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KASDIENIO NAUDOJIMO 
VADOVAS

AČIŪ, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRPOOL“ PRODUKTĄ. Kad 
gautumėte visapusišką paramą, užregistruokite savo 
produktą adresu:
www.whirlpool.eu/register

Saugos instrukcijas ir naudojimo ir priežiūros vadovą 
galite atsisiųsti apsilankę mūsų tinklalapyje 
http://docs.whirlpool.eu ir vadovaudamiesi galinėje 
viršelio pusėje esančiomis instrukcijomis.

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite sveikatos ir saugos vadovą.

PRODUKTO APRAŠYMAS

PRIETAISAS

1.Viršutinė lentynėlė
2. 

3.Atlenkiami laikikliai
4.Viršutinės lentynėlės aukščio derintuvas
5.Viršutinė purkštuko alkūnė
6.Apatinė lentynėlė
7.
8.Stalo įrankių krepšys
9.Apatinė purkštuko alkūnė
10.Filtrai
11.Druskos talpykla
12.Ploviklio ir skalavimo skysčio dozatoriai
13.Techninių duomenų lentelė
14.Valdymo skydas
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VALDYMO SKYDAS
S

1. Įjungimo / išjungimo / paleidimo iš naujo mygtukas su indikatoriaus 
lempute

2. Programos pasirinkimo mygtukas su indikatoriaus lempute
3. Pusinės apkrovos mygtukas su indikatoriaus lempute / užraktu
4. „Eko“ programos indikatoriaus lemputė
5. Užrakto indikatoriaus lemputė
6. Ekranas
7. Programos numerio ir likusio laiko indikatorius
8. Tabletės („Tab“) indikatoriaus lemputė

9. Užsukto vandens čiaupo indikatoriaus lemputė
10. Druskos papildymo indikatoriaus lemputė
11. Skalavimo skysčio papildymo indikatoriaus lemputė
12. Sterilizuojančio skalavimo mygtukas su indikatoriaus lempute / tabletė 

(„Tab“)
13.  Delsos mygtukas su indikatoriaus lempute
14. Pradžios / pauzės mygtukas su indikatoriaus lempute / 

Nusausinimas

1 2 43 8 13 145 6 7 1011 129
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NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
DRUSKA, SKALAVIMO SKYSTIS IR PLOVIKLIS
PATARIMAS NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
Sumontavę, pašalinkite stabdiklius nuo lentynėlių ir laikančius 
elastinius elementus nuo viršutinės lentynėlės.

DRUSKOS TALPYKLOS PILDYMAS
Druskos naudojimas neleidžia susiformuoti KALKĖMS ant indų ir 
mašinos funkcinių komponentų.
• Svarbu, kad druskos talpykla niekada nebūtų tuščia (išskyrus 

atvejus, kai vandens kietumas yra nustatytas kaip –1 „Minkštas“).
• Svarbu nustatyti vandens kietumą.
Druskos talpykla yra indaplovės apačioje(see PROGRAMŲ APRAŠYMAS). 
Ją reikia užpildyti, kai valdymo skyde užsižiebia indikatoriaus lemputė 
PAPILDYTI DRUSKOS .

1.Išimkite apatinę lentynėlę ir atsukite talpyklos 
dangtelį (prieš laikrodžio rodyklę).
2.Įdėkite piltuvėlį (žr. iliustraciją) ir užpildykite 
druskos talpyklos iki krašto (apie 1 kg); gali išbėgti 
šiek tiek vandens.
3.Išimkite piltuvėlį ir nuvalykite druskos likučius 
nuo angos.

Įsitikinkite, jog dangtelis tvirtai užsuktas, kad plovimo programos metu 
į talpyklą nepatektų ploviklis (tai gali nepataisomai sugadinti vandens 
minkštiklį).
Kai reikia papildyti druskos, rekomenduojame atlikti šią 
procedūrą prieš pradedant plovimo ciklą.

