
LTTrumpoji instrukcija

VALDYMO SKYDELIS

1. Mygtukas „ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS“
2. Mygtukas „STARTAS/PAUZĖ“ su indikatoriumi
3. Mygtukas „TEMPERATŪRA“
4. EKRANĖLIS
5. Mygtukas „UŽRAKTAS NUO VAIKŲ“
6. Mygtukas „PARINKTYS“
7. Mygtukas „STARTO ATIDĖJIMAS“
8. Mygtukas „GRĘŽIMO GREITIS“
9. SKALBIMO PROGRAMOS PASIRINKIMO RANKENĖLĖ

SKALBIMO PROGRAMŲ LENTELĖ

4) Eko medvilnė - testinė skalbimo programa pagal normatyvą 1061/2010. Norėdami pasirinkti 
šią programą, nustatykite 9 skalbimo programą ir 40°C arba 60°C skalbimo temperatūrą.

* Pasirinkus 16 programą ir išjungus skalbinių gręžimą, skalbyklė tik išpumpuoja vandenį.

**  Skalbimo programos trukmė rodoma ekranėlyje.
*** Pasibaigus programai ir išgręžus skalbinius maksimaliu greičiu (pagal numatytąsias 
programos nuostatas).

Ekranėlyje rodoma arba naudojimo instrukcijoje pateikta programos trukmė yra apytikrė 
vertė, gauta standartinėmis sąlygomis. Faktinė programos trukmė gali priklausyti nuo visos 
eilės skirtingų veiksnių, tokių kaip įleidžiamo vandens temperatūra ir slėgis, aplinkos 
temperatūra, skalbiklio kiekis, skalbinių kiekis ir tipas, disbalansas skalbyklės būgne, o taip 
pat nuo pasirinktų papildomų funkcijų. Kitoms programoms (ne Eko 40-60 programai) 
pateiktos vertės yra tik orientacinės.
1) Eko 40-60 - testinė skalbimo programa pagal ES ekodizaino normatyvą 2019/2014.
tai mažiausiomis vandens ir elektros energijos sąnaudomis pasižyminti programa, skirta skalbti 
vidutiniškai suteptus medvilninius skalbinius.
Pastaba. Ekranėlyje rodomas gręžimo greitis gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje pateiktų verčių.
Visoms testavimo institucijoms: 
2) Ilga programa medvilnei: pasirinkite 9 programą ir 40°C temperatūrą.
3) Ilga programa sintetikai: pasirinkite 10 programą ir 40°C temperatūrą.

GAMINIO APRAŠYMAS
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8.

1. Viršus
2. Skalbimo priemonių stalčiukas
3. Valdymo skydelis
4. Rankena
5. Liuko durelės
6. Vandens išleidimo siurblys (už cokolio 

skydelio)
7. Cokolio skydelis (nuimamas)
8. Reguliuojamo aukščio kojelė (2 vnt.)

SKALBIMO PRIEMONIŲ STALČIUKAS

DĖKOJAME JUMS, KAD ĮSIGIJOTE „INDESIT“ GAMINĮ.
Kad galėtumėte gauti išsamesnės pagalbos, 
užregistruokite savąjį prietaisą tinklalapyje 
www.indesit.com/register

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite saugos reikalavimus.
Prieš pradedant naudotis skalbykle, būtina išsukti transportavimo varžtus.
Smulkiau apie transportavimo varžtų išsukimą skaitykite įrengimo instrukcijoje.

1 skyrelis: skalbiklis pirminiam skalbimui 
(milteliai)
2 skyrelis: skalbiklis (milteliai arba skystis)
Jei naudojamas skystas skalbiklis, tinkamam jo 
dozavimui reikia įdėti išimamąją plastikinę per-
tvarėlę A (pridedama). Jei naudojami skalbiamieji
milteliai, įstatykite pertvarėlę į plyšį B.
3 skyrelis: priedai (audinių minkštiklis ir pan.)
Audinių minkštiklio niekuomet negalima pilti 
aukščiau brūkšnio „max“ant centrinio kaiščio.
! Medvilniniams drabužiams, pirminiam skalbimui, o taip pat skalbimui 
aukštesnėje nei 60°C temperatūroje naudokite skalbiamuosius miltelius.
! Vadovaukitės ant skalbiklio pakuotės pateikta informacija.
! Norėdami išimti stalčiuką, nuspauskite fiksatorių C ištraukite stalčiuką į 
išorę.
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Maksimali įkrova 6 kg
Naudojamoji galia išjungus skalbyklę yra 0,5 W, palikus įjungtą 8 W
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Skalbimo programa
Temperatūra Maks. gręžimo 

greitis
(aps./min.)

