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LT         AWOC 0714                                                          PROGRAMŲ LENTELĖ
E. Programų pasirinkimo rankenėlė
F.  Paleidimo/pauzės mygtukas
G. Gręžimo mygtukas
H. Programos vykdymo sekos indikatorius
I.  Atstatos mygtukas
J.  Paleidimo atidėjimo mygtukas

Akustinis triukšmo lygis:

Skalbimas  - 50 dB(A) / 1 pW

Gręžimas   - 72 dB(A) / 1 pW

A. Indikatorius “Durelės atidarytos”

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
Priežiūros
etiketės

Didž.
apkrova

kg

Skalbimo tipas / Pastabos

- Laikykitės priežiūros etiketėje nurodytų rekomendacijų

Skalbimo priemonės ir priedai Specialios funkcijos Didž.
gręžimo
greitis

aps./min

Pirminis
skalbi-
mas

Pagrin-
dinis

skalbimas

Mink-
štiklis

Paleidimo
atidėjimasy

Clean+ Šaltas
skalbimas

Intensyvus
skalavi-

mas

Lengvas
lyginimas

Skalavimo
sulaikymas

Gręži-
mas

Pirminis
skalbi-
mas

Greitas

Medvilnė/
Antibakterinis

95 °C
7.0

Vidutiniškai ir stipriai išpurvintiems bei tvirtiems baltiems medvilniniams 
skalbiniams. Įsisenėjusių dėmių atveju galite įpilti valiklio, deguonies pagrindu, kurį 
galima naudoti 95 °C temperatūroje. 
Ši programa pašalina bakterijas, taigi skalbiniai yra sterilizuojami. 

i Taip i i i – i i i i i – Didž.

 Medvilnė
40 - 60 °C  7.0

Normaliai sutepti medvilniniai skalbiniai. Esant 40° C ir 60° C, standartinė medvilnės 
programa ir palankiausias programa pagal bendrą vandens ir energijos sunaudojimas 
skalbimui medvilnės skalbiniams skalbti. - Kontrolinė energijos etiketės programa.

i Taip i i i i i i i i i i Didž.

SuperEco
60 °C 7.0

Labai nešvarūs ir patvarūs medvilniniai, sintetiniai bei mišrios medžiagos skalbiniai. 
Ekonomiškas skalbimo būdas naudojant pailgintos trukmės programą – skalbimą 
atlikti nakties metu, kai įkainis už elektros energiją yra mažesnis. Venkite triukšmo, 
kurį gali sukelti gręžimo programa, nustatykite gręžimo reguliatorių į „0“ padėtį ir 
atlikite skalbinių gręžimo programą ryte. Arba atitinkamai pasinaudokite programos 
užlaikymo funkcija. Rūbus, pagamintus iš daug sintetinio pluošto turinčios 
medžiagos, prieš skalbiant rekomenduojame įdėti į specialius skalbimo tinklelius.

– Taip i i – i i – i i – – Didž.

Sintetika
30 - 40 - 60 °C 3.0 Vidutiniškai išpurvintiems dirbtinio pluošto audiniams (poliesterio, poliakrilo, viskozės 

ir t. t.) arba jų deriniui su medvilne. i Taip i i – i i i i i i i Didž.

Gležni audiniai
30 - 40 °C 1.5 Užuolaidos ir gležnų audinių drabužiai, suknelės, sijonai, marškiniai ir palaidinės. i Taip i i – i – – i i i – 1000 1)

Kasdieniniai rūbai    
40 °C 4.0

Mažai ir vidutiniškai išpurvintiems medvilniniams, lininiams, dirbtinio pluošto ir jų 
derinių skalbiniams. Veiksminga vienos valandos programa. Nepamirškite kartu 
skalbti tik panašių spalvų audinius.

– Taip i i – i i i i i – – Didž.

Greitas skalbimas  
30 °C 4.0 Trumpai dėvėti medvilniniai, poliesterio, poliamido ir jų derinių drabužiai. Trumpa 

atšviežinimo programa. – Taip i i – i – – i i – – Didž.

Vilna
Šaltas vanduo- 40 °C 1.0 Tik vilnoniai skalbiniai, pažymėti “Woolmark” ženkleliuir kurious leidžiama skalbti 

skalbimo mašinoje. – Taip i i – i – – i i – – 1000 1)

Skalbtini rankomis  
40 °C 1.0 Audiniai iš lino, šilko, vilnos ir viskozės, pažymėti ženkleliu “skalbti rankomis”. – Taip i i – i – – i i – – 400 1)

Moteriškas 
apatinis trikotažas

30 °C
1.0 Šis ciklas idealiai tinka moteriško apatinio trikotažo skalbimui (primygtinai 

rekomenduojama naudoti skalbinių maišelį). – Taip i i – i – – i i – – 400 1)

Skalavimas ir 
gręžimas – 7.0 Toks pat ir kaip paskutinis skalavimas bei galutinis gręžimas su programa 

“Medvilnė”. – – i i – – i – i i – – Didž.

Gręžimas – 7.0 Su šia programa atliekamas intensyvus gręžimo ciklas. Toks pat gręžimo ciklas kaip 
ir su programa “Medvilnė”. – – – i – – – – – i – – Didž.