VANDENS KIETUMO NUSTATYMAS
Kad vandens minkštiklis dirbtų idealiai, labai svarbu nustatyti vandens 
kietumą pagal faktinį jūsų namo vandens kietumą. Šią informaciją 
galite gauti iš savo vietinio vandens tiekėjo.
Gamyklinis vandens kietumo nustatymas yra vidutinis (3).
1. Įjunkite prietaisą paspausdami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMOmygtuką.
2. Įjunkite prietaisą paspausdami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMOmygtuką.
3. Laikykite paspaudę PRADŽIA / PAUZĖ mygtuką 5 sekundes, kol 

pasigirs pyptelėjimas.
4. Įjunkite prietaisą paspausdami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMOmygtuką.
5. Sumirksės pasirinkto lygio numeris ir druskos indikatoriaus 

lemputės. 
6. Norėdami pasirinkti norimą kietumo lygį, paspauskite mygtuką P 

(žr. vandens kietumo lentelė).

7. Įjunkite prietaisą paspausdami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMOmygtuką.
Nustatymas baigtas!
Užbaigę šią procedūrą paleiskite programą be indų.
Naudokite tik indaplovėms skirtą druską.
Įpylus druskos į indaplovę užgęsta indikatoriaus lemputė PAPILDYTI 
DRUSKOS.
Jei druskos talpykla tuščia, gali būti pažeistas vandens minkštiklis 
ir kaitinimo elementas (išskyrus atvejus, jei vandens kietumas yra 

nustatytas kaip – 1 „Minkštas“).

SKALAVIMO SKYSČIO DOZATORIAUS PILDY-
MAS
Naudojant skalavimo skystį lengviau DŽIŪSTA indai. Skalavimo 
skysčiaus dozatorių A reikėtų užpildyti valdymo skydelyje užsižiebus 
PAPILDYTI SKALAVIMO SKYČIO indikatoriaus lemputei  .
1. Atidarykite dozatorių B paspausdami ir traukdami viršun dangtelio 

centrą.
2. Atsargiai pilkite skalavimo skystį į talpyklą, daugiausiai iki 

maksimalaus kiekio (110 ml) padalos, stenkitės neišlaistyti skysčio. 
Išlaisčius iškart nuvalykite išsiliejusį skystį sausa šluoste.Spauskite 
dangtelį, kol pasigirs spragtelėjimas. Tai reiškia, kad dangtelis 
uždarytas.

NIEKADA nepilkite skalavimo skysčio tiesiai į plovimo erdvę.

SKALAVIMO SKYSČIO DOZAVIMO REGULIAVI-
MAS
Jei esate nevisiškai patenkinti džiovinimo rezultatais, galite reguliuoti 
naudojamą skalavimo skysčio kiekį.

• Įjunkite indaplovę paspausdami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO 
mygtuką.

• Išjunkite naudodami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
• Paspauskite mygtuką PRADŽIA / PAUZĖ tris kartus – pasigirs 

pyptelėjimas.
• Įjunkite naudodami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
• Sumirksės pasirinkto lygio numeris ir skalavimo skysčio 

indikatoriaus lemputės. 
• Kad pasirinktumėte tiekiamo skalavimo skysčio kiekį, paspauskite 

mygtuką P.
• Išjunkite naudodami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
Nustatymas baigtas!
Jei skalavimo skysčio kiekis yra nustatytas kaip NULIS (EKO), skalavimo 
skystis nebus tiekiamas. Jei baigsis skalavimo skystis, neįsižiebs indika-
toriaus lemputė MAŽAI SKALAVIMO SKYSČIO.
Priklausomai nuo indaplovės modelio, daugiausiai gali būti nustatyti 4 
lygiai. Nustatytas gamyklinis lygis yra vidutinis.
• Jei ant indų pastebite mėlynos spalvos nuotėkius, nustatykite 

mažą skaičių (1–2).
• Jei ant indų yra vandens lašelių ar kalkių žymių, nustatykite didelį 

skaičių (3–4).

