
LT                                                                                  PROGRAMŲ LENTELĖ
E.  Programos rinkiklis
F.  Mygtukas „Paleidimo / Pristabdymas”
G.  Mygtukas „Temperatūra”
H.  Mygtukas „Išgręžimas“       (įsk. „Skalavimo 
 sulaikymas“ 
I.  Mygtukas „Ciklo pabaigos”
J.  Mygtukas „Dozavimo pagalba”
K.  Mygtukas „Nešvarumo lygis”
L.  Ekonomiškumo monitorius (Eco monitor)
M.  Mygtukas „Nustatymas iš naujo
 /Išleidimas”
N.  Užrakto nuo vaikų mygtukų kombinacija
O.  Per didelės ploviklio dozės rodmenys

A. Indikatorius “Atvirų durelių”

Jūsų skalbimo mašinoje yra automatinės 
apsaugos funkcijos, kurios nustato ir diagnozuoja 
gedimus iš anksto ir leidžia jums atitinkamai 
reaguoti, pvz.:

B. Indikatorius “Servisas”

C. Indikatorius “Užsuktas čiaupas”

D. indikatorius “Išvalyti siurblį”

Programa
Tempe-
ratūra

Priežiū-
ros

etiketės

Didž.
apkrova

kg

Skalbimo tipas / Pastabos

- Laikykitės priežiūros etiketėje nurodytų rekomendacijų

Skalbimo priemonės ir priedai Specialios funkcijos
Doza-
vimo

pagalba

Ciklo 
pabaigos

Išgręžimas
Išgręžimas/
Skalavimo
sulaikymas

Didž.
gręžimo
greitis

aps./min

Pirminis
skalbi-
mas

Pagrin-
dinis

skalbimas

Mink-
štiklis

Spalvos
15°

Greitas Pirminis
skalbi-
mas

Intensyvus
skalavi-

mas

Nešva-
rumo
lygis

         Maišyti šaltas - 
60°C 4.0

Šiek tiek į vidutiniškai supurvintus tvirtus skalbinius, pagamintus medvilnės, lino, 
dirbtinių medžiagų arba jų mišinio. Efektyvi vienos valandos programa Įsitikinkite, kad 
vieno skalbimo metu kartu skalbiate panašių spalvų skalbinius.

– Taip i i – – i i i i i Didž.
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Medvilnė šaltas - 
95°C 7.0 Paprastai ypač išsipurvina iš medvilnės ir lino pagaminti rankšluosčiai, staltiesės, 

paklodės ir t. t. i Taip i i i i i i i i i Didž.

Sintetika šaltas - 
60°C 3.0 Vidutiniškai išsipurvina palaidinukės, marškiniai, kombinezonai, pagaminti iš 

poliesterio (Diolen, Trevira), poliamido (perlono, nailono) ar iš mišinių su medvilne. i Taip i i i i i i i i i Didž.

Gležni 
audiniai

šaltas - 
40°C 1.5 Užuolaidos ir švelnūs drabužiai, suknelės, sijonai, marškiniai ir palaidinukės. i Taip i i – i – i i i i 1000 1)

Vilna/
Skalbtini 
rankomis 

šaltas - 
40°C 1.0

Woolmark ženklą turintys ir pažymėti kaip skalbti mašina tinkami vilnoniai gaminiai 
bei šilkiniai (laikykitės priežiūros etiketėje esančių nurodymų!), lininiai, vilnoniai 
ir viskoziniai audiniai, kurie pažymėti, kaip tinkami skalbti rankomis. Šią programą 
Woolmark įmonė išbandė ir patvirtino, kaip tinkamą mašina ir rankomis skalbti pritaikytiems 
gaminiams.

– Taip i i – – – i i i i 1000 1)

Sp
al
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s 

 

Balta šaltas - 
60°C 7.0

Paprastai į labai supurvintus ir tvirtus baltus skalbinius.  
Taupykite energiją rinkdamiesi žemesnę skalbimo temperatūrą ir prie savo ploviklio pridėdami 
baliklio produkto su deguonimi.

– Taip i i – – i i i i i Didž.

