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PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS
INSTRUKCIJAS

Naudodamiesi indaplove paisykite toliau pateiktų
įspėjimų: 

ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJOS
• Šis prietaisas turi būti įžemintas. Atsiradus trikčiai

arba gedimui, įžeminimas sumažina elektros smūgio
pavojų, nes jis yra mažiausia varža pasižymintis
kelias elektros srovei tekėti. Šiame prietaise įrengtas
laidas su įrangą įžeminančiu laidininku ir įžemintu
kištuku. 

• Kištuką reikia kišti į tinkamą lizdą, kuris įrengtas ir
įžemintas laikantis visų vietos taisyklių ir potvarkių.

• Ilginimo laido naudoti negalima.

Netinkamai prijungus įrangos įžeminimo laidininką,
gali kilti elektros smūgio pavojus.

• Jei nesate tikri, ar prietaisas tinkamai įžemintas,
pasitarkite su kvalifikuotu elektriku arba techninės
priežiūros tarnybos atstovu. Nemodifikuokite su
prietaisu pateikiamo kištuko – jei jis netinka lizdui,
kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad jis įrengtų
tinkamą lizdą.

TINKAMAS NAUDOJIMAS
• Reikia užtikrinti, kad įrengus būtų lengva pasiekti

prietaiso pagrindinį kištuką.
• Su durelėmis ir indų lentynėle elkitės atsargiai, ant

jų nesisėskite, nesistokite. 
• Indaplovę leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei

tinkamai įrengti visi korpuso skydai. Jei indaplovė
veikia, dureles atidarykite labai atsargiai, nes gali
ištikšti vandens. 

• Kai durelės atidarytos, ant jų nedėkite sunkių
daiktų, ant jų nesistokite. Prietaisas gali virsti
pirmyn. 

• Kai sudedate indus, kuriuos ketinate plauti: 
1) Aštrius daiktus sudėkite taip, kad jie negalėtų
pažeisti durelių tarpiklio; 
2) Perspėjimas: peilius ir kitus smailius įrankius
reikia sudėti į krepšį, jų smaigaliai turi būti
nukreipti žemyn arba juos reikia sudėti
horizontaliai.

• Naudojant indaplove būtina užtikrinti, kad
plastikiniai reikmenys nesiliestų prie kaitinamojo
elemento. (Ši instrukcija taikoma tik toms
indaplovėms, kurių kaitinamasis elementas yra
matomas).

• Kai baigiamas plovimo ciklas patikrinkite, ar
ploviklio skyrius tuščias.

• Neplaukite plastikinių reikmenų, nebent jie
pažymėti, kad juos galima plauti indaplovėje. Jei
plastikiniai reikmenys nėra pažymėti,
pasidomėkite gamintojo rekomendacijomis. 

• Naudokite tik tokį ploviklį ir skalavimo priemonę,
kurie skirti automatinėms indaplovėms. 

• Indaplovėje niekada nenaudokite muilo, skalbinių
skalbiklio arba rankų plovimo skysčio. Šiuos
gaminius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Neleiskite vaikams prieiti prie ploviklio arba
skalavimo priemonės arba atvirų indaplovės
durelių, nes jose gali būti likę ploviklio.

• Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai
naudotis prietaisu dėl savo psichinio, jutiminio arba
protinio neįgalumo arba patirties bei žinių stokos,
negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų
saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.

• Pasirūpinkite vaikų priežiūra ir neleiskite jiems
žaisti su prietaisu.

• Indaplovės plovikliai yra stipraus poveikio šarmai –
juos nurijus, jie gali sukelti rimtą pavojų. Venkite jų
sąlyčio su oda ir akimis, neleiskite vaikams prieiti prie
atvirų indaplovės durelių.

• Nepalikite durelių atvirų, nes kils pavojus užkliūti ir
parvirsti.

• Jei maitinimo kabelis pažeistas, jį turi pakeisti
gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros
darbuotojas arba kvalifikuotas asmuo – taip
išvengsite pavojaus

• Jei senos indaplovės rengiatės nebenaudoti arba
ją išmetate, išimkite plovimo skyriaus dureles.

• Tinkamai išmeskite pakuotės medžiagas.
• Indaplovę naudokite tik pagal paskirtį.
• Įrengimo metu pasirūpinkite, kad maitinimo

kabelis nebūtų per daug arba pavojingai sulenktas
ar suplotas. Negadinkite valdiklių.

• Prietaisą prie vandentiekio tinklo reikia jungti
naudojant naujus žarnų komplektus; senų žarnų
komplektų pakartotinai naudoti negalima.

• Vardinė įtampa: 220–240 V~ / 50Hz kintam. sr.
• Galima plauti iki 10 stalo priemonių komplektų.
• Didžiausias leidžiamas įleidžiamojo vandens slėgis

yra 1 Mpa.
• Mažiausias leidžiamas įleidžiamojo vandens slėgis

yra 0,04 Mpa. 

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS SAUGOS
INSTRUKCIJAS IR JŲ PAISYKITE 
ŠIAS INSTRUKCIJAS IŠSAUGOKITE

PERSPĖJIMAS:

PERSPĖJIMAS:

PERSPĖJIMAS:

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS
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• Šis prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurias galima perdirbti arba naudoti pakartotinai. Jį išmetant būtina
paisyti vietos atliekų išmetimo reglamentų. Prieš išmesdami prietaisą, būtinai nukirpkite maitinimo laidą,
kad prietaiso nebūtų galima pakartotinai naudoti.

• Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio gaminio tvarkymą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos buitinių
atliekų surinkimo įmonę ar parduotuvę, kurioje pirkote prietaisą.

PAKUOTĖS IŠMETIMAS
• Pakuotė yra 100 % perdirbama – tai nurodo perdirbimo simbolis . Įvairių pakuotės dalių negalima

išmesti į aplinką – jas būtina išmesti paisant vietos institucijų reglamentų.

PRIETAISO IŠMETIMAS
• Šis įrenginys yra pažymėtas pagal Europos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų

(EEĮA).

• Jei gaminį išmesite tinkamu būdu, aplinką ir žmonių sveikatą apsaugosite nuo galimo neigiamo poveikio.

• Ant gaminio arba pridedamuose dokumentuose esantis simbolis nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima
elgtis kaip su buitinėmis atliekomis. Jį būtina atiduoti į atliekų surinkimo įmonę, kurie saugomi ir perdirbami
elektros ir elektronikos prietaisai.

APLINKOS APSAUGA

Indaplovės pakuotės medžiagas išmeskite tinkamai.
Visas pakuotės medžiagas galima perdirbti.
Plastmasinės dalys pažymėtos standartinėmis tarptautinėmis santrumpomis:
• PE – polietilenas, pvz., medžiaga, kuria prietaisas buvo apvyniotas;
• PS – polistirenas, pvz., polystyrene, apsauginiai kamšalai;
• POM – polioksimetilenas, pvz, plastmasiniai veržikliai;
• PP – polipropilenas, pvz., druskos užpildas;
• ABS (akrilonitrilo butadieno stirenas), pvz., valdymo pultas. 

• Pakuotės medžiagos gali kelti pavojų vaikams! 
• Dėl pakuotės ir prietaiso išmetimo kreipkitės į perdirbimo centrą. Todėl nupjaukite maitinimo kabelį ir

sugadinkite durelių užsidarymo mechanizmą. 
• Kartotinės pakuotės medžiagos pagamintos iš perdirbto popieriaus, jas reikia išmesti atiduodant

popieriaus perdirbimo įmonei. 
• Jei gaminį išmesite tinkamu būdu, aplinką ir žmonių sveikatą apsaugosite nuo galimo neigiamo poveikio,

kuris gali būti padarytas gaminį išmetant netinkamai. 
• Daugiau išsamios informacijos apie šio gaminio perdirbimą gali suteikti vietos taryba ir buitinių atliekų

surinkimo įmonė. 

IŠMETIMAS: šio gaminio neišmeskite kaip nerūšiuojamų buitinių atliekų. Būtina atiduoti į atliekų rūšiavimo
įmonę, kad gaminys būtų specialiai apdorotas.

PERSPĖJIMAS:

IŠMETIMAS
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SVARBU. Kad indaplovė veiktų kuo geriau, prieš ją naudodami pirmą kartą perskaitykite visas eksploatavimo
instrukcijas.

Valdymo pultas

Indaplovės savybės
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1 Įjungimo / išjungimo mygtukas: juo įjungiamas /
išjungiamas maitinimas.