Vandens kietumo lentelė Reika-
linga 

druskaLygis °dH
Vokiški laipsniai

°fH
Prancūziški laipsniai

1 Minkštas 0–6 0–10 NE

2
Vidutinio 
kietumo

7–11 11–20

TAIP3 Vidutinis 12–17 21–30

4 Kietas 17–34 31–60

5 Labai kietas 31–50 61–90

MAX

MAX

AB
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PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS

Kad atidarytumėte ploviklio dozatorių, 
naudokite atidarymo įrenginį A.
Pilkite ploviklio tik į sausą dozatorių B.
Išankstiniam plovimui skirtą ploviklį 
pilkite tiesiai į indaplovės vidų.
1.Matuodami ploviklio kiekį vadovaukitės (žr. 
PROGRAMŲ LENTELĖ), kad pridėtumėte 
reikiamą kiekį. B talpykloje yra padala, 
žyminti didžiausią skysčio ar miltelių kiekį, 

kurį galima pridėti kiekvienam ciklui.
2. Pašalinkite ploviklio nuosėdas nuo dozatoriaus kraštų ir uždarykite 

dangtelį taip, kad jis spragtelėtų.
3. Uždarykite ploviklio dozatoriaus dangtelį traukdami jį į viršų, kol 

uždarymo prietaisas užsifiksuoja.

Ploviklio dozatorius automatiškai atsidaro reikiamu metu, priklausomai 
nuo programos.
Jei naudojate „viskas viename“ tipo ploviklius, rekomenduojame 
naudoti mygtuką TABLETĖ, nes jis nustato programą taip, kad visada 
būtų pasiekti geriausi plovimo ir džiovinimo rezultatai.

A

B

PROGRAMŲ LENTELĖ

EKO programos duomenys matuojami laboratorijoje pagal Europos standartą EN 50242.
*) Ne visas parinktis galima naudoti tuo pačiu metu.
**) Ekrane ar knygelėje nurodyta programos trukmė yra apytiksliai apskaičiuota standartinėmis sąlygomis. Faktinis laikas gali skirtis priklausomai nuo 
daugelio veiksnių, tokių kaip temperatūra ir įtekančio vandens slėgis, kambario temperatūra, ploviklio kiekis, plaunamų indų skaičius ir tipas, indų 
paskirstymas, pasirinktos papildomos parinktys ir jutiklių kalibracija. Jutiklių kalibracija gali pailginti programos trukmę iki 20 min.
Parengties būsenos sąnaudos: „Palikta įjungta“ režimo sąnaudos: 5 W, „išjungta“ režimo sąnaudos: 0,5 W

PROGRAMŲ APRAŠYMAS
Instrukcijos, kaip pasirinkti plovimo ciklą.

EKO 50°
Vidutiniškai nešvarūs indai. Standartinė programa yra efektyviausia 
suvartojamo suderinto energijos ir vandens kiekio atžvilgiu.

INTENSYVI 65°
Programa rekomenduojama labai nešvariems indams, ypač keptuvėms 
ir prikaistuviams (negalima naudoti trapiems daiktams).

NORMALI 55°
Vidutiniškai nešvarūs indai. Kasdienis ciklas, užtikrina optimalų valymą 
per trumpesnį laiką.

GREITA 30’ 50°
Programa skirta tik šiek tiek nešvariems indams be pridžiūvusių maisto 
likučių. (Ideali 2 vietų nustatymams).

IŠANKSTINIS PLOVIMAS
Indai bus plaunami vėliau. Šioje programoje nenaudojamas ploviklis.

Pastabos:
optimalų veikimą naudojant programas „1 valanda“ ir „Greita“ galima 
pasiekti naudojant maksimalius priemonių kiekius konkrečioms 
vietoms.
Norėdami dar labiau sumažinti sąnaudas, naudokite indaplovę tik 
tada, kai ji pilna.

Programa

D
ži

ov
in

im
as

 fa
zė

Galimos parinktys *)

Ploviklio 
talpykla Plovimo pro-

gramos trukmė 
(val:min)**)

Vandens 
sąnaudos 

(litrai / ciklas)

Energijos 
sąnaudos 

(kWh / ciklas)Vidus B 

1. Eko 50° 3:10 11,0 1,04

2. Intensyvus 65° 2:30 16,5 1,65

3. Normalus 55° - 2:00 16,0 1,35

4. Greitas 30' 50° - - 0:30 8,5 0,90

5. Išankstinis plovimas - - - - 0:10 4,0 0,01
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PARINKTYS IR FUNKCIJOS
PARINKTIS galima pasirinkti tiesiogiai paspaudus atitinkamą mygtuką 
(see VALDYMO SKYDAS).