Šviesios 
spalvos

šaltas - 
60°C 4.0

Baltos ir pastelinės spalvos drabužiai, pagaminti iš švelnių audinių. Švelni skalbimo 
programa, neleidžianti Jūsų skalbiniams papilkėti arba pagelsti. Naudokite patvarų plovikli, o 
jei reikia – ir deguonies turinčius išėmiklius bei baliklius. Nenaudokite skystų ploviklių.

i Taip i i – i – i i i i 1000 1)

Tamsūs šaltas - 
60°C 4.0

Juodi ir tamsūs drabužiai, pagaminti iš medvilnės, jos mišinių ir poliesterio.
Speciali programa, skirta spalvos blukimui ir vietiniam spalvos pasikeitimui sumažinti. Su šia 
programa tamsiems drabužiams skalbti pirmenybę teikite specialiam skystam plovikliui.

i Taip i i i i i i i i i 1000 1)

Ec
o 

 

Eco 
Medvilnė

šaltas - 
60°C 7.0

Normaliai sutepti medvilniniai skalbiniai.
Medvilniniams skalbiniams skirta vandens ir energijos sąnaudų atžvilgiu tinkamiausia 
programa. - Kontrolinė energijos etiketės programa.

– Taip i i – – i i i i i Didž.

AquaEco šaltas - 
40°C 3.0

Šiek tiek supurvinti skalbiniai, pagaminti iš sintetinių pluoštų arba sintetinių medžiagų 
ir medvilnės mišinio drabužiai. Itin mažai suvartojant taupanti programa. Naudokite skystą 
ploviklį ir mažiausią rekomenduojamą 3 kg skalbinių kiekį. Nenaudokite minkštiklio.

– Taip – i – – – – i i i Didž.

Greitis 15’ šaltas - 
30°C 3.0 Trumpai nešioti drabužiai, pagaminti iš medvilnės, dirbtinių pluoštų ir jų junginių su 

medvilne. Atšviežinimo programa. Naudokite mažiausią rekomenduojamą ploviklio kiekį. – Taip i i – – – – i i i Didž.

Džinsai šaltas - 
60°C 4.0 Vidutiniškai supurvinti medvilniniai nešioti džinsai ir drabužiai, pagaminti iš kietos 

džinsinės medžiagos, pvz., kelnės arba švarkai. i Taip i i i i i i i i i 1000 1)

     Išgręžimas – – 7.0 Intensyvaus išgręžimo programa. 
Toks pat kaip ir “Medvilnė” programos išgręžimo ciklas. – – – – – – – – – i i / – Didž.

Skalavimas ir 
išgręžimas – – 7.0 Skalavimo ir intensyvaus išgręžimo programa. 

Toks pat paskutinis skalavimas ir galutinis išgręžimas kaip ir “Medvilnė” programoje. – – i – – – i – – i i Didž.

Šios skalbimo mašinos atliekami Vilnos/Skalbimo rankomis ciklai buvo testuoti ir patvirtinti “The Woolmark Company” 
kompanijos dėl tinkamumo skalbti skalbimo mašinoje vilnonius drabužius, pažymėtus ženkleliu “skalbti skalbimo mašinoje” 
arba “skalbti rankomis”, su sąlyga, kad skalbiniai skalbiami pagal drabužio priežiūros etiketėje nurodytą informaciją ir šioje 
programų lentelėje pateiktus duomenis.    M0619
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i : pasirinktimai / taip : dozavimas būtinas
1) Kad drabudžiai būtų tausojami, šiose programose apribotas gręžimo greitis.
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ĮPILKITE SKALBIMO PRIEMONES, UŽDARYKITE DURELES 
IR PASIRINKITE PROGRAMĄ

PASIRINKITE BET KURIĄ PAPILDOMĄ FUNKCIJĄ

PROGRAMOS PALEIDIMAS

Programa Temperatūra
(°C)

Apkrova
(kg)

Vanduo
(l)

Energija
(kWh)

be “Greitas”

Apyt. Programos trukmė
(val. : min.)   

be “Greitas” su “Greitas”
Maišyti 40 4.0 48 0.50 1:00 -

Medvilnė 95 7.0 74** 2.20 2:30 -
Medvilnė 60 7.0 54 1.19 2:20 1:35
Medvilnė 40 7.0 66 0.75 2:05 1:15
Sintetika 60 3.0 46** 0.90 1:35 1:10
Sintetika 40 3.0 42 0.50 1:20 0:55

