje ir Jūsų skalbiniams 

tinkamas skalbimo priemones. Skalbimo miltelius 
laikykite uždarose pakuotėse sausoje, vėsioje 
vietoje.

Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. •	Jeigu skalbimo priemonės pridedama į 
nuskalbimo skyrių, nors nuskalbimo ciklas nėra 
pasirinktas, mašina gali panaudoti šią skalbimo 
priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo 
metu. Pilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrių.

Užsikimšo siurblio filtras. •	Patikrinkite filtrą.
Sulenkta vandens išleidimo žarna. •	Patikrinkite vandens išleidimo žarną.

Išskalbti skalbiniai sustandėjo. (**) Panaudotas nepakankamas skalbimo priemonės 
kiekis.

•	Naudojant nepakankamą skalbimo priemonės 
kiekį esant kietam vandeniui, skalbiniai laikui 
bėgant gali sustandėti. Naudokite tinkamą 
skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo 
lygį.

Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. •	Jeigu skalbimo priemonės pridedama į 
nuskalbimo skyrių, nors nuskalbimo ciklas nėra 
pasirinktas, mašina gali panaudoti šią skalbimo 
priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo 
metu. Pilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrių.

Skalbimo priemonė gali būti sumaišyta su audinių 
minkštikliu.

•	Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo 
priemone. Išplaukite dalytuvą karštu vandeniu.

Skalbiniai nekvepia audinių 
minkštikliu. (**)

Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. •	Jeigu skalbimo priemonės pridedama į 
nuskalbimo skyrių, nors nuskalbimo ciklas nėra 
pasirinktas, mašina gali panaudoti šią skalbimo 
priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo 
metu. Išplaukite dalytuvą karštu vandeniu. Pilkite 
skalbimo priemonę į tinkamą skyrių.

Skalbimo priemonė gali būti sumaišyta su audinių 
minkštikliu.

•	Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo 
priemone. Išplaukite dalytuvą karštu vandeniu.

Skalbimo priemonių stalčiuje liko 
skalbimo priemonės. (**)

Skalbimo milteliai supilti į šlapią stalčiuką. •	Prieš supildami skalbimo miltelius, nusausinkite 
skalbimo priemonės stalčiuką.

Skalbimo milteliai sudrėko. •	Skalbimo miltelius laikykite uždarose pakuotėse 
sausoje, vėsioje vietoje.

Per žemas vandens slėgis. •	Patikrinkite vandens slėgį.
Pilant nuskalavimui skirtą vandenį, sudrėko 
pagrindiniame skalbimo skyriuje esantys skalbimo 
milteliai. Užsikimšo skalbimo priemonių skyrelio angos.

•	Patikrinkite angas ir išvalykite jas, jei jos 
užsikimšę.

Netinkamai veikia skalbimo priemonių stalčiuko 
sklendės.

•	 Iškvieskite įgaliotosios techninio aptarnavimo 
tarnybos atstovą.

Skalbimo priemonė gali būti sumaišyta su audinių 
minkštikliu.

•	Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo 
priemone. Išplaukite dalytuvą karštu vandeniu.

Nereguliariai valomas būgnas. •	Reguliariai	valykite	būgną.	Žr.	4.4.2.

Mašinoje susidaro per daug putų. 
(**)

Skalbyklėje naudojamas netinkamas skalbimo 
priemonių kiekis.

•	Naudokite skalbimo priemones, skirtas skalbimui 
mašinoje.

Panaudotas per didelis skalbimo priemonės kiekis. •	Naudokite tik pakankamą skalbimo priemonės 
kiekį.

Netinkamomis sąlygomis laikomi skalbimo milteliai. •	Laikykite skalbimo miltelius uždaroje, sausoje 
vietoje. Nelaikykite pernelyg šiltose vietose.

Kai kurie akyti skalbiniai, pavyzdžiui, tiulis, gali sukelti 
pernelyg didelį putojimą.

•	Skalbdami tokius audinius, naudokite mažiau 
miltelių.

Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. •	Pilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrių.
Per anksti panaudojamas audinių minkštiklis. •	Galbūt netinkamai veikia skalbimo priemonių 

dalytuvo sklendės. Iškvieskite įgaliotosios techninio 
aptarnavimo tarnybos atstovą.

Iš skalbimo priemonės stalčiuko 
bėga putos.

Pridėta per daug skalbimo priemonės. •	Sumaišykite 1 valgomąjį šaukštą minkštiklio ir 
½ l vandens bei įpilkite į pagrindinį skalbimo 
priemonės stalčiaus plovimo skyrių.

•	 Įpilkite į skalbyklę skalbimo miltelių, atsižvelgdami 
į tinkamas programas ir maks. skalbinių kiekį, 
nurodytą „Programų ir sąnaudų lentelėje“. Jeigu 
naudojate papildomas chemines priemones 
(dėmių vailiklius, baliklius ir pan.), skalbimo 
miltelių pilkite mažiau.
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Problema Priežastis Galimas sprendimo būdas
Programos pabaigoje skalbiniai 
lieka šlapi. (*)

Naudojant per daug skalbimo priemonės, gali 
susidaryti per daug putų, todėl gali įsijungti automatinė 
putų sugėrimo sistema.

•	Naudokite rekomenduojamą kiekį skalbimo 
priemonės.

(*) Skalbiniai mašinoje negręžiami tol, kol jie nėra tolygiai paskirstyti būgne, nes mašina gali sugesti arba apgadinti aplink ją esančius 
daiktus. Skalbinius reikėtų išskirstyti ir dar kartą išgręžti.
(**) Nereguliariai valomas būgnas. Reguliariai valykite būgną. Žr. 4.4.2

A DĖMESIO! Jeigu negalite pašalinti problemos, nors ir vadovaujatės šiame skyriuje pateiktais nurodymais, kreipkitės į 
pardavėją arba įgaliotojo techninio aptarnavimo centro atstovą. Niekada nebandykite patys taisyti neveikiančio gaminio.
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Ovaj je proizvod proizveden koristeći najnoviju tehnologiju u ekološki prihvatljivim uvjetima.
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1 Upute o općoj sigurnosti
Ovaj dio sadrži upute o sigurnosti koje mogu pomoći spriječiti ozljede i 
rizik od materijalne štete. Sve vrste jamstava bit će nevažeće ako se ne 
pridržavate ovih uputa.

1.1 Sigurnost života i vlasništva
u Nikada ne stavljajte proizvod na pod pokriven sagom. Električni dijelovi 

pregrijat će se jer zrak ne može cirkulirati ispod uređaja. To može dovesti do 
problema s proizvodom.

u Isključite uređaj kada se ne upotrebljava.
u Instalaciju i popravke uvijek treba izvoditi ovlašteni serviser. Proizvođač 

neće biti odgovoran za oštećenja do kojih dođe zbog postupaka koje izvode 
neovlaštene osobe.

u Crijeva za dovod i izbacivanje vode moraju biti dobro pričvršćena i ostati 
neoštećena. U suprotnom može doći do curenja vode.

u Nikada nemojte otvarati vrata za punjenje ili vaditi filtar dok još ima vode u 
proizvodu. U suprotnom može doći do opasnosti od izlijevanja i ozljede zbog 
tople vode.

u Nemojte na silu otvarati zaključana vrata za punjenje. Vrata se mogu otvoriti 
nekoliko minuta nakon završetka ciklusa pranja. U slučaju nasilnog otvaranja 
vrata za punjenje mogu se oštetiti vrata i mehanizam za zaključavanje.

u Upotrebljavajte samo deterdžente, omekšivače i dodatke koji su prikladni za 
strojno pranje.

u Slijedite upute na etiketama tkanina i pakiranjima deterdženta.
1.2 Sigurnost djece
u Ovim se proizvodom mogu koristiti djeca od 8. godine i osobe čije tjelesne, 

osjetilne i mentalne vještine nisu u potpunosti razvijene ili koje nemaju 
potrebno iskustvo i znanje, ako ih se nadgleda ili nauči o sigurnom korištenju 
ovim proizvodom i njegovim rizicima. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. 
Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako nisu pod nadzorom. 
Djeca mlađa od 3 godine moraju se udaljiti od uređaja osim ako nisu stalno 
pod nadzorom.

u Materijali pakiranja mogu biti opasni za djecu. Ambalažu čuvajte na sigurnom 
mjestu podalje od dosega djece.

u Električni proizvodi opasni su za djecu. Držite djecu podalje od proizvoda 
kada radi. Ne dajte im da se igraju proizvodom. Koristite se zaključavanjem 
zbog djece kako biste spriječili djecu da diraju proizvod.

u Nemojte zaboraviti zatvoriti vrata za punjenje kada izlazite iz prostorije u 
kojoj se proizvod nalazi.Ovaj je proizvod proizveden koristeći najnoviju tehnologiju u ekološki prihvatljivim uvjetima.
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u držite sve deterdžente i dodatke na sigurnom mjestu, izvan dosega djece i 
sa zatvorenim poklopcem spremnika deterdženta ili zabrtvljenim pakiranjem 
deterdženta.

1.3 Električna sigurnost
u Ako je proizvod pokvaren, ne smije raditi ako ga ne popravi ovlašteni serviser. 

Opasnost od strujnog udara!
u Ovaj proizvod dizajniran je tako da će nastaviti raditi u slučaju ponovnog 

napajanja nakon prekida napajanja. Ako želite prekinuti program, pogledajte 
dio „Opoziv programa”.

u Uključite uređaj u uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem od 16 A. 
Uzemljenje mora napraviti ovlašteni električar. Naša tvrtka neće biti 
odgovorna za bilo kakva oštećenja do kojih dođe kad se proizvod koristi bez 
uzemljenja u skladu s lokalnim zakonima.

u Nemojte prati proizvod tako da na njega raspršujete ili izlijevate vodu! 
Opasnost od strujnog udara!

u Nikada nemojte dirati kabel napajanja ili utikač mokrim rukama! Nemojte 
vući kabel napajanja da biste stroj isključili iz napajanja, uvijek ga isključite 
tako da držite utičnicu jednom rukom, a drugom vučete utikač.

u Proizvod se treba isključiti tijekom instalacije, održavanja, čišćenja i 
popravaka.

u Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, postprodajni 
servis ili slično kvalificirana osoba (po mogućnosti električar) ili netko koga 
je uvoznik odredio da bi se izbjegli mogući rizici.

