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Šis gaminys pagamintas naudojant naujausią technologiją, aplinkai nekenksmingomis sąlygomis.

1 Svarbūs nurodymai dėl saugos ir aplinkosaugos
Šiame skyriuje pateikta saugos informacija, kuri padės apsisaugoti nuo susižeidimo 
arba materialinės žalos. Jeigu nesivadovausite šiais nurodymais, gali nebegalioti jokia 
garantija.
1.1 Bendri saugos reikalavimai
•	Šį	gaminį	galima	naudoti	vaikams	nuo	8	metų	amžiaus	ir	asmenims,	turintiems	psi-
chinių,	jutiminių	arba	protinių	negalių	arba	patirties	bei	žinių	trūkumo,	jeigu	jie	yra	
prižiūrimi	arba	instruktuojami,	kaip	saugiai	naudoti	šį	gaminį,	ir	supranta	atitinkamus	
pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo gaminiu. Vaikams draudžiama valyti ir te-
chniškai	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.

•	Niekad	nestatykite	gaminio	ant	kilimu	išklotų	grindų.	Kitaip	po	mašina	nepakankamai	
cirkuliuoja oras, ir todėl elektrinės dalys gali perkaisti. Tai gali sukelti gaminio ge-
dimą.

•	Jeigu	gaminys	turi	defektų,	jo	negalima	naudoti,	kol	jo	nepataisys	įgaliotojo	techniniio	
aptarnavimo	centro	atstovas.	Kyla	elektros	smūgio	pavojus!

•	Gaminys	sukurtas	taip,	kad	nutrūkus	elektros	tiekimui	ir	vėl	jam	atsiradus,	jis	toliau	
veiktų.	Jeigu	pageidaujate	atšaukti	programą,	žr.	skyrių	„Programos	atšaukimas“.

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

•	Vandens	įleidimo	ir	išleidimo	žarnos	visuomet	turi	būti	saugiai	pritvirtintos	ir	ne-
pažeistos.	Kitaip	kyla	vandens	nuotėkio	pavojus.

•	Niekad	neatidarykite	mašinos	durelių	ar	nebandykite	ištraukti	filtro,	kol	būgne	dar	yra	
vandens.	Kitaip	kyla	užliejimo	ir	nusiplikymo	karštu	vandeniu	pavojai.

•	Nebandykite	jėga	atidaryti	užblokuotų	durelių.	Dureles	galėsite	atidaryti	praėjus	
kelioms	minutėms	nuo	sklabimo	ciklo	pabaigos.	Bandant	jėga	atidaryti	užblokuotas	
dureles,	gali	būti	sugadintas	durelių	užrakto	mechanizmas.

•	Išjunkite	gaminį,	jei	jo	nenaudojate.
•	Niekada	neplaukite	gaminio,	purkšdami	arba	pildami	ant	jo	vandenį!	Kyla	elektros	
smūgio	pavojus!

•	Niekada	nelieskite	kištukinio	lizdo	šlapiomis	rankomis!	Išjungdami	niekuomet	netrau-
kite už elektros laido, ištraukite laikydami už kištuko.

•	Galima	naudoti	tik	automatinėms	skalbyklėms	tinkamas	skalbimo	priemones,	audinių	
minkštiklius ir priedus.
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•	Vadovaukitės	drabužių	etiketėse	ir	ant	skalbimo	priemonės	pakuotės	pateiktais	nurod-
ymais.

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

•	Įrengimo	ir	remonto	darbus	visada	privalo	atlikti	įgaliotasis techninio aptarnavimo centro ats-
tovas.	Gamintojas	nėra	atsakingas	už	žalą,	kilusią	dėl	darbų,	kuriuos	atliko	neįgaliotieji	
asmenys.

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

1.2 Naudojimas pagal paskirtį
•	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	skala-

vimui.
•	Gamintojas	atsisako	bet	kokios	atsakomybės	už	žalą	dėl	netinkamo	naudojimo	arba	

gabenimo.
1.3 Vaikų sauga
•	Pakavimo	medžiagos	gali	būti	pavojingos	vaikams.	Pakavimo	medžiagas	laikykite	vai-

kams nepasiekiamoje vietoje.
•	Elektriniai	prietaisai	gali	būti	pavojingi	vaikams.	Mašinai	veikiant,	neleiskite	artyn	vaikų.	
Neleiskite	jiems	žaisti	su	mašina.	Naudokite	apsaugos	nuo	vaikų	funckciją,	kad	vaikai	
nežaistų	su	šiuo	gaminiu.	

•	Išėję	iš	patalpos,	kurioje	stovi	prietaisas,	nepamirškite	uždaryti	prietaiso	durelių.
•	Visas	skalbimo	priemones	ir	papildomas	priemones	laikykite	saugioje,	vaikams	nepa-
siekiamoje	vietoje;	skalbimo	priemonių	dėžutes	uždenkite	dangteliais	arba	laikykite	jas	
sandarioje pakuotėje.

Skalbiant	skalbinius	aukštos	temperatūros	vandenyje,	įkrovos	durelių	
stiklas	įkaista.	Todėl	vykstant	skalbimo	procesui,	neleiskite	vaikų	artyn	
prie	skalbyklės	įkrovos	durelių.

1.4 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.
1.5 Seno gaminio išmetimas
Šis	gaminys	pagamintas	iš	aukštos	kokybės	medžiagų	ir	dalių,	kurias	galima	perdirbti	ir	
pakartotinai panaudoti.
Todėl	pasibaigus	gaminio	tarnavimo	laikui,	neišmeskite	jo	kartu	su	įprastomis	buitinėmis	
atliekomis.	Atiduokite	jį	į	surinkimo	punktą,	kad	elektros	ir	elektronikos	įranga	būtų	per-
dirbta.	Artimiausio	surinkimo	punkto	adresą	sužinosite	vietos	savivaldybėje.	Pakartotinis	
medžiagų	panaudojimas	padės	tausoti	gamtos	išteklius.	Vaikų	saugai	užtikrinti,	prieš	
išmesdami	gaminį,	nupjaukite	maitinimo	kabelį	ir	sugadinkite	durelių	užrakto	mechaniz-
mą,	kad	jis	neveiktų.
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1.6 WEEE Direktyvą Atitikimas
			Šis	gaminys	atitinka	EU	WEEE	Direktyvą	(2012/19/EU).		Šis	gaminys	
paženklintas	elektros	ir	elektroninės	įrangos	klasifikavimo	(WEEE)	ženklu.
Šis	gaminys	pagamintas	iš	aukštos	kokybės	medžiagų	ir	dalių,	kurias	galima	
perdirbti	ir	pakartotinai	panaudoti.	Pasibaigus	gaminio	tarnavimo	laikui,	neiš-
meskite	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 Montavimas
Dėl	šio	gaminio	instaliacijos	kreipkitės	į	artimiausią	įgaliotąjį	
techninio	aptarnavimo	centro	atstovą.	Norėdami	paruošti	
gaminį	naudojimui,	prieš	iškviesdami	įgaliotąjį	techninės	
priežiūros	atstovą,	įsitikinkite,	ar	įrengtos	tinkamos	
elektros,	vandentiekio	ir	kanalizacijos	sistemos.	Jeigu	šios	
sąlygos	nėra	patenkintos,	iškvieskite	kvalifikuotą	meistrą	ir	
santechniką,	kad	jis	atliktų	tinkamus	instaliacijos	darbus.

C
Vartotojas yra atsakingas už vietos, elektros, 
vandentiekio	ir	dujų	instaliacijos	paruošimą	šiam	
gaminiui.

B ĮSpėjIMAS: Įrengimo	ir	elektros	prijungimo	darbus	
privalo	atlikti	įgaliotasis	techninio	aptarnavimo	centro	
atstovas.	Gamintojas	nėra	atsakingas	už	žalą,	kilusią	
dėl	darbų,	kuriuos	atliko	neįgaliotieji	asmenys.

A ĮSpėjIMAS:	Prieš	pradedant	instaliaciją,	apžiūrėkite	
šį	gaminį,	ar	jis	neturi	kokių	nors	defektų.	Jeigu	turi,	
neinstaliuokite	jo.	Sugadinti	gaminiai	kelia	pajovų	jūsų	
saugai.

C Labai	svarbu,	kad	po	įrengimo	arba	valymo	statant	
buitinį	prietaisą	į	vietą,	vandens	įleidimo	ir	išleidimo	
žarnos	nebūtų	perlenktos,	suspaustos	arba	prakiurę.

2.1 Įrengimui tinkama vieta
•	 Statykite	mašiną	ant	tvirtų	grindų.	Nestatykite	jos	ant	
minkšto	pūkuoto	kilimo	arba	panašių	paviršių.

•	 Bendras	visiškai	priklautos	skalbyklės	ir	džiovyklės	svoris,	
kai	jos	pastatytos	viena	ant	kitos,	siekia	180	kilogramų.	
Statykite	gaminį	ant	tvirtų,	stabilių	grindų,	kurios	gali	
atlaikyti	šį	krūvį!

•	 Nestatykite	gaminio	ant	maitinimo	laido.
•	 Neįrenkite	prietaiso	ten,	kur	temperatūra	būna	žemesnė	

nei 0 °C.
•	 Tarp	gaminio	ir	kitų	baldų	kraštų	reikia	palikti	bent	1	cm	

tarpus.

2.2 pakavimo sutvirtinimo nuėmimas
Paverskite	mašiną	atgal,	kad	galėtumėte	nuimti	pakavimo	
sutvirtinimus.	Patraukite	už	juostos	ir	nuimkite	pakavimo	
sutvirtinimą.

2.3 Gabenimo kaiščių išėmimas

A ĮSpėjIMAS: Neišimkite	gabenimo	kaiščių,	prieš	tai	
nenuėmę	pakavimo	sutvirtinimų.

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

1.	Veržliarakčiu	atsukite	visus	varžtus,	kad	jie	laisvai	suktųsi	
(C).
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2.	Atsargiai	sukdami	ištraukite	transportavimui	skirtus	
saugos varžtus.

3.	Į	galinėje	plokštėje	esančias	skyles	įtaisykite	plastikinius	
gaubtelius, esančius maišelyje su naudojimo instrukcija. 
(p)

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

C Niekada negabenkite gaminio, jeigu jame tinkamai 
neįtaisyti	transportavimui	skirti	saugos	varžtai!

2.4 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
ĮSpėjIMAS: Modelius	su	viena	vandens	įleidimo	anga	
reikia	prijungti	prie	šalto	vandens	čiaupo.	Kitaip	skalbiniai	
bus	sugadinti	arba	gaminys	gali	persijungti	į	apsauginį	
režima ir neveikti.

A
ĮSpėjIMAS: Nenaudokite	susidėvėjusių/naudotų	
vandens	įleidimo	žarnų	su	nauju	gaminiu.	Dėl	to	ant	
skalbinių	gali	likti	dėmių.

	 Užsukite	visas	žarnų	veržles	ranka.	Verždami	veržles,	
niekada nenaudokite veržliarakčio.

	 Prijungę	žarnas,	iki	galo	atsukite	vandens	čiaupus,	
kad	patikrintumėte	jungimo	taškų	sandarumą.	Jeigu	
pastebite	nuotėkį,	užsukite	čiauspą	ir	atsukite	veržlę.	
Patikrinę	tarpiklį,	vėl	atsargiai	užsukite	veržlę.	Norint,	
kad	vanduo	nepratekėtų	ir	nepridarytų	žalos,	kai	mašina	
nenaudojama,	čiaupai	turi	būti	užsukti.

2.5 prijungimas prie kanalizacijos vamzdžio
•	 Vandens	išleidimo	žarną	reikia	tiesiogiai	prijungti	prie	
kriauklės	kanalizacijos	vamzdžio	arba	pritaisyti	ją	prie	
kriauklės krašto. 

A ĮSpėjIMAS: 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	ir	užtikrinti	sklandų	vandens	įleidimą	
ir	išleidimą	iš	mašinos,	tvirtai	pritvirtinkite	išleidimo	
žarnos	galą,	kad	jis	negalėtų	nukristi.	

•	 Žarną	reikia	pritaisyti	mažiausiai	40	cm	ir	daugiausia	100	
cm aukštyje.

•	 Jeigu	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.

10
0c

m

40
cm

•	 Norint	apsaugoti,	kad	purvinas	vanduo	ne	tekėtų	atgal	į	
mašiną,	o	būtų	lengvai	išleistas,	nenardinkite	žarnos	galo	
į	purviną	vandenį	ir	neįleiskite	jo	į	nuotėkų	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.

2.6 Kojelių reguliavimas

A ĮSpėjIMAS: 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.

1.	Ranka	atsukite	kojelių	antveržles.
2.	Reguliuokite	kojeles	tol,	kol	mašina	stovės	tiesiai	ir	tvirtai.
3. Vėl ranka užsukite visas antveržles.

A ĮSpėjIMAS: Fiksavimo veržles atsukite tik rankomis, 
nenaudokite	jokių	įrankių.	Kitaip	galite	jas	sugadinti.
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2.7 Elektros įvado 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 ĮSpėjIMAS: Pažeistus	maitinimo	laidus	privalo	
pakeisti	įgaliotieji	techninio	aptarnavimo	centro	
atstovai.

Gaminio gabenimas
1.	Prieš	gabendami,	išjunkite	prietaisą	iš	elektros	tinklo.
2.	Atjunkite	vandens	išleidimo	žarną	ir	vandentiekio	jungtis.
3.	Visiškai	išleiskite	iš	gaminio	likusį	vandenį.	
4. Sumontuokite gabenimo saugos varžtus išėmimui 

atvirkščia eilės tvarka.

C Niekada negabenkite gaminio, jeigu jame tinkamai 
neįtaisyti	transportavimui	skirti	saugos	varžtai!

A ĮSpėjIMAS: Pakavimo	medžiagos	gali	būti	
pavojingos	vaikams.	Pakavimo	medžiagas	laikykite	
vaikams nepasiekiamoje vietoje.

3 paruošimas
3.1 Skalbinių rūšiavimas
•	 Išrūšiuokite	skalbinius	pagal	audinių	rūšis,	spalvą,	
sutepimo	laipsnį	ir	leistiną	vandens	temperatūrą,	kurioje	
juos galima skalbti.

•	 Visuomet	vadovaukitės	gaminio	etiketėje	pateiktais	
nurodymais.

3.2 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	skalbimo	mašinai	tinkamus	dažus/spalvų	
keitimo	priemones	ir	kalkių	nuosėdų	šalinimo	priemones.	
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.

3.3 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“.

•	 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.
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•	 Jeigu	skalbinius	planuojate	džiovinti	džiovyklėje,	nustatant	
skalbimo	programą,	rekomenduojama	pasirinkti	didesnį	
gręžimo	greitį.	

•	 Naudokite	tik	ant	skalbimo	priemonės	pakuotės	nurodytą	
skalbimo	priemonės	kiekį.

3.4 prietaiso naudojimas
Prieš	pradėdami	naudoti	gaminį,	užtikrinkite,	kad	visi	
parengiamieji	darbai	būtų	atlikti	pagal	nurodymus,	pateiktus	
skyriuose	„Svarbūs	saugos	nurodymai“	ir	„Įrengimas“.
Norėdami	paruošti	gaminį	skalbiniams	skalbti,	atlikite	pirmą	
veiksmą	būgno	valymo	programoje.	Jeigu	mašinoje	šios	
programos	nėra,	naudokite	metodą,	aprašytą	skyriuje	5.2.

C Naudokite	skalbyklėms	tinkamas	kalkių	nuosėdų	
šalinimo priemones.

C Gamybos	metu,	dėl	kokybės	kontrolės	procesų,	
mašinoje	gali	būti	likę	vandens.	Jis	nekenkia	gaminiui.

3.5 Nepridėkite per daug skalbinių
Maksimalus	skalbinių	kiekis	priklauso	nuo	skalbinių	rūšies,	jų	
sutepimo laipsnio ir pasirinktos skalbimo programos.
Vandens	kiekis	mašinoje	automatiškai	nustatomas	pagal	į	ją	
sudėtų	skalbinių	svorį.

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

3.6 Skalbinių sudėjimas
1	 Atidarykite	įkrovos	dureles.
2	 Laisvai	sudėkite	skalbinius	į	mašiną.
3 Spausdami uždarykite dureles, kol pasigirs 
spragtelėjimas.	Patikrinkite,	ar	durelėmis	neprivėrėte	
skalbinių.

C
Programai	veikiant,	durelės	bus	užblokuotos.	Dureles	
galima atidaryti praėjus šiek tiek laiko po to, kai 
programa pasibaigia.

A ĮSpėjIMAS: Jeigu	skalbiniai	susimes	į	vietą	krūvą,	
gali kilti triukšmas ir vibracija.

3.7 Skalbimo miltelių ir audinių 
minkštiklio naudojimas

C
Naudodami	skalbimo	milterius,	audinių	minkštiklius,	
krakmolą,	audinių	dažus,	baliklius	arba	kalkių	nuosėdų	
šalinimo priemones, atidžiai perskaitykite gamintojo 
nurodymus, pateiktus ant pakuotės, ir naudokite 
nurodytus	kiekius.	Jeigu	turite,	naudokite	dozavimo	indelį.

