
USER 

MANUAL

LT Naudojimo instrukcija
SkalbyklėL7FBE69SA



TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA..................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................... 5
3. GAMINIO APRAŠYMAS....................................................................................... 7
4. TECHNINIAI DUOMENYS....................................................................................8
5. ĮRENGIMAS..........................................................................................................9
6. PRIEDAI..............................................................................................................13
7. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................14
8. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................... 22
9. TECHNOLOGIJA AUTODOSE (AUTOMATINIS DOZAVIMAS).........................22
10. PROGRAMOS.................................................................................................. 29
11.  „WI-FI“. PRIJUNGIMO NUSTATYMAS........................................................36
12. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 38
13. PATARIMAI.......................................................................................................43
14. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 45
15. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................53
16. SĄNAUDŲ VERTĖS......................................................................................... 58
17. TRUMPASIS VADOVAS.................................................................................. 61

My AEG Care app

www.aeg.com2



PUIKIEMS REZULTATAMS
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti instrukciją, kad galėtumėte jį
geriausiai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:

gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo ir
remonto informacijos:
www.aeg.com/support
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com

Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Visada naudokite originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.

 Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
 Bendroji informacija ir patarimai
 Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

1.  SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
• Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,

jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
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• Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.

• Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.

• Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
• Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir

tinkamai pašalinkite.
• Ploviklius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia,

kai prietaiso durelės atviros.
• Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia

suaktyvinti.
• Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir

naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį

galima naudoti, pavyzdžiui:
– darbuotojų valgomuosiuose, pavyzdžiui,

parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose

gyvenamosiose aplinkose;
– bendro naudojimo patalpose daugiabučiuose arba

savitarnos skalbyklose.
• Neviršykite maksimalaus, 9 kg skalbinių kiekio (žr.

skyrių „Programų lentelė“).
• Darbinis vandens slėgis vandens įleidimo vietoje iš

išėjimo jungties turi būti nuo 0,5 baro (0,05 MPa) iki 8
barų (0,8 MPa).

• Pagrinde esančios ventiliacijos angos neturi užstoti
kilimas, patiesalas ar bet kokia kita grindų danga.

• Prietaisas turi būti prijungtas prie vandentiekio
naudojant naujai pristatytus žarnų komplektus arba
kitus įgaliotojo techninės priežiūros centro pristatytus
naujus žarnų komplektus.

• Senų žarnų komplektų pakartotinai naudoti negalima.
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• Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti elektros pavojus.

• Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo.

• Nevalykite prietaiso aukštu slėgiu vandens purkštuvais
ir (arba) garais.

• Nuvalykite prietaisą drėgna šluoste. Naudokite tik
neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas

Įrengimas turi atitikti
galiojančias nacionalines
taisykles.

• Nuimkite visas pakuotės medžiagas ir
gabenimo varžtus, įskaitant guminę
įvorę su plastikiniu tarpikliu.

• Gabenimo varžtus laikykite saugioje
vietoje. Jeigu prietaisą ateityje reikės
perkelti, juos reikia įsukti, kad būgnas
būtų užfiksuotas ir apsaugotas nuo
vidinio sugadinimo.

• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.

• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.

• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.

• Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso
ten, kur temperatūra gali būti
žemesnė nei 0 °C, arba ten, kur jis
gali būti veikiamas oro sąlygų.

• Grindys, ant kurių bus įrengtas
prietaisas, turi būti plokščios, stabilios,
atsparios karščiui ir švarios.

• Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir
grindų vyktų oro cirkuliacija.

• Pastatę prietaisą į nuolatinę jo vietą,
gulsčiuku patikrinkite, ar jis stovi
lygiai. Jei jis stovi nelygiai, atitinkamai
sureguliuokite jo kojeles.

• Neįrenkite prietaiso tiesiai virš
grindyse esančio kanalizacijos
vamzdžio.

• Nepurkškite ant prietaiso vandens ir
saugokite jį nuo pernelyg didelės
drėgmės poveikio.

• Nestatykite prietaiso ten, kur prietaiso
durelių negalima atidaryti iki galo.

• Nedėkite po prietaisu uždaros
talpyklės ištekėjusiam vandeniui
surinkti. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą, kad
išsiaiškintumėte, kokius priedus galite
naudoti.

2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.

• Prietaisą privaloma įžeminti.
• Visada naudokite tinkamai įrengtą

įžemintą saugųjį elektros lizdą.
• Įsitikinkite, kad parametrai techninių

duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.

• Nenaudokite daugiakanalių adapterių
ir ilginamųjų laidų.

• Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
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įgaliotasis techninės priežiūros
centras.

• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.

• Nelieskite maitinimo laido arba
elektros kištuko šlapiomis rankomis.

• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.

2.3 Vandens prijungimas
• Nesugadinkite vandens žarnų.
• Prieš prijungiant prie naujų vamzdžių,

ilgai nenaudotų vamzdžių, kur buvo
atliekami remonto darbai arba
sumontuoti nauji prietaisai (vandens
skaitikliai ir pan.), leiskite vandenį, kol
jis pradės bėgti švarus ir skaidrus.

• Per ir po pirmo prietaiso panaudojimo
patikrinkite, ar nėra matoma vandens
nuotėkio.

• Nenaudokite ilginimo žarnų per
trumpai vandens įleidimo žarnai
pailginti. Susisiekite su įgaliotuoju
techninės priežiūros centru, kad
vandens įleidimo žarna būtų pakeista.

• Išpakuojant prietaisą, galima matyti,
kaip vanduo teka iš vandens išleidimo
žarnos. Taip yra todėl, kad gamykloje
prietaisas buvo išbandomas su
vandeniu.

• Vandens išleidimo žarną galima
pailginti daugiausiai iki 400 cm. Jeigu
reikia ilgesnės žarnos, susisiekite su
įgaliotuoju techninės priežiūros
centru.

• Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, būtų
prieiga prie čiaupo.

2.4 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužeidimo, elektros smūgio,
gaisro, nudegimų arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.

• Laikykitės ant ploviklio pakuotės
pateiktų saugos nurodymų.

• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.

• Neskalbkite stipriai alyva, tepalu ar
kitomis riebiomis medžiagomis
suteptų audinių. Jos gali sugadinti
skalbyklės gumines dalis. Tokius
audinius, prieš dėdami į skalbyklę,
išskalbkite rankomis.

• Programai veikiant, nelieskite durelių
stiklo. Stiklas gali įkaisti.

• Patikrinkite, ar visi metaliniai
elementai buvo pašalinti nuo
skalbinių.

2.5 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti.

• Šio gaminio viduje esanti (-čios)
lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos
atsarginės lemputės: Šios lemputės
turi atlaikyti ekstremalias fizines
sąlygas buitiniuose prietaisuose,
pavyzdžiui, temperatūrą, vibraciją,
drėgmę, arba yra skirtos informuoti
apie prietaiso veikimo būseną. Jos
nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims
ir netinka patalpoms apšviesti.

• Norėdami pakeisti vidinę apšvietimo
lemputę, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.

2.6 Techninė priežiūra
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į

įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.

• Atkreipkite dėmesį, kad pačių arba
neprofesionalus remontas gali turėti
pasekmių saugai ir panaikinti
garantiją.

• Šių atsarginių dalių bus galima įsigyti
10 metų nutraukus modelio gamybą:
variklį ir variklio šepetėlius, transmisiją
tarp variklio ir būgno, siurblių,
amortizatorių ir spyruoklių, skalbimo
būgną, būgno kryžmę ir susijusius
rutulinius guolius, šildytuvus ir
kaitinimo elementus, įskaitant šildymo
siurblius, vamzdžius ir susijusią
įrangą, įskaitant žarnas, vožtuvus,
filtrus ir hermetikus, spausdintines
plokštes, elektroninius ekranus,
slėginius jungiklius, termostatus ir
jutiklius, programinę ir aparatinę-
programinę įrangą, įskaitant atkūrimo
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programinę įrangą, dureles, durelių
lankstus ir sandariklius, kitus
sandariklius durelių užrakinimo
mazgą, plastikines detales,
pavyzdžiui, skalbimo priemonių
dozatorius. Įsidėmėkite, kad tam
tikros šios atsarginės dalys yra
prieinamos tik profesionaliems
remonto specialistams ir kad ne visos
atsarginės dalys yra aktualios visiems
modeliams.

2.7 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.

• Atjunkite prietaisą nuo tinklo
maitinimo ir vandentiekio.

• Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.

• Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų būgne.

• Prietaisą šalinkite pagal vietinius
elektrinės ir elektroninės įrangos
atliekų šalinimo reikalavimus.

3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Specialios savybės
Jūsų nauja skalbyklė atitinka visus
šiuolaikinius veiksmingo skalbinių
apdorojimo reikalavimus ir naudoja
mažai vandens, energijos ir skalbimo
priemonių bei tinkamai pasirūpina
audiniais.
• Naudojant AutoDose technologiją,

automatiškai pagal skalbinių kiekį
dozuojamas tinkamas skalbimo
priemonės kiekis; stalčiuje yra dvi
integruotos talpyklės (skalbimo
priemonės + audinių minkštiklio) ir du
papildomi skyriai skalbimo priemonei
ir priedams dedant rankiniu būdu. Tai
suteikia didžiausią galimą
universalumą naudojant.

• „Wi-Fi“ ryšys ir nuotolinio
paleidimo funkcija leidžia pradėti
ciklą, valdyti skalbyklę ir patikrinti
skalbimo ciklo būseną nuotoliniu
būdu.

• Naudojant technologiją 
„ProSense“ per 30 sekundžių

nustatomas skalbinių kiekis ir pagal jį
programos trukmė. Skalbimo
programa yra pritaikoma skalbinių
kiekiui ir audinių rūšiai, kad nebūtų
naudojama daugiau laiko, energijos ir
vandens nei būtina.

• Garais galima greitai ir lengvai
atnaujinti drabužius. Švelnios garų
programos pašalina kvapus ir
sumažina sausų audinių
susiglamžymą, todėl juos reikia
mažiau lyginti.
Naudojant parinktį Papildomi garai,
kiekvienas ciklas pabaigiamas švelniu
garinimu, kurio metu išpurenamas
audinių pluoštas ir sumažinamas
susiglamžymas. Lyginti bus lengviau!

• Naudojant parinktį Intensyvi
apdorojamos sunkiai įveikiamos
dėmės ir optimaliai išnaudojamas
skalbimo efektyvumas.
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3.2 Prietaiso apžvalga

1 2 3 9

5

6

7

4

10

8

11 12

1 Darbastalis
2 Skalbimo priemonės dalytuvas su

AutoDose talpyklėmis ir pripildymo
rankomis skyreliai

3 Valdymo skydelis
4 Durelių rankena
5 Techninių duomenų plokštelė
6 Vandens išleidimo siurblio filtras

7 Kojelės prietaisui išlyginti
8 Vandens išleidimo žarna
9 Vandens įleidimo žarnos prijungimas
10 Maitinimo kabelis
11 Gabenimo varžtai
12 Žarnos atrama

00000000

00A

Mod. xxxxxxxxx

000V ~ 00Hz  0000 W

910000000 00

A

B

C
Prod.No.

D

Techninių duomenų lentelėje nurodomas
modelio pavadinimas (A) , gaminio numeris (B),
elektros parametrai (C) ir serijos numeris (D).

4. TECHNINIAI DUOMENYS
Matmuo Plotis / aukštis / bendras gy‐

lis
59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm

Elektros prijungimas Įtampa
Bendroji galia
Saugiklis
Dažnis

230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
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Apsaugos nuo kietųjų dalelių ir drėgmės patekimo lygį už‐
tikrina apsauginis dangtis, išskyrus tuos atvejus, kai že‐
mos įtampos įranga yra neapsaugota nuo drėgmės

IPX4

Tiekiamo vandens slėgis Mažiausias
Didžiausias

0,5 baro (0,05 MPa)
8 barai (0,8 MPa)

Vandens įvadas 1) Šaltas vanduo

Didžiausias skalbinių kiekis Medvilnė 9 kg

Gręžimo greitis Didžiausias gręžimo greitis 1551 aps./min.
1) Prijunkite vandens įleidimo žarną prie vandens čiaupo, kurio sriegis 3/4'' .

5. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

5.1 Išpakavimas
ĮSPĖJIMAS!
Prieš įrengdami prietaisą,
pašalinkite visas pakavimo
medžiagas ir gabenimui
skirtus varžtus.

ĮSPĖJIMAS!
Mūvėkite pirštines.

1. Nuimkite išorinę plėvelę. Jeigu reikia,
naudokite pjovimo įrankį.

2. Nuimkite nuo viršaus kartoną ir
polistirolo pakavimo medžiagas.

3. Nuplėškite vidinę plėvelę.

4. Išimkite iš durelių tarpiklio polistirolo
dalį ir kitus daiktus iš būgno.

5. Atsargiai paguldykite prietaisą ant jo
galinės pusės.
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6. Dėkite vieną iš polistirolo pakavimo
dalių ant grindų už prietaiso. 

Būkite atsargūs, kad
nepažeistumėte žarnų.

7. Nuimkite nuo apačios polistirolo
apsaugą.

1

2

8. Pastatykite prietaisą vertikaliai.

9. Nuimkite maitinimo kabelį ir vandens
išleidimo žarną nuo žarnos laikiklių. 

Galima matyti, kaip
vanduo teka iš vandens
išleidimo žarnos. Taip
yra todėl, kad gamykloje
prietaisas buvo
išbandomas su
vandeniu.

10. Atsukite tris varžtus, naudodamiesi
su prietaisu pristatytu veržliarakčiu.

11. Ištraukite plastikinius tarpiklius.
12. Į angas įdėkite plastikinius

gaubtelius, kuriuos rasite naudotojo
vadovo maišelyje.

Rekomenduojame išsaugoti
pakuotę ir gabenimui skirtus
varžtus, jeigu ateityje
prietaisą tektų gabenti.

5.2 Pastatymas ir
išlygiavimas
1. Įrenkite prietaisą ant lygių ir kietų

grindų.
Įsitikinkite, kad kilimai
netrukdytų oro cirkuliacijai
po prietaisu.
Patikrinkite, ar prietaisas
nesiliečia prie sienos arba
kitų baldų.

www.aeg.com10



2. Norėdami pareguliuoti lygį,
atlaisvinkite arba priveržkite kojeles.

ĮSPĖJIMAS!
Nedėkite po prietaiso
kojelėmis kartono, medinių
kaladėlių ar panašių daiktų,
norėdami, kad prietaisas
stovėtų lygiai.

x4

Prietaisas turi stovėti lygiai ir tvirtai.
Lygiai pastačius prietaisą,
sumažėja vibracija,
triukšmas ir veikiančio
prietaiso judėjimas.

Kai prietaisas įrengiamas ant
plintuso arba, jei džiovyklė
dedama ant skalbyklės,
naudokite skyriuje
„Priedai“ aprašytus priedus.
Atidžiai perskaitykite su
prietaisu ir priedu pateiktą
instrukciją.

5.3 Vandens įleidimo žarna
1. Prijunkite vandens įleidimo žarną prie

prietaiso galo.

2. Nukreipkite ją kairėn ar dešinėn,
atsižvelgdami į vandens čiaupo
padėtį.

20º20º

45º45º

Įsitikinkite, kad vandens
įleidimo žarna nebūtų
vertikalioje padėtyje.

3. Jeigu reikia, atsukite veržlę, kad
galėtumėte nustatyti jos tinkamą
padėtį.

4. Prijunkite vandens įleidimo žarną prie
šalto vandens čiaupo, kurio sriegis
3/4 colio.

DĖMESIO
Patikrinkite, ar jungtys
sandarios.

Nenaudokite ilginimo žarnų
per trumpai vandens įleidimo
žarnai pailginti. Susisiekite
su techninės priežiūros
centru, kad vandens įleidimo
žarna būtų pakeista ilgesne.