Maks. 
skalbinių 

svoris (kg)

Trukmė 
(h : min.)
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Nuostata Ribos 1 2 3

1 Maišytas pluoštas 40°C  – 40°C 1000 6 ** – � � – � – – – –

2 Medvilnė 60°C  – 60°C 1000 6 ** – � � � � – – – –

3 Medvilnė 40°C  – 40°C 1200 6 ** – � � – � – – – –

4 Medvilnė 30°C  – 30°C 800 3 0:30 – � � – � 73 0,12 26 27

5 Sintetika 30°C  – 30°C 1000 3,5 ** – � � – � – – – –

6 Šilkas ir neatsparus pluoštas 30°C  – 30°C 0 1 ** – � � – � – – – –

7 Vilna 40°C  – 40°C 800 1 ** – � � – � – – – –

8 Trumpa programa 20°C  – 20°C 800 1,5 ** – � � – � – – – –

9 Medvilnė (2) 40°C  – 60°C 1200 6 4:00 – � � � � 53 1,00 63 45

10 Sintetika (3) 40°C  – 60°C 1200 3,5 3:15 – � � � � 53 0,79 66 43

11 Balti skalbiniai 60°C  – 90°C 1200 6 2:30 �+90° � � � � 64 0,56 40,5 55

12 Sportinė apranga 30°C  – 30°C 600 2,5 ** – � � – � – – – –

13 20°C 20°C  – 20°C 1200 6 1:50 – � � – � 64 0,16 25 22

14 Eko 40-60 (1) 40°C 40°C

1151 6 3:10 – � � � � 53 1,00 50 39

1151 3 2:30 – � � � � 53 0,60 35 36

1151 1,5 2:30 – � � � � 53 0,60 29 38

15 Skalavimas + gręžimas – – 1200 6 ** – – � – – – – – –

16 Gręžimas + vandens išpumpavimas – – 1200 6 ** – – – – – – – – –

9 Eko medvilnė (4)
60°C 60°C 1200 6 3:30 – � � � � 53 0,81 38 –

40°C 40°C 1200 6 4:00 – � � � � 53 1,00 63 –

� Dozavimas reikalingas    � Dozavimas pasirinktinai

Audinių 
minkštiklis

Skal-
bimas



SKALBIMO PROGRAMOS
Vadovaukitės nurodymais prie simbolių drabužių priežiūros 
etiketėse. Simbolyje nurodytas skaičius – tai maksimali reko-
menduojama temperatūra, kurioje leistina skalbti drabužį.
Maišytas pluoštas
Skirta vienu metu skalbti spalvotus ir maišyto pluošto skalbinius.
Medvilnė 60°
Programa skirta skalbti medvilninius, daugiausiai baltus, skalbinius. Jai 
taip pat gali būti naudojami skalbiamieji milteliai.
Medvilnė 40°
Trumpa programa, skirta skalbti neatsparaus pluošto medvilninius drabužius.
Medvilnė 30°
Trumpa programa, skirta skalbti maišyto pluošto drabužius iš medvilnės ir 
sintetikos – vienu pat metu baltus ir spalvotus skalbinius.
Sintetika 30°
Tinka skalbti vidutiniškai suteptus skalbinius iš sintetinio pluošto (pvz., poli-
esterio, akrilano, viskozės ir pan.) bei tokio pluošto mišinių su medvilne.
Šilkas ir neatsparus pluoštas
Skirta skalbti bet kokius šilkinius ir neatsparaus pluošto skalbinius. Reko-
menduojama naudoti specialų skalbiklį, skirtą neatspariam pluoštui skalbti.
Vilna
Pasirinkus 7 programą, galima skalbti bet kokius vilnonius tekstilės 
gaminius (net ir tuos, kurių priežiūros etiketėje nurodyta „skalbti 
rankomis“        ). Kad drabužiai būtų gerai išskalbiami, naudokite specialų 
skalbiklį ir į skalbyklę nedėkite daugiau nei 1 kg skalbinių.
Trumpa programa