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

132

Skalbimo milteliai, audinių minkštiklis ir kitos 
skalbimo priemonės
•	 Prieš	paleisdami	skalbimo	programą,	pripilkite	skalbimo	
miltelių	ir	audinių	minkštiklio.

•	 Niekada	neatidarykite	skalbimo	priemonių	stalčiuko,	kol	
skalbimo	programa	veikia!

•	 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	priemonės	rūšis	priklauso	nuo	audinių	spalvos	ir	
rūšies.
•	 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 ĮSpėjIMAS: Naudokite tik specialiai skalbyklėms 
skirtus skalbiklius.

A ĮSpėjIMAS: Nenaudokite	muilo	miltelių.
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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.

Skystų skalbiklių naudojimas
jeigu gaminyje yra skysto skalbiklio indelis:
•	 Skystoms	skalbimo	priemonėms	skirtą	indelį	dėkite	į	
skyrelį	Nr.	"2".

•		Jeigu	skystas	skalbiklis	sutirštėja,	prieš	pildami	jį	į	
skalbiklio	indelį,	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.

C
Skalbiklių	tabletės	gali	nevisiškai	ištirpti	ir	skalbiklio	
skyrelyje	gali	likti	jų	likučių.	Jeigu	taip	atsitiktų,	kitą	kartą	
skalbdami,	dėkite	tabletę	tarp	skalbinių,	arčiau	būgno	
dugno.

C Naudokite	skalbiklio	tabletę	arba	gelį	nepasirinkę	
nuskalbimo funkcijos.

Krakmolo naudojimas
•	 Pripilkite	skysto	krakmolo,	krakmolo	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.

Baliklių naudojimas
•	 Pasirinkite	programą	su	nuskalbimu	ir	pripilkite	baliklio	

nuskalbimo programos pradžioje. 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. 

•	 Naudodami	baliklius	su	deguonimi,	rinkitės	skalbimo	
žemesnėje	temperatūroje	programas.	

•	 Baliklius	su	deguonimi	galima	naudoti	kartu	su	
skalbikliais; visgi, jeigu baliklio tirštumas nėra toks pats 
kaip	skalbiklio,	pirma	įpilkite	skalbiklio	į	skyrelį	Nr.	„2“	
ir	palaukite,	kol	skalbiklis	nutekės	į	mašiną,	pirmą	kartą	
įleidžiant	vandens.	Mašinai	vis	dar	prisipildant	vandens,	
pilkite	į	tą	patį	skyrelį	baliklio.

Kalkių nuosėdų šalinimo priemonės naudojimas
•		Jeigu	reikia,	naudokite	tik	specialiai	skalbyklėms	skirtas	
kalkių	nuosėdų	šalinimo	priemones.	



9 / LT Skalbimo mašina / Vartotojo vadovas

Drabužiai

Neryškių spalvų ir balti 
skalbiniai Spalvos Tamsios spalvos

jautrūs / 
vilnoniai 
/ šilkiniai 
skalbiniai

(Rekomenduojama	temperatūra	
pagal	sutepimo	lygį:	40-90	°C)

(Rekomenduojama	
temperatūra	pagal	sutepimo	
lygį:	šaltas	-40	°C)

(Rekomenduojama	
temperatūra	pagal	
sutepimo	lygį:	šaltas	
-40 °C)

(Rekomenduojama	
temperatūra	pagal	
sutepimo	lygį:	šaltas	
-30 °C)

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.	Naudokite	
skalbiklius	be	baliklių.

Skystus skalbiklius, 
tinkamus spalvotiems 
ir	tamsių	spalvų	
skalbiniams skalbti, 
galima naudoti 
vidutiniškai 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.	Naudokite	
skalbiklius	be	baliklių.

Skystus skalbiklius, 
tinkamus spalvotiems 
ir	tamsių	spalvų	
skalbiniams skalbti, 
galima naudoti 
mažai 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 Gaminio valdymas
4.1 Valdymo skydelis

1	–	Programos	pasirinkimo	rankenėlė	(viršutinė	padėtis	–	
įjungta/išjungta)
2	-	Ekranas
3	–	Uždelsto	paleidimo	indikatorius
4	–	Programos	tęsimo	indikatorius

5	-	Paleidimo	/	pristabdymo	mygtukas
6	-	Pagalbinių	funkcijų	mygtukai
7	-	Gręžimo	greičio	reguliavimo	mygtukas
8	–	Temperatūros	reguliavimo	mygtukas

1 2 3

4

5678

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

Sintetinių skalbinių skalbimo programų parodomosios vertės

M
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m
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us

 
sk
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ni
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ki
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g)
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są
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(k
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h)
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tru
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ė 
(m

in
)* Likęs drėgmės kiekis 

(%)**
Likęs drėgmės kiekis 

(%)**

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Sintetiniai audiniai 60 2.5 45 0.90 100/120 45 40
Sintetiniai audiniai 40 2.5 45 0.42 90/110 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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4.2 Skalbyklės paruošimas naudojimui
1.	Patikrinkite,	ar	žarnos	tvirtai	prijungtos.	
2.	Įkiškite	mašinos	kištuką	į	maitinimo	lizdą.
3.	Iki	galo	atsukite	vandens	čiaupą.
4.	Sudėkite	į	mašiną	skalbinius.	
5.	Įpilkite	ploviklio	ir	audinių	minkštintojo	

4.3 programos pasirinkimas ir 
patarimai, kaip efektyviai skalbti
1.	Pasirinkite	tinkamą	programą,	atsižvelgdami	į	skalbinių	
audinių	rūšį,	kiekį	ir	sutepimo	laipsnį	iš	toliau	esančios	
programų	ir	sąnaudų	lentelės	bei	skalbimo	temperatūros	
lentelės.

2.	Programos	pasirinkimo	mygtuku	pasirinkite	norimą	
programą.

4.4 pagrindinės programos 
Priklausomai	nuo	audinių	rūšių,	galima	naudoti	šias	
pagrindines programas.
• Cottons (Medvilniniai audiniai)
Ji	rekomenduojama	medvilniniams	skalbiniams	(pvz.,	
paklodėms,	antklodėms	ir	pagalvių	užvalkalams,	
rankšluosčiams,	chalatams,	apatiniams	rūbams	ir	pan.).	
Skalbiniai bus skalbiami energingai ir ilgiau.
• Synthetics (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.
• Woollens (Vilnoniai audiniai)
Naudokite	šią	programą	vilnoniams	drabužiams	skalbti.	
Pasirinkite	tinkamą	temperatūrą,	atsižvelgdami	į	drabužių	
etiketes. Vilnoniams audiniams naudokite jiems skirtas 
skalbimo priemones.

4.5 papildomos programos 
Ypatingiems atvejams mašinoje numatytos papildomos 
programos.

C Papildomos	programos	gali	skirtis	pagal	mašinos	
modelį.

• Cottons Eco (Ekonomiška medvilnės skalbimo 
programa)
Skalbdami	įprastai	suteptus	medvilninius	ar	lininius	
skalbinius	šioje	programoje,	galite	užtikrinti	didesnį	
energijos	ir	vandens	efektyvumą	negu	kitos	medvilnei	
skirtos	programos.	Faktinė	vandens	temperatūra	gali	skirtis	
nuo	nurodytos	skalbimo	temperatūros.	Skalbiant	mažesnį	
skalbinių	kiekį	(pvz.,	pusę	ar	mažiau	maksimalaus	leistino	
kiekio), vėlesniuose programos etapuose programos trukmė 
gali	būti	automatiškai	sutrumpinta.	Šiuo	atveju	energijos	
ir	vandens	sąnaudos	sumažės	ir	užtikrins	ekonomiškesnį	

skalbimą.	Ši	funkcija	naudojama	modeliuose	su	likusio	laiko	
indikatoriumi.
• Gentle Care 20°(Jautrûs audiniai)
Šią	programą	galite	pasirinkti	skalbdami	jautrius	skalbimui	
drabužius. 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.
• Hand Wash 20° (Rankinis skalbimas)
Šią	programą	galite	naudoti	skalbdami	vilnonius/jautrius	
drabužius,	kurių	etiketėse	nurodyta	„Neskalbti	mašinoje“,	
rekomenduojama	skalbti	rankomis.	Pasirinkus	šią	programą,	
skalbiniai	skalbiami	labai	atsargiai,	negadinant	drabužių.
• Daily Xpress (Kasdienė skubioji)
Šią	programą	rinkitės	mažam	lengvai	sutemptų	medvilninių	
audinių	kiekiui	greitai	išskalbti.
• Xpress Super Short (Itin trumpa skubioji programa)
Šią	programą	rinkitės	mažam	lengvai	sutemptų	medvilninių	
audinių	kiekiui	greitai	išskalbti.	Skalbiniai	bus	skalbiami	30	
˚C	temperatūros	vandenyje	vos	14	minučių.
• Dark Care (Tamsių skalbinių skalbimas)
Naudokite	šią	programą	tamsių	spalvų	skalbiniams	arba	
skalbiniams, kuriuos norite apsaugoti nuo išblukimo, skalbti. 
Skalbimas	vykdomas	esant	žemai	temperatūrai,	naudojant	
atsargius	mechaninius	judesius.	Rekomenduojama	naudoti	
skystą	skalbimo	priemonę	arba	skalbimo	priemonę	tamsių	
spalvų	vilnoniams	skalbiniams.
• Mix 40 (Mišrūs audiniai 40)
Ji rekomenduojama medvilniniams ir sintetiniams 
drabužiams	skalbti	jų	nerūšiuojant.
• Shirts (Marškiniai)
Šią	programą	galite	naudoti	medvilniniams,	sintetiniams	ir	
mišrių	audinių	marškiniams	skalbti.

• Fashion care (mados priežiūra)
Šią	programą	rinkitės	viskoziniams	ir	su	viskoze	maišytų	
pluoštų	gaminiams	arba	gaminiams,	kuriuos	siūloma	skalbti	
naudojant tausojančias programas, skalbti. Naudojant 
šią	skalbimo	programą,	gaminiai	nedeformuojami.	Pvz.:	
palaidinukėms, suknelėms, sijonams ir pan.
• Sports (Sportinė apranga (Sports))
Naudokite	šią	programą	drabužiams,	kurie	dėvimo	trumpą	
laiką,	pvz.,	sportiniams	drabužiams	skalbti.	Ji	tinkama	greitai	
skalbti	nedideliam	kiekiui	medvilninių	/	maišyto	pluošto	
sintetinių	drabužių.
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4.6 Specialios programos
Konkrečios	užduotims	galite	pasirinkti	bet	kurią	iš	šių	
programų.
• Rinse (Skalavimas)
Ši	programa	naudojama	tuomet,	kai	norima	ką	nors	
išskalauti arba iškrakmolyti.
• Spin+Drain (Gręžimas + Vandens išleidimas)
Ši	programa	naudojama	papildomam	skalbinių	gręžimo	ciklui	
pritaikyti arba vandeniui iš mašinos išleisti.
Prieš	pasirinkdami	šią	programą	pasirinkite	norimą	gręžimo	
greitį	ir	paspauskite	paleidimo/pristabdymo	mygtuką.	
Pirmiausiai	mašina	išleis	jos	viduje	esantį	vandenį.	Tuomet	
ji	išgręš	skalbinius	nustatytu	gręžimo	greičiu	ir	išleis	išgręžtą	
vandenį.
Jei	tik	norite	išleisti	vandenį	negręždami	drabužių,	
pasirinkite	programą	„Vandens	išleidimas+gręžimas“,	
tuomet	paspauskite	gręžimo	greičio	reguliavimo	mygtuką,	
pasirinkdami	funkciją	be	gręžimo.	Spauskite	paleidimo/
pristabdymo	mygtuką.

C Jautriems	skalbiniams	gręžti	pasirinkite	mažesnį	
gręžimo	greitį.

4.7 Temperatūros pasirinkimas
Pasirinkus	naują	programą,	temperatūros	indikatorius	
parodo	tai	programai	maksimalią	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.

4.8 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	vykdoma	toliau.	Vanduo	išleidžiamas,	skalbiniai	
išgręžiami	ir	programa	baigiama.

C Jeigu	programa	nepasiekė	gręžimo	etapo,	greitį	galite	
pakeisti	neįjungdami	mašinos	pristabdymo	režimo.
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4.9 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.
-	:	Apie	maksimalų	skalbinių	kiekį	žr.	programos	aprašymą.

**	„Programos	„Medvilnės	ekonominė	40	°C“	ir	„Medvilnės	ekonominė	60	°C“	yra	standartinės	programos.“	Šios	programos	
žinomos	kaip	„40	°C	medvilnės	standartinė	programa	“	ir	„60	°C	medvilnės	standartinė	programa“;	jos	valdymo	skydelyje	 
yra pažymėtos simboliais  .

C 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.

C Pasirinktos	programos	skalbimo	laikas	rodomas	mašinos	ekrane.	Normalu,	kad	faktinis	skalbimo	laikas	gali	šiek	tiek	skirtis	
nuo ekrane rodomo laiko.

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

LT 16 Pagalbinė	funkcija
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Cottons	Eco

60** 6 45 0.94 1000 40-60

60** 3 34 0.63 1000 40-60

40** 3 34 0.63 1000 40-60

Cottons

90 6 66 2.25 1000 • • • Žema	temperatūra-90

60 6 66 1.45 1000 • • • Žema	temperatūra-90

40 6 66 0.85 1000 • • • Žema	temperatūra-90

Synthetics
60 2.5 45 0.90 800 • • • Žema	temperatūra-60

40 2.5 45 0.42 800 • • • Žema	temperatūra-60

Daily	Xpress

90 6 55 1.90 1000 Žema	temperatūra-90

60 6 55 1.00 1000 Žema	temperatūra-90

30 6 55 0.20 1000 Žema	temperatūra-90

Xpress	Super	Short 30 2 40 0.11 1000 Žema	temperatūra-30

Sports 40 3 48 0.45 800 • • Žema	temperatūra-40

Hand	Wash	20° 20 1 30 0.15 600 20

Woollens 40 1.5 40 0.30 600 Žema	temperatūra-40

Dark	Care 40 2.5 58 0.45 800 Žema	temperatūra-40

Shirts 60 2.5 55 0.90 600 • • Žema	temperatūra-60

Mix	40 40 3 45 0.50 800 • • • Žema	temperatūra-40

Fashion care 40 2 30 0.45 600 40

Gentle	Care	20° 20 2.5 45 0.15 600 20
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4.10 Pagalbinės funkcijos pasirinkimas
Reikiamas	pagalbines	funkcijas	pasirinkite	prieš	paleisdami	
programą.	Be	to,	taip	pat	galite	pasirinkti	arba	išjungti	
papildomas	funkcijas,	tinkamas	pagal	vykdomą	programą,	
nespausdami paleidimo/pristabdymo mygtuko. Tam mašina 
turi	vykdyti	ciklą,	esantį	prieš	papildomą	funkciją,	kurią	
ketinate pasirinkti arba atšaukti.
Jeigu papildomos funkcijos pasirinkti arba atšaukti negalima, 
vartotoją	apie	tai	įspės	3	kartus	sumirksėjusi	atitinkamos	
papildomos funkcijos lemputė.

C
Kai	kurių	funkcijų	kartu	pasirinkti	neįmanoma.	Pavyzdžiui,	
negalima	kartu	pasirinkti	„Nuskalbimo	ir	„Greitojo	
skalbimo“.

C
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	nuskalbimą,	o	po	
to	greitąjį	skalbimą,	nuskalbimas	bus	atšauktas	ir	liks	
įjungtas	tik	greitasis	skalbimas.

C
Pagalbinės	funkcijos,	kuri	yra	nesuderinama	su	
programa,	pasirinkti	neįmanoma.	(žr.	„Programų	ir	
sąnaudų	lentelę“)

C Papildomų	funkcijų	mygtukai	gali	skirtis	pagal	mašinos	
modelį.

• Prewash (Nuskalbimas)
Nuskalbti	reikėtų	tik	stipriai	suteptus	skalbinius.	
Nenuskalbdami	taupote	energiją,	vandenį,	skalbimo	miltelius	
ir	laiką.

C Nėrinius ir užuolaidas rekomenduojama nuskalbti 
nenaudojant	skalbimo	miltelių.

• Quick Wash (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.

• Pet Hair Removal (Naminių gyvūnų plaukų 
šalinimas)
Ši	funkcija	efektyviau	pašalina	ant	jūsų	drabužių	likusius	
naminių	gyvūnų	plaukus.
Pasirinkus	šią	funkciją,	mašina	be	įprastos	programos	ciklo	
dar atlieka ir nuskalbimo bei papildomo skalavimo žingsnius. 
Todėl,	atliekant	skalbimą	didesniame	kiekyje	vandens	(30%),	
naminių	gyvūnų	plaukai	pašalinami	veiksmingiau.