5.4 Vandens atjungimo
įtaisas
Vandens įleidimo žarnoje yra vandens
atjungimo įtaisas. Šis įtaisas apsaugo
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nuo vandens nuotėkio tuo atveju, jeigu
žarna natūraliai nusidėvi.
Raudona sritis langelyje „A“ rodo
gedimą.

A

Jeigu taip atsitiktų, užsukite vandens
čiaupą ir susisiekite su įgaliotuoju
techninės priežiūros centru, kad žarna
būtų pakeista.

5.5 Vandens išleidimas
Vandens išleidimo žarna turi būti ne
žemiau kaip 60 cm ir ne aukščiau kaip
100 cm nuo grindų.

Vandens išleidimo žarną
galima pailginti daugiausiai
iki 400 cm. Jeigu reikia
ilgesnės žarnos, susisiekite
su įgaliotuoju techninės
priežiūros centru.

Vandens išleidimo žarną galima prijungti
skirtingais būdais:
1. Iš vandens išleidimo žarnos

sudarykite U formą ir užvyniokite ją
aplink plastikinį žarnos kreiptuvą.

2. Pakabinant ant kriauklės krašto.
Pritvirtinkite kreiptuvą prie vandens
čiaupo arba sienos.

Įsitikinkite, kad prietaisui
išleidžiant vandenį,
plastikinis kreiptuvas
negalėtų pajudėti.

Patikrinkite, ar išleidimo
žarnos galas nėra
panardintas į vandenį.
Nešvarus vanduo gali grįžti į
prietaisą.

3. Prijungiant prie nuotėkų vamzdžio
su alsuokliu. Įkiškite išleidimo žarną
tiesiai į nutekamąjį vamzdį. Žr.
paveikslėlį.

Vandens išleidimo žarnos
galas turi būti nuolat
vėdinamas, t. y., nutekamojo
vamzdžio vidinis skersmuo
(min. 38 mm –1,5 col.) turi
būti didesnis už vandens
išleidimo žarnos išorinį
skersmenį.

4. Jeigu išleidimo žarnos galas atrodo
taip (žr. paveikslėlį), jūs galite jį
įstumti tiesiai į nuotekų vamzdį.
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5. Be plastikinio žarnos kreiptuvo,
prie kriauklės sifono. Įdėkite
vandens išleidimo žarną į sifoną ir
pritvirtinkite spaustuvu. Žr.
paveikslėlį.

Vandens išleidimo žarna
būtinai turi sudaryti kilpą,
kad į prietaisą nepakliūtų
dalelės iš kriauklės.

6. Įdėkite žarną tiesiai į patalpos
sienoje įrengtą nutekamąjį vamzdį
ir pritvirtinkite ją spaustuvu.

5.6 Elektros prijungimas
Baigę instaliacijos darbus, galite prijungti
maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.
Techninių duomenų lentelėje, esančioje
ant prietaiso durelių vidinio krašto, ir
skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyti
reikalingi elektros parametrai. Įsitikinkite,
kad jie atitinka maitinimo tinklo
parametrus.
Patikrinkite, ar jūsų namų elektros tinklas
yra pakankamo galingumo, turint
omenyje, kad yra įjungti ir kiti prietaisai.
Junkite prietaisą į įžemintą elektros
lizdą.

Elektros kabelis po prietaiso prijungimo
turi būti lengvai prieinamas.
Dėl šiam prietaisui įrengti reikalingų
elektros darbų kreipkitės į mūsų įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Gamintojas neatsako už žalą arba
sužeidimus, kuriuos sukėlė pirmiau
išvardytų saugos nurodymų
nesilaikymas.

6. PRIEDAI
6.1 Galima įsigyti
www.aeg.com/shop arba iš
įgaliotojo prekybos atstovo
Atidžiai perskaitykite su priedu pateiktą
instrukciją.

Tik tinkami, AEG patvirtinti
priedai užtikrina prietaiso
saugos standartus. Jeigu
naudojamos nepatvirtintos
dalys, visos pretenzijos bus
pripažintos negaliojančiomis.
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6.2 Tvirtinimo plokštelių
komplektas
Jeigu prietaisą įrengiate ant grindjuostės,
kuri nėra AEG pateiktas priedas,
prietaisą pritvirtinkite tvirtinimo
plokštelėse.
Atidžiai perskaitykite su priedu pateiktą
instrukciją.

6.3 Tvirtinimo rinkinys
Džiovyklę galima uždėti ant skalbyklės
viršaus tik naudojant tinkamą
tvirtinimo rinkinį.

ĮSPĖJIMAS!
Nedėkite džiovyklės po
skalbykle. Patikrinkite, ar
tvirtinimo rinkinys tinka,
pažiūrėję savo prietaisų gylį.

6.4 Pagrindas su stalčiumi

Jis skirtas pakelti prietaisą, kad būtų
lengviau įdėti ir išimti skalbinius. Stalčių
galima naudoti skalbiniams laikyti,
pavyzdžiui, rankšluosčiams, valymo
priemonėms ir pan.

7. VALDYMO SKYDELIS
7.1 Valdymo skydelio aprašas
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 maetS

ygrella-itnA

roodtuO

snaeJ

gk3 nim02
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Intensive

Only Spin
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Only Drain

Steam Plus
Start/Pause

Delay
Start

Program
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2 3

612 11 10 8

1

4

5
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Parinktys negali būti pasirenkamos su visomis skalbimo programomis.
Patikrinkite parinkčių ir skalbimo programų suderinamumą skyriaus
„Programos“ skyrelyje „AutoDose ir parinkčių suderinamumas su
programomis“. Parinktis gali pašalinti viena kitą; šiuo atveju prietaisas
neleis jums nustatyti kartu nesuderinamų parinkčių.
Ekrano ir jutikliniai mygtukai visada privalo būti švarūs ir sausi.

1

Programų pasi‐
rinkimo ratu‐
kas

Norimai skalbimo programai pasirinkti. Daugiau informacijos rasite
skyriuje „Programos“.

2 Rodinys Jame pateikiama informacijos apie programos nustatymą. Dau‐
giau informacijos rasite skyrelyje „Ekranas“.

3

AutoDose
Skystos skalbi‐
mo priemonės
jutiklinis myg‐
tukas

Automatinio skalbiklio įdėjimo aktyvinimas ir išjungimas. Daugiau
informacijos rasite skyriuje „Technologija AutoDose (automatinis
dozavimas)“.

4

AutoDose Au‐
dinių minkštik‐
lio jutiklinis
mygtukas

Automatinio audinių minkštiklio įdėjimo aktyvinimas ir išjungimas.
Daugiau informacijos rasite skyriuje „Technologija AutoDose (au‐
tomatinis dozavimas)“.

5 Laiko taupy‐
mas jutiklinis
mygtukas

Naudodami šią parinktį, galite sutrumpinti programos laiką:
•  Kasdienė

Jeigu jūsų skalbiniai normaliai ar mažai sutepti, rekomenduoja‐
ma sutrumpinti skalbimo programą. Palieskite šį mygtuką vie‐
ną kartą, kad sumažintumėte trukmę.

•  Sparčiausias skalbimas
Jeigu mažesnis skalbinių kiekis, palieskite šį mygtuką du kar‐
tus, kad nustatytumėte itin trumpą programą.

Šią parinktį taip pat galima naudoti programos
Garinimas trukmei sutrumpinti.

6
Paleidimas /
pristabdymas
jutiklinis myg‐
tukas

Palieskite mygtuką , kad paleistumėte, pristabdytumėte prietaisą
arba pertrauktumėte vykdomą programą.
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7

Intensyvi / pir‐
minis skalbi‐
mas jutiklinis
mygtukas

Pakartotinai spauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte vieną iš dviejų
arba abi parinktis.
Užsidegs atitinkamas indikatorius.
•  Intensyvi

Nustačius šią parinktį, netoli skalbiklio simbolio rodomas indi‐
katorius  ir prietaisas automatiškai tieks papildomai skalbik‐
lio, kai bus aktyvi automatinė skalbiklio talpyklė.

Jeigu automatinė skalbiklio talpyklė išjungta, šią parinktį gali‐
ma vykdyti kaip įprastoje skalbyklėje, įpylus skalbiklio ar priedo
rankiniu būdu į atitinkamą skyrių.

Jeigu paspausite skalbimo priemonės talpy‐
klės mygtuką, kai aktyvi parinktis Intensyvi,
funkcija AutoDose išjungiama, bet parinktis In‐
tensyvi liks aktyvi veikiant rankiniu režimu.

•  Pirminis skalbimas
Naudokite šią parinktį, norėdami pridėti pirminio skalbimo fazę
skalbiant 30 °C temperatūroje prieš skalbimo fazę.
Ši parinktis rekomenduojama labai nešvariems skalbiniams,
ypač jeigu juose yra smėlio, dulkių, purvo ir kitų kietųjų dalelių.

Pasirinkus pirminio skalbimo fazę, kai aktyvi
AutoDose, prietaisas automatiškai dozuos
skalbimo priemonę. Kai AutoDose yra išjungta,
įdėkite skalbimo priemonės / priedo į dozavimo
rutulį būgne.

Naudojant šias parinktis gali pailgėti programos
trukmė.
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8
Nuotolinė/ Ati‐
dėtas paleidi‐
mas jutiklinis
mygtukas

Pakartotinai spauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte vieną iš dviejų
arba abi parinktis.
Ekrane rodomas atitinkamas indikatorius.
•  Nuotolinė

Pasirinkite šią parinktį ir prijunkite prietaisą prie programėlės.
Palieskite šį mygtuką, ekrane kelias sekundes rodomas mirk‐
sintis indikatorius .
Palietus mygtuką Paleidimas / pristabdymas , ekrane rodo‐
mas indikatorius  ir Nuotolinė yra patvirtintas.

Liečiant mygtuką Paleidimas / pristabdymas
, kai indikatorius  nustoja mirksėti,

nuotolinis paleidimas neaktyvinamas, bet nus‐
tatyta programa paleidžiama.

•  Atidėtas paleidimas
Šia parinktimi galite atidėti programos paleidimą patogesniam
laikui.
Pakartotinai lieskite mygtuką, kad nustatytumėte reikiamą ati‐
dėtą paleidimą. Laikas didinamas 30 minučių intervalais iki 90
minučių ir nuo 2 val. iki 20 val.
Palietus mygtuką Paleidimas / pristabdymas , ekrane rodo‐
mas indikatorius  ir pasirinktas atidėtas paleidimo laikas, o
prietaisas pradeda atgalinę atskaitą.

9 Papildomi ga‐
rai jutiklinis
mygtukas

Šia parinktimi pridedama garinimo fazė, o po jos seka trumpa ne‐
glamžymo fazė baigiantis skalbimo programai.
Garinimo fazė sumažina audinių susiglamžymą ir palengvina dra‐
bužių lyginimą.
Garinimo fazės metu ekrane mirksi indikatorius .

Naudojant šią parinktį gali pailgėti programos
trukmė.

Kai programa sustabdoma, ekrane rodomas nulis , indikatorius
 šviečia, o indikatorius  pradeda mirksėti. Būgnas maždaug

30 minučių sklandžiai juda panaudojant garus. Palietus bet kurį
mygtuką neglamžymo fazė bus baigta ir durelės atrakintos.

Naudojant mažą skalbinių kiekį galima pasiekti
geresnių rezultatų.
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10 Gręžimas jutik‐
linis mygtukas

Kai nustatote programą, prietaisas automatiškai parenka maksi‐
malų gręžimo greitį.
Pakartotinai lieskite šį mygtuką, kad:
• sumažintumėte gręžimo greitį.

Ekrane rodomos tik pasirinktai programai leis‐
tinos gręžimo greičio nuostatos.

•  Įjunkite skalavimo sulaikymo parinktį.
Paskutinio skalavimo vanduo iš būgno neišleidžiamas, tad
skalbyklėje palikti skalbiniai nesusiglamžo. Skalbimo programa
baigiama paliekant vandenį būgne, o galutinio gręžimo fazė
nevykdoma.
Ekrane rodomas indikatorius . Durelės lieka užrakintos.
Būgnas reguliariai sukasi, kad sumažintų susiglamžymą. Norė‐
dami atidaryti dureles, privalote išleisti vandenį.
Palieskite mygtuką Paleidimas / pristabdymas , prietaisas
vykdys gręžimo fazę ir išleis vandenį.

•  Suaktyvinkite parinktį „Itin tyli“.
Visos gręžimo fazės (tarpinis ir galutinis gręžimas) nevykdo‐
mos ir programa baigiama paliekant vandenį būgne. Tai pade‐
da sumažinti susiglamžymą.
Kadangi programa yra labai tyli, ją galima naudoti naktį, kai
elektros energija yra pigesnė. Pasirinkus kai kurias programas,
skalavimui naudojama daugiau vandens.
Ekrane rodomas indikatorius . Durelės lieka užrakintos.
Būgnas reguliariai sukasi, kad sumažintų susiglamžymą. Norė‐
dami atidaryti dureles, privalote išleisti vandenį.
Palieskite mygtuką Paleidimas / pristabdymas mygtuką :
prietaisas vykdys tik vandens išleidimo fazę.

Prietaisas automatiškai išleidžia vandenį maž‐
daug po 18 valandų.
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Jutikliniu mygtuku Gręžimas taip pat galite nustatyti:
•  Tik vandens išleidimas

Aktyvinti tik vandens išleidimo parinktį (praleidžiamos
skalbimo, skalavimo ir gręžimo fazės):
Prietaisas vykdo tik pasirinktos skalbimo programos vandens
išleidimo fazę.
Ekrane rodomas indikatorius  (šaltas vanduo), indikatorius

 (be gręžimo) ir indikatorius .
•  Tik gręžimas

Aktyvinti tik gręžimo parinktį (praleidžiamos skalbimo ir
skalavimo fazės):

Prieš nustatydami šią parinktį, pasirinkite dra‐
bužiams tinkamą programą. Prietaisas atliks
tinkamiausią jūsų drabužiams gręžimo ciklą
(pvz., sintetiniams gaminiams pirmiausiai pasi‐
rinkite Sintetika skalbimo programą, o po to
parinktį Tik gręžimas).

Prietaisas vykdo tik pasirinktos skalbimo programos gręžimo
fazę.
Ekrane rodomas indikatorius  (šaltas vanduo), fazės indi‐
katorius  ir gręžimo greitis.

11 Temperatūra
jutiklinis myg‐
tukas

Pasirinkus skalbimo programą, prietaisas automatiškai nustato
numatytąją temperatūrą.
Pakartotinai lieskite šį mygtuką, kol ekrane bus rodoma pageidau‐
jamos temperatūros vertė.
Jeigu ekrane rodomi indikatoriai  ir , prietaisas nešildo van‐
dens.

12 Įjungti / išjungti
mygtukas

Palaikius nuspaudus šį mygtuką kelias sekundes, prietaisas įjun‐
giamas arba išjungiamas. Įjungiant arba išjungiant prietaisą girdė‐
sis du skirtingi garso signalai.

Kadangi budėjimo funkcija automatiškai išjungia
prietaisą siekiant sumažinti energijos sąnaudas,
keliais atvejais jums gali tekti vėl įjungti prietaisą.
Išsamesnės informacijos rasite skyriaus „Kasdie‐
nis naudojimas“ skyrelyje „Budėjimo parinktis“.

