
Programa
Prieži-
ūros

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

15° 
spalvos

Atšviežinantis 
vartymas

Paleidimo 
atidėjimas

Greitas Pirminis
skalbi-
mas

Mėgsta-
mas

Intensyvus
skala-
vimas

Gręži-
mas

Medvilnė
30 - 40 - 60 - 95°C 30 - 40 - 60 - 95°C

6.0

Skirta vidutiniškai ir labai nešvarioms medvilninėms ir (arba) lininėms 
paklodėms ir užvalkalams, rankšluosčiams ir drabužiams. Pasirinkus 
“Medvilnė 95°C” programą, skalbiniuose panaikinamos bakterijos. Bakterijų 
šalinimo efektyvumas išbandytas laikantis 2001 m. lapkričio mėn. NF EN 
13697 standarto metodikos.

i Taip i i i i i i i i i max.

Sintetika
40 - 60°C 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 max.

Gležni audiniai
30°C 30°C

1.5 Užuolaidos ir gležnų audinių drabužiai, suknelės, sijonai, marškiniai ir
palaidinės.. i Taip i i i i – i i – i 1000 1)

Kasdieniniai rūbai
40°C 40°C

3.0
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 max.

 Medvilnė  6.0

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.

– Taip i – i i – – i i i max.

Spalvos
40°C 40°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 i i 1000 1)

Vilna
Šaltas vanduo Šaltas vanduo

 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.

– Taip i i i i – – i – i 1000 1)

Skalavimas ir
gręžimas – 6.0 Toks pat ir kaip paskutinis skalavimas bei galutinis gręžimas su programa

“Medvilnė”. – – i – i i – – i i i max.

Gręžimas – 6.0 Su šia programa atliekamas intensyvus gręžimo ciklas. Toks pat gręžimo 
ciklas kaip ir su programa “Medvilnė”. – – – – i i – – i – i max.

LT         PROGRAMŲ LENTELĖ
A. Programos rinkiklis
B. Mygtukas “Paleidimo/Pauzės” 
C. Mygtukas “Nustatymas iš naujo/

Išleidimas” 
D. Mygtukas “Paleidimo atidėjimas” 
E. Mygtukas “Mėgstamas” 
F. Užrakto nuo vaikų mygtukų 

kombinacija 
G. Mygtukas “Išgręžimas” 
H. Laiko ekranas
I. Programos vykdymo sekos indikatorius

J. Indikatorius “Atvirų durelių” 
Jūsų skalbimo mašinoje yra automatinės 
apsaugos funkcijos, kurios nustato ir 
diagnozuoja gedimus iš anksto ir leidžia 
jums atitinkamai reaguoti, pvz.:
K. Indikatorius “Servisas” 
L. Indikatorius “Užsuktas čiaupas” 
M. Indikatorius “Išvalyti siurblį” 

Akustinis triukšmo lygis:
Skalbimas  -  59 dB(A) / 1 pW
Gręžimas   - 1000 aps./min. 75 dB(A) / 1 pW
   - 1200 aps./min. 76 dB(A) / 1 pW

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

W10820534Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.
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SĄNAUDŲ DUOMENYS

Mygtukas „Atšviežinantis vartymas”
• Šią funkciją pasirinkite, jeigu, pasibaigus programai, 

negalėsite tuojau pat išimti skalbinių arba jeigu dažnai 
užmirštate iš mašinos išimti skalbinius. Tai padės išsaugoti 
skalbinių šviežumą.

• Pasibaigus programai, mašina pradės periodiškai vartyti 
skalbinius.

• Kai ši funkcija aktyvi, mirksi mygtuko “Atšviežinantis 
vartymas” lemputė ir ekranėlyje rodoma animacija.

• Pasibaigus skalbimo programai, periodinis vartymas 
trunka maždaug 6 valandų, ir jį bet kada išjungti galite, 
paspausdami mygtuką “Atšviežinantis vartymas”. Po to, kol 
galėsite atidaryti dureles, praeis šiek tiek laiko.

• Kai laikotarpis “Atšviežinantis vartymas“ pasibaigia, 
ekranėlyje atsiranda užrašas “End”.

Mygtukas “Greitas”
• Leidžia greičiau išskalbti, sutrumpinant programą.
• Rekomenduojama tik mažai suteptiems skalbiniams.
Mygtukas “Pirminis skalbimas”
• Tik praktiškiems, smarkiai suteptiems (pvz., smėlis, 

purvas). Ciklo trukmė padidėja apytikriai 15 min.
• Draudžiama naudoti skystą skalbiklį pagrindiniam 

skalbimui, jei yra įjungta “Pirminis skalbimas” funcija.
Mygtukas “Intensyvus skalavimas”
• Ileidžiama daugiau vandens ir prailginamas skalavimo ciklas.
• Ši funkcija tinka naudoti, jei tiekiamas labai minkštas vanduo, 

skalbiant kūdikių skalbinius ir alergiškų žmonių drabužius.
• Mygtukas “Išgręžimas”
• 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.