1.4 Sigurnost od vrućih površina
Tijekom pranja rublja na visokim temperaturama 
staklo na vratima za punjenje postat će vruće. 
Uzevši u obzir ovu činjenicu tijekom pranja držite 
djecu dalje od vrata za punjenje ovog proizvoda 
kako ga ne bi dodirnula.
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2 Važne upute o zaštiti okoliša

2.1 Sukladnost s direktivom o električnom i elektronskom otpadu (WEEE)
Ovaj je uređaj usklađen s direktivom EU-a o električnom i elektronskom otpadu (2012/19/
EZ).  Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku oznaku za otpadne električne i elektroničke opreme 
(WEEE).
Ovaj proizvod proizveden je od kvalitetnih dijelova i materija koji se mogu ponovno koristiti i 
prikladni su za reciklažu. Na kraju vijeka trajanja ne odlažite proizvod s običnim otpadom iz 
kućanstva i drugim otpadom. Odnesite ga na odlagalište za reciklažu električne i elektronske 
opreme. Posavjetujte se s lokalnim vlastima da biste se informirali o tim odlagalištima. 

Usklađenost s direktivom o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj 
opremi (RoHS):
Proizvod koji ste kupili usklađen je s direktivom EU-a o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u 
električnoj i elektroničkoj opremi (2011/65/EU).  Ne sadrži štetne i zabranjene materijale koji su navedeni 
u direktivi.

2.2 Informacije o pakiranju
Materijali pakiranja proizvoda su proizvedeni od recikliranih materijala u skladu s našim Nacionalnim 
odredbama o okolišu. Ne odlažite materijale pakiranja skupa s otpadom iz kućanstva ili drugim otpadom. 
Odnesite ih na odlagalište za materijale pakiranja kako su odredile lokalne vlasti.

3 Namijenjena upotreba

•	Ovaj	proizvod	napravljen	je	za	uporabu	u	kućanstvu.	Nije	namijenjen	za	komercijalnu	
upotrebu i ne smije se upotrebljavati za bilo što osim za namijenjenu svrhu.

•	Proizvod	se	smije	koristiti	samo	za	pranje	i	ispiranje	rublja	koje	je	tako	označeno.
•	Proizvođač	se	odriče	bilo	kakve	odgovornosti	do	koje	može	doći	zbog	nepravilne	

uporabe ili transporta.
•	Vijek	trajanja	vašeg	proizvoda	iznosi	10	godina.	Tijekom	ovom	razdoblja,	rezervni	će	

dijelovi biti dostupni za pravilan rad uređaja.
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4 Tehničke specifikacije

Udovoljava Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1061/2010
Naziv ili zaštitni znak proizvođača Beko

Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela WMY 71283 LMB2

Nazivni kapacitet (kg) 7

Razred energetske učinkovitosti /  Skala od A+++ (najviša učinkovitost ) do D (najniža 
učinkovitost) A+++

Godišnja potrošnja energije (kWh) (1) 169

Potrošnja energije za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu 
punjenja (kWh) 0.968

Potrošnja energije standardnog programa pranja za pamuk na 60 °C pri djelomičnom 
punjenju  (kWh) 0.590

Potrošnja energije za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom 
kapacitetu punjenja (kWh) 0.590

Potrošnja energije u „stanju isključenosti” (W) 0.500

Potrošnja energije u „stanju mirovanja” (W) 0.500

Godišnja potrošnja vode (l) (2) 9020

Razred energetske učinkovitosti centrifuge za sušenje rublja / Skala od A (najviša 
učinkovitost ) do G (najniža učinkovitost) B

Maksimalna brzina centrifuge (o/min) 1200

Sadržaj preostale vlage (%) 53

Standardni program za pamuk (3) Pamuk Eko 60 °C i 40 °C
Trajanje programa za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu 
punjenja (min) 208

Vrijeme trajanja standardnog programa pranja za pamuk na 60 °C pri djelomičnom 
punjenju (min) 183

Trajanje programa za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom 
kapacitetu punjenja (min) 183

Trajanje stanja mirovanja (min) N/A

Emisije buke koje se prenose zrakom tijekom pranja/centrifugiranja (dB)a 53/75

Perilica namijenjena za ugradnju Non

Visina (cm) 84

Širina (cm) 60

Dubina (cm) 50

Neto masa (±4 kg.) 64

Jednostruki / dvostruki ulaz vode
•	/	-

•	Dostupno
Ulazna el. energija (V/Hz) 230 V / 50Hz

Ukupna struja (A) 10

Ukupna snaga (W) 2200

Glavna šifra modela 1010
(1) Potrošnja energije na osnovu 220 standardnih ciklusa pranja za programe za pranje pamuka na 60 °C i 40 °C pri punom i djelomičnom punjenju 
te potrošnja niskoenergetskih načina pranja. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu uporabe uređaja.
(2) Potrošnja vode na osnovu 220 standardnih ciklusa pranja za programe za pranje pamuka na 60 °C i 40 °C pri punom i djelomičnom punjenju. 
Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu uporabe uređaja.
(3) “Standardni program za pranje pamuka na 60 °C” i “standardni program za pranje pamuka na 40 °C “ standardni su programi za pranje na 
koje se odnose informacije iz naljepnice i sažetka; ti su programi prikladni za pranje uobičajeno zaprljanog pamučnog rublja te su najučinkovitiji 
programi u smislu kombinirane potrošnje energije i vode. 

Tehničke specifikacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti da bi se poboljšala kvaliteta proizvoda.
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4.1 Instalacija
•	 Javite	se	najbližem	ovlaštenom	serviseru	radi	instalacije	proizvoda.	
•	 Priprema	lokacije	i	elektroinstalacija,	instalacija	vodovoda	i	kanalizacije	na	mjestu	za	instalaciju	odgovornost	

su klijenta. 
•	 Pazite	da	se	crijeva	za	dovod	i	odvod	vode	kao	i	kabel	napajanja	ne	presavijaju,	prikliješte	ili	zgnječe	dok	se	

uređaj gura na mjesto nakon instalacije ili čišćenja. 
•	 Pazite	da	instalaciju	i	električni	priključak	uređaja	izvrši	ovlašteni	serviser.	Proizvođač	neće	biti	odgovoran	za	

oštećenja do kojih dođe zbog postupaka koje izvode neovlaštene osobe. 
•	 Prije	instalacije	vizualno	provjerite	postoje	li	nedostaci	na	proizvodu.	Ako	postoje,	nemojte	ga	instalirati.	

Oštećeni proizvodi predstavljaju rizik za vašu sigurnost.

4.1.1 Odgovarajuća lokacija za instalaciju
•	 Stavite	proizvod	na	čvrst	i	ravan	pod.	Nemojte	ga	stavljati	na	tepih	s	dugim	nitima	ili	na	druge	slične	

površine.
•	 Kada	se	perilica	i	sušilica	postave	jedna	na	drugu	njihova	ukupna	težina,	dok	su	napunjene,	iznosi	otprilike	

180 kilograma. Stavite proizvod na čvrst i ravan pod koji ima dovoljnu nosivost!
•	 Ne	stavljajte	proizvod	na	kabel	napajanja.
•	 Nemojte	instalirati	proizvod	na	mjesta	gdje	temperatura	pada	ispod	0	°C.
•	 Ostavite	razmak	od	najmanje	1	cm	između	stroja	i	namještaja.
•	 	Kod	poda	koji	nije	u	istoj	ravnini	nemojte	stavljati	proizvod	kraj	ruba	ili	na	platformu.

4.1.2 Uklanjanje pojačanja pakiranja

Nagnite stroj prema nazad da biste uklonili pojačanja pakiranja. Uklonite 
pojačanje pakiranja povlačenjem trake. Ovaj postupak nemojte raditi 
sami. 

4.1.3 Skidanje transportnih brava
1 Odvrnite sve vijke uz pomoć odgovarajućeg ključa dok se ne mogu slobodno okretati (C).
2 Skinite transportne sigurnosne vijke laganim okretanjem.
3 Stavite plastične poklopce u vrećici s uputama za uporabu u rupe na stražnjoj ploči. (P)

A OPREZ: Uklonite transportne sigurnosne vijke prije rada perilice! U suprotnom, uređaj će se oštetiti.

C
Držite transportne sigurnosne vijke na sigurnom mjestu da biste ih ponovno koristili kad se perilica bude prenosila u 
budućnosti.

Instalirajte transportne sigurnosne vijke obrnutim redoslijedom od postupka rastavljanja.

Nikad ne pomičite proizvod bez montiranih transportnih sigurnosnih vijaka!
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4.1.4 Spajanje s vodovodom

C Tlak vode koji je potreban za rad proizvoda je između 1 i 10 bara (0,1 – 1 MPa). Potrebno je 10 - 80 litara vode koja teče iz 
pipe u jednoj minuti da bi stroj radio kako treba. Stavite ventil koji smanjuje tlak ako je tlak vode viši.

A
OPREZ: Modeli s jednostrukim dovodom vode ne smiju se spajati na slavinu s toplom vodom. U tom slučaju rublje će se 
oštetiti ili će se proizvod prebaciti na zaštitni način rada i neće raditi.

OPREZ: Ne koristite stara ili rabljena crijeva za dovod vode na novom proizvodu. To može uzrokovati mrlje na vašem rublju.

1 Rukom pritegnite matice crijeva. Nikada nemojte upotrebljavati alat 
za zatezanje matica.

2 Kada dovršite spajanje crijeva, provjerite postoje li problemi s 
curenjem na mjestima spajanja tako da do kraja otvorite slavine. Ako 
curi, isključite pipu i uklonite vijak. Ponovno pažljivo zategnite vijak 
nakon provjere brtve. Da biste spriječili curenje vode i posljedična 
oštećenja, zatvorite slavine kada se stroj ne upotrebljava.

4.1.5 Spajanje odvodnog crijeva na odvod
•	 Kraj	odvodnog	crijeva	spojite	izravno	na	odvod,	umivaonik	ili	kadu.	

A
OPREZ: Vaša će se kuća poplaviti ako crijevo izađe iz kućišta tijekom izbacivanja vode. Nadalje, postoji opasnost od 
opeklina zbog visokih temperatura pranja! Da biste izbjegli takve situacije i osigurali da stroj bez problema uzima i izbacuje 
vodu, dobro pričvrstite crijevo za odvod.