Nuolatinis papildo‐
mas skalavimas

Šia parinktimi galite visam laikui nustatyti papildomą skalavimą.
Norėdami įjungti / išjungti šią parinktį, vienu metu palieskite
mygtukus Gręžimas  ir Intensyvi / pirminis skalbimas ,
kol  užsidegs / užges atitinkamas indikatorius virš skalavimo
fazės simbolio.
Šia parinktimi pridedami du skalavimai.
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Vaikų saugos užrak‐
tas

Naudodami šią parinktį, galite apsaugoti prietaisą, kad vaikai ne‐
žaistų valdymo skydeliu.
Norėdami įjungti / išjungti šią parinktį, vienu metu palieskite ir
palaikykite Intensyvi / pirminis skalbimas  ir Laiko taupy‐
mas  mygtukus, kol  užsidegs / užges indikatorius ekrane.
Šią parinktį galite įjungti:
• Palietę mygtuką Paleidimas / pristabdymas : jokie mygtukai

ir programos nustatymo rankenėlė nebeveiks (išskyrus mygtu‐
ką Įjungti / išjungti ).

• Prieš paliesdami mygtuką Paleidimas / pristabdymas : prie‐
taiso įjungti negalėsite.

Prietaisas išlaiko šios parinkties pasirinkimą ir jį išjungus.

Garso signalai

Prietaise yra skirtingi garso signalai, kurie veikia, kai:
• įjungiate prietaisą (specialus trumpas signalas);
• išjungiate prietaisą (specialus trumpas signalas);
• liečiate mygtukus (spragtelėjimo garsas);
• netinkamai pasirenkate (3 trumpi garsai);
• programa baigiama (maždaug 2 minučių trukmės garsų seka);
• prietaisas sugedo (maždaug 5 minučių trukmės trumpų garsų

seka).
Norėdami išjungti / įjungti garso signalus, kurie skamba progra‐
mai pasibaigus, vienu metu lieskite ir maždaug 6 sekundes palai‐
kykite mygtukus Intensyvi / pirminis skalbimas  ir Nuotoli‐
nis / atidėtas paleidimas .

Jeigu išjungsite garso signalus, įvykus prietaiso
veikimo sutrikimui, jie vis tiek veiks.

7.2 Rodinys

„Wi-Fi“ ryšio indikatorius.

Nuotolinio prijungimo indikatorius
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Atidėto paleidimo indikatorius.

Užrakintų durelių indikatorius.

Apsaugos nuo vaikų užrakto indikatorius.

Skaitmeninis indikatorius gali rodyti:
• Maksimalaus skalbinių kiekio indikatorius: pvz., medvilnės . Pik‐

tograma  mirksi nustatant skalbinių kiekį. Žr. skyrelį „ProSense
skalbinių kiekio nustatymas“.

• programos trukmę, pvz., ;
• Atidėto paleidimo laikas (pvz.  arba ).
• ciklo pabaigą: .
• Įspėjamasis kodas (pvz. ).
• Skystos skalbimo priemonės ir audinių minkštiklio kiekio indikatorius:

ml

. Žr. skyrių „Technologija AutoDose (automatinis dozavimas)“.
• Kai įjungiate ar išjungiate parinktį / funkciją: , .
• Kai dirbate su APP: ,  (prieigos taškas),  (naujinys).

Žr. skyrių „„Wi-Fi“ prijungimo nustatymas“.

Skalbimo fazės indikatorius: mirksi pirminio skalbimo ir skalbimo fazės
metu.

Skalbimo fazės indikatorius: mirksi skalavimo fazės metu.

Indikatorius  rodomas, kai suaktyvinta parinktis Papildomas skalavi‐
mas.

Gręžimo ir vandens išleidimo indikatorius. Mirksi gręžimo ir vandens iš‐
leidimo fazės metu.

Garinimo fazės indikatorius.

Neglamžymo fazės indikatorius.

Būgno valymo indikatorius. Tai yra rekomendacija atlikti būgno valymą.

Temperatūros indikatorius. Indikatorius  rodomas, kai nustatytas skal‐
bimas šaltu vandeniu.

Gręžimo greičio indikatorius.

Skalavimo sulaikymo indikatorius.

Funkcijos „Itin tyli“ indikatorius.

Pirminis skalbimas indikatorius.
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Intensyvi indikatorius.

AutoDose skystos skalbimo priemonės talpyklės indikatorius. Kai jis įsi‐
jungia, prietaisas automatiškai dozuoja skalbimo priemonę.

Šis indikatorius rodomas šalia , kai nustatyta parinktis Intensyvi.

AutoDose audinių minkštiklio talpyklės indikatorius. Kai jis įsijungia, prie‐
taisas automatiškai dozuoja audinių minkštiklį.

AutoDose būsenos indikatorius. Jis įsijungia, kai priedų funkcija AutoDo‐
se yra išjungta.

Parinkčių indikatoriai parsisiunčiami tik per programėlę.

Susieto režimo indikatorius. Jis įsijungia, kai abi AutoDose talpyklės yra
susietos ir pripildytos tos pačios skalbimo priemonės. AutoDose funkcija
audinių minkštikliui yra išjungta: indikatorius  nerodomas, o ekrane ro‐
domi du skystos skalbimo priemonės talpyklės indikatoriai .

Šie indikatoriai didinant arba mažinant automatinę skalbimo priemonės
ar audinių minkštiklio dozę bus rodomi greta  ir .

8. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
Įrengiant arba prieš
naudodami pirmą kartą,
prietaise galite rasti šiek tiek
vandens. Tai yra prietaise
likęs vanduo po gamykloje
atliktos funkcinės patikros,
siekiant užtikrinti, kad
prietaisas klientams būtų
pristatytas geros veikiančios
būklės ir nekeltų problemų.

1. Patikrinkite, ar visi gabenimo varžtai
buvo išimti iš prietaiso.

2. Patikrinkite, ar yra elektros
maitinimas ir atsuktas vandens
čiaupas.

3. Būtinai pripildykite AutoDose
talpykles skystos skalbimo

priemonės  ir audinių minkštiklio
. Skaitykite skyrelį „AutoDose

bazinė nuostata“ skyriuje
„Technologija AutoDose“.

4. Į būgną įpilkite 2 litrus vandens.
Taip suaktyvinsite vandens išleidimo
sistemą.
5. Nustatykite ir paleiskite programą

medvilnei skalbti, parinkę
aukščiausią temperatūrą, bet
skalbinių į būgną nedėkite.

Taip iš būgno ir korpuso bus pašalintas
visas galimas purvas.

9. TECHNOLOGIJA AUTODOSE (AUTOMATINIS
DOZAVIMAS)

Atidžiai perskaitykite šį
skyrių.

9.1 Įžanga
Naudojant tinkamą skalbimo priemonės ir
audinių minkštiklio dozę, geriau
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pasirūpinama skalbiniais ir užtikrinami
geri skalbimo rezultatai.
Naudojant per daug skalbimo priemonės,
galima sugadinti drabužius, o per mažai
skalbimo priemonės negarantuoja gerų
skalbimo rezultatų.
Šiame prietaise yra automatinė
dozavimo sistema, galinti automatiškai
tiekti tinkamą skalbimo priemonės ir
audinių minkštiklio dozę bei padėti
išlaikyti audinių vientisumą ir spalvų
ryškumą.

 AutoDose skalbimo priemonės
talpyklė.

 AutoDose audinių minkštiklio talpyklė.
Prietaisas iš anksto gamykloje buvo
nustatytas taip, kad tiktų daugumai
naudotojų įpročių.
Paleidus programą, prietaisas
automatiškai tieks tinkamą kiekį skalbimo
priemonės ir audinių minkštiklio pagal
tikrą skalbinių kiekį, jeigu ekrane bus
indikatoriai  ir (arba) .

Kai kuriose programose
AutoDose yra IŠJUNGTA
(ekraneOFF yra įjungta ir
indikatoriai  ir (arba) 
išjungti), nes yra drabužių,
kuriems reikalingos
specialios skalbimo
priemonės arba
apdorojimas. Kai OFF yra
įjungtas, įpilkite skalbimo
priemonės ir kitų apdorojimo
priemonių į tinkamą rankinio
pildymo skyrelį.
Skaitykite skyrelį „AutoDose
ir parinkčių suderinamumas
su programomis“ skyriuje
„Programos“.

Papildomus paaiškinimus
apie AutoDose ir išplėstinių
nuostatų aktyvinimą rasite
parsisiuntę programėlę.

9.2 Skalbimo priemonės
dalytuvas su AutoDose
talpyklėmis ir pripildymo
rankomis skyreliai

Kai naudojate skalbimo
priemonę ir kitas apdorojimo
priemones, visuomet
vadovaukitės nurodymais,
pateiktais ant skalbimo
priemonių pakuočių. Mes
visada rekomenduojame
neviršyti maksimalaus
nurodyto kiekio kiekviename
skyrelyje ( ).

Jeigu nustatytoje programoje abi
AutoDose talpyklės yra aktyvios,
skystos skalbimo priemonės ir audinių
minkštiklio įdedama automatiškai.
Jeigu nustatytoje programoje viena
AutoDose talpyklė arba abi talpyklės
neaktyvios (OFF), gaminio į atitinkamą
skyrelį įpilkite rankomis.
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Manual

AutoDose

(Manual)

ĮSPĖJIMAS!
Nedėkite skalbiamųjų
miltelių į AutoDose skyrelį.

•  AutoDose talpyklės skystai
skalbimo priemonei  ir audinių
minkštikliui .

•  Įpylimo rankomis skyrelis
skalbimo fazei: skalbiamiesiems
milteliams arba skystai skalbimo
priemonei.

Kai naudojate skystą
skalbimo priemonę,
patikrinkite, ar įdėta 
speciali talpyklė skystai
skalbimo priemonei. Žr.
šio skyriaus skyrelį
„Skalbimo priemonės ir
priedų pildymas
rankomis“. Skystos
skalbimo priemonės
talpyklė pristatoma būgno
viduje.

• Manual  Skystų priedų (audinių
minkštiklio, audinių kondicionieriaus,
krakmolo) įpylimo rankomis skyrelis.

•  Skalbimo priemonės / priedų
kiekio maksimalus lygis.

9.3 AutoDose bazinė
nuostata
Gamykloje iš anksto nustatytos dozės
dideliam skalbinių kiekiui skalbimo
priemonės talpyklei yra 90 ml, o
audinių minkštiklio talpyklei – 25 ml:
optimali konfigūracija, tinkanti
daugumai naudojimo sąlygų. Pagal
šią nuostatą prietaisas apskaičiuos
tikslią dozę kiekvienam skalbimui.
Tačiau esant ekstremalioms sąlygoms
(labai minkštas arba labai kietas vanduo)
ir konkrečios rūšies skalbikliui
(pavyzdžiui, labai didelės
koncentracijos), rekomenduojame
pakoreguoti iš anksto nustatytą dozę
pagal ant skalbiklio ir audinių minkštiklio
pakuotės pateiktus nurodymus: pvz., kai
naudojate itin didelės koncentracijos
skalbiklį, gali prireikti stipriai sumažinti iš
anksto nustatytą dozę.
Jeigu skalbimo rezultatai netenkina arba
skalbiant yra per daug putų, gali prireikti
pakeisti gamyklinę nuostatą. Kaip
pakeisti bazinę nuostatą skaitykite
skyrelyje „AutoDose konfigūravimo
režimas“, bet prieš tai:
1. Nustatykite vandens kietumo lygį.

Patikrinkite vandens kietumo lygį
savo rajone. Paprastai būna šie
lygiai: minkštas, vidutinio kietumo ir
kietas vanduo.
Jeigu reikia, susisiekite su vietos
vandentiekio įmone, kad
sužinotumėte savo vietovėje tiekiamo
vandens kietumą.

2. Nustatykite pritaikytą skalbimo
priemonės dozę.
Siūlomą naudoti kiekį rasite nurodytą
skalbimo priemonės / audinių
minkštiklio etiketėje. Šis pasiūlymas
pateiktas remiantis trimis skirtingais
veiksniais:
• Vandens kietumo lygis (žr. toliau

pateiktą lentelę);
• vidutiniu nešvarumo lygiu;
• prietaiso nustatyta talpa (pvz.,

maksimalus skalbinių kiekis 9 kg).
Jeigu ant gaminio talpyklės
nurodyta mažesnės talpos
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prietaisai, pritaikyta dozė turi būti
padidinta.

Vandens kietumo lygiai

Lygiai Vandens kietumo intervalas

°f1) °d2) °e3) mmol/l ppm

Minkštas <15 <8 <10 <1,4 <140

Vidutinis4) 15–25 8–14 0–17 1,5–2,5 150–250

Kietas >25 >14 >17 >2,5 >250
1) Prancūziškieji laipsniai
2) Vokiškieji laipsniai
3) Angliškieji laipsniai
4) Gamyklinė nuostata tinka daugumai naudojimo sąlygų.

9.4 AutoDose konfigūravimo
režimas

Įjunkite AutoDose
konfigūravimo režimą, prieš
nustatydami programą.
Konfigūravimo režime gali
būti atšauktos laikinos
nuostatos.

1. Norėdami įjungti prietaisą, spauskite
kelias sekundes mygtuką Įjungti /
išjungti .

2. Palaukite maždaug 10 sekundžių, kol
prietaisas atliks savitikrą.

3. Norėdami įjungti konfigūravimo
režimą, vienu metu kelias sekundes
laikykite nuspaustus mygtukus
Temperatūra  ir Gręžimas , kol
ekrano  kairėje bus rodoma ir
mirksės skalbimo priemonės
talpyklės  ir audinių minkštiklio
talpyklės  indikatoriai ekrano
dešinėje.

4. Palieskite susijusius talpyklės
mygtukus, kad išjungtumėte ir
įjungtumėte funkciją. Ekrane rodoma
IŠJUNGTA, kai talpyklė yra neaktyvi,
arba rodomas talpyklės indikatorius,
kai ji yra įjungta.

5. Norėdami nustatyti bazinę dozę,
lieskite susijusios talpyklės
mygtukus, kol bus rodoma numatytoji
skalbimo priemonės dozė ir dvi
rodyklės ekrano apačioje. Lieskite
pakartotinai mygtuką Temperatūra

, kad galėtumėte didinti dozę, ir
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mygtuką Gręžimas  dozei mažinti.
Minimalus žingsnis yra 1 ml.

6. Maždaug po 10 sekundžių ekranas
persijungia į programos informacinį
ekraną arba dar kartą palaikykite
nuspaustus mygtukus Temperatūra

 ir Gręžimas , kad iškart
išeitumėte.

9.5 Skalbimo priemonės ir
priedų pildymas AutoDose
sistemoje

Perskaitykite skyriuje
„Naudingi patarimai“ skyrelį
„Skalbimo priemonės ir kitos
apdorojimo priemonės“.

Rekomenduojame neviršyti
maksimalaus nurodyto kiekio
( ).

1. Atidarykite skalbimo priemonės
dalytuvą.

2. Nuimkite AutoDose dangtelį.

3. Įpilkite tik skystos skalbimo
priemonės į AutoDose skalbimo
priemonės talpyklę . Pilkite iki
maksimalaus nurodyto lygio .

4. Įpilkite tik skystojo audinių minkštiklio
į AutoDose audinių minkštiklio
talpyklę . Pilkite iki maksimalaus
nurodyto lygio .

5. Uždėkite AutoDose dangtelį.
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6. Uždarykite skalbimo priemonės
dalytuvą taip, kad išgirstumėte
spragtelėjimą.

9.6 AutoDose mažo lygio
rodinys

Nepildykite AutoDose
talpyklių, nebent prietaisai
rodytų, kad viena ar abi
talpyklės yra tuščios.

Kai aktyvioje talpyklėje lieka mažai
skalbimo priemonės, lėtai ir nuolat
ekrane mirksi susijęs indikatorius.
Jis nustos mirksėti, kai skyrelis bus
papildytas.
Jeigu talpyklė nepapildoma paleidus
programą, indikatorius nustos mirksėti ir
pradės šviesti nuolat. Baigus programą,
jis vėl pradės mirksėti.
Jeigu AutoDose yra NEIŠJUNGTA,
skyrelyje likus mažai priemonės, to
skyrelio nustatyta dozė bus rodoma
ekrane kelias sekundes kaskart atidarius
stalčių, kad primintų, jog reikia jos
papildyti.
Jeigu abejose talpyklėse skalbimo
priemonės yra mažai, mirksės abu

indikatoriai, bet bus rodoma tik nustatyta
skalbimo priemonės dozė.