A ĮSpėjIMAS: Niekuomet	nemaudkite	savo	naminių	
gyvūnų	skalbimo	mašinoje.

Atidėtas paleidimas
Atidėto	paleidimo	funkcija	leidžia	atidėti	skalbimo	programos	
paleidimą	19	valandų.	Laiko	atidėjimą	galima	didinti	po	1	
valandą.

C Pasirinkę	atidėjimo	laiką,	niekad	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.	Spausdami	atidėto	paleidimo	mygtuką,	pasirinkite	norimą	
atidėjimo	laiką.

4.	Spauskite	paleidimo/pristabdymo	mygtuką.	Ekrane	
rodomas	jūsų	nustatytas	atidėjimo	laikas.	Pradedama	
atgalinė	atidėto	paleidimo	laiko	atskaita.	Ekrane	pradeda	
žybčioti	šalia	rodomo	atidėto	laiko	esantis	simbolis	„_“.	

C Laiko	atidėjimo	metu	į	mašiną	galima	pridėti	daugiau	
skalbinių.

5.	Pasibaigus	atgalinei	atskaitai,	ekrane	rodoma	pasirinktos	
programos	trukmė.	„_“	simbolis	dings	ir	pasirinkta	
programa bus paleista.

Kaip pakeisti atidėjimo laiką
Jeigu	atgalinės	laiko	atskaitos	metu	norite	pakeisti	atidėtą	
laiką:
1.	Paspauskite	atidėto	paleidimo	mygtuką.	Kiekvieną	kartą	
paspaudus	šį	mygtuką,	laikas	bus	pailginamas	po	1	
valandą.

2.	Jei	norite	sumažinti	atidėto	paleidimo	laiką,	pakartotinai	
spauskite	atidėto	paleidimo	mygtuką,	kol	ekrane	bus	
rodomas pageidaujamas atidėtas laikas.

Kaip išjungti atidėto paleidimo funkciją
Jeigu	norite	atšaukti	atgalinę	atidėto	paleidimo	laiko	atskaitą	
ir	tuoj	pat	paleisti	programą:
1.	Nustatykite	atidėto	paleidimo	laikotarpį	ties	nuliu	arba	
pasukite	programos	pasirinkimo	rankenėlę	ir	nustatyktie	
bet	kurią	kitą	programą.	Taip	atidėto	paleidimo	funkcija	
bus atšaukta. Nepertraukiamai žybčioja pabaigos/
atšaukimo lemputė. 

2.	Tuomet	vėl	pasirinkite	programą,	kurią	norite	paleisti.
3.	Spauskite	paleidimo	/	pristabdymo	mygtuką	ir	programa	

bus paleista.

4.11 programos paleidimas
1.	Spauskite	paleidimo	/	pristabdymo	mygtuką	ir	programa	

bus paleista.
2.	Užsidegs	programos	paleidimą	rodanti	lemputė.

C
Jei nepaleidžiama jokia programa arba programos 
pasirinkimo	metu	per	1	minutę	nepaspaudžiamas	joks	
mygtukas, skalbimo mašina ima veikti parengties režimu 
ir	sumažėja	temperatūros,	gręžimo	greičio	ir	durelių	
indikatorių	apšvietimo	lygis.	Kitos	kontrolinės	lemputės	
ir	indikatoriai	užges.	Pasukus	programos	pasirinkimo	
rankenėlę	arba	paspaudus	bet	kokį	mygtuką,	kontrolinės	
lemputės ir indikatoriai vėl užsidegs.

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

C
Jeigu programos pasirinkimo rankenėlė yra pasukama, 
kai	įjungtas	apsaugos	nuo	vaikų	užraktas,	ekrane	
rodoma	„Con“.	Apsaugos	nuo	vaikų	funkcija	neleidžia	
pakeisti	programos,	pasirinktos	temperatūros,	gręžimo	
greičio	ir	pagalbinių	funkcijų.
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C
Jeigu	veikia	apsaugos	nuo	vaikų	programa,	pasukus	
programos	pasirinkimo	rankenėlę	ir	nustačius	kitą	
programą,	vis	tiek	veiks	anksčiau	pasirinkta	programa.

jeigu norite įjungti apsaugos nuo vaikų funkciją:
1.	ir	2.	Pagalbinių	funkcijų	mygtukai	paspaudžiami	ir	
palaikomi nuspausti 3 sekundes. 3 sekundes laikant 
nuspaudus	1-os	and	2-os	pagalbinių	funkcijų	mygtukus,	
pradės	žybčioti	jų	lemputės.	o	ekrane	atitinkamai	atsiras	
„C03“,	„C02“	ir	„C01“.	Tuomet	ekrane	atsiranda	„Con“,	
rodantis,	kad	apsaugos	nuo	vaikų	užraktas	yra	įjungtas.	
Paspaudus	bet	kokį	mygtuką	arba	pasukus	programos	
pasirinkimo	rankenėlę	veikiant	apsaugos	nuo	vaikų	užraktui,	
ekrane	bus	rodoma	ta	pati	frazė.	3	kartus	sužybsės	1-os	ir	
2-os	pagalbinės	funkcijos	mygtukų	lemputės,	naudojamos	
apsaugos	nuo	vaikų	funkcijai	išjungti.
jeigu norite išjungti apsaugos nuo vaikų funkciją:
Veikiant bet kokiai programai, paspauskite ir 3 sekundes 
palaikykite	nuspaudę	1-os	and	2-os	pagalbinių	funkcijų	
mygtukus. 3 sekundes laikant nuspaudus 1-os and 2-os 
pagalbinių	funkcijų	mygtukus,	pradės	žybčioti	jų	lemputės.	
o	ekrane	atitinkamai	atsiras	„C03“,	„C02“	ir	„C01“.	Tuomet	
ekrane	atsiranda	„COFF“,	rodantis,	kad	užraktas	nuo	vaikų	
yra išjungtas.

C
Apsaugos	nuo	vaikų	funkciją	galima	išjungti	ir	kitu	būdu,	
pasukant	programos	pasirinkimo	rankenėlę	į	įjungimo/
išjungimo	padėtį	ir	pasirenkant	kitą	programą,	kai	jokia	
kita programa neveikia.

C Dingus	elektros	tiekimui	arba	išjungus	skalbyklę	iš	
elektros	tinklo,	užrakto	nuo	vaikų	funkcija	neišjungiama.

4.13 programos eiga
Programos	eigą	parodo	programos	sekimo	indikatorius.	
Kiekvieno	programos	veiksmo	pradžioje	atitinkama	
indikatoriaus lemputė užsidegs, o užbaigti veiksmo lemputė 
užges.
Galite	pakeisti	pagalbines	funkcijas,	gręžimo	greičio	ir	
temperatūros	nustatymus	nesustabdydami	programos	eigos,	
programai veikiant. Tam norimas atlikti pakeitimas turi eiti 
vėliau, po vykdomo programos etapo. Jeigu pakeitimas nėra 
tinkamas, 3 kartus sužybčios atitinkamos lemputės.

C
Jeigu	mašina	skalbinių	negręžia,	galbūt	programa	
veikia skalavimo sulaikymo režimu arba, susidarius per 
dideliam	skalbinių	pasiskirstymo	mašinoje	netolygumui,	
įsijungė	automatinė	gręžimo	koregavimo	sistema.

4.14 Durelių užraktas
Mašinos	dureles	užblokuoja	užrakto	sistema,	kuri	neleidžia	
atidaryti	durelių	tais	atvejais,	kai	vandens	lygis	nėra	
tinkamas.
Įjungus	mašinos	pristabdymo	režimą,	pradės	žybčioti	durelių	
lemputė.	Mašina	tikrina	viduje	esančio	vandens	lygį.	Jeigu	
lygis	tinkamas,	po	1-2	minučių	durelių	lemputė	užsidegs	ir	
dureles bus galima atidaryti. 
Jeigu	lygis	netinkamas,	durelių	lemputė	užges	ir	durelių	
atidaryti nebus galima. Jeigu privalote atidaryti dureles, 
kai	durelių	lemputė	nešviečia,	privalote	atšaukti	esamą	
programą;	žr.	skyrių	„Programos	atšaukimas“.	

4.15 pasirinkimų keitimas paleidus programą
Mašinos perjungimas į parengties režimą
Jei	norite	mašinai	veikiant	norite	perjungti	ją	į	pristabdymo	
režimą,	paspauskite	paleidimo/pristabdymo	mygtuką.	
Programos	tęsimo	indikatoriuje	pradeda	žybčioti	mašinos	
vykdomo žingsnio lemputė, rodydama, kad mašina yra 
perjungta	į	pristabdymo	režimą.	
Be	to,	kai	dureles	jau	galima	atidaryti,	užsidega	ir	kartu	su	
programos žingsnio lempute nepertraukiamai dega lemputė 
"Door".
pagalbinių funkcijų, gręžimo greičio ir temperatūros 
nuostatų pakeitimas
Priklausomai	nuo	vykdomo	programos	etapo,	.galite	atšaukti	
arba	įjungti	pagalbines	funkcijas;	žr.	skyrių	„Pagalbinių	
funkcijų	pasirinkimas“.	
Taip	pat	galite	pakeisti	gręžimo	greičio	ir	temperatūros	
nuostatas;	žr.	„Gręžimo	greičio	pasirinkimas“	ir	
„Temperatūros	pasirinkimas“.

C Jeigu pakeitimo atlikti negalima, 3 kartus sužybčios 
atitinkama lemputė.

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.
4.	Uždarykite	dureles.
5.	Jeigu	reikia,	pakeiskite	pagalbinių	funkcijų,	gręžimo	
greičio	ir	temperatūros	nuostatas.	

6.	Norėdami	paleisti	mašiną,	paspauskite	paleidimo/
pristabdymo	mygtuką.	

4.16 programos atšaukimas
Norėdami	atšaukti	programą,	pasukite	programų	pasirinkimo	
rankenėlę,	kad	pasirinktumėte	kitą	programą.	Ankstesnė	
programa	bus	atšaukta.	Be	perstojo	žybčios	pabaigos/
atšaukimo	lemputė,	įspėdama,	kad	programa	yra	atšaukta.	
Vandens išleidimo funkcija veiks 1–2 minutes 
nepriklausomai nuo programos etapo ir nuo to, ar skalbyklėje 
yra, ar nėra vandens. Šiam laikotarpiui pasibaigus, skalbyklė 
vėl	bus	parengta	paleisti	pirmą	naujos	programos	etapą.

C
Priklausomai	nuo	to,	kuriame	etape	buvo	atšaukta	
programa, jums gali tekti iš naujo pripilti skalbimo 
priemonės	ir	audinių	minkštiklio.

4.17 programos pabaiga
Programos	pabaigoje	ekrane	rodomas	pranešimas	„End“	
(pabaiga). 
1.	Palaukite,	kol	durelių	lemputė	švies	nežybčiodama.
2.	Norėdami	išjungti	mašiną,	spauskite	įjungimo	/	išjungimo	
mygtuką.

3.	Ištraukite	skalbinius	ir	uždarykite	dureles.	Dabar	skalbyklė	
parengta kitam skalbimo ciklui.
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4.18 Šiame prietaise yra „parengties režimas“
Jeigu	įjungimo/išjungimo	mygtuku	įjungę	prietaisą	(esant	
pasirinkimo etapui) nepaleisite jokios programos atba delsite, 
neatlikdami	jokių	veiksmų,	arba,	jeigu	jūsų	pasirinktai	
programai	pasibaigus	maždaug	2	minutes	neatliksite	jokių	
kitų	veiksmų,	prietaisas	automatiškai	pradės	veikti	energijos	
taupymo	režimu.	Kontrolinės	lemputės	ims	šviesti	blankiau.		
Be	to,	jeigu	prietaise	įrengtas	ekranas,	kuriame	rodoma	
programos trukmė, šis ekranas bus visiškai išjungtas. 
Pasukus	programos	pasirinkimo	rankenėlę	arba	paspaudus	
bet	kokį	mygtuką,	lemputės	ir	ekranas	vėl	ims	šviesti	įprastu	
ryškumu.	Jūsų	parinktys,	atliktos	prietaisui	veikia	energijos	
taupymo	režimu,	gali	būti	pakeistos.	Prieš	paleisdami	
programą,	patikrinkite,	ar	visos	nuostatos	yra	tinkamos.	
Jeigu reikia, nustatykite iš naujo. Tai nėra gedimas.

5 Techninė priežiūra ir valymas
Reguliai	valant,	pailgėja	gaminio	naudojimo	laikas	ir	
sumažėja	trikčių	atvejų.

5.1 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. 

C
Jeigu	audinių	minkštiklio	skyriuje	pradeda	kauptis	
didesnis	nei	įprasta	minkštiklio	ir	vandens	mišinio	
kiekis,	išvalykite	sifoną.

2	 Išplaukite	skalbimo	priemonių	stalčiuką	ir	sifoną	kriauklėje	
dideliame	drungno	vandens	kiekyje.	Valydami	stalčiuką,	
užsidėkite	apsaugines	pirštines	arba	naudokite	tinkamą	
šepetėlį,	kad	neliestumėte	nuosėdų	rankomis.

3	 Atlikę	valymo	darbus,	įtaisykite	sifoną	atgal	į	vietą	ir	
paspauskite	priekinę	jo	dalį	žemyn,	kad	įsitikintumėte,	jog	
fiksavimo	auselės	tinkamai	įtaisytos.

5.2 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.

C Naudokite	skalbyklėms	tinkamas	kalkių	nuosėdų	
šalinimo priemones.
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Po	kiekvieno	skalbimo	patikrinkite,	ar	būgne	neliko	pašalinių	
daiktų.

Jeigu apačioje esančiame paveikslėlyje parodytos angos 
būtų	užkimštos,	atkimškite	angas	dantų	krapštuku.

C
Metaliniai	daiktai	subraižys	būgną,	dėl	ko	jis	
pradės	rūdyti.	Rūdžių	dėmes	nuo	būgno	nuvalykite	
nerūdijančio	plieno	valikliu.	Nenaudokite	plieno	
vatos	arba	vielinių	šepetėlių.

A ĮSpėjIMAS: Niekada	nenaudokite	kempinių	
arba	šveitimo	medžiagų.	Jos	gali	sugadinti	
plastmasinius ir dažytus paviršius.

5.3 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.

5.4 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 labai 
purvini, galite juos ištraukti pincetu ir išvalyti.

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

4	 Atsargiai	atgal	įkiškite	tarpiklius	ir	filtrus	į	vietą	ir	ranka	
užveržkite žarnos veržles.

5.5 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 ĮSpėjIMAS: Siurblio	filtre	likę	pašaliniai	daiktai	
gali	jį	sugadinti	arba	kelti	triukšmą.

A ĮSpėjIMAS: Jeigu gaminio nenaudosite, 
užsukite	čiaupą,	atjunkite	tiekimo	žarną	ir	išleiskite	
iš	mašinos	vandenį,	kad	esant	atitinkamoms	oro	
sąlygoms	jis	neužšaltų.

A ĮSpėjIMAS: Po	kiekvieno	panaudojimo	užsukite	
gaminio	tiekimo	žarnos	čiaupą.	
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Norint išvalyti purviną filtrą ir išleisti vandenį:
1	 Ištraukite	mašinos	kištuką	iš	maitinimo	lizdo.

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

2	 Atidarykite	filtro	galvutę.

3	 Kai	kuriuose	modeliuose	yra	avarinio	vandens	išleidimo	
žarna,	o	kai	kuriuose	–	ne.	Norėdami	išleisti	vandenį,	
vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

Vandens išleidimas, kai gaminys neturi avarinio 
vandens išleidimo žarnos:

a	 Padėkite	didelį	indą	priešais	filtrą,	kad	į	jį	subėgtų	filtre	
esantis vanduo.

b	 Atsukite	siurblio	filtrą	(sukite	prieš	laikrodžio	rodyklę),	kol	
iš	jo	ims	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	 Įdėkite	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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6 Techninės savybės

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

Modelio	pavadinimas WTE	6532	B0

Nominali talpa (kg) 6

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

A++

Metinės	energijos	sąnaudos	(kWh)	(1) 173

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

0.940

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

0.630

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

0.630

Energijos	suvartojimo	režimas	išjungtas	(W) 0.250

Energijos	suvartojimo	režimas	įjungtas	(W) 1.000

Metinės	vandens	sąnaudos	(l)	(2) 8580

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

C

Maksimalus	sukimosi	greitis	(aps./	min.) 1000

Likęs	drėgmės	kiekis	(%) 62

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

Programos	laikas	standartinei	60°C	programai	medvilnei,	esant	pilnai	apkrovai	(min.) 196

Programos	laikas	standartinei	60°C	programai	medvilnei,	esant	dalinei	apkrovai	(min.) 176

Programos	laikas	standartinei	40°C	programai	medvilnei,	esant	dalinei	apkrovai	(min.) 166

Įjungto	režimo	trukmė	(min.) N/A

Aplinkos	akustinio	triukšmo	emisijos	skalbiant	/	gręžiant	(dB) 60/78

Įtaisytasis Non

Aukštis	(cm) 84

Plotis	(cm) 60

Gylis	(cm) 41.5

Grynasis	svoris	(±4	kg) 56

Vienas	vandens	įvadas	/	dvigubas	vandens	įvadas
•	/	-

•	Yra
Elektros	įvestis	(V/Hz) 230	V	/	50Hz

Bendroji	el.	srovė	(A) 10

Bendroji	galia	(W) 1550

Pagrindinio	modelios	kodas 9213
(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.
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7 Trikčių šalinimas

Uždarius dureles, programa nepasileidžia. 
•	INepaspaudėte	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.	>>>Norėdami atšaukti programą, pasukite programų pasirinkimo rankenėlę, kad pasirinktumėte kitą programą. Ankstesnė 
programa bus atšaukta. (Žr. „Programos atšaukimas“)

Vanduo lieka mašinoje.
•	 Gamybos	metu,	dėl	kokybės	kontrolės	procesų,	mašinoje	gali	būti	likę	vandens.	>>>	Tai nėra gedimas; vanduo nekenkia 

mašinai.
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.
paleidus programą, mašina netrukus išsijungė.
•	 Mašina	gali	laikinai	išsijungti	sumažėjus	įtampai.	>>>	Ji veiks toliau, kai įtampos lygis vėl taps normalus.
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. 