2 Programų mygtukas: jį paspaudus galima parinkti
plovimo programą.

3 Alt. mygtukas: dviejų zonų plovimo funkcija;
paspauskite mygtuką, kad parinktumėte arba
prikrautą viršutinį krepšį, arba apatinį krepšį;
sumirksės atitinkamas indikatorius.

4 Atidėto paleidimo mygtukas: jį paspaudus
atidedamas paleidimas.

5 Užraktas nuo vaikų mygtukas: 3 sekundėms
nuspauskite šiuos mygtukus, kad programa būtų
užrakinta.

6 Paleidimo / pristabdymo mygtukas: juo
paleidžiama parinkta plovimo programa arba
pristabdoma plovimo programa, kai prietaisas
veikia.

7 Ekranas: jame rodomas likęs laikas ir būsena
(veikimo būsena, atidėto paleidimo laikas ir kt.).

- Programų indikatoriai: 
- Atidėto paleidimo laikas, likęs laikas 

arba klaidos kodų indikatorius: 
Skalavimo priemonės indikatorius: 
nurodo, kada reikia papildyti dozatorių.

- Druskos pridėjimo indikatorius: 
nurodo, kada reikia papildyti dozatorių.

- Atidėjimo indikatorius: 
- Alt. funkcijos indikatorius: 
- Užrakto nuo vaikų indikatorius: 
- Čiaupo piktograma: 

Jei pamirštama atsukti vandens čiaupą arba
sulūžo įleidžiamasis vožtuvas ir į prietaisą neįteka
vanduo, užsidega ši piktograma, kad būtų
atkreiptas naudotojo dėmesys.

1 Viršutinė purškiamoji
strėlė

2 Stalo įrankių lentyna
3 Viršutinis krepšys

4 Vidinis vamzdis
5 Apatinis krepšys
6 Druskos indas
7 Dozatorius

8 Puodelių lentyna
9 Purškiamosios strėlės
10 Filtro mechanizmas

11 Įleidžiamojo vamzdžio
jungtis

12 Išleidžiamasis vamzdis

EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS

Vaizdas iš priekio Vaizdas iš galo
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Prieš naudodami indaplovę pirmą kartą:
A. nustatykite vandens minkštiklį;
B. įpilkite 1,5 kg indaplovės druskos ir tada druskos indą pripildykite vandeniu;
C. pripildykite skalavimo priemonės dozatorių;
D. įpilkite ploviklio.

A. Vandens minkštiklis
Vandens minkštiklį reikia nustatyti rankiniu būdu naudojant vandens kietumo skalę. Vandens minkštiklis iš
vandens pašalina mineralus ir druskas, kurios galėtų pakenkti arba padaryti neigiamą poveikį prietaiso
veikimui. Kuo daugiau vandenyje yra mineralų ir druskų, tuo kietesnis vanduo.
Minkštiklį reikia nustatyti atsižvelgiant į jūsų vietovės vandens kietumą. Apie jūsų vietovės vandens kietumą
informacijos gali pateikti vietos vandentiekio įmonė.

Druskos sunaudojimo reguliavimas
Indaplovė suprojektuota taip, kad būtų galima reguliuoti sunaudojamą druskos kiekį atsižvelgiant į
naudojamo vandens kietumą. Taip optimizuojamas ir pagal poreikius pritaikomas druskos sunaudojimo lygis.
1. Uždarykite dureles; išjunkite prietaisą;
2. Per 60 sekundžių daugiau nei 5 sekundėms nuspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką, kad būtų

aktyvinta vandens minkštiklio nustatymo veiksena (druskos ir skalavimo priemonės perspėjamosios
lemputės periodiškai mirksės, kai bus aktyvi nustatymo veiksena);

3. paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką, kad parinktumėte tinkamą nustatymą, atsižvelgdami į
vietos aplinką; nustatymai keisis tokia seka: H1->H2->H3->H4->H5->H6;

4. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką arba 5 sekundes neatlikite jokių veiksmų, kad nutrauktumėte
nustatymo veiksenos veikimą.

1 pastaba
1 dH = 1,25 Klarko = 1,78 fH = 0,178 mmol/l
DH = vokiškas laipsnis
°fH = prancūziškas laipsnis
°Klarkas = britiškas laipsnis

2 pastaba
Gamintojo nustymas: H4 (EN 50242)

Dėl informacijos apie tiekiamo vandens kietumą kreipkitės į vietos vandentiekio įmonę.
Pastaba: jei jūsų modelyje vandens minkštiklio nėra, šį skyrių galite praleisti.

Vandens minkštiklis
Įvairiose vietovėse vandens kietumas skiriasi. Jei indaplovėje naudojamas kietas vanduo, ant lėkščių bei
indų liks nuosėdų.
Šiame prietaise įrengtas specialus minkštiklis, kuris naudoja druskos indą, suprojektuotą specialiai tam,
kad iš vandens būtų pašalintos kalkės ir mineralai.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

VANDENS KIETUMAS Selektoriaus
padėtis

Druskos
sunaudojimas

(gramas / ciklas)°dH °fH °Clarke mmol/l

0~5 0~9 0~6 0~0,94 H1 0

6~11 10~20 7~14 1,0~2,0 H2 9

12~17 21~30 15~21 2,1~3,0 H3 12

18~22 31~40 22~28 3,1~4,0 H4 20

23~34 41~60 29~42 4,1~6,0 H5 30

35~45 61~80 43~56 6,1~8,0 H6 60
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B. Druskos įdėjimas į minkštiklį
Naudokite tik indaplovėms skirtą druską.
Druskos indas yra už apatinės lentynos; jį reikia pripildyti toliau nurodytu būdu:

Dėmesio
• Naudokite tik indaplovėms skirtą druską! Kitokia druska, kuri nėra skirta indaplovėms (ypač valgomoji

druska), sugadins vandens minkštiklį. Jei dėl netinkamos druskos naudojimo atsiranda pažeidimų,
gamintojas nesuteikia jokios garantijos ir nebus atsakingas už jokius pažeidimus.

• Druskos pilkite tik prieš paleidžiant vieną iš visos apimties plovimo programų. Taip ant mašinos dugno
ilgesniam laikui neliks druskos granulių ar išsitaškiusio druskingo vandens, galinčių sukelti koroziją.

A. Ištraukite apatinį krepšį, atsukite ir nuimkite druskos indo dangtelį. (1)
B. Piltuvo (pateikiamas) galą įstatykite į angą ir įberkite apytikriai 1,5 kg indaplovės druskos.
C. Druskos indą pripildykite vandeniu. Jei iš druskos indo ištekės nedidelis kiekis vandens – tai normalu. (2).
D. Pripildę indą, tvirtai pagal laikrodžio rodyklę užsukite dangtelį.
E. Kai į druskos indą įpilama druskos, druskos perspėjamoji lemputė užgęsta.
F. Iš karto po to, kai į druskos indą įberiama druskos, reikia paleisti plovimo programą. Jei taip nepadarysite,

sūrus vanduo gali pažeisti filtro sistemą, siurblį arba kitas svarbias dalis. Tokiu atveju garantija netaikoma.

Pastaba:
1. Druskos indą vėl pripildyti reikia tik tada, kai valdymo pulte užsidega druskos perspėjamoji lemputė.

Druskos perspėjamoji lemputė gali šviesti net ir druskos indui esant pripildytam – tai priklauso nuo druskos
ištirpimo lygio. Jei valdymo pulte druskos perspėjamosios lemputės nėra (kai kuriuose modeliuose),
numatyti, kada į minkštiklį reikia pilti druskos, galite pagal indaplovės veikimo ciklų skaičių.

2. Jei druskos išsilieja, reikia paleisti mirkymo arba sparčiąją programą, kad būtų pašalintas druskos
perteklius.

1

Atsukti
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C. Skalavimo priemonės dozatoriaus pripildymas

Skalavimo priemonės dozatorius
Paskutinio skalavimo metu išleidžiama skalavimo priemonė, kad ant indų nesusidarytų lašelių, dėl kurių lieka
taškelių ir ruoželių. Be to, dėl šios priemonės indai geriau nusausėja, nes vanduo nuo jų nuteka. Šioje
indaplovėje galima naudoti skystas skalavimo priemones. Skalavimo priemonės dozatorius yra durelių viduje
greta ploviklio dozatoriaus.
Norėdami dozatorių pripildyti, atidarykite dangtelį ir į dozatorių pilkite skalavimo priemonės, kol lygio
indikatorius taps visiškai juodas. Skalavimo priemonės indo talpa yra apytikriai 110ml.

Skalavimo priemonės veikimas
Paskutinio skalavimo metu automatiškai įleidžiama skalavimo priemonės, kad indai būtų gerai praskalauti ir
jiems nusausėjus neliktų taškelių ir ruoželių.