Jeigu talpyklės pripildomos
prieš pirmą kartą įjungus
prietaiso maitinimą,
AutoDose indikatorius
nemirksės.

DĖMESIO
Talpykles reikia papildyti tos
pačios rūšies ir prekės
ženklo skalbimo priemonės /
audinių minkštiklio / priedo,
kurie buvo naudoti anksčiau,
arba prieš pildydami
išvalykite talpykles.

9.7 Perjungimas iš AutoDose
į dozavimą rankomis
Paspaudus atitinkamo mygtuko simbolį,
galima išjungti vienai ar abejoms
talpyklėms funkciją AutoDose.
Pavyzdžiui:
• Norėdami išjungti audinių minkštiklio

talpyklę, spauskite mygtuką , kol
ekrane bus rodoma OFF.

• Jeigu jums reikia naudoti skirtingą
skalbimo priemonę, nei yra AutoDose
talpyklėse, galite išjungti skalbimo
priemonės talpyklę, spausdami
mygtuką , kol ekrane bus rodoma 
OFF.
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9.8 Kaip išjungti funkciją
AutoDose
Jeigu norite naudoti įpylimo rankomis
skyrelius kaip numatytąjį pasirinkimą,
galite visiškai išjungti AutoDose
talpykles.
Kai įjungiate AutoDose konfigūravimo
režimą, paspaudę mygtukus
Temperatūra  ir Gręžimas :

1. Baksnokite mygtuką  arba
mygtuką , kol ekrane bus rodoma

: AutoDose visiškai išjungiama
susijusiai talpyklei ar abiems
talpyklėms.

2. Po maždaug 10 sekundžių vėl bus
rodomas programos informacijos
ekranas.

9.9 Skalbimo priemonių ir
priedų pildymas rankomis
Jums gali prireikti naudoti skirtingą
skalbimo priemonę ar audinių minkštiklį,
nei naudojate AutoDose talpyklėse.
Pirmiausiai, įsitikinkite, kad AutoDose
talpyklės yra išjungtos, ir įpilkite skalbimo
priemonės ir (arba) kitų apdorojimo
priemonių į rankomis pildomus skyrelius.

Neviršykite maksimalaus
nurodyto lygio ( ).

1. Atidarykite skalbimo priemonės
dalytuvą.

2. Pripilkite skalbiamųjų miltelių į skyrelį
. Jeigu naudojate skystą skalbimo

priemonę, žr. skyrelį „Skystos
skalbimo priemonės pildymas
rankomis“.

3. Jeigu norite, įpilkite audinių

minkštiklio į skyrelį Manual .

4. Uždarykite skalbimo priemonės
dalytuvą taip, kad išgirstumėte
spragtelėjimą.
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Skystos skalbimo priemonės
pildymas rankomis
1. Įdėkite skystos skalbimo priemonės

talpyklę.

2. Pripilkite skystos skalbimo priemonės
į skyrelį .

3. Uždarykite skalbimo priemonės
dalytuvą taip, kad išgirstumėte
spragtelėjimą.

Jeigu prietaisas nebuvo
naudotas daugiau kaip 4
savaites su pripildytomis
talpyklėmis, skalbimo
priemonė / audinių
minkštiklis gali tapti klampus
arba išdžiūti. Reikia išvalyti
stalčių, kaip nurodyta
skyriuje „Valymas ir
priežiūra“.

9.10 Atidaryto stalčiaus
indikacija
Kai vykdoma programa, skalbimo
priemonės stalčius visada turi būti
uždarytas.
Stalčiuje esantis jutiklis nustato, jei
stalčius yra atidarytas (arba netinkamai
uždarytas), kai vykdoma programa. Tokiu
atveju prietaisas nedelsiant bus
pristabdytas.
Jeigu paspausite mygtuką Paleidimas /
pristabdymas , girdėsis klaidos
signalas ir ekrane esantys elementai bus
išjungti, tik kelias sekundes švies
AutoDose indikatoriai. Po to ekranas
sugrįš į ankstesnę pristabdytą būseną.
Taip nutiks, netgi jei naudotojas išjungs
AutoDose.
Norėdami iš naujo paleisti programą,
įsitikinkite, kad stalčius tinkamai
uždarytas ir spauskite mygtuką
Paleidimas / pristabdymas .

10. PROGRAMOS
10.1 Programų lentelė
Skalbimo programos

Programa Programos aprašas

Skalbimo programos
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Programa Programos aprašas

Eco 40-60
Balta ir spalvota medvilnė. Vidutiniškai, labai ir mažai sutepti
skalbiniai.

Medvilnė
Balta ir spalvota medvilnė. Vidutiniškai, labai ir mažai sutepti
skalbiniai.

Sintetika
Sintetiniai arba mišrių audinių skalbiniai. Vidutiniškai sutepti
skalbiniai.

Ploni audiniai
Plonų audinių, pavyzdžiui, akrilo, viskozės ir mišrių audi‐
nių skalbiniai, kuriuos reikia skalbti švelniau. Vidutiniškai ir
mažai sutepti skalbiniai.

Vilna / šilkas
Skalbyklėje skalbiami vilnoniai, rankomis skalbiami vilno‐
niai ir kiti audiniai su skalbimo rankomis priežiūros simbo‐
liu.1).

Garinimo programa

Garinimas
Garinimo programa medvilnei ir sintetiniams skalbiniams.
Garus galima naudoti sausiems2), išskalbtiems arba kartą dė‐
vėtiems skalbiniams. Ši programa sumažina susiglamžymą ir
kvapus3) ir atlaisvina plaušelius. Programai pasibaigus, ne‐
delsdami išimkite skalbinius iš būgno. Po garinimo programos
lyginti yra labai lengva. Nenaudokite jokių skalbimo priemonių.
Jeigu reikia, pašalinkite dėmes skalbdami arba naudodami vie‐
tines dėmių šalinimo priemones. Garinimo programos neatlieka
jokių higieninių ciklų. Garinimo programos nereikėtų rinktis šių
rūšių skalbiniams:
• džiovinimui netinkamiems skalbiniams;
• skalbiniams, kurių priežiūros etiketėje nurodyta „Valyti tik

cheminiu būdu“.

Skalbimo programos

Antialerginė
Balti medvilniniai skalbiniai. Šia programa dėl skalbimo fa‐
zės, kurioje kelias minutes palaikoma aukštesnė nei 60 °C
temperatūra, pašalinami mikroorganizmai. Tai padeda iš skal‐
binių pašalinti bakterijas, mikroorganizmus ir daleles. Papildo‐
ma skalavimo fazė užtikrina tinkamą ploviklio likučių ir žieda‐
dulkių / alergenų pašalinimą. Todėl šis skalbimo būdas yra
veiksmingesnis.

20 min. 3 kg
Medvilniniai ir sintetiniai skalbiniai mažai sutepti arba kartą
dėvėti.
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Programa Programos aprašas

Lauko drabužiai
Nenaudokite audinių minkštiklio ir patikrinkite,
ar ploviklio dalytuve nėra audinių minkštiklio li‐
kučių.

Viršutiniai drabužiai, speciali apranga, sporto drabužiai,
vandens nepraleidžiančios, orui pralaidžios striukės, žie‐
minės striukės su išimamu multino arba išsegamu pamu‐
šalu. Rekomenduojamas skalbinių kiekis – 2,5 kg.
Šią programą taip pat galima naudoti kaip vandens nepralaidu‐
mo atkūrimo ciklą, specialiai sukurtą drabužiams su hidrofobi‐
ne danga apdoroti. Norėdami atlikti vandens nepralaidumo at‐
kūrimo ciklą, atlikite šiuos veiksmus:
• Pripilkite skalbiklio į skyrelį .
• Į audinių minkštiklio skyrelį įpilkite specialios audinių van‐

dens nepralaidumo savybes atkuriančios priemonės Manual .
• Sumažinkite skalbinių kiekį iki 1 kg.

Norėdami pagerinti vandens nepralaidumo sa‐
vybes atkuriančios priemonės poveikį, džiovin‐
kite skalbinius džiovyklėje, nustatę Lauko dra‐
bužiai džiovinimo programą (jeigu ji yra ir jeigu
pagal drabužių priežiūros etiketę galima džio‐
vinti džiovyklėje).

Džinsiniai skalbiniai
Skalbiniai iš džinsinio audinio ir džersio. Taip pat tamsių
spalvų skalbiniai.

1) Per šį ciklą būgnas lėtai sukasi, kad būtų švelniai skalbiama. Gali atrodyti, kad būgnas nesisuka arba
tinkamai nesisuka, bet tai normalu veikiant šiai programai.
2) Jeigu nustatysite sausų skalbinių garinimo programą, ciklo pabaigoje skalbiniai gali būti šiek tiek drėg‐
ni. Pakabinkite skalbinius lauke maždaug 10 minučių.
3) Garinimo programa nepašalina ypač intensyvaus kvapo.

Programos temperatūra, maksimalus gręžimo greitis ir maksimalus skalbinių kiekis

Programa Numatytoji tem‐
peratūra
Temperatūros
intervalas

Etaloninis gręžimo
greitis
Gręžimo greičio in‐
tervalas

Maksimalus skal‐
binių kiekis

Skalbimo programos

Eco 40-60
40 °C1)

60–30 °C2)

1600 aps./min.
1600 aps./min. – 400
aps./min.

9 kg

Medvilnė
40 °C
95 °C – šaltas

1600 aps./min.
1600 aps./min. – 400
aps./min.

9 kg
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Programa Numatytoji tem‐
peratūra
Temperatūros
intervalas

Etaloninis gręžimo
greitis
Gręžimo greičio in‐
tervalas

Maksimalus skal‐
binių kiekis

Sintetika
40 °C
60 °C – šaltas

1200 aps./min.
1200 aps./min. – 400
aps./min.

4 kg

Ploni audiniai
30 °C
40 °C – šaltas

800 aps./min.
1200 aps./min. – 400
aps./min.

2 kg

Vilna / šilkas
40 °C
40 °C – šaltas

1200 aps./min.
1200 aps./min. – 400
aps./min.

1,5 kg

Garinimo programa

Garinimas
– – 1 kg

Skalbimo programos

Antialerginė 60 °C
1600 aps./min.
1600 aps./min. – 400
aps./min.

9 kg

20 min. 3 kg
30 °C
40–30 °C

1200 aps./min.
1200 aps./min. – 400
aps./min.

3 kg

Lauko drabužiai
30 °C
40 °C – šaltas

1200 aps./min.
1200 aps./min. – 400
aps./min.

2,5 kg3)

1 kg4)
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Programa Numatytoji tem‐
peratūra
Temperatūros
intervalas

Etaloninis gręžimo
greitis
Gręžimo greičio in‐
tervalas

Maksimalus skal‐
binių kiekis

Džinsiniai skalbiniai
40 °C
60 °C – šaltas

1200 aps./min.
1200 aps./min. – 400
aps./min.

9 kg

1) Pagal Komisijos reglamentą ES 2019/2023 šia 40 °C programa galima išplauti vidutiniškai suteptus
medvilninius skalbinius, kuriuos reikia skalbti 40 °C ar 60 °C temperatūroje, kartu tame pačiame cikle.

Informaciją apie pasiekiamą temperatūrą skalbiniuose, programos trukmę ir kitus duome‐
nis rasite skyriuje „Sąnaudų vertės“.
Energijos sąnaudų atžvilgiu veiksmingiausios programos paprastai yra tos, kurioms nau‐
dojama žemesnė temperatūra ir kurių ilgesnė trukmė.

2) Standartinės programos, naudojamos vertinant sąnaudas energijos sąnaudų ženklinimui. Pagal
ES reglamentą 1061/2010, ši „60 °C“ programa yra „standartinė 60 °C medvilnės programa“, o 30 °C pro‐
grama yra „standartinė 40 °C medvilnės programa“. Tai veiksmingiausios programos energijos ir van‐
dens sąnaudų atžvilgiu, skalbiant vidutiniškai suteptus medvilninius skalbinius.

Skalbimo fazės metu vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos pasirinktos progra‐
mos temperatūros.

3) Skalbimo programa.
4) Skalbimo programa ir vandeniui nepralaidžių drabužių gaivinimo fazė.

10.2 AutoDose ir parinkčių suderinamumas su programomis

Papildomos programos ir nuostatos prieinamos, parsisiuntus APP.
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Kitos

Gręžimas
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Skalavimo sulaiky‐
mas

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ypač tyli
■ ■ ■

Intensyvi1)
■ ■ ■ ■ ■

Pirminis skalbimas
■ ■ ■ ■ ■

Papildomas skalavi‐
mas

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Laiko taupymas 2)
■ ■ ■ ■ ■

Tik gręžimas
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tik vandens išleidi‐
mas

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Atidėtas paleidimas
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Papildomi garai3)
■ ■ ■    ■   ■

1) Šios parinkties negalima pasirinkti skalbiant žemesnėje nei 40 °C temperatūroje.
2) Jeigu nustatysite trumpiausią trukmę, rekomenduojame sumažinti skalbinių kiekį. Galima skalbti ir di‐
džiausią skalbinių kiekį, tačiau skalbimo kokybė gali mažiau tenkinti.
3) Šios parinkties negalima pasirinkti skalbiant žemesnėje nei 40 °C temperatūroje.

Skalbimo programoms tinkamos skalbimo priemonės

Programa Universalūs
milteliai1)

Universali
skysta skal‐
bimo prie‐
monė

Skysta skal‐
bimo prie‐
monė spal‐
votiems dra‐
bužiams

Gležni vilno‐
niai skalbi‐
niai

Speciali

Eco 40-60 ▲ ▲ ▲ -- --

Medvilnė ▲ ▲ ▲ -- --

Sintetika ▲ ▲ ▲ -- --

Ploni audiniai -- -- -- ▲ ▲

Vilna / šilkas -- -- -- ▲ ▲

Antialerginė ▲ ▲ -- -- ▲

20 min. 3 kg -- ▲ ▲ -- --

Lauko drabu‐
žiai -- -- -- ▲ ▲

Džinsiniai
skalbiniai -- -- ▲ ▲ ▲

1) Skalbiant aukštesnėje kaip 60 °C temperatūroje, rekomenduojama naudoti skalbiamuosius miltelius.

▲ = rekomenduojama -- = nerekomenduojama
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10.3 Woolmark Apparel Care – mėlynas

Bendrovė „The Woolmark Company“ patvirti‐
no šios skalbyklės vilnos skalbimo ciklą gami‐
niams, kurių sudėtyje yra vilnos ir kurių etike‐
tėse nurodyta „skalbti rankomis“, su sąlyga,
kad tie gaminiai yra skalbiami pagal šios skal‐
byklės gamintojo pateiktus nurodymus. Laiky‐
kitės gaminio priežiūros etiketėje pateiktų nu‐
rodymų dėl džiovinimo ir kitų skalbimo in‐
strukcijų. M1230
„Woolmark“ simbolis daugelyje šalių yra serti‐
fikavimo ženklas.

11.  „WI-FI“. PRIJUNGIMO NUSTATYMAS
Šiame skyriuje aprašoma, kaip prijungti
išmanųjį prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo ir
susieti jį su mobiliaisiais įrenginiais.
Naudodami šią funkciją, galite gauti
pranešimus, valdyti ir stebėti savo
prietaisą iš mobiliųjų įrenginių.
Norėdami prijungti prietaisą ir mėgautis
daugybe reikiamų funkcijų ir paslaugų:
• Turi būti įjungtas namuose belaidis

tinklas su interneto ryšiu.
• Mobilusis įrenginys turi būti prijungtas

prie belaidžio tinklo.