10
0c

m

40
cm

•	Spojite	crijevo	za	odvod	na	najmanju	visinu	od	40	cm	i	
najveću visinu od 100 cm.
•	Ako	je	crijevo	podignuto	nakon	polaganja	na	razinu	
poda ili blizu poda (manje od 40 cm iznad tla), odljev vode 
postaje teži i rublje može ostati prekomjerno mokro. Stoga 
se pridržavajte visina opisanih na slici.

•	 Da	biste	spriječili	vraćanje	prljave	vode	u	stroj	i	osigurali	jednostavno	izbacivanje	vode,	ne	uranjajte	kraj	
crijeva u prljavu vodu ili ga ne stavljajte u odvod više od 15 cm. Ako je predugo, skratite ga.

•	 Kraj	tog	crijeva	se	ne	smije	presavijati,	ne	smije	se	stati	na	njega	i	crijevo	ne	smije	biti	zaglavljeno	između	
odvoda i stroja.

•	 Ako	je	duljina	crijeva	prekratka,	koristite	ga	tako	da	dodate	originalno	produžno	crijevo.	Duljina	crijeva	ne	
smije prelaziti 3,2 m. Da biste izbjegli curenje vode, spoj između produžnog crijeva i odljevnog crijeva na 
stroju mora biti dobro montiran odgovarajućom spojnicom da ne padne ni curi.
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4.1.6 Prilagođavanje nogu

A
OPREZ: Da biste osigurali tihi rad stroja s manje vibracija, on mora stajati ravno i u ravnoteži na svojim nožicama. 
Uravnotežite stroj prilagođavanjem nožica. U suprotnom proizvod se može pomaknuti s mjesta i uzrokovani lom i probleme 
s vibracijom.

OPREZ: Ne koristite nikakve alate za otpuštanje vijaka za zaključavanje. U suprotnom se mogu oštetiti.

1 Rukom otpustite vijke za zaključavanje na nožicama.
2 Prilagodite nožice dok proizvod ne stoji stabilno i u ravnoteži.
3 Ponovno pritegnite sve vijke za zaključavanje rukom.

4.1.7 Elektroinstalacija
Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem od 16 A. Naša tvrtka neće biti odgovorna za bilo 
kakva oštećenja do kojih dođe kad se proizvod koristi bez uzemljenja u skladu s lokalnim zakonima.
•	 Spajanje	treba	biti	u	skladu	s	nacionalnim	odredbama.
•	 Kabel	napajanja	mora	biti	lako	dostupan	nakon	instalacije.
•	 Ako	je	trenutna	vrijednost	osigurača	ili	sklopke	u	kući	manja	od	16	ampera,	neka	ovlašteni	električar	

instalira osigurač od 16 ampera.
•	 Naponi	navedeni	u	„Tehničkim	specifikacijama”	moraju	biti	jednaki	naponu	vaše	mreže.
•	 Ne	spajajte	preko	produžnih	kabela	ili	razvodnika.

B OPREZ: Oštećene kabele napajanja moraju zamijeniti ovlašteni serviseri.

4.1.8 Prva upotreba

Prije početka upotrebe proizvoda, provjerite jesu li izvršene pripreme u 
skladu s „Važnim uputama o sigurnosti i zaštiti okoliša” i s uputama u 
odjeljku „Instalacija”.
Da biste pripremili proizvod za pranje rublja, prvo izvršite program za 
čišćenje bubnja. Ako ovaj program nije dostupan na vašom stroju, 
primijenite postupak opisan u odjeljku 4.4.2.

C
Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za perilice.

Možda je u uređaju ostalo malo vode zbog kontrole kvalitete u proizvodnji. To nije štetno za proizvod.
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4.2 Priprema

4.2.1 Sortiranje rublja
* Sortirajte rublje prema vrsti tkanine, boji i tome koliko je prljavo te dopuštenoj temperature vode.
* Uvijek se pridržavajte uputa navedenih na etiketama odjevnih predmeta.

4.2.2 Priprema rublja za pranje
•	 Rublje	s	metalnim	dodacima,	kao	što	su	grudnjaci,	kopče	remena	i	metalni	gumbi,	može	oštetiti	stroj.	

Uklonite metalne dijelove ili perite rublje tako da ga stavite u vreću za pranje ili jastučnicu.
•	 Izvadite	sve	stvari	iz	džepova	kao	što	su	novčići,	olovke	i	spajalice,	preokrenite	džepove	i	očetkajte.	Takvi	

predmeti mogu oštetiti stroj ili uzrokovati buku.
•	 Stavite	odjeću	male	veličine,	kao	što	su	čarapice	za	bebe	i	najlonske	čarape,	u	vreću	za	pranje	rublja	ili	

jastučnicu.
•	 Stavite	zavjese	bez	da	ih	sabijate.	Uklonite	vješalice	za	zavjese.
•	 Zakopčajte	patentne	zatvarače,	zašijte	labave	gumbe	i	zakrpajte	poderane	i	istrošene	dijelove.
•	 Proizvode	označene	s	„perivo	u	perilici”	ili	„perivo	na	ruke”	perite	samo	odgovarajućim	programom.
•	 Ne	perite	bijelo	i	obojeno	rublje	skupa.	Novo	tamno	pamučno	rublje	može	ispustiti	puno	boje.	Perite	ga	

odvojeno.
•	 Postojane	mrlje	moraju	se	pravilno	tretirati	prije	pranja.	Ako	niste	sigurni,	provjerite	u	kemijskoj	čistionici.
•	 Koristite	se	samo	bojama	/	sredstvima	za	mijenjanje	boja	i	sredstvima	za	uklanjanje	kamenca	koji	su	

prikladni za strojno pranje. Uvijek slijedite upute na pakiranju.
•	 Perite	hlače	i	osjetljivo	rublje	okrenute	naopako.
•	 Držite	rublje	od	angorske	vune	u	hladnjaku	nekoliko	sati	prije	pranja.	To	će	smanjiti	nakupine.
•	 Rublje	koje	je	bilo	izloženo	materijalima	kao	što	su	brašno,	kamenac,	prašina,	mlijeko	u	prahu	itd.	mora	

se dobro istresti prije stavljanja u stroj. Takva prašina i prah na rublju mogu se nakupiti na unutarnjim 
dijelovima stroja i uzrokovati oštećenje.

4.2.3 Što treba raditi za uštedu energije
Sljedeće informacije pomoći će vam da koristite proizvod na ekološki i energetski učinkovit način.
•	 Neka	proizvod	radi	na	najvišem	kapacitetu	koji	je	dopušten	za	odabrani	program,	ali	nemojte	ga	

preopteretiti; pogledajte „Tablicu programa i potrošnje”. Pogledajte „Tablicu programa i potrošnje”
•	 Uvijek	slijedite	upute	o	deterdžentu	na	pakiranju	deterdženta.
•	 Perite	malo	uprljano	rublje	na	niskim	temperaturama.
•	 Koristite	brže	programe	za	manje	količine	malo	uprljanog	rublja.
•	 Ne	koristite	pretpranje	i	visoke	temperature	za	rublje	koje	nije	jako	prljavo	ili	koje	nema	mrlje.
•	 Ako	namjeravate	sušiti	svoje	rublje	u	sušilici,	odaberite	najveću	preporučenu	brzinu	centrifuge	tijekom	

postupka pranja. 
•	 Nemojte	upotrebljavati	više	deterdženta	od	preporučene	količine	navedene	na	pakiranju.

4.2.4 Stavljanje rublja
1. Otvorite poklopac za rublje.
2. Stavite rublje u stroj tako da nije nabijeno.
3. Gurnite i zatvorite poklopac za punjenje dok ne začujete zvuk zaključavanja. Pazite da u vratima nema 

zahvaćenih predmeta. Vrata za punjenje zaključana su dok program radi. Vrata se mogu otvoriti tek kad 
program dođe do kraja.

4.2.5 Odgovarajući kapacitet punjenja
Maksimalni kapacitet punjenja ovisi o vrsti rublja, stupnju prljavosti i programu pranja koji želite koristiti.
Stroj automatski prilagođava količinu vode prema težini stavljenog rublja.

A UPOZORENJE: Slijedite podatke u „Tabeli programa i potrošnje”. Kad je prepunjena, smanjit će se performanse perilice 
rublja. Štoviše, može doći do problema s bukom i vibracijom.
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4.2.6 Upotreba deterdženta i omekšivača

C Pri upotrebi deterdženta, omekšivača, štirke, boje za tekstil, izbjeljivača i sredstva za izbjeljivanje boja, sredstva za uklanjanje 
kamenca pročitajte upute proizvođača na pakiranju i slijedite navedene doze. Ako je dostupna, koristite čašicu za mjerenje.

132

Ladica za deterdžent sastoji se od tri pretinca:
- (1) za pretpranje
- (2) za glavno pranje
- (3) za omekšivač
– ( ) osim toga, tu je dio sa sifonom u odjeljku za 
omekšivač.

Deterdžent, omekšivač i druga sredstva za pranje
•	 Dodajte	deterdžent	i	omekšivač	prije	pokretanja	programa	pranja.
•	 Tijekom	ciklusa	pranja	nemojte	ostaviti	raspršivač	deterdženta	otvorenim!
•	 Kad	upotrebljavate	program	bez	pretpranja,	ne	stavljajte	nikakav	deterdžent	u	odjeljak	za	pretpranje	

(odjeljak br. 1). 
•	 Kad	koristite	program	s	pretpranjem	ne	stavljajte	tekući	deterdžent	u	odjeljak	za	pretpranje	(odjeljak	br.	1).
•	 Nemojte	birati	program	s	pretpranjem	ako	koristite	vrećicu	s	deterdžentom	ili	loptu	za	raspršivanje.	Stavite	

vrećicu s deterdžentom ili loptu za raspršivanje izravno s rubljem u stroj.
Ako upotrebljavate tekući deterdžent, nemojte zaboraviti staviti čašicu za tekući deterdžent u odjeljak za glavno 

pranje (odjeljak broj „2”).
Odabir tipa deterdženta
Tip deterdženta koji ćete upotrijebiti ovisi o tipu i boji tkanine.
•	 Upotrebljavajte	različite	deterdžente	za	obojeno	i	bijelo	rublje.
•	 Perite	svoju	osjetljivu	odjeću	posebnim	deterdžentima	(tekući	deterdžent,	šampon	za	vunu	itd.)	koji	se	

upotrebljavaju samo za osjetljivu odjeću. 
•	 Kad	perete	tamnije	rublje	i	prekrivače,	preporučuje	se	uporaba	tekućeg	deterdženta.
•	 Perite	vunu	posebnim	deterdžentom	koji	se	proizvodi	samo	za	vunu.