Dėmesio
Indaplovėje naudokite tik originalias skalavimo priemones. Į skalavimo priemonės dozatorių nepilkite jokių
kitokių medžiagų (pvz., indaplovių valymo priemonės, skysto ploviklio). Šios medžiagos pažeis indaplovę.

Kada vėl pripildyti skalavimo priemonės dozatorių
Jei valdymo pulte nėra skalavimo priemonės perspėjamosios lemputės, kiekį galite numatyti pagal optinio
lygio indikatoriaus C, kuris yra šalia dangtelio, spalvą. Kai skalavimo priemonės indas pilnas, visas indikatorius
bus tamsus. Kai skalavimo priemonės kiekis mažėja, mažėja juodas taškas. Negalima leisti skalavimo
priemonės lygiui nukristi žemiau 1/4 dalies.

Skalavimo priemonei mažėjant, keičiasi ant skalavimo priemonės lygio indikatoriaus esančio juodo taško
dydis, kaip pavaizduota toliau.

Indas pilnas

3/4 indo

1/2 indo

1/4 indo; reikia pripildyti, kad nebūtų taškelių

Tuščias

C (Skalavimo priemonės indikatorius)
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1. Norėdami atidaryti dozatorių, pasukite dangtelį į rodyklės „atidaryta“ (kairėje) padėtį ir jį ištraukite.

2. Į dozatorių įpilkite skalavimo priemonės; neperpildykite.

3. Įdėkite dangtelį jį sulygiuodami su rodykle „atidaryta“ ir jį pasukite į rodyklės „uždaryta“ (dešinėje) padėtį.

PASTABA
Jei skalavimo priemonės išsiliejo, nuvalykite ją gerai sugeriančia šluoste, kad kito plovimo metu nesusidarytų
pernelyg daug putų. Prieš uždarydami indaplovės dureles, nepamirškite uždėti dangtelio.

Skalavimo priemonės dozatoriaus reguliavimas
Skalavimo priemonės dozatorius turi šešias arba keturias
nuostatas. Pradžioje naudokite dozatoriaus nuostatą „4“. Jei
atsiranda taškelių arba indai prastai išdžiūna, padidinkite
įleidžiamą skalavimo priemonės kiekį – nuimkite dangtelį ir skalę
pasukite ties nuostata „5“. Jei indai vis tiek blogai išdžiūna arba
ant jų yra taškelių, skalę nustatykite vis ties kita aukštesne
nuostata, kol indai bus be taškelių. Rekomenduojama nuostata
yra „4“. (Gamyklinė vertė yra „4“).

PASTABA
Jei išplovus indus ant jų lieka vandens lašelių arba kalkių taškelių,
padidinkite dozę.
Jei ant išplautų indų lieka lipnių balsvų dėmių arba ant stiklinių indų ar peilių ašmenų susidaro melsva plėvelė,
dozę sumažinkite.

Reguliavimo
rankenėlė

(skalavimas) 
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D. Ploviklio funkcija
Kad būtų pašalinti nešvarumai, suspausti nešvarumai ir kad jie būtų išvalyti iš indaplovės, būtina naudoti
ploviklius su cheminėmis sudėtinėmis dalimis. Šiam tikslui tinka dauguma komercinės kokybės ploviklų.

Dėmesio!
Kaip tinkamai naudoti ploviklį
Naudokite tik indaplovėms skirtą ploviklį. Pasirūpinkite, kad ploviklis būtų nepasenęs ir sausas.
Miltelių pavidalo ploviklio į dozatorių dėkite tik tada, kai būsite pasiruošę plauti indus.

Plovikliai
Yra 3 rūšių plovikliai:
1. Su fosfatu ir chloru
2. Su fosfatu ir be chloro
3. Be fosfato ir chloro
Paprastai nauji miltelių pavidalo plovikliai yra be fosfato. Todėl vandens minkštiklio funkcijos,
kurią atlieka fosfatas, nėra. Tokiu atveju rekomenduojame druskos indą pripildyti druska,
net jei vandens kietumas yra tik 6 °dH. Jei plovikliai be fosfato naudojami regionuose, kuriuose vanduo kietas,
ant indų ir stiklinių dažnai būna taškelių. Tokiu atveju įpilkite daugiau ploviklio, kad
rezultatai būtu geresni. Plovikliai be chloro balina labai nedaug. Tvirtos ir spalvotos dėmės nebus
visiškai pašalintos. Tokiu atveju pasirinkite aukštesnės temperatūros programą.

Koncentruotas ploviklis
Priklausomai nuo jų cheminės sudėties, ploviklius galima suskirstyti į du pagrindinius tipus:
• tradiciniai, šarminiai plovikliai su kaustinėmis sudedamosiomis dalimis;
• mažai šarmo turintys koncentruoti plovikliai su natūraliais fermentais.
Naudojant „normalias“ plovimo programas ir koncentruotus ploviklius sumažinamas teršimas, be to tai naudinga
indams; šios plovimo programos specialiai priderintos prie koncentruotame ploviklyje esančių nešvarumus
tirpinančių fermentų savybių. Dėl šios priežasties naudojant „normalias“ plovimo programas ir koncentruotus
ploviklius gali būti pasiekiami tokie patys rezultatai, kokie kitu atveju būtų pasiekiami naudojant „intensyviąsias“
programas.

Ploviklio tabletės
Įvairių firmų ploviklio tabletės tirpsta skirtingu greičiu. Dėl šios priežasties trumpų programų metu kai kurios
ploviklio tabletės negali ištirpti ir visu pajėgumu atlikti plovimo funkcijos. Todėl, jei naudojate ploviklio
tabletes, naudokite ilgas programas, kad būtų visiškai pašalintos ploviklio nuosėdos.

Ploviklio dozatorius
Dozatorių būtina pripildyti prieš kiekvieną plovimo ciklą; vadovaukitės plovimo ciklo lentelėje pateiktomis
instrukcijomis. Ši indaplovė naudojam mažiau ploviklio ir skalavimo priemonės, palyginti su tradicine
indaplove. Įprastai pakanka tik vieno šaukšto ploviklio, kai indų įkrova yra vidutinė. Jei indai smarkiai sutepti,
ploviklio reikia daugiau. Ploviklio visada dėkite prieš pat paleisdami indaplovę, nes kitaip ploviklis gali sudrėkti
ir tinkamai neištirpti.

Ploviklio kiekis, kurį reikia naudoti

Stumtelėkite skląstį, kad atidarytumėte
Ploviklio milteliai

Ploviklio tabletė
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PASTABA:
• Jei dangtelis uždarytas: paspauskite atlaisvinimo mygtuką. Dangtelis atsidarys veikiamas spyruoklės.
• Ploviklio visada dėkite prieš pat paleidžiant kiekvieną plovimo ciklą.
• Indaplovėje naudokite tik originalias ploviklio priemones.

Indaplovės ploviklis yra korozinis! Jį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Ploviklio įpylimas
Ploviklio dozatorių pripildykite plovikliu. Žymėjimas nurodo dozavimo lygius, kaip pavaizduota dešinėje:
A. Vieta, kur dedamas pagrindinio plovimo ciklo ploviklis.
A. Vieta, kur dedamas pirminio plovimo ciklo ploviklis.

Paisykite gamintojų nurodymų dėl dozavimo ir laikymo.
Rekomendacijos pateiktos ant ploviklio pakuotės.
Dangtelį uždarykite ir paspauskite, kad jis užsifiksuotų jam
skirtoje vietoje.
Jei indai smarkiai sutepti, į pirminio plovimo ploviklio skyrių
įdėkite papildomą ploviklio dozę. Šiuo plovikliu bus plaunama
pirminio plovimo fazės metu.

PASTABA:
• Informacija apie atskirų programų ploviklio kiekį pateikta

paskutiniame puslapyje.
• Atkreipkite dėmesį, kad gali būti skirtumų – tai priklauso

nuo sutepimo lygio ir konkretaus vandens kietumo.
• Vadovaukitės ant ploviklio pakuotės esančiomis gamintojo

rekomendacijomis.

PERSPĖJIMAS:
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Rekomendacijos
• Pirkite indus, ant kurių nurodyta, kad juos galima plauti indaplovėje.
• Naudokite nestipraus poveikio ploviklį, ant kurio nurodyta, kad jis nedaro didelio poveikio indams.

Prireikus, išsamesnės informacijos kreipkitės į gamintojus.
• Tam tikrus reikmenis plaukite parinkę kuo žemesnę temperatūrą.
• Stiklinių indų ir stalo įrankių neišimkite vos pasibaigus programai, kitaip jie gali būti pažeisti.