Dažnis / pro‐
tokolas

„Wi-Fi“: 2,4 GHz /
802.11 a-g-n

„Wi-Fi“: 5 GHz / 802.11
a-n (naudoti tik patalpo‐
se)

„Bluetooth Low Energy
5.0“: 2,4 GHz / DSSS

Maksimali ga‐
lia

„Wi-Fi“ 2,4 GHz: < 20
dBm

„Wi-Fi“ 5 GHz: < 23 dBm

„Bluetooth Low Energy
5.0“: < 20 dBm

Užšifravimas WPA, WPA2

11.1 Įrengimas ir
konfigūravimas "My AEG"

"My AEG" leidžia kontroliuoti
skalbimą per mobilųjį
įrenginį.
Turi daugybę programų,
naudingų funkcijų ir
informacijos apie gaminį,
tinkamai pritaikytos
prietaisui.
Programėlėje galite pasirinkti
prietaiso valdymo skydelyje
jau prieinamas programas ir
naudotis papildomomis
programomis, kurios
prieinamos tik iš mobiliojo
įrenginio.
Papildomos programos
einant laikui gali pasikeisti,
atsiradus naujoms
programėlės versijoms.
Asmeniškai pritaikyta
skalbinių priežiūra – viskas iš
mobiliojo įrenginio.

Kai prijungiate prietaisą prie programos,
būkite šalia savo išmaniojo įrenginio.
Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys
yra prijungtas prie belaidžio tinklo.
1. Savo išmaniajame įrenginyje

atverkite „App Store“.
2. Parsisiųskite ir įdiekite programą "My

AEG" .
3. Patikrinkite, ar įjungėte prietaise „Wi-

Fi“ ryšį. Jeigu ne, skaitykite kitą
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paragrafą „Prietaiso belaidžio ryšio
konfigūravimas“.

4. Paleiskite programą. Pasirinkite šalį ir
kalbą ir prisijunkite su savo el. pašto
adresu ir slaptažodžiu. Jeigu neturite
paskyros, sukurkite ją, laikydamiesi
nurodymų, pateiktų "My AEG" .

5. Laikykitės programoje pateikiamų
nurodymų dėl prietaiso registracijos ir
konfigūravimo.

11.2 Skalbyklės belaidžio
ryšio konfigūravimas
1. Norėdami įjungti prietaisą, spauskite

ir palaikykite kelias sekundes
nuspaudę mygtuką Įjungti / išjungti

. Palaukite maždaug 10
sekundžių, prieš tęsdami belaidį
konfigūravimą.

2. Vienu metu kelias sekundes
paspauskite ir palaikykite nuspaudę
mygtukus  ir , kol pasigirs
spragtelėjimas. Atleiskite mygtukus.

 rodoma ekrane 5 sekundes ir
pradeda mirksėti indikatorius .

Paleidžiamas belaidis modulis.

Įsitikinkite, kad programa
paruošta ryšiui.

3. Maždaug po 10 sekundžių ekrane
rodomas  (prieigos taškas).

Prieigos taškas bus atviras maždaug 3
minutes.

Kol prietaisas yra aktyvintas,
jis mėgins prisijungti su
išsaugotais kredencialais,
kol „Wi-Fi“ nebus išjungtas
arba kredencialai atkurti.

4. Sukonfigūruokite programėlę "My
AEG" savo išmaniajame įrenginyje ir
laikydamiesi nurodymų prijunkite
prietaisą prie savo „Wi-Fi“ tinklo.

5. Jeigu sukonfigūruotos prijungimo
galimybės, kai vėl rodomas
informacijos apie programą ekranas,
ekrane bus rodomas indikatorius .

Kaskart įjungus prietaisą,
prietaisui prireiks maždaug
10 sekundžių automatiškai
prisijungti prie tinklo. Kai
indikatorius  nustoja
mirksėti, ryšys yra
užmegztas.

Norėdami išjungti belaidį ryšį, vienu
metu kelias sekundes nuspauskite ir
palaikykite nuspaudę mygtukus  ir ,
kol išgirsite pirmą garso signalą: 
rodoma ekrane 5 sekundes.

Jeigu išjungsite ir vėl
įjungsite prietaisą, belaidis
ryšys automatiškai išsijungs.

Norėdami pašalinti belaidžio ryšio
kredencialus, vienu metu nuspauskite ir
bent 10 sekundžių palaikykite nuspaudę
mygtukus  ir , kol išgirsite antrą
garso signalą:  rodoma ekrane.

11.3  Nuotolinis paleidimas
Nuotolinio paleidimo funkcija leidžia
paleisti ciklą nuotoliniu būdu.
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Nuotolinis valdymas
aktyvinamas automatiškai,
kai paspaudžiate mygtuką
Paleidimas / pristabdymas

 programai paleisti;
skalbimo programą taip pat
galima paleisti nuotoliniu
būdu. Ši funkcija išjungiama,
kai durelės yra atidarytos.

Kai įdiegta programa ir yra belaidis ryšys,
taip pat galite aktyvinti nuotolinį
paleidimą:

1. Palieskite mygtuką Nuotolinė  ir
ekrane kelias sekundes mirksės
indikatorius .

2. Palieskite mygtuką Paleidimas /
pristabdymas , kad
suaktyvintumėte nuotolinį paleidimą
prieš nustojant mirksėti indikatoriui

.
Programų suvestinės ekrane rodomi
indikatoriai  ir  ir durelės yra
užrakintos. Dabar galite nuotoliniu būdu
paleisti programą.

Liečiant mygtuką
Paleidimas / pristabdymas

, kai indikatorius 
nustoja mirksėti, nuotolinis
paleidimas neaktyvinamas,
bet nustatyta programa
paleidžiama.

Norėdami atjungti nuotolinį paleidimą,
bakstelėkite mygtuką Nuotolinė  ir
patvirtindami paspauskite mygtuką
Paleidimas / pristabdymas .

11.4 Atnaujinimas belaidžiu
būdu
Programėlė gali paraginti atlikti prietaiso
atnaujinimą.
Atnaujinimą galima atlikti tik per
programėlę.
Jeigu vykdoma programa, programėlė
informuos, kad atnaujinimas bus
pradėtas programai pasibaigus.
Atnaujinimo metu prietaiso ekrane
rodoma .
Neišjunkite prietaiso ir neištraukite jo
kištuko, kai jis atnaujinamas.
Prietaisą vėl bus galima naudoti baigus
atnaujinimą be jokio pranešimo apie
sėkmingą atnaujinimą.
Jeigu įvyksta klaida, prietaiso ekrane
rodoma : paspauskite bet kurį
mygtuką arba pasukite rankenėlę, kad
prietaisas vėl įprastai veiktų.

12. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

12.1 Prietaiso įjungimas
1. Įjunkite maitinimo laido kištuką į

elektros lizdą.

2. Atsukite vandens čiaupą.
3. Norėdami įjungti prietaisą, spauskite

kelias sekundes mygtuką Įjungti /
išjungti .

Girdimas trumpas signalas (jeigu
įjungtas). Programų pasirinkimo ratukas
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automatiškai nustatomas ties ECO 40-60 
programa.
Ekrane rodoma programos trukmė, 
maksimalus skalbinių kiekis (tik kelias 
sekundes), numatytoji temperatūra, 
numatytasis gręžimo greitis ir programos 
fazių indikatoriai.

12.2 Skalbinių dėjimas
1. Atidarykite prietaiso dureles.
2. Prieš dėdami skalbinius į prietaisą,

juos pakratykite.
3. Po vieną skalbinius sudėkite į būgną.
Nepridėkite per daug skalbinių į būgną.
4. Tvirtai uždarykite dureles.

DĖMESIO
Įsitikinkite, kad nebūtų
skalbinių tarp sandariklio ir
durelių. Tokiu atveju gali
pratekėti vanduo arba gali
būti sugadinti skalbiniai.

DĖMESIO
Skalbiant alyvos, tepalo
dėmes gali susigadinti
skalbyklės guminės dalys.

12.3 Skalbimo ir kitų
priemonių naudojimas
Jeigu nustatytoje programoje abi
AutoDose talpyklės yra aktyvios,
skalbimo priemonės ir audinių minkštiklio
įdedama automatiškai.
Jeigu nustatytoje programoje viena
AutoDose talpyklė arba abi talpyklės
neaktyvios (OFF), gaminio į atitinkamą
skyrelį įpilkite rankomis.

12.4 Programos nustatymas
Jeigu norite pakeisti
automatinį skalbimo
priemonės ar audinių
minkštiklio dozavimą, įjunkite
AutoDose konfigūravimo
režimą, prieš nustatydami
bet kokią programą.
Konfigūravimo režime gali
būti atšauktos laikinos
nuostatos. Skaitykite skyrelį
„AutoDose konfigūravimo
režimas“ skyriuje
„Technologija AutoDose
(automatinis dozavimas)“.

1. Pasukite programų pasirinkimo
ratuką, kad pasirinktumėte norimą
skalbimo programą. Užsidegs
atitinkamas programos indikatorius.

Mirksi mygtuko Paleidimas /
pristabdymas  indikatorius.
Ekrane rodoma orientacinė programos
trukmė, maksimalus nustatytai programai
nurodytas skalbinių kiekis (tik kelias
sekundes), numatytoji temperatūra,
numatytasis gręžimo greitis ir skalbimo
fazės indikatoriai (kai galimi).
2. Norėdami pakeisti temperatūros ir

(arba) gręžimo greičio nuostatą,
palieskite atitinkamus mygtukus.

3. Jeigu norite, nustatykite vieną arba
daugiau parinkčių, palietę
atitinkamus mygtukus. Ekrane
įsijungs susiję indikatoriai ir
atitinkamai pasikeis pateikiama
informacija.

Jeigu pasirinkimas 
negalimas, neįsijungs joks
indikatorius ir neskambės
garso signalas.

12.5 Programos paleidimas
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar tinkamai
uždarytas skalbiklio
dalytuvas, kitaip programa
nebus paleista.

Programą paleiskite palietę mygtuką
Paleidimas / pristabdymas .
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Atitinkamas indikatorius nustoja mirksėti
ir pradeda šviesti nepertraukiamai.
Ekrane pradeda mirksėti vykdomos fazės
indikatorius.
Programa paleidžiama, durelės
užrakinamos. Ekrane rodomas
indikatorius .

Vandens išleidimo siurblys
trumpai veikia, prieš
prietaisą pripildant vandeniu.

12.6 Programos paleidimas
su atidėtu paleidimu
1. Pakartotinai lieskite, kol ekrane bus

rodomas norimas atidėto paleidimo
laikas. Užsidega indikatorius .

2. Palieskite mygtuką Paleidimas /
pristabdymas .

Prietaise paleidžiama atidėto paleidimo
atgalinė laiko atskaita.
Pasibaigus atgalinei atskaitai, programa
paleidžiama.

ProSense vertinimas
pradedamas pasibaigus
atgalinei atskaitai.

Atidėto paleidimo atšaukimas
prasidėjus atgalinei atskaitai
Norėdami atidėtą paleidimą atšaukti:
1. Palieskite mygtuką Paleidimas /

pristabdymas  prietaisui
pristabdyti. Mirksi atitinkamas
indikatorius.

2. Pakartotinai lieskite mygtuką Atidėtas
paleidimas , kol ekrane bus
rodoma .

3. Norėdami nedelsiant paleisti
programą, dar kartą palieskite
mygtuką Paleidimas / pristabdymas

.

Atidėto paleidimo pakeitimas
prasidėjus atgalinei atskaitai
Norėdami atidėtą paleidimą pakeisti:
1. Palieskite mygtuką Paleidimas /

pristabdymas  prietaisui
pristabdyti. Mirksi atitinkamas
indikatorius.

2. Pakartotinai lieskite mygtuką Atidėtas
paleidimas, kol ekrane bus rodomas
norimas atidėto paleidimo laikas.

3. Norėdami pradėti naują atgalinę
atskaitą, dar kartą palieskite mygtuką
Paleidimas / pristabdymas .

12.7 „ProSense“ skalbinių
kiekio nustatymas

Ekrane rodoma programos
trukmė reiškia vidutinį /
didelį skalbinių kiekį.

Palietus mygtuką Paleidimas /
pristabdymas , maksimalaus nurodyto
skalbinių kiekio indikatorius išsijungia,
mirksi indikatorius ,
„ProSense“ pradeda nustatyti skalbinių
kiekį:
1. Prietaisas nustato skalbinių kiekį per

pirmąsias 30 sekundžių: įsijungia
indikatorius  ir mirksi
indikatorius , būgnas trumpai
pasukamas.

2. Prietaisas automatiškai pakoreguoja
programos trukmę pagal skalbinių
kiekį, kad būtų gauti puikūs skalbimo
rezultatai per minimalią trukmę.
Programos trukmė gali pailgėti arba
sutrumpėti.
Nustačius skalbinių kiekį, jeigu jis
mažesnis nei nurodytas svoris
pasirinktai programai, ekrane bus
rodoma nauja programos trukmė. Po
30 sekundžių pradedamas pilti
vanduo.

Skalbinių kiekio nustatymo pabaigoje, 
jeigu būgnas yra perkrautas, šviečia
indikatorius  ir ekrane mirksi
indikatorius .
Šiuo atveju 30 sekundžių galima
pristabdyti prietaisą ir išimti kelis
drabužius.
Išėmę kelis drabužius, palieskite
mygtuką Paleidimas / pristabdymas ,
kad vėl paleistumėte programą. Fazę
„ProSense“ galima kartoti ne daugiau
kaip tris kartus (žr. 1 punktą).
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Svarbu! Jeigu skalbinių kiekis nebus
sumažintas, skalbimo programa vis tiek
bus paleista, nepaisant per didelio
skalbinių kiekio. Šiuo atveju nebus
galima garantuoti geriausių skalbimo
rezultatų.

Praėjus maždaug 20
minučių nuo programos
paleidimo, programos
trukmę galima dar kartą
pakoreguoti, atsižvelgiant į
audinių vandens sugėrimo
gebą.

„ProSense“ nustatymas
vykdomas tik su visomis
skalbimo programomis (kai
nepasirinkta praleisti fazę).

12.8 Programos fazės
indikatoriai
Kai paleidžiama programa, mirksi
vykdomos fazės indikatorius, o kitų fazių
indikatoriai šviečia.
Pavyzdžiui, vykdoma skalbimo arba

pirminio skalbimo fazė:  .
Kai fazė baigiama, atitinkamas
indikatorius nustoja mirksėti ir pradeda
šviesti. Pradeda mirksėti kitos fazės
indikatorius.
Pavyzdžiui, vykdoma skalavimo fazė:

 .
Jeigu pasirinksite Papildomi garai,
įsijungs garinimo fazės indikatoriai.

Vykdoma garinimo fazė: .

Vykdoma neglamžymo fazė: .

12.9 Programos pertraukimas
ir parinkčių keitimas
Kai programa vykdoma, galite keisti tik
kelias parinktis:
1. Palieskite mygtuką Paleidimas /

pristabdymas .
Mirksi atitinkamas indikatorius.

2. Pakeiskite parinktis. Ekrane
pateikiama informacija atitinkamai
pasikeičia.

3. Dar kartą palieskite mygtuką
Paleidimas / pristabdymas .

Skalbimo programa tęsiama toliau.

12.10 Veikiančios programos
atšaukimas
1. Norėdami atšaukti programą ir

išjungti prietaisą, paspauskite
mygtuką Įjungti / išjungti .

2. Norėdami vėl įjungti prietaisą,
paspauskite mygtuką Įjungti / išjungti

.
Dabar galite nustatyti naują skalbimo
programą.