•	 Skalbiniai	mašinoje	negręžiami	tol,	kol	jie	nėra	tolygiai	paskirstyti	būgne,	nes	mašina	gali	sugesti	arba	apgadinti	aplink	ją	
esančius	daiktus.	Skalbinius	reikėtų	iğskirstyti	ir	dar	kartą	iğgręşti.

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.

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	iğskirstyti	ir	dar	kartą	iğgręşti.

A ĮSpėjIMAS: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.



 

2820525563_SB	/	11-06-16.(15:14)

Mašina za pranje veša 
Uputstvo za upotrebu

WTE 6532 B0

SB 

Document Number=



Ovaj proizvod je proizveden koristeći najnoviju tehnologiju u ekološki čistim uslovima.

1 Važna uputstva vezana za bezbednost i životnu sredinu
Ovaj	deo	sadrži	sigurnosna	uputstva	koja	će	vam	pomoći	da	se	zaštitite	od	opasnosti	koje	
mogu	dovesti	do	telesnih	povreda	ili	materijalnih	šteta.	Garancija	prestaje	da	važi	ako	se	
ne poštuju ova uputstva.
1.1 Opšta bezbednost
•	Ovaj	proizvod	mogu	da	koriste	osmogodišnja	deca,	starija	deca	i	ljudi	čije	telesne,	sen-
zoričke	ili	mentalne	sposobnosti	nisu	u	potpunosti	razvijene,	kao	i	neiskusne	i	nevešte	
osobe	samo	pod	nadzorom	ili	ako	su	dobili	obuku	o	bezbednom	korišćenju	proizvoda	i	
opasnostima	koje	donosi.	Deca	ne	smeju	da	se	igraju	sa	ovim	proizvodom.	Čišćenje	i	
održavanje	nikad	ne	smeju	obavljati	deca,	osim	pod	nečijim	nadzorom.	Deca	mlađa	od	
3	godine	ne	treba	da	se	približavaju	osim	ako	nisu	pod	neprekidnim	nadzorom.

•	Nikad	ne	stavljajte	proizvod	na	pod	pokriven	tepihom.	U	suprotnom	može	doći	do	pre-
grevanja	električnih	delova	zbog	nedostatka	strujanja	vazduha	ispod	mašine.	To	može	
da	prouzrokuje	probleme	sa	vašim	proizvodom.

•	U	slučaju	da	je	proizvod	u	kvaru,	ne	sme	da	se	uključuje	dok	ga	ne	popravi	ovlašćeni	
serviser.	Postoji	opasnost	od	strujnog	udara!

•	Ovaj	proizvod	je	projektovan	tako	da	nastavi	da	radi	u	slučaju	ponovnog	uspostavl-
janja	napajanja	posle	nestanka	struje.	Ako	želite	da	otkažete	program,	pogledajte	deo	
"Otkazivanje	programa".

•	Proizvod	priključite	na	uzemljenu	utičnicu	koja	je	zaštićena	osiguračem	od	16	A.	Neka	
Vam	instalaciju	uzemljenja	uradi	kvalifikovani	električar.	Naša	firma	neće	biti	odgovorna	
za	bilo	kakva	oštećenja	do	kojih	može	da	dođe	kad	se	proizvod	koristi	bez	uzemljenja	u	
skladu sa lokalnim propisima.

•	Creva	za	dovod	i	ispuštanje	vode	uvek	moraju	da	budu	dobro	učvršćena	i	neoštećena.	U	
suprotnom postoji opasnost od curenja vode.

•	Nikada	nemojte	da	otvarate	vrata	mašine	ili	vadite	filter	dok	još	ima	vode	u	bubnju.	U	
suprotnom	će	postojati	opasnost	od	poplave	i	povreda	zbog	vruće	vode.

•	Nikada	nemojte	na	silu	da	otvarate	zaključana	vrata	za	punjenje	veša.	Vrata	za	punjenje	
veša	biće	spremna	za	otvaranje	samo	nekoliko	minuta	posle	kraja	ciklusa	pranja.	U	
slučaju	da	se	vrata	za	punjenje	veša	silom	otvaraju	može	doći	do	oštećivanja	vrata	i	
mehanizma	zaključavanja.

•	Isključite	proizvod	kad	se	ne	koristi.
•	Nikad	ne	perite	proizvod	polivanjem	vode	po	njemu!	Postoji	opasnost	od	strujnog	udara!
•	Nikada	nemojte	da	dirate	utikač	mokrim	rukama!	Nikad	nemojte	da	isključujete	mašinu	
iz	struje	tako	da	je	vučete	za	kabl,	uvek	hvatajte	samo	utikač.

•	Koristite	samo	deterdžente,	omekšivače	i	dodatke	koji	se	upotrebljavaju	za	mašinsko	
pranje.

•	Pratite	uputstva	na	etiketama	i	kutiji	deterdženta.
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•	Proizvod	mora	da	se	isključi	iz	struje	za	vreme	instalacije,	održavanja,	čišćenja	i	po-
pravke.

•	Sve	radove	na	instalaciji	i	popravci	uvek	prepustite	ovlašćenom serviseru.	Proizvođač	neće	
biti	odgovoran	za	oštećenja	do	kojih	može	da	dođe	kada	takve	radove	obavljaju	neo-
vlašćena	lica.

•	Ukoliko	se	kabl	za	napajanje	ošteti,	mora	da	ga	zameni	proizvođač,	serviser	ili	slično	
kvalifikovano	lica	(po	mogućstvu	električar)	ili	osoba	koju	je	odredio	uvoznik	da	bi	se	
izbegli	mogući	rizici.

1.2 Namena
•	Ovaj	proizvod	je	napravljen	za	upotrebu	u	domaćinstvu.	On	nije	pogodan	za	komerci-

jalnu upotrebu i sme da se koristi samo u skladu sa svojom namenom.
•	Ovaj	proizvod	sme	da	se	koristiti	samo	za	pranje	i	ispiranje	veša	prema	njihovim	etike-

tama.
•	Proizvođač	odriče	bilo	kakvu	odgovornost	zbog	šteta	nastalih	usled	nepravilne	upotre-

be i transporta.
1.3 Bezbednost dece
•	Ambalažni	materijali	su	opasni	za	decu.	Ambalažne	materijale	čuvajte	na	sigurnom	

mestu, van domašaja dece.
•	Električni	proizvodi	su	opasni	za	decu.	Držite	decu	dalje	od	proizvoda	dok	se	koristi.	
Ne	dajte	im	da	diraju	ovaj	proizvod.	Koristite	funkciju	zaključavanja	zbog	dece	da	biste	
sprečili	da	deca	manipulišu	ovim	proizvodom.	

•	Nemojte	zaboraviti	da	zatvorite	vrata	za	punjenje	veša	kada	napuštate	prostoriju	u	ko-
joj	se	nalazi	ovaj	proizvod.

•	Držite	sve	deterdžente	i	aditive	na	sigurnom	mestu,	dalje	od	domašaja	dece	i	zatvaraj-
te	poklopac	posude	sa	deterdžentom	ili	zapečatite	pakovanje	deterdženta.

Staklo	na	vratima	mašine	je	vruće	kada	se	veš	pere	na	visokim	tempe-
raturama. Zato posebno treba da vodite računa o tome da udaljite decu 
od vrata mašine dok je pranje u toku.

1.4 Informacije o ambalaži
Ambalažni	materijali	ovog	proizvoda	su	proizvedeni	od	materijala	koji	se	recikliraju	u	
skladu	sa	nacionalnim	propisima	o	zaštiti	životne	sredine.	
Ambalažne	materijale	ne	odlažite	zajedno	sa	kućnim	ili	drugim	otpadima.	Odnesite	ih	na	
mesta	za	sakupljanje	sekundarnih	sirovina	određena	od	strane	lokalnih	vlasti.
1.5 Odlaganje dotrajalog proizvoda
Ovaj	proizvod	je	proizveden	korišćenjem	visokokvalitetnih	delova	i	materijala	koji	se	
mogu	ponovo	iskoristiti	ili	su	pogodni	za	reciklažu.
Zbog	toga	ovaj	proizvod	ne	odlažite	sa	običnim	kućnim	otpadom	na	kraju	njegovog	
veka	trajanja.	Odnesite	ga	u	sabirni	centar	za	reciklažu	električne	i	elektronske	opreme.	
Obratite	se	lokalnim	vlastima	da	biste	saznali	informacije	o	najbližem	sabirnom	centru.	
Dajte	svoj	doprinos	u	očuvanju	životne	sredine	i	prirodnih	resursa	reciklirajući	korišćene	
proizvode.	Radi	bezbednosti	dece,	pre	odlaganja	proizvoda	odsecite	kabl	za	napajanje	i	
polomite	mehanizam	za	zaključavanje	vrata	za	punjenje	tako	da	se	onemogući	njegovo	
funkcionisanje.
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1.6 Evropskoj WEEE direktivi
		Ovaj	proizvod	nosi	oznaku	selektivnog	razvrstavanja	za	odbačene	električke	i	ele-
ktroničke	uređaje	(WEEE).
To	znači	da	s	proizvodom	treba	da	se	postupa		prema	Evropskoj	direktivi	2002/96/
EC	da	bi	se	reciklirao	ili	rastavio	da	bi	se	smanjio	njegov	uticaj	na	okolinu.	Za	osta-
le informacije, molimo da se javite Vašim lokalnim ili regionalnim vlastima.

Elektronski	proizvodi	koji	nisu	uključeni	u	proces	selektivnog	razvrstavanja	su	potencijalno	
opasni	za	okolinu	i	ljudsko	zdravlje	zbog	prisutnosti	štetnih	materija.
RoHS direktyvos atitiktis:
Jūsų	įsigytas	gaminys	atitinka	ES	RoHS	Direktyvą	(2011/65/ES).		Jame	nėra	šioje	
Direktyvoje	nurodytų	kenksmingų	ir	draudžiamų	medžiagų.
2 Instalacija
Obratite	se	najbližem	ovlašćenom	serviseru	za	instalaciju	
ovog	proizvoda.	Da	bi	proizvod	bio	spreman	za	upotrebu,	
pročitajte	informacije	iz	korisničkog	priručnika	i	pre	nego	
što	pozovete	ovlašćeni	servis	obezbedite	priključak	za	
struju,	vodu	i	kanalizaciju.	Ako	to	nije	obezbeđeno,	pozovite	
kvalifikovanog električara i vodoinstalatera da instalira 
potrebne priključke.

C
Priprema	lokacije	i	priključaka	za	struju,	vodovod	
i	kanalizaciju	na	mestu	instalacije	proizvoda	su	
odgovornost kupca.

B UpOzORENjE: Sve radove na instalaciji i 
električnom	povezivanju	mora	da	obavi	ovlašćeni	
serviser.	Proizvođač	neće	biti	odgovoran	za	oštećenja	
do	kojih	može	da	dođe	kada	takve	radove	obavljaju	
neovlašćena	lica.

A UpOzORENjE:	Pre	instalacije	vizuelno	proverite	da	
li	na	njemu	postoje	oštećenja.	Ako	postoje,	nemojte	ga	
instalirati.	Oštećeni	proizvodi	predstavljaju	opasnost	za	
vašu	bezbednost.

C Pazite	da	se	creva	za	dovod	i	odvod	vode,	kao	i	
električni kabl, ne saviju, uklješte ili prignječe prilikom 
postavljanja	proizvoda	na	mesto	posle	instalacije	i	
procedura	čišćenja.

2.1 Odgovarajuća lokacija za instalaciju
•	 Stavite	mašinu	na	čvrst	pod.	Ne	stavljajte	je	na	krparu	ili	

slične površine.
•	 Ukupna	težina	mašine	za	pranje	veša	i	mašine	za	sušenje	
veša	kada	su	pune	i	postavljene	jedna	na	drugu	iznosi	
oko	180	kilograma.	Proizvod	postavite	na	čvrst	i	ravan	
pod	koji	ima	dovoljnu	nosivost!

•	 Ne	stavljajte	proizvod	na	strujni	kabl.
•	 Ne	instalirajte	proizvod	na	mestima	na	kojima	

temperatura može pasti ispod 0ºC.
•	 Proizvod	postavite	najmanje	1	cm	od	ivica	drugog	

nameštaja.

2.2 Uklanjanje pojačanja pakovanja
Nagnite	mašinu	unazad	da	biste	uklonili	pojačanja	
pakovanja.	Uklonite	pojačanje	pakovanja	povlačenjem	trake.

2.3 Uklanjanje transportnih brava

A UpOzORENjE: Ne uklanjajte transportne brave pre 
skidanja transportnog ojačanja.

A UpOzORENjE: Uklonite	transportne	bezbednosne	
vijke	pre	uključivanja	mašine	za	pranje	veša!	U	
suprotnom	se	proizvod	može	oštetiti.

1.	Otpustite	sve	vijke	odgovarajućim	ključem	dok	se	ne	budu	
okretali slobodno  (C).

2.	Skinite	transportne	bezbednosne	vijke	laganim	
okretanjem.
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3. Stavite plastične poklopce dostavljene u kesici sa 
Korisničkim	priručnikom	u	rupe	na	zadnjoj	stranici.	(p)

C
Držite	transportne	bezbednosne	vijke	na	sigurnom	mestu	
da biste ih mogli ponovo koristiti kad se mašina bude 
jednom ponovo prenosila.

C Nikad	ne	pomerajte	proizvod	bez	montiranih	
bezbednosnih	vijaka!

2.4 povezivanje dovoda vode

C
Pritisak	dovoda	vode	potreban	da	bi	mašina	radila	mora	
da	bude	od	1	do	10	bara	(0,1	–	1	MPa).	Morate	da	
imate	10	–	80	litara	vode	koja	teče	iz	potpuno	otvorene	
slavine u jednom minutu da bi mašina radila kako treba. 
Dodajte	ventil	za	smanjivanje	pritiska	ako	je	pritisak	vode	
prejak.

A
UpOzORENjE: Modeli	sa	jednostrukim	dovodom	
vode ne smeju da se spajaju na slavinu sa toplom 
vodom.	U	tom	slučaju	će	se	oštetiti	veš	ili	će	proizvod	
uključiti	zaštitu	i	neće	raditi.

A
UpOzORENjE: Ne	koristite	stara	ili	korišćena	creva	za	
dovod	vode	na	novom	proizvodu.	To	može	da	prouzrokuje	
fleke na vašem vešu.

A UpOzORENjE: Vaša	kuća	može	da	bude	
poplavljena	ako	crevo	izađe	iz	kućišta	za	vreme	
izbacivanja	vode.	Osim	toga,	postoji	opasnost	od	
opekotina	zbog	visokih	temperature	pranja!	Da	biste	
sprečili	takve	situacije,	obezbedite	neometan	dovod	
vode	i	ispraznite	mašinu,	kraj	creva	za	odvod	vode	
dobro učvrstite da crevo ne bi ispalo. 

•	 Crevo	treba	da	se	spoji	na	visinu	od	najmanje	40	cm	a	
najviše 100 cm.

•	 U	slučaju	da	je	crevo	dignuto	posle	stajanja	na	podu	ili	
blizu	poda	(manje	od	40	cm	iznad	zemlje),	ispuštanje	
vode	postaje	teže	i	veš	može	da	izađe	mokar.	Zato	treba	
da se držite visina opisanih na slici.
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m
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•	 Da	biste	sprečili	vraćanje	prljave	vode	u	mašinu	i	
omogućili	lako	izbacivanje	vode,	kraj	creva	ne	smete	da	
potopite	u	izbačenu	vodu	ili	da	ga	vodite	u	odvod	duže	od	
15	cm.	Ako	je	previše	dugačko,	skratite	ga.