Ši programa skirta tik per 15 minučių atšviežinti mažai dėvėtus drabužius.
Medvilnė 40°-60°
Tinka skalbti vidutiniškai-stipriai suteptus rankšluosčius, apatinius 
baltinius, staltieses ir pan. atsparaus pluošto lininius ir medvilninius 
skalbinius. Sintetika 40°-60°
Skirta specialiai skalbiniams iš sintetinio pluošto. Jei nešvarumai sunkiai 
išsiskalbia, galima padidinti temperatūrą iki 60° ir taip pat naudoti 
skalbiamuosius miltelius.
Balti skalbiniai
Skirta skalbti stipriai suteptus baltus ir neblunkančius spalvotus skalbinius.
Sportinė apranga
Skirta skalbti lengvai suteptą sportinę aprangą (sportinius kostiumus, 
kelnaites ir pan.); kad drabužiai būtų gerai išskalbiami, rekomenduojama 
neviršyti programų lentelėje nurodyto maksimalaus užkrovimo. Patartina 
naudoti skystą skalbiklį ir įpilti tik daliniam užkrovimui skirtą jo kiekį.
20°C
Skirta skalbti lengvai suteptus medvilninius drabužius (20°C temperatūroje).
Eko 40°-60°
Skirta vienu metu skalbti vidutiniškai suteptus medvilninius drabužius, 
kurių priežiūros etiketėse nurodyta skalbti juos 40°C arba 60°C 
temperatūroje. Tai yra standartinė medvilnės programa, pasižyminti 
mažiausiomis vandens ir elektros energijos sąnaudomis.
Skalavimas + gręžimas
Skirta išskalauti ir išgręžti skalbinius.
Gręžimas + vandens išpumpavimas
Skirta išgręžti skalbinius ir išpumpuoti iš skalbyklės vandenį.
Eko medvilnė
Skirta skalbti vidutiniškai suteptus medvilninius skalbinius 40°C arba 60°C 
temperatūroje.

EKRANĖLIS
Ekranėlis naudojamas programuojant skalbyklę. Jame taip pat rodoma 
gausybė informacijos.

C (žr. „Parinktys“)

B

C

A

Srityje A rodoma pasirinktosios skalbimo programos trukmė ir likęs 
programos vykdymo laikas; jei yra nustatytas programos starto 
atidėjimas, joje rodomas atgalinis iki programos pradžios likusio laiko 
skaičiavimas.
Paspaudžiant atitinkamą mygtuką, galima pamatyti pasirinktosios 
programos metu skalbyklėje pasiekiamas maksimalias gręžimo greičio ir 
temperatūros vertes, arba vėliausiai pasirinktas vertes, jei jos tinka 
nustatomai programai.
Kol skalbyklė apdoroja pasirinktajai programai įvestus duomenis, 
blykčioja smėlio laikrodžio ženklelis       . Po daugiausiai 10-ties minučių 
ženklelis ima šviesti pastoviai ir ekranėlyje rodomas galutinė programos 
vykdymo trukmė. Kai ekranėlyje atvaizduojama galutinė programos 
vykdymo trukmė, po apytikriai 1 minutės smėlio laikrodžio ženklelis 
užgęsta.
Srityje B rodomi pasirinktosios programos vykdymo fazių ženkleliai:

Skalbimas
Skalavimas
Gręžimas
Vandens išpumpavimas

Kai šviečia simbolis        , tai reiškia, kad ekranėlyje rodoma nustatytoji 
starto atidėjimo laiko vertė.
Srityje C gali būti rodomi trys nešvarumo pobūdžio ženkleliai.