Glenži audiniai 40 1.5 60 0.65 0:50 -
Glenži audiniai 30 1.5 60 0.40 0:46 -

Vilna/Skalbtini rankomis 40 1.0 45 0.55 0:40 -
Balta 40 7.0 68 0.80 2:20 -

Šviesios spalvos 40 4.0 60 0.45 1:20 -
Tamsūs 40 4.0 40 0.55 1:40 1:15

Eco Medvilnė * 60 7.0 54 0.84 4:00 -
Eco Medvilnė * 60 3.5 40 0.63 3:00 *** -
Eco Medvilnė * 40 3.5 40 0.61 3:00 *** -

AquaEco 40 3.0 19 0.45 1:00 -
Greitis 15´ 30 3.0 25 0.15 0:15 -

Džinsai 40 4.0 52 0.50 1:30 1:10

GEDIMŲ NUORODOS

PROGRAMOS PABAIGA
Užsidega indikatorius ““Atidarytos durelės“, o ekrane rodomas 
užrašas “End“. 
1. Programų pasirinkimo ranhkenėlę pasukite į “Off/O” padėtį.
2. Užsukite čiaupą.
3. Atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.
4. Skalbimo mašinos duris palikite atidarytas, kad išdžiūtų būgnas.

SKALBIMO PROGRAMOS IR (ARBA) FUNKCIJŲ PAKEITIMAS 
PO PROGRAMOS ĮJUNGIMO

1. Paspausdami Paleidimo/Pristabdymas mygtuką pristabdykite 
 programą. Blykčios lamputė.
2. Pasirinkite naują programą, temperatūra, bet kokias funkcijas 
 ir, jei reikia, kitą gręžimo greitį.
3. Dar kartą paspauskite Paleidimo/Pristabdymas mygtuką. 
 Nauja programa bus tęsiama nou to taško, kur buvo 
 sustabdyta ankstesnė programa. 
 Skalbimo priemonės šiai programai papildomai įpilti nereikia.

VYKDOMOS PROGRAMOS IŠJUNGIMAS
„Nustatymas iš naujo / Išleidimas” mygtukas išjungia programą 
jai dar nepasibaigus.
•   Paspauskite ir kelias sekunde s laikykite nuspaudę mygtuką 

„Nustatymas iš naujo / Išleidimas”. Tada ekrane rodomas 
animuotas vaizdas. Išleidžiamas vanduo. Dureles galėsite 
atidaryti tik po kurio laiko.

Šis simbolis pradės šviesti programos pabaigoje, jei naudojote per 
daug ploviklio. Kitą kartą naudokite mažiau ploviklio.  Jei simbolis 
pradeda šviesti ir ekrane rodomas užrašas „Fod“ vadinasi skalbimo 
procesą pertraukė per didelis kiekis putų. Žiūrėkite savo naudojimo 
instrukcijose esantį „Trikčių šalinimo vadovą“.

Kai programos ir papildomos (-ų) parinkties (-čių) kombinacija 
negalima, rodmenys išsijungia automatiškai. Netinkamos parinkčių 
kombinacijos panaikinamos automatiškai. 
Mygtukas „Spalvos 15° “
•  Taupo vandens šildymui skirtą energiją, tačiau gaunami geri 
 skalbimo rezultatai.
•  Skalbiant spalvotus skalbinius, padeda išsaugoti spalvas.
•  Rekomenduojama mažai suteptiems skalbiniams be dėmių.
•  Įsitikinkite, kad jūsų skalbiklis tinkamas šaltai skalbimo 
 temperatūrai (15 arba 20 °C).
•  Nepasirenkama 70–95 °C medvilnės programos metu.
Mygtukas „Greitas”
•  Leidžia greičiau išskalbti, sutrumpinant programą.
•  Rekomenduojama tik mažai suteptiems skalbiniams.
•  Nepasirenkama 70–95 °C medvilnės programos metu.
Mygtukas „Pirminis skalbimas”
• Prie pasirinktos skalbimo programos pridedamas išankstinio 
 skalbimo ciklas. Programos trukmė pailgėja maždaug 15 
 minučių.
•  Rekomenduojama itin suteptiems skalbiniams (pvz., smėliu 
 arba granuliuotu purvu).
•  Suaktyvinę „Pirminis skalbimas” parinktį pagrindiniam skalbimui 

nenaudokite skysto ploviklio.
Mygtukas „Intensyvus skalavimas”
•  Pripilama daugiau vandens ir prailginamas skalavimo ciklas.