Šių stalo įrankių ir indų indaplovėje plauti
negalima:
• stalo įrankiai su medinėmis, kaulo porceliano arba perlamutrinėmis rankenomis;
• plastikiniai reikmenys, kurie neatsparūs karščiui;
• seni stalo įrankiai su suklijuotomis dalimis, kurios neatsparios temperatūrai;
• sulipinti stalo įrankiai ar lėkštės;
• alaviniai ar variniai gaminiai;
• krištolo dirbiniai;
• rūdijantys plieno gaminiai;
• mediniai pusdubeniai;
• gaminiai iš sintetinių pluoštų.

Ribotas tinkamumas plauti:
tam tikro tipo stiklinės tampa pilkšvos jas daug kartų išplovus;
sidabrinės ir aliuminio dalys turi tendenciją plovimo metu prarasti spalvą;
dažnai plaunant indaplovėje, glazūruoti piešiniai gali nusitrinti.

Dėmesio: prieš prikraudami indaplovės krepšius ir juos prikrovus
(Kad indaplovė veiktų optimaliai, paisykite įkrovimo instrukcijų. Įvairių modelių krepšių ir stalo įrankių krepšių
savybės ir išvaizda gali skirtis.)
Nuo indų nuvalykite likusius didelius kiekius maisto. Suminkštinkite prie prikaistuvių prikepusius maisto
likučius.
Indus nuplauti po tekančiu vandeniu nėra būtina.
Indus į indaplovę dėkite taip, kaip toliau nurodyta:
1. Tokius indus, kaip puodeliai, stiklinės, puodai / prikaistuviai ir pan., dėkite dugnu nukreiptu aukštyn.
2. Išlenktus indus arba su nišomis dėkite pakreiptus taip, kad vanduo galėtų nutekėti.
3. Visi indai turi būti sukrauti saugiai, kad neapvirstų.
4. Visus indus reikia sudėti taip, kad plovimo metu galėtų laisvai suktis purškiamosios strėlės.
PASTABA: labai mažų daiktų nederėtų plauti indaplovėje, nes jie lengvai gali iškristi iš krepšių.

• Išgaubtus indus, pavyzdžiui, puodelius, stiklines, prikaistuvius ir kt., reikia dėti taip, kad jų angos būtų
nukreiptos žemyn ir jų viduje arba dugne negalėtų susikaupti vandens.

• Lėkštės ir stalo įrankiai neturėtų būti vieni kituose arba dengti vieni kitus.
• Stiklo dirbiniai turi nesiliesti, kitaip jie gali būti pažeisti.
• Į apatinį krepšį dėkite didelius indus, kuriuos sunkiausia išplauti.
• Viršutinis krepšys skirtas trapesniems ir lengvesniems indams, pavyzdžiui, stiklinėms, kavos ir arbatos

puodeliams.
• Peiliai su aukštyn nukreiptais ašmenimis gali kelti pavojų!
• Ilgus ir (arba) aštrius reikmenis, pavyzdžiui, raižybos peilius reikia paguldyti viršutiniame krepšyje.
• Į indaplovę nekraukite per daug indų. Tai svarbu tam, kad rezultatai būtų geri ir būtų sunaudojama ne per

daug energijos.

Indų išėmimas
Kad vanduo iš viršutinio krepšio nelašėtų į apatinį krepšį, rekomenduojame pirmiausiai ištuštinti apatinį krepšį,
o po to – viršutinį.

KAIP KRAUTI Į INDAPLOVĖS KREPŠĮ
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Įprastų indų sukrovimas

Kaip krauti į viršutinį krepšį
Viršutinis krepšys skirtas trapesniems ir lengvesniems indams,
pavyzdžiui, stiklinėms, kavos ir arbatos puodeliams bei lėkštutėms, taip
pat lėkštėms, dubenėliams ir neaukštiems prikaistuviams (jei jie nėra
labai nešvarūs).
Lėkštes ir indus sudėkite taip, kad jų negalėtų pajudinti vandens
srautas.

Kaip krauti į apatinį krepšį
Į apatinį krepšį rekomenduojame dėti didelius indus, kuriuos sunkiausia
išplauti – puodus, prikaistuvius, dangčius, lėkštes ir dubenius, kaip
pavaizduota toliau esančiame paveikslėlyje. Lėkštes ir dangčius
rekomenduojama dėti lentynos šone, kad jie nekliudytų suktus
viršutiniai purškiamajai strėlei.
Atminkite:
• puodus, dubenius ir pan. reikia dėti dugnais aukštyn;
• gilius puodus reikia paversti, kad vanduo galėtų ištekėti;
• apatiniame krepšyje įrengti nulenkiami virbai, kad būtų galima

sudėti didesnius puodus ir prikaistuvius arba daugiau jų.

Viršutinio krepšio reguliavimas
Kad būtų daugiau vietos dideliems indams viršutiniame ir
apatiniame krepšyje, galima reguliuoti viršutinio krepšio
aukštį. Viršutinio krepšio aukštį galima pakeisti ratukus
uždedant ant bėgelių kitame aukštyje.. Ilgus daiktus, stalo
įrankius, salotų įrankius ir peilius ant lentynos reikia dėti
taip, kad jie netrukdytų suktis purškiamosioms strėlėms.

Puodelių lentynėlės nulenkimas
Kad būtų lengviau sukrauti puodus ir prikaistuvius, virbus
galima nulenkti žemyn, kaip pavaizduota paveikslėlyje
dešinėje.

Apatinio krepšio virbų nulenkimas
Kad būtų lengviau sukrauti puodus ir prikaistuvius, virbus galima nulenkti žemyn, kaip
pavaizduota paveikslėlyje dešinėje.

Į VIDŲ

Į VIDŲ

Apatinė padėtis               Viršutinė padėtis

Ratukai
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Stalo įrankių krepšys
Stalo įrankius reikė dėti į stalo įrankių lentyną atskirai vieną nuo kito tinkamose
padėtyse; žiūrėkite, kad indai neįsistatytų vieni į kitus, kitaip jie gali būti blogai
išplauti.

Kad sidabro dirbiniai būtų išplauti kuo geriau, juos sudėkite į krepšį taip:
• jie turi būti neįsistatę vieni į kitus;
• siaurosios dalys turi būti nukreipti aukštyn;
• ilgus reikmenis reikia dėti viduryje.
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Plovimo ciklo lentelė
PASTABA
• � Reikšmė: į skalavimo priemonės dozatorių

reikia įpilti skalavimo priemonės.
• * Ši programa yra bandomasis ciklas.

Informacija palyginimo bandymui pagal EN
50242 yra tokia:

• Talpa: 10 serviruotės komplektų; 
• viršutinio krepšio padėtis: viršutiniai ratukai ant

bėgelių;
• Skalavimo priemonės nuostata: 6; 
• Pl: 0,49 w; 
• Po: 0,45 w.

PLOVIMO PROGRAMOS PALEIDIMAS

Programa Ciklo parinkimo informacija
Ciklo

aprašymas
Ploviklis (pirminis

/ pagrindinis)
Veikimo 

laikas (min)
Energija 

(Kwh)
Vanduo

(l)
Skalavimo
priemonė

Automatinė

Automatinis plovimas,
nesmarkiai, vidutiniškai arba

smarkiai sutepti indai, su
pridžiūvusio maisto likučiais

arba be jų

Pirminis plovimas (45 °C)
Automatinis plovimas
(45–55 °C)
Skalavimas
Skalavimas (62 °C)
Džiovinimas

3/22g 120-180 0,77–1,12 8–12,3 �

Intensyvioji

Labiausiai suteptiems indams ir
vidutiniškai suteptiems

puodams, prikaistuviams,
lėkštėms ir kt. su pridžiuvusiais

nešvarumais.

Pirminis plovimas (50 °C)
Plovimas (65 °C)
Skalavimas
Skalavimas
Skalavimas (65 °C)
Džiovinimas

5/22g 160 1,5 16 �

Normalus

Vidutiniškai suteptiems indams,
pavyzdžiui, lėkštėms, stiklinėms

ir nesmarkiai suteptiems
prikaistuviams.

Pirminis plovimas (45°C)
Plovimas (55°C)
Skalavimas
Skalavimas (65°C)
Džiovinimas

5/22g 175 1,0 12 �

* EN 50242

Ši standartinė programa tinka
plauti vidutiniškai suteptiems

indams ir yra našiausia
programa energijos ir vandens

sunaudojimo atžvilgiu plaunant
šio tipo indus.