•	 Kraj	creva	ne	sme	da	se	savija	i	ne	sme	da	se	gazi,	a	
crevo	se	ne	sme	ukleštiti	između	odvoda	i	mašine.

•	 Ako	je	dužina	creva	prekratka,	produžite	ga	originalnim	
dodatnim	crevom.	Dužina	creva	ne	sme	da	bude	veća	od	
3,2	m.	Da	biste	izbegli	kvarove	s	curenjem	vode,	sastavi	
između	produžnog	creva	i	odvodnog	creva	proizvoda	treba	

da	budu	dobro	izvedeni	putem	odgovarajuće	spojnice	da	
crevo ne bi spalo i da ne bi curilo. 

2.6 podešavanje nožica

A UpOzORENjE: Da	bi	osigurali	tiši	rad	proizvoda	bez	
vibracija, on mora da stoji ravno i u ravnoteži na svojim 
nožicama.	Uravnotežite	mašinu	podešavanjem	nožica.	
U	suprotnom	se	može	desiti	da	se	proizvod	pomera	
sa	svog	mesta	i	izazove	probleme	sa	vibracijama	i	
lomovima.

1.	Rukom	otpustite	blokirajuće	navrtke	na	nožicama.
2.	Podešavajte	ih	dok	proizvod	ne	bude	stajao	ravno	i	

uravnoteženo.
3.	Sve	blokirajuće	navrtke	pritegnite	ručno.

A UpOzORENjE: Ne	koristite	nikakve	alate	za	
popuštanje	blokirajućih	navrtki.	U	suprotnom	se	mogu	
oštetiti.

2.7 Elektroinstalacije
Proizvod	priključite	na	uzemljenu	utičnicu	koja	je	zaštićena	
osiguračem	od	16	A.	Naša	firma	neće	biti	odgovorna	za	bilo	
kakva	oštećenja	do	kojih	može	da	dođe	kad	se	proizvod	
koristi	bez	uzemljenja	u	skladu	sa	lokalnim	propisima.
•	 Povezivanje	mora	da	bude	obavljeno	prema	nacionalnim	

standardima.
•	 Utikač	kabla	za	napajanje	mora	da	bude	pristupačan	

nakon instalacije.
•	 Ako	je	trenutna	vrednost	osigurača	u	Vašoj	kući	manja	od	

16 ampera, neka vam električar ugradi osigurač od 16 
ampera.

•	 Napon	naveden	u	"Tehničkim	specifikacijama"	mora	da	
bude jednak naponu vaše električne mreže.

•	 Ne	priključivati	preko	produžnih	kablova	ili	razvodnika.

B UpOzORENjE: Oštećeni	strujni	kabl	mora	zameniti	
ovlašćeni	električar.

Transport proizvoda
1.	 Isključite	proizvod	iz	struje	pre	transporta.
2.	Demontirajte	spojeve	za	dovod	i	odvod	vode.
3.	 Ispustite	svu	vodu	koja	je	preostala	u	proizvodu.	
4.	 Instalirajte	transportne	bezbednosne	vijke	obrnutim	

redosledom u odnosu na postupak njihovog uklanjanja; 
pogledajte.

C Nikad	ne	pomerajte	proizvod	bez	montiranih	
bezbednosnih	vijaka!

A UpOzORENjE: Ambalažni	materijali	su	opasni	
za	decu.	Ambalažne	materijale	čuvajte	na	sigurnom	
mestu, van domašaja dece.
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3 priprema
3.1 Sortiranje veša
•	 Sortirajte	veš	prema	vrsti	tkanine,	boji,	prema	tome	koliko	
je	prljav	i	prema	dozvoljenoj	temperaturi	vode.

•	 Uvek	se	držite	uputstava	koja	su	navedena	na	etiketama	
odeće.

3.2 priprema veša za pranje
•	 Veš	sa	metalnim	dodacima	kao	što	su	brushalteri,	kopče	
kaiša	i	metalna	dugmad	mogu	da	oštete	mašinu.	Uklonite	
metalne	dodatke	ili	operite	takav	veš	tako	što	ćete	ga	
staviti	u	vreću	za	veš	ili	jastučnicu.

•		Izvadite	sve	stvari	iz	džepova,	kao	što	su	novčići,	olovke	i	
spajalice,	izvrnite	džepove	naopačke	i	iščetkajte	ih.	Takvi	
objekti	mogu	da	oštete	proizvod	ili	da	izazovu	problem	sa	
bukom.

•	 Odeću	male	veličine,	kao	što	su	dečije	sokne	i	najlon	
čarape,	stavite	u	vreću	za	veš	ili	jastučnicu.

•	 Zavese	stavljajte	tako	da	ih	ne	pritiskate.	Uklonite	dodatke	
sa	zavesa.

•	 Zatvorite	rajsferšluse,	zašijte	dugmad	koja	visi	i	ušijte	
pocepano.

•	 Perite	proizvode	označene	sa	„pere	se	u	mašini“	ili	„pere	
se	na	ruke“	samo	na	odgovarajućem	programu.

•	 Ne	perite	beli	i	obojeni	veš	zajedno.	Novi	tamni	pamučni	
veš	može	da	ispusti	puno	boje.	Perite	ih	posebno.

•	 Uporne	fleke	se	moraju	pravilno	obraditi	pre	pranja.	Ako	
niste	sigurni,	raspitajte	se	u	radnji	za	hemijsko	čišćenje.

•	 Koristite	samo	one	boje/sredstva	za	promenu	boje	i	
sredstva	protiv	kamenca	koji	su	pogodni	za	mašinsko	
pranje.	Uvek	se	držite	uputstava	na	pakovanju.

•	 Pantalone	i	osetljivo	rublje	perite	izvrnuto	naopačke.
•	 Komade	odeće	od	angore	držite	u	frižideru	nekoliko	sati	
pre	pranja.	To	će	smanjiti	ćebanje.

•	 Veš	koji	je	bio	izložen	materijama	kao	što	su	brašno,	
prašina, mleko u prahu itd. mora dobro da se istrese pre 
stavljanja u mašinu. Takve prašine i praškovi na vešu 
mogu da se natalože u unutrašnjosti mašine tokom 
vremena	i	izazovu	oštećenje.

3.3 Šta treba uraditi da se uštedi energija
Sledeće	informacije	će	vam	pomoći	da	ovaj	proizvod	koristite	
na ekološki i energetski efikasan način.
•	 Proizvod	koristiti	za	najveći	kapacitet	koji	dozvoljava	
izabrani	program,	ali	ne	preopterećujte	mašinu.	
Pogledajte	„Tabelu	programa	i	korišćenja“.

•	 Uvek	se	držite	uputstava	sa	pakovanja	deterdženta.
•	 Malo	prljav	veš	perite	na	niskim	temperaturama.
•	 Koristite	brže	programe	za	male	količine	ili	malo	prljav	

veš.
•	 Ne	koristite	pretpranje	i	visoke	temperature	za	veš	koji	

nije mnogo prljav ili isflekan.
•	 Ako	planirate	da	sušite	veš	u	mašini	za	sušenje	veša,	
izaberite	najveću	brzinu	centrifuge	koja	je	preporučena	za	
proces pranja. 

•	 Ne	koristite	više	deterdženta	nego	što	je	preporučeno	na	
pakovanju deterdženta.

3.4 prvo korišćenje
Pre	nego	što	počnete	da	koristite	proizvod,	uverite	se	da	su	
obavljene sve pripreme u skladu sa uputstvima u poglavljima 
„Važna	sigurnosna	uputstva“	i	„Instalacija“.

Da	biste	pripremili	proizvod	za	pranje	veša,	prvo	uključite	
program	za	čišćenje	doboša.	Ako	vaša	mašina	nema	ovaj	
program, primenite metodu opisanu u 5.2.

C Koristite	sredstvo	za	uklanjanje	kamenca	koje	je	
podesno	za	mašine	za	pranje	veša.

C U	proizvodu	je	možda	ostalo	malo	vode	iz	procesa	
kontrole	kvaliteta	u	proizvodnji.	To	ne	šteti	proizvodu.

3.5 Odgovarajući kapacitet punjenja
Maksimalni	kapacitet	punjenja	zavisi	o	vrsti	veša,	o	tome	
koliko je prljav i koji program želite da koristite.
Mašina	automatski	prilagođava	količinu	vode	prema	težini	
veša	koji	se	nalazi	u	njoj.

A UpOzORENjE: Držite	se	informacija	iz	„Tabele	
programa	i	korišćenja“.	Ako	je	preopterećena,	rezultati	
pranja	mašine	biće	slabiji.	Štaviše,	mogu	se	javiti	
problemi sa bukom i vibriranjem.

3.6 Stavljanje veša
1	 Otvorite	vrata	za	punjenje	veša.
2	 Komotno	stavite	veš	u	mašinu.
3	 Gurnite	vrata	za	punjenje	da	biste	ih	zatvorili	tako	da	
pritom	čujete	zvuk	zaključavanja.	Pazite	da	vrata	ništa	ne	
zahvate.

C Vrata	za	punjenje	su	zaključana	dok	je	program	u	toku.	
Vrata	se	mogu	otvoriti	samo	posle	završetka	programa.

A
UpOzORENjE: U	slučaju	da	se	veš	pogrešno	stavi,	
mogu se javiti problemi sa bukom i vibriranjem kod 
mašine.

3.7 Korišćenje deterdženta i omekšivača

C
Kada	se	koristi	deterdžent,	omekšivač,	štirak,	boja	za	
tkaninu,	izbeljivač	ili	sredstvo	za	uklanjanje	kamenca,	
pažljivo	pročitajte	uputstvo	proizvođača	na	pakovanju	i	
držite	se	navedenih	vrednosti	za	doziranje.	Koristite	čašicu	
za	merenje	ako	postoji.

Fioka za deterdžent
Fioka	za	deterdžent	se	sastoji	od	3	odeljka:
–	(1)	za	pretpranje
–	(2)	za	glavno	pranje
–	(3)	za	omekšivač
–	(*)	osim	toga,	postoji	sifonski	deo	u	odeljku	za	omekšivač.

132
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Ako proizvod ne sadrži šolju za tečni deterdžent:
•	 Ne	koristite	tečni	deterdžent	za	pretpranje	u	programima	

sa pretpranjem.
•	 Tečni	deterdžent	ostavlja	fleke	na	vašoj	odeći	ako	se	
koristi	sa	funkcijom	odloženog	početka.	Ako	hoćete	da	
koristite funkciju odloženog početka, ne koristite tečni 
deterdžent.

Korišćenje deterdženta u obliku gela i tabele
•	 Ako	je	gustina	gel-deterdženta	fluidna,	a	vaša	mašina	
nema	specijalnu	šolju	za	teči	deterdžent,	gel	stavite	u	
odeljak	za	glavno	pranje	prilikom	prvog	uzimanja	vode.	
Ako	vaša	mašina	sadrži	šolju	za	tečni	deterdžent,	sipajte	
ga u tu šolju pre nego što pokrenete program.

•	 Ako	gustina	gel-deterdženta	nije	fluidna	ili	je	u	deterdžent	
u	obliku	tablete	sa	kapsuliranom	tečnošću,	pre	pranja	ga	
stavite direktno u doboš.

•	 Deterdžent	u	obliku	tablete	stavite	u	odeljak	za	glavno	
pranje	(odeljak	br.	"2")	ili	direktno	u	doboš	pre	pranja.

C
Tabletirani	deterdženti	mogu	da	ostave	talog	u	fioci	za	
deterdžent.	U	tom	slučaju	tabletu	deterdženta	stavite	
među	veš,	bliže	dnu	doboša.

C Tabletirani	ili	gel	deterdžent	koristite	bez	biranja	funkcije	
pretpranja.

Korišćenje štirka
•	 Tečni	štirak,	štirak	u	prahu	ili	boju	dodajte	u	odeljak	za	

omekšivač.
•	 Nemojte	koristiti	omekšivač	i	štirak	zajedno	u	ciklusu	

pranja.
•	 Posle	korišćenja	štirka,	obrišite	unutrašnjost	mašine	

vlažnom i čistom krpom.
Korišćenje izbeljivača
•	 Izaberite	program	sa	pretpranjem	i	dodajte	sredstvo	za	
izbeljivanje	na	početku	pretpranja.	Ne	stavljajte	deterdžent	
u	odeljak	za	pretpranje.	Drugi	način	bi	bio	da	izaberete	
program sa dodatnim ispiranjem i dodate sredstvo 
za	izbeljivanje	dok	mašina	uzima	vodu	preko	fioke	za	
deterdžent	tokom	prve	faze	ispiranja.

•	 Ne	mešajte	sredstvo	za	izbeljivanje	i	deterdžent.
•	 Sredstvo	za	izbeljivanje	koristite	u	maloj	količini	(oko	50	
ml)	i	isperite	dobro	odeću	jer	može	da	iritira	kožu.	Ne	
sipajte	sredstvo	za	izbeljivanje	direktno	na	odeću	i	ne	
koristite	ga	za	odeću	u	boji.	

•	 Kada	koristite	izbeljivače	na	bazi	kiseonika,	izaberite	
program koji pere na nižoj temperaturi. 

•	 Izbeljivači	na	bazi	kiseonika	mogu	da	se	koriste	zajedno	
sa	deterdžentima;	međutim,	ako	njihova	gustina	nije	ista	
kao gustina deterdženta, prvo stavite deterdžent u odeljak 
br.	"2"	fioke	za	deterdžent	i	sačekajte	da	deterdžent	bude	
pokupljen	prilikom	uzimanja	vode.	Dodajte	sredstvo	za	
izbeljivanje	u	isti	odeljak	dok	mašina	i	dalje	uzima	vodu.

Korišćenje sredstva za uklanjanje kamenca
•		Ako	je	potrebno,	koristite	sredstva	za	uklanjanje	kamenca		
koja	su	proizvedena	specijalno	za	mašine	za	pranje	veša.	

Deterdžent, omekšivači i druga sredstva za pranje
•	 Dodajte	deterdžent	i	omekšivač	pre	pokretanja	programa	

pranja.
•	 Nikada	ne	ostavljajte	otvorenu	fioku	za	deterdžent	dok	
program	pranja	radi!

•	 Kada	koristite	program	bez	pretpranja,	ne	stavljajte	
deterdžent	u	odeljak	za	pretpranje	(odeljak	br.	"1").	

•	 Kod	programa	sa	pretpranjem	ne	stavljajte	tečni	
deterdžent	u	odeljak	za	pretpranje	(odeljak	br.	"1").

•	 Ne	birajte	program	sa	pretpranjem	ako	koristite	kesu	s	
deterdžentom	ili	kuglu	za	raspršivanje.	Stavite	kesu	s	
deterdžentom	ili	kuglu	za	raspršivanje	u	mašinu,	direktno	
među	vešom.

•	 Ako	koristite	tečni	deterdžent,	nemojte	zaboraviti	da	šolju	
sa	tečnim	deterdžentom	stavite	u	odeljak	za	glavno	pranje	
(odeljak	br.	"2").

Izbor vrste deterdženta
Vrsta	deterdženta	koji	se	koristi	zavisi	od	vrste	i	boje	tkanine.
•	 Koristite	različite	deterdžente	za	beli	veš	i	veš	u	boji.
•	 Osetljivu	odeću	perite	specijalnim	deterdžentima	(tečni	
deterdžent,	šampon	za	vunu	itd.)	koji	se	koriste	isključivo	
za	osetljivu	odeću.	

•	 Kada	perete	odeću	tamnije	boje	i	kiltove,	preporučuje	se	
korišćenje	tečnog	deterdženta.

•	 Vunene	stvari	perite	specijalnim	deterdžentom	koji	je	
namenjen	za	vunu.

A UpOzORENjE: Koristite	samo	deterdžente	
proizvedene	specijalno	za	mašinsko	pranje.

A UpOzORENjE: Ne koristite sapun u prahu.

podešavanje količine deterdženta
Količina	deterdženta	koja	će	da	se	koristi	zavisi	od	količine	
veša,	od	toga	koliko	je	prljav	i	od	tvrdoće	vode.
•	 Nemojte	da	koristite	količine	koje	prelaze	doze	
preporučene	na	pakovanju	da	biste	izbegli	problem	sa	
previše pene, lošim ispiranjem, finansijskom uštedama i, 
na	kraju,	zaštitom	okoline.

•	 Koristite	manje	deterdženta	za	male	količine	veša	ili	za	
malo prljav veš.

Korišćenje omekšivača
Sipajte	omekšivač	u	odeljak	za	omekšivač	fioke	za	
deterdžent.
•		Nemojte	da	pređete	znak	(>max<)		na	odeljku	za	

omekšivač.
•		Ako	je	omekšivač	izgubio	tečnost,	razblažite	ga	vodom	pre	
nego	što	ga	stavite	u	fioku	za	deterdžent.