 INDIKATORIUS „DURELĖS UŽRAKINTOS“
Kai šviečia šis simbolis, tai reiškia, kad skalbyklės durelės yra užrakintos. 
Kad nesugadintumėte liuko durelių, prieš jas atidarydami palaukite, kol šis 
simbolis užges.
Norėdami atidaryti dureles vykstant programai, paspauskite mygtuką 
„STARTAS/PAUZĖ“        ; kai užgęsta simbolis      , dureles galima atidaryti.
NAUDOJIMAS PIRMĄJĮ KARTĄ
Kai užbaigiama prietaisą įrengti, prieš jį naudojant pirmąjį kartą reikia 
pasirinkti programą „Automatinis švarinimas“      ir, įpylus skalbiklio, 
paleisti skalbimo programą be skalbinių.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Paruoškite skalbinius, kaip aprašyta skyrelyje „PATARIMAI IR 
REKOMENDACIJOS“.
- Paspauskite mygtuką „ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS“       ; retai blykčioja žalias 
mygtuko „STARTAS/PAUZĖ“         indikatorius.
- Atidarykite dureles. Sudėkite skalbinius, pasirūpindami neviršyti 
programų lentelėje nurodyto maksimalaus leistino skalbinių svorio.
Ištraukite skalbimo priemonių stalčiuką ir į atitinkamus skyrelius įpilkite 
skalbiklio, kaip aprašyta skyrelyje „SKALBIMO PRIEMONIŲ STALČIUKAS“.
- Uždarykite dureles.
- Sukdami SKALBIMO PROGRAMOS PASIRINKIMO RANKENĖLĘ, pasirinkite 
norimą skalbimo programą. Ekranėlyje atvaizduojamos programai 
numatytos gręžimo greičio ir temperatūros vertės, kurias galima pakeisti. 
Ekranėlyje taip pat rodoma programos trukmė.
- Savo nuožiūra pakeiskite temperatūrą ir (arba) gręžimo greitį – skalbyklės
ekranėlyje rodomos pasirinktajai programai numatytos maksimalios 
gręžimo greičio ir temperatūros vertės, arba vėliausiai pasirinktos 
nuostatos, jei jos tinka pasirinktajai programai. Spaudant mygtuką        , 
temperatūra palaipsniui mažėja, kol pasiekiama šalto vandens nuostata 
„OFF“. Spaudant mygtuką       , gręžimo greitis palaipsniui mažėja, kol skal-
binių gręžimas apskritai išjungiamas (nuostata „OFF“). Darsyk paspaudus 
šiuos mygtukus, ekranėlyje vėl atsiranda maksimalios vertės.
- Pasirinkite norimas parinktis.
- Norėdami paleisti skalbimo programą, paspauskite mygtuką „STARTAS/
PAUZĖ“         ; atitinkamas indikatorius ima pastoviai šviesti žaliai ir yra 
užrakinamos durelės (įsižiebia simbolis      ).

PROGRAMOS PRISTABDYMAS
Norėdami pristabdyti vykdomą skalbimo programą, darsyk paspauskite 
mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“        ; mygtuko indikatorius blykčioja geltonai. 
Dureles galima atidaryti tada, kai nešviečia simbolis      . Norėdami pratęsti 
skalbimo programą nuo vietos, kurioje ji buvo pristabdyta, darsyk 
paspauskite mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“        .

DURELIŲ ATIDARYMAS (PRIREIKUS)
Prasidėjus programai, įsižiebia simbolis      , informuojantis, kad skalbyklės 
durelių atidaryti negalima. Kol vyksta skalbimo programa, durelės lieka už-
rakintos. Norėdami atidaryti dureles vykstant skalbimo programai, pavyz-
džiui, prireikus įdėti ar išimti drabužių, paspausdami mygtuką „STARTAS/
PAUZĖ“         pristabdykite vykdomą programą; mygtuko indikatorius blyk-
čioja geltonai. Dureles galima atidaryti tada, kai nešviečia simbolis      . 
Norėdami pratęsti programą, darsyk paspauskite mygtuką „STARTAS/
PAUZĖ“        .

VYKDOMOS SKALBIMO PROGRAMOS PAKEITIMAS
Norėdami pakeisti tuo metu vykdomą skalbimo programą paspausdami 
mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“         pristabdykite programos vykdymą 
(atitinkamas indikatorius blykčioja geltonai), o po to pasirinkite reikiamą 
programą ir darsyk paspauskite mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“         .
! Norėdami atšaukti pradėtą vykdyti programą, nuspauskite ir palaikykite 
mygtuką „ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS“       . Vykdoma programa nutraukiama
ir skalbyklė išsijungia.