Jei parinktis nesuderinama su pasirinkta programa žr. PRO-
GRAMŲ LENTELĖ, atitinkama šviesios diodų lemputė greitai
sumirksi tris kartus ir pasigirsta pypsėjimas. Ši funkcija nebus
įjungta.

PUSINĖ APKROVA
Jei reikia išplauti nedaug indų, galima naudoti pusinės 
apkrovos ciklą. Taip sutaupoma vandens, elektros ir 
ploviklio. Pasirinkite programą ir paspauskite PUSINĖS 
APKROVOS mygtuką: įsižiebs indikatoriaus lemputė. 
Paspauskite PUSINĖS APKROVOS mygtuką, kad 
atšauktumėte šią parinktį
Prisiminkite per pusę sumažinti ploviklio kiekį.

UŽRAKTAS
Ilgai (3) sekundes nuspaudus „MULTIZONE“ PUSINĖS 
APKROVOS mygtuką, aktyvuojama UŽRAKTO funkcija. 
UŽRAKTO funkcija užblokuos valdymo skydą, išskyrus 
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. Kad atšauktumėte 
UŽRAKTĄ, vėl ilgai nuspauskite.

Įspėjimas – VANDENS ČIAUPAS UŽSUKTAS
Mirksi, kai nėra įtekančio vandens arba vandens čiaupas 
yra užsuktas.

STERILIZUOJANTIS SKALAVIMAS
Ši parinktis leidžia naudoti aukštesnes temperatūras.
Pasirinkite programą ir paspauskite STERILIZUOJANČIO 
SKALAVIMO mygtuką: įsižiebs indikatoriaus lemputė. Kad 
atšauktumėte šią parinktį, paspauskite tą patį mygtuką 
dar kartą. Idealus plauti stalo įrankius ir kūdikių 
buteliukus. Visu programos metu indaplovės durelės turi 
būti uždarytos, kad būtų užtikrintas bakterijų skaičiaus 
sumažėjimas. Atidarius dureles pradeda mirksėti 
indikatoriaus lemputė
ĮSPĖJIMAS: pasibaigus ciklui stalo įrankiai ir lėkštės 
gali būti labai karšti.

TABLETĖ („Tab“)
Šis nustatymas leidžia optimizuoti programos veikimą 
pagal naudojamą ploviklio tipą.
PASPAUSKITE mygtuką SANITARINIS SKALAVIMAS 3 
sekundes (lemputė ir atitinkamas simbolis), jei naudojate 
universalų ploviklį (skalavimo priemonė, druska ir 
ploviklis) tabletės pavidalu. 
Jei naudojate miltelius ar skystą ploviklį, ši funkcija 
turėtų būti išjungta.

DELSA
Programos pradžios laikas gali būti uždelstas nuo 30 min. 
iki 24 val.
1.Pasirinkite programą ir norimas parinktis. Paspauskite 
mygtuką DELSA (kelis kartus), kad atidėtumėte 
programos pradžią. Galima nustatyti nuo 30 min. iki 24 
val. delsimą. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką 
delsimas padidėja: 30 min. jei nustatymas < 4 val., 1 val. jei 
nustatymas < 12 val., 4 val. jei nustatymas >12 val. 
Pasiekus 24 valandas ir nuspaudus mygtuką, uždelsta 
pradžia atšaukiama.
2. Paspauskite mygtuką PRADŽIA / PAUZĖ: laikmatis 
pradės atgalinį skaičiavimą;
3. Pasibaigus laikui užgęsta indikatoriaus lemputė ir 
programa automatiškai prasideda.
Atgalinio skaičiavimo metu vėl paspaudus mygtuką 
PRADŽIA / PAUZĖ, DELSOS parinktis atšaukiama, 
pasirinkta programa prasideda automatiškai. 