Korišćenje tečnih deterdženata
Ako proizvod sadrži šolju za tečni deterdžent:
•	 Šolju	za	tečni	deterdžent	stavite	u	odeljak	br.	"2".
•		Ako	je	omekšivač	izgubio	tečnost,	razblažite	ga	vodom	pre	
nego	što	ga	stavite	u	šolju	za	deterdžent.
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Odeća

pastelne boje i beli veši Boje Tamne boje Osetljivo/Vuna/
Svila

(Preporučeni	opseg	
temperatura	zavisno	od	
zaprljanosti:	40-90	stepeni C)

(Preporučeni	opseg	
temperatura	zavisno	od	
zaprljanosti:	hladnoća	-40	
stepeniC)

(Preporučeni	opseg	
temperatura	zavisno	
od	zaprljanosti:	
hladnoća	-40	
stepeniC)

(Preporučeni	opseg	
temperatura	zavisno	
od	zaprljanosti:	
hladnoća	-30	
stepeniC)

za
pr

lja
no

st

Veoma prljav

(teške mrlje, kao 
što su mrlje od 
trave,	kafe,	vođa	
i krvi.)

Moguće	je	da	bude	potrebno	
da se mrlje tretiraju ili da se 
obavi	pretpranje.	Praškasti	
i tečni deterdženti koji su 
preporučeni	za	beli	veš	
mogu	se	koristiti	u	dozama	
preporučenim	za	veoma	prljav	
veš.	Preporučuje	se	korišćenje	
praškastih deterdženata 
za	čišćenje	mrlja	od	blata,	
kao i mrlja koje reaguju na 
izbeljivače.	

Praškasti	i	tečni	deterdženti	
koji	su	preporučeni	za	veš	
u boji mogu se koristiti u 
dozama	preporučenim	za	
veoma	prljav	veš.	Preporučuje	
se	korišćenje	praškastih	
deterdženata	za	čišćenje	
mrlja od blata, kao i mrlja 
koje	reaguju	na	izbeljivače.	
Koristite	deterdžente	bez	
izbeljivača.

Praškasti	i	tečni	
deterdženti koji su 
preporučeni	za	veš	
u boji i tamne boje 
mogu se koristiti u 
dozama	preporučenim	
za	veoma	prljav	veš.

Za	osetljivu	odeću	
je bolje koristiti 
tečne deterdžente. 
Vunena i svilena 
odeća	mora	da	se	
pere specijalnim 
deterdžentima	za	
vunu.

Normalno prljav

(Na	primer,	za	mrlje	
koje	su	izazvane	
znojenjem	na	
okovratnicima i 
manžetnama)

Praškasti	i	tečni	deterdženti	
koji	su	preporučeni	za	beli	veš	
mogu	se	koristiti	u	dozama	
preporučenim	za	normalno	
prljav veš.

Praškasti	i	tečni	deterdženti	
koji	su	preporučeni	za	veš	
u boji mogu se koristiti u 
dozama	preporučenim	za	
normalno	prljav	veš.	Koristite	
deterdžente	bez	izbeljivača.

Praškasti	i	tečni	
deterdženti koji su 
preporučeni	za	veš	u	
boji i tamne boje mogu 
se	koristiti	u	dozama	
preporučenim	za	
normalno prljav veš. 

Za	osetljivu	odeću	
je bolje koristiti 
tečne deterdžente. 
Vunena i svilena 
odeća	mora	da	se	
pere specijalnim 
deterdžentima	za	
vunu.

Malo prljav

(Nema vidljivih 
mrlja.)

Praškasti	i	tečni	deterdženti	
koji	su	preporučeni	za	beli	veš	
mogu	se	koristiti	u	dozama	
preporučenim	za	malo	prljav	
veš.

Praškasti	i	tečni	deterdženti	
koji	su	preporučeni	za	veš	
u boji mogu se koristiti u 
dozama	preporučenim	za	
malo	prljav	veš.	Koristite	
deterdžente	bez	izbeljivača.

Praškasti	i	tečni	
deterdženti koji su 
preporučeni	za	veš	u	
boji i tamne boje mogu 
se	koristiti	u	dozama	
preporučenim	za	malo	
prljav veš.

Za	osetljivu	odeću	
je bolje koristiti 
tečne deterdžente. 
Vunena i svilena 
odeća	mora	da	se	
pere specijalnim 
deterdžentima	za	
vunu.
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4 Rad sa proizvodom
4.1 Kontrolna tabla

1	-	Dugme	za	izbor	programa	(na	vrhu	je	položaj	za	
Uključivanje	/	Isključivanje)
2	-	Displej
3	-	Indikator	odloženog	početka
4	-	Prateći	indikator	programa

5	-	Dugme	Početak	/	Pauza
6	-	Tasteri	za	dodatne	funkcije
7	-	Dugme	za	podešavanje	brzine	centrifuge
8	-	Dugme	za	podešavanje	temperature

1 2 3

4

5678

Tamni veš Tamni veš Sintetika Pamuk Pretpranje Glavno 
pranje

Ispiranje Pranje Centrifuga

Ceđenje Protiv gužvanja Pokrivač
(Jorgan)

(Posteljina)

Blokada za 
zaštitu od 

dece

Ručno pranje Bebi program
(BabyProtect)

Eko pamuk Vuna

Osetljivo

Dnevno

Donji veš

ekspresno 14 
Super 

kratkotrajno 
ekspresno

Dnevno 
ekspresno

Zadržavanje 
ispiranja

Početak/p
auza

Bez 
centrifuge

Brzo pranje Završeno Hladno Čišćenje bubnjaTempera-
tura

Mešano 40 Super 40 Dodatno 
ispiranje

Osvežavanje Košulje
(Košulja)

Farmerke Sportska Odloženi 
početak

Intenzivno mini 30

Eko pranje 
(Eco Clean)

On/Off

Door Ready

Pet hair 
removal

Fasihon
care

Anti-
allergic

Hygiene 20° Vuna

Nominalne vrednosti za programe za pranje sintetike

Pu
nj
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je

 (k
g)
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(l) Po
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tru
je
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W
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aj
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a 

(m
in

) *

Preostala vlaga (%) ** Preostala vlaga (%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Sintetika 60 2.5 45 0.90 100/120 45 40
Sintetika 40 2.5 45 0.42 90/110 45 40
* Na displeju mašine možete da vidite trajanje pranja za program koji ste izabrali. Normalno je da se jave male razlike 
između vremena koje je prikazano na displeju i stvarnog vremena pranja.

** Vrednosti za preostalu vlagu mogu se razlikovati u zavisnosti od izabrane brzine centrifuge.
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4.2 priprema mašine
1.Uverite	se	da	li	su	creva	čvrsto	spojena.	
2.Uključite	mašinu	u	struju.
3.Otvorite	slavinu	do	kraja.
4.Stavite veš u mašinu. 
5.Dodajte	deterdžent	i	omekšivač	za	veš.	

4.3 Izbor programa i saveti za efikasno pranje
1.	Izaberite	odgovarajući	program	prema	tipu	i	količini	veša	i	
prema	tome	koliko	je	prljav	u	skladu	sa	tabelom	"Tabela	
programa	i	potrošnje"	i	tabelom	temperature	ispod.

2.Izaberite	traženi	program	putem	dugmeta	za	izbor	
programa.

4.4 Glavni programi 
Zavisno	od	vrste	tkanine,	koristite	sledeće	glavne	programe.
• Cottons (Pamuk)
Koristite	ovaj	program	za	svoj	pamučni	veš	(kao	što	su	
čaršafi,	navlake	za	jorgane	i	jastučnice,	peškiri,	kućne	
haljine,	donji	veš	itd.).	Vaš	veš	će	biti	pran	žustrim	pokretima	
tokom dužeg ciklusa pranja.
• Synthetics (Sintetika)
Koristite	ovaj	program	za	pranje	svoje	sintetičke	odeće	
(košulje,	bluze,	odeća	od	sintetike/mešano	s	pamukom	itd.).	
U	poređenju	sa	programom	za	pamuk,	ovaj	program	koristi	
laganije	pokrete	pranja	i	kraći	ciklus	pranja.
Za	zavese	i	til	koristite	programa	“Sintetika	40stepeni C 
”	sa	funkcijom	pretpranja	i	funkcijom	protiv	gužvanja.	Kako	
njihova mešovita tekstura stvara veliku penu, velove/til 
perite	sa	manje	deterdženta	u	odeljku	za	glavno	pranje.	Ne	
stavljajte	deterdžent	u	odeljak	za	pretpranje.
• Woollens (Vuna)
Koristite	ovaj	program	za	pranje	svoje	vunene	odeće.	
Izaberite	temperaturu	koja	je	navedena	na	etiketama	vaše	
odeće.	Za	vunu	upotrebljavajte	odgovarajući	deterdžent.

4.5 Dodatni programi 
Ova	mašina	ima	dodatne	programe	za	posebne	slučajeve.

C Dodatni	programi	mogu	da	budu	različiti,	što	zavisi	od	
modela mašine.

• Cottons Eco (Eko pamuk)
Ako	normalno	prljav	i	laneni	veš	perete	ovim	programom,	
obezbeđujete	veću	efikasnost	u	potrošnji	energije	i	vode	
u	odnosu	na	druge	programe	za	pranje	pamuka.	Stvarna	
temperatura	vode	može	biti	različita	od	navedene.	Ako	se	
pere manja količina veša (npr. polovina kapaciteta ili manje), 
trajanje programa može automatski da se smanji u kasnijim 
fazama	programa.	U	ovom	slučaju,	potrošnja	struje	i	vode	
će	biti	smanjena	radi	ekonomičnijeg	pranja.	Ova	funkcija	
je	obezbeđena	kod	modela	koji	prikazuju	preostalo	vreme	
pranja.
  
• Gentle Care 20° (Osetljivo)
Ovim	programom	možete	da	perete	svoju	osetljivu	odeću.	U	
poređenju	sa	programom	za	sintetiku,	ovaj	program	koristi	
nežnije pokrete pranja i nema centrifuge. Treba ga koristiti 
za	odeću	za	koju	se	preporučuje	nežnije	pranje.

• Hand Wash 20° (Ručno pranje)
Koristite	ovaj	program	za	pranje	svoje	vunene/osetljive	
odeće	koja	ima	etiketu	"ne	pere	se	u	mašini"	i	za	koju	se	
preporučuje	ručno	pranje.	On	pere	veš	veoma	laganim	
pokretima	pranja	da	se	odeća	ne	bi	oštetila.
• Daily Xpress (Dnevno ekspresno)
Koristite	ovaj	program	za	pranje	pamučne	odeće	koja	nije	
mnogo	prljava	za	kraće	vreme.
• Xpress Super Short (Super kratkotrajno ekspresno)
Koristite	ovaj	program	za	pranje	male	količine	pamučne	
odeće	koja	nije	mnogo	prljava	za	kraće	vreme.	Vaša	odeća	
će	biti	oprana	na	30	stepeni C	za	kratko	vreme	(oko	14	
minuta).
• Dark Care (Tamni veš)
Koristite	ovaj	program	za	pranje	tamnijeg	veša	ili	veša	koji	
želite	da	sačuvate	od	izbleđivanja.	Pranje	se	vrši	sa	manje	
mehaničkih	pokreta	pri	nižom	temperaturama.	Preporučuje	
se	da	se	za	veš	tamne	boje	koristi	tečni	deterdžent	ili	
šampon	za	vunu.
• Mix 40 (Mešano 40 (Mix 40))
Koristite	ovaj	program	za	istovremeno	pranje	svoje	pamučne	
i	sintetičke	odeće	koju	ne	morate	sortirati.
• Shirts (Košulja)
Koristite	ovaj	program	za	pranje	košulja	od	pamuka,	sintetike	
i tkanina koje sadrže sintetiku.
 
• Fashion care 
Možete	da	upotrenite	ovaj	program	za	pranje	Vašeg	veša	s	
etiketom	“viskoza	i	mešavine	viskoze”	za	koje	se	savetuje	
pranje	na	programima	za	osetljiv	veš.	Čisti	vaš	veš	i	ne	
oštećuje	ga.	Npr.:	Bluze,	haljine,	suknje	itd.
• Sports
Koristite	ovaj	program	za	pranje	veša	koji	se	nosi	kraće	
vreme,	kao	što	je	sportska	odeća.	On	je	pogodan	za	pranje	
manje	količine	odeće	od	mešavine	pamuka	i	sintetike.

4.6 posebni programi
Za	posebne	primene	izaberite	bilo	koji	od	sledećih	programa.
• Rinse (Ispiranje)
Koristite	ovaj	program	kada	hoćete	posebno	ispiranje	ili	
dodavanje štirka.
• Spin+Drain (Centrifuga + Pumpa)
Koristite	ovaj	program	za	primenu	dodatnog	ciklusa	
centrifuge	za	veš	ili	za	izbacivanje	vode	iz	mašine.
Pre	pokretanja	ovog	programa,	izaberite	traženu	brzinu	
centrifuge	i	pritisnite	taster	“početak/pauza”.		Prvo	će	
mašina	ispumpati	vodu	iz	nje.	Zatim	će	centrifugirati	veš	
sa	podešenom	brzinom	centrifuge	i	ispumpati	vodu	koja	je	
izašla	iz	njega.
Ako	hoćete	samo	da	ispustite	vodu	bez	centrifugiranja	veša,	
izaberite	program	“Ispumpavanje+centrifuga”,	a	zatim	
izaberite	funkciju	"Bez	centrifuge"	tasterom	za	podešavanje	
brzine	centrifuge.	Pritisnite	taster	za	početak/pauzu.

C Za	osetljiv	veš	koristite	niže	brzine	centrifuge.
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4.7 Izbor temperature
Kad	god	izaberete	novi	program,	maksimalna	temperatura	
za	izabrani	program	se	pojavljuje	na	indikatoru	temperature.
Da	biste	smanjili	temperaturu,	pritisnite	taster	za	
podešavanje	temperature.	Temperatura	će	se	postepno	
smanjivati. 

C
Ako	program	još	uvek	nije	stigao	do	faze	zagrevanja,	
temperaturu	možete	da	promenite	bez	prebacivanja	
mašine	u	režim	pauze.

4.8 Izbor brzine
Kad	god	se	izabere	novi	program,	preporučena	brzina	
centrifuge	izabranog	programa	se	prikazuje	na	indikatoru	
brzine	centrifuge.
Da	biste	smanjili	brzinu	centrifuge,	pritisnite	taster	za	
podešavanje	brzine	centrifuge.	Brzina	centrifuge	se	
postepeno	smanjuje.	Zatim	se,	zavisno	od	modela	ovog	
proizvoda,	na	displeju	prikazuju	opcije	"Zadržavanje	
ispiranja"	i	"Bez	centrifuge".	Pogledajte	deo	"Izbor	dodatne	
funkcije"	za	objašnjenja	ovih	opcija.

C Ako	program	još	uvek	nije	stigao	do	faze	centrifugiranja,	
brzinu	možete	da	promenite	bez	prebacivanja	mašine	
u	režim	pauze.

zadržavanje ispiranja
Ako	nećete	da	izvadite	Vašu	odeću	odmah	posle	završetka	
programa,	možete	da	koristite	funkciju	zadržavanje	ispiranja	
i	zadržali	veš	u	poslednjoj	vodi	za	ispiranje	da	biste	sprečili	
gužvanje	odeće	kada	u	mašini	nema	vode.	Pritisnite	taster	
"početak/pauza"	nakon	ovog	procesa	ako	želite	da	izbacite	
vodu	bez	centrifugiranja	veša.	Program	će	se	nastaviti	i	
dovršiti	posle	izbacivanja	vode.
Ako	želite	da	centrifugirate	veš	koji	je	stajao	u	vodi,	podesite	
brzinu	centrifuge	i	pritisnite	taster	"početak/pauza".
Program	se	nastavlja.	Voda	se	izbacuje,	veš	se	centrifugira	i	
program	se	završava.
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4.9 Tabela programa i potrošnje

•	:	Bira	se
*	:	Automatski	se	bira,	ne	može	da	se	opozove.
**	:	Program	znaka	za	energiju	(EN	60456	Ed.3)
***	:	Ako	je	maksimalna	brzina	centrifuge	mašine	manja	od	ove	vrednosti,	možete	da	birate	samo	do	maksimalne	brzine	centrifuge.
-	:	Pogledajte	opis	programa	za	maksimalno	opterećenje.

**	„Pamuk	eko	40°C	i	Pamuk	eko	60°C	su	standardni	programi.“	Ti	programi	su	poznati	kao	‘standardni	program	40°C	
pamuk’	i	‘standardni	program	pamuk	60°C’	i	označeni	su	simbolima	 
 na tabli.

C Potrošnja	vode	i	struje	može	da	bude	različita,	što	zavisi	od	promena	u	pritisku	vode,	tvrdoći	vode	i	temperaturi,	temperaturi	
okoline,	vrsti	i	količini	veša,	izboru	pomoćnih	funkcija	i	brzine	centrifuge,	kao	i	promena	električnog	napona.

C Na	displeju	mašine	možete	da	vidite	trajanje	pranja	za	program	koji	ste	izabrali.	Normalno	je	da	se	jave	male	razlike	između	
vremena	koje	je	prikazano	na	displeju	i	stvarnog	vremena	pranja.