A OPREZ: Koristite samo deterdžente proizvedene isključivo za perilice.

OPREZ: Ne koristite sapun u prahu.

Prilagođavanje količine deterdženta
Količina deterdženta koja se će se koristiti ovisi o količini rublja, o tome koliko je ono prljavo te o tvrdoći vode.
•	 Nemojte	koristiti	količine	koje	prelaze	količine	preporučene	na	pakiranju	da	biste	izbjegli	problem	s	previše	

pjene, lošim ispiranjem, financijskom uštedom i na kraju, zaštitom okoliša.
•	 Upotrebljavajte	manje	deterdženta	za	male	količine	ili	malo	uprljanu	odjeću.
Uporaba omekšivača
Stavite omekšivač u odjeljak za omekšivač ladice za deterdžent.
•	 Nemojte	prelaziti	oznaku	razine	(>max<)	na	odjeljku	omekšivača.
•	 Ako	je	omekšivač	izgubio	tečnost,	razrijedite	ga	vodom	prije	nego	što	ga	stavite	u	ladicu	za	deterdžent.



40 / HR Perilica rublja / Korisnički priručnik

Uporaba tekućih deterdženata
Ako proizvod sadrži čašicu za tekući deterdžent:

•	 Stavite	čašicu	s	tekućim	deterdžentom	u	odjeljak	
br. „2”.

•	 Ako	je	tekući	deterdžent	izgubio	tečnost,	
razrijedite ga vodom prije nego što ga stavite u 
čašicu za deterdžent.

Ako proizvod ne sadrži čašicu za tekući deterdžent:
•	 Ne	upotrebljavajte	tekući	deterdžent	za	pretpranje	kod	programa	s	pretpranjem.
•	 Tekući	deterdžent	ostavlja	mrlje	na	vašoj	odjeći	kad	koristite	funkciju	odgođenog	početka.	Ako	namjeravate	

upotrijebiti funkciju odgođenog početka, ne upotrebljavajte tekući deterdžent.
Uporaba gela i deterdženta u tabletama
•	 Ako	je	gustoća	deterdženta	u	gelu	tekuća,	a	vaš	stroj	ne	sadrži	posebnu	čašicu	za	tekući	deterdžent,	stavite	

deterdžent u gelu u odjeljak za deterdžent za glavno pranje tijekom prvog uzimanja vode. Ako vaš stroj 
sadrži čašicu za tekući deterdžent, napunite ovu čašicu deterdžentom prije pokretanja programa.

•	 Ako	gustoća	deterdženta	u	gelu	nije	tekuća	ili	u	obliku	tekuće	tablete,	stavite	ga	direktno	u	bubanj	prije	
pranja.

•	 Stavite	deterdžente	u	tabletama	u	glavni	odjeljak	za	pranje	(odjeljak	br.	„2”	ili	izravno	u	bubanj	prije	pranja.
Uporaba štirke
•	 Stavite	tekuću	sodu,	sodu	u	prahu	ili	boju	za	tkaninu	u	odjeljak	za	omekšivač.
 Ne upotrebljavajte omekšivač i štirku skupa u ciklusu pranja.
 Nakon upotrebe štirke, obrišite unutrašnjost stroja mokrom i čistom krpom.
Uporaba sredstva za uklanjanje kamenca
•	 Po	potrebi	koristite	sredstva	za	uklanjanje	kamenca	predviđena	samo	za	perilice.	
Uporaba izbjeljivača
 Dodajte izbjeljivač na početku ciklusa pranja odabirom programa pretpranja. Ne stavljajte deterdžent 

u odjeljak za pretpranje. Kao alternativnu primjenu odaberite program s dodatnim ispiranjem i dodajte 
izbjeljivač dok stroj uzima vodu iz odjeljka deterdženta tijekom prvog ispiranja.

•	 Ne	koristite	izbjeljivač	i	deterdžent	tako	da	ih	pomiješate.
•	 Upotrijebite	samo	malu	količinu	(oko	50	ml)	izbjeljivača	i	dobro	isperite	odjeću	jer	on	uzrokuje	iritaciju	kože.	

Ne izlijevajte izbjeljivač na rublje i ne upotrebljavajte ga s rubljem u boji. 
•	 Prilikom	upotrebe	sredstva	za	izbjeljivanje	boja	na	bazi	kisika,	odaberite	program	koji	pere	rublje	na	niskoj	

temperaturi. 
•	 Sredstva	za	izbjeljivanje	boja	na	bazi	kisika	mogu	se	upotrebljavati	s	deterdžentom;	ako	nisu	iste	gustoće,	

prvo stavite deterdžent u odjeljak broj „2” u raspršivaču deterdženta i pričekajte da stroj ispere deterdžent 
prilikom uzimanja vode. Dok stroj nastavlja s uzimanjem vode, dodajte sredstvo za izbjeljivanje boja u isti 
odjeljak.
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4.2.7 Savjeti za učinkovito pranje
Odjeća

Svijetle boje i bijelo Boje Crno / tamne boje Osjetljivo/
vuna/svila

(Preporučeni raspon temperature 
na temelju razine prljavosti: 
40 - 90 °C)

(Preporučeni raspon temperature 
na temelju razine prljavosti: hladno 
- 40 °C)

(Preporučeni raspon 
temperature na temelju 
razine prljavosti: hladno 
- 40 °C)

(Preporučeni raspon 
temperature na 
temelju razine 
prljavosti: hladno - 
30 °C)

Ra
zi

na
 p

rlj
av

os
ti

Jako prljavo

(otporne mrlje 
kao što su mrlje 
od trave, kave, 
voća i kruha).

Možda će biti potrebno prethodno 
tretirati mrlje za obavljanje 
pretpranja. Za jako prljavu odjeću 
mogu se koristiti preporučene 
doze deterdženta u prašku i 
tekućeg deterdženta preporučene 
za bijelo rublje. Preporučuje se 
uporaba deterdženata u prahu za 
čišćenje mrlja od gline i zemlje 
kao i mrlja koje su osjetljive na 
izbjeljivače. 

Za jako uprljanu odjeću mogu se 
upotrebljavati preporučene doze 
deterdženta u prašku i tekućeg 
deterdženta preporučenih za 
odjeću u boji. Preporučuje se 
uporaba deterdženata u prahu za 
čišćenje mrlja od gline i zemlje 
kao i mrlja koje su osjetljive na 
izbjeljivače. Koristite deterdžente 
bez izbjeljivača.

Za jako uprljanu odjeću 
mogu se upotrebljavati 
preporučene doze 
tekućih deterdženata koji 
odgovaraju odjeći u boji i 
odjeći tamnih boja.

Za osjetljivu odjeću 
trebate koristiti 
tekuće deterdžente. 
Odjeća od vune 
i svile se mora 
prati posebnim 
deterdžentima za 
vunu.

Normalno 
prljavo
(Na primjer mrlje 
na ovratnicima i 
manžetama)

Za uobičajeno uprljanu odjeću 
mogu se koristiti preporučene 
doze deterdženta u prašku i 
tekućeg deterdženta za bijelo 
rublje.

Za uobičajeno uprljanu 
odjeću mogu se upotrebljavati 
preporučene doze deterdženta 
u prašku i tekućeg deterdženta 
za rublje u boji. Trebaju se 
upotrebljavati deterdženti koji ne 
sadrže izbjeljivač.

Za uobičajeno 
uprljanu odjeću mogu 
se upotrebljavati 
preporučene doze 
tekućih deterdženata koji 
odgovaraju odjeći u boji i 
odjeći tamnih boja. 

Za osjetljivu odjeću 
trebate koristiti 
tekuće deterdžente. 
Odjeća od vune 
i svile se mora 
prati posebnim 
deterdžentima za 
vunu.

Malo prljavo

(Nema vidljivih 
mrlja).

Za malo uprljanu odjeću mogu 
se koristiti preporučene doze 
deterdženta u prašku i tekućeg 
deterdženta preporučene za bijelo 
rublje.

Za malo uprljanu odjeću mogu se 
upotrebljavati preporučene doze 
deterdženta u prašku i tekućeg 
deterdženta koji odgovaraju odjeći 
u boji. Trebaju se upotrebljavati 
deterdženti koji ne sadrže 
izbjeljivač.

Za malo uprljanu odjeću 
mogu se upotrebljavati 
preporučene doze 
tekućih deterdženata koji 
odgovaraju odjeći u boji i 
odjeći tamnih boja.

Za osjetljivu odjeću 
trebate koristiti 
tekuće deterdžente. 
Odjeća od vune 
i svile se mora 
prati posebnim 
deterdžentima za 
vunu.
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 4.3 Rad s proizvodom

4.3.1 Upravljačka ploča

1 - Tipka za odabir programa
2 - LED svjetla za odabir temperature
3 - LED svjetla za odabir brzine centrifuge
4 - Prikaz informacija o trajanju
5 - LED svjetlo za Zaključavanje zbog djece 
uključeno
6 - Tipka za postavljanje vremena završetka
7 - LED svjetlo za Zaključavanje vrata uključeno

8 - LED pokazatelji za slijed programa
9 - Tipka za uključivanje/isključivanje
10 - Tipka za početak/pauzu
11 - Tipke pomoćnih funkcija
12 - Tipka za podešavanje brzine centrifuge
13 - Tipka za podešavanje temperature
14 - LED svjetla za odabir programa

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1011121314

Poplun
(Posteljina)

Centrifuga Osjetljivo 20º Higijena 20º Automatski 
program

Košulje

Miješano 40

Vrlo kratak 
ekspres

Svakodnev
ni ekspres

Završna 
zaštita

Para Zaštita beba+

Pranje tamnog 
rublja

(Održavanje 
tamnog)

Pranje tamnog 
rublja

(Održavanje 
tamnog)

Ručno 
pranje

Zaštita bebaPamuk 
eko

Pamuk Sintetika Vuna

IspiranjeIzbacivanje 
vode

(Pumpa)

Osvježivanje Pretpranje Noćni način 
rada

Brzo 
pranje

Dodatno 
ispiranje

(Ispiranje plus)

Odgoda

 Svila + Ručno pranje Briga za modu Vuna
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4.3.2 Odabir programa
1 Odaberite program koji odgovara vrsti, količini i razini prljavost rublja u skladu s „Tablicom programa i 

potrošnje”. 