Pirminis plovimas
Plovimas (50°C)
Skalavimas (65°C)
Džiovinimas

25 g 170 0,75 8,5 �

Stiklas

Nesmarkiai suteptiems indams ir
stiklui.

Pirminis plovimas
Plovimas (40°C)
Skalavimas
Skalavimas (60°C)
Džiovinimas

5/22g 110 0,75 12 �

Sparčioji

Trumpesnis plovimas nesmarkiai
suteptiems indams, kurių

nereikia džiovinti.

Plovimas (40°C)
Skalavimas
Skalavimas (45°C)

20 g 40 0,55 10 �

Prietaiso įjungimas
Plovimo ciklo paleidimas
1. Ištraukite apatinį ir viršutinį krepšį, sudėkite lėkštes ir lentynas įstumkite. Rekomenduojama pirmiausiai

prikrauti apatinį krepšį, po to – viršutinį (žr. skirsnį „Kaip prikrauti indaplovę“).
2. Įpilkite ploviklio (žr. skirsnį „Druska, ploviklis ir skalavimo priemonė“).
3. Kištuką įkiškite į lizdą. Elektros maitinimas: 220–240 V kintam. sr. / 50 HZ. Lizdo specifikacija: 10 A, 250 V

kintam. sr. Pasirūpinkite, kad vanduo būtų tiekiamas visu slėgiu.
4. Uždarykite dureles, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką prietaisui įjungti.
5. Paspauskite programų mygtuką; galite parinkti norimą programą. Jei programa parinkta, mirksi atitinkama

piktograma. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką ir indaplovė pradės veikti.
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Programos pakeitimas
Sąlyga:
1. Vykstantį ciklą galima modifikuoti tik tuo atveju, jei jis pradėtas vykdyti neseniai. Kitaip ploviklis jau gali

būti išleistas ir prietaisas jau gali būti išleidęs plovimo vandenį. Tokiu atveju ploviklio dozatorių reikia vėl
pripildyti (žr. skirsnį „Kaip įdėti ploviklio“).

2. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką, kad sustabdytumėte plovimą. Po to, po 3 sekundžių
paspauskite programų mygtuką; programa bus atšaukta. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką –
indaplovė pradės veikti po 10 sekundžių. Tada galite programai nustatyti norimą ciklo nuostatą (žr. skirsnį
„Plovimo ciklo paleidimas . .“ ).

3. Skystakristaliame ekrane rodoma indaplovės būsena:
a) Ekrane rodoma H MM ir nemirksintis dvitaškis Budėjimas 
a) Ekrane rodoma H MM ir mirksintis dvitaškis Veikimas
c) Ekrane rodomas klaidos kodas Klaida (žr. skirsnį „Klaidos kodas“)

PASTABA: jei dureles atidarysite vykstant plovimo ciklui, prietaiso veikimas bus pristabdytas. Skystakristalis
ekranas nustos mirksėti ir kas minutę signalizuos signalizatorius, kol uždarysite dureles. Uždarius dureles,
prietaisas pradės veikti po 10 sekundžių.

Pamiršote įdėti lėkštę?
Jei pamiršote įdėti lėkštę, ją galima įdėti bet kuriuo metu prie atsidarant ploviklio puodeliui.
1. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką programai sustabdyti.
2. Šiek tiek praverkite dureles.
3. Kai purškiamosios strėlės sustoja, dureles galite visiškai atidaryti.
4. Sudėkite norimas lėkštes.
5. Uždarykite dureles.
6. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką; indaplovė pradės veikti po 10 sekundžių.

Plovimo ciklo pabaigoje
Pasibaigus darbiniam ciklui, 8 sekundes veiks indaplovės signalizatorius; po to jis nutils. Prietaisą išjunkite
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuku, išjunkite vandens tiekimą ir atidarykite indaplovės dureles. Prieš pradėdami
indaplovę iškrauti, palaukite kelias minutes, kad nereikėtų išimti lėkščių ir indų, kurie dar karšti bei trapesni. Be
to, jie geriau išdžius.

• Indaplovės išjungimas
Programų lemputė šviečia, bet nemirksi – tik tokiu atveju reiškia, kad programa baigėsi.
1. Indaplovę išjunkite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuku.
2. Užsukite vandens čiaupą!

• Atsargiai atidarykite dureles.
Karštos lėkštės lengviau įskyla nuo smūgių. Todėl lėkštėms reikia leisti maždaug 15 minučių atvėsti prieš jas
išimant iš prietaiso. Atidarykite indaplovės dureles, jas palikite pravertas ir palaukite kelias minutes prieš
išimdami lėkštes. Tada jos bus vėsesnės, jos geriau nudžius.

• Indaplovės iškrovimas
Normalu, kad indaplovės vidus yra drėgnas. Pirmiausiai iškraukite apatinį krepšį, po to – viršutinį. Tada
vanduo iš viršutinio krepšio nelašės ant indų apatiniame krepšyje.

Plovimo metu atidaryti dureles pavojinga, nes jus gali nuplikyti karštas vanduo.

PERSPĖJIMAS:
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Filtravimo sistema
Filtras neleidžia dideliems maisto likučiams ar kitiems daiktams patekti į siurblį.
Likučiai gali užkimšti filtrą, todėl juos būtina pašalinti.
Filtro sistemą sudaro stambus filtras, plokščiasis filtras (pagrindinis filtras) ir mikrofiltras (smulkus filtras).

Pagrindinis filtras 1
Maisto ir nešvarumų daleles, kurias sulaiko šis filtras,
susmulkina specialus srautas iš apatinės purškiamosios
strėlės, ir jos nuplaunamos į kanalizaciją.

Stambus filtras 2
Stambiame filtre sulaikomi didesni nešvarumai, pavyzdžiui,
kaulų ar stiklo gabaliukai, kurie gali užkimši kanalizacijos
vamzdžius. Norėdami pašalinti šiame filtre sulaikytus
nešvarumus, nesmarkiai suspauskite filtro viršuje esantį
kaištį ir jį ištraukite.

Smulkus filtras 3
Šis filtras sulaiko nešvarumus ir maisto likučius, esančius
rinktuvės srityje, ir neleidžia jiems vėl nusėsti ant lėkščių
plovimo metu.

Filtro surinkimas
Filtras iš plovimo vandens efektyviai pašalina maisto daleles, todėl ciklo metu gali būti naudojamas
pakartotinai. Filtrą būtina reguliariai valyti – tada jis geriausiai atliks savo funkciją. Todėl pravartu po kiekvieno
plovimo ciklo pašalinti filtre užstrigusias dideles maisto daleles pusapvalį filtrą ir puodelį praskalaujant
tekančiu vandeniu. Norėdami filtro įtaisą išimti, traukite aukštyn puodelio rankenėlę.

• Indaplovę draudžiama naudoti be filtro.
• Jei filtras blogai įstatomas, prietaisas gali imti prasčiau veikti, gali būti pažeistos lėkštės ir indai.

1 VEIKSMAS: sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę;

2 VEIKSMAS: pakelkite filtro įtaisą.

PASTABA
Vykdant šią procedūrą nuo 1 iki 2 veiksmo, filtro sistema išimama; atliekant
veiksmus nuo 2 iki 1, filtro sistema sumontuojama.

PERSPĖJIMAS:

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

1

2

Atsukti

1

2

3
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Pastabos:
• Kaskart panaudoję indaplovę patikrinkite, ar filtrai neužsikimšo.
• Filtro sistemą galite išimti atsukdami stambų filtrą. Pašalinkite maisto likučius ir filtrus nuplaukite tekančiu

vandeniu.

PASTABA: Kartą per savaitę reikia išvalyti visą filtro montažą.

Filtro valymas
Stambų ir smulkų filtrus valykite valomuoju šepetėliu. Filtro dalis sumontuokite, kaip pavaizduota paveikslėlyje
paskutiniame puslapyje, ir visą montažą įkiškite į indaplovę jį įstatydami į jam skirtą vietą ir spausdami žemyn.

Valydami filtrus jų netrankykite. Kitaip filtrai gali įlinkti ir indaplovė gali pradėti prasčiau veikti.

Indaplovės priežiūra
Valdymo pultą galima valyti truputį sudrėkintu audiniu.
Jį nuvalę, gerai nusausinkite.
Išorei naudokite kokybišką prietaisų blizginimo priemonę.
Jokiu būdu nenaudokite aštriu daiktų, švitrinių šluosčių ar stipraus
poveikio valiklių.