Jeigu ProSense fazė jau
įvykdyta ir jau pilamas
vanduo, nauja programa
paleidžiama nekartojant
ProSense fazės. Vanduo ir
skalbimo priemonė
neišleidžiami, kad būtų
išvengta švaistymo. Ekrane
rodoma maksimali
programos trukmė
atnaujinama maždaug kas
20 minučių paleidus naują
programą.

12.11 Durelių atidarymas.
Drabužių įdėjimas

Veikiant programai arba atidėto
paleidimo funkcijai, prietaiso durelės yra
užrakintos.

Jeigu temperatūra yra per
aukšta, per daug vandens
būgne ir (arba) būgnas vis
dar sukasi, jūs negalėsite
atidaryti durelių.

1. Palieskite mygtuką Paleidimas /
pristabdymas .

Ekrane išsijungia susijęs durelių
užrakinimo indikatorius.
2. Atidarykite prietaiso dureles. Jeigu

reikia, pridėkite arba išimkite
skalbinius.
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3. Uždarykite dureles ir palieskite
mygtuką Paleidimas / pristabdymas

.
Programa arba atidėto paleidimo funkcija
tęsiama toliau.
4. Kai programa baigiama, dureles

galima atidaryti. Taip pat galite
nustatyti gręžimo arba vandens
išleidimo programą / parinktį ir tada
paspausti mygtuką Paleidimas /
pristabdymas . Jeigu programų
ratuke nėra gręžimo ir vandens
išleidimo programų, jas galima
nustatyti programėlėje.

12.12 Programos pabaiga
Programai pasibaigus, prietaisas
išjungiamas automatiškai. Girdimi garso
signalai (jeigu jie įjungti).
Ekrane užsidega visi skalbimo fazės
indikatoriai ir laiko srityje rodoma .
Užgęsta mygtuko Paleidimas /
pristabdymas  indikatorius.
Durelės atrakinamos ir užgęsta
indikatorius .
1. Norėdami išjungti prietaisą,

paspauskite mygtuką Įjungti / išjungti
.

Pasibaigus programai, po penkių minučių
energijos taupymo funkcija automatiškai
išjungia prietaisą.

Vėl įjungus prietaisą, ekrane
rodoma paskutinį kartą
pasirinktos programos
pabaiga. Norėdami nustatyti
naują ciklą, pasukite
programų pasirinkimo
ratuką.

2. Išimkite skalbinius iš prietaiso.
3. Patikrinkite, ar būgnas yra tuščias.
4. Palikite dureles ir ploviklio dalytuvą

pravirą, kad nesusidarytų pelėsių ir
nemalonių kvapų.

5. Užsukite vandens čiaupą.

12.13 Vandens išleidimas
pasibaigus ciklui
Jeigu pasirinkote programą arba parinktį,
kai paskutinio skalavimo vanduo
neišleidžiamas, programa yra baigta, bet:

• Ekrane rodomas indikatorius ,
parinkties indikatorius  arba  ir
užrakintų durelių indikatorius .
Mirksi vykdomos fazės indikatorius

.
• Būgnas vis dar reguliariai pasukamas,

kad skalbiniai nesusiglamžytų.
• Durelės lieka užrakintos.
• Norėdami atidaryti dureles, privalote

išleisti vandenį:
1. Jeigu reikia, palieskite mygtuką

Gręžimas , kad sumažintumėte
prietaiso rekomenduojamą gręžimo
greitį.

2. Palieskite mygtuką Paleidimas /
pristabdymas :
• Jeigu nustatėte , prietaisas

išleidžia vandenį ir gręžia.
• Jeigu nustatėte , prietaisas tik

išleidžia vandenį.
Parinkties indikatorius  arba 
išsijungia, o indikatorius  mirksi ir po to
išsijungia.
3. Programai pasibaigus ir užrakintų

durelių indikatoriui  užgesus,
galite atidaryti dureles.

4. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite
kelias sekundes mygtuką Įjungti /
išjungti .

Bet kuriuo atveju, prietaisas
automatiškai išleidžia
vandenį maždaug po 18
valandų.

12.14 Budėjimo parinktis
Budėjimo funkcija automatiškai išjungia
prietaisą, kad sumažėtų energijos
sąnaudos, kai:
• Nenaudojate prietaiso 5 minutes prieš

paliesdami mygtuką Paleidimas /
pristabdymas.
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Norėdami vėl įjungti prietaisą,
paspauskite mygtuką Įjungti / išjungti

.
• Praėjus 5 minutėms nuo skalbimo

programos pabaigos
Norėdami vėl įjungti prietaisą,
paspauskite mygtuką Įjungti / išjungti

.
Ekrane rodoma paskutinį kartą
nustatytos programos pabaiga.

Norėdami nustatyti naują ciklą,
pasukite programų pasirinkimo ratuką.

Jeigu nustatėte programą ar
parinktį, kuriai pasibaigus
vanduo paliekamas būgne,
budėjimo funkcija neišjungs
prietaiso, kad primintų jums
išleisti vandenį.

13. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

13.1 Skalbinių sudėjimas
• Suskirstykite skalbinius į baltus,

spalvotus, sintetinius, plonų audinių ir
vilnonius.

• Vadovaukitės skalbimo nurodymais,
pateiktais skalbinių priežiūros
etiketėse.

• Neskalbkite kartu baltų ir spalvotų
gaminių.

• Kai kurie spalvoti gaminiai pirmo
skalbimo metu gali pakeisti spalvą.
Rekomenduojame juos pirmą porą
kartų skalbti atskirai.

• Daugiasluoksnius audinius, vilnonius
ir išmargintus gaminius išverskite.

• Apdorokite sunkiai įveikiamas dėmes.
• Sunkiai pašalinamoms dėmėms

skalbti naudokite specialią skalbimo
priemonę.

• Atsargiai elkitės su užuolaidomis.
Nuimkite kabliukus ir sudėkite
užuolaidas į skalbimo maišelį arba
pagalvės užvalkalą.

• Jeigu skalbinių labai mažai, gręžimo
metu gali kilti balanso problemų ir
pernelyg didelė vibracija. Jeigu taip
nutiktų:
a. pertraukite programą ir

atidarykite dureles (žr. skyrių
„Kasdienis naudojimas“);

b. rankomis paskirstykite skalbinius,
kad visi daiktai būtų vienodai
pasiskirstę būgne;

c. paspauskite mygtuką
Paleidimas / pristabdymas.
Gręžimo fazė tęsiama.

• Užsekite užvalkalus, užtraukite
užtrauktukus, užsekite kilpas ir
spaustukus. Suriškite diržus, raiščius,
batų raištelius, kaspinus ir visus kitus
laisvus elementus.

• Neskalbkite skalbinių be apsiuvimų
arba su prakirpimais. Naudokite
skalbimo maišelį mažiems ir (arba)
ploniems daiktams (pvz., vielutėmis
sutvirtintoms liemenėlėms, diržams,
pėdkelnėms, batų raišteliams,
kaspinams ir pan.) skalbti.

• Ištuštinkite kišenes ir skalbinius
išlankstykite.

13.2 Sunkiai įveikiamos
dėmės
Kai kurių dėmių vien vandeniu ir
skalbimo priemone pašalinti nepavyksta.
Rekomenduojame prieš dedant
skalbinius į prietaisą iš anksto apdoroti
šias dėmes.
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Galima naudoti specialius dėmių
valiklius. Naudokite specialų, dėmės ir
audinio rūšiai tinkamą dėmių valiklį.
Nepurkškite dėmių valiklio ant drabužių
greta prietaiso, nes jis ėsdina plastikines
dalis.

13.3 Skalbimo priemonės
rūšis ir kiekis
Skalbimo priemonės pasirinkimas ir
tinkamo kiekio naudojimas turi poveikio
ne tik skalbimo rezultatams, bet taip pat
padeda išvengti švaistymo ir saugoti
aplinką:
• Naudokite tik specialiai skalbyklėms

skirtas skalbimo ir kitas priemones:
Visų pirma, laikykitės šių bendro
pobūdžio taisyklių:
– skalbiamieji milteliai, skirti visų

tipų audiniams, išskyrus plonus
audinius. Geriau naudokite
skalbiamuosius miltelius su
balikliu baltiems skalbiniams ir
skalbinių dezinfekavimui,

– skystus skalbiklius, skirtus skalbti
ne itin karštame vandenyje (iki
60 °C) visų tipų audiniams arba tik
vilnai.

• Skalbimo priemonės pasirinkimas ir
kiekis priklausys nuo audinio rūšies
(plonas, vilnonis, medvilnė ir pan.),
drabužių spalvos, skalbinių kiekio,
nešvarumo laipsnio, skalbimo
temperatūros ir naudojamo vandens
kietumo.

• Laikykitės ant šių skalbiklių ar kitų
priemonių pakuočių pateiktų
nurodymų, neviršydami nurodyto
maksimalaus kiekio ( ).

• Nemaišykite skirtingų rūšių skalbiklių.
• Naudokite mažiau skalbiklio, jei:

– skalbiate nedidelį kiekį;
– skalbiniai nėra labai nešvarūs;
– skalbiant susidaro daug putų.

• Kai naudojate skalbimo tabletes arba
kapsules, visada dėkite jas į būgną, o
ne skalbimo priemonės dalytuvą.

Nepakankamas skalbimo priemonės
kiekis gali lemti:
• netenkinančius skalbimo rezultatus;
• skalbiniai gali papilkėti;
• riebaluotus drabužius;
• pelėsius prietaise.
Per didelis skalbimo priemonės kiekis
gali lemti:
• pernelyg didelį putojimą;
• blogesnį skalbimo poveikį;
• nepakankamą skalavimą;
• didesnį poveikį aplinkai.

13.4 Ekologiniai patarimai
Siekiant taupyti vandenį, elektros
energiją ir saugoti aplinką,
rekomenduojame laikytis šių patarimų:
• Vidutiniškai suteptus

skalbiniusgalima skalbti be pirminio
skalbimo; taip sutaupysite skalbiklio,
vandens ir laiko (aplinka saugoma
taip pat!).

• Prietaiso prikrovimas iki
maksimalaus pajėgumo, nurodyto
kiekvienai programai, padeda
sumažinti energijos ir vandens
sąnaudas.

• Prieš skalbimą tinkamai apdorotos
dėmės ir dauguma nešvarumų
pasišalina; skalbinius galima skalbti
žemesnės temperatūros vandenyje.

• Laikykitės ploviklio gamintojo
rekomendacijų dėl tinkamo ploviklio
kiekio naudojimo ir patikrinkite savo
sistemos vandens kietumą. Žr.
„Vandens kietumas“.

• Nustatykite maksimalų galimą
gręžimo greitįpasirinktai skalbimo
programai, prieš džiovindami
skalbinius džiovyklėje. Taip
sutaupysite energijos džiovindami!

13.5 Vandens kietumas
Jeigu jūsų vietovėje vanduo yra didelio
arba vidutinio kietumo, rekomenduojame
naudoti skalbyklėms skirtą vandens
minkštiklį. Vietovėse, kur vanduo yra
minkštas, vandens minkštiklio naudoti
nebūtina.
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Norėdami sužinoti savo vietovės
vandens kietumą, susisiekite su vietos
vandentiekio tarnyba.
Naudokite tinkamą vandens minkštiklio
kiekį. Visuomet vadovaukitės

nurodymais, pateiktais ant šios
priemonės pakuotės.

14. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

14.1 Reguliaraus valymo
grafikas
Reguliarus valymas padeda pailginti
prietaiso naudojimo trukmę.
Po kiekvieno ciklo, palikite dureles ir
ploviklio dozatorių šiek tiek pravirus, kad
oras galėtų cirkuliuoti ir išdžiūtų prietaiso
viduje esanti drėgmė – taip neatsiras
pelėsių ir blogų kvapų.
Jeigu prietaisas ilgą laiką nenaudojamas,
užsukite vandens čiaupą ir atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Orientacinis reguliaraus valymo grafikas:

Kalkių nuosėdų šali‐
nimas

Du kartus per metus

Techninis skalby‐
klės plovimas

Vieną kartą per mė‐
nesį

Valyti durelių tarpiklį Kas du mėnesius

Valyti būgną Kas du mėnesius

Valyti skalbimo prie‐
monės dalytuvą ir
AutoDose talpykles

Du kartus per metus

Valyti išleidimo siur‐
blio filtrą

Du kartus per metus

Valyti vandens įlei‐
dimo žarnos ir
sklendės filtrą

Du kartus per metus

Šiuose paragrafuose paaiškinama, kaip
turėtumėte valyti kiekvieną dalį.

14.2 Pašalinių daiktų
išėmimas

Prieš vykdydami ciklą,
įsitikinkite, kad kišenės būtų
tuščios, o visi laisvi
elementai surišti. Žr.
„Skalbinių kiekis“, esančią
skyriuje „Patarimai“.

Išimkite visus pašalinius daiktus
(pavyzdžiui, metalines sąvaržėles,
sagas, monetas ir pan.), kuriuos galite
rasti durelių tarpiklyje, filtruose ir būgne.
Žr. paragrafus „Durelių tarpiklis su
dviguba gaudykle“, „Būgno valymas“,
„Vandens išleidimo siurblio valymas“ ir
„Vandens įleidimo žarnos ir vožtuvo filtro
valymas“. Jeigu reikia, kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

14.3 Valymas iš išorės
Prietaisą valykite tik švelniu muilu ir šiltu
vandeniu. Kruopščiai nusausinkite visus
paviršius.
Nenaudokite šveitimo kempinių arba bet
kokios braižančios medžiagos.

DĖMESIO
Valymui nenaudokite
alkoholio, tirpiklių arba
cheminių priemonių.

DĖMESIO
Nevalykite metalinių paviršių
chloro pagrindo plovikliu.

14.4 Kalkių nuosėdų
šalinimas

Jeigu jūsų vietovėje vanduo
yra didelio arba vidutinio
kietumo, rekomenduojame
naudoti skalbyklėms skirtą
kalkių šalinimo priemonę.
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Reguliariai tikrinkite, ar būgne nėra kalkių
nuosėdų.
Įprastose skalbimo priemonėse jau yra
vandens minkštinimo medžiagų, bet mes
rekomenduojame kartkartėmis atlikti ciklą
su tuščiu būgnu ir kalkių nuosėdų
šalinimo priemone.

Visuomet vadovaukitės
nurodymais, pateiktais ant
šios priemonės pakuotės.

14.5 Techninis skalbyklės
plovimas
Dėl kartotinio ir ilgalaikio žemos
temperatūros ir trumpų programų
naudojimo gali susidaryti skalbimo
priemonių nuosėdų, likti pūkų, pradėti
augti bakterijos ir būgno viduje susidaryti
plonas mikroorganizmų sluoksnis. Dėl to
gali atsirasti blogas kvapas ir pelėsis.
Norėdami pašalinti šias nuosėdas ir
išvalyti prietaiso vidų, bent kartą per
mėnesį atlikite techninės priežiūros
skalbimo ciklą:
1. Išimkite visus skalbinius iš būgno.
2. Išjunkite funkciją AutoDose skalbimo

priemonei ir audinių minkštikliui.
3. Rankomis įdėkite nedidelį kiekį

skalbiamųjų miltelių ar specialaus
gaminio ir vykdykite medvilnės
programą didžiausia temperatūra.

14.6 Durelių tarpiklis
Šis prietaisas suprojektuotas su savaime
išsivalančia vandens išleidimo
sistema, leidžiančia nuo drabužių
atsiskyrusius pūkelius išleisti kartu su
vandeniu. Reguliariai tikrinkite sandariklį.
Ciklo pabaigoje galima atgauti monetas,
sagas, kitus mažus daiktus.

Valykite jį, kai reikia, naudodami kreminę
valymo priemonę su amoniaku,
nebraižydami sandariklio paviršiaus.