1 Odaberite željeni program tipkom za odabir programa. 

C
Programi su ograničeni najvećom brzinom centrifuge koja odgovara određenoj vrsti tkanine.

Prilikom odabira programa koji ćete upotrijebiti uvijek uzmite u obzir vrstu tkanine, boju, razinu prljavosti i dopuštenu 
temperaturu vode.

Uvijek odaberite najnižu temperaturu koja odgovara vrsti rublja. Viša temperatura znači višu potrošnju energije.

4.3.3 Programi 
• Pamuk
Upotrebljavajte za rublje od pamuka (kao što su plahte, pokrivači za poplun i jastučnice, ručnici, kućni ogrtači, 
donje rublje itd.). Vaše rublje bit će oprano jakim pokretima pranja tijekom duljeg ciklusa pranja.
• Sintetika
Upotrebljavajte ovaj program za pranje vaše sintetičke odjeće (košulje, bluze, mješavina sintetike/pamuka itd.). 
Pere s nježnim djelovanjem i ima kraći ciklus pranja u usporedbi s programom za pamuk.
Za zastore i til, koristite program Sintetika 40°C s pretpranjem i odabranom funkcijom protiv gužvanja. Kako 
njihova mrežasta tkanina stvara jaku pjenu, perite zastore/til tako da stavite malu količinu deterdženta u 
odjeljak za glavno pranje. Ne stavljajte deterdžent u odjeljak za pretpranje.
• Vuna
Upotrebljavajte za pranje vunene odjeće. Odaberite odgovarajuću temperaturu koja je u skladu s etiketama na 
vašoj odjeći. Za vunu upotrebljavajte odgovarajući deterdžent.

„Program za pranje vune na ovom stroju odobrila je tvrtka Woolmark za pranje odjeće od vune koja je označena za strojno 
pranje, pod uvjetom da se proizvodi peru u skladu s uputama na etiketi i uputama koje je objavio proizvođač ove perilice. 
M1449.” 
„Zaštitni znak Wollmark certifikacijski je zaštitni znak u UK-u, Irskoj, Hong Kongu i Indiji.”

• Pamuk Eko
Upotrebljavajte ovaj program za pranje normalno prljavog izdržljivog pamučnog i lanenog rublja. Iako pere dulje 
od drugih programa, daje uštedu energije i vode. Stvarna temperatura vode može se razlikovati od navedene 
temperature pranja. Kad napunite stroj s manje rublja (npr. ½ kapaciteta ili manje), vrijeme programa može se 
automatski skratiti. U tom će se slučaju potrošnja energije i vode smanjiti radi ekonomičnijeg pranja. Ovaj je 
program dostupan kod modela s indikatorom preostalog vremena.
• Zaštita beba+)
Koristite ovaj program za rublje za koje je potrebno anti-alergijsko i higijensko pranje na visokim 
temperaturama s intenzivnim i dugotrajnim ciklusima pranja. 
•	 Program	Zaštita	beba+	60	°C	testirala	je	i	odobrila	Britanska	zaklada	za	alergije	(Allergy	UK)	u	Ujedinjenoj	

Kraljevini.
• Osjetljivo 20°
Upotrebljavajte za pranje osjetljivog rublja. Pere s nježnijim djelovanjem bez prethodnih centrifuga u usporedbi 
s programom za sintetiku. Treba se upotrebljavati za rublje za koje je preporučeno osjetljivo pranje.
• Ručno pranje
Upotrebljavajte za pranje vunene/osjetljive odjeće koja ima etiketu „ne pere se u perilici” i za koje se 
preporučuje ručno pranje. Pere rublje s vrlo nježnim djelovanjem da se odjeća ne bi oštetila.
•Svakodnevno ekspresno
Upotrebljavajte ovaj program za pranje malo uprljanog pamučnog rublja u kratkom vremenu.
• Super kratko ekspresno
Upotrebljavajte za pranje malo prljavog rublja i rublja bez mrlja u kratkom vremenu.
• Pranje tamnog
Upotrebljavajte ovaj program za pranje tamnog rublja ili obojanog rublja za koje ne želite da izblijedi. Pranje 
se obavlja s malo mehaničkog djelovanja i na nižim temperaturama. Za rublje tamnije boje preporučuje se 
upotreba tekućeg deterdženta ili šampona za vunu.
• Miješano 40 (Mix 40)
Koristite ovaj program za pranje svog pamučnog i sintetičkog rublja zajedno, bez potrebe za sortiranjem.
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• Košulje
Upotrebljavajte za pranje košulja od pamuka, sintetike i sintetičkih mješavina.
• 40° / 40’
Upotrebljavajte ovaj program za pranje malo prljavog i čistog pamučnog rublja za kratko vrijeme.

• Hygiene 20°
Ovaj program možete koristiti za rublje kojemu je potrebno pranje na niskoj temperaturi s intenzivnim i 
dugotrajnim ciklusom pranja. Ovaj program možete koristiti za rublje kojemu je potrebno higijensko pranje na 
niskoj temperaturi.

• Ispiranje
Ovaj program upotrebljava se kada hoćete posebno ispiranje ili dodavanje štirke.
• Centrifuga + izbacivanje vode 
Upotrebljavajte za izbacivanje vode iz stroja.

4.3.4 Odabir temperature
Kada izaberete novi program, temperatura predviđena za taj program pojavit će se na indikatoru temperature.
Da biste smanjili temperaturu, pritisnite tipku za podešavanje temperature. Temperatura će se postupno 
smanjiti.

C Ako program nije dosegnuo korak zagrijavanja, možete promijeniti temperaturu bez prebacivanja stroja na pauzu.

4.3.5 Odabir brzine centrifuge
Kad god se izabere novi program, preporučena brzina centrifuge odabranog programa prikazana je na 
pokazivaču brzine centrifuge.
Da biste smanjili brzinu centrifuge, pritisnite tipku za namještanje brzine centrifuge. Brzina centrifuge smanjuje 
se postupno. 
Zatim, ovisno o modelu proizvoda, na zaslonu se prikazuju opcije „Zadržavanje ispiranja” i „Bez ispiranja”. 
Pogledajte dio „Odabir pomoćne funkcije” za objašnjenja tih opcija.
Zadržavanje ispiranja
Ako ne želite izvaditi svoju odjeću odmah nakon završetka programa, možete koristiti funkciju zadržavanje 
ispiranja i zadržati vodu u zadnjem ispiranju da biste spriječili gužvanje odjeće kad je stroj bez vode. Pritisnite 
tipku start/pauza nakon ovog procesa ako želite izbaciti vodu bez centrifuge. Program će se nastaviti i završiti 
nakon izbacivanja vode.
Ako želite staviti na centrifugu rublje koje je u vodi, prilagodite brzinu centrifuge i pritisnite tipku za početak/
pauzu.
Program se nastavlja. Voda se izbacuje, odjeća se cijedi na centrifugi i program se završava.

C Ako program nije dosegnuo korak centrifuge, možete promijeniti temperaturu bez prebacivanja stroja na pauzu.
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4.3.6 Tablica programa i potrošnje

•		 :	Može	se	odabrati.
*  : Automatski se bira, ne može se opozvati.
**  : Program oznake energije (EN 60456 Ed.3) (EN 60456)
*** : Ako je maksimalna brzina centrifuge niža od ove vrijednosti, možete odabrati samo dostupnu maksimalnu brzinu centrifuge.
**** : Program će otkriti vrstu i količinu rublja koju stavite u stroj i automatski prilagoditi potrošnju vode, potrošnju energije i 

trajanje programa.
-  : Za maksimalno punjenje pogledajte opis programa.

** „Pamuk eko 40 °C i pamuk eko 60 °C standardni su programi.” Ti su programi poznati kao „Standardni program za pamuk 40 °C” 

i „Standardni program za pamuk 60 °C” i prikazani su na ploči simbolima     .

C
Pomoćne funkcije u tablici mogu se razlikovati ovisno o modelu vaše perilice.

Potrošnja vode i struje može se razlikovati od onih prikazanih u tablici, ovisno o promjenama u tlaku vode, tvrdoći vode i temperaturi, 
temperaturi okoline, vrsti i količini rublja, izboru dodatnih funkcija i promjenama u naponu struje.

Možete vidjeti vrijeme pranja za program koji ste odabrali na zaslonu stroja. Normalno je da može doći do malih razlika između 
vremena prikazanog na zaslonu i stvarnog vremena pranja.
„Proizvođač može promijeniti obrazac odabira pomoćnih funkcija. Novi obrasci odabira mogu se dodati ili ukloniti.”
„Brzina centrifuge vaše perilice može varirati ovisno o programu; ova brzina ne može prijeći maksimalnu brzinu centrifuge vašeg 
stroja.”

„Proizvođač zadržava pravo na izmjene programa i pomoćnih funkcija navedenih u tablici. Te promjene neće promijeniti rad stroja, ali 
mogu se promijeniti koraci i trajanje programa.”

HR 19 Pomoćna funkcija
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Pamuk Eko

60** 7 44 0.97 1200 Hladno-60

60** 3.5 38 0.59 1200 Hladno-60

40** 3.5 38 0.59 1200 Hladno-60

Pamuk

90 7 70 2.20 1200 • • • Hladno-90

60 7 70 1.55 1200 • • • Hladno-90

40 7 67 0.90 1200 • • • Hladno-90

Sintetika
60 3 52 1.10 1200 • • • Hladno-60

40 3 49 0.60 1200 • • • Hladno-60

Vuna 40 1.5 49 0.25 1200 • Hladno-40

Ručno pranje 30 1 40 0.25 1200 Hladno-30

Zaštita beba 60 7 85 1.90 1200 * 30 - 90

Pranje tamnog 40 3 60 0.60 1000 • * Hladno-40

Košulje 60 3.5 57 1.00 800 • • • Hladno-60

Miješano	40	(Mix	40) 40 3.5 60 0.70 1000 • • Hladno-40

40° / 40’ 40 7 45 0.60 1200 Hladno-40

Osjetljivo 20° 20 3.5 45 0.15 1200 • 20

Hygiene 20° 20 2 95 0.40 1200 * 20

Super kratko ekspresno 30 2 35 0.15 1200 • Hladno-30

Svakodnevno ekspresno

90 7 67 2.00 1200 • Hladno-90

60 7 67 1.10 1200 • Hladno-90

30 7 67 0.25 1200 • Hladno-90
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4.3.7 Odabir pomoćnih funkcija
Odaberite potrebne dodatne funkcije prije pokretanja programa. 
Kada je program odabran, ako se odabere odgovarajuća pomoćna funkcija, zasvijetlit će njezin pokazatelj.