IŠSAUGOKITE SAVO MĖGSTAMĄ PROGRAMĄ 
Jei dažnai naudojate tas pačias programų nuostatas, 
kiekvienai programai galite išsaugoti po vieną nuostatų rinkinį, 
kurį vėliau galėsite pasirinkti vienu mygtuko paspaudimu.
• Pasirinkite norimą programą, temperatūrą, gręžimo 

greitį ir kitas norimas funkcijas, tada paspauskite ir 3 
sekundes palaikykite nuspaustą “Mėgstamas” mygtuką. 
“Mėgstamas” indikatorius sumirksės ir įsijungs – 
programos nuostatos išsaugotos.

Kitą kartą, kai norėsite pasirinkti savo išsaugotas programos 
nuostatas, pasirinkite atitinkamą programą ir paspauskite 
“Mėgstamas” mygtuką. Paleiskite skalbimo ciklą spausdami 
“Paleidimo/Pauzės” mygtuką.
Jei norite pakeisti išsaugotas programos nuostatas:
• pasirinkite norimą programą, temperatūrą, gręžimo greitį 

ir kitas norimas funkcijas, tada paspauskite ir 3 sekundes 
palaikykite nuspaustą “Mėgstamas” mygtuką. Vietoj 
anksčiau išsaugotų programos nuostatų išsaugosite 
naujas.

PALEIDIMO ATIDĖJIMAS 
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.
• Paspausdami “Paleidimo atidėjimas” mygtuką, pasirinkite 

paleidimo atidėjimo laiką nuo 1 iki 24 valandų.
• Paspauskite “Paleidimo/Pauzės” mygtuką. Prasidės 

atgalinė atidėjimo laiko atskaita; indikacinė lemputė 
“Paleidimo atidėjimas” ir taškas displėjaus ekrane blykčios 
iko programos paleidimo.

• Atidėjimo laiko indikacija išnyks prasidėjus programai, o 
vietoje jos ekrane bus rodomas likęs programos vykdymo 
laikas. 

• Viena karta paspaudus paleidimo/pauzės mygtuką, iš 
anksto pasirinktas valndų skaičius gali būti sumažintas, 
pakartotinai spaudžiant “Paleidimo/Pauzės” mygtuką.

Norėdami išjungti  funkciją “Paleidimo atidėjimas”
..prieš paspausdami “Paleidimo/Pauzės” mygtuką:
• programų selektorių pasukite į kitą padėtį arba paspauskite 

“Nustatymas iš naujo/Išleidimas“ mygtuką.
..paspaudę “Paleidimo/Pauzės” mygtuką:
• mažiausiai 3 sekundes paspauskite “Nustatymas iš 

naujo/Išleidimas“ mygtuką - paleidimo atidėjimo laikas 
išnys iš ekrano.

PROGRAMOS PALEIDIMAS
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. Laiko ekrane bus rodomas 
likęs programos vykdymo laikas. Tam tikrose progamos 
vykdymo fazėse dėl skalbinių svorio ir įleidžiamo vandens 
temperatūros svyravimų likęs programos vykdymo laikas yra 
perskaičiuojams iš naujo. Tokiu atevju laiko ekrane atsiras 
animacinė indikacija.

Sąnaudu reikšmės išmatuotos normalizuotomis sąlygomis pagal IEC/EN 60 456 standartą. Lentelėje pateikti sąnaudų duomenys namuose gali skirtis 
priklausomai nuo tiekiamo vandens slėgio ir temperatūros, skalbinių kiekio ir skalbimo tipo. Vandens ir energijos sąnaudos priklauso nuo programos 
nustatymų; pasirinkus specialias funkcijas arba pakeitus sukimosi greitį ar vandens temperatūrą, sąnaudos taip pat pasikeis.

  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“).
*  Siekiant sumažinti vandens temperatūrą, pagrindinio skalbimo ciklo pabaigoje prieš išleidžiant vandenį, į skalbimo mašiną įleidžiamas  
 nedidelis kiekisšalto vandens.
** Programų atitikmuo pagal energijos sąnaudų klasę. Siekant taupyti elektros energiją, tikroji vandens temperatūra gali neatitikti nurodytos  
 programos temperatūros.
*** Pasirinkus didžiausią galimą apsukų greitį ir pasibaigus programai (pagal numatytąsias nuostatas).

1. 
PASIRENGIMAS PLOVIMO CIKLUI

Į skalbyklę sudėkite skalbinius, uždarykite būgno dureles. 
Įsitikinkite, kad uždarėte tinkamai. 

2. Supilkite plovimo priemonę ir jos priedus. Vadovaukitės 
nurodymais, pateiktais kitoje lapelio pusėje ir instrukcijų 
vadovė. 