Vandens išleidimas – – Tik išleidimas - jokio gręžimo. Alternatyvus programos užbaigimo būdas po 
“Skalavimo sulaikymas” pasirinimo. – – – i – – – – – – – – –

i : pasirinktimai / taip : dozavimas būtinas
1) Kad drabudžiai būtų tausojami, šiose programose apribotas gręžimo greitis.



Programa
Tempe-
ratūra
(°C)

Apkrova
(kg)

Vanduo
(l)

Energija
(kWh)

be “Greitas”

Apyt. Programos trukmė
           (val. : min.)  

%be “Greitas” su “Greitas”
Medvilnė/Antibakterinis 95 7.0 74** 2.10 2:10 - 55

 Medvilnė * 60 7.0 52 0.91 4:00 2:30
53 Medvilnė * 60 3.5 40 0.85 3:00 ***

 Medvilnė * 40 3.5 40 0.65 3:00 ***
SuperEco 60 7.0 69 0.84 4:00 -
Sintetika 60 3.0 50** 1.00 2:15 0:59

35
Sintetika 40 3.0 46 0.70 2:15 0:59

Glenži audiniai 30 1.5 60 0.50 0:45 -
Kasdieniniai rūbai 40 4.0 45 0.50 1:00 - 55
Greitas skalbimas 30 4.0 45 0.40 0:30 -

Vilna 40 1.0 60 0.50 0:45 -
Skalbtini rankomis 40 1.0 45 0.50 0:40 -

Moteriškas apatinis trikotažas 30 1.0 45 0.40 0:36 -
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ĮPILKITE SKALBIMO PRIEMONES, UŽDARYKITE 
DURELES IR PASIRINKITE PROGRAMĄ

PASIRINKITE BET KURIĄ PAPILDOMĄ FUNKCIJĄ

“DURELĖS ATIDARYMOS” INDIKATORIUS
Prieš programos pradžią ar pasibaigus programai ši 
lemputė nurodo, kad galima atidaryti dureles.
Programos vykdymo metu durelės yra užblokuotos ir jų 
atidaryti negalima. Jei dureles būtina atidaryti programos 
vykdymo metu, skaitykite skyrių “Vykdomos programos 
atšaukimas (atstata)”.
GEDIMŲ NUORODOS

Paspaukite norimos papildomos funkcijos mygtuką - 
įsižiebs atitinkama indikatoriaus lemputė. Jei programos ir 
pasirinktos papildomos funkcijos kombinacija nėra galima, 
indikatoriaus lemputė užges automatiškai. 
Mygtukas “Clean+”
• Pasirinkite šią funkciją, jei naudojate dėmių šalinimo 
 priedus (miltelius, pavyzdžiui, “Vanish”) - taip bus 
 optimizuotas skalbimo priemonės priedo 
 efektyvumas, pasiekti geresni skalbimo rezultatai ir 
 pašalintos dėmės.
•  Skalbkite didžiausią leistiną skalbinių kiekį.
•  Į pagrindinio skalbimo skyrelį kartu su skalbimo
 priemone (pasirinkę šią funkciją naudokite tik

PROGRAMOS PALEIDIMAS

PROGRAMOS PABAIGA

SKALBIMO PROGRAMOS IR (ARBA) FUNKCIJŲ 
PAKEITIMAS PO PROGRAMOS ĮJUNGIMO

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

  miltelius) įpilkite atitinkamą kiekį dėmių pašalinimo 
 priemonės (miltelių).
 Laikykitės gamintojo nurodytų dozavimo instrukcijų.
•  Programos trukmė padidinama apytikriai 15 min. 
•  Tinka naudoti su dėmių šalinimo priemonėmis ir 
 tik deguonies pagrindu veikiančiais balikliais. 
 Draudžiama naudoti baliklius, kurių sudėtyje 
 yra chloro ar perborato!
Mygtukas “Šaltas skalbimas”
•  Sutaupo vandens pašildymui skirtą energiją, bet išlaiko 
 gerus skalbimo rezultatus.
•  Rekomenduojama naudoti mažai suteptiems 
 skalbiniams be dėmių. 
•  Įsitikinkite, kad skalbimo priemonė yra tinkama skalbti 
 žemoje temperatūroje (15 arba 20 °C).
•  Dažniausiai pasirenkama, nustačius žemiausią 
 programų temperatūros žingsnį.
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 “Lengvas lyginimas”
• Padidinat vandens kiekį ir naudojant labai švelnų 
 gręžimą, sumažinamas susiglamžymas.
Mygtukas “Skalavimo sulaikymas”
• Siekiant išvengti susiglamžymo ir spalvos pakitimo 
 po paskutinio skalavimo ciklo skalbiniai paliekami

PALEIDIMO ATIDĖJIMAS

Skalbimo priemonę įpilkite, kaip parodyta priekiniame 
puslapyje ir aprašyta naudojimo instrukcijos skyriuje 
“Skalbimo priemonės ir priedai”. Programų selektorių 
pasukite į norimos programos ir temperatūros padėtį. 
Ekrane parodoma programos trukmė ir nustatytas gręžimo 
greitis. Blykčios indikacinė lemputė šalia paleidimo/
pauzės mygtuko.
Pasibaigus programai arba ją pasirinkus, bet nepaleidus, 
skalbyklė po maždaug penkiolikos minučių 
automatiškai išsijungs. Jei skalbyklę norite įjungti vėl, 
programų išrinkimo rankenėlę pasukite į padėt „O“, o po 
to – vėl į norimos programos padėtį.