C Svjetla indikatora pomoćnih funkcija koje se ne mogu odabrati s trenutačnim programom treperit će i začut će se zvučno 
upozorenje. 

Nadalje, možete također odabrati ili opozvati pomoćne funkcije koje su prikladne za program koji traje nakon 
što ciklus pranja započne. Ako je ciklus pranja došao do točke kada se ne može odabrati pomoćna funkcija, 
začut će se zvučno upozorenje i zasvijetlit će odgovarajuće svjetlo pomoćne funkcije.

C
Neke funkcije ne mogu se odabrati skupa. Ako je druga pomoćna funkcija u sukobu s prvom, ranije odabranom prije 
pokretanja stroja, prva odabrana funkcija će biti opozvana a odabir druge pomoćne funkcije će ostati uključen. Na primjer, 
ako želite odabrati Brzo pranje nakon odabira Dodatne vode, Dodatna voda bit će opozvana, a Brzo pranje ostat će uključeno.

Pomoćnu funkciju koja nije kompatibilna s programom ne može se odabrati. (Pogledajte „Tablicu programa i potrošnje”)

Neki programi imaju pomoćne funkcije koje moraju raditi istodobno. Te se funkcije ne mogu opozvati. Okvir pomoćne funkcije 
neće biti osvijetljen, bit će osvijetljen samo unutrašnji dio.

• Pretpranje
Pretpranje se isplati samo za jako prljavo rublje. Nekorištenjem pretpranja uštedjet ćete energiju, vodu, 
deterdžent i vrijeme.
• Brzo pranje
Ova se funkcija može upotrebljavati s programima za pamuk i sintetiku. Ona smanjuje vrijeme pranja i broj 
koraka ispiranja za malo prljavo rublje.

C Kada odaberete ovu pomoćnu funkciju, napunite svoj stroj s pola maksimalne količine rublja koja je navedena u tablici 
programa.

• Dodatno ispiranje (Ispiranje plus)
Ova funkcija omogućuje vašem stroju da izvrši dodatno ispiranje osim onog već izvršenog u glavnom pranju. 
Tako se može smanjiti rizik od utjecaja minimalnih ostataka deterdženta na rublju na osjetljivu kožu (bebe, 
alergiji sklona koža itd.).

4.3.8 Vrijeme završetka
Uz pomoć funkcije vremena završetka, početak programa može se odgoditi do 24 sata. Nakon pritiska na tipku 
za vrijeme završetka, prikazuje se procijenjeno vrijeme završetka programa.  Ako se podesi vrijeme završetka, 
indikator vremena završetka zasvijetli. 
Da bi se uključila funkcija vremena kraja i da bi program završio na kraju određenog vremena, morate 
pritisnuti tipku za početak/pauzu nakon podešavanja vremena. 
Ako želite poništiti funkciju vremena završetka, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje da biste isključili 
stroj.

C Ne upotrebljavajte tekuće deterdžente kada aktivirate funkciju Vrijeme završetka! Postoji opasnost da će na odjeći 
ostati mrlje.

Indikativne vrijednosti za programe za sintetiku (HR)
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Sadržaj preostale vlage (%) ** Sadržaj preostale vlage (%) **

≤ 1000 rpm >	1000	rpm

Sintetika 60 3 52 1.10 105l/135l 45 40

Sintetika 40 3 49 0.60 105l/135l 45 40

* Možete vidjeti vrijeme pranja programa kojeg ste odabrali na zaslonu stroja. Nije neuobičajeno ako dođe do male razlike između vremena prikazanog na zaslonu i 
stvarnog vremena pranja.

** Vrijednosti sadržaja preostale vlage mogu se razlikovati ovisno o odabranoj brzini centrifuge.
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1 Otvorite vrata za punjenje, stavite rublje i deterdžent itd.
2 Odaberite program za pranje, temperaturu, brzinu centrifuge i po potrebi pomoćne funkcije.
3 Postavite vrijeme završetka po svom izboru pritiskom na tipku za vrijeme završetka. Indikator vremena 

završetka zasvijetli.
4 Pritisnite tipku za početak/pauzu. Odbrojavanje vremena počinje. Znak „:” u sredini vremena završetka na 

zaslonu počinje bljeskati.

C
Tijekom razdoblja odbrojavanja vremena završetka može se dodavati još rublja. Na kraju odbrojavanja isključuje se indikator 
vremena završetka, ciklus pranja počinje i vrijeme odabranog programa pojavljuje se na zaslonu.

Kada odabir vremena završetka bude gotov, vrijeme koje se pojavljuje na zaslonu sastoji se od vremena završetka plus 
trajanja odabranog programa.

4.3.9 Pokretanje programa
1. Pritisnite tipku start/pauza da biste uključili program.
2. Upalit će se svjetlo slijeda programa koje prikazuje pokretanje programa.

C
Ako se nijedan program ne pokrene ili se ne pritisne nijedna tipka u roku od 1 do 10 minuta tijekom postupka odabira 
programa, uređaj će se isključiti. Zasloni i svi indikatori isključeni su. 
Prikazat će se podaci o odabranom programu ako pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje.

4.3.10 Zaključavanje vrata za punjenje
Na vratima za punjenje stroja postoji sustav za zaključavanje koji sprečava otvaranje vrata kad razina vode nije 
odgovarajuća.
Kada su vrata za punjenje zaključana, na zaslonu se pojavljuje LED „Zaključana vrata”.

4.3.11 Promjena odabira nakon što je program započeo
Nakon početka programa možete promijeniti sljedeće.

4.3.11.1 Prebacivanje stroja na pasivni režim rada:
Pritisnite tipku za početak/pauzu da biste prebacili uređaj na pauzu dok program radi. Svjetlo koje pokazuje 
status početka/pauze i korak programa počinje treperiti na pokazatelju slijeda programa da bi pokazalo da 
je stroj prebačen na pauzu. Svjetlo vrata za punjenje također će treperiti dok vrata ne budu spremna za 
otvaranje. Kada su vrata za punjenje spremna za otvaranje, svjetlo vrata za punjenje isključit će se i pokazatelj 
koraka programa te LED svjetlo za početak/kraj nastavit će treperiti. 
Kad su vrata za punjenje spremna da se otvore, osim svjetla koraka programa, svjetlo vrata za punjenje 
također će se isključiti.

4.3.11.2 Promjena pomoćne funkcije, brzine i temperature
Ovisno o tome do kojeg je koraka program došao, možete opozvati ili odabrati pomoćne funkcije. Pogledajte 
„Odabir pomoćne funkcije”. 
Također možete promijeniti postavke brzine i temperature. Pogledajte „Odabir brzine centrifuge” i „Odabir 
temperature”.

C Ako nije dozvoljena nikakva promjena, odgovarajuće svjetlo zatreperit će 3 puta.

4.3.11.3 Dodavanje ili vađenje rublja
1. Pritisnite tipku za početak/pauzu kako biste prebacili stroj na pasivni režim.  Bljeskat će svjetlo 

odgovarajućeg koraka slijeda programa tijekom kojega je uređaj prebačen na pauzu.
2. Čekajte dok se vrata za punjenje mogu otvoriti.
3. Otvorite vrata za punjenje i dodajte ili izvadite rublje.
5. Zatvorite vrata za punjenje.
6. Po potrebi unesite izmjene dodatnih funkcija, postavki temperature i brzine. 
7. Pritisnite tipku “Start/Pauza” da biste uključili stroj.

4.3.12 Zaključavanje zbog djece
Koristite zaključavanje zbog djece da biste spriječili djecu da diraju proizvod. Tako ćete izbjeći bilo kakvu 
promjenu programa.

C Možete uključiti i isključiti stroj uz pomoć tipke za uključivanje/isključivanje kada je zaključavanje zbog djece 
uključeno. Kad ponovno uključite stroj, program će nastaviti s mjesta gdje je stao.
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4.3.12.1 Za aktiviranje zaključavanja zbog djece:
Pritisnite i držite tipku za pomoćnu funkciju 2 na 3 sekunde. Na zaslonu odabira programa na ploči upalit 
će se svjetlo „Zaključavanje zbog djece uključeno”. Možete otpustiti tipku  pomoćne funkcije 2 nakon što se 
prikaže navedeno upozorenje.

4.3.12.2 Za deaktiviranje zaključavanja zbog djece:
Pritisnite i držite tipku za pomoćnu funkciju 2 na 3 sekunde. Na zaslonu odabira programa na ploči 
isključit će se svjetlo „Zaključavanje zbog djece uključeno”.

4.3.13 Opoziv programa
Program je opozvan ako se stroj isključi i ponovno uključi. Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje 
na 3 sekunde. 

C
Ako pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje kada je uključeno zaključavanje zbog djece, program neće biti 
opozvan. Trebate prvo otkazati zaključavanje zbog djece. 

Ako želite otvoriti vrata za punjenje kad opozovete program, ali ne možete otvoriti vrata za punjenje jer je razina vode iznad 

otvora vrata za punjenje, okrenite tipku Odabir programa na program Izbacivanje vode + centrifuga i 
izbacite vodu iz stroja.

4.3.14 Završetak programa
Kada je program gotov, na zaslonu se pokazuje LED svjetlo za završetak.
Ako ne pritisnete nijednu tipku 10 minuta, stroj će se prebaciti u režim za isključivanje. Zasloni i svi indikatori 
isključeni su. 
Ako pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje, prikazat će se dovršeni koraci programa.