DELSOS funkcijos negalima nustatyti programai 
prasidėjus.

ŠLEIDIMAS
Išleidimo funkciją galima naudoti veikiančio ciklo 
sustabdymui ir atšaukimui.
Ilgai paspaudus mygtuką PRADŽIA / PAUZĖ, aktyvuojama 
IŠLEIDIMO funkcija. Aktyvi programa sustabdoma, o 
indaplovėje esantis vanduo išleidžiamas.
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KASDIENIS NAUDOJIMAS
1. PATIKRINKITE VANDENS JUNGTĮ

Patikrinkite, ar indaplovė prijungta prie vandens šaltinio ir ar 
atsuktas čiaupas.

2. ĮJUNKITE INDAPLOVĘ
Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.

3. SUDĖKITE INDUS Į LENTYNĖLES 
(žr. INDŲ DĖJIMAS Į LENTYNĖLES)

4. PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS
(žr. PROGRAMŲ LENTELĖ).

5. PASIRINKITE PROGRAMĄ IR NUSTATYKITE PAPILDOMAS CIKLO 
PARINKTIS
Parinkite tinkamiausią programą pagal plaunamų indų pobūdį ir 
nešvarumo lygį (žr. PROGRAMŲ APRAŠYMAS) paspaudę mygtuką P.
Pasirinkite norimas parinktis (žr. PARINKTYS IR FUNKCIJOS).

6. PRADŽIA
Pradėkite plovimo ciklą paspausdami mygtuką PRADŽIA / PAUZĖ.  
Prasidėjus programai pasigirsta pyptelėjimas.

7. PLOVIMO CIKLO PABAIGA
Apie plovimo ciklo pabaigą praneša pypsėjimas, ekrane END 
parodoma. Atidarykite dureles ir išjunkite prietaisą paspausdami 
mygtuką ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS.
Prieš išimdami indus palaukite kelias minutes, kad išvengtumėte 
nudegimų.
Išimkite indus iš lentynėlių, pradėdami nuo apatinės lentynėlės. 

Prietaisas automatiškai išsijungs jei jis ilgą laiką nenaudojamas. 
Taip taupoma elektros energija.
Jei indai tik nestipriai išsitepę ar jei prieš dėdami į indaplovę juos 
praskalavote vandeniu, atitinkamai sumažinkite naudojamo 
ploviklio kiekį.

VEIKIANČIOS PROGRAMOS MODIFIKAVIMAS.
Pasirinkus netinkamą programą galima ją pakeisti, tačiau tik jei ji ką tik 
prasidėjo:  palaikykite paspaudę ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. 
Prietaisas išsijungs.
Vėl įjunkite prietaisą naudodami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, 
pasirinkite naują plovimo ciklą ir norimas parinktis ir pradėkite ciklą 
paspausdami mygtuką PRADŽIA / PAUZĖ.

PAPILDOMŲ INDŲ ĮDĖJIMAS
Neišjungdami prietaiso atidarykite dureles (saugokitės KARŠTŲ garų) 
ir įdėkite indus į indaplovę. Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką 
PRADŽIA / PAUZĖ. Ciklas toliau tęsis nuo momento, kai jis buvo 
pertrauktas.

ATSITIKTINIAI PERTRAUKIMAI
Jei plovimo ciklo metu atsidaro durelės arba dingsta elektra, ciklas 
sustoja. Uždarius dureles arba sutvarkius elektros tiekimą, tęskite ciklą 
nuo momento, kai jis buvo pertrauktas, paspausdami mygtuką 
PRADŽIA / PAUZĖ. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie funkcijas, galite paprašyti 
naudojimo ir priežiūros vadovo arba atsisiųsti jį iš INTERNETO 
vadovaudamiesi paskutiniame puslapyje esančiomis instrukcijomis. 