3. Uždarykite dangtelį.
4. Programos selektorių pasukite iki pageidaujamos 

programos ir temperatūros. Laiko ekranas rodys 
pasirinktos programos trukmę (valandomis ir minutėmis), 
taip pat mirksės “Paleidimo/Pauzės” mygtukas. 
Užsižiebs indikatorius, rodantis iš anksto nustatytą 
sukimosi greitį. Jei programos nepaleidžiate netrukus 
po jos pasirinkimo, po maždaug 15 minučių skalbyklė 
išsijungia automatiškai. Jei skalbyklę norite įjungti vėl, 
programų išrinkimo rankenėlę pasukite į padėt “O”, o po 
to – vėl į norimos programos padėtį.

PASIRINKITE NORIMĄ PASIRINKTĮ
Paspaukite norimos papildomos funkcijos mygtuką - įsižiebs 
atitinkama indikatoriaus lemputė. Jei programos ir pasirinktos 
papildomos funkcijos kombinacija nėra galima, indikatoriaus 
lemputė užges automatiškai. Netinkamų kombinacijų funkcijų 
pasirinkimas atšaukiamas automatiškai.
Mygtukas „15° spalvos“
• Taupo vandens šildymui skirtą energiją, tačiau gaunami 

geri skalbimo rezultatai.
• Skalbiant spalvotus skalbinius, padeda išsaugoti spalvas.
• Rekomenduojama mažai suteptiems skalbiniams be 

dėmių.
• Kad būtų gauti geri skalbimo rezultatai, pasirinkę šią 

programą, naudokite specialias skalbimui šaltame 
vandenyje skirtas priemones.

• Nepasirenkama 95 °C medvilnės programos metu.

“ATVIRŲ DURELIŲ” 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)”.

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ 
Skydelį, kad juo nesinaudotų (pvz., vaikai), galite užrakinti – 
reikia užblokuoti mygtukus. 
• Abu skydelio, siekiant jį apsaugoti nuo vaikų, užrakinimo 

mygtukus nuspauskite vienu metu ir palaikykite 
nuspaustus 3 sekundes. Ekrane įsižiebs rakto simbolis.

• Mygtukus atblokuosite taip pat.

GEDIMŲ NUORODOS
Gedimų ar nesklandumų atveju pasinaudokite informacija, 
pateikta naudojimo instrukcijos skyriuje „Gedimų nustatymas 
ir šalinimas“.
“Servisas”: 
„Service“ užsidegimas gali reikšti, kad sugedo elektrinė dalis.
“Užsuktas čiaupas”: 
Skalbimo mašinai netiekiamas vanduo arba jo tiekimas 
nepakankamas; gali būti užsuktas vandens čiaupas arba 
sulenkta žarna.
“Išvalyti siurblį”: 
Nenuteka panaudotas vanduo. Išleidimo žarna gali būti 
sulenkta, arba reikia valyti filtrą (instrukcijose žr. “Filtro 
valymas“).
Ekrane mirksi gręžimo greitis: disbalansas gręžimo metu.

• 
PROGRAMOS PABAIGA

Užsidega indikatorius “Atvirų durelių“,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.

1. 

SKALBIMO PROGRAMOS IR (ARBA) FUNKCIJŲ 
PAKEITIMAS PO PROGRAMOS ĮJUNGIMO

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 paspaucvskite “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
“Nustatymas iš naujo/Išleidimas“ mygtukas išjungia 
programą jai dar nepasibaigus.
• Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite “Nustatymas 

iš naujo/Išleidimas“ mygtuką. Viduje esantis vanduo bus 
išleistas. Dureles bus galima atidaryti tik po tam tikro laiko.

Galios sąnaudos, kai prietaisas išjungtas – 0,11 W / kai įjungtas – 0,11 W.

– Jutiklinė technologija pagal Jūsų skalbimo apkrovą nustato vandens bei energijos kiekį ir programos trukmę.

Programa
Tempe-
ratūra
(°C)

Apkrova
(kg)

Vanduo
(l)

Energija
(kWh)

be “Greitas”

Apyt. Programos trukmė 
(val. : min.)

Apytikslis likusios 
drėgmės kiekis (%). ***

be “Greitas” su “Greitas” 1000 
aps./min.

1200 
aps./min.

Medvilnė 95 6.0 55* 1.90 2:00 1:50

64 57
Medvilnė 60 6.0 48 1.14 2:30 1:45
Medvilnė 40 6.0 61 0.97 3:00 1:30
Medvilnė 30 6.0 61 0.52 3:00 1:30
Sintetika 60 3.0 54* 0.89 2:05 1:14

47 40
Sintetika 40 3.0 50 0.56 1:50 0:59

Gležni audiniai 30 1.5 50 0.50 0:45 –
Kasdieniniai rūbai 40 3.0 40 0.45 1:00 – 68 61

Spalvos 40 4.0 70 0.55 1:20 1:00
Vilna šaltas 1.0 40 0.10 0:35 –

eMedvilnė ** 60 6.0 46 0.70 3:30 –
62 53eMedvilnė ** 60 3.0 32 0.64 2:45 –

eMedvilnė ** 40 3.0 32 0.47 2:00 –