C Dodatne	funkcije	u	tabeli	mogu	da	se	razlikuju	prema	modelu	Vaše	mašine.

SB 21 Pomoćna	funkcija
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Temperatura

Cottons	Eco

60** 6 45 0.94 1000 40-60

60** 3 34 0.63 1000 40-60

40** 3 34 0.63 1000 40-60

Cottons

90 6 66 2.25 1000 • • • Hladno-90

60 6 66 1.45 1000 • • • Hladno-90

40 6 66 0.85 1000 • • • Hladno-90

Synthetics
60 2.5 45 0.90 800 • • • Hladno-60

40 2.5 45 0.42 800 • • • Hladno-60

Daily	Xpress

90 6 55 1.90 1000 Hladno-90

60 6 55 1.00 1000 Hladno-90

30 6 55 0.20 1000 Hladno-90

Xpress	Super	Short 30 2 40 0.11 1000 Hladno-30

Sports 40 3 48 0.45 800 • • Hladno-40

Hand	Wash	20° 20 1 30 0.15 600 20

Woollens 40 1.5 40 0.30 600 Hladno-40

Dark	Care 40 2.5 58 0.45 800 Hladno-40

Shirts 60 2.5 55 0.90 600 • • Hladno-60

Mix	40 40 3 45 0.50 800 • • • Hladno-40

Fashion care 40 2 30 0.45 600 40

Gentle	Care	20° 20 2.5 45 0.15 600 20
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4.10 Izbor dodatne funkcije
Izaberite	potrebne	dodatne	funkcije	pre	pokretanja	
programa.	Štaviše,	možete	da	izaberete	ili	otkažete	dodatne	
funkcije	koje	su	prikladne	za	tekući	program	bez	pritiskanja	
tastera	"Početak/pauza"	dok	mašina	radi.	Da	biste	to	uradili,	
mašina	mora	da	bude	u	fazi	pre	dodatne	funkcije	koju	želite	
da	izaberete	ili	otkažete.
Ako	se	dodatna	funkcija	ne	može	izabrati	ili	otkazati,	lampica	
odgovarajuće	dodatne	funkcije	će	zatreptati	3	puta	da	bi	
upozorila	korisnika	na	to.

C Neke	funkcije	ne	mogu	da	se	izaberu	zajedno.	Na	primer,	
pretpranje	i	brzo	pranje.

C
U	slučaju	da	se	druga	dodatna	funkcija	kosi	sa	prvom	
koja	je	izabrana	pre	pokretanja	mašine,	prva	izabrana	
funkcija	će	biti	otkazana,	dok	će	druga	izabrana	funkcija	
ostati	aktivna.	Na	primer,	ako	želite	da	izaberete	"Brzo	
pranje"	pošto	ste	prethodno	izabrali	"Pretpranje",	funkcija	
"Pretpranje"	će	biti	opozvana,	a	"Brzo	pranje"	će	ostati	
aktivna.

C
Dodatna	funkcija	koja	nije	kompatibilna	sa	programom	
se	ne	može	izabrati.	(Pogledajte	"Tabelu	programa	i	
korišćenja")

C Tasteri	za	dodatne	funkcije	mogu	da	se	razlikuju	zavisno	
od modela Vaše mašine.

• Prewash (Pretpranje)
Pretpranje	se	isplati	samo	za	jako	prljavi	veš.	Bez	pretpranja	
štedite struju, vodu, deterdžent i vreme.

C Pretpranje	bez	deterdženta	se	preporučuje	za	til	i	
zavese.

• Quick Wash (Brzo pranje)
Ova	funkcija	može	da	se	koristiti	sa	programima	Pamuk	i	
Sintetika.	Ona	smanjuje	vreme	pranja,	kao	kao	i	broj	koraka	
ispiranja	za	malo	prljav	veš.

C
Kad	god	izaberete	ovu	dodatnu	funkciju,	napunite	svoju	
mašinu sa pola od maksimalne količine veša koja je 
navedena u tabeli programa.

• Pet hair removal
Ova	funkcija	olakšava	da	se	efikasnije	uklone	dlake	kućnih	
ljubimaca	koje	su	ostale	na	vašoj	odeći.
Kada	se	izabere	ova	funkcija,	u	program	se	dodaju	faze	
"Pretrpanje"	i	"Dodatno	ispiranje".	Pranje	se	vrši	sa	više	
vode	(30%)	,	pa	se	dlaka	kućnih	ljubimaca	efikasnije	uklanja.

A UpOzORENjE: Nikad	ne	perite	svoje	kućne	
ljubimce	u	mašini	za	pranje	veša.

Odloženi početak
Pomoću	funkcije	"Odloženi	početak"	može	se	odložiti	
početak programa do 19 sati. Vreme odlaganja početka se 
može	povećavati	u	koracima	od	1	sata.

C
Ne upotrebljavajte tečni deterdžent kad koristite funkciju 
odloženog	početka!	Postoji	opasnost	da	će	na	odeći	
ostati fleke.

1.	Otvorite	vrata	mašine,	stavite	veš	i	deterdžent,	itd.
2.	Izaberite	program	za	pranje,	temperaturu,	brzinu	
centrifuge	i	po	potrebi	izaberite	dodatnu	funkciju.

3.	Podesite	željeno	vreme	pritiskom	na	taster	za	odloženi	
početak.

4.	Pritisnite	taster	za	početak/pauzu.	Vreme	odlaganja	
početka	koje	ste	podesili	se	prikazuje	na	displeju.	
Započinje	odbrojavanje	odloženog	početka.	Simbol	“_”	
uz	vreme	odlaganja	početka	se	pomera	gore-dole	na	
displeju. 

C Tokom vremena odlaganja početka možete da dodate 
još veša.

5.	Na	kraju	odbrojavanja	će	biti	prikazano	trajanje	izabranog	
programa.	Simbol	“_”	će	nestati,	a	započeće	izabrani	
program.

Menjanje vremena odlaganja početka
Ako	želite	da	promenite	vreme	tokom	odbrojavanja:
1.	Pritisnite	taster	za	odlaganje	početka.	Vreme	će	se	
povećavati	za	1	sat	svaki	put	kada	pritisnete	ovo	dugme.

2.	Ako	želite	da	smanjite	vreme	odlaganja	početka,	
pritiskajte	dugme	"Odloženi	početak"	više	puta	dok	se	na	
displeju ne prikaže željeno vreme odlaganja početka.

Otkazivanje funkcije odloženog početka
Ako	hoćete	da	opozovete	odbrojavanje	vremena	odloženog	
početka i odmah uključite program:
1.	Podesite	period	odlaganja	početka	na	nulu	ili	okrenite	
dugme	za	izbor	programa	na	bilo	koji	program.	Time	će	
funkcija	odlaganje	početka	biti	otkazana.	Lampica	za	
"kraj/otkazati"	neprekidno	trepće.	

2.	Zatim	ponovo	izaberite	program	koji	želite	da	pokrenete.
3.	Pritisnite	dugme	Početak	/	Pauza	da	biste	uključili	

program.

4.11 početak programa
1.	Pritisnite	dugme	Početak	/	Pauza	da	biste	uključili	

program.
2.	Upaliće	se	prateća	lampica	programa	koja	pokazuje	

početak programa.

C
Ako	se	ne	pokrene	nijedan	program	ili	se	ne	pritisne	
nijedno	dugme	u	roku	od	1	minuta	tokom	procesa	izbora	
programa,	mašina	će	preći	u	režim	pauze	i	smanjiće	se	
nivo	sjaja	indikatora	za	temperaturu,	brzinu	i	vrata.	Ostale	
lampice	i	indikatori	će	se	isključiti.	Kada	se	dugme	za	
izbor	programa	okrene	ili	se	pritisne	neki	taster,	lampice	i	
indikatori	će	se	ponovo	upaliti.

4.12 zaključavanje zbog dece
Koristite	funkciju	zaključavanja	zbog	dece	da	biste	sprečili	da	
se deca igraju sa mašinom. Na taj način možete sprečiti bilo 
kakve	izmene	programa	koji	je	u	toku.

C
Ako	se	dugme	za	izbor	programa	okreće	dok	je	aktivno	
zaključavanje	zbog	dece,	na	displeju	se	pojavljuje	poruka	
"Con".	Zaključavanje	zbog	dece	ne	dozvoljava	nikakve	
promene	programa	i	izabrane	temperature,	brzine	i	
dodatnih funkcija.

C
Čak	i	ako	se	putem	dugmeta	za	izbor	programa	izabere	
neki	drugi	program	dok	je	funkcija	zaključavanja	zbog	
dece	aktivna,	prethodno	izabrani	program	će	nastaviti	
da radi.

za aktiviranje zaključavanja zbog dece:
Tasteri	za	1.	i	2.	dodatnu	funkciju	su	pritisnuti	3	sekunde.	
Lampice	na	tasterima	za	1.	i	2.	dodatnu	funkciju	će	
treptati,	a	na	displeju	će	se	redom	pojavljivati	"C03",	
"C02",	"C01"	dok	ih	držite	pritisnute	3	sekunde.	Zatim	
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će	se	na	displeju	pojaviti	"Con"	čime	se	signalizira	da	je	
aktivirano	zaključavanje	zbog	dece.	Ako	pritisnete	bilo	koje	
dugme	ili	okrenete	dugme	za	izbor	programa	dok	je	aktivno	
zaključavanje	zbog	dece,	na	displeju	će	se	pojaviti	ista	
poruka.	Lampice	na	tasterima	za	1.	i	2.	dodatnu	funkciju	
koji	se	koriste	za	deaktiviranje	zaključavanja	zbog	dece	će	
trepnuti 3 puta.
za deaktiviranje zaključavanja zbog dece:
Pritisnite	i	zadržite	pritisnute	tastere	za	1.	i	2.	dodatnu	
funkciju	na	3	sekunde	za	vreme	dok	neki	program	radi.	
Lampice	na	tasterima	za	1.	i	2.	dodatnu	funkciju	će	treptati,	
a	na	displeju	će	se	redom	pojavljivati	"C03",	"C02",	"C01"	
dok	ih	držite	pritisnute	3	sekunde.	Zatim	će	se	na	displeju	
pojaviti	"COFF"	čime	se	signalizira	da	je	deaktivirano	
zaključavanje	zbog	dece.

C
Osim	gore	navedenog	načina,	da	biste	deaktivirali	
zaključavanja	zbog	dece,	prebacite	dugme	za	izbor	
programa	u	položaj	Uklj.	/Isk.	dok	je	program	u	toku	i	
izaberite	drugi	program.

C Zaključavanje	zbog	dece	se	ne	deaktivira	zbog	nestanka	
napajanja	ili	kada	se	mašina	isključi	iz	struje.

4.13 progres programa
Progres	programa	koji	je	u	toku	može	se	pratiti	putem	
indikatora redosleda programa. Na početku svakog 
programskog	koraka	upaliće	se	odgovarajuća	lampica	
indikatora	a	ugasiće	se	lampica	završene	faze.
Možete	da	menjate	dodatne	funkcije	i	podešenja	brzine	i	
temperature	dok	se	program	izvršava	i	bez	zaustavljanja	
programskog	toka.	Da	biste	to	uradili,	promena	koju	želite	da	
izvršite	mora	da	bude	u	fazi	iza	programskog	koraka	koji	je	u	
toku.	Ako	promena	nije	kompatibilna,	odgovarajuća	lampica	
će	zatreptati	3	puta.

C
Ako	mašini	ne	prelazi	na	korak	centrifuge,	moguće	
je	da	je	aktivirana	funkcija	zadržavanja	ispiranja	ili	je	
aktiviran	automatski	sistem	za	detekciju	neujednačenog	
opterećenja	zbog	neujednačene	raspodele	veša	u	
mašini.

4.14 Brava na vratima za punjenje veša
Na	vratima	za	punjenje	veša	postoji	sistem	zaključavanja	
koji sprečava otvaranje vrata u slučaju kada je nivo vode 
neodgovarajući.
Lampica	za	vrata	za	punjenje	veša	će	treptati	kada	mašina	
pređe	u	režim	pauze.	Mašina	proverava	nivo	vode	unutar	
nje.	Ako	je	nivo	odgovarajući,	lampica	za	vrata	za	punjenje	
veša	će	svetleti	neprekidno	1-2	minuta,	a	vrata	za	punjenje	
veša se mogu otvoriti. 
Ako	je	ovaj	nivo	neodgovarajući,	lampica	za	vrata	za	
punjenje	veša	će	se	ugasiti,	a	vrata	za	punjenje	veša	se	ne	
mogu	otvoriti.	Ako	morate	da	otvorite	vrata	za	punjenje	veša	
dok	je	lampica	za	vrata	za	punjenje	veša	ugašena,	morate	
da	otkažete	trenutni	program;	pogledajte	"Otkazivanje	
programa".	

4.15 promena izbora kad je program već počeo
prebacivanje mašine u režim pauze
Pritisnite	taster	“početak/pauza”	da	biste	prebacili	mašinu	
u	režim	pauze	dok	je	neki	program	u	toku.	Lampica	za	
fazu	u	kojoj	se	mašina	nalazi	počinje	da	trepće	u	indikatoru	
redosleda	programa	kako	bi	pokazala	da	je	mašina	
prebačena	u	režim	pauze.	

Takođe,	ako	su	vrata	za	punjenje	veša	spremna	za	otvaranje,	
uz	lampicu	za	programsku	fazu	će	svetleti	i	lampica	za	vrata	
za	punjenje	veša.
Menjanje dodatne funkcije, brzine i temperature
Zavisno od trenutnog programskog koraka, možete da 
otkažete	ili	aktivirate	dodatne	funkcije;	pogledajte	"Izbor	
dodatne	funkcije".	
Možda	će	vam	biti	potrebno	da	promenite	podešenja	brzine	
i	temperature;	pogledajte	"Izbor	brzine	centrifuge"	i	"Izbor	
temperature".

C U	slučaju	da	nije	dozvoljena	nikakva	promena,	
odgovarajuća	lampica	će	zatreperiti	3	puta.

Dodavanje ili vađenje veša
1.	Pritisnite	dugme	"Početak	/	Pauza"	da	biste	prebacili	
mašinu	u	režim	pauze.	Osim	toga,	treptaće	odgovarajuća	
lampica	u	indikatoru	redosleda	programa	za	programski	
korak	tokom	koga	je	mašina	prebačena	u	režim	pauze.

2.	Sačekajte	dok	vrata	za	punjenje	veša	ne	budu	mogla	da	
se otvore.

3.	Otvorite	vrata	za	punjenje	veša	i	dodajte	ili	izvadite	veš.
4.	Zatvorite	vrata	za	punjenje	veša.
5.	Po	potrebi	izvršite	izmene	dodatnih	funkcija,	podešenja	
temperature	i	brzine.	

6.	Pritisnite	taster	“početak/pauza”	da	biste	pokrenuli	
mašinu. 

4.16 Otkazivanje programa
Da	biste	otkazali	program,	okrenite	dugme	za	izbor	
programa	i	izaberite	drugi	program.	Prethodni	program	će	
biti	otkazan.	Lampica	"kraj/otkazati"	će	neprekidno	treptati	
da	bi	vas	upozorila	da	je	program	otkazan.	
Funkcija	pumpanja	se	aktivira	na	1-2	minuta	bez	obzira	na	
fazu	programa	i	bez	obzira	na	to	da	li	u	mašini	ima	vode	
ili	ne.	Posle	ovog	perioda,	vaša	mašina	će	biti	spremna	za	
ponovno	pokretanje	od	prve	faze	novog	programa.

C
Zavisno	od	koraka	u	kome	je	program	bio	otkazan,	
možda	ćete	morati	ponovo	da	dodate	deterdžent	i	
omekšivač	za	novi	program	koji	ste	izabrali.

4.17 Kraj programa
Na	kraju	programa,	na	displeju	se	prikazuje	“Kraj”.	
1.	Sačekajte	da	lampica	vrata	za	punjenje	svetli	neprekidno.
2.	Pritisnite	dugme	“Uklj./Isk.”	da	biste	isključili	mašinu.
3.	Izvadite	veš	i	zatvorite	vrata	za	punjenje.	Vaša	mašina	je	
spremna	za	sledeći	ciklus	pranja.

4.18 Vaša mašina ima „Režim pripravnosti“
U	slučaju	da	nije	pokrenut	nijedan	program	ili	da	nije	
obavljena nijedna operacija od uključivanja mašine putem 
dugmeta	za	Uključivanje/Isključivanje,	da	je	u	koraku	biranja	
ili da nijedna druga operacija nije obavljena oko 2 minuta 
po	završetku	izabranog	programa,	vaša	mašina	automatski	
prelazi	u	režim	štednje	energije.	Sjaj	lampica	indikatora	će	
se	smanjiti.		Takođe,	ako	je	vaš	proizvod	opremljen	ekranom	
koji	pokazuje	vreme	trajanja	programa,	ekran	će	se	potpuno	
isključiti.	U	slučaju	da	se	okrene	dugme	za	izbor	programa	ili	
se	pritisne	neko	drugo	dugme,	lampice	i	ekran	će	se	vratiti	
u	prethodno	stanje.	Vaši	izbori	prilikom	napuštanja	režima	
štednje	energije	mogu	da	se	promene.	Proverite	da	li	su	vaši	
izbori	odgovarajući	pre	pokretanja	programa.	Podesite	ih	
ponovo	ako	je	potrebno.	Ovo	nije	greška.
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Ako	su	otvori	na	odeljku	(kao	na	slici)	blokirani,	otvorite	ih	
pomoću	čačkalice.