•  Ši parinktis ypač tinka tada, kai vanduo yra labai minkštas, 
skalbiami kūdikio rūbeliai ir padeda alergiškiems žmonėms.

Mygtukas „Nešvarumo lygis”
•   Pritaiko programos trukmę pagal Jūsų skalbinių nešvarumo lygį. 

Kai naudojamas mygtukas „Dozavimo pagalba” taip pat daro 
poveikį rekomendacijai dėl ploviklio kiekio.
= šiek tiek purvina - = vidutiniškai purvina - = labai 

purvina Ne visose programose pasirenkami nešvarumo lygiai.
Mygtukas „Išgręžimas“ (įsk. „Skalavimo sulaikymas“) 
•  Kiekviena programa turi iš anksto nustatytą išgręžimo greitį.
•  Spauskite šį mygtuką, jei nustatyti kitą išgręžimo greitį.
•   Jei pasirenkate išgręžimo greitį „0“, galutinis išgręžimas 

atšaukiamas ir išleidžiamas vanduo. Vis dėlto, skalavimo metu 
išlieka tarpinės išgręžimo fazės.

•  Jei pasirenkate „Skalavimo sulaikymas“, skalbiniai išlieka 
paskutiniame skalautame vandenyje ir nebepatenka į galutinį 

 išgręžimo ciklą, siekiant išvengti suglamžymo ir spalvų 
 pasikeitimo. Norėdami suaktyvinti „Skalavimo sulaikymas“ 
 funkciją, pakartotinai spaudinėkite mygtuką „Išgręžimas“, kol 
 simbolis „Skalavimo sulaikymas“ ekrane pradės šviesti.
-  Skalbimo programa sustoja „Skalavimo sulaikymas“, kai 
 „Skalavimo sulaikymas“ ekrane mirksi simbolis. Mygtuko 
 „Paleidimo / Pristabdymas“ šviesa taip pat mirksi.
- Norėdami nutraukti „Skalavimo sulaikymas“ režimą ir įjungti 
 skalbinių išgręžimo etapą, paspauskite „Paleidimo/
 Pristabdymas“ mygtuką. Prieš paspausdami „Paleidimo/
 Pristabdymas“ mygtuką ir pradėdami išgręžimo etapą,   
 mygtuku „Išgręžimas“ galite pasirinkti norimą išgręžimo greitį. 
 Nepasirinkus, išgręžimo greitis bus automatiškai parinktas 
 pagal pradines nuostatas
-   Norėdami nutraukti „Skalavimo sulaikymas“ režimą ir,
 praleidžiant išsukimo etapą, iš karto išpilti iš būgno vandenį,
 mygtuku „Išgręžimas“ pasirinkite nulinę nuostatą (ekrane 
 pasirodys „0“) ir paspauskite „Paleidimo/Pristabdymas“ 
 mygtuką.
-   Nepalikite skalbinių (ypač šilko) mirksi „Skalavimo sulaikymas“ 

režime per ilgai.

Prieš paleidžiant programą ir jau pasibaigus šviečianti lemputė 
nurodo, kad durelės gali būti atidarytos. Kol vykdoma skalbimo 
programa, durelės išlieka užrakintos ir jokiu būdu negali būti 
atidarinėjamos jėga. Jei turi neatidėliodami atidaryti programos 
vykdymo metu, žiūrėkite skyrių „Vykdomos programos atšaukimas 
(nustatymas iš naujo) jai nesibaigus“.

Atsukite čiaupą ir paspauskite mygtuką „Paleidimo/ Pristabdymas”. 
Pradeda šviesti prie mygtuko „Paleidimo/ Pristabdymas” esanti 
rodmenų lemputė. 