4.3.15 Vaš stroj opremljen je „Pasivnim načinom rada”.
Nakon što uključite stroj tipkom za uključivanje/isključivanje, ako se ne pokrene program ili se ne izvrši drugi 
postupak na koraku odabira ili ako se ne učini nikakva radnja približno 10 minuta nakon što odabrani program 
završi, stroj će se automatski isključiti. Zasloni i svi indikatori isključeni su. Prikazat će se podaci o odabranom 
programu ako pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje. Prije nego što pokrenete program provjerite točnost 
odabira. Ako je potrebno, ponovite ih. To nije pogreška.
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4.4 Održavanje i čišćenje
Vijek trajanja proizvoda produžuje se i problemi do kojih često dolazi smanjuju se ako se redovito čisti.

4.4.1 Čišćenje ladice za deterdžent

Čistite ladicu za deterdžent redovito (svakih 4-5 ciklusa pranja) kako je prikazano u 
nastavku da bi se na vrijeme spriječilo nakupljanje deterdženta u prašku.
Podignite stražnji dio sifona da biste ga uklonili kao što je prikazano. 
Ako se u odjeljku za omekšivač počne nakupljati više mješavine vode i omekšivača 
nego obično, sifon se mora očistiti.

1 Pritisnite točku na sifonu u odjeljku za omekšivač i vucite prema sebi dok ne izvadite odjeljak iz stroja.
2. Operite ladicu za deterdžent i sifon u umivaoniku s puno mlake vode. Da biste spriječili kontakt ostataka 

s kožom, čistite uz pomoć odgovarajuće četke i nosite rukavice.
3 Nakon čišćenja vratite ladicu nazad na mjesto i pazite da je na mjestu.

4.4.2 Čišćenje vrata za punjenje i bubnja
Za proizvode s programom za čišćenje bubnja, pogledajte Rukovanje proizvodom - Programi.
Za proizvode bez programa za čišćenje bubnja, pratite korake za čišćenje bubnja navedene ispod: 
Odaberite pomoćne funkcije Dodatna voda ili Dodatno ispiranje. Koristite se programom Pamuk bez 
pretpranja. Postavite temperaturu na razinu koja se preporučuje na sredstvu za čišćenje bubnja koje 
možete nabaviti kod ovlaštenih servisa. Primijenite ovaj postupak bez rublja u proizvodu. Prije pokretanja 
programa, stavite 1 kesicu specijalnog sredstva za čišćenje bubnja (ako ne možete nabaviti specijalno 
sredstvo, stavite najviše 100 g praška protiv kamenca) u glavni odjeljak za deterdžent (odjeljak br. „2”). Ako je 
sredstvo protiv kamenca u tabletama, stavite samo jednu tabletu u glavni odjeljak za deterdžent br. „2”. Kad 
program završi, osušite unutrašnjost čistom krpom.

C
Ponavljajte postupak čišćenja bubnja jednom u svaka 2 mjeseca.

Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za perilice.

Nakon svakog pranja, pazite da u bubnju nema stranih tijela.
Ako su rupe prikazane na slici u nastavku začepljene, otvorite ih pomoću čačkalice.
Strane tvari od metala u bubnju će uzrokovati mrlje od hrđe. Očistite mrlje na površini 
bubnja uz pomoć sredstva za čišćenje za nehrđajući čelik. 
Nikada nemojte upotrebljavati čeličnu vunu ili jastučić od žice. To će oštetiti obojene, 
kromirane i plastične površine.

4.4.3 Čišćenje kućišta i upravljačke ploče
Obrišite po potrebi kućište uređaja vodom sa sapunicom ili nekorozivnim blagim deterdžentima u gelu i obrišite 
suhom krpom.
Za brisanje upravljačke ploče koristite samo meku i vlažnu krpu.
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4.4.4 Čišćenje filtara za dovod vode
Na kraju svakog ventila za dovod vode na stražnjoj strani stroja i na kraju svakog crijeva za dovod vode kod 
spoja nalazi se filtar. Ti filtri sprječavaju ulaženje stranih tijela i prljavštine iz vode u stroj. Filtri se trebaju čistiti 
kad se uprljaju.

1. Zatvorite slavine.
2. Uklonite matice na crijevima za dovod vode da biste 

došli do filtara na ventilima za dovod vode. Očistite ih 
odgovarajućom četkom. Ako su filtri previše prljavi, 
uklonite ih s mjesta kliještima i očistite na ovaj način.

3. Izvadite filtre na ravnim krajevima crijeva za dovod vode 
skupa s brtvama i dobro ih očistite pod tekućom vodom.

4. Pažljivo zamijenite brtve i filtre te rukom zategnite matice.

4.4.5 Odljev preostale vode i čišćenje pumpe filtra
Sustav filtara u vašem stroju sprječava ulazak krutih predmeta kao što su gumbi, kovanice i vlakna tkanine te 
začepljivanje propelera pumpe tijekom izbacivanja vode pranja. Na taj će se način voda izbaciti bez problema, 
a vijek trajanja pumpe će se produljiti.
Ako vaša perilica ne uspije izbaciti vodu, filtar pumpe je začepljen. Filtar se mora čistiti kad god je začepljen ili 
svaka 3 mjeseca. Da biste očistili filtar pumpe morate izbaciti vodu.
Osim toga, prije transporta stroja (npr. pri selidbi u drugu kuću) i u slučaju zamrzavanja vode, voda se mora 
izbaciti do kraja.

A
OPREZ: Strana tijela koja ostanu u filtru pumpe mogu oštetiti vaš stroj ili uzrokovati buku.

OPREZ: Ako se proizvod ne upotrebljava, zatvorite slavinu, uklonite glavnu cijev i ispustite vodu iz stroja kako bi se 
spriječila mogućnost smrzavanja.

OPREZ: Nakon svake upotrebe zatvorite slavinu s kojom je povezano glavno crijevo.

Da biste očistili prljavi filtar i ispustili vodu:
1 Isključite perilicu s napajanja da biste prekinuli dovod električne energije.

A OPREZ: Temperatura	vode	u	perilici	može	porasti	do	90	ºC.	Da	biste	izbjegli	rizik	od	opeklina,	filtar	čistite	nakon	hlađenja	
vode u stroju.

2. Otvorite poklopac filtra.

3 Slijedite postupke u nastavku da biste izbacili vodu.
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Proizvod nema crijevo za odlijevanje za hitne slučajeve da bi se izbacila voda:

a. Da biste sakupili vodu koja teče iz filtra, ispred filtra 
stavite veliku posudu.

b. Okrenite i otpustite filtar pumpe dok voda ne počne 
istjecati (u smjeru suprotnom od smjera kazaljke 
na satu). Usmjerite vodu koja teče u posudu koju 
ste stavili ispred filtra. Uvijek držite krpu u blizini da 
možete pokupiti prolivenu vodu.

c Nakon izbacivanja vode iz stroja izvadite filtar tako da 
ga okrenete do kraja.
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5 Rješavanje problema

Problem Razlog Rješenje
Program se ne pokreće nakon 
zatvaranja vrata.

Gumb početak/pauza/prekid nije pritisnut. * *Pritisnite gumb početak/pauza/prekid.

Program se ne može uključiti 
ili odabrati.

Perilica se prebacila u režim samozaštite zbog 
problema infrastrukture (kao što su napon, tlak vode, 
itd.).

*  Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje 
na 3 sekunde. (pogledajte „Otkazivanje programa”)

Voda u uređaju. Možda je u uređaju ostalo malo vode zbog kontrole 
kvalitete u proizvodnji.

* To nije kvar, voda ne šteti stroju.

Stroj se ne puni vodom. Slavina je zatvorena. * Otvorite slavine.
Crijevo za dovod vode savijeno je. * Izravnajte crijevo.

Filtar za dovod vode začepljen je. * Očistite filtar.
Vrata za punjenje možda su otvorena. * Zatvorite vrata.

Stroj ne povlači vodu. Moguće je da je crijevo za ispuštanje vode začepljeno 
ili presavijeno.

* Očistite ili izravnajte crijevo.

Filtar pumpe začepljen je. *  Očistite filtar pumpe.
Stroj vibrira ili stvara buku. Stroj možda ne stoji ravno. * Prilagodite nožicu da stroj stoji ravno.

Neka kruta tvar je možda ušla u filtar pumpe. * Očistite filtar pumpe.
Transportni sigurnosni vijci nisu uklonjeni. * Uklonite sigurnosne vijke za transport.
Količina rublja u perilici je možda premala. * Dodajte još rublja u perilicu.
Stroj je možda pretovaren rubljem. *  Izvadite dio rublja iz stroja ili prerasporedite 

opterećenje rukom da biste ga ravnomjerno 
uravnotežili u stroju.

Stroj je možda naslonjen na tvrdi predmet. * Pazite da stroj nije naslonjen na nešto.
Na dnu perilice curi voda. Moguće je da je crijevo za ispuštanje vode začepljeno 

ili presavijeno.
* Očistite ili izravnajte crijevo.

Filtar pumpe začepljen je. * Očistite filtar pumpe.

Perilica je stala ubrzo nakon 
početka programa.

Perilica je možda privremeno prestala raditi zbog pada 
napona.

* Nastavit će s radom kad se napon bude vratio na 
normalnu razinu.

Stroj odmah izbacuje vodu 
koju primi.

Moguće je da crijevo za odvod nije postavljeno na 
pravilnoj visini.

* Spojite crijevo za ispuštanje vode kako je opisano u 
Uputama za uporabu.

Nema vidljive vode u stroju za 
vrijeme pranja.

Razina vode nije vidljiva izvan perilice rublja. * To nije kvar.

Vrata za punjenje ne mogu se 
otvoriti.

Vrata su zaključana zbog razine vode u stroju. * Izbacite vodu pokretanjem programa izbacivanja 
vode ili centrifuge.

Stroj zagrijava vodu ili centrifugira. *  Pričekajte da završi program.
Zaključavanje zbog djece aktivirano je. Vrata će se 
otključati nekoliko minuta nakon završetka programa. 

* Pričekajte nekoliko minuta da se vrata otključaju.

Pranje traje duže od onoga 
navedenog u uputama.(*)

Tlak vode nizak je. * Stroj čeka da primi dovoljnu količinu vode da bi 
spriječio lošu kvalitetu pranja zbog smanjene 
količine vode. Stoga se povećava vrijeme pranja.