Atstatos mygtukas išjungia programą jai dar 
nepasibaigus.
• Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite 
 „Atstatos“ mygtuką. Viduje esantis vanduo bus 
 išleistas. Dureles bus galima atidaryti tik po tam tikro 
 laiko.

Funkcija “Paleidimo atidėjimas” leidžia jums paleisti 
prietaisą norimu laiku, pavyzdžiui, naktį, kai pignesnė 
elektros energija. Draudžiama naudoti skystą skalbiklį, jei 
įjungta “Paleidimo atidėjimas” funkcija.
• Pasirinkite programą, temperatūrą ir funkcijas.
• Paspauskite “Paleidimo atidėjimas” mygtuką, kad 
 pasirinktumėte norimą uždelsimą, nuo 30 minučių iki 
 23 valandų.
• Paspauskite mygtuką paleidimo/pauzės. 
 Ekrane  pradės mirksėti paleidimo atidėjimo simbolis 
 ir taškelis tarp valandų ir minučių. Pradedamas 
 atgalinis laiko skaičiavimas.
• Atidėjimo laiko indikacija išnyks prasidėjus 
 programai, o vietoje jos ekrane bus rodomas likęs 
 programos vykdymo laikas. 
• Jei paspaudėte paleidimo/pauzės mygtuką, 
 atidėjimo laiką galite dar kartą sumažinti paspaudę 
 mygtuką “Paleidimo atidėjimas”.
Norėdami išjungti  funkciją “Paleidimo atidėjimas”
..prieš paspausdami paleidimo/pauzės mygtuką:
• programų selektorių pasukite į kitą padėtį arba
 paspauskite atstatos mygtuką.
..paspaudę paleidimo/pauzės mygtuką:
• mažiausiai 3 sekundes paspauskite atstatos 
 mygtuką - paleidimo atidėjimo laikas išnys iš ekrano.

Atsukite čiaupą ir paspauskite paleidimo/pauzės 
mygtuką. Įsižieb indikacinė paleidimo/pauzės mygtuko 
lemputė. Programos vykdymo sekos indikatorius 
rodys dabartinę programos fazę iš kairės į dešinę nuo 
skalbimo, skalavimo iki gręžimo/ vandens išleidimo.
Kai skalbinių išaiškinamas arba programos trukmė yra 
atnaujinama, ekrane rodoma animacija.

 mirkti vandenyje, neatliekant galutinio gręžimo.
• Tai yra ypač patogu, jei gręžimą norite atidėti   
 vėlesniam laikui arba norite tik išleisti vandenį.
• Programa sustoja ties faze “Skalavimo sulaikymas” ir 
 tuo pat metu užsidega lemputė “Skalavimo sulaikymas” 
 programos vykdymo sekos indikatoriuje. Blykčios 
 indikacinė lemputė  šalia paleidimo/pauzės mygtuko.
Išjunkite funkciją “Skalavimo sulaikymas”:
• Paspauskite paleidimo/pauzės mygtuką; programa  
 bus užbaigta automatiškai su galutinio gręžmo ciklu 
 dabartinei programai.
• Jej skalbinių gręžti nenorite, programų pasirinkimo 
 rankenėlę pasukite į programos “Išleidimas” padėtį ir 
 paspauskite paleidimo/pauzės mygtuko.
Gręžimo mygtukas
• Kiekviena programa turi iš anksto nustatytą gręžimo 
 greitį.
• Norėdami nustatyti kitą gręžimo greitį paspauskite 
 mygtuką.
• Pasirinkus “0” gręžimo greitį, galutinis gręžimas 
 nebus atliekamas, tačiau tarpiniai gręžimo ciklai bus 
 atliekami. Tik išleidžiamas vanduo.
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 “Greitas” 
•  Leidžia greičiau išskalbti, sutrumpinant programą.
•  Rekomenduojama tik mažai suteptiems skalbiniams.
•  Nepasirenkama 95 °C medvilnės programos metu.

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

Užsidega indikatorius ““Atidarytos durelės“, o ekrane 
rodomas užrašas “End“. Po maždaug 15 minučių 
skalbyklė visiškai išsijungia, kad būtų taupoma energija.
1. Programų pasirinkimo ranhkenėlę pasukite į “O” 
 padėtį.
2. Užsukite čiaupą.
3. Atidarykite dureles ir išimkite skalbinius.
4. Skalbimo mašinos duris palikite atidarytas, kad išdžiūtų 
 būgnas.

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.

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“).

 Apytikslis likusios drėgmės kiekis (%). Pasirinkus didžiausią galimą apsukų greitį ir pasibaigus programai (pagal numatytąsias nuostatas).
* 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.