Pasinaudodami šia funkcija, programą galite atidėti, kad ji baigtųsi 
vėliau: spaudinėdami mygtuką, pasirinkite, po kelių valandų 
programa turi pasibaigti. Tai leidžia baigti skalbti tam tikru laiku ir 
pasinaudoti palankesnėmis energijos kainomis, pavyzdžiui, skalbti 
naktį.
• Laiko tarpą iki „Ciklo pabaigos” galima pasirinkti sveikomis 
 valandomis (nuo 1 iki 24 val.). Spustelėję mygtuką, pamatysite 
 trumpiausią galimą laiko tarpą; mygtuką spaudinėdami toliau, 
 matysite visus galimus laikus. Norėdami panaikinti atidėjimą, 
 mygtuką spaudinėkite tol, kol pamatysite reikšmę „0:00“.
• Pasirinkite reikiamą laiko tarpą iki „Ciklo pabaigos“, paspauskite 
 „Paleidimo/Pristabdymas““ – prasidės skaičiavimas atbuline 
 tvarka.
• Skaičiavimo atbuline tvarka metu galite keisti programos 
 nuostatas (pasirinkti funkcijas arba atšaukti jų pasirinkimą, keisti 
 gręžimo apsukų skaičių ir t. t.). Jeigu pakeitimai programos 
 trukmę pailgina tiek, kad ji trunka ilgiau nei nustatytas laikas iki 
 „Ciklo pabaigos“, programa prasideda tuojau pat. 
• Kartais programa gali pasibaigti anksčiau, nei praeina laikas iki 
 „Ciklo pabaigos” (pvz., esant mažam skalbinių kiekiui). Tokiu 
 atveju, skalbimo mašina tol reguliariai varto skalbinius, kad 
 jie išliktų švieži, kol ateina pasirinktas laikas iki „Ciklo pabaigos”. 
 Vartymo metu ekranėlyje rodoma animacija. Vartymo fazę 
 bet kuriuo metu galima išjungti, paspaudžiant bet kurį mygtuką 
 arba pasukant programų pasirinkimo rankenėlę; animacija 
 sustos ir maždaug po 1 minutės atsirakins durelės ir tai bus 
 parodyta ekranėlyje.

Naudojant mygtuką „Dozavimo pagalba” savo skalbimo mašiną 
galite nustatyti taip, kad nurodytų Jūsų skalbiamam kiekiui 
rekomenduojamą ploviklio kiekį, priklausomai nuo pasirinkto 
nešvarumo lygio bei skalbinių kiekio.
•   Padeda sutaupyti ploviklio ir apsaugoti aplinką bei jautrią odą, 

išvengiant per didelės ploviklio dozės.
•  Prieš naudodami šią funkciją savo skalbimo mašiną turite 

pritaikyti prie Jūsų naudojamo plovikliui rekomenduojamų 
dozavimo kiekių. Taip pat patikrinkite, ar Jūsų regioninio 
vandens kietumas atitinka Jūsų skalbimo mašinos vandens 
kietumo lygį „minkštas“. Jei ne – pritaikykite.

•   PRIEŠ naudodami mygtuką „Dozavimo pagalba”, pasirinkite 
 programą, parinktis ir pradžios užlaikymą. 
Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žiūrėkite atskiras 
„Dozavimo pagalba” naudojimo instrukcijas.

- jutiklio technologija suderina vandenį, energiją ir programos trukmę su įdedamu skalbinių kiekiu.

Įdėkite skalbinius, uždarykite dureles ir pasukite programos pasirin-
kimo rankenėlę ties pageidaujama programa. Mirksi “Paleidimo/
Pristabdymas“ indikatorius.  
Ekrane rodomą temperatūrą ir gręžimo greitį galima pakeisti 
paspaudus mygtukus “Temperatūra“ arba “Išgręžimas“. Jei 
nenaudojate funkcijos “Dozavimo pagalba“, dabar pridėkite 
skalbiklio. PER DIDELĖS PLOVIKLIO DOZĖS RODMENYS                                 
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CIKLO PABAIGOS

REKOMENDACIJA DĖL PLOVIKLIO DOZAVIMO  

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ    
Įjungus užraktą nuo vaikų, jie negalės paleisti skalbimo ciklo 
arba pakeisti veikiančios programos parametrų. Kai programos 
rinkiklis yra padėtyje „Off/O“, užraktas nuo vaikų negali būti nei 
aktyvinamas, nei deaktyvinamas. Užrakto nuo vaikų aktyvinimas:
•  Pasukite programos rinkiklį ties programos padėtimi arba 

paleiskite programą įprastu būdu.
•   Vienu metu paspauskite ir mažiausiai 3 sekundes laikykite 