PROGRAMOS PABAIGA
Pasibaigus programai, ekranėlyje atsiranda užrašas „END“; kai užgęsta 
simbolis       , dureles galima atidaryti. Atidarykite dureles ir išjunkite 
skalbyklę. Jei jūs nepaspausite mygtuko „ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS“       , 
skalbyklė automatiškai išsijungs po apytikriai 10-ties minučių. Užsukite 
vandens čiaupą, atidarykite dureles ir iš skalbyklės išimkite skalbinius. 
Palikite dureles praviras, kad būgnas galėtų išdžiūti.



Kad skalbiniai vienodai pasiskirstytų skalbyklės būgne ir būtų išvengta 
didelės vibracijos, būgnas pastoviai sukiojasi greičiu, šiek tiek didesniu už 
sukiojimosi greitį skalbiant. Jei po kelių mėginimų skalbinių disbalanso 
pašalinti nepavyksta, skalbiniai išgręžiami mažesniu greičiu. Jei yra labai 
ženklus skalbinių disbalansas būgne, skalbyklė vietoje gręžimo atlieka 
perskirstymo procesą. Kad skalbiniai geriau pasiskirstytų skalbyklės 
būgne, rekomenduojama į skalbyklę dėti mažus ir didelius skalbinius.
PRIEDAI
Norėdami sužinoti, ar jūsų skalbyklei yra numatytas toks priedas, kreipkitės į 
techninės priežiūros centrą.
Uždėjimo rinkinys
Su šiuo priedu džiovyklę galima uždėti ant skalbyklės ir pritvirtinti prie jos 
viršaus, kad būtų sutaupoma vietos ir būtų lengviau užkrauti bei ištuštinti 
džiovyklę.
GABENIMAS IR KĖLIMAS
Nekelkite skalbyklės suėmę už jos viršaus.
Ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo ir užsukite vandens 
čiaupą. Patikrinkite, ar gerai uždarytos liuko durelės ir įstumtas skalbimo 
priemonių stalčiukas. Atjunkite vandens įleidimo žarną nuo vandens 
čiaupo ir ištraukite vandens išleidimo žarną iš kanalizacijos sifono. Iš 
žarnų išleiskite visą likusį vandenį ir pritvirtinkite žarnas taip, kad jos 
nebūtų pažeistos gabenant skalbyklę. Vėl įsukite transportavimo varžtus. 
Tam atvirkštine tvarka atlikite „Sveikatos ir saugos bei įrengimo gide“ 
aprašytą transportavimo varžtų išsukimo procedūrą.