PATARIMAI
PATARIMAI
Prieš dėdami indus, pašalinkite nuo jų maisto likučius ir išpilkite iš 
taurių skysčio likučius. Prieš plaunant indus indaplovėje nebūtina jų 
praskalauti. 
Sudėkite indus taip, kad jie tvirtai laikytųsi ir neparvirstų, o maisto 
laikymo indus sudėkite viršumi į apačią taip, kad išgaubtoji jų dalis būtų 
padėta įstrižai. Tai leidžia vandeniui pasiekti visus paviršius ir laisvai 
tekėti. 
Įspėjimas: dangčiai, rankenos, padėklai ir keptuvės netrukdo 
purkštukų alkūnėms laisvai suktis.
Sudėkite visus mažus daiktus į įrankių krepšį.
Smarkiai išteptus indus ir keptuves reikėtų dėti į apatinę lentynėlę, nes 
apatinėje dalyje vandens srovė yra stipresnė, todėl šie indai geriau 
išplaunami.
Sudėję indus į prietaisą įsitikinkite, kad purkštukų alkūnės gali laisvai 
judėti.

HIGIENA
Kad išvengtumėte kvapų ir nuosėdų, galinčių susidaryti indaplovėje, 
bent kartą per mėnesį paleiskite indaplovę veikti aukštos temperatūros 
programa. Naudokite arbatinį ploviklio šaukštelį ir paleiskite indaplovę 
veikti be indų, kad ją išvalytumėte.

NETINKAMI INDAI
• Mediniai indai ir stalo įrankiai.
• Trapus, dekoruotas stiklas, rankdarbiai ir antikvariniai indai. 

Dekoracijos neatsparios plovimui indaplovėje.
• Dalys iš sintetinių medžiagų, nepritaikytos plovimui aukštoje 

temperatūroje.
• Variniai ir alaviniai indai.
• Indai ištepti pelenais, vašku, tepalu ar rašalu.
Plaunant indaplovėje gali pakisti ar išblukti stiklo dekoracijų ir 
aliumininių ar sidabrinių indų spalva. Tam tikrų stiklo rūšių (pvz., 
krištolo) indai po kelių plovimo ciklų gali tapti neskaidrūs.

ŽALA STIKLUI IR INDAMS
• Naudokite tik taures ir porcelianą, kurių gamintojas patvirtino, kad 

šiuos indus galima plauti indaplovėje.
• Naudokite švelnų, indams tinkamą ploviklį.
• Pasibaigus plovimo ciklui iškart išimkite taures ir stalo įrankius iš 

indaplovės.
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INDŲ DĖJIMAS Į LENTYNĖLES

VIRŠUTINĖ LENTYNĖLĖ
Dėkite trapius ir lengvus indus: taures, puodukus, lėkštutes, negilius 
salotų dubenis..

(indų, sudėtų į viršutinę lentynėlę, pavyzdys)

VIRŠUTINĖS LENTYNĖLĖS AUKŠČIO REGULIA-
VIMAS
Viršutinės lentynėlės aukšti galima reguliuoti: lentynėlę pakėlus 
aukštai, į apatinę lentynėlę galima sudėti didelius indus, o žemai 
nuleidus lentynėlę galima efektyviai išnaudoti atsilenkiančias atramas, 
nes viršuje atsiranda daugiau erdvės, tad viršutinėje ir apatinėje 
lentynėlėse esantys indai nesidaužo vieni į kitus.
Viršutinė lentynėlė turi aukščio 
derintuvą (žr iliustraciją). 
Nespausdami svirtelių, kelkite 
lentynėlę į viršų tiesiog laikydami už 
lentynėlės šonų ir ištraukite lentynėlę, 
kai ji bus stabili viršutinėje pozicijoje. 
Kad grąžintume lentynėlę į 
žemesniąją poziciją, paspauskite 
svirteles A, esančias lentynėlės 
šonuose, ir pastumkite lentynėlę 
žemyn.
Primygtinai rekomenduojame 
nereguliuoti lentynėlės aukščio jei 
joje yra indų.
NIEKADA nekelkite ar nenuleidinėkite tik vieno lentynėlės šono.