nuspaudę rakto simboliu pažymėtus 2 mygtukus. 
 Netrukus ekrane pasirodys rakto formos simbolis, nurodantis, 
 kad užraktas nuo vaikų aktyvus.
Jei esant aktyviam užraktui nuo vaikų bet kuriuo metu bandysite 
keisti programos nuostatą, ekrane bus trumpai parodomas rakto 
formos simbolis. Šios programos nuostatos keisti nebegalima. 
Keisti galima tik išjungus skalbyklę programos rinkiklį pasukant ties 
padėtimi „Off/O“. Užrakto nuo vaikų dezaktyvavimas:
•   Vėl paspauskite ir mažiausiai 3 sekundes laikykite nuspaudę 

rakto simboliu pažymėtus 2 mygtukus.

Esant bet kokiems gedimams arba nesklandumams, vadovaukitės 
jūsų naudojimo instrukcijų skyriumi “Trikčių šalinimo vado 
vadovas“.

  “Užsuktas vandens čiaupas“:  vanduo neįleidžiamas arba 
 jo įleidžiama nepakankamai
   “Servisas”: elektrinio komponento gedimas arba   
 sutrikimas
   “Išvalyti siurblį”: neišsiurbiamos nuotekos.
Ekrane mirksi gręžimo greitis: disbalansas gręžimo metu.

„Ekonomiškumo monitorius“ suteikia apytikslę informaciją apie 
jūsų pasirinktos programos energijos sąnaudas. Kai tik, pasukdami 
programų perjungiklį, pasirenkate programą, įsijungia 
„Ekonomiškumo monitorius“.

    mažiau       daugiau

Kairėje esantis indikatorius rodo, kad „Ekonomiškumo monitorius“ 
yra aktyvus. Šalia jo esantys keturi indikatoriai rodo sąnaudų 
laipsnį: kuo mažiau energijos programa ruošiasi sunaudoti, tuo 
mažiau indikatorių šviečia. Tai priklauso nuo pasirinktos programos, 
temperatūros ir funkcijų bei nuo skalbinių kiekio. Dėl šios priežastis, 
mašinai įvertinus skalbinių kiekį, ji gali pakeisti planuojamas 
energijos sąnaudas.

EKONOMIŠKUMO MONITORIUS

„ATVIRŲ DURELIŲ” RODMENYS

SĄNAUDŲ DUOMENYS

Sąnaudu reikšmės išmatuotos normalizuotomis sąlygomis pagal IEC/EN 60 456 standartą. Namų sąlygomis šis veiksniai gali skirtis dėl kitokio vandens tiekimo slėgio ir temperatūros, skalbinių kiekio 
ir rūšies. Nurodyti sunaudojimo duomenys pagrįsti per šalto vandens užpildymo vožtuvą bei karšto vandens užpildymo vožtuvą (jei toks yra) įleidžiamu maždaug 15 °C temperatūros vandeniu. Jei 
jūsų skalbyklėje yra karšto vandens užpildymo vožtuvas, jį prijungus prie karšto vandens tiekimo šaltinio dėl trumpesnio kaitinimo laiko, priklausomai nuo įleidžiamo karšto vandens temperatūros, bus 
sumažintas energijos sunaudojimas. Vandens ir energijos sunaudojimas paremtas numatytaisiais programų parametrais, tarp kurių lentelėje nurodyta temperatūra ir skalbinių kiekis. Pasirinkus bet kurias 
kitas parinktis arba pakeitus gręžimo greitį, tuo pačiu pasikeis ir sunaudojimo duomenys.

 Programos trukmė gali skirtis nuo pirmiau pateiktų reikšmių, kadangi reali trukmė priklauso nuo faktinių darbo sąlygų (taip pat žr. naudojimo instrukcijos skyrių „Gedimų nustatymas ir šalinimas“).
* Programų atitikmuo pagal energijos sąnaudų klasę. Siekant taupyti elektros energiją, tikroji vandens temperatūra gali neatitikti nurodytos programos temperatūros.
** Siekiant sumažinti vandens temperatūrą, pagrindinio skalbimo ciklo pabaigoje prieš išleidžiant vandenį, į skalbimo mašiną įleidžiamas nedidelis kiekis šalto vandens.
*** Automatinis programos trukmės nustatymas, įvertinus skalbinių svorį.

Energijos sunaudojimas išjungimo režime 0.11 W / palikimo įjungus režime 2.32 W