Sportinė apranga
Ši parinktis leidžia pasirinkti bet kokiai sportinei aprangai tinkamiausią 
skalbimo programą, kuri skirta optimaliai pašalinti nešvarumus 
maksimaliai išsaugant aprangos medžiagos savybes. Įvairios sportinės 
aprangos nuostatos leidžia pasirinkti skalbimo programos variantus:
-          Sportinė avalynė: programa, skirta saugiai išskalbti iki 2 porų 
sportinių batelių.
-         Treniruočių apranga: programa, skirta vienu metu skalbti bet kokios 
rūšies sportinę aprangą kartu su rankšluosčiais.
-         Apranga iš techninio pluošto: programa, ypatingai tinkanti skalbti 
drabužius iš impregnuoto audinio ar specialaus techninio pluošto, tokio 
kaip „Gore-Tex“, kad drabužiai būtų puikiai išskalbiami ilgą laiką išsaugant 
techninio pluošto savybes. Skalbdami aprangą iš techninio pluošto, 
nenaudokite audinių minkštiklio.
Starto atidėjimas
Norėdami atidėti pasirinktosios programos startą vėlesniam laikui, 
spaudykite atitinkamą mygtuką, kol ekranėlyje atsiras norima atidėjimo 
laiko vertė. Aktyvavus šią funkciją, ekranėlyje įsižiebia simbolis         . 
Norėdami atšaukti starto atidėjimo nuostatą, vėl spaudykite mygtuką, kol 
ekranėlyje atsiras indikacija „OFF“.
Temperatūra
Kiekvienai skalbimo programai yra numatyta atitinkama skalbimo 
temperatūra. Norėdami pakeisti temperatūrą, spaudykite mygtuką        . 
Ekranėlyje rodoma temperatūros vertė.
Gręžimo greitis
Kiekvienai skalbimo programai yra numatytas atitinkamas gręžimo greitis. 
Norėdami pakeisti gręžimo greitį, spaudykite mygtuką        . Ekranėlyje 
rodoma gręžimo greičio vertė.
UŽRAKTAS NUO VAIKŲ
Norėdami aktyvuoti valdymo skydelio užraktą nuo vaikų, nuspauskite ir 
apytikriai 2 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką           . Šviečiantis 
simbolis „         “ informuoja, kad valdymo skydelis yra užrakintas. Tai ne-
leidžia atsitiktinai pakeisti skalbimo programos nuostatų (išskyrus myg-
tuką „ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS“       ), ypač jei namuose yra mažų vaikų. 
Norėdami deaktyvuoti valdymo skydelio užraktą nuo vaikų, nuspauskite 
ir apytikriai 2 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką           .
PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS
Išrūšiuokite skalbinius pagal:
Pluošto tipą (medvilnė, maišytas pluoštas, sintetika, vilnai, rankomis 
skalbtini tekstilės gaminiai). Spalvą (atskirkite spalvotus drabužius nuo 
baltų, naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai). Pluošto atsparumą 
(mažus daiktus, pvz., nailonines kojines, ir daiktus su užsegimais, pvz., 
liemenėles, skalbkite skalbimo maišelyje).
Ištuštinkite kišenes:
Kišenėse esantys daiktai, tokie kaip monetos ar žiebtuvėliai, gali sugadinti 
skalbyklę ar pažeisti jos būgną. Užsekite visas sagas.
Vadovaukitės skalbiklio ir priedų dozavimo rekomendacijomis 
Tai leidžia pasiekti nepriekaištingų skalbimo rezultatų, išvengti odos 
sudirginimo dėl skalbiniuose liekančių skalbiklio pėdsakų, o taip pat 
taupyti pinigus nešvaistant skalbiklio.
Naudokite ilgesnes žemos temperatūros programas
Mažiausiomis vandens ir elektros energijos sąnaudomis kaip taisyklė 
pasižymi tos programos, kurios trunka ilgiau ir kuriose skalbiama 
žemesnėje temperatūroje.
Neviršykite leistino skalbyklės užkrovimo
Kad būtų taupomas vanduo ir elektros energija, nedėkite į skalbyklę 
skalbinių daugiau, nei nurodyta skalbimo programų lentelėje.
Keliamas triukšmas ir drėgmės likutis skalbiniuose 
Šie dalykai priklauso nuo gręžimo greičio – kuo didesnis būgno sukimosi 
greitis gręžimo fazėje, tuo didesnis keliamas triukšmas ir skalbiniuose 
lieka mažiau drėgmės.