Visuomet vadovaukitės
nurodymais, pateiktais ant
šios priemonės pakuotės.

14.7 Būgno valymas
Reguliariai tikrinkite būgną, kad
nesusidarytų nepageidaujamų nuosėdų.
Rūdžių nuosėdų ant būgno gali atsirasti
dėl rūdijančių svetimkūnių, kurių yra
geležingame vandentiekio vandenyje
Išvalykite būgną nerūdijančiajam plienui
valyti skirtais specialiais valikliais.

Visuomet vadovaukitės
nurodymais, pateiktais ant
šios priemonės pakuotės.
Nevalykite būgno rūgštiniais
kalkių šalinimo gaminiais,
šveičiamosiomis
priemonėmis su chloru arba
plieniniais šveitikliais.

Kruopštus valymas:
1. Išimkite visus skalbinius iš būgno.
2. Išjunkite funkciją AutoDose skalbimo

priemonei ir audinių minkštikliui.
3. Vykdykite Medvilnė  programą

aukščiausia temperatūra.
4. Į tuščią būgną rankomis įdėkite

nedidelį kiekį skalbiamųjų miltelių ar
specialaus gaminio, kad išplautumėte
likučius.

Kartais ciklo pabaigoje
ekrane gali būti rodoma
piktograma : tai yra
rekomendacija atlikti būgno
valymą. Atlikus būgno
valymą, piktograma išnyksta.
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14.8 Skalbimo priemonės
dalytuvo ir AutoDose
talpyklių valymas

DĖMESIO
Neišvalę abiejų talpyklių,
nekeiskite į talpykles
dedamų skalbimo
priemonės, audinių
minkštiklio ar priedų
prekės ženklo ar rūšies.

Prieš valant patikrinkite, ar
visi skyreliai tušti.

Norėdami išvengti galimų sudžiuvusių
skalbimo priemonių nuosėdų, audinių
minkštiklio gumulėlių ir pelėsių
susidarymo skalbimo priemonės
dozatoriuje ir arba skystųjų priedų
gumulėlių AutoDose talpyklėse, 
kartkartėmis atlikite šiuos valymo
veiksmus:
1. Atidarykite skalbimo priemonės

dalytuvą. Paspauskite fiksatorių, kaip
parodyta paveikslėlyje, ir ištraukite
skalbimo priemonės dalytuvą.

2. Išimkite audinių minkštiklio įdėklą ir
skystos skalbimo priemonės talpyklę,
jeigu įdėta.

3. Atidarykite kiekvienos talpyklės
išleidimo kamščius ir ištuštinkite jas į
kriauklę.

4. Paspauskite gale esantį fiksatorių
kaip parodyta paveikslėlyje ir
pakelkite viršutinį dangtelį, kad jį
nuimtumėte.
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5. Išplaukite stalčių ir visus įdėklus po
tekančiu vandeniu.

DĖMESIO
Nenaudokite aštrių ar
metalinių šepečių ir
kempinių.

6. Apverskite dalytuvą ir atidarykite
apatinį dangtį, kaip parodyta
paveikslėlyje.

7. Patikrinkite, ar iš konvejerio buvo
pašalinti visi skalbimo priemonės
likučiai. Naudokite tik minkštas
drėgnas šluostes.

8. Vėl uždėkite apatinį dangtį,
sulygiuodami jo skyles su stalčiaus
kabliukais, kaip parodyta
paveikslėlyje. Darykite, kol išgirsite
spragtelėjimą.

DĖMESIO
Paspauskite apatinį
dangtį, kaip parodyta
paveikslėlyje. Patikrinkite,
ar jis tinkamai uždarytas.
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ĮSPĖJIMAS!
Nevalykite jokiais aštriais
ir metaliniais šepečiais ar
kitais įrankiais siurblių ar
jutiklių, esančių skalbimo
priemonės stalčiaus gale.
Jeigu reikia, naudokite tik
minkštas drėgnas
šluostes.

ĮSPĖJIMAS!
Jeigu talpyklių gale lieka
nuosėdų, mirkykite skalbimo
priemonės stalčių šiltame
vandenyje. Nenaudokite
jokių įrankių jam valyti. Prieš
mirkydami, išimkite rankeną
paspaudę raudoną mygtuką
ir išstumkite ją, kaip
parodyta paveikslėlyje.

9. Viršutinėje ir apatinėje griovelio
dalyje neturi likti nė trupučio skalbimo
priemonės. Išėmai valyti naudokite
mažą šepetėlį.

10. Vėl surinkite stalčių:
a. Uždėkite rankeną, jeigu buvo

nuimta.
b. Uždėkite apatinį dangtį ir

spauskite, kol pasigirs
spragtelėjimas.

c. Uždėkite viršutinį dangtį ant
talpyklių skyriaus ir spauskite, kol
pasigirs spragtelėjimas.

d. Pakeiskite rankomis įpilamų
priemonių skyriaus dalis.

11. Įkiškite skalbimo priemonės dalytuvą
į kreipiamuosius bėgelius ir švelniai
uždarykite, kol išgirsite spragtelėjimą.
Atlikite skalavimo programą be jokių
drabužių būgne.
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Norėdami atkurti veikim,
pripildykite talpykles
skalbiklio ir audinių
minkštiklio. Jeigu į talpykles
įdėsite netinkamų priedų,
galėsite juos lengvai
pašalinti, panaudodami
išleidimo kamštį abiejose
stalčiaus pusėse. Prieš
atidarydami išleidimo
kamščius, būtinai po
stalčiumi padėkite indą ar
tinkamas talpykles skysčiui
išbėgti. Prieš vėl pildydami,
būtinai tinkamai uždarykite
kamščius.

14.9 Išleidimo siurblio
valymas

ĮSPĖJIMAS!
Ištraukite maitinimo kištuką
iš maitinimo lizdo.

Reguliariai tikrinkite vandens
išleidimo siurblio filtrą ir
įsitikinkite, kad jis švarus.

Išvalykite vandens išleidimo siurblį, jeigu:
• Iš prietaiso neišleidžiamas vanduo.

• Būgnas nesisuka.
• Prietaisas kelia neįprastą triukšmą dėl

užkimšto vandens išleidimo siurblio.
• Ekrane rodomas įspėjamasis kodas

.
ĮSPĖJIMAS!
• Neišimkite filtro prietaisui

veikiant.
• Nevalykite siurblio, jeigu

prietaise esantis vanduo
yra karštas. Palaukite, kol
vanduo atvės

Atlikite šiuos siurblio valymo
veiksmus:
1. Atidarykite siurblio dangtelį.

1

2

2. Po išleidimo siurbliu padėkite
tinkamą indą, į kurį galėtų ištekėti
vanduo.

3. Nuleiskite išleidimo lataką žemyn.
Išimdami filtrą, turėkite šluostę, kuria
galėtumėte iškart iššluostyti vandenį,
jei išbėgs.

4. Pasukite filtrą 180 laipsnių kampu
prieš laikrodžio rodyklę, kad jį
atsuktumėte, bet jo paties
neištraukite. Tegul vanduo teka.

www.aeg.com50



5. Kai dubuo bus pilnas vandens, vėl
užsukite filtrą ir išpilkite vandenį iš
indo.

6. Kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol vanduo
nustos tekėti.

7. Pasukite filtrą prieš laikrodžio
rodyklę, kad jį išimtumėte.

1

2

8. Jeigu reikia, iš filtro išėmos
pašalinkite pūkus ir daiktus.

9. Patikrinkite, ar siurblio sparnuotė gali
suktis. Jeigu ne, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.

10. Išplaukite filtrą vandeniu iš čiaupo.

11. Įdėkite filtrą atgal į specialius
kreiptuvus, pasukę jį pagal laikrodžio
rodyklę. Būtinai tinkamai užveržkite
filtrą, kad nebūtų nuotėkio.

2

1

12. Uždenkite siurblio dangtelį.

2

1

Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote
vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:

a. Pilkite 2 litrus vandens į ploviklio
dalytuvo pagrindinį skalbimo
skyrių.

b. Paleiskite programą, kad vanduo
būtų išleistas.
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14.10 Vandens įleidimo
žarnos ir sklendės filtro
valymas
Kartkartėmis rekomenduojama valyti abu
įleidimo žarnos ir vožtuvo filtrus, kad būtų
pašalintos per laiką susikaupusios
nuosėdos:
1. Nuimkite vandens įleidimo žarną nuo

čiaupo ir išvalykite filtrą.

1

2

3

2. Nuimkite vandens įleidimo žarną nuo
prietaisą, atsukę veržlę.

3. Prietaiso gale esantį vožtuvo filtrą
valykite dantų šepetėliu.

4. Kai vėl jungsite žarną prie prietaiso
galo, pasukite ją kairėn arba dešinėn
(ne vertikalioje padėtyje),

atsižvelgdami į savo vandens čiaupo
padėtį.

45°

20°

14.11 Avarinis vandens
išleidimas
Jeigu prietaisas negali išleisti vandens,
atlikite tą patį procesą, aprašytą
paragrafe „Vandens išleidimo siurblio
valymas“. Jeigu reikia, išvalykite siurblį.
Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote
vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:
1. Pilkite 2 litrus vandens į ploviklio

dalytuvo pagrindinį skalbimo skyrių.
2. Paleiskite programą, kad vanduo

būtų išleistas.

14.12 Apsauga nuo užšalimo
Jeigu prietaisas įrengtas tokioje vietoje,
kur temperatūra gali nukristi apie 0 °C ir
žemiau, išleiskite vandens įleidimo
žarnoje ir vandens išleidimo siurblyje
likusį vandenį.
1. Ištraukite maitinimo laido kištuką iš

elektros lizdo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Įdėkite abu vandens įleidimo žarnos

galus į indą ir palaukite, kol vanduo
ištekės iš žarnos.

4. Išvalykite vandens išleidimo siurblį.
Žr. skyrių, kaip išleisti vandenį
avariniu būdu.

5. Kai vandens išleidimo siurblys
tuščias, vėl prijunkite vandens
įleidimo žarną.
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ĮSPĖJIMAS!
Jeigu vėl norėsite naudoti
prietaisą, įsitikinkite, kad
aplinkos temperatūra būtų
aukštesnė nei 0 °C.
Gamintojas neatsako už
žalą, padarytą dėl žemos
temperatūros.

15. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

15.1 Įspėjamieji kodai ir galimi gedimai
Prietaisas nepasileidžia arba sustoja veikiant. Iš pradžių pabandykite problemos sprendimą
rasti patys (žr. lenteles).

ĮSPĖJIMAS!
Prieš atlikdami bet kokią patikrą, išjunkite prietaisą.

Esant tam tikroms problemoms, ekrane rodomas įspėjamasis
kodas ir nuolat gali mirksėti Paleidimas / pristabdymas 
mygtukas:

Jeigu prietaisas perkrautas, išimkite kelis daiktus iš
būgno ir (arba) vienu metu spauskite dureles,
liesdami mygtuką Paleidimas / pristabdymas, kol
nustos mirksėti indikatorius  (žr. toliau pateiktą
pav.).

Triktis Galimas sprendimas
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Į prietaisą tinkamai ne‐
patenka vanduo.

• Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas.
• Patikrinkite, ar ne per mažas vandentiekio sistemos slėgis.

Norėdami gauti šią informaciją, kreipkitės į vietos vandentiekio
įmonę.

• Patikrinkite, ar vandens čiaupas neužsikimšęs.
• Patikrinkite, ar įleidimo žarna nesumazgyta, nepažeista ir ne‐

užlenkta.
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandens įleidimo žarna.
• Patikrinkite, ar neužsikimšę įleidimo žarnos ir sklendės filtrai.

Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.

Iš prietaiso neišleidžia‐
mas vanduo.

• Patikrinkite, ar neužsikimšęs kriauklės sifonas.
• Patikrinkite, ar nesusiraizgiusi ir nesulenkta vandens išleidimo

žarna.
• Patikrinkite, ar vandens išleidimo filtras neužsikimšęs. Jei rei‐

kia, išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandens išleidimo žarna.
• Nustatykite vandens išleidimo programą, jeigu buvote pasirin‐

kę programą be vandens išleidimo fazės. Jeigu programų ra‐
tuke nėra vandens išleidimo programos, ją galima nustatyti
programėlėje.

• Nustatykite vandens išleidimo programą, jeigu buvote nustatę
parinktį, kurios pabaigoje vanduo paliekamas būgne.

Prietaiso durelės ati‐
darytos arba netinka‐
mai uždarytos.

• Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės

Vidinė triktis. Nėra ry‐
šio tarp prietaiso elek‐
troninių elementų.

• Programa nebuvo tinkamai baigta arba prietaisas per anksti
išsijungė. Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.

• Jeigu vėl rodomas įspėjamasis kodas, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.

: Maitinimo dažnis neatitinka nustatyto diapazono.
: Maitinimo įtampa yra per aukšta.
: Maitinimo įtampa yra per žema.

Veikia apsaugos nuo
vandens nutekėjimo
įtaisas.

• Atjunkite prietaisą ir užsukite vandens čiaupą. Kreipkitės į įga‐
liotąjį techninės priežiūros centrą.

Jeigu ekrane rodomi kiti įspėjamieji kodai, išjunkite ir įjunkite
prietaisą. Jeigu problema tęsiasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Jeigu skalbyklei kyla kitokių problemų, galimų sprendimų ieškokite
toliau lentelėje.
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Programa nepasilei‐
džia.

• Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas įkištas į elektros tinklo
lizdą.

• Patikrinkite, ar uždarytos prietaiso durelės.
• Įsitikinkite, kad nepažeistas saugiklis saugiklių dėžėje.
• Įsitikinkite, kad buvo paliestas Paleidimas / pristabdymas .
• Jeigu nustatyta atidėto paleidimo funkcija, atšaukite šią nuo‐

statą arba palaukite, kol bus baigta atgalinė laiko atskaita.
• Patikrinkite, ar tinkamai uždarytas skalbimo priemonės dalytu‐

vas.
• Išjunkite apsaugos nuo vaikų užrakto funkciją, jeigu ji įjungta.
• Patikrinkite rankenėlės padėtį ant pasirinktos programos.

Prietaisas pripildomas
vandens, bet jis tuoj
pat išleidžiamas.

• Įsitikinkite, kad vandens išleidimo žarna yra tinkamoje padėty‐
je. Galbūt per žemai įrengta žarna. Žr. skyrių „Įrengimo in‐
strukcija“.

Neveikia gręžimo fazė
arba skalbimo ciklas
trunka ilgiau nei įpras‐
tai.

• Pasirinkite gręžimo programą. Jeigu programų ratuke nėra
vandens išleidimo programos, ją galima nustatyti programėlė‐
je.

• Patikrinkite, ar vandens išleidimo filtras neužsikimšęs. Jei rei‐
kia, išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.

• Rankomis išskirstykite skalbinius būgne ir iš naujo paleiskite
gręžimo fazę. Šią problemą gali sukelti balanso problemos.

Ant grindų yra van‐
dens.

• Įsitikinkite, kad vandens žarnų jungtys yra tinkamai užveržtos,
jog vanduo negalėtų pratekėti.

• Patikrinkite, ar nepažeistos vandens įleidimo ir vandens išlei‐
dimo žarnos.

• Būtinai naudokite tinkamas skalbimo priemones bei tinkamą jų
kiekį.

Nepavyksta atidaryti
prietaiso durelių.

• Įsitikinkite, kad nebuvo pasirinkta skalbimo programa, kuri bai‐
giama paliekant vandenį būgne.

• Įsitikinkite, kad skalbimo programa yra baigta.
• Jeigu būgne yra vandens, nustatykite vandens išleidimo arba

gręžimo programą. Jeigu programų ratuke nėra gręžimo ir
vandens išleidimo programų, jas galima nustatyti programėlė‐
je.