Durelių valymas
Kraštui aplink dureles valyti naudokite tik šiltu vandeniu sudrėkintą
minkštą audinį. Kad į durelių spyną ir elektros komponentus nepatektų
vandens, nenaudokite purškiamųjų valiklių.

• Purškiamųjų valiklių nenaudokite durelių plokštei valyti, nes jie gali pažeisti durelių spyną ir elektros
komponentus.

• Negalima naudoti abrazyvinių priemonių ir tam tikrų popierinių rankšluosčių, nes jie gali subraižyti
nerūdijančio plieno paviršių arba nuo jų gali likti dėmių.

Apsauga nuo užšalimo
Žiemą pasirūpinkite, kad indaplovė būtų apsaugota nuo šerkšno. Kaskart pasibaigus plovimo ciklui, atlikite
tokius veiksmus:

1. Atjunkite indaplovės maitinimą.
2. Užsukite vandens tiekimą ir nuo vandens vožtuvo atjunkite vandens įvado vamzdį.
3. Iš išleidžiamojo vamzdžio ir vandens vožtuvo išleiskite vandenį. (vandeniui surinkti naudokite prikaistuvį).
4. Vėl prie vandens vožtuvo prijunkite vandens įvado vamzdį.
5. Išimkite vonelės dugne esantį filtrą ir kempine surinkite rinktuvėje esantį vandenį.

PASTABA: jei indaplovė neveikia dėl ledo, kreipkitės į profesionalius techninės priežiūros darbuotojus.

PERSPĖJIMAS:

PERSPĖJIMAS:
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Purškiamųjų strėlių valymas 
Būtina reguliariai valyti purškiamąsias strėles, nes kietame vandenyje esantys
chemikalai užkimš purškiamųjų strėlių purkštukus ir guolius.
Norėdami nuimti viršutinę purškiamąją strėlę, laikykite veržle ir sukite strėlę
pagal laikrodžio rodyklę, kad ją nuimtumėte.
Norėdami nuimti viršutinę purškiamąją strėlę, ją patraukite aukštyn.
Strėles plaukite muiluotame, šiltame vandenyje, purkštukus valykite minkštu
šepetėliu. Strėles gerai nuskalavę, jas sumontuokite.

Kaip užtikrinti gerą indaplovės būklę

• Po kiekvieno plovimo
Po kiekvieno plovimo užsukite vandens tiekimą į prietaisą ir palikite dureles šiek tiek praviras, kad iš vidaus
išgaruotų drėgmė ir išsisklaidytų kvapai.

• Ištraukite kištuką
Prieš valydami arba vykdydami techninę priežiūrą, būtinai iš lizdo ištraukite kištuką.

• Nevalykite tirpikliais ar abrazyvinėmis priemonėmis
Indaplovės išorei ir guminėms dalims valyti nenaudokite tirpiklių ar arbavyvinių valiklių. Valykite tik šiltu
muiluotu vandeniu sudrėkintą audinį. Norėdami nuo vidaus paviršiaus pašalinti taškelius ir dėmes,
naudokite vandeniu ir trupučiu acto sudrėkintu audiniu arba specialiai indaplovėms skirta valomąja
priemone.

• Jei indaplovė ilgą laiką nenaudojama
Rekomenduojama indaplovei esant tuščiai paleisti vieną plovimo ciklą, po to iš lizdo ištraukti kištuką,
užsukti vandens tiekimą ir prietaiso dureles palikti šiek tiek praviras. Tada mažiau dėvėsis durelių tarpikliai ir
prietaise nesikaups kvapų.

• Prietaiso perkėlimas
Jei prietaisą reikia perkelti, jį stenkitės laikyti stačią. Jei visiškai būtina, jį galima paguldyti ant galinės dalies.

• Tarpikliai
Vienas iš veiksnių, dėl kurių indaplovėje atsiranda kvapų, yra tas, kad tarpikliuose užstringa maisto. Kvapų
neatsiras, jei reguliariai drėgna kempine nuvalysite tarpiklius.

Atsukti
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Prietaiso pastatymas
Prietaisą pastatykite norimoje vietoje. Galinė sienelė turi liesti už jos esančią sieną, šonai – greta esančias
spinteles arba sienas. Indaplovėje įrengtos vandens tiekimo ir išleidimo žarnos, kurias galima tiesti arba
dešinėje, arba kairėje pusėje, kad prietaisą būtų galima tinkamai įrengti.

Prietaiso išlyginimas
Kai prietaisą pastatysite, jo aukštį galima reguliuoti sukant kojelės varžtą. Bet
kuriuo atveju, prietaiso palinkimas turi būti ne didesnis negu 2 laipsniai.

Apie elektros prijungimą

Dėl asmeninės saugos:
• SU ŠIUO PRIETAISU NENAUDOKITE ILGINAMOJO LAIDO AR ADAPTERIO. 
• JOKIU BŪDU NUO MAITINIMO LAIDO NENUPJAUKITE AR NENUIMKITE ĮŽEMINIMO JUNGTIES.

Reikalavimai elektros sistemai
Duomenų lentelėje nurodyta nominali įtampa; indaplovę junkite prie tinkamos elektros tiekimo sistemos.
Naudokite tinkamą 10 amperų saugiklį, laiko atidėjimo saugiklį arba rekomenduojamą grandinės pertraukiklį
ir sudarykite atskirą grandinę, skirtą tik šiam prietaisui.

Prieš naudodami įsitikinkite, ar prietaisas tinkamai įžemintas.

Elektros prijungimas
Patikrinkite, ar elektros maitinimo įtampos ir dažnio vertės atitinka duomenų plokštelėje nurodytas vertes.
Kištuką kiškite tik į tinkamai įžemintą elektros lizdą. Jei elektros lizdas, prie kurio reikia jungti prietaisą, netinka
kištukui, lizdą pakeiskite kitu, bet nenaudokite adapterių ar panašių įtaisų, nes dėl jų gali įvykti perkaitimas
arba perdegimas.

Įžeminimo instrukcijos
Šis prietaisas turi būti įžemintas. Atsiradus trikčiai arba gedimui, įžeminimas sumažina elektros smūgio pavojų,
nes jis yra mažiausia varža pasižymintis kelias elektros srovei tekėti. Šiame prietaise įrengtas laidas su įrangą
įžeminančiu laidininku ir įžemintu kištuku. Kištuką reikia kišti į tinkamą lizdą, kuris įrengtas ir įžemintas
laikantis visų vietos standartų ir reikalavimų.

Netinkamai prijungus įrangos įžeminimo laidininką, gali kilti elektros smūgio pavojus.
Jei nesate tikri, ar prietaisas tinkamai įžemintas, pasitarkite su kvalifikuotu elektriku arba techninės
priežiūros tarnybos atstovu.
Nemodifikuokite su prietaisu pateikiamo kištuko. Jei kištukas netinka lizdui, kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką, kad jis įrengtų tinkamą lizdą.

PERSPĖJIMAS:

PERSPĖJIMAS:

PERSPĖJIMAS:

ĮRENGIMO INSTRUKCIJOS
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Vandens prijungimas

Šalto vandens prijungimas
Šalto vandens tiekimo žarną prijunkite prie 3/4 colio jungties ir ją stipriai
priveržkite. Jei vandens vamzdžiai nauji arba ilgą laiką nebuvo
naudojami, leiskite tekėti vandeniui, kad įsitikintumėte, jog vanduo
švarus. Tada nekils pavojus, kad vandens įvadas užsikimš ir prietaisas bus
pažeistas.

Užsukite hidrantą jį panaudoję.

Išleidžiamosios žarnos prijungimas
Išleidžiamąją žarną įkiškite į mažiausiai 40 mm skersmens išleidžiamąjį vamzdį arba žarną įdėkite į kriauklę;
žiūrėkite, kad ji nebūtų sulenkta arba persukta. Žarnos viršus turi būti žemiau nei 1000 mm.

PERSPĖJIMAS:

PASTABA
Žarnos viršus turi būti žemiau
nei 1000 mm.

Išleidžiamasis vamzdis

StalviršisPriekis

IŠLEIDŽIAMĄJĄ ŽARNĄ KABINKITE A ARBA B BŪDU
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Kaip iš žarnų išleisti perteklinį vandenį
Jei kriauklė virš grindų yra aukščiau negu 1 000 cm, perteklinio vandens iš žarnų neįmanoma išleisti tiesiai į
kriauklę. Perteklinį vandenį iš žarnų reikės išleisti į dubenį ar tinkamą indą, kuris yra ne kriauklėje ir žemiau
negu ji.