Prieš imdamiesi skalbyklės valymo ar priežiūros, išjunkite skalbyklę ir 
atjunkite ją nuo elektros tinklo. Skalbyklės valymui nenaudokite lengvai 
užsiliepsnojančių skysčių. Skalbyklė turi būti periodiškai valoma ir prižiūrima 
(mažiausiai 4 kartus per metus).
Vandens čiaupo užsukimas ir skalbyklės atjungimas nuo elektros 
tinklo
Po kiekvieno skalbimo užsukite vandens čiaupą. Tai apribos vandens 
trakto skalbyklės viduje dėvėjimąsi ir neleis atsirasti vandens nuotėkiui iš 
skalbyklės.
Prieš atlikdami bet kokius skalbyklės valymo ir priežiūros darbus, atjunkite 
skalbyklę nuo elektros tinklo.
Skalbyklės valymas
Prietaiso išorines dalis ir gumines detales galima nuvalyti drungname 
muiliname vandenyje suvilgytu minkštu skudurėliu. Nenaudokite tirpiklių 
ar abrazyvių valymo priemonių.
Skalbyklės būgno priežiūrai yra numatyta programa „Automatinis 
švarinimas“      ; ją reikia paleisti be skalbinių skalbyklės būgne.
Kad ši programa būtų atliekama optimaliai, galima naudoti arba skalbiklį 
(10% lengvai suteptiems skalbiniams reikalingo kiekio), arba specialius 
skalbyklių švarinimo priedus. Automatinio švarinimo programą 
rekomenduojama paleisti kas 40 skalbimo ciklų.
Norėdami paleisti šią programą, nuspauskite ir 5 sekundes palaikykite 
nuspaustus mygtukus        ir        . Programa startuoja automatiškai ir vykdo-
ma apytikriai 70 minučių. Norėdami sustabdyti programą, paspauskite 
mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“         .
Skalbimo priemonių stalčiuko valymas
Išplaukite stalčiuką po tekančiu vandeniu. Šią operaciją derėtų atlikti gana 
dažnai.
Durelių ir būgno priežiūra
Kad skalbyklės viduje neatsirastų blogas kvapas, visuomet palikite liuko 
dureles praviras.
Vandens išleidimo siurblio valymas
Skalbyklėje yra automatiškai išsivalantis vandens išleidimo siurblys,
kuriam nereikia jokios priežiūros. Tačiau į siurblio pagrinde esančią
apsauginę prieškamerę gali įkristi smulkių daiktų (pavyzdžiui, monetų ar
sagų).
! Įsitikinkite, ar pasibaigė skalbimo programa, o po to išjunkite prietaisą.
Norėdami pasiekti prieškamerę:
1. nuimkite gaubtą skalbyklės priekyje, pirmiau spustelėdami jo centrinę
dalį, o po to stumtelėkite abu jo kraštus žemyn ir išimkite;
2. prieš laikrodžio rodyklę atsukite vandens išleidimo siurblio dangtelį:
normalu, kad gali išsilieti šiek tiek vandens;
3. nuodugniai išvalykite siurblio vidų;
4. vėl užsukite dangtelį;
5. grąžinkite į vietą gaubtą; prieš užspausdami gaubtą ant prietaiso,
įsitikinkite, ar kabliukai įsistatė į plyšius.
Vandens įleidimo žarnos patikrinimas
Mažiausiai kartą per metus patikrinkite vandens įleidimo žarnos būklę.    
Jei ji sutrūkinėjusi ar įplyšusi, žarną būtina pakeisti: programos metu dėl
didelio vandens slėgio žarna gali staiga trūkti.
! Niekuomet nenaudokite jau panaudotos vandens įleidimo žarnos.
SKALBINIŲ BALANSAVIMO SISTEMA

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
- Jei pasirinktoji parinktis netinka nustatomai programai, sublykčioja 
indikatorius ir parinktis nėra aktyvuojama.
- Jei pasirinktoji parinktis nėra suderinama su kita anksčiau aktyvuota 
parinktimi, sublykčioja indikatorius, nuskamba 3 pyptelėjimai ir lieka 
įjungta tik vėliausiai aktyvuota parinktis; šviečia aktyvuotosios parinkties
indikatorius.

Dėmių šalinimas
Ši parinktis leidžia pasirinkti nešvarumų pobūdį, kad vykdoma programa 
būtų optimaliai pritaikyta dėmėms šalinti. Galima pasirinkti tokį nešvarumų
pobūdį:
-      Maistas: dėmėms, atsiradusioms, pavyzdžiui, nuo gėrimų.
-       Darbas: pavyzdžiui, tepalo ir dažų dėmėms.
-       Laukas: pavyzdžiui, purvo ir žolės dėmėms.
! Skalbimo programos trukmė pakoreguojama atsižvelgiant į pasirinktąjį 
nešvarumų pobūdį.

PARINKTYS



Saugos reikalavimus, gaminio duomenų lapą ir sąnaudų duomenis galima parsisiųsti:
• Aplankius tinklalapį http://docs.indesit.eu
• Nuskenavus QR kodą
• Arba šią informaciją galima gauti susisiekus su techninės priežiūros centru (skambinkite garantijos 

kortelėje nurodytu telefono numeriu). Kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, nurodykite gaminio 
duomenų lentelėje esantį serviso kodą.