C
Strani	metal	će	dovesti	do	stvaranja	mrlja	od	
rđe	u	dobošu.	Očistite	mrlje	sa	površine	doboša	
korišćenjem	sredstva	za	čišćenje	nerđajućeg	
čelika. Nikad ne koristite čeličnu vunu ili žicu.

A UpOzORENjE: Nikad	ne	koristite	sunđer	
ili	materijale	za	ribanje.	To	će	oštetiti	obojene	i	
plastične površine.

5.3 Čišćenje kućišta i komandne table
Kućište	mašine	obrišite	sapunicom	ili	nekorozivnim	blagim	
gel deterdžentom, ako je potrebno, i osušite mekom krpom.
Za	čišćenje	komandne	table	koristite	samo	meku	i	vlažnu	
krpu.

5.4 Čišćenja filtera za dovod vode
Na	kraju	svakog	ventila	za	dovod	vode	na	poleđini	mašine	i	
na	kraju	svakog	creva	za	dovod	vode,	na	mestu	gde	se	spaja	
na	slavinu,	nalazi	se	filter.	Ti	filteri	sprečavaju	ulazak	stranih	
tela	i	prljavštine	iz	vode	u	mašinu	za	pranje	veša.	Filteri	treba	
da se čiste kad se uprljaju.

1 Zatvorite slavine.
2	 Izvadite	navrtke	creva	za	dovod	vode	da	biste	pristupili	
filterima	na	ventilima	za	dovod	vode.	Očistite	ih	
prikladnom	četkom.	Ako	su	filteri	previše	prljavi,	izvucite	
ih	pomoću	klešta	i	očistite.

3	 Izvadite	filtere	na	ravnim	krajevima	creva	za	dovod	vode	
zajedno	sa	zaptivačima	i	dobro	ih	očistite	pod	tekućom	
vodom.

4	 Pažljivo	vratite	zaptivače	i	filtere	na	njihova	mesta	i	
pritegnite navrtke creva rukom.

5.5 Ispuštanje preostale vode 
i čišćenje filtera pumpe
Sistem filtera u Vašoj mašini sprečava da predmeti kao što 
su	dugmad,	novčići	i	niti	tkanina	začepe	propeler	pumpe	
za	vreme	izbacivanja	vode	od	pranja.	Zbog	toga	će	voda	
biti	izbačena	bez	ikakvih	problema,	a	servisni	vek	trajanja	
pumpe	će	biti	duži.
Ako	mašina	ne	uspe	da	izbaci	vodu,	filter	pumpe	može	da	
bude	začepljen.	Filter	se	mora	čistiti	kad	god	je	začepljen	
ili	na	svaka	3	meseca.	Da	bi	se	očistio	filter	pumpe	prvo	se	
mora	izbaciti	voda.
Osim	toga,	pre	transportovanja	mašine	(npr.	preseljenje	u	
drugu	kuću)	i	u	slučaju	zamrzavanja	vode,	vodu	ćete	možda	
morati	u	potpunosti	da	izbacite.

A UpOzORENjE: Strane	materije	koje	su	zaostale	
u filteru pumpe mogu da oštete vašu mašinu ili da 
izazovu	problem	sa	bukom.

5 Održavanje i čišćenje
Servisni	vek	trajanja	ovog	proizvoda	se	produžava,	a	
problemi se manje javljaju ako se redovno čisti.

5.1 Čišćenje fioke za deterdžent
Redovno	(svakih	4-5	ciklusa	pranja)	čistite	fioku	za	
deterdžent	kao	što	je	pokazano	u	nastavku	da	biste	sprečili	
taloženje praška tokom vremena.

	 Podignite	zadnji	deo	sifona	da	biste	ga	izvadili,	kao	što	je	
pokazano	na	slici.	

C
Ako	u	odeljku	za	omekšivač	počne	da	se	nakuplja	
više mešavine vode i omekšivača nego obično, 
očistite sifon.

2	 Operite	fioku	za	deterdžent	i	sifon	u	lavabou	sa	puno	
mlake	vode.	Nosite	zaštitne	rukavice	ili	koristite	
odgovarajuću	četku	da	biste	izbegli	dodir	između	ostataka	
u fioci i vaše kože kada je čistite.

3	 Nakon	čišćenja,	vratite	sifon	na	mesto	i	njegov	prednji	
deo	gurnite	nadole	da	bi	se	uglavio	jezičak	za	fiksiranje.

5.2 Čišćenje vrata za punjenje i doboša
Za	proizvode	sa	programom	čišćenja	bubnja,	pogledajte	
odeljak	Rukovanje	proizvodom	-	Programi.
Za	proizvode	bez	programa	za	čišćenje	bubnja,	pratite	
korake ispod da biste čistili bubanj:
Izaberite	pomoćne	funkcije	Dodatna voda ili Dodatno 
ispiranje.	Koristite	program	pamuk	bez	pretpranja.	
Podesite	temperaturu na nivo preporučen na sredstvu 
za čišćenje bubnja koje možete nabaviti kod 
ovlašćenog prodavca.	Primenite	ovu	proceduru	bez 
ubacivanja veša u proizvod.	Pre	pokretanja	programa,	
stavite	1	kesicu	specijalnog	sredstva	za	čišćenje	bubnja	
(ako specijalno sredstvo nije nabavljeno, stavite maksimalno 
100	g	sredstva	protiv	kamenca	u	prahu)	u	glavni	odeljak	za	
deterdžent	(odeljak	br.	„2“).	Ako	je	sredstvo	za	uklanjanje	
kamenca u obliku tablete, stavite jednu tabletu u glavni 
odeljak	za	pranje	br.	„2“.	Kad	se	ovaj	program	završi,	osušite	
odeljak čistom krpom. 

C Proces	čišćenja	doboša	treba	ponavljati	na	svaka	
2 meseca.

C Koristite	sredstvo	za	uklanjanje	kamenca	koje	je	
podesno	za	mašine	za	pranje	veša.

Posle	svakog	pranja	proverite	da	nikakve	materije	nisu	
zaostale	u	dobošu.
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A UpOzORENjE: Ako	se	proizvod	ne	
upotrebljava,	zatvorite	slavinu,	odvojite	dovodno	
crevo	i	ispustite	vodu	iz	mašine	da	bi	se	zaštitila	
od	zamrzavanja	u	području	instalacije.

A UpOzORENjE: Nakon	svake	upotrebe	zatvorite	
slavinu	sa	crevom	za	dovod	vode	u	proizvod.	

Da biste očistili prljavi filter i ispustili vodu:
1	 Isključite	mašinu	da	biste	prekinuli	dovod	električne	

energije.

A UpOzORENjE: Temperatura vode u mašini 
može	da	se	poveća	do	90	ºC.	Da	biste	izbegli	
opasnost od opekotina, očistite filter nakon što se 
voda u mašini ohladi.

2	 Otvorite	poklopac	filtera.

3	 Neki	naši	proizvodi	imaju	odvodno	crevo	za	hitne	
slučajeve,	a	neke	ne.	Postupite	na	sledeći	način	da	biste	
ispustili vodu.

Ispuštanje vode kada proizvod nema crevo za odvod 
za hitne slučajeve:

a	 Stavite	veliku	kofu	ispred	filtera	da	biste	sakupili	vodu	iz	
filtera.

b	 Otpustite	filter	pumpe	(suprotno	smeru	kazaljki	na	satu)	
dok	voda	ne	počne	da	ističe.	Usmerite	vodu	koja	teče	u	
kofu	koju	ste	stavili	ispred	filtera.	Imajte	uvek	pri	ruci	krpu	
da biste pokupili prolivenu vodu.

c	 Kada	se	voda	iz	mašine	potpuno	izbaci,	okrećite	filter	da	
biste ga skinuli.

4	 Očistite	sav	talog	u	filteru,	kao	i	vlakna	oko	propelera	
pumpe, ako ih ima.

5 Namestite filter.
6	 Ako	se	poklopac	filtera	sastoji	iz	dva	dela,	zatvorite	
poklopac	filtera	pritiskom	na	polugicu.	Ako	je	iz	jednog	
komada, polugice na nižem delu prvo postavite na njihova 
mesta,	a	zatim	pritisnite	gornji	deo	radi	zatvaranja.
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6 Tehničke specifikacije
Ispunjavanje propisa Komisije (EU) br. 1061/2010
Naziv	dobavljača	ili	zaštitni	znak Beko

Naziv	modela WTE	6532	B0

Nominalni kapacitet (kg) 6

Klasa	energetske	efikasnosti	/	skala	od	A+++	(najviša	efikasnost)	do	D	(najniža	
efikasnost)

A++

Godišnja	potrošnja	energije	(kWh)	(1) 173

Potrošnja	energije	na	standardnom	programu	na	60	°C	pri	kompletnom	punjenju	(kWh) 0.940

Potrošnja	energije	na	standardnom	programu	na	60	°C	pri	delimičnom	punjenju	(kWh) 0.630

Potrošnja	energije	na	standardnom	programu	na	40	°C	pri	delimičnom	punjenju	(kWh) 0.630

Potrošnja	energije	u	„isključenom	režimu“	(W) 0.250

Potrošnja	energije	u	„režimu	ostavljanja“	(W) 1.000

Godišnja	potrošnja	vode	(l)	(2) 8580

Klasa	efikasnosti	sušenja	centrifugom	/	skala	od	A	(najviša	efikasnost)	do	G	(najniža	
efikasnost)

C

Maksimalna	brzina	obrtaja	(opm) 1000

Sadržaj	preostale	vlage	(%) 62

Standardni	program	za	pamuk (3) Pamuk	eko	60	°C	i	40°	C
Vreme standardnog programa na 60 °C pri kompletnom punjenju (min) 196

Vreme standardnog programa na 60 °C pri delimičnom punjenju (min) 176

Vreme standardnog programa na 40 °C pri delimičnom punjenju (min) 166

Trajanje režima ostavljanja (min) N/A

Nivo	akustične	buke	koja	se	prenosi	vazduhom	prilikom	pranja/obrtanja	(dB) 60/78

Ugrađeno Non

Visina (cm) 84

Širina (cm) 60

Dubina	(cm) 41.5

Neto	težina	(±4	kg) 56

Jednostruki	dovod	vode		/	Dvostruki	dovod	vode
•	/	-

•	Dostupno
Napon	napajanja	(V/Hz) 230	V	/	50Hz

Ukupna	struja	(A) 10

Ukupna	snaga	(W) 1550

Šifra glavnog modela 9213
(1)	Potrošnja	energije	je	zasnovana	na	220	ciklusa	standardnog	pranja	u	programima	za	pamuk	na	60	°C	i	40	°C	pri	kompletnom	i	delimičnom	
punjenju,	i	potrošnji	u	režimima	za	uštedu	energije.	Stvarna	potrošnja	energije	će	zavisiti	od	načina	upotrebe	uređaja.
(2)	Potrošnja	vode	je	zasnovana	na	220	ciklusa	standardnog	pranja	u	programima	za	pamuk	na	60	°C	i	40	°C	pri	kompletnom	ili	delimičnom	
punjenju.	Stvarna	potrošnja	vode	će	zavisiti	od	načina	upotrebe	uređaja.
(3)	„Standardni	program	za	pamuk	na	60	°C“	i	„standardni	program	za	pamuk	na	40	°C“	su	standardni	programi	za	pranje	na	koje	se	podaci	na	
etiketi	i	deklaraciji	odnose	i	ovi	programi	su	pogodni	za	pranje	normalno	zaprljanog	pamučnog	veša	i	to	su	najefikasniji	programi	kada	je	reč	o	
kombinovanoj potrošni energije i vode. 

Tehničke	specifikacije	mogu	da	se	promene	bez	upozorenja	da	bi	se	poboljšao	kvalitet	proizvoda.
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7 Rešavanje problema

program se ne pokreće nakon zatvaranja vrata. 
•	 Dugme	za	Pokretanje	/	Pauziranje	/	Otkazivanje	nije	pritisnuto.	>>>	*Pritisnite dugme za Pokretanje / Pauziranje / Otkazivanje.
program ne može da se uključi ili izabere. 
•	 Mašina	za	pranje	veša	se	možda	prebacila	u	režim	samozaštite	zbog	problema	sa	snabdevanjem	(kao	što	su	napon,	

pritisak vode, itd.). >>> Da biste otkazali program, okrenite dugme za izbor programa i izaberite drugi program. Prethodni program 
će biti otkazan. (Pogledajte "Otkazivanje programa")

Voda u mašini.
•	 U	proizvodu	je	možda	ostalo	malo	vode	iz	procesa	kontrole	kvaliteta	u	proizvodnji.	>>>	To nije kvar; voda nije štetna za 

mašinu.
Mašina vibrira ili pravi buku.
•	 Mašina	možda	nije	nivelisana.	>>>	Nivelišite mašinu podešavanjem nožica.
•	 Čvrsta	materija	je	možda	ušla	u	filter	pumpe.	>>>	Očistite filter pumpe .
•	 Nisu	skinuti	bezbednosni	transportni	vijci.	>>>	Skinite bezbednosne transportne vijke.
•	 Moguće	je	da	je	količina	veša	u	mašini	premala.	>>>	Dodajte više veša u mašinu.
•	 Mašina	je	možda	preopterećena	vešom.	>>>	Izvadite malo veša iz mašine ili rukom popravite ravnotežu veša.
•	 Mašina	se	možda	naslanja	na	kruti	predmet.	>>>	Pobrinite se da se mašina ne naslanja ni na kakav predmet.
Mašina je stala ubrzo nakon početka programa.
•	 Mašina	je	možda	privremeno	zaustavljena	zbog	pada	napona.	>>>	Ona će nastaviti s radom kada se napon bude vratio na 

normalan nivo.
Trajanje programa se ne odbrojava. (kod modela sa displejem)
•	 Tajmer	je	možda	zaustavljen	zbog	uzimanja	vode.	>>>	Tajmer neće odbrojavati dok mašina ne uzme dovoljnu količinu vode. 

Mašina će sačekati dok u njoj ne bude dovoljna količine vode da bi se izbegli slabi rezultati pranja zbog nedostatka vode. Indikator 
tajmera će nakon toga nastaviti sa odbrojavanjem.

•	 Tajmer	se	može	zaustaviti	tokom	koraka	zagrevanja.	>>>	Indikator tajmera neće odbrojavati dok mašina ne dostigne izabranu 
temperaturu.

•	 Tajmer	se	može	zaustaviti	tokom	koraka	centrifugiranja.	>>>	Moguće je da je došlo do aktiviranja sistema za automatsku 
detekciju neuravnoteženog opterećenje zbog neujednačene raspodele veša u bubnju. 

•	 Mašina	se	ne	prebacuje	na	korak	centrifuge	ako	veš	nije	raspodeljen	ravnomerno	u	bubnju	da	bi	se	sprečilo	oštećenje	
mašine i njene okoline. Veš treba da se ponovo preraspodeli i da se ponovo uključi centrifuga.

pena izlazi iz fioke za deterdžent.
•	 Koristi	se	previše	deterdženta.	>>>	Izmešajte 1 kašiku omekšivača i ½ litra vode i sipajte u odeljak za glavno pranje fioke za 

deterdžent.
•	 U	mašinu	stavite	deterdžent	koji	je	pogodan	za	programe	i	maksimalna	opterećenja	navedena	u	“Tabeli	programa	i	
korišćenja”.	Ako	koristite	dodatne	hemikalije	(sredstva	za	uklanjanje	fleka,	izbeljivače	itd.)	smanjite	količinu	deterdženta.

Veš ostaje mokar na kraju programa
•	 Moguće	je	da	je	došlo	do	stvaranja	prevelike	pene	i	da	je	sistem	za	automatsku	apsorpciju	pene	aktiviran	zbog	

prekomerne količine deterdženta. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta.
•	 Mašina	se	ne	prebacuje	na	korak	centrifuge	ako	veš	nije	raspodeljen	ravnomerno	u	bubnju	da	bi	se	sprečilo	oštećenje	

mašine i njene okoline. Veš treba da se ponovo preraspodeli i da se ponovo uključi centrifuga.

A Ako	ne	možete	da	eliminišete	problem	iako	ste	pratili	uputstva	iz	ovog	odeljka,	obratite	se	svom	dobavljaču	ili	ovlašćenom	serviseru.	
Nikad	nemojte	sami	da	pokušavate	da	popravite	neispravan	proizvod.
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