REGULIUOJAMI ATLENKIAMI LAIKIKLIAI
Šoniniai atlenkiami laikikliai gali būti trijuose 
skirtinguose aukščiuose, kad būtų 
optimizuotas indų išdėstymas lentynėlėje.
Vyno taures galima saugiau uždėti ant 
atlenkiamų laikiklių. Įdėkite kiekvienos taurės 
kojelę į tam skirtus laikiklius.
Geresniam džiovinimui nulenkite laikiklius 
labiau. Kad pakeistumėte palinkimą, 
patraukite laikiklį į viršų, šiek tiek jį paslinkite ir 
užfiksuokite norimoje padėtyje.

APATINĖ LENTYNĖLĖ
Skirta puodams, dangčiams, lėkštėms, salotų dubenims, stalo 
įrankiams ir pan. Dideles lėkštes ir dangčius geriausia dėti šonu, kad už 
jų nekliūtų purkštuko alkūnė.

(indų, sudėtų į apatinę lentynėlę, pavyzdys)

STALO ĮRANKIŲ KREPŠYS
Stalo įrankių krepšio viršuje yra grotelės, padedančios patogiau sudėti 
stalo įrankius.
Stalo įrankių krepšį reikia dėti tik apatinės lentynos priekyje.

Peilius ir kitus aštrius įrankius į stalo įrankių krepšį reikia dėti 
aštriuoju galu į apačią arba horizontaliai į atsilenkiančius 
viršutinės lentynėlės skyrelius.



7

LT

PRIEŽIŪRA

FILTRŲ VALYMAS
Reguliariai valykite filtrus, kad jie neužsikimštų, o purvinas vanduo 
tinkamai ištekėtų.
Filtrų sistemą sudaro trys filtrai, pašalinantys maisto likučius iš vandens, 
kuriuo plaunami indai. Filtruotas vanduo dar kartą panaudojamas 
plovimui. Kad pasiektumėte geriausius rezultatus, filtrai turi būti švarūs.
Indaplovės negalima naudoti be filtrų arba, jei filtrai 
atsipalaidavę.
Po kelių plovimų patikrinkite filtrų sistemą ir, jei reikia, gerai ją išvalykite 
tekančiu vandeniu, naudodami nemetalinį šepetėlį ir laikydamiesi 
toliau esančių instrukcijų:
1. Pasukite cilindrinį filtrą A prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite jį. (1 

pav.)
2. Išimkite puodelio pavidalo filtrą B lengvai spausdami šonuose 

esančius išsikišimus (2 pav.)
3. Ištraukite nerūdijančio plieno plokštės filtrą C (3 pav.)
4. Apžiūrėkite angą ir pašalinkite maisto likučius. 
NIEKADA NEIŠIMINKĖTIE skalbimo ciklo pompos apsaugos (juodos 
detalės) (4 pav.).

Išvalę filtrus, sudėkite juos atgal ir tinkamai užfiksuokite; tai labai svarbu 
efektyviam indaplovės veikimui.

PURKŠTUKŲ ALKŪNIŲ VALYMAS
Kartais maisto likučiai gali prilipti prie purkštukų alkūnių ir užblokuoti 
skylutes, pro kurias purškiamas vanduo. Todėl rekomenduojama laikas 
nuo laiko patikrinti purkštukus ir išvalyti juos mažu nemetaliniu 
šepetėliu.

Kad nuimtumėte viršutinę purkštuko alkūnę, pasukite plastikinį žiedą 
prieš laikrodžio rodyklę. Viršutinę purkštuko alkūnę atgal sumontuoti 
reikia taip, kad purkštuko pusė, kurioje yra daugiau skylučių, žiūrėtų į 
viršų.

Apatinę purkštuko alkūnę galima išimti traukiant ją į viršų.

VANDENS ĮVADO VAMZDELIO VALYMAS
Jei vandens vamzdeliai yra nauji arba buvo ilgai nenaudojami, prieš 
sujungdami leiskite vandeniui tekėti ir įsitikinkite, kad vanduo švarus, 
jame nėra nešvarumų. Jei nesilaikoma šios atsargumo priemonės, 
vandens įvadas gali užsikimšti ir pažeisti indaplovę.