• Patikrinkite, ar prietaisas gauna elektros maitinimą.
• Problema galėjo atsirasti dėl prietaiso gedimo. Kreipkitės į įga‐

liotąjį techninės priežiūros centrą.
Jeigu reikia atidaryti dureles, atidžiai perskaitykite skyrių „Ava‐
rinis durelių atidarymas“.

• Patikrinkite, ar neįjungtas Nuotolinis paleidimas. Išjunkite jį.
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Ekrane nerodomas be‐
laidžio ryšio indikato‐
rius .

• Patikrinkite belaidžio ryšio signalą.
• Įsitikinkite, kad įjungtas belaidis ryšys. Žr. skyrelį „Skalbyklės

belaidžio ryšio konfigūravimas“ skyriuje „„Wi-Fi“. Prijungiamu‐
mo nustatymas“.

• Patikrinkite savo namų tinklą ir maršruto parinktuvą.
• Iš naujo paleiskite maršruto parinktuvą.
• Kreipkitės į savo belaidžio ryšio paslaugų teikėją, jeigu yra

problemų dėl belaidžio tinklo.

Programa negali prisi‐
jungti prie prietaiso.

• Patikrinkite belaidžio ryšio signalą.
• Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys yra prijungtas prie be‐

laidžio tinklo.
• Patikrinkite savo namų tinklą ir maršruto parinktuvą.
• Iš naujo paleiskite maršruto parinktuvą.
• Kreipkitės į savo belaidžio ryšio paslaugų teikėją, jeigu kyla

problemų dėl belaidžio tinklo.
• Prietaisą, išmanųjį įrenginį, ar ir tą, ir tą reikia vėl sukonfigū‐

ruoti, nes buvo įdiegtas naujas maršruto parinktuvas arba pa‐
sikeitė maršruto parinktuvo konfigūracija.

Programa dažnai ne‐
gali prisijungti prie
prietaiso.

• Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalas pasiekia prietaisą. Pa‐
mėginkite perkelti maršruto parinktuvą kuo arčiau prietaiso ar‐
ba pagalvokite apie belaidžio diapazono plėstuvo įsigijimą.

• Įsitikinkite, kad belaidžio ryšio signalo nepertrauktų mikroban‐
gos. Išjunkite mikrobangų krosnelę. Stenkitės tuo pačiu metu
nenaudoti mikrobangų krosnelės ir nuotolinio valdymo.

Ekrane rodoma .
Visi mygtukai yra ne‐
aktyvūs, išskyrus
Įjungti / išjungti .

• Prietaisas parsisiunčia prieinamus naujinius. Palaukite, kol
bus baigtas naujinimo procesas. Jeigu išjungsite prietaisą at‐
naujinimo metu, jis tęs atnaujinimą, kai jį vėl įjungsite.

Prietaisas kelia
neįprastą triukšmą ir
vibruoja.

• Įsitikinkite, kad prietaisas pastatytas lygiai. Žr. skyrių „Įrengimo
instrukcija“.

• Būtinai pašalinkite pakavimo medžiagas ir (arba) gabenimui
skirtus varžtus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“.

• Pridėkite į būgną daugiau skalbinių. Galbūt pridėjote per ma‐
žai skalbinių.

Vykdant programą pro‐
gramos trukmė pailgė‐
ja arba sutrumpėja.

• Funkcija ProSense System gali koreguoti programos trukmę
pagal skalbinių rūšį ir kiekį. Žr. skyriaus „Kasdienis naudoji‐
mas“ paragrafą „ProSense System skalbinių kiekio nustaty‐
mas“.
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Nepatenkinami skalbi‐
mo rezultatai.

• Naudokite daugiau skalbimo priemonės arba kitą skalbimo
priemonę.

• Prieš skalbdami skalbinius, specialiomis dėmių valymo prie‐
monėmis pašalinkite sunkiai įveikiamas dėmes.

• Įsitikinkite, kad nustatėte tinkamą temperatūrą.
• Sumažinkite skalbinių kiekį.
• Kai naudojate AutoDose talpykles, užtikrinkite, kad jos nebūtų

tuščios.
• Kai naudojate AutoDose talpykles, patikrinkite iš anksto nusta‐

tytą skalbimo priemonės / audinių minkštiklio dozę. Skaitykite
skyrelį „Bazinė nuostata“ skyriuje „Technologija AutoDose“.

• Patikrinkite, ar išvalėte AutoDose talpykles, prieš naudodami
skirtingus skalbimo priemonės, audinių minkštiklio ar kitų prie‐
dų prekės ženklus ir rūšis.

Skalbimo ciklo metu
būgne per daug putų.

• Sumažinkite skalbimo priemonės kiekį.
• Kai naudojate AutoDose talpykles, patikrinkite iš anksto nusta‐

tytą skalbimo priemonės / audinių minkštiklio dozę. Skaitykite
skyrelį „Bazinė nuostata“ skyriuje „Technologija AutoDose“.

Po skalbimo „AutoDo‐
se“ talpyklėse nesu‐
mažėjo skalbimo prie‐
monės / audinių
minkštiklio kiekis.

• Tai normalu: talpyklės yra pakankamai didelės ir skalbiklio
vartojimas gali būti ne toks akivaizdus.

Patikrinę įjunkite prietaisą. Programa tęsiama nuo pertraukimo
momento.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui,
nurodyti techninių duomenų lentelėje.

15.2 Avarinis durelių
atidarymas
Dingus elektros tiekimui arba sugedus
prietaisui, prietaiso durelės lieka
užrakintos. Skalbimo programa tęsiama,
kai atkuriamas maitinimas. Jeigu
sugedus prietaisui durelės lieka
užrakintos, jas galima atidaryti naudojant
avarinio atrakinimo funkciją.
Prieš atidarydami dureles:

DĖMESIO
Galite nudegti! Įsitikinkite,
kad vandens temperatūra
nebūtų per aukšta ir
skalbiniai nebūtų karšti.
Jeigu reikia, palaukite, kol
jie atvės.

DĖMESIO
Galite susižeisti!
Įsitikinkite, kad būgnas
nesisuka. Jeigu reikia,
palaukite, kol būgnas
nustos suktis.
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Įsitikinkite, kad būgne nėra
per daug vandens. Jeigu
reikia, atlikite avarinį
vandens išleidimą (žr.
„Avarinis vandens
išleidimas“ skyriuje
„Valymas ir priežiūra“).

Norėdami atidaryti dureles, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Paspauskite mygtuką Įjungti / išjungti

, kad išjungtumėte prietaisą.
2. Ištraukite maitinimo kištuką iš

maitinimo lizdo.
3. Atidarykite filtro sklendę.
4. Vieną kartą patraukite avarinio

atrakinimo strektę žemyn. Patraukite

ją žemyn dar kartą, laikykite įtemptą
ir atidarykite prietaiso dureles.

5. Išimkite skalbinius, tada uždarykite
prietaiso dureles.

6. Uždarykite filtro sklendę.

16. SĄNAUDŲ VERTĖS
16.1 Įžanga

Šiame naudotojo vadove yra dvi skirtingos lentelės,
kad būtų galima palaipsniškai pereiti nuo vieno
reglamento prie kito:
• Iki 2021 m. vasario 28 d. galiojantis Reglamentas

ES 1061/2010 yra susijęs su energijos vartojimo
efektyvumo klasėmis nuo A+++ iki D, o

• nuo 2021 m. kovo 1 d. galiosiantis Reglamentas
ES 2019/2023 yra susijęs su energijos vartojimo
efektyvumo klasėmis nuo A iki G, kaip nustatyta
Reglamentu ES 2019/2014.

Išsamesnės informacijos apie energijos plokštelę
rasite svetainėje www.theenergylabel.eu.

Su prietaisu pateiktoje energijos plokštelėje
nurodytas QR kodas suteikia žiniatinklio nuorodą į
informaciją, susijusią su šio prietaiso veikimu, ES
EPREL duomenų bazėje. Išsaugokite energijos
plokštelę kartu su naudotojo vadovu ir visais kitais
su šiuo prietaisu pateiktais dokumentais, kad
galėtumėte pasižiūrėti ateityje.
Tą pačią informaciją taip pat galima rasti EPREL
naudojant nuorodą https://eprel.ec.europa.eu bei
modelio pavadinimą ir gaminio numerį, kuriuos
rasite prietaiso techninių duomenų lentelėje. Padėtis
techninių duomenų lentelėje nurodyta skyriuje
„Gaminio aprašas“.
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16.2 Paaiškinimas

kg Skalbinių kiekis. h:mm Programos trukmė.

kWh Energijos sąnaudos. °C Skalbinių temperatūra.

Litrai Vandens sąnaudos. aps./
min.

Gręžimo greitis.

% Likusi drėgmė gręžimo fazės pabaigoje. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo dides‐
nis triukšmas ir mažesnė likusi drėgmė.

Vertės ir programos trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į skirtingas sąlygas
(pvz., kambario temperatūrą, vandens temperatūrą ir slėgį, skalbinių kiekį
ir rūšį, maitinimo įtampą) ir taip pat, jei pakeisite programos numatytąją
nuostatą.

16.3 Pagal Komisijos
reglamentą ES 2019/2023

Eco 40-60 pro‐
grama kg kWh Litrai h:mm % °C

aps./
min.1)

Pilnas būgnas 9 0.980 60 3:40 50 38 1551

Pusė kiekio 4,5 0.720 50 2:45 50 38 1551

Ketvirtis kiekio 2,5 0.335 40 2:45 54 26 1551
1) Maksimalus gręžimo greitis.

Energijos sąnaudos skirtingais režimais

Išjungimas (W) Budėjimas (W) Atidėtas pa‐
leidimas (W)

Veikimas
tinkle budėji‐

mo režimu
(W)

0,30 0,30 4,00 2,001)

Laikas iki išjungimo / budėjimo režimas yra daugiausiai 15 minučių.
1) Prijungtos funkcijos energijos sąnaudos yra maždaug 17,5 kWh per metus. Norėdami atjungti šią funk‐
ciją, žr. skyrių „„Wi-Fi“ prijungimo nustatymas“.
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16.4 Pagal reglamentą
1061/2010

Standartinės medvilnės
programos.

Skalbi‐
nių kie‐
kis (kg)

Energijos
sąnaudos
(kWh)

Vandens
sąnaudos
(litrais)

Apytikslė
progra‐
mos truk‐
mė (minu‐
tėmis)

Likusi
drėgmė
(%)1)

Standartinė 60 °C medvilnė:
Nustatykite Eco 40-60 ties
60 °C

9 0.87 55 305 44

Standartinė 60 °C medvilnė:
Nustatykite Eco 40-60 ties
60 °C

4,5 0.53 40 265 44

Standartinė 40°C medvilnė:
Nustatykite Eco 40-60 ties
30°C

4,5 0.53 40 265 44

1) Gręžimo fazės pabaigoje.

Išjungimo režimas (W) Įjungimo režimas (W)

0,30 0,30

Energijos sąnaudos esant tinklo pareng‐
ties režimui (W) Laikas iki tinklo parengties režimo (min.)

2,00 15

Pirmiau esančioje lentelėje pateikta informacija atitinka ES Komisijos reglamentą
1015/2010, įgyvendinantį direktyvą 2009/125/EB ir ES Komisijos reglamentą Nr.
1275/2008.

16.5 Įprastos programos

Šios vertės yra tik orientacinio pobūdžio.

Programa
kg kWh Litrai h:mm % °C

aps./
min.1)

Medvilnė2)

95 °C
9 2.70 90 4:05 44 85 1600

Medvilnė
60 °C 9 1.60 85 3:50 44 55 1600
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Programa
kg kWh Litrai h:mm % °C

aps./
min.1)

Medvilnė3)

20 °C
9 0.35 85 3:00 44 20 1600

Sintetika
40 °C 4 0.80 55 2:15 35 40 1200

Ploni audiniai4)

30 °C
2 0.40 60 1:05 35 30 1200

Vilna
30 °C 1,5 0.30 65 1:05 30 30 1200

1) Gręžimo greičio indikatorius.
2) Tinka skalbti labai suteptus tekstilės gaminius.
3) Tinka skalbti mažai suteptus medvilnės gaminius.
4) Skalbimo ciklas atliekamas taip pat greitai, kaip ir mažai suteptų skalbinių.

17. TRUMPASIS VADOVAS
17.1 Kasdienis naudojimas

1

2

3

4

• Įjunkite maitinimo laido kištuką į
elektros lizdą.

• Atsukite vandens čiaupą.
• Paspauskite mygtuką Įjungti /

išjungti , kad įjungtumėte prietaisą 
(1).

• Pasukite programų pasirinkimo
ratuką, kad nustatytumėte norimą
programą (2).

• Nustatykite norimas parinktis
atitinkamais jutikliniais mygtukais (3).

• Sudėkite skalbinius po vieną į būgną,
neviršydami maksimalaus
rekomenduojmo skalbinių kiekio.
Uždarykite dureles ir įsitikinkite, kad
nebūtų skalbinių tarp sandariklio ir
durelių.

• Kai naudojamos
„AutoDose“ talpyklės, skalbiklis ir

audinių minkštiklis įdedami
automatiškai. Pasirūpinkite, kad
talpyklės nebūtų tuščios.
Kai naudojami rankomis pildomi
skyreliai, įpilkite skalbiklio ir kitų
apdorojimo priemonių į tinkamą
skyrelį.

Manual

AutoDose

(Manual)
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Kai naudojamas
skystasis skalbiklis į
rankomis pildomą skyrelį,
įdėkite skystojo skalbiklio
talpyklę.

• Norėdami įjungti programą, palieskite
mygtuką Paleidimas / pristabdymas

 (4).

• Prietaisas pasileidžia.
• Programai pasibaigus, išimkite

skalbinius.
• Paspauskite mygtuką Įjungti /

išjungti , kad išjungtumėte
prietaisą.

17.2 Išleidimo siurblio filtro valymas

1 32

180˚

2

1

Reguliariai išvalykite filtrą ir, ypač, jei
ekrane rodomas įspėjamasis kodas

.

17.3 Programos

Programos Skalbinių
kiekis Gaminio aprašas

Ekonomiška 40–60
9 kg Balta ir spalvota medvilnė. Vidutiniškai sutepti

drabužiai.

Medvilnė
9 kg Balta ir spalvota medvilnė.

Sintetika
4 kg Sintetiniai arba mišrių audinių skalbiniai.

Ploni audiniai
2 kg Plonų audinių, pavyzdžiui, akrilo, viskozės,

poliesterio skalbiniai.

Vilna / šilkas
1,5 kg

Skalbyklėje skalbiami vilnoniai ir rankomis
skalbiami vilnoniai bei plonų audinių skalbi‐
niai.

Garinimas
1 kg Garinimo programa medvilniniams, sinteti‐

niams ir plonų audinių drabužiams.

Antialerginė
9 kg Balti medvilniniai skalbiniai. Ši programa pa‐

deda pašalinti bakterijas.
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Programos Skalbinių
kiekis Gaminio aprašas

20 min. 3 kg
3 kg Medvilniniai ir sintetiniai mažai sutepti arba

kartą dėvėti skalbiniai.

Lauko drabužiai
2,5 kg1)

1 kg2)
Šiuolaikiški lauko sportiniai drabužiai.

Džinsiniai skalbiniai
9 kg Skalbiniai iš denimo ir džersio.

1) Skalbimo programa.
2) Skalbimo programa ir vandeniui nepralaidžių drabužių gaivinimo fazė.

18. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.

*
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    The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, Apache 

2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses in the My AEG Care app that can be downloaded 

from the corresponding App store from the License menu section. Additional information available in NIU5 subfolder at 

the following website: http://aeg.opensoftwarerepository.com.

My AEG Care app

www.aeg.com/shop
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