Moguće je da je napon nizak. * Vrijeme pranja je produženje da bi se spriječili loši 
rezultati pranja pri niskom naponu.

Moguće je da je dolazna temperature vode niska. * Vrijeme potrebno za zagrijavanje vode produžuje se 
u hladnom dobu godine. Vrijeme pranja može se 
produžiti i da bi se spriječili loši rezultati pranja.

Moguće je da se povećao broj ispiranja i/ili količina 
vode za ispiranje.

* Stroj povećava količinu vode za ispiranje kada je 
potrebno dobro ispiranje i po potrebi dodaje dodatni 
korak ispiranja. 

Možda je nastao višak pjene i možda se uključio 
automatski sustav za apsorpciju pjene zbog uporabe 
previše deterdženta.

*  Koristite preporučenu količinu deterdženta.

Vrijeme programa se ne 
odbrojava. (Na modelima s 
prikazom) (*)

Programator vremena može stati tijekom uzimanja 
vode. 

* Oznaka programatora vremena neće odbrojavati 
dok uređaj ne uzme dovoljnu količinu vode. Perilica 
će čekati dok u njoj ne bude dovoljne količine vode 
da bi izbjegla slabe rezultate pranja zbog nedostatka 
vode. Indikator programatora vremena nastavit će s 
odbrojavanjem nakon toga.

Programator vremena može stati tijekom grijanja. * Oznaka programatora vremena neće odbrojavati 
dok stroj ne dosegne odabranu temperaturu.

Programator vremena može stati tijekom centrifuge. * Sustav za automatsko otkrivanje neuravnoteženog 
opterećenja može biti uključen zbog neuravnotežene 
raspodjele rublja u bubnju.
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Problem Razlog Rješenje
Ne odbrojava se vrijeme 
programa. (*)

Moguće je da postoji neravnoteža rublja u stroju. * Sustav za automatsko otkrivanje neuravnoteženog 
opterećenja može biti uključen zbog neuravnotežene 
raspodjele rublja u bubnju.

Stroj se ne prebacuje na 
centrifugu. (*)

Moguće je da postoji neravnoteža rublja u stroju. * Sustav za automatsko otkrivanje neuravnoteženog 
opterećenja može biti uključen zbog neuravnotežene 
raspodjele rublja u bubnju.

Stroj neće centrifugirati ako voda nije do kraja 
izbačena.

* Provjerite filtar i crijevo za odvod.

Možda je nastao višak pjene i možda se uključio 
automatski sustav za apsorpciju pjene zbog uporabe 
previše deterdženta.

*  Koristite preporučenu količinu deterdženta.

Učinak pranja je loš: Rublje 
posivi. (**)

Dulje je vrijeme korištena nedovoljna količina 
deterdženta.

* Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta 
koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

Dulje je vrijeme prano na niskim temperaturama. * Odaberite pravilnu temperaturu za pranje rublja.
Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta s 
tvrdom vodom.

* Korištenje nedovoljne količine sredstva za pranje 
rublja s tvrdom vodom prouzrokuje da se prljavština 
lijepi za tkaninu zbog čega tkanina s vremenom 
posivi. Teško je ukloniti sivi sloj jednom kad 
se stvori. Upotrebljavajte preporučenu količinu 
deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

Korišteno je previše deterdženta. * Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta 
koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

Učinak pranja je loš: Ostaju 
mrlje ili rublje nije bijelo. (**)

Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta. * Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta 
koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

Stavljeno je previše rublja. * Nemojte prepuniti stroj. Punite stroj količinom 
preporučenom u „Tablici programa i potrošnje”.

Odabrani su pogrešan program i pogrešna 
temperatura. 

* Odaberite pravilan program i pravilnu temperaturu 
za pranje rublja.

Upotrebljava se pogrešna vrsta deterdženta. * Koristite originalni deterdžent prikladan za stroj.
Korišteno je previše deterdženta. * Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak. 

Nemojte miješati izbjeljivač s deterdžentom.
Učinak pranja je loš: Pojavile 
su se masne mrlje na rublju. 
(**)

Ne primjenjuje se redovito čišćenje bubnja. * Čistite bubanj redovito. U tu svrhu pogledajte 4.4.2.

Učinak pranja je loš: Odjeća 
ima neugodan miris. (**)

Na bubnju su se stvorili mirisi i slojevi bakterija kao 
rezultat neprekidnog pranja na niskim temperaturama 
i/ili na kratkim programima.

* Ostavite ladicu za deterdžent i vrata za punjenje 
stroja odškrinutima nakon svakog pranja. Tako 
se ne može stvoriti vlažna okolina u stroju koja je 
pogodna za bakterije.

Boja odjeće je izblijedjela. (**) Stavljeno je previše rublja. * Nemojte prepuniti stroj.
Korišteni deterdžent vlažan je. *  Držite deterdžente zatvorenima u okolini u 

kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati prevelikim 
temperaturama.

Odabrana je viša temperatura. * Odaberite odgovarajući program i temperaturu u 
skladu s vrstom i stupnjem onečišćenja rublja.

Stroj ne ispire dobro. Količina, marka i uvjeti skladištenja korištenog 
deterdženta nisu pravilni.

* Koristite deterdžent prikladan za perilicu rublja 
i svoje rublje. Držite deterdžente zatvorenima u 
okolini u kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati 
prevelikim temperaturama.

Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. * Ako je umetnut deterdžent u odjeljak za pretpranje 
iako nije odabrano pretpranje, stroj može 
taj deterdžent koristiti za vrijeme ispiranja ili 
omekšivanja. Umetnite deterdžent u odgovarajući 
odjeljak.

Filtar pumpe začepljen je. * Provjerite filtar.
Crijevo za odvod presavijeno je. * Provjerite crijevo za odvod.

Rublje je kruto nakon pranja. 
(**)

Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta. * Korištenje nedovoljne količine deterdženta 
za tvrdoću vode može prouzročiti da rublje s 
vremenom postane kruto. Upotrebljavajte prikladnu 
količinu deterdženta u skladu s tvrdoćom vode.

Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. * Ako je umetnut deterdžent u odjeljak za pretpranje 
iako nije odabrano pretpranje, stroj može 
taj deterdžent koristiti za vrijeme ispiranja ili 
omekšivanja. Umetnite deterdžent u odgovarajući 
odjeljak.

Moguće je da je deterdžent pomiješan s omekšivačem. * Nemojte miješati omekšivač s deterdžentom. 
Operite i očistite raspršivač vrućom vodom.
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Problem Razlog Rješenje
Rublje nema miris 
omekšivača. (**)

Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. * Ako je umetnut deterdžent u odjeljak za pretpranje 
iako nije odabrano pretpranje, stroj može 
taj deterdžent koristiti za vrijeme ispiranja ili 
omekšivanja. Operite i očistite raspršivač vrućom 
vodom. Umetnite deterdžent u odgovarajući 
odjeljak.

Moguće je da je deterdžent pomiješan s omekšivačem. * Nemojte miješati omekšivač s deterdžentom. 
Operite i očistite raspršivač vrućom vodom.

Ostaci deterdženta u ladici za 
deterdžent. (**)

Deterdžent je umetnut u vlažnu ladicu. * Osušite ladicu za deterdžent prije umetanja 
deterdženta.

Deterdžent je postao vlažan. * Držite deterdžente zatvorenima u okolini u kojoj 
nema vlage i nemojte ih izlagati prevelikim 
temperaturama.

Tlak vode nizak je. * Provjerite tlak vode.
Deterdžent u odjeljku za glavno pranje postao je vlažan 
dok je stroj primao vodu za pretpranje. Začepljene su 
rupe odjeljka deterdženta.

* Provjerite rupe i očistite ih ako su začepljene.

Postoji problem s ventilima ladice za deterdžent. * Pozovite ovlaštenog servisera.
Moguće je da je deterdžent pomiješan s omekšivačem. * Nemojte miješati omekšivač s deterdžentom. 

Operite i očistite raspršivač vrućom vodom.
Ne primjenjuje se redovito čišćenje bubnja. * Čistite bubanj redovito. U tu svrhu pogledajte 4.4.2.

U stroju se stvara previše 
pjene. (**)

Korišteni su neprikladni deterdženti za perilicu rublja. * Koristite deterdžente prikladne za perilicu rublja.
Korištena je prevelika količina deterdženta. * Koristite samo dovoljnu količinu deterdženta.
Deterdžent je skladišten pod nepravilnim uvjetima. * Skladištite deterdžent na zatvorenom i suhom 

mjestu. Nemojte ga skladištiti na prevrućem mjestu.
Mrežasto rublje kao što je til može zbog svoje teksture 
stvoriti previše pjene.

* Koristite manje količine deterdženta za te vrste 
predmeta.

Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. * Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak.
Stroj je prerano primio omekšivač. * Moguće je da postoji problem s ventilima ili 

raspršivačem deterdženta. Pozovite ovlaštenog 
servisera.

Iz ladice za deterdžent izlazi 
pjena.

Korišteno je previše deterdženta. * Pomiješajte 1 žlicu omekšivača i ½ litre vode i ulijte 
u glavni odjeljak za pranje u ladici za deterdžent.

* Stavite deterdžent u stroj prikladan za programe i 
maksimalno punjenje kako je označeno u “Tablici 
programa i potrošnje". Kad upotrebljavate dodatne 
kemikalije (sredstva za uklanjanje mrlja, bjelila itd.), 
smanjite količinu deterdženta.

Rublje ostaje mokro na kraju 
programa. (*)

Možda je nastao višak pjene i možda se uključio 
automatski sustav za apsorpciju pjene zbog uporabe 
previše deterdženta.

* Koristite preporučenu količinu deterdženta.

(*) Centrifuga ne radi kad rublje nije raspodijeljeno ravnomjerno u bubnju da bi se spriječilo oštećenje stroja i njegove okoline. Rublje se 
treba ponovno preraspodijeliti i treba ponovno uključiti centrifugu.
(**) Bubanj nije redovito očišćen. Čistite bubanj redovito. Pogledajte 4.4.2

A OPREZ: Ako ne možete riješiti problem, iako slijedite upute u ovom odjeljku, konzultirajte se s vašim dobavljačem ili 
ovlaštenim serviserom. Nikada nemojte sami pokušati popraviti proizvod koji ne radi.
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