Vandens išvadas
Prijunkite vandens išleidžiamąją žarną. Išleidžiamąją žarną būtina tinkamai sumontuoti, kad nebūtų vandens
nuotėkių.
Žiūrėkite, kad vandens išleidžiamoji žarna nebūtų sulenkta ar suspausta.

Ilginamoji žarna
Jei reikia pailginti išleidžiamąją žarną, būtinai naudokite panašią išleidžiamąją žarną.
Ji turi būti ne ilgesnė nei 4 metrų ilgio; kitaip sumažės indaplovės plovimo efektyvumas.

Sifono prijungimas
Vandens išleidimo jungtis turi būti ne aukščiau nei 1 000 mm nuo indaplovės apačios.
Vandens išleidžiamąją žarną reikia pritvirtinti.

Indaplovės paleidimas

Prieš paleidžiant indaplovę, būtina patikrinti toliau nurodytus dalykus:
1 Indaplovė turi stovėti lygiai ir būti tinkamai pritvirtinta.
2 Įleidžiamasis vožtuvas turi būti atsuktas.
3 Sujungimuose turi nebūti nuotėkio.
4 Laidai turi būti tvirtai sujungti.
5 Turi būti įjungtas maitinimas.
6 Įleidžiamojoje ir išleidžiamojoje žarnose turi nebūti mazgų.
7 Iš indaplovės turi būti išimtos visos pakuotės medžiagos ir brošiūros.

Dėmesio: prietaisą įrengę, būtinai išsaugokite šį vadovą. Naudotojams labai naudinga jame pateikta
informacija.
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Prieš skambindami techninės priežiūros tarnybai
Jei perskaitysite tolesniuose puslapiuose pateiktas lenteles, gali būti, kad skambinti techninės priežiūros
tarnybai neprireiks.
Techninės problemos

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Problema Galima priežastis Ką daryti

Indaplovė
nepradeda veikti

Perdegęs saugiklis arba
suveikė grandinės
pertraukiklis

Pakeiskite saugiklį arba atlikite grandinės pertraukiklio
atstatą. Atjunkite visus kitus prietaisus, kurie prijungti
prie tos pačios grandinės, kaip ir indaplovė.

Neįjungtas elektros
maitinimas

Patikrinkite, kad indaplovė būtų įjungta, o jos durelės
tvirtai uždarytos. Patikrinkite, kad maitinimo laidas būtų
gerai įkištas į sieninį lizdą.

Žemas vandens slėgis Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas vandens tiekimas ir jis
įjungtas.

Indaplovės durelės blogai
uždarytos.

Gerai uždarykite dureles, jos turi užsifiksuoti.

Vanduo
neišsiurbiamas iš
indaplovės

Užsilenkusi išleidžiamoji
žarna

Patikrinkite išleidžiamąją žarną.

Užsikimšęs filtras Patikrinkite stambųjį filtrą (žr. skirsnį „Filtro valymas“)

Užsikimšusi virtuvės
kriauklė

Patikrinkite virtuvės kriauklę ir įsitikinkite, ar pro ją gerai
išleidžiamas vanduo. Jei problema kilo dėl to, kad pro
virtuvės kriauklę neišleidžiamas vanduo, derėtų kreiptis į
santechniką, o ne į indaplovės remonto tarnybą.

Bendrojo pobūdžio problemos

Problema Galima priežastis Ką daryti

Vonelėje yra putų Netinkamas ploviklis Kad nebūtų putų, naudokite tik specialiai indaplovėms skirtą
ploviklį. Jei atsiranda putų, indaplovę atidarykite ir leiskite putoms
išgaruoti. Į vonelę įpilkite apie 4 litrus vandens. Indaplovę
uždarykite ir užfiksuokite; po to parinkite ciklą. Indaplovė iš karto
išleis vandenį. Kai išleidimas baigsis, atidarykite dureles ir
pažiūrėkite, ar putų nebėra. Jei reikia, pakartokite šią procedūrą.

Išsiliejusi skalavimo
priemonė

Išsiliejusią skalavimo priemonę iš karto nuvalykite.

Vonelės viduje yra
dėmių

Buvo naudotas ploviklis su
pigmentu

Pasirūpinkite, kad ploviklyje nebūtų pigmento.

Balta plėvelė ant
vidinio paviršiaus

Kieto vandens mineralai Norėdami išvalyti vidų, naudokite drėgną kempinę su
indaplovės plovikliu, mūvėkite gumines pirštines.
Kad nesusidarytų pamuilių ar putų, naudokite tik
indaplovėms skirtą ploviklį.

Ant stalo įrankių
yra rūdžių dėmių

Paveikti reikmenys
neatsparūs rūdijimui.

–

Įbėrus indaplovės druskos,
nebuvo paleista jokia
programa. Į plovimo ciklą
pateko šiek tiek druskos.

Įpylę indaplovės druskos, būtinai paleiskite spartaus
plovimo programą; tuo metu indaplovėje turi nebūti indų
ir turi būti neparinkta „Turbo“ funkcija (jei tokia yra).

Minkštiklio dangtelis
atsilaisvinęs

Patikrinkite dangtelį. Žiūrėkite, kad jis būtų užsifiksavęs.
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Triukšmas

Problema Galima priežastis Ką daryti

Bildesys plovimo
spintelėje

Purškiamoji strėlė trankosi į
indą krepšyje

Pertraukite programos veikimą ir kitaip sudėkite indus,
kurie kliudo purškiamajai strėlei.

Barškėjimas
plovimo spintelėje

Indai plovimo spintelėje
nesutvirtinti

Pertraukite programos veikimą ir kitaip sudėkite indus.

Bildesys vandens
vamzdžiuose

Jis gali kilti dėl įrengimo
vietoje priežasčių arba
vamzdžių skerspjūvio.

Tai neturi įtakos indaplovės veikimui.
Jei kyla abejonių, kreipkitės į tinkamai kvalifikuotą
santechniką.

Prasta plovimo kokybė

Problema Galima priežastis Ką daryti

Nešvarūs indai Indai blogai sukrauti. Žr. pastabas skirsnyje „Kaip krauti į indaplovės krepšius“.

Programa buvo
nepakankamai intensyvi.

Parinkite intensyvesnę programą.
Žr. plovimo ciklo lentelę.

Nepakankamai tiekiama
ploviklio.

Naudokite daugiau ploviklio arba naudokite kitą ploviklį.

Indai kliudo
purškiamosioms strėlėms.

Indus sudėkite kitokia tvarka, kad purškiamosios strėlės
galėtų laisvai suktis.

Filtro įtaisas plovimo
spintelės pagrinde yra
nešvarus arba netinkamai
sumontuotas. Dėl to gali
užsikimšti purškiamųjų
strėlių purkštukai.

Išvalykite ir (arba) tinkamai sumontuokite filtro montažą.
Išvalykite purškiamųjų strėlių purkštukus. Žr.
„Purškiamųjų strėlių valymas“.

Stiklo gaminiai
tampa
nepermatomi.

Taip nutinka dėl minkšto
vandens ir per didelio
ploviklio kiekio derinio.

Jei vanduo minkštas, naudokite mažiau ploviklio ir stiklo
gaminiams plauti naudokite trumpiausią ciklą.

Ant lėkščių
atsirado juodų
arba pilkų žymių

Į lėkštes trynėsi aliuminio
indai.

Šias žymes pašalinkite naudodami nestipraus poveikio
abrazyvinį valiklį.

Dozatoriuose lieka
ploviklio

Indai užblokuoja
dozatorius.

Iš naujo tinkamai sudėkite lėkštes.
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Blogas išdžiovinimas

Problema Galima priežastis Ką daryti

Indai neišdžiūva Netinkamai sukrauti Indus į indaplovę kraukite taip, kaip rekomenduojama
instrukcijose.

Per mažai skalavimo
priemonės

Naudokite daugiau skalavimo priemonės / pripildykite
skalavimo priemonės dozatorių.

Lėkštės išimamos per
greitai

Indų iš indaplovės neišimkite vos pasibaigus plovimui.
Truputi praverkite dureles, kad garai galėtų išeiti.
Indaplovę iškraukite tik tada, kai indai bus vos šilti.
Pirmiausiai iškraukite apatinį krepšį. Tada vanduo nelašės
nuo indų viršutinėje lentynoje.

Parinkta bloga programa Trumpų programų plovimo temperatūra yra žemesnė.
Todėl sumažėja plovimo kokybė. Pasirinkite ilgesnio
plovimo laiko programą.

Naudojami indai su
nekokybiška danga

Nuo tokių priemonių blogiau nuteka vanduo.
Tokio tipo indai ar lėkštės nepritaikytos plauti
indaplovėje.