A
A

B

C

1 2

3 4
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GEDIMŲ DIAGNOSTIKA

PRIEŽIŪROS IR PROBLEMŲ SPRENDIMO VADOVAS
Daugiau informacijos apie priežiūros procedūras ir problemų 
sprendimą rasite naudojimo ir priežiūros vadove.
Naudojimo ir priežiūros vadovą galima gauti:
• iš aptarnavimo po pardavimo paslaugų; telefono numeris nurodytas 
garantinėje knygutėje.
• parsisiųsti iš tinklalapio: http://docs.whirlpool.eu
• naudojant QR kodą:

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
Techninius duomenis apie energijos sąnaudas galima atsisiųsti iš 
tinklalapio:
http://docs.whirlpool.eu

KREIPIMASIS Į APTARNAVIMO PO PARDAVIMO PAS-
LAUGAS
Kreipdamiesi į aptarnavimo po 
pardavimo paslaugas turite nurodyti 
kodus, esančius techninių duomenų 
lentelėje, kuri yra durelių vidaus kairiojoje 
arba dešiniojoje pusėje. Telefono numeris 
nurodytas garantinėje knygutėje arba 
tinklalapyje:
http://www.whirlpool.eu

Jūsų indaplovė gali netinkamai veikti. 
Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, patikrinkite, ar problemos negalima išspręsti vadovaujantis toliau esančiu sąrašu. 

PROBLEMA GALIMOS PRIEŽASTYS SPRENDIMAI

Indaplovė nepra-
deda veikti, nerea-
guoja į komandas.

Prietaisas neįjungtas į elektros šaltinį. Įkiškite kištuką į elektros lizdą.

Dingo elektra. Indaplovė automatiškai pradės veikti atsiradus elektrai.

Indaplovės durelės neuždarytos. Stipriai stumkite dureles, kol išgirsite spragtelėjimą.

Indaplovė nereaguoja į komandas. Išjunkite prietaisą paspausdami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, įjun-
kite prietaisą maždaug po minutės ir iš naujo nustatykite programą.

Indaplovė neišlei-
džia vandens.

Neužbaigtas plovimo ciklas. Palaukite, kol bus užbaigtas plovimo ciklas.

Išlinkęs vandens nutekėjimo vamzdelis. Patikrinkite, ar neišlinkęs vandens nutekėjimo vamzdelis. (žr. MONTAVIMO 
INSTRUKCIJĄ).

Užsikimšęs kriauklės vandens nutekė-
jimo vamzdelis.

Patikrinkite kriauklės vandens nutekėjimo vamzdelį.

Filtras užsikimšęs maisto likučiais Išvalykite filtrą (žr. FILTRŲ VALYMAS).

Indaplovė dirba 
per garsiai.

Indai barška vienas į kitą. Tinkamai sudėkite indus (žr. INDŲ DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).

Per daug putų. Netinkamai išmatuotas ploviklio kiekis arba ploviklis netinkamas indaplo-
vėms (žr.PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS). Iš naujo nustatykite 
indaplovę paspausdami mygtuką IŠLEIDIMAS (žr. PARINKTYS IR FUNKCI-
JOS) ir paleiskite naują programą be ploviklio.

Indai nešvarūs. Netinkamai išdėstyti indai. Tinkamai sudėkite indus (žr. INDŲ DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).

Purkštuko alkūnės negali laisvai suktis, 
joms trukdo indai.

Tinkamai sudėkite indus (žr. INDŲ DĖJIMAS Į LENTYNĖLES).

Plovimo ciklas per silpnas. Parinkite tinkamą plovimo ciklą (žr. PROGRAMŲ LENTELĖ).

Per daug putų. Netinkamai išmatuotas ploviklio kiekis arba ploviklis netinkamas indaplo-
vėms (žr. PLOVIKLIO DOZATORIAUS PILDYMAS).

Nepilnai uždarytas skalavimo skysčio 
talpyklos dangtelis.

Įsitikinkite, kad skalavimo skysčio dozatoriaus dangtelis tinkamai uždary-
tas.

Filtras purvinas arba užsikimšęs. Patikrinkite filtrų sistemą (žr. PRIEŽIŪRA).

Nėra druskos Papildykite druskos rezervuarą (žr. DRUSKOS TALPYKLOS PILDYMAS).
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