Informacijos apie prietaiso taisymą ir priežiūrą galima gauti aplankius tinklalapį www.indesit.com

xxxxxxxxxxxx  xxxx

NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS
Kai kada skalbyklė gali nustoti veikti. Prieš skambinant į techninės priežiūros centrą rekomenduojama pažiūrėti, galbūt nesklandumą galima nesunkiai 
pašalinti remiantis pateiktąja lentele.

Problemos                                              Galimos priežastys / sprendimo būdas

Prietaiso kabelio šakutė nėra įkišta į elektros lizdą arba įkišta ne iki galo.

Namuose nėra elektros.

Nepasileidžia skalbimo 
programa.

Blogai uždarytos skalbyklės durelės.

Nebuvo paspaustas mygtukas „ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS“       .

Nebuvo paspaustas mygtukas „STARTAS/PAUZĖ“        .

Nebuvo atsuktas vandens čiaupas.

Yra nustatytas programos starto atidėjimas.

Į skalbyklę nėra įleidžiamas 
vanduo (ekranėlyje blykčioja 
„H2O“).

Vandens įleidimo žarna nėra prijungta prie vandens čiaupo.

Žarna yra užsilenkusi.

Nebuvo atsuktas vandens čiaupas.

Nutrūko vandens tiekimas.

Pernelyg žemas slėgis vandentiekyje.

Nebuvo paspaustas mygtukas „STARTAS/PAUZĖ“        .

Skalbyklė be paliovos įleidžia 
ir išleidžia vandenį.

Vandens išleidimo žarnos galas nėra užfiksuotas nuo 65 iki 100 cm aukštyje virš grindų.

Laisvasis žarnos galas yra panardintas į vandenį.

Kanalizacijos sifone nėra alsuoklio.

Jei, net ir atlikus visus šiuos patikrinimus, problema neišnyksta, užsukite vandens čiaupą, išjunkite prietaisą ir 
kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Jei butas yra viename iš viršutinių namo aukštų, dėl problemų, susijusių su 
grįžtamuoju persiliejimu, skalbyklė gali be paliovos įleisti ir išleisti vandenį. Šią problemą gali padėti išspręsti įsigytas 
specialus nuo persiliejimo apsaugantis vožtuvas.

Skalbyklė neišpumpuoja 
vandens arba neišgręžia 
skalbinių.

Programoje nėra numatytas vandens išpumpavimas: kai kuriose programose vandens išpumpavimą reikia paleisti 
rankiniu būdu.

Yra užsilenkusi vandens išleidimo žarna.

Užsikimšęs kanalizacijos sifonas.

Gręžiant skalbinius, skalbyklės 
stipriai vibruoja.

Nebuvo išsukti transportavimo varžtai.

Skalbyklė nėra išlygiuota vertikaliai.

Skalbyklė liečiasi prie baldo ar sienos.

Iš skalbyklės bėga vanduo.

Blogai prisukta vandens įleidimo žarna.

Užsikimšo skalbimo priemonių stalčiuko kanalas.

Blogai pritvirtinta vandens išleidimo žarna.

Išjunkite skalbyklę ir atjunkite ją nuo elektros tinklo, palaukite apytikriai 1 minutę, o po to įjunkite vėl.
Jei problema neišnyksta, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Skalbyklės viduje pernelyg 
daug putų.

Skalbiklis netinka automatinėms skalbyklėms (ant skalbiklio pakuotės turi būti užrašyta, kad jis tinka automatinėms 
skalbyklėms arba skalbimui rankomis).

Pilama pernelyg daug skalbiklio.

Tankiai blykčioja indikatorius 
„Parinktys“ ir mygtuko 
„STARTAS/PAUZĖ“ 
indikatorius, ekranėlyje 
rodomas trikties kodas             
(pvz.: F-01, F-...).

Demonstracinė veiksena (DEMO MODE): norėdami deaktyvuoti šią funkciją, išjunkite skalbyklę. Po to nuspauskite ir laikykite nuspaustą 
mygtuką „STARTAS/PAUZĖ“         , per 5 sekundes nuspauskite taip pat ir mygtuką „ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS“        bei 2 sekundes palaikykite šiuos 
mygtukus nuspaustus.

Skalbyklė neįsijungia.