Klaidų kodai
Atsiradus veikimo sutrikimas, prietaisas parodo klaidos kodą:

Kodas Reikšmė Galima priežastis

E1 Ilgas įleidimo laikas. Neatsuktas čiaupas, užblokuotas vandens įtraukimas arba
per žemas vandens slėgis.

E4 Persiliejimas Viename iš indaplovės elementų yra nuotėkis.

E8 Paskirstymo vožtuvo
orientacijos triktis.

Atvira grandinė arba paskirstymo vožtuvo gedimas.

• Jei įvyksta persiliejimas, prieš skambindami techninės priežiūros tarnybai, atjunkite vandens
tiekimą.

• Jei dėl persiliejimo arba nedidelio nuotėkio pagrindo padėkle yra vandens, prieš vėl
paleidžiant indaplovę, vandenį reikia išpilti.

PERSPĖJIMAS:
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TECHNINĖ INFORMACIJA

Aukštis 845 mm

Plotis 448 mm

Gylis 600 mm (durelėms esant uždarytoms)

Vandens slėgis 0,04–1,0 MPa

Elektros maitinimas Žr. duomenų lentelę

Talpa 10 asmenų skirtas indų komplektas

600(durelėms esant uždarytoms)
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Krepšių įkrova pagal En 50242

Viršutinis krepšys

Apatinis krepšys

Stalo įrankių krepšys

Informacija suderinamumo bandymui
pagal EN 50242 yra tokia:
Talpa: 10 asmenų skirtas indų
komplektas
Viršutinio krepšio padėtis: apatinė
padėtis
Programa: Ekonom.
Skalavimo priemonės nuostata: 6
Minkštiklio nuostata: H4

Puodeliai

Lėkštutės

Stiklinės

Mažas dubuo

Vidutinio dydžio dubuo

Didelis dubuo

Desertinės lėkštės

Pietų lėkštės

Sriubos lėkštės

Ovalo formos pusdubenis

1 Sriubos šaukštai

2 Šakutės

3 Peiliai

4 Arbatiniai šaukšteliai

5 Desertiniai šaukšteliai

6 Patiekimo šaukštai

7 Patiekimo šakutės

8 Padažo samtis
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Gamintojas WHIRLPOOL

Standartinių indų komplektų skaičius 10

Energijos našumo klasė 1) A++

Metinis energijos sunaudojimas 2) 211 kWh

Energijos sunaudojimas standartinio plovimo ciklo metu 0,74 kWh

Elektros energijos sunaudojimas esant išjungimo veiksenai 0,45 W

Energijos sąnaudos prietaisui esant įjungtam pasibaigus programai 0,49 W

Metinis vandens sunaudojimas 3) 2 380 litrų

Džiovinimo našumo klasė 4) A

Standartinis plovimo ciklas 5) ECO 50°C

Standartinio plovimo ciklo programos trukmė 170 min.

Triukšmo lygis 45 dB(A) re 1 pW

Montavimas Nepritvirtinta

Aukštis 84,5 cm

Gali būti įmontuotas Yra

Plotis 44,8 cm

Gylis (su jungtimis) 60 cm

Elektros energijos sunaudojimas 1 930 W

Nominali įtampa / dažnis 220–240 V / 50 Hz kintam. sr.

Vandens slėgis (srovės slėgis) 0,4–10 barų = 0,04–1 Mpa

Techninių duomenų lapas
Lapas, skirtas buitinei indaplovei pagal ES direktyvą 1059/2010:

PASTABA
1) Nuo A (didžiausias našumas) iki D (mažiausias našumas).
2) Energijos sunaudojimas 211 kWh per metus pagrįstas 280 standartinių plovimo ciklų naudojant šaltą

pripildymo vandenį ir sunaudojimu esant aktyvioms mažai energijos naudojančioms veiksenoms. Faktinis
energijos sunaudojimas priklausys nuo prietaiso naudojimo pobūdžio.

3) Vandens sunaudojimas 2 380 litrų per metus pagrįstas 280 standartinių plovimo ciklų. Faktinis vandens
sunaudojimas priklausys nuo prietaiso naudojimo pobūdžio.

4) Nuo A (didžiausias našumas) iki G (mažiausias našumas).
5) Ši programa tinka plauti vidutiniškai suteptiems indams ir yra našiausia programa energijos ir vandens

sunaudojimo atžvilgiu plaunant šio tipo indus.
Šis prietaisas, jo pristatymo metu, atitinka galiojančius Europos standartus ir direktyvas:
- LVD 2006/95/EB
- EMC2004/108/EB
- ErP 2009/125/EB
Pirmiau nurodytos vertės išmatuotos pagal standartus esant nurodytoms eksploatavimo sąlygoms.
Kokybė gali smarkiai skirtis priklausomai nuo indų kiekio ir sutepimo lygio, vandens kietumo, ploviklio
kiekio ir kt.
Šis vadovas pagrįstas Europos Sąjungos standartais ir reglamentais.
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GLAUSTAS EKSPLOATAVIMO VADOVAS
Išsamus eksploatavimo aprašymas pateiktas atitinkamame šio instrukcijų vadovo skyriuje.

Įjunkite prietaisą Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką prietaisui įjungti. Atidarykite dureles.

Išjunkite prietaisą Pasibaigus darbiniam ciklui, 3 kartus signalizuos indaplovės signalizatorius; po to jis nutils.
Paspauskite prietaiso įjungimo / išjungimo mygtuką.

Užsukite vandens
čiaupą, iškraukite
krepšius

Perspėjimas: prieš pradėdami indaplovę iškrauti, palaukite kelias minutes (apie 15 minučių), kad
nereikėtų išimti lėkščių ir indų, kurie dar karšti bei trapesni.
Be to, jie geriau išdžius. Prietaisą iškraukite pradėdami nuo apatinio krepšio.

Pripildykite ploviklio
dozatorių

A skyrius:
kiekvienam plovimo ciklui.
B skyrius:
tik programoms su pirminiu plovimu. (Vadovaukitės naudotojo instrukcijomis!)

Patikrinkite skalavimo
priemonės lygį

Mechaninis indikatorius C.
Elektrinis indikatorius valdymo pulte (jei įrengtas).

Patikrinkite
regeneravimo
druskos lygį

Tik modeliuose su vandens minkštiklio sistema.
Elektrinis indikatorius valdymo pulte (jei įrengtas).
Jei valdymo pulte druskos perspėjamosios lemputės nėra (kai kuriuose
modeliuose), numatyti, kada į minkštiklį reikia pilti druskos, galite pagal indaplovės
veikimo ciklų skaičių.

Prikraukite krepšius Nuo indų nuvalykite likusius didelius kiekius maisto. Suminkštinti prie prikaistuvių prikepusius maisto
likučius, po to prikraukite krepšius. Skaitykite indaplovės įkrovimo instrukcijas

Parinkite programą Uždarykite dureles, paspauskite programų mygtuką, kol užsidegs parinktos programos indikatorius.
(Žr. skirsnį „Eksploatavimo instrukcijos“)

Prietaiso paleidimas Atsukite čiaupą ir paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Prietaisas pradės veikti
apytikriai po 10 sekundžių.

Programos
pakeitimas

1. Vykstantį ciklą galima modifikuoti tik tuo atveju, jei jis pradėtas vykdyti neseniai. Kitaip ploviklis jau
gali būti išleistas ir prietaisas jau gali būti išleidęs plovimo vandenį. Tokiu atveju reikia vėl pripildyti
ploviklio dozatorių.
2. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką plovimui sustabdyti; po 3 sekundžių paspauskite
programų mygtuką – programa bus atšaukta.
3. Paspauskite programų mygtuką, kad parinktumėte naują programą.
4. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką; indaplovė pradės veikti 
po 10 sekundžių.

Į indaplovę sudėkite
indus, kuriuos
pamiršote sudėti.

1. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką programai sustabdyti.
2. Šiek tiek praverkite dureles.
3. Kai purškiamosios strėlės sustoja, dureles galite visiškai atidaryti.
4. Sudėkite norimas lėkštes.
5. Uždarykite dureles.
6. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką; indaplovė pradės veikti 
po 10 sekundžių.

Jei prietaisas
išjungiamas vykstant
plovimo ciklui.

Jei prietaisas išjungiamas vykstant plovimo ciklui, kai jį vėl įjungiate, iš naujo parinkite plovimo ciklą
ir indaplovę naudokite taip, tarsi ji būtų įjungta pirmą kartą.

PERSPĖJIMAS!

Atsargiai
atidarykite dureles.
Atidarant dureles
gali išsiveržti karštų
garų.
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